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Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com

Avrupa’daki 
gaz krizinin 

etkileri

B aşta doğalgaz olmak üzere, petrol, kömür ve 
genel olarak enerji fiyatları neredeyse tüm 
dünyada rekor seviyelere çıkmış durumda. 
Bu yıl Avrupada gaz fiyatlarında şimdiye 
kadar yüzde 600’e varan bir yükseliş yaşandı. 

Bu da elektrik fiyatlarına yansıdı.

Avrupa’da başlayan kriz, hem arz hem talep 
hem de piyasa tarafında, çok fazla unsurun bir 
araya gelmesiyle ortaya çıktı.

Pandeminin etkisini azaltmasıyla ekonomik 
büyümenin hızlanması ve sanayi üretiminin 
artması da doğalgaza talebi yükselten nedenler 
arasında yer aldı.

Geçen kışın soğuk geçmesi ve evden 
çalışmanın artmasıyla hanelerin kullandığı 
doğalgaz miktarının artması da talebi yükseltti.

Yeşil politikaların güç kazanmasıyla 
santrallerde kömür yerine daha yeşil olduğu 
kabul edilen doğalgaz kullanılmaya başlandı.

Avrupa’nın genelinde rüzgar ve güneş gibi 
yeşil enerji kaynakları önceliklendirildi; nükleer 
santraller kapatıldı ve kömür kullanımı azaltıldı.

Ancak rüzgar ve güneşin istikrarlı bir şekilde 
enerji sağlayamaması, doğalgaza olan talebi 
artırdı.

Üreticiler ise artan bu talebe yetişemedi. 
Gaz santralleri pandemi döneminde yapmaları 
gereken bakımları geciktirince artan talebe 
olması gerektiği kadar yetişemedi.

Norveç, beklenenden daha az gaz üretti. 
Hollanda, gaz sahası Groningen’deki deprem 
riski nedeniyle üretimde kısıntıya gitti.

Diğer taraftan Avrupa’nın en büyük gaz 
ithalatçısı olan Rusya ise artan talebe ilave arz 
ile yanıt vermedi.

Bütün bunlara bir de finansal piyasalardaki 
spekülatif işlemler eklenince Avrupa bir enerji 
krizine girdi. Avrupa’da yükselen fiyatlar ise 
dünyanın kalanına da sıçradı.

Rusya Avrupa’nın doğal gaz ihtiyacının 
yüzde 50’sini karşılıyor. Avrupa, tüketiminin 
kalan yüzde 50’sinin büyük kısmını Norveç ve 
Cezayir’den alıyor.

Şimdi Avrupa’da enerji ihtiyacı yine artmaya 
başlıyor ama özellikle de Ukrayna ve Belarus 
üzerinden gelen doğalgaz miktarı hala düşük. 
Bu da Avrupa çapında doğal gaz stoklarının 
erimesine, dolayısıyla da fiyatların yükselmesine 
yol açtı.

Bütün bunlar sonucunda Avrupa’da bazı enerji 
şirketleri iflas ederken, Çin’de bazı fabrikalar 
üretime ara verdi.

Krizin en hızlı etkisi enerji yoğun sektörlerde 
görüldü. Avrupa’da şimdiden gübre üreticileri 
arz kesintisine gitti. Bu da halihazırda yükselen 
küresel gıda fiyatlarının daha da artmasına yol 
açabilir.

Avrupa’da baş gösteren bu krize doğalgazın 
neredeyse tamamını ithal eden Türkiye de zor 
bir dönemde yakalandı. 

Doğalgaz, boru hatlarıyla taşınarak evlere ve 
santrallere ulaşıyor. Ancak doğalgazın ihtiyacı 
karşılayamadığı durumlarda ya da taşınamadığı 
yerlerde LNG devreye giriyor.

Türkiye de doğalgazın ihtiyacını karşılamadığı 
durumlarda LNG alımı gerçekleştiriyor. 
Türkiye’nin bu kış da LNG alması bekleniyor. 
Ancak LNG fiyatlarının da yükselmesi de enerji 
faturasının kabarmasına yol açacak.

Türkiye, doğalgazı Rusya, Azerbaycan ve 
İran’dan boru hatlarıyla, LNG’yi de Cezayir, 
Nijerya ve diğer ülkelerden gemilerle satın 
alıyor.

Döviz kurlarındaki artışı da dikkat aldığımızda 
enerji fiyatlarındaki artışın hem toplam enerji 
ithalat faturası hem de tüketicilere uygulanan 
nihai fiyatlarda önümüzdeki dönemde artışlara 
yol açması bekleniyor.
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Dünyanın ilk ağır sınıf 
elektrikli kamyonu eActros, 
’Sürüş Deneyimi’ etkinliğinde

Avrupa’nın her yerinden kamyon müşterilerini 
e-mobilite ile daha yakından tanıştırmayı hedefleyen 

Daimler Truck, Almanya’da “Sürüş Deneyimi” adını 
verdiği bir etkinlik düzenledi. Uluslararası gazeteciler, 

etkinlikte dünyanın ilk ağır sınıf elektrikli kamyonu 
eActros ile markanın amiral gemisi Actros L’yi 

yakından tanıma ve kullanma fırsatına sahip oldular. 
Üç veya dört batarya paketi ile tercih edilebilen ve 

400 km’ye kadar menzil sunan eActros’lar, 160 kW’a 
kadar anlık güç ile şarj edilebiliyor.
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Daimler Truck, Haziran 2021’de dünya 
lansmanını gerçekleştirdiği ve Wörth 
Fabrikası’nda seri üretimine başladığı 
dünyanın ilk ağır sınıf elektrikli kamyonu 
eActros’u, “Sürüş Deneyimi” adını verdiği 
etkinlikte uluslararası gazetecilere 
tanıttı. eActros’un yanı sıra markanın 
amiral gemisi Actros L’yi de yakından 
tanıma ve kullanma fırsatı sunan şirket, 
Avrupa’nın her köşesinden yaklaşık 
1000 katılımcı için birkaç hafta süren bir 
müşteri etkinliği de düzenleyecek. Söz 
konusu etkinlikte ise müşterilere altyapı, 
hizmetler ve elektrikle çalışan kamyonlar 
hakkında ayrıntılı bilgiler verilecek. 
Ayrıca müşteriler, eActros 300’ü zorlu 
rotalarda ve gerçekçi yüklerle kullanma 
fırsatına da sahip olacaklar.

Mercedes-Benz yıldızı taşıyan 
ilk seri üretim elektrikli kamyon 
eActros, 400 km’ye kadar 
menzile sahip
Modeline bağlı olarak üçlü veya dörtlü 
batarya paketleri bulunan ve menzili 
400 km’ye kadar çıkabilen eActros’lar, 
160 kW’a kadar şarj edilebiliyor. Üçlü 
bataryalar, 400A’lık bir şarj akımına sahip 
standart bir DC hızlı şarj istasyonunda bir 
saatten biraz uzun sürede yüzde 20’den 
yüzde 80 oranına kadar şarj edilebiliyor. 

Daimler Truck, günlük dağıtım 
operasyonları için oldukça ideal 
olan eActros’ları, nakliye firmalarına 
e-mobiliteye geçişlerinin her aşamasında 
destek sağlayabilmek için danışmanlık 
ve servis hizmetleri dahil olacak şekilde 
kapsayıcı bir sistemle oluşturdu. 
Böylece marka, mümkün olan en iyi araç 
kullanma deneyimini sunmanın yanı 
sıra maliyet optimizasyonunda ve şarj 
altyapısının oluşturulmasında da destek 
sağlayacak.

Seri üretim eActros ilk etapta Almanya, 
Avusturya, İsviçre, İtalya, İspanya, Fransa, 
Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, 
Norveç ve İsveç’te piyasaya sürülürken 
diğer pazarlar için de çalışmalar devam 
ediyor.

eActros Longhoul 2024’te   
seri üretime hazırlanıyor
Elektrikli araçlar konusunda uzun yıllardır 
önemli AR-GE çalışmalarına imza atan 
şirket, tek şarj ile yaklaşık 500 kilometre 



6 RADÜS DERGİSİ   2022

yol kat edebilen eActros LongHaul’u 
da 2024 yılında seri üretime hazır hale 
getirmeyi planlıyor. 40 tonluk kamyonun 
ilk prototiplerinin çeşitli testlerini 
gerçekleştirmeye başlayan şirket, bu yıl 
içinde aracın sürüş denemelerini halka 
açık yollarda başlatmayı amaçlıyor. 
eActros LongHaul, “megawatt şarj” olarak 
adlandırılan yüksek performanslı şarjı da 
mümkün kılıyor.

eActros 300 ve eActros 400 olmak 
üzere eActros’un farklı modelleri için de 
çalışmalar sürdürülürken, kamu hizmeti 
kullanımına yönelik üretilecek eEconic’in 
de Temmuz ayında yollara çıkması 
planlanıyor. eEconic, Wörth’te üretilen 
ikinci tamamen elektrikli seri üretim araç 
olacak.  

Batarya elektrikli Mercedes-Benz 
eEconic, 30 Mayıs-3 Haziran 2022 
tarihleri arasında Münih’te düzenlenen 
dünyanın önde gelen su, kanalizasyon, 
atık ve hammadde yönetimi fuarı IFAT’ta 
ticari fuar prömiyerini yaptı. Daha 
düşük gürültü emisyonlarına sahip olan 
eEconic, bu sayede erken saatlerde 
gerçekleştirilen kentsel uygulamalara 
uygun yapısıyla öne çıkıyor.

Daimler Truck, 2050 yılına 
kadar CO2 nötr ulaşımı 
sağlamayı hedefliyor

Daimler Truck, 2039 yılına kadar 
Avrupa, Japonya ve Kuzey Amerika’da 
yalnızca işletimde CO2 nötr olan yeni 
araçlar sunmayı hedefliyor. 2022’de 
Mercedes-Benz eEconic’i piyasaya 

sunacak olan şirket, ilave olarak CO2 
nötr araçları şimdiden planlıyor. 
Bu 10 yılın ikinci yarısında şirket, 
araç yelpazesini hidrojen bazlı yakıt 
hücreleriyle çalışan seri üretim araçlarla 
daha da desteklemeyi planlıyor. 
Daimler Truck, 2050 yılına kadar 
CO2›siz ulaşımı yollara çıkarmak nihai 
hedefi ile çalışmalarına devam ediyor.
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Caterpillar geleceğin otonom
iş makinelerini tanıttı

Borusan Grup şirketlerinden Borusan Cat’in temsil 
ettiği Caterpillar, yakın gelecekte daha yaygın bir 

kullanıma erişecek otonom (özerk) iş makinelerini 
Cat Trial 12 (Cat Meydan Okuma) videosu ile tanıttı. 

Şirket, ABD’li ünlü futbolcu DeMarcus Beasley 
ile gerçekleştirilen eğlenceli video ile otonom 

makinelerin yeteneklerini izleyicilerle paylaştı.
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Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, 
Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve 
Uzak Doğu Rusya’da Borusan Cat’in 
başarıyla temsil ettiği Caterpillar, ürün 
ve hizmetlerinin fark yaratan özelliklerini 
yaratıcı videolarla ortaya koyan Cat 
Meydan Okuma video serisinin 12.’sini 
yayınladı. Bu çok özel bölümde Cat 299 
D3 paletli yükleyiciyi otonom hale getiren 

şirket, sürücüsüz çalışan bu tip araçlar 
sayesinde iş sahalarında güvenliğin ve 
verimliliğin artacağını vurguluyor.

Beasley en güzel asisti 
Caterpillar için yaptı
Otonom araçlar üzerine çalışmalarını 
1996’da başlatan ve tamamen otonom 
ilk iş makinesi olan elektrikli 794AC 

maden kamyonunu 2021 yılında pazara 
sunan Caterpillar, bu tip makinelerin 
iş sahalarına getireceği yeniliklere 
dikkat çekmek için eski futbolcu 
DeMarcus Beasley ile işbirliği yaptı. ABD 
ile dört kez Dünya Kupası’na katılan 
Beasley, eğlenceli Cat Meydan Okuma 
videosunda, özel olarak hazırlanan 
zorlu parkurda yeteneklerini sergiliyor. 
Beasley’nin ardından sahaya çıkan Cat 
299 D3 sürücüsüz, otonom bir şekilde 
parkuru başarıyla tamamlıyor. 

Özellikle madencilik alanında otonom 
araçların iş sağlığı ve güvenliğini 
artırırken, verimliliği düşük maliyetlerde 
sağladığı, bu yüzden bu alanda 
sürücüsüz araçlara ilginin her geçen gün 
arttığı belirtiliyor. Caterpillar ürettiği 
teknolojiyi kusursuz performansla 
birleştiren ürünlerle müşterilerinin farklı 
zorluklara sahip tüm iş sahalarında 
sorunsuz bir şekilde çalışmalarına olanak 
tanıyor. Otonom araçların ilk örnekleri ile 
de geleceğin iş makinelerine dair büyük 
heyecan yaratıyor. Şirketin, Beasley 
ortaklığı ile yayınladığı yeni Cat Meydan 
Okuma videosu https://www.borusancat.
com/tr/campaign/trial12-nohands 
linkinden izlenebiliyor.
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TIRSAN 20 yıldır eğitim 
projelerini destekliyor

Türkiye’nin güvenilir lideri Tırsan, 
son 20 yıldır olduğu gibi Türkiye’nin 

geleceği gençler ve çocuklar için eğitim 
projelerini desteklemeye devam ediyor. 

Tırsan, Türkiye Eğitim Gönüllüleri 
Vakfı (TEGV)’in birlikte yürüttüğü 

“Ateşböceği Öğrenim Birimi” projesi 
açılış töreninde yerini aldı.
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Tırsan, 2001 yılından bu yana TEGV 
tarafından yürütülen Ateşböceği mobil 
eğitim projesine, Tırsan Ateşböceği aracını 
üreterek destek vermektedir. Tırsan 
Ateşböceği aracı, ilköğretim çağındaki 
öğrencilerine bilişim alanında mobil 
eğitim almalarını sağlamaktadır. Tırsan, 
2001 yılından bu yana destek verdiği 

projede, bilişim teması ile dönüşümünü 
yaptığı Tırsan Ateşböceği’nin açılış 
törenine gururla katıldı.
8 Haziran Çarşamba günü, Tırsan 
Bilişim Ateşböceği Öğrenim Biriminin 
açılışı, Sakarya Hacı Emine Oba İlkokulu 
ve Ortaokulu öğrencilerine, Robotik 
Kodlama eğitimi verilmek üzere 

gerçekleşti. Açılış törenine, Türkiye 
Eğitim Gönüllüleri Vakfı Yöneticileri, 
Sakarya il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü 
yöneticileri, Tırsan Treyler Yurt Dışı 
Operasyonlar Koordinatörü Çetin Öztürk, 
Ür-Ge Koordinatörü Yasemin Uzçakar, 
Kutu-Frigo Kobi Koordinatörü Sedat 
Işık, öğretmenler ve öğrenciler katılım 
gösterdi. Törende Tırsan yetkililerine, 
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Levend 
Kılıç, bir çocuğumuz tarafından yapılan 
resim çalışmasını hediye etti.
Planlanan eğitimler, Tırsan 
tarafından dönüşümü yapılan “Bilim 
Ateşböceği Öğrenim Birimi” aracında 
gerçekleştirilecek. Okul bahçesinde yer 
alan araçta, proje etkinlikleri kapsamında; 
algoritma ve kodlama içerikleriyle algo 
dijital kodlama etkinlikleri, teknoloji 
farkındalığının artırılması, algoritmik 
düşünce becerisi kazandırılması, 
yorumlama ve zihinsel becerilerin 
geliştirilmesi amacıyla 2 ila 8. sınıf arası 
öğrenci gruplarına toplamda 12’şer 
veya 6’şar saat eğitim düzenlenecek. 
Ateşböceği Öğrenim birimi, Sakarya’dan 
sonra Türkiye’nin farklı illerinde eğitim 
vermeye devam edecek.
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‘Müşteriye özel tasarlanan’ ağır 
ticari araçlar yollara çıkacak. Ağır 
ticari araç üretiminde 60 yılı aşkın 

deneyimi ve mühendislik gücü ile öne 
çıkan Ford Trucks, Özel Araç Merkezi 

sayesinde müşteri odaklı yaklaşımını 
üretiminin kalbine yerleştiriyor. 

Özel Araç Merkezi ile Ford Trucks, 
halihazırdaki araç portföyünün 
yanında, müşterilerin özel veya 
kişiselleştirilmiş araç taleplerini 

fabrika içerisinde tasarlayıp üretecek. 

Türkiye otomotiv sanayisinin öncü gücü 
Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası 
Ford Trucks, Eskişehir Fabrikası’ndaki 
Özel Araç Merkezi ile müşterilerinin 
özel ve kişiselleştirilmiş araç taleplerine 
yanıt verecek. Ford Trucks’ın Eskişehir 
Fabrikası’nın içinde kurulan Özel Araç 
Merkezi’nde ağır vasıta kullanıcılarının 
talepleri çok hızlı, esnek ve en yüksek 
kalitede karşılanırken müşteriye özel 
kişisel opsiyonlu araçlar da tasarlanıp 
üretilebilecek.  

En verimli taşıma çözümleri ile değer 
yaratmak vizyonuyla hareket eden 
Ford Trucks, müşteri memnuniyeti 
odaklı yaklaşımıyla varoluş amacını 
“Müşterilerini önemseyen ve işlerini 
geliştiren yol arkadaşı olmak” 
olarak tanımlıyor. Ve bu doğrultuda 
attığı adımların en önemlilerinden 
birisi olan Özel Araç Merkezi’nde 

hattan çıkan araçlar, müşterilerin iş 
alanındaki ihtiyaçlarına uygun şekilde 
özelleştirilebilecek. Bu merkezde 
sadece donanımsal değil yazılımsal 
uygulamalar da özelleştirilebilirken 
talep doğrultusunda araçlar yeni akıllı 
uygulamalar ve yazılımlar gibi özel 
teknolojilerle donatılabilecek.  

Müşterinin hayal ettiği ve ihtiyaç 
duyduğu özel araçlar üretilecek
Müşterilerin ve bayilerin hızlı ve acil 
taleplerinin konvansiyonel yöntemler 
ve geleneksel seri üretim dışında daha 
esnek bir yapı gerektirdiğini fark eden 
Ford Trucks, 2 fazdan oluşan plan ile 
Özel Araç Merkezi’ni geliştirdi. Ford 
Trucks, müşteri talepleri doğrultusunda 
yapılan modifikasyonların, üretim 
hatları yerine özel araç merkezinde 
yapılması ile başlayacak birinci fazda, 
önce stoktaki araçların müşteri 
taleplerine göre modifiye edilmesi 
kabiliyetini kazandırarak yola çıkacak.  

İkinci fazda ise, üstyapı uygulamalarına 
uygun araç üretilmesi başta olmak 
üzere, teknolojik yetkinliklerin daha da 
geliştirilmesiyle, pazarın talep ettiği yeni 
niş ürünler, kişiselleştirilmiş lüks paket 
talepleri, araç giydirme gibi müşterinin 
hayal ettiği ve ihtiyaç duyduğu araçları 
üretebilmeyi ve dolayısıyla, stoktaki 
araçları hızla dönüştürme kabiliyeti 
ile belirli siparişler için araç teslim 
sürelerini iyileştirmeyi hedefliyor. 

