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Otomotiv 
sektöründe

2022
O tomotiv pazarı tüm dünyada 

ve Türkiye’de inişli çıkışlı 
bir yıl geçirdi. Corona virüs 
pandemisinin de etkisiyle 
yaşanan çip krizi,  hammadde, 
lojistik, kurlar nediyle satışlar 
beklenen düzeyde olmadı.

2022 için ise üretimde bazı 
yedek parçaların tedarik 
edilememesi, çip krizi, lojistik 
hizmetlerinde aksamalar başta 
olmak üzere salgın döneminin 
getirdiği belirsizliklerin sürmesi 
durumunda pazar tahmininde 
bulunmak yine zorlaşıyor. 

Çip krizi aşılır ve ÖTV baremleri 
gerektiği zamanlarda gecikmeden 
güncellenirse 2022’deki satışlar 2021 
yılı ile aynı seviyelerde olacaktır. Bunun 
yanında kurlar, faiz seviyesi de çok 
belirleyici unsur olarak karşımıza çıkıyor. 
Kurun, enflasyonun ya da faiz oranlarının 
yüksekliğinden ziyade öngörülebilir 
olması da gerekiyor.

Önceleri kısa vadeli olacağı düşünülen 
ve otomotiv sektörünün kapsamını 

öngörmekte zorlandığı çip krizi, 
önümüzdeki kısa ve orta vadeyi de 
etkileyecektir. 2022 yılında da çip krizi 
sektör gündeminin başında olmaya devam 
edecektir. 

Otomotiv sektöründeki hacim artışı için 
öncelikle ekonomide istikrar ortamı ve 
öngörülebilirlik çok önemli. Tüketicilerin 
otomobile ulaşmasını artırmak için 
fiyat istikrarının sağlanması, taşıt 
kredisine erişim, faiz oranları ve ÖTV 
matrah düzenlenmesi gibi koşulların da 
iyileştirilmesi gerek. Elbette küresel çapta 

yaşanan pandeminin 
ve buna bağlı olarak 
gerçekleşen tedarik 
zincirindeki bozulmaların 
seyri de çok önemli bir 
etken. 2022 yılının en 
azından ilk yarısının 
yüksek enflasyonist bir 
ortamda yaşanacağını da 
unutmamak gerek. Tüm 
bu gerçeklerden hareketle 
önümüzdeki yıl için en 
iyi senaryo, sektörün bu 
yıl gerçekleşen üretim, 
ihracat ve satış rakamlarını 
yakalaması olacaktır.
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Otokar 13. kez
otobüs pazarının

lideri oldu

Otobüs sektöründe 2021 yılında da tercih değişmedi. 
Koç Topluğu şirketlerinden Otokar, bir kez daha kent içi 
toplu taşıma, personel ve turizm taşımacılığının gözde 

markası oldu. Koronavirüs pandemisinin getirdiği 
zorluklara rağmen Otokar, liderliğini korudu, 2021’i 

13’üncü kez pazar lideri olarak tamamladı.



52022   RADÜS DERGİSİ

Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri 
Akgül; “Ticari araçlarda başarılı ve 
verimli bir yılı geride bıraktık. Faaliyet 
gösterdiğimiz otobüs segmentlerin 
toplamında 13’üncü kez lider olduk; 
2021’in en çok tercih edilen otobüs 
markası olduk. Tüm otobüs pazarında 
satılan her 2 araçtan yaklaşık biri Otokar 
oldu. Şehir içi toplu taşımada Ankara, 
İzmir, İstanbul’un başta olmak üzere 
büyük şehirlerin toplu ulaşımda tercihi 
Otokar oldu. Turizm ve servis taşımacılığı 
alanında 2021’de yollara çıkan her 2 
küçük otobüsten 1’i Otokar Sultan oldu. 
Elektrikli otobüsümüz Kent Electra 
karış karış Avrupa’yı dolaşıp test edildi. 
Atlas kamyonlarımız filoların öncelikli 
tercihlerinden olurken pazarın üzerinde 
bir büyüme gerçekleştirdik.  2022’de de 
Türkiye otobüs pazarında liderliğimizi 
korumayı ve Avrupa başta olmak üzere 
ihracatımızı arttırmayı hedefliyoruz. 2022, 
Otokar’ın yenilik yılı olacak” dedi. 

Türkiye’nin öncü otomotiv sanayi şirketi 
Otokar, otobüs sektöründeki liderliğini 
yeniledi. 7 metreden 21 metreye kadar 
farklı uzunluktaki otobüsleri ile Türkiye’nin 
en geniş ürün gamına sahip olan Otokar, 
2021 yılını İç Pazar Satış ve Pazarlamadan 
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı H. Basri 
Akgül ve Otokar yöneticilerinin katılımıyla 
düzenlenen çevrimiçi toplantıda paylaştı. 
59 yıllık sektör tecrübesi ile ürettiği 

araçların yanı sıra Ar-Ge, dijital dönüşüm, 
alternatif yakıtlı araçlar ve sürdürülebilirlik 
çalışmalarıyla sektörde birçok ilke imza 
atan Otokar; 13’üncü kez Türkiye’nin en 
çok tercih edilen otobüs markası oldu.

“GELECEĞİMİZE   
YATIRIM YAPMAYA DEVAM ETTİK”

Etkisi devam eden Covid-19 sürecine 
rağmen; Otokar’ın kullanıcı beklentileri 
doğrultusunda tasarladığı ve ürettiği 
araçlarla, kesintisiz devam eden satış 
ve satış sonrası hizmetleriyle faaliyet 
gösterdiği segmentlerin toplamında 
13’üncü kez Türkiye’nin en çok tercih 
edilen otobüs markası olduklarını 
belirten Genel Müdür Yardımcısı H. 
Basri Akgül, “Türkiye’de ve dünyanın 
dört bir yanında büyük beğeni toplayan 
ürün gamımızı gelecek ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere geliştirmeye devam 
ettik, öncü olduğumuz alanlara yenilerini 
ekledik. Pandemi koşullarına rağmen 
hem iç hem de dış pazarda araçlarımızı 
tanıtmaya, yetkinliklerimizi paylaşmaya, 
müşterilerimizin yanında yer almaya 
devam ettik” dedi.

ÜST ÜSTE 13 YILDIR PAZAR LİDERİ

Geçen yıl Türkiye otobüs pazarının adetsel 
bazda yüzde 8’e yakın büyüdüğünü 
belirten Otokar Genel Müdür Yardımcısı 
Basri Akgül, “2021 yılında şehirler arası 

Basri Akgül
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otobüs pazarındaki daralmaya rağmen 
Türkiye’deki toplam otobüs satışları yüzde 
8 oranında artış gösterdi. Geniş ürün 
gamımız, satış sonrası hizmetlerimiz, 
araçlarımızın yüksek ikinci el değeri ve 
markamıza duyulan güven ile bir kez 
daha sektörün ilk tercihi olduk. Faaliyet 
gösterdiğimiz segmentlerin toplamında 
pazar payımızı 2020’ye kıyasla dört puan 
artırdık. Türkiye’de satılan yaklaşık her iki 
otobüsten biri Otokar markalı oldu. Tüm 
mesai arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza, 
Otokar’ı tercih eden ve 13’üncü kez 
lider olmamızı sağlayan müşterilerimize 
teşekkür ederiz” dedi.

TURİZM VE SERVİS 
TAŞIMACILIĞINDA HER 2 ARAÇTAN 
1’İ OTOKAR OLDU 

Haziran ayında başlayan normalleşme 
süreciyle birlikte turizm ve servis 
taşımacılığı segmentinde satışların 
önemli ölçüde arttığını, Otokar küçük 
ve orta boy otobüslerin pazarda ön 
plana çıktığını belirten Akgül, “Geçen yıla 
kıyasla yaklaşık yüzde 5 büyüyen küçük 
ve orta boy otobüs pazarında ilk tercih 
yine Otokar oldu. 700’e yakın otobüs 
satışı gerçekleştirdiğimiz bu segmentte 
satılan her iki araçtan yaklaşık 1’i Otokar 
markasını taşıdı. Sultan Comfort ve Sultan 
Mega pazarın en çok tercih edilen araçları 
oldu” açıklamasını yaptı.

TOPLU ULAŞIMDA 3 BÜYÜKŞEHİRİN 
TERCİHİ OTOKAR OLDU

Toplantıda pandemiyle birlikte toplu 
ulaşım tercihlerinde önemli bir dönüşüm 
yaşandığını belirten Basri Akgül şöyle 
konuştu: “Pandemi nedeniyle toplu 
taşıma araçlarında kapasitelerinin 
artırılması ihtiyacı doğdu. Belediyeler 
gerek pandemi ihtiyaçlarını karşılamak 
gerekse filolarını yenilemek amacıyla 
geçen yıl önemli alımlar yaptı. Pazar geçen 
yıla kıyasla yüzde 75’e yakın büyüdü. 
Türkiye’nin dört bir yanında ve dünyanın 
en büyük metropollerinde hizmet veren 
araçlarımızdan edindiğimiz tecrübeler 
ışığında ürettiğimiz araçlarımız en çok 
tercih edilenler listesinde yer aldı. 2021’de 
satılan her 2 belediye otobüsünden 1’i 
Otokar KENT oldu. Pazardaki payını en 
çok artıran firma Otokar oldu. İstanbul, 
Ankara ve İzmir’de kazandığımız ihalelerle 
Türkiye’nin en büyük üç şehrinin otobüs 
tedarikçisi olduk. Önceki yıl aldığımız 
İzmir ESHOT siparişlerinin tamamını 2021 
yılı içinde teslim ettik. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi EGO’nun otobüs teslimatlarını 
2021 yılı bitmeden gerçekleştirdik. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
bünyesindeki İETT ile 100 adetlik 
metrobüs ihalesinin kazanan ismi olduk. 
İstanbul için özel olarak tasarladığımız 
metrobüs teslimatlarımızı bu yıl içinde 
partiler halinde gerçekleştireceğiz.”

“ATLAS, TİCARETİN YÜKÜNÜ 
HAFİFLETMEYE DEVAM EDİYOR”

Farklı iş kollarındaki işletmelerin iş yükünü 
hafifleten 8,5 tonluk Otokar Atlas’ın önceki 
yıl yenilenen tasarımı ve özelliklerinin 
pazarın beğenisini kazandığını belirten 
Akgül; “Faaliyet gösterdiğimiz 8,5 tonluk 
kamyon pazarı 2020’ye oranla yüzde 50’ye 
yakın büyüdü. Taşımacılık pazarındaki 
talep artışında Atlas kamyonumuz yüksek 
torku, güçlü motoru, üstün özellikleriyle 
ön plana çıktı. Bu alanda da pazarın 
üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. 
Atlas’ın satışları 2020’ye kıyasla yüzde 
64 arttı, filoların öncelikli tercihlerinden 
olduk” dedi. 

“GLOBALLEŞME ATILIMIMIZ 
SÜRÜYOR”

Ülkemizde ve 50’yi aşkın ülkede her gün 
milyonlarca yolcuya konforlu ve güvenli 
toplu ulaşım imkanı sunan Otokar’ın, 2021 
yılında da Türkiye otomotiv ihracatına 
önemli katkı sağladığını belirten Akgül, 
“İtalya’dan Almanya’ya, İspanya’dan 
Fransa’ya hedef pazarımız olan Avrupa’da 
büyümemizi sürdürdük. Türkiye’de 
tasarlanan ve üretilen otobüslerimizin 
dünyanın dört bir yanında, metropollerde 
kullanılmasından büyük gurur 
duyuyoruz. Slovakya’nın Bratislava 
şehrinden aldığımız 40 adetlik siparişin 



72022   RADÜS DERGİSİ

teslimatlarına başladık. Avrupa’nın yanı 
sıra Ortadoğu’dan aldığımız yüksek 
adetli siparişlerin teslimatlarını bu yıl 
tamamlayacağız. Alternatifli yakıtlı 
araçlar ve elektrikli otobüsler konusunda 
küresel rekabette önemli bir oyuncu 
olan şirketimiz, Ukrayna’nın yanı sıra 
Romanya ve Azerbaycan’dan  yüksek 

adetlerde doğalgazlı KENT CNG siparişi 
aldı. Araçların teslimatlarını yıl içinde 
tamamlayacağız. Hatırlayacağınız üzere 
geçen yıl IVECO ile önemli bir anlaşmaya 
imza atmıştık. IVECO BUS otobüslerinin 
Türkiye’de üretilmesine yönelik anlaşma 
kapsamında da çalışmalarımıza geçen yıl 
başladık” dedi.

Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri 
Akgül; Türkiye’nin ilk elektrikli otobüs 
üreticisi Otokar’ın yeni nesil elektrikli 
otobüsü KENT Electra’yı Türkiye’de ve 
Avrupa genelinde tanıttıklarını, aracın 
gittiği tüm ülkelerde büyük beğeni 
kazandığını paylaşarak şunları ekledi: 
“Koronavirüs pandemisi sonrasında 
Avrupa’nın ilk yüz yüze düzenlenen 
otomobil Fuarı IAA Mobility 2021’de 
elektrikli KENT otobüsümüz 2 binin 
üzerinde ziyaretçiyi taşıdı. Yer aldığı 
organizasyonlarda dinamik, zarif, modern 
tasarımıyla dikkat çeken KENT Electra, 
düşük işletme giderleriyle dikkatleri 
üzerinde topluyor. 300 kilometre üzerinde 
menzil sunabilen aracımız, Almanya’nın 
yanı sıra Fransa, İtalya, İspanya, Romanya 
ve Benelüks ülkelerinde büyük beğeni 
topladı.”

SEKTÖRDE İLKLERİN ÖNCÜSÜ 
KONUMUNDA

Sakarya Arifiye’deki 552 bin metrekare 
alana yayılı fabrikasında 500’ü aşkın Ar-
Ge mühendisi ile faaliyetlerini sürdüren 
Otokar’ın 10 yıl içinde gerçekleştirdiği Ar-
Ge harcamasının 1,3 milyar TL’ye ulaştığını 
aktaran Akgül; “Türkiye’de alternatif yakıtlı 
araçlar, akıllı otobüsler, elektrikli otobüsün 
ardından sürücüsüz otobüs projesinde 
de ilklerin öncüsü olan Otokar, Okan 
Üniversitesi iş birliği ile yürüttüğü otonom 
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otobüsü projesinde çalışmalarına 
devam etti. Öte yandan Ar-Ge ve 
tasarım alanındaki başarımız bir kez 
daha taçlandı. Şehirler arası, servis 
ve okul taşımacılığı gibi geniş bir 
kullanım alanı sunmak üzere Avrupa 
pazarına özel olarak tasarladığımız ve 
büyük beğeni toplayan otobüsümüz 
Territo U, BIG SEE Awards 2021 ve 
European Product Design Award 
ödüllerine layık görüldü” dedi.

OTOKAR SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR 
GELECEK İÇİN ÇALIŞIYOR

Otokar çevre, sosyal ve yönetişim 
konularında yaptığı çalışmalarla 
6 yıldır Borsa İstanbul’un 
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan 
61 şirketten biri. İklim değişikliği ve 
emisyonların yönetimi konularında 
Koç Holding’in 2050 Karbon Nötr 
Programı’ı doğrultusunda Otokar, 
alternatif yakıtlar, enerji verimliliği 
ve yeşil satın alma gibi çalışmalar 
yürütüyor. Otokar ayrıca, 

Koç Holding’in imzacısı olduğu 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi ve UN Women Kadının 
Güçlenmesi Prensiplerini benimsiyor.

2022 OTOKAR’IN   
YENİLİK YILI OLACAK

Globalleşme atılımının devam edeceği 
2022 yılı hakkındaki hedefleriyle ilgili 
açıklamalarda bulunan Basri Akgül 
şöyle konuştu; “Bu yıl iç pazarda sahip 
olduğumuz liderliğimizi korumayı 
hedefliyoruz,  öncü olduğumuz 
alanlara yenilerini eklemek için 
yatırıma devam edip, var gücümüzle 
çalışacağız. Avrupa’da regülasyonlar 
nedeniyle alternatif yakıtlı çevreci 
araçlara, elektrikli otobüslere geçiş 
hızlanıyor. Otokar için büyük fırsat 
olduğunu düşünüyoruz. Avrupa başta 
olmak üzere hedef pazarlarımızdaki 
ihracatımızı artırmak için tanıtım 
faaliyetlerimize devam edeceğiz. 

Son iki yıldır kamyon pazarındaki 
başarılı yükselişimizi bu yıl da 
sürdürmeyi hedefliyoruz. 2022’de 
öncüsü olduğumuz elektrikli araçlarda 
ürün gamımızı genişleteceğiz. Yıllardır 
ülkemizde ve ihracat pazarlarından 
minibüsümüz ile ilgili heyecanlı bir 
bekleyiş var. Bu yıl bu bekleyiş sona 
eriyor. Tasarımıyla, özellikleriyle şehir 
içi taşımacılıkta rakipsiz bir aracı bu yıl 
satışa sunacağız. 2022, Otokar’ın yenilik 
yılı olacak.”
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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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IVECO’nun başarılar ile 
dolu ilk çekicisi Eurotech 

usta eller sayesinde 
yeniden doğdu

Bu bir 
IVECO 

Eurotech 
çekicinin 
hikayesi

1990’ların en sevilen 
çekicilerinden olan ve aynı 

zamanda IVECO’nun ilk çekicisi 
Eurotech IVECO Otomotiv 

yetkili servisi tarafından restore 
edildi. Aynı zamanda Hüner 
Uluslararası taşımacılığın ilk 
çekicisi olan IVECO Eurotech 
1994 yılından itibaren gerek 

Türkiye gerekse Türkiye dışında 
milyonlarca kilometre yol yaptı, 

binlerce ton yük taşıdı. Sonra 
yoruldu ve köşesine çekildi.
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IVECO ekibi bu aracı yorgun durduğu 
köşesinden aldı ve yeniden canlandırdı. 
Restore edilen Eurotech bugün IVECO 
yetkili satıcısı Istanbul Fiat’da düzenlenen 
bir tören ile ilk sahibi İbrahim Hüner’e 
IVECO Türkiye genel müdürü Hakkı Işınak 
tarafından teslim edildi

IVECO Eurotech’in   
başarılar ile dolu tarihçesi
Her ne kadar beş markanın birleşmesiyle 
1 Ocak 1975’te kurulmuş olsa da, 
IVECO’nun ticari taşıtlar alanında dünya 
çapında bir dev haline gelmesi ve 
günümüzde dahi geçerliliğini koruyan 
“tam ürün yelpazesi”ne sahip birkaç dünya 
markasından biri olma niteliğini kazanması, 
1990’lı yılların başlarını bulmuştu.

1980’lerin ikinci yarısında yaşama 
geçirilen, beş yıl süren ve IVECO’yu 
bugünkü IVECO yapan dahiyane “IVECO 
Euro Projesi” ilk meyvesini 1991 yılında 
hafif ve orta hizmet sınıfı dağıtım 
kamyonu “EuroCargo” ile vermişti. Hemen 
ertesi yıl, 1992’de “EuroCargo”yu orta 
ve ağır hizmet sınıfı kamyon ve çekicisi 
“EuroTech” izlemişti. 1993 yılında da ağır 

hizmet sınıfı inşaat ve yoldışı kamyon 
ve çekicisi “EuroTrakker” ile ağır hizmet 
sınıfı uluslararası uzun yol çekicisi 
“EuroStar” aşağı yukarı eşzamanlı olarak 
dünya pazarlarına sunulmuş ve iki yıl 
gibi oldukça kısa sayılabilecek bir süre 
zarfında devasa büyüklükteki “IVECO Euro 
Projesi”nin tamamen somutlaştırılması 
küresel çapta başarılmıştı.

“Standart Ürün Yelpazesi” olarak da bilinen 
ve anımsanan “IVECO Euro Projesi”nin 
özünde şu üç temel öğe yer alıyordu:

• Mümkün olduğunca fazla ortak parça 
kullanımını öngören bilgisayar destekli 
modüler ürün tasarımı 

• Yenilikçi yüksek teknolojilerle 
donatılmış ve olası her türlü taşımacılık 
gereksinimine yanıt verebilmek için uç 
sayıda seçenekle çeşitlendirilmiş, son 
derece çeşitli ve geniş bir ürün yelpazesi 

• Mümkün olan tüm alanlarda bilgisayar 
destekli otomatizasyonu önceliklendirerek 
hem üretimin hem de satış sonrası 
hizmetlerinin verimini ve kalitesini 
artırmayı amaçlayan bir üretim ve servis 
yönetimi düzeni
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IVECO, “Standart Ürün Yelpazesi” ile 
toplam azami yüklü ağırlığı 6 tondan 
44 tona kadar uzanan ve izin verildiği 
durumlarda 44 tonun da üzerine çıkarak 
çok geniş bir yük taşımacılığı yelpazesini 
kapsayan, baştan aşağı yepyeni ve son 
derece modern çekici ve kamyonlarla 
muazzam bir atılım gerçekleştirmişti 
yeni binyıla girmeye on yıldan az bir 
süre kalmışken eşi benzeri ticari taşıtlar 
sanayisinde az görülür bu dev atılıma 
yönelik ilk takdir, müşterilerden hemen 
önce Yılın Uluslararası Kamyonu (ITOY) 
Ödülü jürisinden gelmişti. ITOY Ödülü 
jürisi, kabinlerinden şasilerine, güç 
üretim ve aktarma organlarından yürür 
aksamlarına kadar her yönüyle taşımacılık 
verimliliğine, güvenliğe, kullanım kolaylığı 
ve rahatlığına, güvenilirlik ve dayanıklılığa, 
bakım-onarım işlevselliği ve tasarrufuna, 
bunların da ötesinde çevre duyarlılığına 
yönelik olarak baştan aşağı sıfırdan 
tasarlanan ve üretilen “IVECO Euro Çekici 
ve Kamyon Ailesi”ni ödüllendirmeden 
tabii ki geçmemişti. IVECO, 1992 yılında 
“EuroCargo” ile, 1993 yılında da “EuroTech” 
ile günümüzde ticari taşıtlar alanında 
dünyanın en köklü ve saygın ödülü olarak 

kabul edilen ITOY Ödülü’nü üst üste iki 
yıl kazanan ilk marka olarak çok önemli 
bir başarıya imza atmıştı. ITOY Ödülü 
jürisi çifte takdirini şu gerekçelere 
dayandırmıştı: 

• Daha önce hiç görülmemiş düzeyde 
modüler bileşenlerden oluşan geniş bir 
kamyon ailesi meydana getirilmiş olunması

• Ulusal ve uluslararası boyutlardaki tüm 
teknik ihtiyaçları karşılayabilme yeteneği

• Farklı şanzıman seçenekleriyle 
birleştirilebilme özelliğine ve tamamı 
AB atık yayım ölçütlerini karşılama 
niteliğine sahip altı farklı güç düzeyindeki 
motorla çok geniş bir yelpazeye yayılmış 
taşımacılık uygulamalarına yanıt verme 
olanağının sunulması

• Güç düzeylerine kıyasla taşıt boş 
ağırlıklarında kayda  değer ölçüde 
tasarruf elde edilmiş olunması

• İşletmecilere hızlı ve hesaplı bir taşıt 
ilkyardım hizmeti ve düşük bakım-onarım 
giderleri sağlanması

• Tasarım ve geliştirme aşamalarına dahil 
edilmiş yüksek etkin ve edilgin güvenlik 
özellikleri
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• Birçok farklı taşımacılık hizmetine uygun 
olarak sürücülere sunulan mükemmel 
sürüş konumu

“IVECO Euro Çekici ve Kamyon Ailesi”nin 
tarihi çifte zaferini, ITOY Ödülü’nün 
46 yıllık tarihinde bu ödülü kazanan 
on marka içerisinde yalnızca tek bir 
markanın yineleyebilmiş olması, “IVECO 
Euro Projesi”nin belkemiği niteliğindeki 
IVECO “EuroTech”in zaman içerisinde 
neden bir efsane haline geldiğini de 
fazlasıyla gözler önüne seriyor. 