Böylece Özel Araç Merkezi ile farklı 
üstyapı taleplerine uygun çözümler 
üretirken, standart tasarımda olmayan 
hızlı revizyonları fabrika çıkışlı olarak 
teslim edebiliyor hale gelecek. Ford 
Trucks, fabrikasında sıfır emisyonlu 
geleceğin araçlarını üretirken, Özel 
Araç Merkezi’nin getirdiği güç ile global 
pazarın farklı ve konvasiyonel üretim 
teknikleriyle üretilmesi zor taleplerini 
karşılayarak AB ve Türkiye pazarlarında 
rekabet avantajını güçlendirecek. 

Ford Trucks’ın Özel Araç Merkezi açıldı
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KENDİSİ BÜYÜK,
K A Z ANCI BÜYÜK.

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

Yeni ve kârlı iş hedeflerinizin yolu ondan geçiyor. 
İşinizi büyütün diye, her yükte birlikte. 
Ford Trucks kazancının en büyük özellikleri:
• En uygun toplam sahip olma maliyeti
• Düşük yakıt tüketimi
• Uygun fiyatlı servis ve yedek parça
• Uzun bakım aralığı ve düşük maliyet
• Yüksek ikinci el değeri
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Mercedes-Benz Türk’ün 
Yıldız Kızları İstanbul’da

bir araya geldi

Mercedes-Benz Türk’ün Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 
ile 2004 yılında hayata geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” 
programı güçlenerek büyümeye devam ediyor. Adana, 

Antep, Kırşehir, Samsun ve Çanakkale’den gelen 25 Yıldız 
Kız, Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün 

ve ÇYDD Burslardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Cihan Tansel Demirci’nin ev sahipliğinde düzenlenen 

kahvaltıda bir araya geldi.Mercedes-Benz Türk İcra 
Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Ülkemizin geleceğini kuracak 

gençlerimize birikimimiz, deneyimimiz ve sahip olduğumuz 
olanaklarla destek olduğumuz için çok mutluyuz” dedi.

ÇYDD Burs Birimi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Cihan Tansel Demirci ise “Bu yolculukta, 
Mercedes-Benz Türk ailesi ile birlikte ilerleyerek 
genç kızlarımızın her alanda hak ettikleri güce 
kavuşmalarını; erkeklerin imtiyaz sahibi oldukları 
sosyal ve ekonomik hayatta kadınlara fırsat eşitliği 
tanınmasını hedefliyoruz” diye konuştu. Sağladığı 
istihdam, yaptığı yatırımlar, gerçekleştirdiği 
ihracat ve finansal sürdürülebilirliği ile 55 yıldır 
Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına destek olan 
Mercedes-Benz Türk, hayata geçirdiği farklı 
programları ile kadınların sosyal ve ekonomik 
hayatta güçlenmelerini de destekliyor.
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Bu kapsamda 2004 yılında hayata 
geçirilen “Her Kızımız Bir Yıldız” 
programı da her geçen yıl güçlenerek 
büyümeye devam ediyor. “Fırsat eşitliği; 
sürdürülebilir kalkınmanın, ortak 
geleceğimizin ve ortak refahımızın 
olmazsa olmazı” yaklaşımı ile hareket 
eden Mercedes-Benz Türk’ün, Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile 
17 ilde 200 kızı destekleyerek başlattığı 
program 18. yaşını kutluyor.

23 Haziran 2022 tarihinde Yıldız 
Kızlar’ı geleneksel İstanbul ziyaretinde 
ağırlayan Mercedes-Benz Türk; 
Adana, Antep, Kırşehir, Samsun ve 
Çanakkale’den gelen 25 Yıldız Kız’ı 
İstanbul’da bir araya getirdi. Mercedes-
Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer 
Sülün, ÇYDD Burs Birimi Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cihan 
Tansel Demirci ve ÇYDD Genel 
Başkan Yardımcısı Av. Sedat Durna’nın 
katılımıyla düzenlenen toplantıda, 
aynı zamanda Her Kızımız Bir Yıldız 
programıyla ilgili son güncel bilgiler de 
paylaşıldı.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu 
Başkanı Süer Sülün, yaptığı 
konuşmada şunları söyledi: “Tüm 
çabamız, Türkiye’nin sürdürülebilir 

kalkınmasını desteklemek, genç 
kuşakları güçlendirerek hep birlikte 
daha iyi bir dünyayı kurabilmek. 
Ülkemizin geleceğini kuracak enerjiyi 
ülkemizin genç nesli taşıyor. Biz ise 
gençlerimize birikimimiz, deneyimimiz 
ve sahip olduğumuz olanaklarla 
destek olduğumuz için çok mutluyuz. 
Türkiye’nin genç kuşaklarının 
#daimayanındayız. Çünkü biliyoruz 
ki; ancak onlarla birlikte #daimaileri 
gidebiliriz.”

ÇYDD Burs Birimi Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cihan Tansel 
Demirci ise, “Kız öğrencilerimizin eğitimi 
için çıktığımız bu yolculukta, Mercedes-
Benz Türk ailesi ile birlikte ilerleyerek 
genç kızlarımızın her alanda hak 
ettikleri güce kavuşmalarını; erkeklerin 
imtiyaz sahibi oldukları sosyal ve 
ekonomik hayatta kadınlara fırsat eşitliği 
tanınmasını hedefliyoruz. 18 yıl önce 
200 kız öğrenci ile başlayan projeye 
Mercedes-Benz Türk’ün yanı sıra bayiler, 
yan sanayi firmaları ve Mercedes-Benz 
Türk çalışanları da destek veriyor. Bu 
destekler sayesinde, Türkiye’nin 60 
ilinden 6 bin liseli kız ve 850 üniversiteli 
genç kız öğrenciye ulaştık ve çağdaş 
geleceğe umut olduk” dedi.

Yıldız Kızlar’ın gelişimi destekleniyor
“Türkiye’de kadınların her alanda 
erkeklerle birlikte, eşit sosyal ve 
ekonomik şartlarla çalışabilmesi” hedefi 
doğrultusunda başlatılan Her Kızımız Bir 
Yıldız programında, 200’ü üniversite olmak 
üzere her yıl 1.000 kız öğrenci Mercedes-
Benz Türk’ten eğitim bursu alıyor. 
Öğrenciler eğitim bursuna ek olarak, kişisel 
ve mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan 
çeşitli programlara da katılıyorlar.

2013 yılında başlayan kişisel gelişim 
atölyeleri ile bugüne kadar 33 il ziyaret 
edilerek 800’den fazla Yıldız Kız’a kişisel 
gelişim eğitimi verildi. 2004’ten bu yana 
400’den fazla Yıldız Kız çeşitli kültürel 
etkinliklerle İstanbul’da ağırlandı. 2018 
yılında başlayan bilişim teknolojileri 
ve kodlama eğitimleri ile 250’den fazla 
bursiyere eğitim verildi.

Mezun yıldız bursiyerlere iş 
alanında fırsatlar yaratılıyor
Her Kızımız Bir Yıldız programından burs 
alarak eğitimini tamamlayan öğrenciler, 
Mercedes-Benz Türk’te istihdam edilme 
olanağına da kavuşuyorlar. Şirkette 
üretimde çalışan kadınların yüzde 
20’sini, Her Kızımız Bir Yıldız programı 
ile eğitimlerini tamamlayan öğrenciler 
oluşturuyor.
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Mercedes-Benz Türk cinsiyet 
eşitliği için çalışıyor
2021 yılında ofis çalışanlarındaki 
kadın oranı yüzde 30’un üzerinde olan 
Mercedes-Benz Türk, kadın istihdamı 
konusunda çatı şirketi Daimler Truck’ın 

hedefleri ile aynı paralelde ilerliyor. Şirket 
içinde cinsiyet eşitliği sağlanabilmesi için 
çeşitli hedefler koyan Mercedes-Benz Türk, 
bu hedeflerin uygulanmasını da takip 
ediyor. 2008 yılında başlatılan “Farklılıkların 
Yönetimi” çerçevesinde kapsamlı 

çalışmalar yürüten şirket; Daimler Truck’ın 
“Küresel İlkeler Sözleşmesi” ve “Sosyal 
Sorumluluk Prensipleri”ni imzalayarak ve 
“Davranış Yönetmeliği”ni yayınlayarak 
cinsiyet eşitliğini en üst düzeyde taahhüt 
etmeyi garanti altına aldı.
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Karsan’dan Bir İlk Daha

Karsan, Kuzey Amerika Pazarına Karsan, Kuzey Amerika Pazarına 
Kanada’da e-JEST ile Giriş YaptıKanada’da e-JEST ile Giriş Yaptı

‘Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde’ olma vizyonu ile ileri 
teknolojili mobilite çözümleri sunan Karsan, Avrupa’da elektrikli 

minibüs pazarının iki yıl üst üste lider modeli olan e-JEST ile Kuzey 
Amerika pazarına giriş yaptı. Kanada’nın Saint John şehrine, 

Karsan’ın, distribütörü Damera iş birliğiyle yapılan teslimat ile 
e-JEST modeli Kuzey Amerika’da 6 metre (20 fit) boyunda yolcu 

taşıyacak alçak tabanlı ilk elektrikli minibüs olarak hizmete 
başlıyor. Saint John şehrinde hizmete girecek e-JEST’ler için 

gerçekleştirilen teslimat törenine, Kanada Çevre ve İklim Değişikliği 
Bakanı Gary Crossman, Saint John Belediye Başkanı Donna 

Reardon, Karsan İhracat Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çetin, 
Damera Bus CEO’su Raj Mahadeo, Saint John meclis üyeleri, çok 

sayıda basın mensubu ve projenin hayata geçirilmesini sağlayan 
Karsan ve Damera firmalarının üst düzey yöneticileri katıldı.
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Konu ile ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, 
Avrupa’dan sonra Kuzey Amerika’yı da 
hedef pazar olarak belirlediklerini ifade 
ederek, “Küresel alandaki iş birliklerimizi 
stratejimiz doğrultusunda Kuzey 
Amerika’da Kanada ile sürdürüyoruz. 
Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Damera 
ile imzaladığımız distribütörlük 
anlaşmasının ardından, ilk e-JEST 
teslimatımızı gerçekleştirdik ve bir kez 
daha Karsan olarak ilke imza attık. Eylül 
ayında, Kanada’nın Saint John kentinde 
yolcu taşımaya başlayacak olan Karsan 
e-JEST, Kanada’nın 20fit boyunda toplu 
ulaşım hizmeti sunan alçak tabanlı ilk 
elektrikli minibüsü oldu. Saint John 
kentine teslim ettiğimiz e-JEST ile, 
Karsan olarak, Kanada’nın toplu ulaşımda 
elektrikli dönüşümüne öncülük etmekten 
mutluluk duyuyoruz.  Karsan e-JEST 
ile birlikte elektrikli ürün gamımızın 
Kuzey Amerika pazarında önümüzdeki 

dönemde etkin bir şekilde yer almasını 
hedefliyor ve bu yöndeki çalışmalarımızı 
tüm hızıyla sürdürüyoruz” diye konuştu. 

Mobilitenin geleceğinde bir adım önde 
olma vizyonuyla çağın ihtiyaçlarına 
uygun toplu taşıma çözümleri sunan 
Karsan, global bir marka olma yolunda 
ilerleyişine hızla devam ediyor. Birçok 
Avrupa kentinin ulaşım altyapısının 
dönüşümüne elektrikli ürün gamıyla 
destek veren ve kalıcı bir başarı sağlayan 
Karsan, Kuzey Amerika pazarında da da 
bir ilke imza attı. Damera ile imzaladığı 
anlaşma sonrasında, Karsan’ın Avrupa 
pazar lideri %100 elektrikli minibüs 
modeli e-JEST, Kanada’da 20 fit boyunda 
toplu ulaşımda yolcu taşayacak alçak 
tabanlı ilk elektrikli minibüs oldu. 
Geçtiğimiz yıl da Avupa pazarında en çok 
satan elektrikli minibüs unvanını koruyan 
e-JEST, şimdi ise Kanada’nın Saint John 
şehrinde hizmete başlıyor. 

“İlklere imza atmayı 
sürdüreceğiz”
Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan 
Karsan CEO’su Okan Baş, Avrupa’dan 
sonra Kuzey Amerika’yı da hedef pazar 
olarak belirlediklerini ifade ederek, 
“Norveç’te yolcu taşıyan ilk otonom 
araç olan Otonom Atak modelimizin 
ardından Kuzey Amerika’da da 20 fit 
boyunda, toplu taşımada alçak tabanlı 
ilk elektrikli minibüsümüzü de yollara 
çıkartarak yeni bir ilke imza attık. Küresel 
alandaki iş birliklerimizi stratejimiz 
doğrultusunda Kuzey Amerika’da Kanada 
ile sürdürüyoruz. Bu kapsamda Damera ile 
geçen sene imzaladığımız distribütörlük 
anlaşmasının ardından ardından, ilk 
e-JEST teslimatımızı gerçekleştirdik ve 
bir kez daha Karsan olarak ilke imza 
attık. Eylül ayında, Kanada’nın Saint John 
kentinde yolcu taşımaya başlayacak 
olan Karsan e-JEST, Kanada’nın 20fit 
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boyunda toplu ulaşım hizmeti sunan alçak 
tabanlı ilk elektrikli minibüsü oldu. Saint 
John kentine teslim ettiğimiz e-JEST ile, 
Karsan olarak, Kanada’nın toplu ulaşımda 
elektrikli dönüşümüne öncülük etmekten 
mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Karsan, dönüşümün    
bir parçası olacak!
Kanada’nın Saint John Şehri elektrikli 
araçlar konusunda önemli adımlar 
atarak bir dönüşüm taahhüdüne imza 
attı. Karsan ile birlikte dönüşümün 
ilk adımlarının gerçekleştiği bu yeni 
önemli yeşil girişimde, şehrin filosundaki 
karbon yayan araçları 2040 yılına kadar 
bataryalı elektrikli veya hidrojen yakıt 
hücreli araçlarla değiştirme 
taahhüdünü daha da 
güçlendiriyor. Şehrin filosuna 
katılan Karsan e-JEST 
minibüslerin hem boyutuyla 
hem de emisyonsuz ve 
sessiz çalışmalarıyla yerleşim 
alanlarında isteğe bağlı ulaşım 
hizmeti için mükemmel uyum 
sağladığı görülüyor. Bunun 
da ilerleyen dönemde ülke 
genelinde aynı dönüşümü 
yapmayı hedefleyen 
belediyeler için ilham kaynağı 
olması bekleniyor. 

İleriye doğru hareket 
eden şehrin tercihi 
Karsan
İlklerin şehri olarak bilinen 
ve her zaman ileriye doğru 
hareket eden Saint John 
Şehri dünyadaki toplu taşıma 
sistemlerinin geleceği olan 
yeşil ulaşım için Karsan e-JEST 
ile ilk adımlarını attı.  Altı 
adet 20 fitlik Karsan e-JEST 
filosu, şehrin Toplu Taşıma 
Dönüşüm Programı’nın 
bir parçası olarak bu Eylül 
ayında Saint John’da hizmete 
girecek. İlk olarak 2021’de 
duyurulan bu program ile, 
elektrikli otobüsler ve bu 
yılın sonlarında başlatılması 
beklenen isteğe bağlı 
otobüs hizmeti kullanılarak 
belediye ulaşım sisteminin 
dönüştürülmesi hedefleniyor.

Karsan Kanada’da tecrübeli 
Damera’ya emanet
Karbon salınıma dikkat eden ve çevreci 
vizyonu bulunan şehirlerin ilk tercihleri 
arasında bulunan Karsan’ın Kanada’daki 
distribütörü Damera, ülke genelinde 
otobüs ve toplu taşıma endüstrisindeki 
tecrübesi ve kapsamlı bilgi birikimiyle 
faaliyet gösteriyor. Satış konusunda 
uzman kadroya sahip Damera, aynı 
zamanda detaylı tamir ve onarımların 
gerçekleştiği, son teknoloji boya 
kabininin yer aldığı merkez tesisi ve 
yedek parça ağıyla da satış sonrası 
hizmetler alanında farkını ortaya 
koyuyor.  

Karsan Kuzey Amerika pazarında 
büyümeyi sürdürüyor
Karsan e-JEST, halihazırda Kanada’da 
müşteri tanıtımları kapsamında büyük 
bir ilgiyle dolaşıyor. Kuzey Amerika’da 
emin adımlarla ilerleyen Karsan, e-JEST 
ile birlikte elektrikli ürün gamını pazarda 
önümüzdeki dönemde de etkin bir şekilde 
yer almasını hedefliyor ve bu yöndeki 
çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 
Bununla birlikte, elektrikli ürün ailesinin 
bir diğer  üyesi Otonom e-ATAK 
aracını da, kampüslerinde çalışmak 
üzere ABD’de yer alan Michigan State 
University’e göndermişti. Otonom e-ATAK, 
şuanda kampüste öğrencileri, öğretim 

görevlilerini ve ziyaretçileri 
taşıyarak Kuzey Amerika’da 
Karsan markalı sürücüsüz 
araç deneyimi gerçek trafik 
koşullarında sunuyor. 

Yüksek manevra 
kabiliyetine sahip 
e-JEST 210 km’ye 
kadar menzil sunuyor
Yüksek manevra kabiliyeti ve 
benzersiz yolcu konforuyla 
kendini kanıtlayan e-JEST, 
170 HP güç ve 290 Nm 
tork üreten BMW üretimi 
elektrikli motor ve yine 
BMW üretimi 44 ve 88 
kWh bataryalarla tercih 
edilebiliyor. 210 km’ye 
kadar menzil sunarak bu 
anlamda 6 metrelik (20 fit) 
küçük otobüs sınıfının en 
iyi performansını gösteren 
e-JEST’in enerji geri kazanımı 
sağlayan rejeneratif fren 
sistemi sayesinde bataryaları 
yüzde 25 oranında kendi 
kendini şarj edebiliyor. 
10,1 inçlik dokunmatik 
multimedya ekranı, 
tamamen dijital gösterge 
paneli, anahtarsız çalıştırma, 
USB girişi ile donatılan ve 
talebe bağlı olarak Wi-Fi 
uyumlu altyapı sağlayan 
e-JEST, 4 tekerlekte bağımsız 
süspansiyon sistemiyle de 
binek otomobil konforunu 
aratmıyor. 

Okan Baş
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Yeni Renault Trucks D
D Wide ve C 2.3 ile

daha az yakıt tüketimi
Renault Trucks, dağıtım ve hafif inşaat 
kamyonları için tasarlanan 2023 modellerinin 
enerji verimliliğini artırırken çevresel ayak 
izlerini azaltıyor. Renault Trucks D, D Wide ve 
C 2.3 m 2023 modelleri, motor optimizasyonu, 
yeni şanzıman donanımı ve Fuel Eco+ 
paketi sayesinde yakıt tüketimini ve buna 
bağlı olarak CO2 emisyonlarını %10’a kadar 
azaltacak şekilde sunuluyor.



232022   RADÜS DERGİSİ

Sürücülerin şehir içi bölgelerdeki 
görevleri, sıkışık şehir merkezlerindeki 
teslimatlar, diğer yol kullanıcıları ve 
yüklerin güvenliğinin sağlanması için 
yaşanılan stres, üretkenliği sürdürme 
gerekliliği nedeniyle çok zorlu 
oluyor. Renault Trucks, bu görevleri 
kolaylaştırmak hem sürücülerin hem 
de araçların performansını artırmak için 
mümkün olan her türlü çözümü sunuyor. 

Renault Trucks D Wide ve C 2,3 
m kamyonlar, %10’a kadar daha 
düşük yakıt tüketimi ve CO2 
emisyonu sağlıyor

Renault Trucks D Wide ve C 2.3 m’nin 
2023 modellerinde yeni DE11 motoru 
bulunuyor. Bu motor, alevleri yanma 
odasının içine yeniden yönlendirerek 
mevcut oksijenin kullanımını optimize 
eden ve böylece yanmayı iyileştiren 
patentli Dalga Piston teknolojisine 
sahip. Ayrıca motora daha yüksek 
hassasiyetli yeni enjektörler entegre 
edildi. Renault Trucks, basınç etkinliğini 
artırmak üzere bağlantı kolları, pistonlar 
ve krank milini yeniden tasarlayarak ve 
karter gazı kontrolünü optimize ederek 
sürtünme kaybını azaltmak için çözümler 
üretti. İyileştirilmiş tepki süresine sahip 
yeni yüksek performanslı bilya yataklı 
turbo şarj ve düşük viskoziteli yağ ile 
birleştirilmiş değişken akışlı bir yağ 
pompası da geliştirildi. Ayrıca Renault 
Trucks, optimize edilmiş art işletme 

sistemi ve yeni bir motor kontrol ünitesi 
kullanmayı tercih etti. 

Renault Trucks D Wide ve C 2.3 m, yeni 
nesil Optidriver şanzıman donanımına 
sahip. Opsiyonel olan Eco modu ise yakıt 
tüketiminin daha da azalması sağlanıyor. 

Son olarak, bir tavan rüzgarlığı, yan 
rüzgarlıklar, devre dışı bırakılabilir bir 
kompresör ve üç dakika sonra otomatik 
motor durdurma sunan Fuel Eco+ Paketi 
ile yakıt tüketiminde ek %5’e varan 
iyileştirme sağlanabiliyor. 

Tüm bu teknolojilerin birleşimi, önceki 
nesil Renault Trucks D Wide ve C 2,3 m 
ile karşılaştırıldığında %10’a kadar daha 
fazla yakıt tasarrufu sunuyor.

Renault Trucks D: yeni bir güç 
aktarma sistemi ve yeni Optishift 
otomatik şanzıman

5 ve 8 litrelik motorlara sahip Renault 
Trucks D, yeni 8 vitesli Optishift şanzıman 
ile donatıldı. Bu tam otomatik şanzıman, 
düşük hızlarda daha iyi yol tutuşu, 
iyileştirilmiş yakıt verimliliği ve gelişmiş 
sürüş konforu sağlıyor. 

Yeni Optishift otomatik şanzıman, 
Renault Trucks D 4x4 kamyonda da 
opsiyonel olarak sunuluyor. Yakıt 
tüketimini daha da azaltmak için bir 
seçenek olarak Eco modu da bulunuyor.

Son olarak Eco+ Fuel Paketi, ek 
yakıt tasarrufu sağlıyor.

Tüm bu teknolojilerin birleşimi, 
önceki nesil Renault Trucks D ile 
karşılaştırıldığında %9’a varan 
oranda iyileştirilmiş yakıt tasarrufu 
sağlanabileceği anlamına geliyor.

Gelişmiş güvenlik ve araç içi konfor

Renault Trucks dağıtım yelpazesinde 
de iyileştirilen sürücü konforu, Renault 
Trucks’ın öncelikli odaklandığı konular 
arasında yer alıyor. 

Renault Trucks D, D Wide ve C 2.3 m, 
daha fazla güvenlik için BirdView sistemi 
ile donatıldı. Aracın dışına yerleştirilen 
dört kamera, 7” LCD ekranda gerçek 
zamanlı olarak panoramik bir görüntü 
sağlıyor. Bu özellik, sürücüye çok yönlü 
bir kullanım sunuyor. Çevredeki alanın 
tek bir görüntüde ve kör noktalar 
olmadan görüntülenmesi, çarpışma ve 
kaza riskini azaltıyor.
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Renault Trucks D, D Wide ve C 2.3 m’nin iç 
dizaynı ise mükemmel görsellik ve araç içi 
konfor için yeniden tasarlandı. Koltuklar, 
yataklar, yenilenen kabin tasarımına 
uygun olarak yeni bir kumaşla kaplandı 
ve kontrol düğmeleri, yeni bir beyaz arka 
aydınlatma ile hazırlandı. 

İşletme maliyetlerinin kontrolü için 
özel hizmetler

Taşımacılık uzmanlarının işletme 
maliyetlerini azaltarak karlılıklarını 
artırmalarına yardımcı olmak için araçlar, 
Renault Trucks’ın gerçek zamanlı filo 
izleme ve yönetim sistemi olan Optifleet 
aboneliği ile birleştirilebiliyor.

Optifleet, uygulamada map modülünü 
kullanarak teslimatların gerçek zamanlı 
izlenmesi sayesinde, zaman ve kat edilen 
mesafe açısından rotaları optimize ediyor.

Check modülü, araçların enerji tüketimini 
takip ederken Ecoscore özelliği, sürücü 
özelinde teknik verilerin (yakıt tüketimi, 
rölantide bekleme yüzdesi, fren kullanımı 
vb.) uzaktan izlenmesini sağlıyor. 
Bu sayede sürücü performansının 
analizi sayesinde sürüş eğitimi alması 
gereken sürücülerin belirlenmesi ile 
yakıt tüketimini optimize etmek ve 
CO2 emisyonlarını azaltmak mümkün 
olabiliyor. 

Son olarak Renault Trucks, araçları için 
özel Start & Drive bakım anlaşmaları 
sunarak, taşımacılık profesyonellerinin 
araç hizmet süresini en üst düzeye 
çıkarmasına ve maliyetlerini öngörülebilir 
şekilde yönetmesine destek oluyor.
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Üretim faaliyetlerinde ve yaptığı 
yatırımlarda doğanın korunmasını 

önceliklendiren Mercedes-Benz 
Türk, “Yeşil Hedefler” programı 

doğrultusunda 2039 yılına kadar 
üretim sırasında sıfır CO2 salımı 

gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Hoşdere Otobüs Fabrikası, 
güneş enerjisi santrali sayesinde 

2021’de atmosfere 82 ton daha 
az CO2 salımı ile çevreye yaklaşık 

1.550 ağaç dikimine eş değer 
fayda sağladı.  

Üretim sırasında ortaya 
çıkan atığın yüzde 98’ini geri 
dönüştüren Aksaray Kamyon 

Fabrikası ise, su tüketimini 
düşürmek ve sürdürülebilirliği 

sağlamak adına gerçekleştirilen 
çalışmalar sonucunda da 200 bin 

m3 daha az su harcadı.

Çevre Haftası nedeniyle çeşitli 
etkinlikler düzenleyen Mercedes-

Benz Türk, bu etkinliklerde 
çalışanlarına sürdürülebilirliğin 

önemini aktardı.

“Yeşil Hedefler” programı kapsamında 
2039 yılına kadar üretim sırasında sıfır 
CO2 salımı gerçekleştirmeyi hedefleyen 
ve bu doğrultuda çalışmalarını ve 
yatırımlarını sürdüren Mercedes-Benz 
Türk, söz konusu alanda da otomotiv 
sektörüne öncülük ediyor. 

Mercedes-Benz Türk, 2018 yılında ISO 
14001:2015’e geçiş denetimini başarıyla 
tamamlayarak Çevre Yönetimi Sistemi 
Sertifikası’nı da aldı. Gerekli yatırımlar 
gerçekleştirilmeden önce ilgili yasal 

yönetmeliğin gerektirdiği sertifikalara 
sahip uzmanlardan oluşan Enerji Yönetim 
Takımı, hazırladığı düzenli raporlamalar 
ile iyileştirme gereken noktaları ve 
verimlilik potansiyellerini belirledi. 

Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs 
Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası, 
çevre konusunda gerçekleştirdiği 
çalışmalar ve yatırımlar sonrasında, 
2021 yılında Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndan Sıfır Atık belgesini de 
almaya hak kazandı.

Mercedes-Benz Türk, çevre 
konusundaki çalışmalarıyla da 

sektöre öncülük ediyor
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Hoşdere Otobüs Fabrikası, güneş 
enerjisi santrali sayesinde 2021’de 
atmosfere 82 ton daha az CO2 
salımı gerçekleştirdi

366.000 m2’lik alana kurulu olan Hoşdere 
Otobüs Fabrikası’nda, 8.800 m2’lik alana 
yayılan piramit mazı ormanı da bulunuyor. 
Pilot güneş enerjisi santrali sayesinde 
2021’de atmosfere 82 ton daha az CO2 
salımı ile fabrika, bu dönemde çevreye 
yaklaşık 1.550 ağaç dikimine eş değer 
fayda sağladı. Sahip olduğu otomasyon 
sistemi sayesinde yüzde 25 oranında 
enerji tasarrufu sağlayan Hoşdere Otobüs 
Fabrikası, ayrıca üretim sırasında ortaya 
çıkan 7 bin 300 ton atığın yüzde 96’sını 
geri dönüştürdü. Yemekhanede ozonla 
temizlik yapılması sonucunda da su 
tüketimi yaklaşık yüzde 50 azaldı.

Aksaray Kamyon Fabrikası, 
bölgesinin en büyük yeşil alana 
sahip üretim tesisi

Aksaray Kamyon Fabrikası, 700 bin m2’lik 
kurulu alanda sahip olduğu 214 bin 
m2’lik çim alanı, 4.250 adet ağaç ve dikme 
bitkisi ile bölgesinin en büyük yeşil alana 
sahip üretim tesisi konumunda. 2021 
yılında fabrikada elektrik enerjisinde 601 
MWh, doğalgaz kullanımında 2.335 MWh 
tasarruf sağlandı ve doğaya da 693 ton 
daha az CO2 salımı gerçekleşti. 
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Üretim sırasında ortaya çıkan 5 
bin 323 ton atığın yüzde 98’inin 
geri dönüştürüldüğü fabrikada, 
su tüketimini düşürmek ve 
sürdürülebilirliği sağlamak 
adına gerçekleştirilen çalışmalar 
sonucunda da 200 bin m3 daha 
az su harcandı. Ayrıca, Aksaray 
Mercedes-Benz Türk lojmanlarında 
atık toplama ünitesinin devreye 
alınması ile plastik, kâğıt, cam, 
metal, atık pil ve atık elektronik eşya 
olacak şekilde atıklar 6 kategoride 
ayrıştırılıyor. Kategorilerine göre 
toplanan atıklar, belediyenin geri 
kazanım tesislerine gönderiliyor.

Mercedes-Benz Türk 
fabrikalarında Çevre 
Haftası’na özel etkinlikler
Mercedes-Benz Türk, Çevre Haftası 
nedeniyle çalışanlarına yönelik 
gerçekleştirdiği etkinliklerle de 
çevrenin ve sürdürülebilirliğin 
önemini aktarıyor. Bu kapsamda 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 
kurulan bir stantta, fabrikadan çıkan 
atıkların geri dönüşüm aşamaları 
gösterildi ve atıkların işlenerek 
hangi alanlarda kullanılabildiğini 
gösteren fotoğraflardan oluşan bir 
sergi açıldı. 

Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndaki 
stantta ise, geri dönüşüm ve 
aşamaları ile ilgili bilgilendirmeler 
yapılırken, düzenlenen çevre 
konulu yarışmanın katılımcılarına 
da fabrikadaki atıklardan üretilen 
organik gübre ve tohum hediye 
edildi. Ayrıca fabrika çevresindeki 
ortaokullarda okuyan ve söz 
konusu standı ziyaret eden 
öğrenciler de çevre ve enerji 
konusunda bilgilendirildiler. 
Uygun alanlara fidan da diken 
öğrenciler, fabrika çevresindeki 
yeşil alanın genişlemesine  
yardım ettiler.
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IVECO S-WAY
Majestelerinin Platinyum

Jübile Geçit Töreninde Rol Aldı

IVECO S-WAY çekiciler, Londra’daki 
etkileyici Platinyum Jübile Geçit Töreninde 
kutlama araçlarını çekmek için kullanıldı. 

IVECO, dün Londra’da gerçekleşen 
Majestelerinin Platinyum Jübile Geçit 

Törenine, KB Event organizasyon firması 
ile destek sunma onuruna erişti.
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IVECO, kutlama araçlarını çekmek için 
etkinliğe sürdürülebilir bir yaklaşım 
sağlayan ikisi CNG’li (Sıkıştırılmış Doğal 
Gaz) olmak üzere üç adet IVECO S-WAY 
çekici sağladı.

İki biyo metanlı IVECO S-WAY, 
(AS440S46TP doğal gaz) 70’lerin 
Northern Soul Treylerini ve yıllar boyunca 
Postacı Pat, Sooty & Sweep, Bill & Ben, 
Bagpuss, Paddington Bear, Tehlikeli 
Fare ve Wallace & Gromit gibi sevilen 
çocuk karakterlerini içeren “Platinyum 
Arkadaşlar” aracını çekti. Üçüncü IVECO 
S-WAY çekici (AS440S49TX/P) ise 80’lerin 

Breakdance aracını çekti.

Platinyum Jübile Geçit Töreni, 
Majestelerinin görevini, doğal dünyaya 
sevgisini ve İngiliz Milletler Topluluğu’na 
olan bağlılığını kutlamak için; sokak 
sanatları, tiyatro, müzik, sirk, karnaval 
ve kostümlerle uluslararası bir geçit 
töreni ve karnavalın tüm heyecan ve 
görünümüne sahipti.

KB Event Genel Müdürü Richard 
Burnett: “KB Event, etkinlik ve turlara 
sürdürülebilir çözümlerle öncülük 
ediyor – şu anda birkaç sözleşmemizde 
palm yağı içermeyen HVO Biyoyakıt 

kullanıyoruz – ve sürekli olarak yeni 
alternatifler keşfediyoruz. IVECO S-WAY 
araçları, Platinyum Jübile Geçit Töreninin, 
çevre dostu bir etkinlik olmasına yardımcı 
olan önemli bir bileşendi.” dedi.

Doğal gazlı IVECO S-WAY, ağır 
kamyonlar için alternatif yakıt 
teknolojilerinde; denenmiş, test edilmiş 
ve ister sıkıştırılmış, isterse sıvılaştırılmış 
biyometan ile lider olmayı sürdürüyor. 
%95 daha az karbondioksit salınımının 
yanı sıra araçlar, dizel eşdeğerlerine 
kıyasla %50 daha sessiz ve sürücüler için 
de harika bir sürüş deneyimi sunuyor.
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Mercedes-Benz Türk, daha 
yeşil bir Aksaray için adını 

taşıyan Hatıra Ormanı projesini 
başlattı. Mercedes-Benz Türk 
Aksaray Fabrika Direktörü ve 

İcra Kurulu Üyesi Uluç Batmaz 
ve fabrika çalışanları tarafından 

2 Haziran’da ağaçlandırma 
alanına fidanlar dikildi.

Üretimi, ihracatı, AR-GE ve yatırım 
faaliyetleri ile Aksaray ilinin kaderini 
değiştiren Mercedes-Benz Türk, şimdi de 
şehrin çehresini değiştiriyor.  Kapılarını 
açtığı 11 Ekim 1986 tarihinden beri 
kentin bir parçası olan şirket, 36 yıldır 
Aksaray’ın “Mercedes-Benz Şehri” 
olarak kalkınmasına destek veriyor. 
Şehre sadece üretim değil, toplumsal 

dönüşüm odaklı katkı veren Mercedes-
Benz Türk, son olarak adını taşıyan Hatıra 
Ormanı projesini başlattı. 10.000 fidan 
ile başlayan çalışmalar kapsamında, 
Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrika 
Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Uluç 
Batmaz ve fabrika çalışanları tarafından 
2 Haziran 2022 tarihinde ağaçlandırma 
alanına fidanlar dikildi.

Mercedes-Benz Türk Mercedes-Benz Türk 
daha yeşil bir Aksaray daha yeşil bir Aksaray 

için yola çıktıiçin yola çıktı
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Mercedes-Benz Türk ile 
sürdürülebilir bir geleceğe

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası, bölgenin ekonomik ve sosyal 
kalkınmasına katkı sağlamayı odağına 
alıyor. 2004 yılında hayata geçirilen 
“Her Kızımız Bir Yıldız” programı ile 
Aksaray’da yüzlerce kız öğrenciye eğitim 
ve istihdam imkânı sağlayan kurum, 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş 
birliği ile bölgedeki çocukların kişisel ve 
akademik gelişimlerime katkı sağlamak 
amacıyla 2015 yılında kurduğu Eğitim 
Evi’nde, gönüllü öğretmenler ve 
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası çalışanları ile çocuklara 
destek eğitimleri vermeyi sürdürüyor. 
Bugüne kadar 1000’i aşkın öğrencinin 
destek aldığı Eğitim Evi’nde öğrencilere 
matematik, Türkçe, fen bilimleri ve 
yabancı dil gibi temel derslerde destek 
veriliyor. Ayrıca kodlama ve bilgisayar, 
felsefe, satranç, yaratıcı drama, müzik, 
bilim ve origami gibi farklı alanlarda da 
destek eğitimleri veriliyor. 

Son olarak başlatılan ağaçlandırma 
projesi ise, sürdürülebilir bir gelecek 
için atılan bu bütünlüklü adımların bir 
parçası olarak konumlanıyor. 

Gelecek nesillere daha yaşanabilir 
bir dünya bırakmak ve bölgenin 
sürdürülebilir kalkınmasını 
desteklemek için atılan bu adımlar, 
toplumsal sürdürülebilirlik kadar 
çevreye olan etkileri de gözetiyor. 
Üretim tesisleri ve ürünlerde en 
güncel çevre dostu çözümleri sunmak 
ve enerji verimliliğini artırmak da 
bu yaklaşımın bir parçası olarak ele 
alınıyor. 

Hedef Aksaray’ı her alanda daha 
ileriye taşımak 

Yörenin en büyük sanayi kuruluşu 
olan Mercedes-Benz Türk Aksaray 
Kamyon Fabrikası, rekabetçi ürünleri, 
bünyesinde bulundurduğu AR-
GE merkezi ve yürüttüğü sosyal 
programları ile Türk otomotiv 
sektörünün ve bölgenin gelişimi için 
kritik bir önem taşıyor.

Aksaray’da sağladığı istihdam ve 
yaptığı yatırımlarla yerel ekonomiyi 
canlandıran Mercedes-Benz Türk; 
toplumsal ve çevresel sürdürülebilirliği 
önceliklendiriyor, yerel girişimcilere 
fırsat tanıyor, bölgenin tanıtımına katkı 
veriyor ve mesleki eğitim konusunda 
bölgenin güçlenmesini sağlıyor.
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Otokar’dan 
Ankara’ya 

73 adet 
Atlas 

kamyon
Türkiye’nin öncü otomotiv sanayi 

şirketi Otokar, hafif kamyon 
segmentinin iddialı aracı Atlas ile 
ticaretin konforunu yükseltmeye 

devam ediyor. Tasarımı, sürüş 
güvenliği, konforu ve düşük 

işletme giderleriyle hafif kamyon 
segmentine yeni bir soluk getiren 

Otokar, yılın en büyük Atlas 
teslimatlarından ikisini Ankara’ya 

yaptı. Otokar, AC Turizm Taşımacılık 
İnşaat ve Kargokar Taşımacılık’a 

toplamda 73 adet Atlas teslim etti.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
hafif kamyon segmentinde teslimatlarına 
hız kesmeden devam ediyor. Son 10 
yıldır Atlas kamyonu ile işletmelerin 
iş yükünü hafifleten Otokar, son 
teslimatını Ankara’ya yaptı. Otokar, AC 
Turizm Taşımacılık İnşaat ve Kargokar 
Taşımacılık’a toplamda 73 adet Otokar 
Atlas kamyon teslim etti.  