Efsanevi IVECO “EuroTech” kimbilir dünya 
çapındaki kaç taşımacılık şirketinin, 
kaç bireysel taşımacının bugünlere 
uzanan nice başarısının ağır yükünü 
sırtladı acaba? Kuşkusuz ki bunların 
arasında birçok Türk şirketi ve bireysel 
nakliyecisi de vardır. IVECO “EuroTech”in 
zamanındaki tanıtım fotoğraflarının, 
Asya ile Avrupa arasında hep bir köprü 
olagelmiş Türkiye’de çekilmiş olması da 
basit bir tesadüf olmanın hayli ötesine 
geçerek tarihe düşülmüş çok önemli bir 
not niteliğini taşıyor bu bağlamda.

“IVECO Euro Projesi”nin dünya kamyon 
sanayisindeki pek tartışma götürmez 
başarısı birçok markanın yanı sıra 
aradan geçen neredeyse 30 yıldan 
sonra IVECO’nun bizzat kendisine de 
örnek olmuş durumda. IVECO; “S-WAY”, 
“X-WAY” ve “T-WAY”den oluşan yepyeni 
ağır hizmet sınıfı çekici ve kamyon 
ailesiyle “IVECO Euro Projesi”ni 2020’li 
yıllara uyarlamış gözüküyor. “IVECO 
WAY Projesi”, esin kaynağı “IVECO Euro 
Projesi”ni bile gölgede bırakırsa, bunu 
gerçekleştirirken de birçok Türk taşımacılık 
ve lojistik şirketiyle bireysel taşımacısının 
başarılarına fazlasıyla katkı sağlarsa 
kimseler şaşırmasın...  

IVECO genel müdürü Hakkı Işınak 
240 adam saat işçilik ve büyük emek 
harcayarak restore ettikleri Eurotech’i, 
İbrahim Hüner’e teslim etmekten büyük 
mutluluk duyduğunu ifade etmiş ve 
“Hüner Grup ile ilişkilerimiz çok eskilere 
dayanıyor, daha da geliştirdiğimiz 
işbirliğinden çok mutluyuz” demiştir.

Hakkı Işınak ayrıca sorulan bir soru üzerine 
2021 yılını 3,5 ton ve üzeri segmentde 
pazar paylarını  geçen yıla göre yaklaşık 

2 puan artırarak %8,4 pazar payı ile 
kapadıklarını ifade etmiştir. 

Türkiye’de %100 yerli sermayeli en 
büyük uluslararası taşımacılık firması 
olduklarını ifade eden İbrahim Hüner 
Eurotech araçlarına yenilenmiş olarak 
kavuşmaktan son derece mutlu olduğunu, 
çok duygulandığını ifade ederken aracın 
restorasyonunda emeği geçenlere ve 
IVECO’ya teşekkür etmiştir. İbrahim Hüner 
restore edilen ve kendileri için son derece 
yüksek bir duygusal değeri olan bu aracı 
şirketlerinde kapalı alanda ayrılan özel bir 
yerde sergileyeceklerini ifade etmiştir.

IVECO yetkili satıcısı İstanbul Fiat’ın 
tesisinde gerçekleşen Eurotech teslimat 
törenine Hüner adına İbrahim Hüner, 
Melisa Hüner katılırken IVECO adina 
IVECO Türkiye genel müdürü Hakkı 
Işınak, ağır vasıta satış müdürü Murat 
Uçaklı, ağır vasıta bölge satış müdürü 
Yusuf Pekel, pazarlama ve ürün genel 
müdür yardımcısı Tansu Giz, müşteri ve 
ürün destek müdürü Mustafa Er, Istanbul 
Fiat yönetim kurulu başkanı Cem Arı, 
İstanbul Fiat genel müdürü Hikmet Yılgör 
katılmışlardır. 
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TAİD (Ağır Ticari Araçlar Derneği) 
tarafından açıklanan rapora göre 
Türkiye’de ise 2021 yılı Ocak-Aralık 
dönemi ağır ticari araç pazarı, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 60 
oranında arttı.  Bu dönemde satılan 
toplam araç sayısı 25.908 oldu. Çekici 
satışları, 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde 
geçen yıla göre yüzde 60 oranında 
artarak 17.537 adet olurken kamyon 
satışları da yüzde 61 oranında artarak 
8.371 adet olarak gerçekleşti.

Scania en çok tercih edilen   
ithal marka
Scania, TAID tarafından yayınlanan rapora 
göre; 2021 yılını 53 adedi kamyon, 2 bin 
139 adedi çekici olmak üzere toplamda 
2 bin 192 adetlik satış ve yüzde 8.5 pazar 
payı ile tamamladı. İthal çekici pazarında 
yüzde 25.3’lük pazar payı ile Türkiye de 
en çok tercih edilen marka olan Scania, 
130. yaşını kutladığı bu yılda toplam 
pazarda ise 3. olarak yer aldı.

“Ağır Ticari Araç Pazarı,  
büyüme yıllarına geçti”
Türkiye ağır ticari araç pazarının 
geçtiğimiz 10 yıllık ortalamasının yaklaşık 
25 bin adet civarında olduğunu belirten 

Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü 
Tolga Senyücel, “2015 yılından bu yana 
ağır ticari araç pazarında ötelenen bir 
talep vardı. Bu taleplerin son 2 yıldır 
pazara yansıması ile 2020’nin ardından 
2021 yılını da artışla kapatıyoruz.” 
şeklinde değerlendirmede bulundu.
Scania olarak 2021 yılını başarıyla 
tamamladıklarını belirten Senyücel “2021 
yılında Scania tarafından geliştirilen 
dünyanın en güçlü seri üretime sahip 
770 beygir gücündeki çekicimizin ilk 
teslimatını gerçekleştirdik. Marka olarak, 
üst üste beşinci kez “Yeşil Kamyon” 
ödülüne layık görüldük. Geçtiğimiz yıl 
global çapta bizim için büyük önem 
taşıyan bir imzayı daha attık ve net 
sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı 
taahhüt eden ‘İklim Taahhüdü’ne imza 
atarak sürdürülebilirlik alanındaki 
çalışmalarımızı bir adım daha öne taşıdık. 
Avrupa da uzman gazetecilerin katılımı 
ile Alman ekonomi ve ticari araç dergileri 
tarafından düzenlenen karşılaştırmalı test 
sürüşlerinde Scania, en yüksek ortalama 
hız ile en düşük yakıt tüketimi değerine 
ulaşarak topladığı yüksek puanlarla 
sektöründeki öncü konumunu bir kez 
daha gözler önüne serdi.”

“2022 yılından Scania olarak 
umutluyuz”
2022 yılı beklenti ve hedeflerini de 
açıklayan Tolga Senyücel “Üretim 
planlarını sekteye uğratan çip ve diğer 
materyaller konusunda yaşanan tedarik 
sıkıntısına özellikle 2022 yılının ikinci 
yarısında çözümler üretilebileceği ve 
bu sorunun ortadan kalkabileceğini 
düşünüyoruz. 2022 yılında da satış 
sonrası hizmetlerde çalışmalarımızı 
arttırarak devam ettireceğiz. 
Müşterilerimiz tüm araçlarımız için 
sunacağımız “Scania Plus” paketi 
ile 4 yıla kadar standart bakım 
anlaşmasından faydalanabilecekler. 
“Scania Profesyonel” ve “Scania 
Premium” paketleri ile motor, şanzıman, 
yürüyen aksam ve diğer tüm onarımlar 
için 4 yıla kadar kendilerini güvence 
altına alıp, sadece yapmakta oldukları 
işe odaklanabilecekler” dedi.
Scania olarak 2022 yılı hedefimiz 
yüksek kalitedeki ürünlerimizi, 
yüksek hizmet kalitesi ile birleştirerek 
müşterilerimizin yanında olmaya ve 
işlerine uygun çözümler sunmaya 
devam etmektir.” şeklinde konuştu.

Scania 2021’de de hız kesmedi
Scania, 2021 yılında global 
pazarda kamyon ve otobüs 
satışlarını yüzde 25 artırarak 
90.400 adede yükseltti. Çekici 
ve kamyon satışları yüzde 28 
artarak 85.900 adede ulaştı. 
2020 yılında 66.900 adetlik 
satış gerçekleştirmişti. 
Türkiye pazarında ise Scania, 
çekici ve kamyon satışlarını 
geçen yıla göre % 89
oranında artış ile
2.192 adet satış
gerçekleştirdi.

Tolga Senyücel
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DRIVE THE NEW WAY

DAHA FAZLA KONFOR, HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA TEKNOLOJİ.
IVECO S-WAY İLE KİMSE SİZİ DURDURAMAZ
Yolda vereceğiniz bir çay, yemek molası, ya da dinlenme molası dışında kimse sizi durduramaz. Şimdiye 
kadarki en konforlu, en teknolojik kamyon olan IVECO S-WAY’i gururla sunuyoruz, o sizi her görevde 
en iyi şekilde destekleyecek olan seyahat arkadaşınız.
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Ukrayna Kharkiv 
Belediyesi’ne Toplam

150 Adet Atak ve Jest+
Çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma 
çözümleri sunan Karsan, ürün yelpazesiyle dünya kentlerinin 
ulaşımında rol model olmaya devam ediyor. Son olarak 
Ukrayna’nın Kharkiv Belediyesi ile 500 araçlık iş birliği 
sözleşmesine imza atan Karsan, bu yıl için planlanan 6 metre 
sınıfındaki dizel Jest+ ve 8 metre sınıfındaki dizel Atak’tan 
oluşan toplam 150 adet aracı kente teslim etti. 
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Söz konusu teslimatla Kharkiv kentinin 
toplu ulaşım filosundaki yerini alan 
Karsan’ın araçları, 2021 yıl sonu itibariyle 
kentte hizmet vermeye başladı. Konuyu 
değerlendiren Karsan CEO’su Okan Baş, 
“Mobilitenin geleceğinde bir adım önde 
olma vizyonuyla şehirlerin modern 
dönüşümüne öncülük etmeye devam 
ediyoruz. Atak ve Jest+ modellerimiz; 
boyutları, düşük emisyon salınımları ve 
sunduğu konforla en ideal toplu taşıma 
araçları olarak Avrupa ve çevre ülkelerinde 
yaygın kullanılıyor. Ukrayna’nın Kharkiv 
şehri de toplu taşıma ağı için operasyonel 
anlamda en tasarruflu ve en doğru araçları 
belirleyerek Karsan’ı tercih etti. Çevreci ve 
konforlu araçlarımızla Ukrayna Kharhiv 
kentinin dönüşümüne katkıda bulunmak 
mutluluk verici” dedi. 

Sunduğu hafif ticari araçlarla birçok 
kentin toplu ulaşımında söz sahibi olan 
Karsan, yurt dışından aldığı talepleri 
Bursa’daki fabrikasında karşılayarak 
ihracatını sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda 
Ukrayna’nın Kharkiv kenti belediyesi ile 
500 araçlık uzun süreli iş birliği anlaşması 
imzalayan Karsan, bu kapsamda 2021 
yılı için planlanan toplam 150 aracını 
şehre teslim etti. 8 metre sınıfındaki 
dizel Atak ve 6 metre sınıfında yer alan 
dizel Jest+’dan oluşan araçlar, 2021 yılı 
sonu itibarıyla kentin toplu ulaşımında 
kullanılmaya başlandı. 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Karsan CEO’su Okan Baş, “Mobilitenin 
geleceğinde bir adım önde olma 
vizyonuyla şehirlerin modern dönüşümüne 
öncülük etmeye devam ediyoruz. Atak 
ve Jest+ modellerimiz; boyutları, düşük 
emisyon salınımları ve sunduğu konforla 
en ideal toplu taşıma araçları olarak Avrupa 
ve çevre ülkelerinde yaygın kullanılıyor. 
Ukrayna’nın Kharkiv şehri de toplu taşıma 
ağı için operasyonel anlamda en tasarruflu 
ve en doğru araçları belirleyerek Karsan’ı 
tercih etti. Çevreci ve konforlu araçlarımızla 
Ukrayna Kharhiv kentinin dönüşümüne 
katkıda bulunmak mutluluk verici” dedi. 

Atak’ın farkı; boyutu,   
konforu ve performansı
Kent içi toplu taşımada maksimum 
verimliliğe odaklanan Karsan Atak, 
yepyeni dış tasarımı ve LED gündüz 
farlarıyla modern bir görünüm ortaya 
koyarken, üstün teknolojiyle donatılmış 
yeni sürücü kabiniyle konforda çıtayı daha 
yükseğe taşıyor. Üç parçadan oluşan ön 
tamponuyla servis maliyetlerini düşüren 

Atak’ta; Şasi Yana Yatma özelliği, engelli 
rampası, USB girişleri ve WiFi donanımları 
da yolcuların hayatını kolaylaştırıyor. Yeni 
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. 

Jest+ şehir içlerinde    
ideal seyahati sunuyor!
Yokuş kalkış desteği ve şerit takip sistemi 
ile kaza önlemede önemli avantajlar sunan 
Jest+, engelli kullanımına uygun olacak 
şekilde alçak tabanlı özelliği ile de ön 
plana çıkıyor. Hesaplı bakım maliyetleriyle 
de rekabette avantaj sağlayan Jest+, düşük 
dönüş yarıçapıyla kentin kalbindeki en 
sıkışık trafikte bile en zor manevraların 
üstesinden kolayca geliyor. Jest+’nın 170 
HP gücündeki ve maksimum 400 Nm 
tork sunan motoru ise her koşulda üstün 
performansa olanak tanıyor.

Okan Baş
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Ford Otosan 2022
Bloomberg Cinsiyet Eşitliği 

Endeksi’nde puanını yükseltti

Dünyanın en önemli cinsiyet eşitliği araştırması olan ‘Bloomberg Cinsiyet 
Eşitliği Endeksi’nde 2021 yılında yer almayı başaran ilk ve tek sanayi 

kuruluşu olan Ford Otosan, ‘2022 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde 
bu sene de performansını artırarak listede yer aldı. Sadece şirket içerisindeki 

uygulamalarla değil; tedarikçi, bayi ve müşteri ağını da kapsayacak 
ekosistemde eşit temsiliyet sağlamak için çalışan şirket, önümüzdeki dönemde 

de toplumsal cinsiyet eşitliği için yenilikçi projeler üretmeye devam edecek.
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Türk otomotiv sanayisinin kadın istihdamı 
lideri Ford Otosan, cinsiyet eşitliğini 
taahhüt eden şirketlerin performansını 
ölçmek için dünyada yapılan en kapsamlı 
çalışmalar arasında yer alan ‘Bloomberg 
Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde (Bloomberg 
GEI) performansını artırarak bu sene 
de listeye girdi. Ford Otosan, şirket 
politikasında sürdürülebilirlik yaklaşımı 
kapsamında, toplumsal cinsiyet eşitliği 
çalışmalarına ek olarak tedarikçilerinden 
bayi ağına kadar kendi ekosisteminde 
eşit temsiliyeti sağlama sorumluluğuyla 
hareket ediyor. 

Ford Otosan toplumsal  
cinsiyet eşitliğini sağlamak için 
neler yapıyor?
Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 
‘İş’te Eşitlik’ anlayışını benimseyen 
ve otomotiv sektöründeki kadınlara 
işe alımdan performansa, kariyer 
gelişiminden ücretlendirmeye kadar tüm 
insan kaynakları süreçlerinde eşit fırsatlar 
sunan Ford Otosan, kadın çalışanlarının 
güçlenmesi için çeşitli eğitim programları 
düzenliyor ve uygulamalar devreye alıyor.

Young Guru Academy (YGA) ile yaptığı 
iş birliği kapsamında yürüttüğü “Birbirini 
Geliştiren Kadınlar” sosyal sorumluluk 
projesiyle teknik donanım ve birlikte 
başarma yetkinlikleri kazandırarak 
teknolojide kadın istihdamını arttırmayı 
hedefleyen Ford Otosan yapay zeka 
uzmanı kadınların sayısını artırmak için 
Teknolojide Kadın Derneği ile de ortak 
çalışmalar yürütüyor. Sahanın Liderleri 
Gelişim Programı ile üretime kadın liderler 
kazandırmayı hedefleyen şirket, otomotiv 
sektöründe kadın istihdamının artması 
için tedarikçileri  ile birlikte çalışmalar 
yürütüyor. Eşitliğin ev içi pratiklerine 
yayılması için de İlgili Babalık Kulübü, 
Ana Baba Okulu gibi programlar yürüten 
Ford Otosan eşitlikçi çocuk yetiştirme ve 
eşitlikçi ev ortamının yaratılması için de 
çaba gösteriyor. 

Rakamlarla toplumsal   
cinsiyet eşitliği
2016’da Birleşmiş Milletler Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların 
Güçlendirilmesi Birimi (UN Women) 
tarafından geliştirilen Kadının 
Güçlenmesi Prensipleri’ni (Women’s 
Empowerment Principles) imzalayan Ford 
Otosan, aynı yıl Türkiye Kadın Girişimciler 
Derneği (KAGİDER) tarafından işe 
alımdan itibaren tüm kariyer süreçlerinde 

cinsiyet eşitliği yaklaşımını uygulayan 
şirketlere verilen Fırsat Eşitliği Modeli 
(FEM) Sertifikası’nı almaya hak kazanan 
ilk otomotiv şirketi oldu.   

Kadınların iş hayatında daha aktif rol 
üstlenmesini desteklemek için işe 
alımlarda saha çalışanlarında her dört, ofis 
çalışanlarında ise her iki kişiden birinin 
kadın olmasını hedefleyen Ford Otosan’ın 
Eskişehir Fabrikası’nda bir hat sadece 
kadınlar tarafından işletiliyor. Şirketin 
ofiste ve sahada kadın çalışan oranı yüzde 
18; ilk/orta kademe yönetici kadın çalışan 
oranı yüzde 19, üst düzey kadın yönetici 
oranı ise yüzde 15. Yeni işe alımlarda da 
kadın oranı ofiste yüzde 48, sahada ise 
yüzde 27 oranında bulunuyor.

Haydar Yenigün: Gelecek nesillere 
daha eşitlikçi bir ülke yaratmak için 
çaba gösteriyoruz
Ford Otosan olarak yürüttükleri çalışmalar 
ve imzacı oldukları inisiyatiflerle 
toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 
otomotiv sektöründe öncü olduklarını 
belirten Ford Otosan Genel Müdürü 
Haydar Yenigün, iki yıldır Bloomberg 

Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer almaktan 
gurur duyduklarını ifade etti. Yenigün 
“Geçtiğimiz yıl Bloomberg Cinsiyet 
Eşitliği Endeksi’nde Türkiye’den yer alan 
tek otomotiv, aynı zamanda ilk ve tek 
sanayi şirketiydik. Bu sene de eşitlikçi 
politikalarımız ve vizyonumuz sayesinde, 
şirketimizin ürün tasarımından müşteri 
bağlılığına kadar tüm süreçlerinin cinsiyet 
merceğinden gözden geçirildiği bu 
endekste, puanımızı artırarak yer almayı 
sürdürdük. 

Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu 2021 
Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’nda 
maalesef 156 ülke arasında 133. 
sırada yer aldı. Ülkemizin lider sanayi 
kuruluşlarından biri olarak bu tabloyu 
değiştirmek için sorumluluklarımızın 
farkındayız. Ürettiğimiz projeler ve 
yürüttüğümüz çalışmalarla gelecek 
nesillere daha eşitlikçi bir ülke yaratmak 
için çaba gösteriyoruz. Önümüzdeki 
süreçte de toplumsal cinsiyet eşitliğini 
tüm sektöre yaymak için çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz.” dedi. 

Ford Otosan cinsiyet eşitliği için 
yeni projelerle yoluna devam 
edecek
Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde 
“kadın liderliği & yetenek yönetimi”, 
“eşit ücretlendirme”, “kapsayıcı kültür”, 
“cinsel tacizle mücadele politikaları” 
ve “kadın odaklı marka” başlıklarında 
puanını yükselten  Ford Otosan, mevcut 
çalışmalarına ek olarak toplumsal cinsiyet 
eşitliğini sağlamak için yakın dönemde de 
yeni projeler planlıyor.

Tedarikçi tarafında kadın sayısının 
artırılması konusunda beş yıldır devam 
eden çalışmalara ek olarak her bayide 
bir kadın teknisyenin istihdam edilmesi 
yönünde hazırlıklara başlayan şirket, 
önümüzdeki dönemde babalık hakları 
konusunda çeşitli programlar hazırlıyor. 

Bloomberg Cinsiyet Eşitliği  
Endeksi nedir?
Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde, 
bu yıl dünya çapında 11 farklı sektörde, 
45 ülke ve bölgede 418 şirketin toplumsal 
cinsiyet eşitliği politikaları, toplumsal 
katılım, geliştirilen ürünler ve hizmetler 
gibi alanlarda cinsiyet eşitliğini nasıl 
teşvik ettikleri değerlendiriliyor. Endekste 
şirketlerin uluslararası cinsiyet eşitliği 
inisiyatiflerine ve taahhütlerine imzacı 
olup olmadığı gibi kriterler de yer alıyor. 

Haydar Yenigün



20 RADÜS DERGİSİ   2022

OKT Trailer 
geleceğe daha 
güçlü yürüyor

41 yıldır geleceğe merakı ile daha fazlası için 
çalışmalarında birçok yeniliği ve teknolojik gelişmeleri 

takip edip karayolunda mal ve yük taşımacılığına 
yönelik özel çözümler sunarak sektörüne yön veren 

OKT Trailer, 50’ye yakın ürün çeşidi ile Dünya’da 
adından söz ettirecek çalışmalarını sürdürerek 

vizyonu doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor.
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Ar-Ge çalışmaları ve üstün mühendislik 
kabiliyeti ile kendi teknolojisini üreterek 
Türkiye’nin en geniş kapasite aralığına ve 
farklı geometrik gövde kesitlerine sahip 
tanker, silobas ve damper seçenekleri 
sunan OKT Trailer, sertifikasyon ve 
kurumsallaşma süreçlerini kalite ve güven 
çerçevesinde şekillendirerek dünyada 
ihracat payını arttırıyor. Afrika ve Ortadoğu 
pazarındaki hakimiyeti artarak devam eden 
OKT; tasarımsal mühendislik çözümleri ile 
büyük ölçekli işletmelerin taleplerine hızlı 
çözüm sunarak Avrupa pazarındaki ihracat 
payını da zirveye taşıyor.  

“KULLANICI DOSTU ÜRÜNLERE VE 
YENİLİKLERE ODAKLANIYORUZ”
2021 yılında yürütülen çalışmaları 
değerlendirerek 2022 yılında 
gerçekleştirmeyi planladıkları gelecek 
projeleri hakkında açıklamalarda bulunan 
OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş; 
“2021 yılı global pazardaki gelişmeleri 
takip ettiğimiz, yeni coğrafyaları 
keşfettiğimiz ve güçlü iş birlikteliklerine 
imza attığımız bir yıl oldu. Özellikle Ar-Ge 
alanında yapmış olduğumuz çalışmalar ile 
ürünlerimizin operasyonel verimliliklerini 
artırmaya yönelik özel çözümlerimizin yanı 
sıra ergonomik ve yenilikçi tasarımlarımız 
ile beklenti ve ihtiyaçların ötesinde 
süreçlere odaklandık. Gelişen ve değişen 
dünyanın ihtiyaçlarını karşılayacak lojistik 
çözümleri için teknolojik, doğaya ve 

çevreye duyarlı, enerji kaynaklarını verimli 
kullanabilen kullanıcı dostu projeler 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ar-Ge 
stratejilerimizi sürekli güncel tutarak 
değişen yaşam koşullarının, teknolojik 
gelişmelerin, mevzuat ve standartların 
takipçisi olarak, üretim altyapı ve 
ekipmanlarımızdaki gelişmelerimiz, 
kadromuzda yapılan yenilikler ile 
sektörümüzün geleceğine yönelik 
yatırımlarımıza devam ediyoruz.” dedi.  