AC Turizm Taşımacılık İnşaat, geniş araç 
filosuna 66 adet Atlas ekledi. Yeni araçların 
teslimat töreni Otokar bayisi VSB Başer 
Grup Otomotiv Genel Merkezi’nde 
gerçekleşirken törene AC Turizm 
Taşımacılık İnşaat Firma Sahibi Derviş 
Öğüt, Otokar Genel Müdür Yardımcısı 
Basri Akgül, Satış Direktörü Murat Tokatlı 
ve Bölge Satış Yöneticisi Seyit Ali Ceylan, 
VSB Başer Grup Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Veysel Başer, Kamu ve Özel 
Satışlar Direktörü Murat Başarır katıldı. AC 
Turizm Taşımacılık İnşaat yetkilileri Otokar 
Atlas’ı teknik özellikleri ve ekonomikliğinin 
yanı sıra dayanıklılığı sebebiyle de tercih 
ettiklerini belirtti.   

Kargokar Taşımacılık’ın da tercihi Otokar 
Atlas oldu. Filosunu zorlu görevlerde yer 
almak üzere 7 adet Atlas ile güçlendiren 
Kargokar Taşımacılık’ın araçlarının teslimat 
törenine şirket sahibi Mehmet Ali Akbıyık, 
Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri 

Akgül, Satış Direktörü Murat Tokatlı ve 
Bölge Satış Yöneticisi Seyit Ali Ceylan, VSB 
Başer Grup Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Veysel Başer, Kamu ve Özel 
Satışlar Direktörü Murat Başarır katıldı. 
Kargokar Taşımacılık yetkilileri törende 
Otokar Atlas’ı yüksek performansı ve 
düşük yakıt tüketimi sebebiyle tercih 
ettiklerini belirtti.  

TİCARETİN YÜKÜNÜ HAFİFLETİP 
KONFORUNU YÜKSELTİYOR
En zorlu yol şartlarında en ağır yükleri 
kolayca taşımak üzere geliştirilen Atlas, 
güçlü ve keskin çizgilere sahip kupasıyla ön 
plana çıkıyor. Yüksek taşıma kapasitesine 
sahip olan 8,5 tonluk Atlas, yakıt 
ekonomisiyle de fark yaratıyor. Düşük yakıt 
tüketimi, düşük bakım giderleri ve uygun 
yedek parça maliyeti ile kullanıcısının 
ekonomisine her daim katkı sağlayan 
Otokar Atlas’ta EP (Ekonomi-Performans) 
tuşu ile her türlü yol koşuluna ve yüke 
uygun sürüş modu tek tuşla yönetilebiliyor.

ACC(Adaptif Seyir Kontrol Düzeni), klima, 
gelişmiş aydınlatma sistemi, güçlendirilmiş 
yan kapılar ve park sensörü gibi özelliklerle 
hafif kamyon segmentine yeni bir soluk 
getiren Otokar Atlas; tam havalı fren 
sistemi, EBS, egzoz freni, LDWS, AEBS ve 
ESC özelliklerini de üzerinde barındırıyor.
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Türkiye’nin öncü otomotiv şirketi 
Otokar, Otomotiv Endüstrisi 

İhracatçıları Birliği (OİB) 
tarafından düzenlenen “İhracatın 

Şampiyonları Ödülleri”nde 
gümüş kategoride ödül aldı. 

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
ihracattaki üstün performansıyla sahip 
olduğu başarılara yenilerini eklemeye 
devam ediyor. Sakarya’da tasarlayıp 
ürettiği araçlarla global çapta rakiplerini 
geride bırakan, paydaşları için yürüttüğü 
çalışmalar ve satış sonrası hizmetleriyle 
her yıl küresel ölçekteki rekabetçi 
konumunu artıran Otokar, Uludağ 
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği 
(OİB) tarafından ödüle layık görüldü. 

Otokar Uludağ Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği tarafından Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri baz 
alınarak gerçekleştirilen “İhracatın 
Şampiyonları Ödül Töreni”nde, gümüş 
kategoride ödülün sahibi oldu. Global 
ölçekte yürüttüğü çalışmalarla ihracatta 
sektördeki konumunu yükselten ve 
Türkiye’ye katma değerini artıran 

Otokar’ın ödülünü Ticari Araçlar 
Uluslararası Satış Pazarlama Direktörü 
Hakan Bubik aldı.

Türkiye otobüs sektöründe 13 kez 
üst üste pazar liderliğini koruyan 
Otokar’ın otobüsleri Avrupa başta olmak 
üzere 50’yi aşkın ülkede milyonlarca 
yolcu taşıyor. Otokar ayrıca alternatif 
yakıtlı araçlar ve elektrikli otobüsler 
konusunda da küresel rekabette önemli 
bir oyuncu olarak öne çıkıyor. 

OTOKAR HAKKINDA
Otokar, kendi teknoloji, tasarım 
ve uygulamaları ile müşterilerinin 
ihtiyaçlarına uygun özel çözümler 
sunmaktadır. Koç Topluluğu bünyesinde 
yer alan Otokar, ticari araçlarda otobüs 
ve hafif kamyon üretmektedir.

Otokar’ın ihracattaki başarısı 
ödülle taçlandırıldı
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Tarım mekanizasyonunun lideri 
ve Türkiye otomotiv sektörünün 

ilk üretici kuruluşu TürkTraktör, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 

tarafından verilen İhracatın 
Şampiyonları Ödülleri’nde Makine 

ve Aksamları Sektörü’nde birinci 
oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen 
TİM 29. Olağan Genel Kurulu 

ve İhracatın Şampiyonları Ödül 
Töreni 13 Haziran 2022 tarihinde 

gerçekleştirildi.

TürkTraktör, İhracatın Şampiyonları 
Ödülleri’nde geçen yıl olduğu gibi bu 
yıl da Makine ve Aksamları sektöründe 
birinciliği elde etti. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi tarafından düzenlenen törende 
TürkTraktör adına ödülü Satınalma Genel 
Müdür Yardımcısı Onur Vural aldı.

68 yıldır Türk çiftçisinin her ihtiyacında 
yanında olan, sektörünün lideri 
TürkTraktör, kuruluşundan bugüne tarım 
sektörüne yön veren yüzlerce yeniliği 
hayata geçirdi. Tarım mekanizasyonunda 
sektöründe öncü şirket, bu doğrultuda 
1 milyonuncu traktörünü üreterek köklü 
tarihinde bir başarı eşiğini daha atladı. 
TürkTraktör, üretimde yakaladığı bu 
başarılı performansı ihracat alanında da 
sürdürerek 2021 yılını rekorlarla kapattı. 

Tüm dünyada 130’un üzerinde ülkeye 
traktör ihracatı gerçekleştiren şirket, 2021 

yılında 16 bin 176 ihracat adetiyle önceki 
yıllardan üstün bir performans gösterdi. 
İhracatının yüzde 80’ini Kuzey Amerika 
ve Avrupa pazarına gerçekleştiren 
TürkTraktör’ün en çok ihracat yaptığı 
ülkelerin başında ise Amerika Birleşik 
Devletleri, Almanya ve İtalya yer aldı. 
Şirketin halihazırda tüm dünyada ihracat 
yapmadığı sadece yedi ülke bulunuyor.

TürkTraktör’ün ihracat alanında gösterdiği 
bu önemli başarının ödüllendirilip, Makine 
ve Aksamları Sektörü’nde birinci olduğu 
İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde, 
otomotiv, mobilya, madencilik, halı, 
tekstil, hizmet, mücevher gibi sektörlerde 
de birinci olan şirketler ödüllerini kabul 
etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da katıldığı törende Türkiye iş 
dünyasının önde gelen isimleri ile devlet 
kademesi bir araya geldi.

TürkTraktör İhracatın Şampiyonları Ödülleri’nde

Makine ve Aksamları
Sektörü’nde Birinci Oldu
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Renault Trucks
 Gürcistan’da Tegeta ile
bayilik anlaşması yaptı

Renault Trucks Türkiye, yönetim 
sorumluluğunda olan Kafkasya 
bölgesinde güçlü bir iş birliğine 

imza atıyor. Yeni anlaşma 
doğrultusunda Kafkasya ve Orta 

Asya’daki en büyük Gürcü otomotiv 
şirketi olan Tegeta Commercial 

Vehicles, Renault Trucks’ın Gürcistan 
ve Ermenistan bölgelerinden 
sorumlu bayisi olarak hizmet 

vermeye başlıyor. 
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Renault Trucks Türkiye, Kafkasya 
bölgesindeki satış ve satış sonrası hizmet 
ağını Tegeta Commercial Vehicles ile yaptığı 
yeni iş anlaşması ile geliştiriyor. Araç, yedek 
parça, akaryakıt gibi geniş bir yelpazede 
otomotiv alanında uzun yıllar deneyime 
sahip Tegeta Commercial Vehicles, Renault 
Trucks’ın bölgedeki varlığını arttırmak 
üzere çalışmalarına başlıyor. 

Gürcistan’ın başkenti Tiftis’te Gürcistan 
Hükümeti’nden yetkililer, Fransa Gürcistan 
Büyükelçisi, Fransa Gürcistan Ticari 
Ateşesi, ticari araç kullanıcıları, yerel ve 
yabancı özel kuruluşların katılımı ile 
gerçekleştirilen açılışa Renault Trucks 
adına Renault Trucks Türkiye Başkanı 
Sebastien Delepine, İkinci El Kamyon 

Müdürü Fatih Erdem,  Kafkasya ve Orta 
Asya Bölge & İş Geliştirme Müdürü Erkan 
Ergene ve Tegeta Commercial Vehicles 
Kamyon, Otobüs ve Orta Avrupa SBU İcra 
Direktörü Teimuraz Darispanashvili ev 
sahipliği yaptı. 

Tegeta Commercial Vehicles, yapılan 
anlaşma çerçevesinde Renault Trucks 
Türkiye merkezine bağlı olarak Gürcistan 
ve Ermenistan’da satış ve satış sonrası için 
hizmet sunacak. Açılış töreninde yeni iş 
birlikleri ile ilgili bilgi veren Renault Trucks 
Türkiye Başkanı Sebastien Delepine; 
““Renault Trucks’ın tarihçesi, bir asır 
öncesinde Lyon’da, Marius Berliet’in 
ilk motorunu icat etmesiyle başladı. 
Kurucumuzun “Çözümü, sahada buluruz” 
mottosuna sadık kalarak 1894 yılından bu 
yana geleceğin kamyonlarını tasarladık 
ve bugün, ticari araçların liderlerinden 
biri olarak globalde yılda 50.000’den 
fazla yeni kamyon teslim ediyoruz. 
Şirketimizin 10.000 çalışanı, kamyon ve 
hizmetlerin tasarımı, üretimi ve satışı ile 
ilgileniyor. Güçlü hizmet ağımız sayesinde 
müşterilerimiz ve sürücülerle yakın ilişkiler 
içinde 150’den fazla ülkede 1.400 satış ve 
servis noktamızla çalışmalarımıza devam 
ediyoruz” diye belirtti.

Bölgede artarak devam eden 
inşaat ve diğer önemli projelere de 
dikkat çeken Sebastien Delepine; 



40 RADÜS DERGİSİ   2022

“Kafkasya bölgesindeki Renault Trucks 
organizasyonumuz, Türkiye merkezimize 
bağlı bulunuyor. Türkiye’deki 20 yılı 
aşkın güçlü operasyon ağımız sayesinde 
amacımız, Gürcistan›daki varlığımızı 
arttırarak başarılarımızı katlamak. 
Gürcistan’ın stratejik konumu, ülkeyi 
tarihi “İpek Yolu”nu yeniden canlandırma 
çabalarının merkezine yerleştirdi. 
Kafkasya, Hazar Havzası ve Orta Asya 
bölgelerinin ekonomik gelişimleri 
doğrultusunda Japonya, Çin, Hindistan 
ve Avrupa ilişkilerini yoğunlaştırdıkça, 
eski İpek Yolu üzerindeki ticaretin artması 
ve lojistik altyapısının iyileştirilmesi 
kaçınılmaz olacak. Poti Mega Limanı’nın 
oluşturulması, demiryolu güzergahlarının 
inşası ve iyileştirilmesi ile birlikte devam 
eden tüm projeler de büyük önem 
taşıyor” diyerek; “Doğu Avrupa ile Orta 
Asya arasında transit geçiş bölgesi olan 
Gürcistan, uzun yol lojistiğinde önemli 
bir bölge ve Türk lojistik şirketlerinin de 
sıklıkla çalıştığı bir pazar. Bu nedenle 
yeni iş birliğimiz, Türkiye- Gürcistan 
hattında çalışan Türk lojistik şirketlerine 
sunduğumuz hizmetlerin de artmasına 
katkı sağlayacak” şeklinde belirtti. 

Sebastien Delepine; “Tegeta Commercial 
Vehicles ile iş birliğimizde tüm ürün 

segmentlerimizi ticari araç kullanıcılarına 
sunmakla birlikte uzun yol ve inşaat 
gamımıza ağırlık vereceğiz. EVO serimiz, 
bu iki alanda da pazarda çok güçlü. T EVO 
uzun yol çekicilerimizin yanı sıra inşaat 
segmenti için sunduğumuz C ve K serisi 

kamyonlarımızın pazarda yüksek bir talep 
göreceğine inanıyoruz. Bu kamyonlarımızı 
damper, mikser gibi ihtiyaca yönelik 
olarak hazır üstyapılı şekilde sunuyor 
olacağız. Ayrıca Gürcistan, özellikle uzun 
yol ve yurtiçi taşımacılığında ikinci el ticari 
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araçlara da talebin yüksek olduğu bir 
bölge. Global olarak sunduğumuz ikinci el 
araçların satış ve satış sonrası hizmetlerinin 
bölgede yine Tegeta Commercial Vehicles 
tarafından sağlanması ile bu alanda da 
varlığımızı arttırmayı hedefliyoruz” dedi. 

Tegeta Commercial Vehicles Kamyon, 
Otobüs ve Orta Avrupa SBU İcra Direktörü 
Teimuraz Darispanashvili ise yaptığı 
açıklamada; “Yeni ortaklığımız, bir yandan 
iş geliştirmemizi, diğer yandan da ülke 
için önemli altyapı projelerine katkıda 

bulunmamızı sağlayacak. Bu projeler, 
otoyolların yapımının yanı sıra dağıtım 
ve uzun yol lojistiğini de kapsıyor. 
Gürcistan’ın tüm önemli şehirlerinde 
müşterilerimize Renault Trucks orijinal 
yedek parçalarını sunabileceğimizin 
altını çizmek isteriz. Böylece işletim 
maliyetlerini etkin bir şekilde 
kontrol etmelerini sağlayabileceğiz. 
Tegeta Commercial Vehicles olarak 
müşterilerimize hafif, ağır ve inşaat 
segmentleri de dahil ticari, yolcu ve 
endüstriyel taşımacılık alanlarında 
eksiksiz bir yelpazede hizmet sunuyoruz. 
Ülke genelinde 29 servis noktamız 
bulunurken dört kıtada uluslararası 
ticaret yapıyoruz. Bu deneyimimiz ile 
şimdi Renault Trucks ailesine katılmanın 
heyecanı ve gururunu yaşıyoruz” dedi. 

Tegeta Commercial Vehicles, dünyanın 
önde gelen birçok otomotiv markasını, 
tek distribütör olarak bölgede 
temsil ediyor. Ayrıca Tegeta, ağır iş 
makinelerinde de önde gelen ve seçkin 
markaların resmi ortağı olarak hizmet 
sunuyor. Bugün yaklaşık 2.500 çalışanı ile 
Gürcistan’daki en büyük işverenlerden biri 
olan Tegeta, 300’den fazla lider otomobil 
markası ürününün Gürcistan’daki en 
büyük ithalatçısı.
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Continental, kapsamlı iyileştirmeler 
yapmak için tedarikçileriyle yakın 
iş birliği içinde çalışan bütünsel 
yaklaşımıyla sektörde de fark 
yaratıyor. Continental, on yıldan fazla 
bir süredir yıllık olarak yapılan CDP 
değerlendirmesine katılıyor. 2022 
derecelendirmesi için dünya çapında 
13.000’den fazla şirket ve kuruluş bu 
değerlendirmede yer aldı. Continental, 
değerlendirmeye giren şirketler 
arasında iklim değişikliği ile mücadelede 
tedarikçi taahhüdü açısından en yüksek 

notu alan ilk yüzde 8 arasında yer aldı.

Continental Lastikleri Sürdürülebilirlik 
Başkanı Claus Petschick, “Malzeme 
tedarikinden geri dönüşüme kadar 
ürünlerimizin tüm değer zincirine 
bakıyoruz. Bu yaklaşım, kaynakları 
koruyan ve aynı zamanda önemli 
iklim koruma hedeflerini destekleyen 
gerçekten sürdürülebilir tedarik 
zincirlerine ulaşmanın tek yolu. 
Continental’in hedefi, en geç 2050 
yılına kadar tamamen sürdürülebilir 
tedarik zincirlerine ulaşmak. Yenilikçi 

teknolojiler, dijitalleşme ve izlenebilirliği 
artırmak tedarik zincirlerimizi daha 
sürdürülebilir hale getirmemize önemli 
katkılar sağlıyor” dedi.

Lastik üretiminde sürdürülebilir 
ve yenilenebilir ham maddeler
Lastik üretiminde sürdürülebilir ham 
madde kullanımı Continental’de uzun 
süredir en büyük önceliklerden biri oldu. 
Continental ve iş ortakları, Taraxagum 
projesiyle karahindibanın (Taraxacum 
koksaghyz) endüstride kullanımını 

Dünya Çevre Günü’nü uluslararası      sürdürülebilirlik ödülü ile kutluyor

Premium lastik üreticisi ve teknoloji şirketi Continental 
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü  sürdürülebilirlik 
çalışmalarıyla aldığı önemli bir ödülle taçlandırıyor. 
Continental, kâr amacı gütmeyen Uluslararası Karbon 
Saydamlık Projesi (CPD) tarafından tedarik zincirindeki 
emisyonları azaltmada dünya lideri olarak üst üste 
dördüncü kez en yüksek nota layık görüldü. 
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araştırıyor. Bu projeyle lojistik ve nakliye 
kaynaklı CO2 emisyonlarını azaltmayı 
ve değerli kaynakları korumak için 
üretim için gerekli olan doğal kauçuğun 
bir kısmını şirketin kendi tesislerinin 
yakınında yetiştirebilmeyi hedefliyor.