“AVRUPA PAZARINDA İHRACAT 
BAŞARIMIZI ZİRVEYE TAŞIYORUZ”
Hizmet edecek coğrafi bölge iklim ve 
yol koşullarına göre ürün performansını 
maksimum fayda ile ortaya koyacak 
yenilikçi ve yaratıcı çözümler sunduklarını 

dile getirerek ihracat çalışmaları hakkında 
bilgi veren Hakan Maraş; “Türkiye’nin 
güvenilir ve güçlü markası olarak treyler 
sektörüne yön veriyor, yeni dönem 
projelerimizde teknoloji ve Ar-Ge odaklı 
çalışmalarımızı sürdürerek ihracat payımızı 
arttırmaya devam ediyoruz. Ürettiğimiz 
taşıma çözümleriyle marka sözümüzün 
arkasında durmayı başarırken, yeni 
koşulların değişen ihtiyaçlarına Ar-Ge 
çalışmalarımız ile cevap veriyoruz. Dünya 
pazarındaki ihracat payımızın artışa 
geçtiği bu dönemde 60’a yakın ülkeye 
ürünlerimizi ulaştırıyor, Afrika ve Ortadoğu 
ülkelerinin yansıra Avrupa pazarındaki 
ihracat payımızı da zirveye taşıyoruz. 
Özellikle büyük ölçekli işletmelerin ve 
geniş filoların takım arkadaşı olarak 
ihtiyaçlarına cevap veriyor, yaptığımız 
stok ve üretim planlamaları dahilinde kısa 
süreli teslimat ve özel ürün taleplerine hızlı 
cevap verebilme kabiliyetimiz ile tercih 
nOKTasında oluyoruz. ” diye konuştu.

“SAVUNMA SANAYİNDE 
SUNDUĞUMUZ ÇÖZÜMLER İLE 
EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ”
Yerli ve milli kabiliyetiyle 2007 yılından 
bu yana Türk savunma sanayisine 
gerçekleştirdikleri projelerle ilerleyişini 
sürdürdüklerini ve 2022 yılında 
çalışmalarını bir üst seviyeye çıkararak 
Ar-Ge tecrübesini savunma sanayiine 
taşımaya devam edeceklerini dile getiren 

Hakan Maraş
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Hakan Maraş; “Savunma sanayiinde 
bulunan motorlu araç guruplarının yakıt 
ikmallerinin karşılanmasında ve ağır 
yüklerin taşınmasında gerçekleştirdiğimiz 
projelerimiz ile  savunma sanayisindeki 
çalışmalarımıza aralıksız devam 
ediyoruz. Geçtiğimiz yıl İDEF 21 fuarında 
sergilenen Anadolu Savunma iş birliği ile 
geliştirdiğimiz proje kapsamında; uçak, 
helikopter, tank vb. hem kara hem de 
hava savunma araçlarına görevi sırasında 
operasyonun aksamaması için karadan 
akaryakıt ikmali yapılabilmesi amacıyla 
özel olarak üretilen Muharebe Sahası 
Akaryakıt Tankerimiz aynı anda birçok 
araca akaryakıt takviyesi yapabilme 
özelliği ile silahlı kuvvetlerin operasyonel 
verimliliğini sahada en üst seviyeye 
çıkarırken, güçlendirilmiş konstrüksiyon 
yapısı, 20.000 litre taşıma kapasitesi gibi 
birçok özelliği ile Seyit ürün ailesinde 
hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra 
Aselsan’ın ihtiyaçları doğrultusunda 
farklı faydalı yük ve ekipmanlara 
entegre edilebilecek şekilde tasarlanan 
Askeri Römork ise radar sistemleri, 
anten ve görüntüleme sistemlerinin 
taşınmasında mükemmel çözüm ortağı 
olurken, otomatik seviyelendirme ve 
tek aks avantajlarıyla hassas denge 
özelliklerine sahip teleskopik yükseltme 
sistemleri gibi çok yönlü kullanımı ile 
Türk donanmasının hizmetindedir. İHA ve 
askeri helikopterlerin akaryakıt ikmalinde 
sunduğumuz çözümlerimiz ve şasi 
grubundaki ürünlerimiz ile ülke savunma 
sanayiine desteklerimizi sürdürürken, 
üretim çalışmalarının yanında askeri 
güvenlik güçlerinin envanterinde bulunan 
mevcut araçlara ilişkin tadil, yenileme ve 
montaj projelerinde de başarı ile rol alarak 
mevcut değerlerin geri kazandırılması ve 
sürdürülebilir hale getirilmesini sağlıyoruz. 

Yenilikçi çalışmalarımız ile Türkiye’nin 
savunma sanayiinde dışa bağımlı 
olmadan milli araçların kullanımı ile 
başarılı operasyonlar gerçekleştirmesine 
destek vermeye devam edeceğiz.” 
şeklinde konuştu.

“BÜYÜMEYE ODAKLANARAK 
ÇALIŞAN SAYIMIZI VE 
KAPASİTEMİZİ ARTTIRIYORUZ”
2018 yılında Ar-Ge Merkezinin 
kurulması ile gerçekleştirdiği projelerle 
gösterdikleri başarılarını devam ettirmek 
ve yurt dışında artan ihracat talebini 
karşılayabilmek adına çalışmalarını 
hızlandırarak kapasite artışı için start 
verdiklerini ifade eden Hakan Maraş; 
“Şirketimizin büyüme ve gelişme odaklı 
gelecek vizyonuyla Dünya genelinde 
artan ihracat payımız ve fizibilite 
çalışmalarını başlattığımız yakın gelecekte 
faaliyete geçecek olan 4. Fabrika projemiz 
kapsamında çalışan kadromuzu arttırmak 
üzere harekete geçtik. Öncelikle geçen yıl 
açtığımız mühendis formasyon kurslarımız 

kapsamında 40’a yakın mühendisimiz özel 
eğitimler ve üniversite-sanayi iş birliği 
ile iş başı eğitimi kapsamında aldıkları 
eğitimlerle şirketimizin tüm süreçlerine 
hakim olarak kursu tamamlayıp iş 
başı yaptılar. Mühendis kadromuzun 
artışı sonrası üretim çalışanı istihdam 
projemizin 1. etabı kapsamında üretim 
alanında görevlendirilmek üzere 
kaynak operatörü, montaj operatörü 
ve otomotiv boyacısı mesleklerini 
icra edecek 100 kişilik ek istihdam 
sürecini başlattık. Küresel büyüme 
hedeflerimizin planlaması dahilinde 
işe alımların devam ettiği projede 2. 
etabın tamamlanması ile toplam 200 
kişinin üretim alanlarımızda istihdamını 
gerçekleştireceğiz. Ayrıca şirketimiz teknik 
ve idari kadroda açılan yeni pozisyonlar 
için de 30’a yakın istihdam sağlanacak. 
Büyümeye odaklandığımız 2022 
yılında ülkemizi dünyada temsil etme 
yolunda yürüttüğümüz projeler ile ülke 
ekonomisine katkı sağlamaya ve istihdam 
çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.
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İthal kamyon çekici pazarının 
değişmeyen şampiyonu: MAN

MAN, Türkiye ithal kamyon çekici pazarındaki 
geleneksel birinciliğini 2020 yılının ardından, 2021 

yılında da devam ettirerek, pazarın değişmeyen 
şampiyonu oldu. Zorlu koşullara rağmen yılı, 

hedeflerinin üstünde bir başarıyla tamamlayan MAN, 
yeni nesil araçları ile ithal kamyon çekici pazarındaki 

payını artırdı ve zirvedeki yerini korudu.
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Pandemiye bağlı yaşanan tedarik ve 
üretim kısıtlamalarına rağmen 2021 yılında 
pazardaki birinciliklerini sürdürdüklerini 
belirten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, 
“Truck of the Year 2021- Yılın Kamyonu 
ödüllü TGX ve Türkiye lansmanını 
yaptığımız TG3 serisi araçlarımız ile bu 
yılda da pazarın gözdesi olduk. Yeni 
teknolojilerle donatılmış araçlarımız ile 
büyüyen pazarda hem satış adedimizi 
hem de pazar payımızı artırarak, zirvedeki 
yerimizi daha sağlamlaştırdık” dedi.

MAN, kullanıcısına yarının teknolojisini 
bugünden sunan ödüllü yeni nesil 
araçları ile pazarda fark yaratmaya devam 
ediyor. İleri teknolojileri, dayanıklıları, 
performansları ve yüksek yakıt tasarrufları 
ile her sektöre en ideal çözümleri sunan 
MAN; 2021 yılında da zengin model ve 
donanım çeşitliliği ile pazarın tercih edilen 
markası oldu. 

Ağır ticari araç pazarı son beş yılın 
en iyi satış rakamına ulaştı

Pandeminin gölgesinde geçen 2021 yılında 
Türkiye ağır ticari araç pazarı, önemli bir 
satış başarısı göstererek, son beş yılın en iyi 
satış rakamlarına ulaştı. 2020 yılı genelinde 
17.172 adet aracın satıldığı Türkiye ağır 
ticari araç pazarında, 2021 yılının Ocak-
Aralık döneminde toplam 26.708 adet araç 
satışı gerçekleşti. Aynı şekilde Türkiye ithal 

kamyon çekici pazarında da 2020 yılında 
5.904 olan araç satış adedi, 2021 yılında 
9.474 adede yükseldi.

MAN, 2020 yılında 1.215 olan satış 
adedini 2021’de 2.201’e çıkardı

İthal kamyon çekici pazarında 2020 yılını; 
1.215 adet araç satışı ve yüzde 20,6’lık 
pazar payı ile ilk sırada tamamlayan 
MAN, 2021 yılında başarı çıtasını daha 
da yukarı taşıyarak, 2.201 satış adedi ve 
yüzde 23,2’lik pazar payına ulaştı. Böylece 
2021 yılında hem satış adedini hem de 
pazar payını artırarak, çifte başarıya imza 
atan MAN, ithal kamyon çekici pazarının 
değişmeyen şampiyonu oldu. MAN, ayrıca 
sadece ithal araçlarla yer almasına karşın 
Türkiye ağır ticari araç pazarında da ilk üç 
içinde yer almayı başardı.

“Yeni nesil araçlarımız ile lojistik 
sektörünün en çok tercih edilen 
markası olduk”

MAN olarak, büyüyen pazarda hem satış 
adetlerini hem de pazar paylarını artırarak, 
yılı zirvede tamamladıklarını vurgulayan 
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 
Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, 
şunları söyledi:

“2020 yılı kadar olmazsa da 2021’de 
pandeminin değişik varyantları ile 
mücadelenin sürdüğü zorlu bir yıl oldu. 
Üretim ve tedarik noktasında yaşanan 

sıkıntılara rağmen lojistik başta olmak 
üzere pazardaki talep artışı hız kesmeden 
devam etti. Yaşanan bu hızlı talep artışı ile 
birlikte Türkiye ağır ticari araç pazarı, son 
beş yılın en büyük satış adedine ulaştı. 
MAN olarak, biz de pazarda yaşanan bu 
hızlı talep artışına aynı hızda cevap verdik. 
Özellikle ‘International Truck of the Year 
2021- Yılın Kamyonu’ ödülünü kazanan 
araçlarımızın Türkiye’de teslimatlarına 
başlamamız ile birlikte lojistik sektöründe 
en çok tercih edilen markalardan biri olduk. 

Bununla birlikte geleceğin teknolojisiyle 
donatılmış TG3 serisi araçlarımızın Türkiye 
lansmanını 19 Kasım 2021’de İstanbul’da 
görkemli bir etkinlik ile gerçekleştirdik. 
Yarının teknolojisini bugünden sunan 
TG3 serisi araçlarımız, yeni teknolojilerle 
birlikte daha düşük yakıt tüketimi ve daha 
fazla sürdürülebilirlik özellikleri ile fark 
yaratıyorlar.

“2022’de de müşterilerimizin 
yaşam boyu iş ortağı olmaya 
devam edeceğiz”

Göz alıcı tasarımının yanında, inovatif 
sürüş destek sistemleri ve lojistik 
sektörünün tüm bileşenleri ile iletişim 
halindeki dijital platformu sayesinde 
‘geleceğin aracı’ olarak tanımlanan TG3 
serisi araçlarımız, lansmanın ilk gününden 
itibaren müşterilerimizin gözdesi oldu. 
Müşteri memnuniyetini farklı bir boyuta 
taşıyan yeni nesil araçlarımızın, hayat 
boyu düşük işletme maliyetleri ile 
müşterilerimizin ekonomik çıkarlarına ve 
günlük işlerinin kolaylaşmasına büyük bir 
katkı sağlayacağına inanıyoruz.

MAN olarak, bugünün ve yarının 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek, 
geleceğe yönelik tamamen yenilenmiş 
geniş ürün yelpazemiz ile 2022 yılında 
da ithal kamyon çekici pazarındaki 
liderliğimizi daha sağlamlaştırarak, 
müşterilerimizin yaşam boyu iş ortağı 
olmaya devam edeceğiz.”
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8
soruda
kış lastiği

Kış koşulları yurt 
genelinde kendini 

gösterirken, yurdun 
birçok bölgesinde ve 
şehirlerarası yolların 

belli bölgelerinde kar 
yolları tuttu. Bu mevsim 

ve koşullarda güvenle 
yolda kalabilmek ve 

sevdiklerinize ulaşabilmek 
için önerilen kış lastikleri 

ile ilgili en sık sorulan 
sekiz soruyu, Türkiye’nin 

yerli sermayeli lider 
lastik firması PETLAS’ın 

Pazarlama Müdürü Erkal 
Özürün yanıtladı.
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Uzmanlar, yurdun birçok yerinde kar yağışı 
ve düşük hava sıcaklıklarının etkisinin 
artacağını ifade ediyor. Bu yol koşullarında 
ulaşımı sağlıklı ve güvenli bir şekilde 
sürdürmek için kurallara uyum, araç 
hazırlığı ve kış lastiği kullanımı büyük önem 
taşıyor. Doğru lastiklerin nasıl seçileceği 
ve ne zaman kullanılacağı, kış lastiklerinin 
güvenli sürüş için önemi ve kullanım 
koşulları ile ilgili her sürücünün merak ettiği 
soruları, Türkiye’nin yerli sermayeli lider 
lastik firması PETLAS’ın Pazarlama Müdürü 
Erkal Özürün yanıtladı. İşte 8 soruda kış 
lastiği ile güvenli yolculuk yapmak için 
tüketicilere yol gösterecek önemli noktalar:

1. Kış lastiklerine ihtiyacım var mı?
7°C’nin altına düşen hava sıcaklıklarda, 
karla karışık yağmurlu, karlı ve buzlu 
bölgeler ile yoğun yağış alan şehirler 
arası yollarda yapılacak seyahatlerde 
ve kış lastiği kullanımı önerilmektedir. 
Öte yandan ülkemizde, kış lastiğinin 
zorunlu olduğu illerde 1 Aralık-31 Mart 
tarihleri arasında ticari araçlarda kış lastiği 
sertifikalı lastiklerin kullanımının yaptırıma 
tabi bir yasal zorunluluktur.

2. Lastiklerimin yanaklarında  
 ‘M+S’ işareti varsa, karda 

kullanabilir miyim?
Bazı dört mevsim 
lastikleri “M+S” 
(çamur ve 
kar) olarak 
işaretlenmiştir. 
Daha iyi 
yol tutuşu 
için daha 
büyük sırt 
bloklarına ve 
daha geniş 
boşluklara 

sahiptirler. Ama karlı yol koşulunda 
optimum yol tutuş ve güvenli sürüş için 
yalnızca M+S işareti taşıyan lastikler 
yeterli değildir. Bu yol koşulları ve hava 
sıcaklığının 7 derecenin altında seyrettiği 

yerlerde uygun bileşimden yapılmış ve 
kış lastiği işareti taşıyan lastikler doğru 
seçimdir. Bu tür lastikler test edilmiş ve 
kışın performans gösterecek şekilde 
sertifikalandırılmıştır.

3. Dört mevsim lastiklerim varsa, 
kar lastikleri gerekli midir?

Bu sorunun yanıtı, bulunduğunuz 
bölgedeki iklime bağlıdır. Dört mevsim 
lastikleri, mevsimlerin fazla değişmediği 
kuru ve ılıman iklimlerde iyi çalışır. Ancak 
sadece kış lastikleri, kış koşullarında 
güvenli yol tutuş, güvenli çekiş, kontrol ve 
frenleme sağlar. Kış havası olan yerlerde, 
3 Tepeli Kar Tanesi (3PMSF-Three Peak 
Mountain Snowflake) ile işaretlenmiş 
lastiklere ihtiyacınız olacaktır.

Yaz veya dört mevsim lastiklerinin aksine, 
kış lastikleri “suyu seven” lastiklerdir. 
Kauçukları kara ve suya duyarlıdır, 
daha esnektir, 7 derecenin altındaki 
sıcaklıklarda daha yumuşak kalır ve 
kar üzerinde daha fazla çekiş sağlar. 
Kış lastikleri, daha fazla kerflere sahip 
sırt blokları sayesinde dört mevsim 
lastiklerinden daha iyi çekiş sağlar.

4. Aracımın sadece çeker 
akslarında kış lastiği kullanmam 
yeterli mi?

Çoğu araç kullanıcısı kış lastiklerinin 
çekiş esnasında işe yaradığını 
düşünse de bu lastiklerin frenleme 

esnasında da kullanıldığını 
hesaba katmak gerekir. 
Frenleme esnasında aracın 
yük dağılımına göre 4 lastik 
birden frenleyemeye katılır 

ve kış lastiği olmayan akslar 
bu esnada yola tutunamaz ve 

kaymaya devam eder. Yolda 
kontrolü kaybetmemeniz 

için aracınızda yalnızca 
çeker aks yerine tümünde 

kış lastiği kullanılması 
önerilmektedir.

5. Kullanılmış kış 
lastiği almak 

mantıklı mı?
Kullanılmış kış 

lastiklerini satın 
almadan önce 
dört şey yapın: 
Ebatların 
aracınıza uygun 

olduğundan emin 
olun, diş derinliğini 

Erkal Özürün
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ölçün, düzensiz aşınma ile ilgili bir sorun 
olup olmadığını kontrol edin ve en 
önemlisi hasarlı olup olmadığını detaylı 
olarak kontrol ettirin. Ancak her ne kadar 
diş derinliği, ebat ve hasarsızlığını kontrol 
etseniz de kullanılmış lastiklerde gözle 
göremeyeceğiniz iç katman hasarları 
olasılığını aklınızdan çıkarmayın. 

6. Kış lastiği yerine zincir 
kullanabilir miyim?

Kar zincirleri, buzlu yollarda veya dağlık 
arazide yapılan yolculuklar sırasında çekiş 
için kullanışlı olabilir, ancak çıplak yol veya 
asfaltta işe yaramaz. Aksine karsız asfalt 
üzerinde yol tutuşunu azaltır. Bu nedenle 

zincirler kış lastiklerinin yerini tutmaz. Zincir, 
sadece çok yoğun karda araç kullanırken 
değerlendirilebilecek bir seçenektir.

7. Çivili lastiklere ihtiyacım var mı?
Çivili kış lastikleri, yoğun karlı ve buzlu 
yollarda en iyi çekişi sağlar. Bu tür 
lastikler için ebat seçenekleri sınırlıdır 
ve ülkemizdeki pek çok bölgede bu tür 
lastiklerin kullanımına gerek yoktur. Karsız 
yol ve kuru asfalt üzerinde yol tutuğu ve 
fren kabiliyetini azaltacağı da göz önünde 
bulundurulmalıdır. Maliyet ve avantaj 
koşulları değerlendirildiğinde ülkemiz 
koşulları için çivili lastikler yerine kış 
lastiklerinin tercih edilmesi önerilir.

8. Kış lastiğini jantlarıyla birlikte 
mi saklamalıyım?

Kış lastiklerinizi ne kadar süre 
kullanacağınız ve jantsız olarak hangi 
koşullarda sakladığınıza göre karar 
verebilirsiniz. Kış lastiklerinin jantlı 
ve şişirilmiş olarak saklanması ömrü 
açısından daha verimlidir. Ayrıca lastiklerin 
yılda iki kez sök-tak işlemine maruz 
kalacağını göz önüne alarak, her sökme 
ve takma işlemi sırasında lastiklerin 
ekstra aşınma ve yıpranma olasılığını 
hesaplayarak karar vermelisiniz.

Kış Lastiğine Geçiş için PETLAS 
Bayileri Hizmetinizde
Türkiye’de en yaygın bayi ağına sahip 
lastik kuruluşu PETLAS’ın yurt genelinde, 
yaklaşık 900 bayi ile hizmet verdiğini 
söyleyen Erkal Özürün, “Bayilerimizin 
tümünde, pandemi tedbirleri dahilinde 
sosyal mesafeyi koruyarak, sağlığını riske 
atmadan, kış lastiği montajı ile lastik 
hava basıncı ve diş derinliği kontrolü 
hizmetleri veriliyor. Dileyen müşteriler, yaz 
lastikleri için Lastik Oteli hizmetinden de 
yararlanabiliyor” dedi.

Kendi lastik teknolojisini geliştiren PETLAS, 
Türkiye’de birçok ilke imza attı, bunlardan 
bazıları şunlardır: Türkiye’nin; İlk ve tek 
Uçak Lastiği, İlk Radyal Traktör Lastiği, İlk 
18” üzeri “Y” Hız Sınıfı Yüksek Performans 
Binek Lastiği, İlk Run-Flat Binek Lastiği, İlk 
ve tek Tam Çelik İş Makinası Lastiği. 

Türkiye’nin dışa bağımlılığını kaldırma 
vizyonuyla hareket eden PETLAS, Uçak, 
Askeri, Zirai, İş Makinası, Kamyon, 
Otobüs, Hafif Ticari ve Binek araç 
lastiklerini içeren, 4 farklı marka altında 
2 bin 500’den fazla farklı ürün ile Türk 
tarım, sanayii, savunma ve ulaşım 
sektörlerinin hizmetinde. 100’den fazla 
ülkeye ihracat gerçekleştiren PETLAS, 
kalitesi ve satış sonrası hizmetleri ile Türk 
üretim sektörünün önde gelen marka 
elçilerinden biri olarak kabul ediliyor. 
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Actros L: Konforun bir üstü

Mercedes-Benz
yeni ağır hizmet kamyonu 

Actros L ile Türkiye’de 
standartları belirliyor

Mercedes-Benz Türk’ün 
Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda üretilen 
ve Mercedes-Benz’in 
bugüne kadarki en 
konforlu kamyonu olma 
özelliğini taşıyan Actros L 
çekiciler Türkiye’de satışa 
sunulmaya başlandı. 
Actros serisinin en büyük 
ve en donanımlı modeli 
Actros L, rahat sürüş 
deneyimi, konforlu 
yaşam alanı ve verimli 
çalışma için sunduğu 
özelliklerle konforun 
ve lüksün bir üstünü 
müşterilerine sunuyor.

Opsiyonel olarak 
sunulan otomatik fren 
fonksiyonlu Aktif Yan 
Görüş Asistanı ve Aktif 
Sürüş Asistanı 2 ile 
Actros L, teknoloji ve 
güvenliğin bir üstünü 
sunuyor. Mercedes-
Benz, bugüne kadar 
ürettiği en konforlu 
kamyonu Actros L ile; 
lüks, konfor, güvenlik 
ve teknolojide başarı 
çıtasını bir üst 
seviyeye taşıyor. 
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Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama 
ve Satış Direktörü Alper Kurt; “1996 
yılından beri sektörde standartları 
belirleyen Actros serisinin en büyük 
ve en donanımlı modeli Actros L’yi 
ülkemize sunmaktan gurur duyuyoruz. 
Bugüne kadar ürettiğimiz en konforlu 
kamyon olarak öne çıkan Actros L; lüks, 
konfor, güvenlik ve teknolojide bir 
üstünü sunuyor. Actros ailesi; sunduğu 
güvenlik donanımları, konforu ve düşük 
işletme maliyeti ile yıllardır Türkiye 
kamyon pazarının en çok tercih edilen 
modellerinden biri” dedi.