Sürdürülebilir ham madde kullanımı 
aynı zamanda Continental’in şu anda 
lastiklerinin seri üretimine dâhil ettiği 
geri dönüştürülmüş pet şişelerin 
kullanımını ve bir tarımsal atık ürünü 
olan pirinç kabuğu külünden silikat 
kullanımını da içeriyor. Bitki bazlı yağlar 

ve reçineler, petrol bazlı malzemelerin 
kullanımını da azaltıyor. Continental’in 
hedefi, en geç 2050 yılına kadar lastik 
ürünlerinde yüzde 100 sürdürülebilir 
ham maddeleri kullanmak.

Endonezya’da küçük çiftçiler 
sürdürülebilir üretim için  
eğitim alıyor
Continental aynı zamanda doğal kauçuk 
kaynaklarının sürdürülebilirliğini de 
sağlıyor. Continental, 2018’den bu 
yana, doğal kauçuğun izlenebilirliği için 

dijitalleşmeyi teşvik etmek için Alman 
kalkınma kuruluşu GIZ ile iş birliği 
yapıyor. Endonezya, Borneo’da projeye 
dâhil edilen küçük çiftçiler, sürdürülebilir 
ürün yetiştirmeyi öğrenerek kaliteyi ve 
verimi artırabiliyor ve böylece gelirlerini 
de iyileştirebiliyor. Sürdürülebilirliğe 
dayalı bir ekin yetiştirme stratejisi, aynı 
zamanda değerli kaynakları koruyarak 
ağaç kesimi ve orman kayıplarını da 
önlüyor. 2018’de 450 çiftçiyle başlayan 
projenin 2024’e kadar 4 bin çiftçiye 
ulaşması bekleniyor. 

Dünya Çevre Günü’nü uluslararası      sürdürülebilirlik ödülü ile kutluyor

Tedarikçileriyle birlikte sürdürülebilir ham madde 
kullanımını önceliklendiren Continental, lastik 

üretiminde geri dönüştürülmüş pet şişelerin yanı sıra bir 
tarımsal atık ürünü olan pirinç kabuğu külünden silikat 

da kullanıyor. Dünya Çevre Günü’ne çifte kutlamayla 
dikkat çeken Continental, daha sürdürülebilir tedarik 

zincirleri yaratma konusundaki çabasıyla üst üste 
dördüncü kez ödüle layık görüldü.
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Dünya pazarlarında büyümesini 
sürdüren Anadolu Isuzu, Letonya’ya 

21 Isuzu Grand Toro ve Turkuaz 
midibüsün teslimatını gerçekleştirdi. 

Türkiye’nin ticari araç markası 
Anadolu Isuzu, uluslararası 

pazarlardaki satışlarını artırmaya 
devam ediyor. Anadolu Isuzu, 

Letonya’ya 4’ü Grand Toro, 17’si 
Turkuaz olmak üzere toplam 21 
aracın teslimatını gerçekleştirdi. 

Servis ve taşımacılık alanında kullanılacak 
olan araçların satış ve teslimatı, 
Anadolu Isuzu’nun Letonya distribütörü 
UAB Salocai Ir Partneriai tarafından 
gerçekleştirildi. 15 yılı aşkın bir süredir 
Letonya pazarında faaliyet gösteren 
Anadolu Isuzu, bu teslimatla birlikte 
Letonya, Litvanya ve Estonya’dan oluşan 
Baltık ülkelerine bugüne kadar teslim 
ettiği araç sayısı toplam 600’e ulaştı. 

Anadolu Isuzu, yaygın distribütör ve servis 
yapılanmasının yanı sıra satış sonrası 
destek alanındaki başarılarıyla da yurtdışı 
pazarlarda giderek daha fazla tercih 
ediliyor. Anadolu Isuzu, Çayırova’daki 
fabrikasında “Terzi Usulü İmalat” modeli ile 
araçları müşterilerinin isteğine göre, özel 
donanımlarla üreterek teslim ediyor. Yurt 
dışında yeni pazarlara açılırken mevcut 
pazarlardaki varlığını da güçlendirmeye 
devam eden Anadolu Isuzu halihazırda 45 
ülkeye ihracat yapıyor.  

Isuzu Grand Toro kısa ve orta 
mesafe taşımacılıkta ideal araç
Anadolu Isuzu’nun orta boy otobüs 
segmentindeki modeli Isuzu Grand Toro, 
Euro6-E emisyon standartlarına uygun 
motoru ile yüksek performansı ve düşük 
emisyon avantajını bir arada sunuyor. 
Yüksek manevra kabiliyeti ile özellikle 
kısa ve orta mesafeli servis, turistik ve 
havaalanı taşımacılığı gibi alanlarda öne 
çıkan Grand Toro modeli, 37 koltuğa varan 
kapasitesi, ferah iç hacmi ve geniş bagaj 
kapasitesi ile büyük otobüslerin yeterince 
etkin ve verimli olmadığı kısa ve orta 
mesafe taşımacılık ihtiyacına yanıt veriyor. 
Anadolu Isuzu’nun yeni tasarım dilini 
de temsil eden Grand Toro 2021 yılında 
İtalya merkezli BIG SEE Awards tasarım 
ödülleri organizasyonunda ‘Ürün Tasarımı’ 
alanında Mobilite kategorisinde ‘Silver A’ 
ödüle layık görüldü.

Anadolu Isuzu’dan Letonya’ya 
toplam 21 Grand Toro ve 

Turkuaz midibüs teslimatı
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Isuzu Turkuaz servis 
taşımacılığında yükselen tercih
Anadolu Isuzu’nun özellikle servis 
taşımacılığı alanında Türkiye’de olduğu 
gibi yurtdışı pazarlarda da öne çıkan 
modelleri arasında yer alan Isuzu Turkuaz, 
yüksek yolcu kapasitesi, üstün manevra 
yetenekleri, ferah iç hacmi, ve geniş bagaj 

olanakları ile beğeni topluyor. 

Isuzu Turkuaz, 7,7 metre uzunluğu, 
190 PS gücündeki yüksek performanslı 
ve dayanıklı motoru, otomatik Isuzu 
şanzımanı ile servis, turizm ve okul 
taşımacılığı için ideal çözüm niteliğinde. 
Yüksek yolcu kapasitesi, üstün manevra 
yetenekleri, ferah iç hacmi ve geniş bagaj 

olanakları ile rekabette öne çıkan Isuzu 
Turkuaz, çift cam izolasyonu ve ön ısıtıcı 
ekipmanıyla soğuk iklimlerde kullanım 
için de uygun. Otomatik yangın söndürme 
sistemleri ile tamamen güvenli bir ulaşım 
aracı olan Isuzu Turkuaz, üç nokta emniyet 
kemerine sahip 45 öğrenci koltuğu ve 
hostes koltuğu ile güvenli, yüksek taşıma 
kapasitesi sunuyor. 



46 RADÜS DERGİSİ   2022

Türkiye’nin otomotiv sektörünün 
öncü gücü Ford Otosan, üst üste 
7 senedir Türkiye’nin, 11 senedir 
de otomotiv sektörünün ihracat 
liderliğini elden bırakmıyor. 
Otomotiv alanında yenilikçi 
teknolojilere yatırımları, üretim 
ve istihdam gücü ile Türkiye’ye 
sağladığı katkıları her geçen gün 
büyüyen Ford Otosan, İstanbul 
Sanayi Odası’nın Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
Araştırması’nda ikinci en büyük 
sanayi kuruluşu olurken İngiltere 
merkezli marka değerlendirme 
kuruluşu Brand Finance listesinde 
ise Türkiye’nin en değerli 3. markası 
unvanına erişti.

Ford Otosan
Türkiye’nin
ihracat lideri
en değerli
otomotiv markası ve
en büyük
ikinci sanayi 
kuruluşu

Güven Özyurt
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Türkiye’de 60 yılı aşkın süredir 
sunduğu yenilikçi ürün ve hizmetlerle 
topluma fayda sağlayan Ford Otosan, 
Türkiye’nin en değerli ve en çok tercih 
edilen sanayi şirketi olmak hedefiyle 
arka arkaya pek çok başarıya imza 
atıyor.

2021 yılında 6.2 milyar dolar ihracat 
gerçekleştiren Ford Otosan, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 
hazırlanan “İlk 1000 İhracatçı Firma” 
araştırmasında, üst üste 7 senedir 
Türkiye’nin, 11 senedir de otomotiv 
sektörünün ihracat şampiyonluğu 
unvanını elden bırakmadı. TİM 
tarafından 2003 yılından beri 
yapılan ve 26 sektörün tamamını 
kapsayan “İlk 1000 İhracatçı Firma” 
araştırmasında, bir kere daha ihracat 
lideri olan Ford Otosan, geçen sene 
Türkiye’nin ticari araç ihracatının 
yüzde 79’unu gerçekleştirdi. Ford 
Otosan beş kıtada 96 ülkeye 
araç ve parça ihraç ederek global 
anlamda büyümesini her geçen gün 
sürdürürken yarattığı katma değer 
sayesinde, Türkiye ekonomisinin 
büyümesine ve güçlenmesine katkı 
sunuyor.  

Ford Otosan Türkiye’nin ikinci 
en büyük sanayi kuruluşu ve 
üçüncü en değerli markası

Ford Otosan ayrıca kısa süre önce 
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sanayi 
sektörünün devlerini belirleyen 
Türkiye›nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu Araştırması’nda 2021’de 
üretimden satışlara göre 67 milyar 
305 milyon TL ile ikinci en büyük 
sanayi kuruluşu unvanını kazandı. 
Bu başarısının ardından İngiltere’nin 
en saygın marka araştırma ve 
değerlendirme kuruluşlarından Brand 
Finance tarafından açıklanan listede 
ise 7 sıra birden ilerleyen Ford Otosan 
“Türkiye’nin En Değerli Markaları-
Türkiye 100” listesinde 819 milyon 
dolarlık marka değeriyle üçüncü 
sıraya yerleşti.  

Özyurt: Geleceğe liderlik ederken 
önümüzdeki yıl da şampiyonluğu 
elden bırakmayacağız
Ford Otosan’ın arka arkaya kaydettiği 
başarıları değerlendiren Ford Otosan 
Lideri Güven Özyurt, şirketin 2022 
yılının ilk çeyreğinde de ticari araç 
pazarındaki geleneksel liderliğini %32,8 
payla sürdürdüğünü ve toplam pazarda 
%10 payla 3’üncü sıradaki konumunu 
koruduğunu belirtti. Ford Otosan’ın bu 
başarılarında geçmişten beri yaptığı   
yatırımların ve yenilikçi vizyonunun 
rolüne dikkat çeken Özyurt şunları 
söyledi: “Otomotiv sanayisinin öncü gücü 
ve Türkiye’nin ihracat şampiyonu  şirketi 
Ford Otosan, otomotiv sektöründeki 
elektrikli, bağlantılı, otonom dönüşüme 
liderlik ederken ülkemiz için de katma 
değer yaratmaya devam ediyor. 
Geleceğin otomotiv trendlerini yaratırken 
ülkemize yaptığımız yatırımlar, üretim 
gücümüz, nitelikli insan kaynağımız 
ve sunduğumuz ürün ve hizmetler 
sayesinde küresel ölçekte sektörümüzde 
yaşanan zorluklara rağmen 2021’i 
tarihimizin en başarılı yıllarından biri 
olarak tamamladık. 2011 yılından bu yana 
otomotiv sektöründe ihracat lideriyiz. 

Bu yıl da ilk altı ayda elde ettiğimiz 
başarılar, gerek Ford’un Romanya’daki 
Craiova fabrikasını bünyemize katarak 
yurt dışı operasyonlara açılmamız 
gerek kısa süre önce Transit efsanemizi 
elektriklendirmemiz, önümüzdeki yıl 
da şampiyonluğu elden bırakmaya 
niyetimizin olmadığını gösteren 
gelişmeler. İki ülkede dört fabrikamızda 
üreteceğimiz yeni nesil araçlarla 
Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticisi 
haline gelirken Ford Otosan’ın bu 
başarılarında emeği bulunan değerli 
çalışma arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza 
teşekkürü bir borç biliyoruz.” 

Üretim, inovasyon ve Ar-Ge’deki 
yetkinliği sayesinde yurt içi ve yurt 
dışı pazarlarda büyümesini sürdüren 
Ford Otosan, 2021’de ortaya koyduğu 
2 milyar euro’luk yatırımı ile geleceğin 
otomotiv teknolojilerini üretiyor. Bugün 
8 milyar dolara ulaşan cirosu ve 14 bin 
500’den fazla çalışanı ile binek otomobil, 
ticari araç ve ağır ticari araç segmentine 
ek olarak akıllı mobilite çözümleri de 
sunan Ford Otosan, Türkiye otomotiv 
ekosisteminin elektrikli, bağlantılı, 
otonom araçlardaki dönüşümüne de 
liderlik ediyor. 
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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) 1 Haziran’da 
İstanbul’da düzenlediği “İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde 

otomotiv endüstrisinde 2021 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren 
firmalar ödüllendirildi. Krone, 2021 yılında gerçekleştirdiği 56 milyon 
dolar değerinde, 2.423 adet treyler ihracatı ile otomotiv sektörünün, 

Türkiye’nin ihracat şampiyonu sektörü olmasına katkı sağladı. 

Krone, Tire fabrikasında 2021 yılında gerçekleştirdiği 4.523 adetlik 
üretimin, %53’ünü ihraç etti ve İngiltere’den Güney Kore’ye, İsveç’ten 

Tanzanya’ya kadar 27 ülkeyi Krone kalitesiyle buluşturdu. Krone 
adına Gümüş İhracatçı ödülünü, ihracattan sorumlu Satış Yöneticisi 

Birand Hattatoğlu teslim aldı.

Krone’ye OİB’den
İhracat Ödülü

OİB’in düzenlediği törende 2021’in
en başarılı otomotiv firmaları ödüllendirildi
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Bize www.linak.com.tr üzerinden veya 
0312 472 63 38 nolu telefon 
numarasından ulaşabilirsiniz

LINAK AKTÜATÖRLER iLE 
ÖZGÜRLEŞEN MAKİNALAR

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

• IP66/ IP69K

Hassas konum bilgisi, bakım gerektirmez, kolay montaj...
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Şehirlerarası seyahat sektörünün 
güçlü firması Kamil Koç’un Muğla 
işletmecisi DG Otomotiv, filosunu 

“2022-Sürdürülebilir Otobüs 
Ödülü’ sahibi MAN Lion’s Coach ile 
güçlendirdi. Müşteri memnuniyeti 
temel alan kaliteli hizmet anlayışı 

ile kısa sürede bölgenin önemli 
firmalarından biri haline gelen 
DG Otomotiv, sıfır araç yatırımı 
kapsamında filosuna 4 adet, 13 

metre 2+1 VIP koltuk düzenli yeni 
MAN Lion’s Coach kattı.

Çevreci motoru, yüksek yakıt tasarrufu, 
eşsiz teknolojisi, ileri güvenlik sistemleri 
ve olağanüstü konforu ile seyahat 
sektörünün gözdesi olan MAN Lion’s 
Coach, 2022 yılında işletmelerin tercihi 
olmaya devam ediyor. Üstün nitelikleri 
ile yeni yılda başarısını “Sustainable Bus 
Award (Sby Award) 2022- Sürdürülebilir 
Otobüs Ödülü” ile taçlandıran Lion’s 
Coach’u filosuna katan son firma ise, DG 
Otomotiv o ldu.

DG Otomotiv, filosunu 4 adet yeni 
Lion’s Coach ile güçlendirdi

Yeni otobüsleri ve kaliteden ödün 
vermeyen müşteri memnuniyeti odaklı 
hizmet anlayışı ile bölgenin önemli 
markaları arasında yer alan DG Otomotiv, 
sıfır otobüs yatırımı kapsamında filosuna 
4 adet, 13 metre 2+1 VIP koltuk düzenli 
yeni MAN Lion’s Coach kattı. Ankara, 
Akyurt’taki MAN Tesislerinde düzenlenen 
teslimat törenine DG Otomotiv’in ortakları 
Haluk Beyimoğlu ve Semih Emre Oskay 
ile MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A. Ş. 

adına Otobüs Satış Bölge Yöneticisi Emrah 
Albustanoğlu katıldı.

“Yolcularımız üstün konforundan, 
biz ise avantajlarından memnunuz”

Törende konuşan DG Otomotiv’in 
ortaklarından Haluk Beyimoğlu, seyahat 
filosuna 4 adet yeni Lion’s Coach 
katmaktan mutluluk duyduklarını 
belirterek, “Seyahat sektöründe araç ve 
hizmet kalitesi her zaman en öncelikli gelir. 
Biz de firma olarak, yolcularımıza daima 
en yeni otobüslerimiz ile en iyi hizmeti 
sunmaya çalışıyoruz. Bu hizmet sunarken 
de Lion’s Coach bize pek çok açıdan 
önemli ayrıcalıklı katkılar sağlıyor. Lion’s 
Coach gerek güvenliği, yüksek tasarrufu 
ve ileri teknolojisi gerekse de konforu, 
güvenliği ve satış sonrası hizmetleri 
ile birçok avantajı bir arada sunuyor. 
Yolcularımız, Lion’s Coach ile seyahat 
etmekten mutlu, biz ise aracın işletmemize 
sağladığı avantajlardan memnunuz. Yeni 
otobüslerimiz; memleketimize, firmamıza 
ve yolcularımıza hayırlı olsun” dedi.

Muğla Kamil Koç’un tercihi Muğla Kamil Koç’un tercihi 
ödüllü MAN Lion’s Coach olduödüllü MAN Lion’s Coach oldu
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“Yol arkadaşlığımız yeni Lion’s 
Coach’lar ile daha da güçlendirdik”

MAN ile olan iş birliklerini yeni 
Lion’s Coach otobüsleri ile daha da 
güçlendirdiklerini vurgulayan DG 

Otomotiv’in ortağı Semih Emre 
Oskay da “MAN ile olan bu değerli yol 
arkadaşlığımızı önümüzdeki süreçte 
yeni alımlarla daha da ileri taşımayı 
hedefliyoruz. Bu yol arkadaşlığımızda 
bizlere her türlü desteği sağlayan MAN 

Kamyon ve Otobüs Ticaret A. Ş. Otobüs 
Satış Direktörü Can Cansu ve Otobüs Satış 
Bölge Yöneticisi Emrah Albustanoğlu’na 
özellikle teşekkür ediyorum. MAN ile 
bundan sonra da birlikte yürümeye 
devam edeceğiz” diye konuştu.
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Yatırımlarına devam eden Eskişehir 
Tepebaşı Belediyesi, 5 adet Atego 

1018’i Mercedes-Benz Türk’ten teslim 
aldı. Belediyenin temizlik ve katı atık 
toplama hizmetlerinde kullanılacak 

araçlar için 6 Haziran tarihinde 
Zincirlikuyu Yerleşkesi Fen İşleri 

Şantiyesi’nde bir tören düzenlendi. 
Sunduğu hizmet kalitesini artırmak 

için yatırımlarına ara vermeden devam 
eden Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, 

Mercedes-Benz onaylı üstyapıcısı Karba 
Otomotiv imalatı 8+1 m3 hacimli katı 
atık toplama üstyapısına sahip 5 adet 

Mercedes-Benz Atego 1018’i teslim aldı. 

Dar sokak ve mahallerde kullanım için 
özel olarak tasarlanan, yüksek manevra 
kabiliyeti ve geniş görüş açısına sahip 
araçların teslimatı kapsamında, 6 Haziran 
2022 tarihinde Zincirlikuyu Yerleşkesi Fen 
İşleri Şantiyesi’nde bir tören düzenlendi. 
Gerçekleştirilen törene; Eskişehir Tepebaşı 
Belediye Başkanı Ahmet Ataç, başkan 

yardımcıları ve ilgili birim müdürleri ile 
Mercedes-Benz Türk Kamyon Kamu ve 
Üstyapı Satış Grup Müdürü Sinan Bülent 
Tarhan, Birollar Eskişehir Yetkili Servisi 
Genel Müdürü Adnan Öztürk ve Birollar 
Eskişehir Bayii Servis Müdürü Tayfun İçim 
katıldı.

Mercedes-Benz Türk’ten Tepebaşı Mercedes-Benz Türk’ten Tepebaşı 
Belediyesi’ne 5 adet Atego 1018Belediyesi’ne 5 adet Atego 1018
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Mercedes-Benz Türk Kamyon Kamu ve 
Üstyapı Satış Grup Müdürü Sinan Bülent 
Tarhan, törende yaptığı açıklamada 
şu ifadeleri kullandı: “Hafif kamyon 
segmentinde kamu hizmeti başta 
olmak üzere şehir içi dağıtım ve kısa 
mesafe taşımacılığı uygulamalarında 
yoğun bir şekilde kullanılan Mercedes-
Benz Atego model araçlarımız geniş bir 

kullanım alanına sahip. Araç filosuna 
yeni araçlar ekleyen Eskişehir Tepebaşı 
Belediyesi de daha düşük maliyetler ile 
daha etkin temizlik ve katı atık toplama 
hizmeti sunabilmek için Mercedes-Benz 
Atego 1018 model araçlarımızı tercih 
etti. Şehir içi kullanım için özel olarak 
tasarlanan Atego 1018; üstün manevra 
kabiliyeti, sürücü ve personele iniş 

binişlerde operasyonel kolaylık sağlayan 
uygun şasi ve kabin yüksekliği, geniş 
görüş açısı sayesinde dar sokak ve 
mahallelerde sorunsuz bir şekilde hizmet 
veriyor. Belediyemizin hizmetlerinde 
fark yaratacak bu iş birliğinin 
gerçekleşmesinde emeği olan herkese ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum.”

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Başkanı 
Ahmet Ataç, törende yaptığı konuşmada 
şunları söyledi: “Temizlik ve atık yönetimi, 
Tepebaşı Belediyesi’nin hem hassas hem 
de başarılı olduğu bir çalışma alanı. Yeni 
araçlarımız da çok meziyetli, özellikle de 
dar sokaklarda çalışma arkadaşlarımızın 
işini çok kolaylaştırdı. 5 adet Atego 1018 
aracımızın şehrimize, bölgemize hayırlı 
olmasını diliyorum.” 
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Karsan’dan Kırıkkale’ye
17 Adet Atak Otobüs
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u “Mobilitenin geleceğinde bir adım 

önde” vizyonu doğrultusunda 
hareket eden Karsan, Avrupa’nın 

yanı sıra Türkiye’de de şehir içi 
toplu ulaşıma çözüm sunmayı 
sürdürüyor. Karsan son olarak 

Kırıkkale Belediyesi’ne Euro 6 
motorlu ve otomatik şanzımanlı 

17 adet Atak otobüs teslim etti. 
Böylece Karsan, 2022 yılında 

Mersin’e teslim edilen 67 adetlik 
filonun ardından Kırıkkale teslimatı 
ile pazardaki yerini sağlamlaştırdı.
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Karsan’ın yurt içinde elde ettiği başarıyı 
her geçen gün bir adım ileriye taşıdığını 
vurgulayan Karsan İç Pazar Satış ve Dış 
İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer 
Arpacıoğlu, “Toplu taşıma sistemlerinin 
geleceği noktasında üstlendiğimiz 
rolün son derece kıymetli olduğuna 
inanıyoruz. Ülkemizdeki 8 metrelik 
araçların %50’sinden fazlası, segmentinin 
de yaratıcısı olan Karsan Atak. Herkesin 
daha konforlu ve güvenli seyahat etmesi 
ve kentlerin ileri teknolojilerle donatılmış 
toplu taşıma sistemlerinden faydalanması 
adına çalışmalarımızı aralıksız 
sürdürüyoruz. Hizmet sunduğumuz 
şehirlere kısa sürede yenilerini de 
ekleyeceğiz” dedi.

“Mobilitenin geleceğinde bir adım 
önde” vizyonu doğrultusunda hareket 
eden Karsan, global arenada varlığını 
güçlendirirken, Türkiye’nin farklı 
bölgelerindeki kentlerin ulaşım altyapısını 
yenilemeye ve geliştirmeye devam 
ediyor. Karsan son olarak, Kırıkkale 
ilinin toplu taşıma ağına; performanslı, 
konforlu ve tasarruflu otobüslerinden 
olan Atak ile destek verdi. Bu kapsamda, 
Kırıkkale’nin ulaşım ağına önemli bir 
katkı sağlayan Karsan, Euro 6 motorlu 
ve otomatik şanzımanlı 17 adet çevreci 
Atak otobüsü Kırıkkale Belediyesi’ne 
teslim etti. Böylece Karsan, 2022 yılında 
Mersin’e teslim edilen 67 adetlik filonun 
ardından Kırıkkale teslimatı ile pazardaki 
yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.   
Konu hakkında açıklamalarda bulunan 
Karsan İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel 
Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, 

Türkiye’deki her kentin sundukları toplu 
taşıma çözümlerinden faydalanmasını 
hedeflediklerini belirtti. “Toplu taşıma 
sistemlerinin geleceği noktasında 
üstlendiğimiz rolün son derece önemli 
olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullanan 
Arpacıoğlu, “Ülkemizdeki 8 metrelik 
araçların %50’sinden fazlası, segmentinin 
de yaratıcısı olan Karsan Atak. Herkesin 
daha konforlu ve güvenli seyahat 
etmesi ve kentlerin ileri teknolojilerle 
donatılmış toplu taşıma sistemlerinden 
faydalanması adına yürüttüğümüz 
çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 
Hizmet sunduğumuz şehirlere kısa sürede 
yenilerini de ekleyeceğiz” diye konuştu. 

“Dönüşümün bir parçası 
oluyoruz” 
Karsan’ın ulaşımın geleceğini 
şekillendirme vizyonu ile hareket ettiğini 
anımsatan Arpacıoğlu, “Sektörümüzdeki 
gelişmeleri yakından takip ediyor, yeniden 
şekillendirdiğimiz modellerimizle bu 
dönüşümün bir parçası oluyoruz. Ar-Ge 
çalışmalarımız ve üretim kabiliyetimizle 
tasarladığımız modellerimizle kentlerin 
en önemli çözüm ortakları arasında yer 
alıyoruz. Son olarak Kırıkkale Belediyesi’ne 
de teslimat gerçekleştirdik. Bu adım ile 
Kırıkkale’ye hizmet ettiğimiz için son 
derece mutluyuz” dedi.

Karsan Atak, hem kullanıcı hem 
yolcu hem de çevre dostu!
Keskin bakışlı yatay farları, kavisli ön 
burnu ve “L” formlu yuvalar içerisine 
yerleştirilmiş LED gündüz farları ile sportif 

bir ön tasarıma sahip Atak, üç parçadan 
oluşan ön tamponu sayesinde servis 
maliyetlerini düşürürken, kolay ve hızlı 
servis müdahalesi sunarak maksimum 
verimliliğe odaklanıyor. Atak’ın arka 
tasarımındaki ızgara detayları ve parlak 
siyah alana konumlandırılmış dikey 
LED farları şık görünümü tamamlıyor. 
Karsan Atak ayrıca, operasyonel kârlılığı 
merkeze alan geliştirmeler de sunuyor. 
Tasarım olarak tek noktadan müdahalenin 
kolaylaştırıldığı Atak’ta, böylece servis 
edilebilirlik sağlanarak aracın hızlı bir 
şekilde yoluna devam etmesi mümkün 
kılınıyor. Atak’ın 4.5 litrelik FPT NEF4 turbo 
dizel motoru ise 186 HP güç ve 680 Nm 
tork sunan yapısıyla performansından 
ödün vermiyor. Euro VI emisyon 
seviyesine sahip motor, çevrecilikte de son 
teknolojiyi kullanıcılarına sunmaya özen 
gösteriyor.

Yeni nesil konfor Atak’ta!
Atak’ın iç kısmı ise hem yolcular hem 
de sürücüler için birçok teknolojik ve 
ergonomik yenilik sunuyor. Elektrikli 
ısıtmalı yan aynalarla birlikte satışa 
sunulan Atak’ın, VDV (Alman Taşımacılar 
Birliği) standartlarına uygun ergonomik 
izole sürücü kabininde ilk bakışta sportif 
yeni direksiyon tasarımı, kullanıcı dostu 
tuş düzeni ve 6 yöne ayarlanabilen sürücü 
koltuğu göze çarpıyor. Şasi yana yatma 
özelliği, engelli rampası, USB girişleri ve 
WiFi donanımlarıyla yolcuların hayatını 
kolaylaştıran Atak, yenilenen yolcu 
koltuklarıyla da konforlu bir seyahat 
sunarak standartları yükseltiyor.
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Pirelli marka endüstriyel ve ticari 
lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon, 

R02 PRO Trailer Plus ile verimli ve 
çevre dostu bir sürüş vaat ediyor. 

Profesyoneller için lastik çözümleri 
üreten Prometeon mühendisliği 

ile geliştirilen R02 PRO Trailer Plus, 
yüksek performansı ve yenilikçi 
tasarımı sayesinde öne çıkıyor. 

Dünyada endüstriyel ve ticari lastik 
odaklı tek şirket ve Pirelli marka kamyon, 
otobüs, tarım ve iş makinesi lastiklerinin 
lisanslı üreticisi Prometeon, 385/65 R 
22.5 ölçülerindeki R02 PRO Trailer Plus 
ile karayolu taşımacılığına yeni bir soluk 
getiriyor. Prometeon teknolojisiyle 
üretilen R02 PRO Trailer Plus, hem 
bölgesel hem de uzun yol taşımacılığı 
için tüm yollara uygun tasarımıyla her 
hava koşulunda sağlamlık, dayanıklılık ve 
verimlilik sunuyor. Yenilikçi sırt deseni ve 
yeni kauçuk formülasyonu, kaplanabilirliği 
desteklemek, sağlamlığı ve kilometre 
performansını artırmak için tasarlanan R02 
PRO Trailer Plus, yük endeksinin 160’tan 
164’e çıkarılması sayesinde lastik başı 500 
kilogram ek taşıma kapasitesi sağlıyor. 
Bu artış ile yük taşıma kapasitesi önceki 
versiyona göre aks başına  9 tondan 10 
tona artırılıyor.

R02 PRO Trailer Plus’ın yeni kauçuk 
formülasyonu, geniş sırt deseni 
ve optimize edilmiş kanalları, 
düzenli  aşınma sağlıyor ve kilometre 

performansını artırıyor. Tamamen yeni 
sırt tasarımı ve yenilikçi hamuru da 
düşük yuvarlanma direnci ve dayanıklılık 
yaratırken R02 PRO Trailer Plus’ın omuz 
yapısı, parçalanma ve kopmaya karşı 
yırtılma direncini ve yanal kaymaya karşı 
direnci destekliyor. Yeni desen geometrisi 
ile ıslakta üstün frenleme ve etkili su 
tahliyesini garanti eden R02 PRO Trailer 
Plus, lastik içine entegre edilen RFID çipi 
ile de lastik yönetim ve takip sistemleriyle 
bağlantı kurulmasına imkan veriyor. 
R02 PRO Trailer Plus’ın sahip olduğu 
teknolojiler ayrıca kullanıcılarına uzun 
lastik ömrü ve aşındırıcı zeminlerde dahi 
üstün yol tutuşu ile güvenli sürüş ve 
konfor yaşatıyor.

Karayolu 
taşımacılığında üst 
düzey performans

Prometeon R02 PRO
Trailer Plus:



572022   RADÜS DERGİSİ

Destekleriyle

GELECEK BURADA
BAȘLIYOR

2022
25 - 28 EKiM

iSTANBUL FUAR 
MERKEZi
Organizasyon 
SAHA İstanbul iştiraki 
SAHA EXPO Fuarcılık Hizmetleri A.Ş.

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
HAVA KUVVETLERİ  KOMUTANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ  BAKANLIĞI 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
AFET VE ACİL DURUM 

YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ  BAKANLIĞI 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
SAHİL GÜVENLİK  KOMUTANLIĞI 

İSTANBUL
SANAYİ ODASI

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ  BAKANLIĞI 
TÜRKİYE UZAY AJANSI

T.C.  MİLLÎ SAVUNMA 
BAKANLIĞI

T.C.  SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ
BAKANLIĞI

T.C. DIŞİŞLERİ
BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
DENİZ KUVVETLERİ  KOMUTANLIĞI

T.C.  TİCARET
BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, daha 
düşük maliyetlerle daha etkin hizmet 
sunabilmek için araç filosuna toplam 45 
adet Mercedes-Benz kamyon ekledi. Satış 
işlemleri Mercedes-Benz bayi Karadeniz 
Motorlu tarafından yapılan 10 adet Arocs 
4145K ve 35 adet Arocs 3342K damperli 
kamyon, 1 Haziran 2022 tarihinde 
düzenlenen bir törenle teslim edildi.

Törene; Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mustafa Demir, Samsun 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
İlhan Bayram ve belediye çalışanlarıyla 
birlikte Mercedes-Benz Türk Kamyon 
Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, 
Mercedes-Benz Türk Kamyon Kamu ve 
Üstyapıcı Satış Grup Müdürü Bülent 

Tarhan, Mengerler Ticaret Türk A.Ş Samsun 
Şubesi Karadeniz Motorlu’nun Genel 
Müdürü Özkan Demir ve Kamyon Satış 
Müdürü Hakan Derse katıldı.

Mercedes-Benz’in ağır inşaat şartları için 
tasarladığı ve Mercedes-Benz Türk Aksaray 
Fabrikası’nda üretilen Arocs 4145K ve Arocs 
3342K modelleri; güçlü motor freni, otomatik 
ve manuel olarak devreye girip aracın 
istemsiz hareket etmesini önleyen elektronik 
park freni ve aracın arazideki salınımını 
minimuma indirgeyen stabilizatörleri 
sayesinde emniyetli sürüş sağlıyor.

Arocs modellerinde yer alan, şoförün 
sadece yola odaklanmasını sağlayan 
ve deneyimli olmayan şoför kaynaklı 

şanzıman arızalarının önüne geçen 
Mercedes-Benz imalatı otomatikleştirilmiş 
şanzıman, aynı zamanda yakıt tasarrufu 
da sağlıyor. Emsal araçlara göre 400-
900 kg daha fazla yük taşıma kapasitesi 
ve düşük işletme gideri de Arocs’un 
öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. 
Araçlarda kullanılan damper ve karla 
mücadele ekipmanlarının Mercedes-
Benz onaylı üstyapıcısı Özünlü Damper 
firması tarafından üretilmesi şasi 
kamyonlarda üstyapı kaynaklı arızaların 
önüne geçerken, üstyapı ve ekipmanların 
şasi kamyonun özelliklerine uygun 
tasarlanmasını da sağlıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mustafa Demir, törende yaptığı 

Samsun Büyükşehir Belediyesi 
Mercedes-Benz kamyonlarını 

törenle teslim aldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 45 adet Mercedes-Benz 
Arocs damperli karla mücadele kamyonunu düzenlenen 
törenle teslim aldı. Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon 

Fabrikası’nda üretilen 10 adet Arocs 4145K ve 35 
adet Arocs 3342K damperli kamyonların üstyapıları, 

Mercedes-Benz onaylı üstyapıcısı Özünlü Damper 
firması tarafından imal edildi. 
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konuşmada, “Kaynaklarımızı doğru şekilde 
yöneterek, halkımıza en iyi ve en kaliteli 
hizmeti sunmak adına büyük bir özveri 
ile çalışıyoruz. Daha fazla yük taşıyabilme 
kapasitesi, düşük yakıt tüketimi, güvenlik 
özellikleri ve düşük işletme maliyetine 
sahip olan Mercedes-Benz Arocs, halkımıza 
hizmet esnasında en büyük destekçimiz 
olacak. Belediyemizin bünyesine bu 
araçları katmamızda emeği olan tüm 
tedarikçi firmalarının mensuplarına, ayrıca 
çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve 
araçlarımızın iyi günlerde kullanılmasını 

diliyorum” dedi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama 
ve Satış Direktörü Alper Kurt ise, törende 
gerçekleştirdiği konuşmada şunları 
söyledi: “Samsun Büyükşehir Belediyesi, 
teslimatını gerçekleştirdiğimiz 45 adet 
Arocs ile Samsun halkına en üst düzeyde 
hizmet verebilecek. Aksaray Kamyon 
Fabrikamızda uluslararası Mercedes-Benz 
standartlarında ürettiğimiz Arocs’lar; 
zorlu şantiye koşullarına uygun özellikleri, 
düşük işletme giderleri ve uzun ömürleri 

ile öne çıkıyor. Başta Samsun Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Mustafa Demir olmak 
üzere, bu iş birliğinin gerçekleşmesinde 
emeği geçen ilgili başkan yardımcıları, 
birim müdürleri ve tüm belediye yönetimi 
çalışanlarına, ekibime, finansmanını 
sağlayan Mercedes-Benz Kamyon 
Finansman’a, Mercedes-Benz bayimiz 
Mengerler Ticaret A.Ş. Samsun Şubesi 
Karadeniz Motorlu çalışanlarına ve 
Mercedes-Benz onaylı üst yapıcımız 
Özünlü Damper firmasının değerli 
yöneticilerine teşekkür ediyorum.”
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Scania, sürücüsüz taşımacılık 
operasyonları için gereken onayı 

aldı. Scania otonom sürüşlü 
araçları artık İsveç’in Södertälje 

ve Jönköping şehirleri arasındaki 
tüm otoyollarda test sürüşü 

yapabilecek. 

İlk etapta, 2021 yılı Şubat ayında 
Scania’nın ana üretim merkezi 
Södertälje’den 70 kilometre güneyde 
yer alan Nyköping şehri arasındaki 
otoyolun bir bölümünde üç otonom 
kamyon çalıştırma izni alan Scania, elde 
ettiği başarıyla testlerin mesafesini ve 
parametrelerin genişlemesini sağladı. 
Scania otonom araçlar, Södertälje 
ile yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki 
Jönköping şehri arasındaki yerel ve ulusal 
her türlü yolu kullanabilecek. 

Scania yetkililerinin yaptığı açıklamalara 
göre toplam 3 araç, çıkış kapısından 
varış noktasına kadar otonom olarak 
ilerleyecek.  Bu testler sırasında 
direksiyonda sistemi izleyen bir 
sürücü bulunacak ancak acil durumlar 

dışında müdahale etmeyecek. Araçlar 
karayolunda azami hız sınırı olan 80 km/s 
hıza çıkabilecek. 

Testlerden toplanan verilerin Scania’nın 
otonom araçlarla karşılaşabilecek olası 
en geniş senaryo yelpazesini ele almak 
için geliştirilmesi planlanıyor. Böylelikle 
Avrupa’nın diğer bölgelerinde de daha 
fazla operasyona başlanması amaçlanıyor. 