Mercedes–Benz Türk, Actros ailesinin 
en büyüğü ve donanımlısı olan Actros L 
modelinin Türkiye’deki satışına başladı. 
Actros L, gelişmiş sürücü konforu için 
olağanüstü genişlik ve yüksek kaliteli 
donanımlar sunuyor.

Mercedes-Benz Türk tarafından Türkiye’de 
ilk kez 2008’de piyasaya sunulan ve 2010 
yılında Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 
üretimine başlanan Mercedes-Benz 
Actros, uzun yol taşımacılık ve ağır hizmet 
dağıtım/nakliye sektörlerinde kamyonlar 
için yüksek standartları belirliyor. 2018’den 
itibaren dijitalleşme, ağ iletişimi ve 
güvenlik alanlarında çok sayıda yeniliğe 
kavuşan serinin yeni modeli Actros L de; 
rahat sürüş deneyimi, konforlu yaşam 
alanı ile verimli çalışma için birçok özellik 
ve ekipmanı bir arada sunuyor.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama 
ve Satış Direktörü Alper Kurt; “Mercedes-
Benz Türk olarak, değişen müşteri 
ve pazar beklentileri doğrultusunda 
ürünlerimizi sürekli yeniliyoruz. Bu 
kapsamda, 1996 yılından beri sektörde 
standartları belirleyen Actros serisinin en 
büyük ve en donanımlı modeli Actros L’yi 
ülkemize sunmaktan gurur duyuyoruz. 
Bugüne kadar ürettiğimiz en konforlu 
kamyon olarak da öne çıkan Actros L; 
lüks, konfor, güvenlik ve teknolojide bir 
üstünü sunuyor. Actros ailesi; sunduğu 
güvenlik donanımları, konforu ve düşük 
işletme maliyeti ile yıllardır Türkiye 
kamyon pazarının en çok tercih edilen 
modellerinden biri. Satışına başladığımız 
Actros L ile rahat sürüş deneyimi, konforlu 
yaşam alanı ve verimli çalışma için birçok 
özellik ve ekipmanı bir arada sunuyoruz. 
StreamSpace, BigSpace ve GigaSpace 
seçenekleri bulunan ve son derece 
ferah bir iç mekana sahip olan Actros L, 
sürücülere kabin içerisinde konforlu bir 
ortam sunuyor” dedi. 

Mercedes-Benz’in kazasız sürüş 
vizyonunu gerçekleştirme hedefine 
Actros L ile bir adım daha yaklaştığını 
belirten Kurt, sözlerine şöyle devam etti: 
“Sunduğumuz güvenlik özellikleri de 
bunu kanıtlıyor. Active Sideguard Assist’e 
(Aktif Yan Görüş Asistanı), önceki sistem 
ile karşılaştırıldığında potansiyel olarak 
hayat kurtarabilecek farklı işlevler eklendi. 
İkinci nesil Active Sürüş Asistanı (ADA 2); 
kamyonun dikey ve yatay yönlendirmesi 
ile belirli koşullar altında sürücüye aktif 
olarak yardımcı olmasının yanı sıra, 
öndeki araçla olan mesafeyi de otomatik 
olarak koruyabiliyor. Actros L, ayrıca yaya 
algılama özelliğine de sahip, kombine 
radar ve kamera sistemi kullanarak çalışan 
Active Brake Assist 5 (Aktif Fren Asistanı 5) 
ile donatıldı. Milyonlarca kilometrelik zorlu 
testleri ardında bırakarak yollarla buluşan 
Actros L ile bir kez daha standartları 
belirliyoruz. Actros L’nin geliştirilmesinde 
ve üretilmesinde emeği olan tüm 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 

Başarı çıtasını bir adım daha yukarıya 
taşıyan Actros L ailesinin pazar 
liderliğimizi pekiştireceğine yönelik 
inancımız tam.”

Konforun ve lüksün bir üstü
Mercedes-Benz’in kamyon sürücülerine 
konforun bir üstünü sunduğu yeni ağır 
hizmet kamyonu Actros L; lüks, konfor, 

güvenlik ve teknolojide başarı çıtasını 
bir üst seviyeye taşıyor. StreamSpace, 
BigSpace ve GigaSpace seçenekleri 
bulunan ve son derece ferah bir iç mekana 
sahip olan Actros L’nin sürücü kabini 
2,5 metre genişliğinde. Motor tüneli 
olmaması sayesinde düz bir zemine 
sahip olan araç, kabin içerisinde konforlu 
bir ortam sunuyor. Geliştirilmiş gürültü 
ve ısı yalıtımı, sürüş esnasındaki motor 
gürültüsünü engelliyor ve özellikle 
molalarda sürücünün dinlenmesine 
yardımcı olmak için istenmeyen ve 
rahatsız edici seslerin kabinin içine 
ulaşmasına engel oluyor.

Actros L; şık koltuk kılıfları, GigaSpace 
kabinlerde standart olarak sunulan üst 
kısmı 45 mm kalınlığında olan rahat bir 
şilte ve yatak alanında hoş bir yüzeye 
sahip kabin arka paneli olmak üzere 
sürücünün konfor ve rahatlığını arttırmayı 
amaçlayan çeşitli ekipman detaylarına da 
sahip. Ortamdaki ferahlık hissi, Mercedes-
Benz’ın iç alan aksesuarları kullanılarak 
daha da fazla artırılabiliyor. 

Actros L’de daha rahat bir sürüş pozisyonu 
ve yol görüşü için oturma pozisyonu 
40 milimetre alçaltıldı. Bununla birlikte, 
Xenon farlara göre daha yüksek ışık 
yoğunluğuna sahip, yeni tasarımlı LED 
farlar da yolun mükemmel bir şekilde 
aydınlatılmasını sağlarken araca daha 
karakteristik bir görünüm katıyor. 
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LED farlar ile birlikte özellikle karanlık 
ortamlarda yapılan yolculuklarda 
güvenliğe önemli bir katkı sağlanıyor. 
Halojen farlara göre enerjiden daha fazla 
tasarruf sağlayan LED farlar, ayrıca daha 
uzun bir kullanım ömrü sunuyor.

Actros L, teknoloji ve güvenlikte 
yeni standartları belirliyor 
Aktif güvenlik asistan sistemlerini 
kullanarak karayolu trafiğini mümkün 
olduğunca güvenli hale getirmeye 
yardımcı olmayı hedefleyen Mercedes-
Benz, Actros L ile kazasız sürüş vizyonunu 
gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşıyor. 
Bu vizyon sadece Şerit Takip Asistanı, 
Mesafe Kontrol Asistanı, ana ve geniş açılı 
aynaların yerini alan MirrorCam ile değil, 
aynı şekilde bir dizi diğer güvenlik özelliği 
ile de kanıtlanıyor.

Actros L 1851 LS Plus donanım 
seviyesinde standart, diğer donanım 
seviyelerinde opsiyonel olarak sunulan 
Active Sideguard Assist (Aktif Yan Görüş 
Asistanı) sayesinde önceki sistem ile 
karşılaştırıldığında potansiyel olarak 
hayat kurtarabilecek farklı bir işleve daha 
sahip. “Active Sideguard Assist” (Aktif 
Yan Görüş Asistanı) adı verilen bu yeni 
sistem, ön yolcu tarafındaki hareketli 
yayalar veya bisikletliler konusunda artık 
sürücüyü sadece uyarmakla yetinmiyor. 
Sistem, sürücünün uyarılara zamanında 
karşılık vermemesi durumunda aracı 
durdurabilmek için 20 km/s’ye kadar olan 
dönüş hızlarında otomatik bir frenleme 
başlatabilme özelliğine de sahip. Active 
Sideguard Assist, bu tür bir frenleme 
manevrası ihtiyacını fark edebiliyor ve 
ideal bir senaryoda olası bir çarpışmayı 
önleyebiliyor. 

Aktif Sürüş Asistanı ikinci nesliyle 
sürücülere destek oluyor
Actros L 1851 LS Plus donanım 
seviyesinde standart, diğer donanım 
seviyelerinde opsiyonel olarak sunulan 
diğer bir donanım olan ikinci nesil 
Active Sürüş Asistanı (ADA 2); kamyonun 
dikey ve yatay yönlendirmesi ile belirli 
koşullar altında sürücüye aktif olarak 
yardımcı olmasının yanı sıra, öndeki 
araçla mesafeyi de otomatik olarak 
koruyabiliyor. Kamyonun hızlanmasını 
sağlayabilen bu sistem, yeterli dönüş açısı 
veya açıkça görülebilir şerit çizgileri gibi 
gerekli sistem koşulları karşılandığında 
direksiyonu da yönlendirebiliyor.  Buna 
ek olarak ADA 2, görsel ve sesli uyarılara 
rağmen sürücünün direksiyonu kontrol 
etmediği durumlarda acil durum frenini 
uygulayabilen Emergency Stop Assist 
(Acil Durum Frenlemesi) fonksiyonu 
ile de donatıldı. Kamyonun durması 
halinde yeni elektronik park frenini 
otomatik olarak devreye sokabilen sistem, 
sağlık görevlileri ve diğer ilk müdahale 
ekiplerinin acil bir durumda doğrudan 
sürücüye ulaşmalarına yardımcı olmak 
için kapıların kilidini de açabiliyor. Actros 
L, ayrıca yaya algılama özelliğine de 

sahip Active Brake Assist 5 (Aktif Fren 
Asistanı 5) ile donatıldı. Sistem; bir 
yayaya önden çarpma riskinin olması, 
sürücünün dikkatinin dağılması, araçlar 
arasındaki takip mesafesinin çok kısa 
olması, uygun olmayan bir hız nedeniyle 
kamyonun önündeki sürüş halinde olan 
veya hareketsiz bir araçla çarpışması 
gibi kazaları önlemeye yardımcı oluyor. 
Kombine radar ve kamera sistemi 
kullanarak çalışan ABA 5; ön tarafta 
seyir halindeki bir araçla, hareketsiz bir 
engelle veya bir kişiyle (aracın önünden 
geçen, araca doğru gelen, araçla aynı 
şeritte yürüyen veya aniden korkarak 
duraksayan) ilgili kaza riskini tespit 
ederse, öncelikle sürücüyü görsel ve sesli 
olarak uyarıyor. Sistem, sürücünün uygun 
şekilde karşılık vermemesi halinde ikinci 
aşamada kısmi frenleme başlatabiliyor. 
Çarpışma tehlikesinin devam etmesi 
durumunda hareket etmekte olan kişiye 
karşılık veren ABA 5, azami 50 km/s hıza 
kadar olan araç hızlarında otomatik tam 
durma frenlemesi gerçekleştirebiliyor. 

Tüm bu sistemlerle belirli limitler 
dahilinde sürücüyü mümkün olduğunca 
desteklemeyi amaçlayan Mercedes-Benz, 
yasaların da öngördüğü üzere aracın 
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güvenli bir şekilde kullanılmasından 
tamamen sorumlu olan kişinin sürücü 
olduğunun da altını çiziyor. 
Yeni model yılı ile   
birlikte gelen yenilikler
Türkiye’de satışa sunulan Actros L 1848 
LS, Actros L 1851 LS ve Actros L 1851 LS 
Plus modellerinde Actros L yeniliklerine 
ek olarak ilave model yılı yenilikleri de 
sunulmaya başlandı.  Actros L 1848 LS, 
Actros L 1851 LS ve Actros L 1851 LS Plus 
modellerinde Euro VI-E emisyon normuna 
geçiş yapılırken, sulu tip retarder yerine 
yağlı tip retarder bulunuyor.