Scania, otonom sürüş geliştirme 
çalışmaları kapsamında 2017 yılında 
dünyanın ilk tam ölçekli otonom araç 
operasyonlarına Singapur limanında 
başlamıştı. 4 adet Scania kamyondan 
oluşan çalışmalarda otonom araçlarla 
Singapur’daki liman terminalleri arasında 
konteyner taşımacılığı yapıldı.

Scania’ya 
Otonom
Test Sürüşü
için tam onay
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2021 yılını en çok tercih edilen 
ithal çekici markası olarak 
tamamlayan Scania, 2022 
yılında da teslimatlarını 
sürdürüyor.
İstanbul merkezli Çavdaroğlu 
Uluslararası Nakliyat, filosuna 10 
adet Scania 540S çekici dahil etti. 
Çavdaroğlu Nakliyat’ın yeni araçları 
Tuzla Scania tesislerinde,  firma 
sahipleri Osman Çavdaroğlu, Ünal 
Çavdaroğlu ile şirket çalışanlarından 
Batuhan Kayıkçı, Turgut İpek ve Ertan 
Çebi’ye, Tuzla Scania Satış ve SSH 
Yöneticisi Volkan Kahya tarafından 
teslim edildi. 

Firma yetkilileri yeni araçlarını alırken 
“2001 yılında Çatalca’da başladığımız 
faaliyetlerimize 2 bin metrekare kapalı, 
3 bin metrekare açık alan deposu ile 
lojistik çözümler sunuyoruz. Türkiye 
genelinde 81 ile hizmet verirken, İsveç, 
Norveç, Finlandiya ve Danimarka’ya 
taşımacılık yapıyoruz. Filomuzda halen 
50 adet çekicimiz bulunmaktadır. 
Yeni araçlarımızı da bir İskandinav 
markası olan Scania olarak tercih ettik” 
şeklinde konuştular.

Scania’dan Çavdaroğlu Scania’dan Çavdaroğlu 
Nakliyata teslimatNakliyata teslimat
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Yeni Nesil DAF
10.000 üretim

dönüm noktasına ulaştı

DAF, 10.000. Yeni Nesil DAF 
kamyonunu üretti. Yeni Nesil DAF XF, 

XG ve XG* serisinin resmi üretiminin 
henüz geçen kış başladığı düşünülürse 

günümüzün dönüm noktası, DAF’ın 
ezber bozan kamyonlarının büyük 

başarısını kanıtlıyor.

DAF, 10.000. Yeni Nesil DAF kamyonunu üretti
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 Tamamen yeni geliştirilen Yeni Nesil 
XF, XG ve XG*, Avrupa’da birçok ülkede 
‘International Truck of the Year 2022’ ve 
‘Truck of the Year’ ödülünü kazandı. 

%10’a kadar daha fazla yakıt verimliliği 
DAF, yeni Avrupa Kütle ve Boyut 
yönetmeliklerinden en iyi şekilde 
faydalanarak verimlilik, güvenlik ve 
sürücü konforu alanında yeni bir sektör 
standardı belirleyen ilk ve şu ana kadarki 
tek kamyon üreticisidir. Olağanüstü 
aerodinamik özellikler, yeni tahrik hatları 
ve gelişmiş sürücü yardımı sistemleri 
sayesinde müşteriler, yakıt tüketiminde 
%10’dan fazla tasarruf sağladıklarını 
bildirdi. Bu da CO2 emisyonlarında 
benzer düşüşlerle sonuçlandı. 

Mükemmel kombinasyon 
DAF Trucks Pazarlama ve Satış Müdürü ve 

Yönetim Kurulu Üyesi Richard Zink: “Yeni 
Nesil DAF XF, XG ve XG*  hem sürücülerin 
hem de filoların favorisidir. Yeniliklerle 
dolu ve göz alıcı tasarıma sahip üstün 
kaliteli kamyonlarımız; rüya gibi bir 
sürüş deneyimi sağlamanın yanı sıra 
sektördeki en büyük ve en rahat kabinleri 
sunar. Araç sahipleri, en düşük işletme 
maliyetlerinden ve en yüksek çalışma 
süresinden faydalanır. Mükemmel kazan-
kazan kombinasyonu.”

Son derece becerikli çalışanlar 
DAF Trucks Başkanı Harry Wolters: 
“10.000 kamyon üretimi dönüm noktası 
yalnızca Yeni Nesil DAF kamyonlarının 
mükemmel özelliklerini yansıtmakla 
kalmayıp aynı zamanda kendini işine 
adamış 10.000’den fazla DAF çalışanının 
da bir kanıtıdır. Çalışanlarımız, ödüllü 

kamyonlarımızın tasarımından, 
geliştirilmesinden, üretiminden, 
pazarlamasından ve satış sonrasından 
sorumludur.”

DAF Trucks N.V. — hafif, orta ve ağır 
hizmet tipi kamyonlar tasarlayan 
ve üreten global bir teknoloji 
şirketi olan PACCAR Inc. şirketinin 
bağlı kuruluşudur. DAF, her taşıma 
uygulamasına yönelik doğru aracı 
sunmak için çekici ünitelerinden 
ve mesleki yapılandırmalara sahip 
kamyonlardan oluşan eksiksiz bir seri 
sunar. Ayrıca DAF, lider bir hizmet 
sağlayıcısıdır. MultiSupport onarım ve 
bakım sözleşmeleri, PACCAR Financial’ın 
sunduğu finansal hizmetler ve PACCAR 
Parts’ın sunduğu birinci sınıf parça teslim 
hizmeti buna dahildir.
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Türkiye’nin köklü kuruluşlarından 
İnci Holding, Türkiye İhracatçılar 

Meclisi (TİM) tarafından 
gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin İlk 1000 

İhracatçısı 2021’ araştırmasında 
3 iştirakiyle birden, bir kez daha 

ilk 250 şirket arasında yer alarak 
ihracattaki gücünü tescilledi. 

Maxion İnci listede 107., İnci GS 
Yuasa 183., Maxion Jantaş ise 250. 

sırada yer aldı.

70 yıldır ağırlıklı otomotiv tedarik 
sanayisinde hizmet veren İnci 
Holding, bu sektörde faaliyet gösteren 
şirketleriyle ihracat şampiyonları 
arasındaki yerini her geçen yıl 
sağlamlaştırıyor. İnci Holding, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) hazırladığı 
“Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı - 2021” 
listesinde bu yıl da üç iştirakiyle yer aldı. 

Türkiye ekonomisi için kritik önemi 
bulunan ihracat alanındaki en iyileri 
belirleyen araştırmanın sonuçları, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Haliç 
Kongre Merkezi’ndeki 29. Olağan Genel 
Kurulu’nda açıklandı.

Türkiye’nin binek ve hafif ticari araç sac 
ve alüminyum jant üretim lideri Maxion 
İnci listede 107. sırada yer  aldı. Akü 
sektörünün öncüsü İnci GS Yuasa geçen 
yıla göre 42 sıra yükselerek 183., ağır ve 
ticari araç sac jant üreticisi sektör lideri 
Maxion Jantaş ise 14 basamak tırmanarak 
250. sıraya yerleşti. Böylece Türkiye’nin 
ilk 250 ihracat şampiyonu arasında İnci 

Holding, üç iştiraki ile yer alarak ihracattaki 
güçlü konumunu bir kez daha gösterdi. 

İnci Holding CEO’su ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Zeki Şafak Ozan, 
araştırmanın sonuçlarına ilişkin yaptığı 
değerlendirmede; “70 yıllık köklü 
geçmişimizle, otomotiv sektörünün 
önemli tedarikçileri arasında yer 
almanın yanı sıra sektöründe dünya 
devi şirketlerin güvenilir ortağıyız. 
10 şirketimiz, 9 fabrikamız ve 3 bin 
çalışanımız ile toplam üretimimizin 
yüzde 60’ını, 100’ü aşkın ülkeye ihraç 
ediyoruz ve Türkiye ekonomisine, 
kalkınmasına hizmet ediyoruz. ABD’den 
Almanya’ya Mısır’dan Venezuela’ya kadar 
geniş bir coğrafyada binek ve ticari 
araçlar bizim Manisa’da ürettiğimiz akü 
ve jantlarla uzun yollar kat ediyorlar. 
Üretim ve ihracat gücümüzle her yıl 
ülkemizi uluslararası arenada daha da 
güçlenerek temsil etmek, ülkemizin 
başarılı ihracatçılar listesinde istikrarlı bir 
şekilde her yıl yer almak büyük bir gurur 
ve mutluluk,” dedi.

İnci Holdingİnci Holding
3 Şirketiyle Türkiye’nin3 Şirketiyle Türkiye’nin

İlk 250 İhracatçısı İlk 250 İhracatçısı 
arasındaarasında
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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 
Ocak-Haziran dönemine ait verileri 
açıkladı. Yılın ilk altı ayında otomotiv 
üretimi bir önceki yılın aynı dönemine 
göre % 2 artarak 649 bin 311 adet, 
otomobil üretimi ise % 8 azalarak 382 
bin 947 adet olarak gerçekleşti. Traktör 
üretimiyle birlikte toplam üretim ise 673 
bin 991 adede ulaştı. Aynı dönemde 
toplam otomotiv ihracatı adet bazında 
% 1,2 artarak 466 bin 995 adet olurken, 
otomobil ihracatı ise % 9 azalarak 
271 bin 54 adet oldu. Ocak-Haziran 
döneminde toplam pazar geçen yıla 
göre % 9 azalarak 375 bin 683 adet 
düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, 
otomobil pazarı % 10 oranında daraldı 
ve 278 bin 282 adet oldu. Son 10 yıllık 
ortalamalara göre, ilk altı ayda toplam 
pazar % 3, otomobil pazarı % 4 arttı. 
Ağır ticari araç pazarı % 10 oranında 
artarken, hafif ticari araç pazarı ise 
paralel seviyede gerçekleşti.

Türkiye otomotiv sanayiine yön 
veren 13 büyük üyesiyle sektörün 
çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD), Ocak-Haziran dönemine 
ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar 
verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 
yarısında toplam otomotiv üretimi bir 
önceki yılın aynı dönemine göre % 2 

artarak 649 bin 311 adet, otomobil 
üretimi ise % 8 azalarak 382 bin 
947 adet olarak gerçekleşti. Traktör 
üretimiyle birlikte toplam üretim ise 
673 bin 991 adede ulaştı. Bu dönemde, 
otomotiv sanayisinin kapasite kullanım 
oranı % 67 olarak gerçekleşti. Araç 
grubu bazında kapasite kullanım 
oranları ise hafif araçlarda (otomobil 
+ hafif ticari araç) % 67, kamyon 
grubunda % 88, otobüs-midibüs 
grubunda % 33, traktörde ise % 66 
seviyesinde gerçekleşti. 

Ağır ticari araç grubunda 
üretim % 26 oranında arttı!
Ocak-Haziran döneminde ticari araç 
üretimi bir önceki yılın aynı dönemine 
göre % 19 artış gösterdi. Bu dönemde, 
ağır ticari araç grubunda üretim % 26 
artarken, hafif ticari araç grubunda 
üretim % 18 arttı. Yılın ilk yarısında, 
toplam ticari araç üretimi % 19 
seviyesinde artarken 266 bin 364 adet 
olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında 
ise, Ocak-Haziran döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç 
pazarı % 4, hafif ticari araç pazarı % 
6 oranında azalırken, ağır ticari araç 
pazarı % 3 arttı. Özellikle ağır ticari 
araç grubunda bir önceki yıla göre artış 

gerçekleşmesine rağmen baz etkisi 
dikkate alındığında 2015 yılına göre 
kamyon pazarı % 30, otobüs ve midibüs 
pazarı % 53 oranında daraldı.

Pazar 10 yıllık ortalamaların  
% 3 üzerine çıktı!
Yılın ilk yarısını kapsayan dönemde 
toplam pazar geçen yıla göre % 9 
daralarak 375 bin 683 adet düzeyinde 
gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil 
pazarı da % 10 daraldı ve 278 bin 282 
adet oldu.  Son 10 yıllık ortalamalar 
dikkate alındığında, 2022 Ocak-Haziran 
döneminde toplam pazar % 3, otomobil 
pazarı % 4 oranında arttı. Ağır ticari araç 
pazarı % 10 oranında artarken, hafif 
ticari araç pazarı ise geçen yıla paralel 
seviyede gerçekleşti. Bu dönemde, 
otomobil satışlarındaki yerli araç payı 
% 39 olurken, hafif ticari araç pazarında 
yerli araç payı % 59 olarak gerçekleşti.

Sektörün toplam ihracattan 
aldığı pay % 12,1 oldu!
Yılın ilk altı ayında otomotiv ihracatı 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 
adet bazında % 1,2 artarak 466 bin 
995 adet olarak gerçekleşti. Otomobil 
ihracatı ise % 9 azalarak 271 bin 54 adet 
oldu. Aynı dönemde, traktör ihracatı 

Otomotiv Sanayii Derneği
Ocak-Haziran verilerini açıkladı

10 Yıllık Ortalama ve 2022/2021 Toplam Satışlar (Ocak-Haziran) (x1000) 
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Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

da % 13 artarak 8 bin 906 adet olarak 
kayıtlara geçti. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv 
sanayi ihracatı Ocak-Haziran döneminde 
toplam ihracattan aldığı % 12,1 pay ile 
sektörel ihracat sıralamasında ikinci 
sırada yer aldı.

6 ayda 15,5 milyar dolarlık ihracat
Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre toplam otomotiv 
ihracatı dolar bazında % 5, Euro bazında 
ise % 16 arttı. Bu dönemde, toplam 
otomotiv ihracatı 15,5 milyar dolar olarak 
gerçekleşirken, otomobil ihracatı % 7 

azalarak 4,5 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşti. Euro bazında otomobil 
ihracatı ise % 3 artarak 4,1 milyar Euro 
oldu. Yılın ilk altı ayında dolar bazında 
ana sanayi ihracatı % 4 oranında artarken, 
tedarik sanayi ihracatı % 7 oranında arttı.

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

Kaynak: OSD

Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)
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Petrol Ofisi, PO Marine ve 
Madeni Yağlar  ile POSIDONIA
2022 ve IBIA’da ilgi odağı oldu

Petrol Ofisi, denizcilik sektörünün uluslararası alandaki en 
önemli buluşma platformlarından biri olan POSIDONIA 

2022’ye katıldı. Sahip olduğu altyapı ile Türkiye denizlerinin 
tamamında yakıt ikmali yapabilen öncü markalardan 
PO Marine ve Türkiye madeni yağlar sektörünün lideri 

Petrol Ofisi Madeni Yağlar ile Atina’da düzenlenen fuarda 
stant açan Petrol Ofisi, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. 

Ayrıca küresel denizcilik sektörünün en önemli aktörlerini 
buluşturan “Yeni Bölgesel Dinamikler ve Yeşil Denizcilik 

Geleceğine Geçiş” başlıklı IBIA (Bunker Industry Association- 
Uluslararası Bunker Endüstrisi Birliği) konferansı da Petrol 

Ofisi’nin platin sponsorluğunda İstanbul’da gerçekleşti.
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Konferansın çok verimli geçtiğini belirten 
Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü 
Sezgin Gürsu, “Pandemi nedeniyle 
uzun bir aradan sonra denizcilik ve 
yakıt sektörlerinin önemli oyuncularını 
bir araya getiren böylesine önemli 
bir organizasyona destek olmaktan 
çok mutluyuz. Petrol Ofisi olarak, 
sektörümüzün geleceğine ışık tutacak bu 
tarz organizasyonlara bundan sonra da 
ev sahipliği ve liderlik yapmaya devam 
edeceğiz” dedi.

Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar 
sektörlerinin geleneksel lideri Petrol 
Ofisi, Atina’da iki yılda bir düzenlenen ve 
Yunan denizcilik endüstrisi ile uluslararası 
taşımacılık uzmanları için en büyük 
buluşma platformu olan POSIDONIA 
2022 Uluslararası Gemicilik Fuarı’na 
katıldı. 2020 yılında pandemi nedeniyle 
gerçekleştirilmeyen fuara bu yıl, 
armatörler başta olmak üzere uluslararası 
denizcilik sektörünün temsilcileri yoğun 
ilgi gösterdi. 

PO Marine, Türkiye denizlerinin 
tamamında ikmal yapabilen öncü 
marka 

Denizcilik yakıtlarında Türkiye’nin en 
büyük altyapısına sahip PO Marine, 
ülkemiz denizlerinin tamamında 
yakıt ikmali yapabilen öncü marka 
konumunda bulunuyor. Transit ve iç 
pazarda sektör lideri olarak, Hopa’dan 
İskenderun’a kadar Türkiye’nin tüm 
sahil şeridi boyunca konumlandırılmış 8 
deniz terminali ve 1 yüzer istasyonu ile 
denizcilik sektöründe müşterilerine en 
iyi hizmeti, en hızlı ve en güvenli şekilde 
sunuyor. 

Madeni yağlardaki başarısını Chevron 
iş birliği ile daha da ileri taşıdı
Fuarda standı katılımcılardan büyük 
ilgi gören Petrol Ofisi Madeni Yağlar 
ise, 2021 yılında satış rakamını 148 
bin tonun üzerine taşıyarak, sektör 
liderliğini geliştirerek sürdürdü. İç pazarın 
yanı sıra küresel pazarda da satışlarını 
güçlendirerek, 4 kıtada 33 ülkeye yaptığı 
madeni yağ ihracatını 11.000 tonun 
üzerine çıkarttı. Madeni yağlarda, yüksek 
üretim ve depolama kapasitesine sahip 
olan Petrol Ofisi Madeni Yağlar, Kocaeli 
Derince’deki fabrikasında yaklaşık 140 
bin tonluk yıllık üretim ve 66 bin tonluk 
depolama kapasitesi ile 400’den fazla 
ürünün üretimini gerçekleştiriyor. 

IBIA konferansı Petrol Ofisi 
sponsorluğunda İstanbul’da... 
Petrol Ofisi, aynı zamanda sektörü 
ilgilendiren önemli organizasyonlara da 
katkı sunmaya, destek olmaya devam 
ediyor. Sektör lideri, son olarak Bunker 
Industry Association (IBIA)- Uluslararası 
Bunker Endüstrisi Birliği’nin konferansına 
destek oldu. Armatörler, bunker alıcıları, 

önde gelen bunker tedarikçileri ve 
endüstri paydaşları ile yakıt sektörünün 
lider oyuncularını bir araya getiren IBIA 
konferansı, Petrol Ofisi’nin Platinum 
sponsorluğunda, 22 Haziran günü 
İstanbul’da düzenlendi. 

“Petrol Ofisi, bu tarz organizasyonlara 
liderlik yapmaya devam edecek”
“Yeni Bölgesel Dinamikler ve Yeşil 
Denizcilik Geleceğine Geçiş” başlığı 
altında gerçekleştirilen konferansta bir 
konuşma yapan Petrol Ofisi Madeni Yağlar 
Direktörü Sezgin Gürsu, IBIA’nın önemi 
ve ele alınan konularla ilişkin şunları 
söyledi; “Petrol Ofisi olarak, sektör ve 
sektör paydaşlarını ilgilendiren önemli 
organizasyonlara katkı sunmaya, destek 
olmaya devam ediyoruz. Bu etkinlik ile 
de sektör oyuncuları uzun bir aradan 
sonra, Petrol Ofisi ve IBIA konferansı 
altında tekrar bir araya geldi. IBIA, 
sektörün farklı alanlarında hizmet veren, 
hizmet alan aktörleri bir araya getirmesi 
açısında önemli bir organizasyon. 
Denizcilik ve yakıt endüstrilerinin küresel 
petrol, nakliye ve yakıt pazarlarında 
meydana gelen bozulma ile nasıl 
başa çıkabileceğine ilişkin sunumların 
yapıldığı konferansta ayrıca; Karadeniz 
ve Akdeniz’i istikrarsızlaştıran kısa ve 
uzun vadeli gelişmelerin olası etkileri ele 
alındı. Bunların yanında yine IMO’nun 
2030 ve 2050 hedeflerine yönelik 
ilerleme ve muhtemel ilave düzenlemeler 
değerlendirildi. Hem katılımcılar hem de 
sektörümüz ve paydaşlarımız açısından 
verimli bir konferans oldu. Gerek akaryakıt 
gerekse de madeni yağlar sektörünün 
lideri olarak, sektörümüzün geleceğine 
ışık tutacak bu tarz organizasyonlara 
bundan sonra da ev sahipliği ve liderlik 
yapmaya devam edeceğiz.”
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FUARIN ADI BAŞLAMA-BİTİŞ
TARİHİ KONUSU ŞEHİR - YER DÜZENLEYEN

FİRMA

OTOMOTİV VE YAN 
SANAYİ SANAL FUARI

5 Haziran 2021
15 Ağustos 2022  
365 Gün
Online Sanal

Otomotiv, Yedek 
Parça Sistemleri, 
Tamir, Bakım 
Ekipmanları, 
Aksesuarlar

Fuar Takip

LOJİSTİK VE 
DEPOLAMA SANAL 
FUARI

15 Haziran 2021
15 Ağustos 2022    
365 Gün - Online 
Sanal

Lojistik ve 
Depolama, 
İstifleme ve 
Taşımacılık

Fuar Takip

AUTOCOMPLEX 23~26 Ağustos 
2022    

28.Ticari Araçlar, 
İstasyon Kurulumu 
ve Servis 
Malzemeleri

RUSYA – 
Moskova ACS Expo

AUTOMECHANIKA 
FRANKFURT

13 Eylül 2022
17 Eylül 2022 

Uluslararası 
Otomotiv, Yedek 
Parça ve Yan 
Sanayi Fuarı

Messe 
Frankfurt

MAKTEK EURASIA 26 Eylül 2022
1 Ekim 2022

Makine Araçları, 
Metal İşleme 
Makineleri, Kaynak, 
Kesme, Delme 
Teknolojileri, Kalite 
Kontrol ve Test 
Cihazları Fuarı

TUYAP Fair 
and Exhibition 
Center - TIAD 
Machine Tools 
Industrialists and 
Businessmen’s 
Association



712022   RADÜS DERGİSİ

Milano. Elektrikli otomobiller ve 
şarj edilebilir araçlar için geliştirilen 

teknoloji paketi Pirelli Elect, 
yenileme ve kış seçenekleriyle 

daha da genişliyor. Markanın tüm 
farklı ürün ailelerini elektrifikasyon 

trendine adapte etme hedefiyle 
orijinal ekipman olarak güçlü bir 

konuma ulaşmasının ardından 
Elect ailesi şimdi yenileme pazarıyla 

büyümesini sürdürüyor. Sonuç 
olarak Elect teknolojisi yaz, dört 

mevsim ve kış lastikleri dahil tüm 
P Zero, Cinturato ve Scorpion 

ailelerine entegre ediliyor. 

Giderek daha çok yol lastiklerine odaklı 
üretime geçiş, özellikle Pirelli’nin dünyanın 
en prestijli otomobil üreticileriyle iş birlikleri 
sayesinde büyük bir varlığa sahip olduğu 
üst segment pazar için ileri bir düzeye 
ulaşmış bulunuyor. Oldukça yeni ama hızla 
büyüyen elektrikli otomobil sektörü için kış 
lastikleri söz konusu olduğunda Pirelli Elect 
premium ve prestij pazarının %65’inden faz-
lasını kapsıyor (prestij otomobillere yönelik 
lastiklerde Pirelli’nin payı %80’i aşıyor).

YENİLEME PAZARI VE HER MEVSİM 
İÇİN PIRELLI ELECT LASTİKLER 

Üretim hattından yeni çıkan en son model-
lere orijinal ekipman sağlamanın yanı sıra 
elektrikli otomobillerin artması ve yıl boyu 
daha çok kullanılmaları da farklı mevsim-
ler için lastik geliştirmeyi zorunlu kılıyor. 
Pirelli de bu doğrultuda orijinal Elect yaz 
lastiğini pazara sunmasının ardından ürün 
yelpazesini P Zero, Cinturato ve Scorpion 
aileleri genelinde kış ve dört mevsim lastik 
versiyonlarıyla genişletmeyi sürdürüyor. 
Kısa süre önce yenilenen, SUV’lara yönelik 
Scorpion ailesi halen en fazla sayıda Elect 
homologasyonuna sahip olmasından ötürü 
özellikle öne çıkıyor.

PIRELLI ELECT’İN AVANTAJLARI 

Elect işaretli yenileme pazarı lastikleri; daha 

düşük batarya tüketimi, elektrikli motorlar-
daki daha yüksek torkun yönetimi ve aracın 
ağırlığının optimal düzeyde desteklenmesi 
dahil olmak üzere orijinal ekipman olarak 
kullanılan lastiklerle aynı avantajları sunu-
yor. Hepsinden önemlisi de Elect işaretli 
lastikler sürücülerin BEV ve PHEV araçlarının 
tam potansiyelinden her türlü olası kullanım 
koşulunda yararlanmasını sağlarken orijinal 
ekipmanı yeni lastiklerle değiştirme zamanı 
geldiğinde de bu avantajlara sahip olabil-
melerini mümkün kılıyor. 

HOMOLOGASYONLAR ARTARKEN 
ELECT LASTİKLER YENİLEME PAZARI-
NA DA GİRİŞ YAPIYOR

Pirelli’nin dünyanın önde gelen tüm oto-
mobil üreticileriyle iş birliği içinde çalışması 
sayesinde orijinal ekipman lastiklere en-
tegre edilebilen Elect teknolojisi lastiklerin 
yanağındaki özel bir işaretle tanınabiliyor. 
Elektrikli araçların özel gerekliliklerini karşı-
layan lastiklere yönelik talebin artmasından 
da anlaşıldığı üzere bu ilişkiler gelişmeye 
devam ediyor. Öyle ki, Elect homologas-
yonlarının sayısı sadece 2021 yılında 250’yi 
aşarak 2020 itibarıyla toplam sayının iki 
katına çıktı. Bu sayı, Pirelli’nin elektrikli ve 
şarj edilebilir hibrit otomobiller için onaylı 
homologasyonlarda en büyük paya sahip 
lastik üreticisi olduğunu vurguluyor.

Elektrikli araçlar 
için üretilen lastik 

yelpazesi genişliyor
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Kibyra Antik Kenti

Kibyra Antik Kenti, Burdur Gölhisar 
ilçesinin Horzum mahallesinde birbirin-
den derin yarlarla ayrılan hâkim üç tepelik 
üzerinde yer almaktadır. Kentin yerleşim 
alanı oldukça büyüktür. Yapılar, simetrik 
düzenlenmiş, tepelik teraslanarak göl 
ve ova manzarasına hâkim konumda ve 
hiçbir yapı bir diğerinin manzarasını kes-
meyecek biçimde yerleştirilmiştir. Şehre 
girerken solda muhteşem bir anıtsal kapı 
ile Antik Çağ Anadolu’sunun 12-13 bin 
kişi kapasitesi ile en görkemli stadyumu 
bulunmaktadır. İlerledikçe bazilika, yukarı 
ve aşağı agora, hamam, gymnasion, ti-
yatro ve meclis binası ile planlı anıt mezar, 
hamam, yuvarlak kuleli tak ve su yolları 
görülmektedir. 

Meclis binası/müzik evi 3600 kişi 
kapasitesiyle Antik Çağ Anadolu’sunun 
en görkemli eserlerindendir. Meclis 
binası/orkestranın tam merkezinde bu-
lunan kırmızı, yeşil ve beyaz mermerden 
yapılmış, yılanlardan oluşan saçları ve 
insanları taşa çeviren bakışlarıyla Medusa 
mozaiği Anadolu’da tektir. 2011 yılında 

meclis binası önünde, Anadolu’nun en 
sağlam ve en büyük mozaik alanı olma 
özelliği taşıyan, 540 m² alanı kaplayan mo-
zaik ortaya çıkarılmıştır. Yine meclis binası 
önünde, Geç Roma Dönemi’ne ait (MS 
6-7 yy.) Roma hamamı ve seramik atölyesi 
bulunmuştur. Kentin bugün görülebilen 
tüm mimari kalıntıları Roma İmparatorluk 
Dönemi’ne aittir.

Kibyra, II. Eumenes (MÖ 197-159) 
zamanında Bergama Krallığı ege-
menliğinde görünmektedir. Hemen 
sonrasında Kibyra ve yakın çevresinde 
konumlanmış antik kentlerden Boubon, 
Balboura ve Oinoanda’dan teşekkül dörtlü 
ortak meclis (MÖ 2-1. yy.’da) oluşturulmuş-
tur. Söz konusu birlik MÖ 82 yılında Romalı 
General Murena tarafından dağıtılarak 

ortadan kaldırılmış; Asia eyaleti ve diğer 
kentler Likya Birliği’ne dâhil edilmiştir. MS 
23 yılında meydana gelen büyük bir de-
prem sonucunda yerle bir olan kent, Roma 
İmparatoru Tiberius tarafından yeniden 
inşa edilmiştir. Kibyra özellikle MS 1 ve 
3. yüzyıllar arasında en parlak dönemini 
yaşamıştır. Kibyra, demircilik, dericilik, 
çömlekçilik ve at yetiştiriciliğinde ünlüdür. 
Şehir halkı son derece savaşçı bir kimliğe 
sahiptir. Meclis binası, içindeki Medusa 
başı ve önünde yer alan Türkiye’nin en 
sağlam ve en büyük mozaik alanı dikkat 
çekicidir. Kibyra’dan çıkarılan eserler Bur-
dur Müzesi’nde sergilenmektedir. Kibyra 
Antik Kenti ziyaret saatleri: Haftanın her 
günü 08:30-17:30 saatleri arasında ücretsiz 
olarak ziyaret edebilirsiniz.
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CHARLIE’NİN 
MELEKLERİ

Yönetmen: Elizabeth Banks
Oyuncular: Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska 

Tür: Aksiyon, Komedi 
Ülke: ABD 

Charlie’s Angels birbirinden yetenekli kadın ajanların 
maceralarını konu ediyor. Elizabeth Banks’in 

yönetmen koltuğunda oturduğu aksiyon türündeki 
filmde meleklere BAFTA ödülünün yanı sıra César 

Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü 
kazanan ilk Amerikalı oyuncu Kristen Stewart, yıldızı 
yeni parlamaya başlayan İngiliz güzel Ella Balinska 
ve yeni nesil Aladdin’de Disney prensesi Jasmine’e 
de hayat verecek olan Naomi Scott hayat veriyor. 

Filmin kadrosunda ayrıca Sam Claflin, Emmy ve Altın 
Küre ödüllü Patrick Stewart, Jonathan Tucker, 2 Oscar 
adaylığı bulunan Djimon Hounsou, To All the Boys I’ve 

Loved Before ile genç kızların sevgilisi haline gelen 
Amerikalı oyuncu Noah Centineo ve Elizabeth Banks’in 

kendisi de yer alıyor.

CEP HERKÜLÜ:
NAİM SÜLEYMANOĞLU

Yönetmen: Özer Feyzioğlu 
Oyuncular: Hayat Van Eck, 

Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk 
Tür: Biyografik, Belgesel 

Ülke: Türkiye 

Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu, ülkemiz ve dünya 
spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi 
halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesini 

konu ediyor. İlk Dünya Rekoru’na imza attığında 15 
yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru,üç 

farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın 
Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya 
Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim 

Süleymanoğlu’nun hayatının anlatıldığı filmde, 
Süleymanoğlu’na Hayat Van Eck hayat veriyor.
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KÖRLÜK
Yazar: Jose Saramago

Çevirmen: Işık Ergüden

Adı bilinmeyen bir ülkenin adı bilinmeyen bir kentinde, 
arabasının direksiyonunda trafik ışığının yeşile dönmesini 

bekleyen bir adam ansızın kör olur. Ancak karanlıklara 
değil, bembeyaz bir boşluğa gömülür. Arkasından, körlük 

salgını bütün kente, hatta bütün ülkeye yayılır. Ne yönetim 
kalır ülkede, ne de düzen; bütün körler karantinaya alınır. 
Hayal bile edilemeyecek bir kaos, pislik, açlık ve zorbalık 
hüküm sürmektedir artık. Yaşam durmuştur, insanların 
tek çabası, ne pahasına olursa olsun hayatta kalmaktır. 
Roman, kentteki akıl hastanesinde karantinaya alınan, 

oradan kurtulunca da birbirinden ayrılmayan, biri çocuk 
yedi kişiye odaklanır. Aralarında, bütün kentte gözleri 
gören tek kişi olan ve gruptakilere rehberlik eden bir 

kadın da vardır. Bu yedi kişi, cehenneme dönen bu kentte, 
hayatta kalabilmek için inanılmaz bir mücadele verir. 

Saramago’nun müthiş bir gözlem gücüyle betimlediği bu 
kaotik dünya, insanın karanlık yüzünün simgesi.

KIZIL VEBA
Yazar: Jack London

Çevirmen: Levent Cinemre

Jack London, 1912 yılında İngiltere’de London 
Magazine’de yayımlanmaya başlayan Kızıl Veba 

yapıtıyla “kıyamet sonrası” edebiyatın öncüleri arasına 
girmiştir. Nüfustaki, bilim ve teknikteki, ekonomideki 
sıçramaların büyüsüyle gözlerin kamaştığı bir çağda 

yazar, uygarlığımızın kırılganlığını anımsatır. Yapıtı 
milyonlarca insanın doldurduğu şehirlerin ve kırların 

ıssızlığa teslim oluşundaki hızı bütün çarpıcılığıyla 
ortaya koyar. Yalnızca nüfusun değil, bilginin, üretimin, 

hatta dilin yitirilişi, eski uygarlıkla köprü olan bir 
profesörün gözünden yeni insanlığa anlatılır. Peki yeni 
insanlık bu ihtiyara kulak verecek midir? Kızıl Veba’da 
yirminci yüzyılın başından yüz yıl sonrasına, 2010’lar 

dünyasına bakan Jack London’ın öngörülerindeki 
keskinlik, kitabı bir klasik olmanın ötesinde, günümüz 

için hâlâ canlı bir eleştiri kılıyor.
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BULMACA

SOLDAN SAĞA
1. Manavgat Çayı’nın Akdeniz’e
dökülürken oluşturduğu, doğal
güzelliğiyle tanınmış göl
2. Aletler bütünü
3. Çanakkale ilinde ünlü bir antik kent
4. Tanıtma filmi
5. Halk dilinde küçük çömleğe ya da
güveç kabına verilen ad
6. Fesleğen de denilen, yaprakları güzel
kokulu bir süs bitkisi
7. Lup, mercek
8. Ekip gereçleri
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Mantıkta verilen bir önermeden
çıkarsama yoluyla varılan sonuç
2. Hırslı
3. Taş kırmakta kullanılan büyük çekiç
4. Yabancı ve uzak ülkelerle ilgili, bu
ülkelerden getirilmiş
5. Eğimölçer
6. Tek tohumluk kuru meyve
7. Jüpiter gezegenine verilen bir ad
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Sudoku
 5 3   7
 6   1 9 5
  9 8     6
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SOLDAN SAĞA
1.  Manavgat Çayı’nın Akdeniz’e 

dökülürken oluşturduğu, doğal 
güzelliğiyle tanınmış göl

2.  Aletler bütünü
3.  Çanakkale ilinde ünlü bir antik kent
4.  Tanıtma filmi
5.  Halk dilinde küçük çömleğe ya da 

güveç kabına verilen ad
6.  Fesleğen de denilen, yaprakları güzel 

kokulu bir süs bitkisi
7.  Lup, mercek
8.  Ekip gereçleri

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1.  Mantıkta verilen bir önermeden 

çıkarsama yoluyla varılan sonuç
2.  Hırslı
3.  Taş kırmakta kullanılan büyük çekiç
4.  Yabancı ve uzak ülkelerle ilgili, bu 

ülkelerden getirilmiş
5.  Eğimölçer
6.  Tek tohumluk kuru meyve
7.  Jüpiter gezegenine verilen bir ad
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2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 paket tavuk göğsü
1 adet kuru soğan
2 adet sivri biber
1 adet kırmızı kapya biber
1 adet domates
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz

Püresi için:
5 adet büyük boy patates
1 tepeleme yemek kaşığı tereyağı
Yarım çay bardağı süt (60 ml)
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:
350 gr rendelenmiş kaşar peyniri

Püresi için patateslerin kabuklarını 
soyduktan sonra küp küp doğray-
alım. Doğradığımız patatesleri uygun 
bir tencereye aktaralım ve üzerini 
geçecek kadar su ilave edelim.

Patatesleri iyice yumuşayıncaya 
kadar haşlayalım. Haşlanan pa-
tateslerin suyunu süzerek karıştırma 
kabına alalım. Patateslerin üzerine 
tereyağı,  süt,  karabiber ve  tuzu ekle-
dikten sonra patatesleri ezerek püre 
haline getirelim.

Daha sonra hazırladığımız püreyi 
bir borcama veya bir fırın tepsisine 
aktaralım. Bir spatula yardımıyla pa-
tatesleri kabın tamamına yayalım ve 
üzerini güzelce düzenleyelim.

Tavuk sote için tavuk göğsünü küp 
küp doğrayalım. Ardından uygun bir 
tavaya sıvı yağ alalım.

Doğranmış kuru soğan, sivri biber 
vekırmızı kapya biberi ekleyelim, 
karıştırarak soğanları ve biberleri 
pişirmeye başlayalım. Soğan ve bib-
erler yumuşamaya başladıktan sonra 

göğüs etini ilave edelim.
Güzelce karıştırarak tüm malze-

meyi kavurmaya devam edelim.
Tavuklarda kavrulup suyunu çek-

meye başladığında domates, domates 
salçası, pul biber,  karabiber ve tuzu 
ekleyelim. Tüm malzemeyi güzelce 
karıştıralım. Birkaç dakika daha 
kavurduğumuz tavuk soteyi patates 
püresinin üzerine aktaralım.

Soteyi patates püresinin her yerine 
eşit bir şekilde yayalım.

Son olarak üzerine bolca rendelen-
miş kaşar peyniri serpelim.

Püreli tavuk sotemiz artık fırına 
girmeye hazır. Önceden 170 derece 
ısıttığımız fırında peynirler eriyip 
kızarıncaya kadar yaklaşık 20-25 daki-
ka pişmeye bırakalım.

Üzeri güzelce kızaran patates 
püreli tavuk sotemiz artık servise 
hazır. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra 
dilimleyerek servis edebilirsiniz. 

Afiyet olsun!

H
az

ır
la

nı
şı

Malzemeler
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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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