Actros L 1848 LS ve 1851 LS modellerinde 
standart olarak yüksek teknolojili 
araçların gereksinimi olan daha fazla güç 
talebini rahatlıkla karşılayabilen, bakım 
gerektirmeyen, uzun ömürlü ve düşük 
sıcaklıklarda bile yüksek kapasitede 
çalışabilen geliştirilmiş AGM tipi akü 
sunuluyor. Ayrıca, LED sinyal tasarımı ile 
Actros L 1848 LS’in daha karakteristik 
bir dış görünüşe sahip olması sağlandı. 
Actros L 1851 LS’de Mesafe Kontrol 
Asistanı ile Konforlu ve Süspansiyonlu 
Muavin Koltuğu standart olarak yer 
alırken; Actros L 1851 LS 
Plus modelinde Style Line ve 
InteriorLine tasarım 
konseptleri, Dolby 
Digital 5.1 ses 
teknolojisi ve 
7+1 hoparlör 

düzenine sahip Geliştirilmiş Ses  
Sistemi standart donanımda sunulmaya 
başlandı. Mercedes-Benz Türk, sektörde 
standartları belirleyen Actros serisinin 
en büyük ve en donanımlı modeli Actros 

L ile beraber, serideki yeni özellikleriyle 
2022 yılında da kamyon pazarındaki 
öncülüğünü sürdürecek ve pazar 
liderliğini pekiştirmeye emin adımlarla 
devam edecek.



34 RADÜS DERGİSİ   2022

Şirketin hafif ve orta segment ticari 
araçlar için güvenilir, dayanıklı 

şanzımanlar tedariğinde önemli bir 
kilometre taşı olan bu şanzıman, önde 
gelen global taşımacılık şirketlerinden 

Penske Truck Leasing’e teslim edildi.

Allison Transmission tesisinin 1000/2000 
Serisi Üretim Direktörü Rod Luke, 
açıklamasında; “1000/2000 Serisi 
şanzımanlarımızın üretimi ve teslimatında 
bu anlamlı dönüm noktasına ulaşmaktan 
gurur duyuyoruz. Bu başarı, Allison’ın filo 
müşterilerinin daha verimli çalışmasına ve 
dünyanın çalışma şeklini geliştirmesine 
yardımcı olduğu kanıtlanmış yüksek 
kaliteli tahrik çözümleri üretme 
konusunda uzun yıllardır devam eden 
bağlılığını yansıtıyor. Güvenilirlik, Allison’ın 
yapı taşlarından biri. 1000 ve 2000 Serisi 
şanzımanlarımız, 1998’de piyasaya 
sürülmesinden bu yana Allison’ın kalite, 
güvenilirlik ve dayanıklılık açısından sahip 
olduğu itibarına önemli bir katkı sağladı” 
şeklinde belirtti.

Allison 1000 Serisi™ ve 2000 Serisi™, 
ambulanslardan okul servislerine, 
belediye araçlarından dağıtım 
kamyonlarına kadar altyapı ve destek 
hizmetleri sunan her türlü alandaki 
araçlarda kullanılıyor. 1000 ve 2000 Serisi 
ürünler, verimlilikten ödün vermeyen son 

kullanıcılara hizmet sunan bir pazarda 
endüstri standardı olmaya devam ediyor. 

Allison, 2 milyonuncu 1000/2000 
Serisi şanzımanının teslimatını, 
Indianapolis’teki merkezinde düzenlenen 
bir etkinlikle kutladı. Penske Truck 
Leasing de dönüm noktası olan 
şanzımanını teslim almak için etkinliğe 
katıldı. Penske Truck Leasing Tedarik 
ve Filo Planlama Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Paul Rosa; “Penske olarak, 
dünya standartlarında montaj, detaylara 
gösterilen özen ve mükemmelliğe 
olan bağlılığımız nedeniyle orta 
hizmet ticari araçlarımızı Allison tam 
otomatik şanzıman donanımıyla tercih 
ediyoruz. Filomuz ve müşterilerimiz 
için Allison şanzımanların güvenilir bir 
şekilde çalışacaklarını ve üretkenliği 
en üst düzeye çıkaracaklarını biliyoruz. 
Allison’ın 2 milyonuncu 1000/2000 Serisi 
şanzımanını teslim aldığımız için heyecan 
duyuyoruz ve iş birliğimizin devam 
etmesini dört gözle bekliyoruz” şeklinde 
açıklamada bulundu. 

2.000.000
Konvansiyonel ve elektrikli araç tahrik çözümlerinin

lider tasarımcısı ve üreticisi Allison Transmission,
2 milyonuncu 1000/2000 Serisi şanzımanını üretti.
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T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Yatırım Ofisi, Pirelli İzmit 

Fabrikası’nı ziyaret etti

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Pirelli Türkiye’den bir heyet, 
Türkiye’de 61 yılı bulan üretim geçmişi ile ülke ekonomisine önemli 

katkılarda bulunan lastik devi Pirelli Otomobil Lastikleri’nin 
“Şampiyonların Fabrikası” olarak bilinen İzmit’teki fabrikasını ziyaret 

etti. T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu 
ve beraberindeki heyet, 4 Ocak Salı günü, Türkiye’de ilk yerli lastiğin 
üretiminin gerçekleştirildiği Pirelli’nin İzmit’te bulunan fabrikasına 

ziyarette bulundu. Bu sene dünyada 150. yılını kutlayacak olan 
Pirelli, İzmit fabrikasında 2007’den bu yana dünyanın en prestijli 

motor sporları organizasyonları için de lastik üretiyor. 
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T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım 
Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu ve 
beraberindeki heyeti, Pirelli Türkiye 
CEO’su Gian Paolo Gatti Comini ve Pirelli 
Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale 
Cander ağırladı. Ziyaret kapsamında; 
Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu 
ve ekibi, Pirelli’nin 150 yıllık köklü tarihi, 
Türkiye’deki 61 yıllık yolculuğu ve motor 
sporlarındaki köklü deneyimleri hakkında 
bilgi alırken ayrıca yarış lastiklerinin 
üretim süreçlerini de yakından inceledi.

Türkiye’deki ilk yerli lastiğin 
üreticisi Pirelli
Türkiye’deki faaliyetlerine 1960 yılında 
İzmit’de kurulan fabrika ile başlayan 
küresel lastik devi Pirelli, 1962 yılında 
Türkiye’de ilk yerli lastiğin üretimini 
gerçekleştirdi. “Şampiyonların Fabrikası” 
olarak bilinen Türkiye’deki ilk lastik üretim 
tesisi, 2007’den bu yana motor sporları 
için 403 farklı türde yarış lastiği üretti. 

Motor sporlarına 115 yıldır tutkuyla bağlı 
olan Pirelli, 5 kıtada 340’ın üzerinde 
şampiyonluk ve 2 bin 200 otomobil ve 
motosiklet yarışına katkı sunmuş olup, 
bu desteğini halen sürdürüyor. 1907 
yılından bu yana motor sporlarında rol 
alan Pirelli, 2011’den beri sürdürdüğü FIA 
Formula One™ Dünya Şampiyonası’nın 
tek resmi lastik tedarikçiliğini 2023 
yılına kadar devam ettirecek. Uzun 
zamandır WRC ile güçlü bağlantısını 
sürdüren Pirelli, daha sonra yola 
çıkaracağı yeni teknolojileri denemek 
için rallilerden bir açık hava laboratuvarı 
olarak yararlanıyor. 1973’ten bu yana 
rallilerde rol alan Pirelli bugüne dek 25 
dünya şampiyonluğu elde etti ve 181 

ralli kazandı. 2008 - 2010 yılları arasında 
Dünya Ralli Şampiyonası’nın resmi 
lastik tedarikçiliğini üstlenen İtalyan 
şirketi, 2018’den itibaren WRC2’nin ve 
2021’den itibaren 2024’e kadar Dünya 
Ralli Şampiyonası’nın tedarikçisi olarak 
rolünü devam ettiriyor ve bu lastikleri 
İzmit fabrikasında üretiyor. İzmit fabrikası 
ayrıca bu sene 13’ten 18 inçe çıkartılacak 
olan Formula 1™ lastikleri için de yedek 
üretim gerçekleştirecek. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi 
Başkanı A. Burak Dağlıoğlu: 
Pirelli’nin üretim tesislerine ziyaret 
etmekten memnuniyet duyduklarını 
belirten T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım 
Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu şunları 
söyledi: “2021 yılı Haziran ayı itibarıyla 
1500’den fazla İtalyan sermayeli şirketin 
ülkemizde faaliyet gösterdiğini, çok 
başarılı yatırımlara ve işbirliklerine 

imza attıklarını biliyoruz. 150 yıl önce 
İtalya’da doğmuş Pirelli markası da 
yaklaşık 60 yıldır ülkemizde üretim 
yapıyor. Son yıllarda Türkiye, uluslararası 
yatırımcılar için bir üretim merkezi 
olmanın yanı sıra Ar-Ge, tasarım, lojistik, 
eğitim ve yönetim merkezi olarak da 
öne çıkıyor. Bugünkü ziyaretimizde 
Pirelli’nin TÜBİTAK ve Kocaeli Üniversitesi 
işbirliği ile gerçekleştirdikleri Ar&Ge 
çalışmalarında yenilikçi teknolojileri 
geliştirdiklerini gözlemledik ve bununla 
gurur duyduk. Ülke olarak Paris İklim 
Anlaşması doğrultusunda 2053 yılına 
kadar net sıfır emisyon ve ‘yeşil kalkınma’ 
politikaları önceliğimiz. Uluslararası 
doğrudan yatırım stratejimizde de 
sürdürülebilir kalkınma amaçlarını 
merkeze koyan bir yaklaşım gösterdik ve 
yeşil üretim projelerini tüm enerjimizle 
desteklediğimizi her platformda 
vurguluyoruz. Bu kapsamda Pirelli 
Türkiye’nin sıfır atık uygulamalarının 
ve 2025 yılına kadar yüzde 25 karbon 
emisyonunu azaltma hedefinin ülkemizin 
politikaları ile uyum içerisinde olmasını 
memnuniyetle karşılıyoruz.”

Pirelli Türkiye CEO’su Gian Paolo 
Gatti Comini: Motor sporlarındaki 
uzmanlığımızı yol lastiklerini 
optimize etmek için kullanıyoruz
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi 
tarafından yapılan bu ziyaretten onur 
duyduklarını belirten Pirelli Türkiye 
CEO’su Gian Paolo Gatti Comini, Pirelli 
Türkiye’nin pist için geliştirdiği motor 
sporları lastiklerinin kendileri için bir 
laboratuvar görevi gördüğünü ifade 
etti. Motor sporlarından elde ettikleri 
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bilgi birikimi ve uzmanlığı yol lastiklerini 
optimize etmek için kullandıklarını 
söyleyen Gatti Comini, dünyanın 
en önemli otomobil üreticileriyle iş 
birliği içinde ilerlerken 4 bine yakın 
homologasyona (üretici onayı) sahip olan 
ileri teknolojili ürünleri sayesinde sektörel 
büyümenin lokomotifleri arasında yer 
aldıklarını anlattı.

Gatti Comini sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Pirelli’nin İzmit Fabrikası, Milano’daki 
ünlü Ar-Ge birimiyle birlikte şirketin 
motor sporları programında global 
çapta çok önemli bir role sahip. Ar-Ge 
Merkezimiz de son derece modern 
ve teknolojik bir departman olarak 
faaliyetlerini sürdürüyor. Fabrikamızda 
yılda 350 binin üzerinde motor sporları 
lastiği üretiyoruz. Önümüzdeki süreçte 
de uzun yıllardır olduğu gibi hem Türkiye 
ekonomisine hem de lastik sektörüne 
önemli katkılar sağlamaya ve değer 
katmaya devam edeceğiz.”

Tüm dünyada 3.700’i aşkın OEM 
onayına sahip
Sadece tüketici lastiklerine (otomobil, 
motosiklet ve bisiklet) odaklı tek şirket 
olan Pirelli, 150 yıllık köklü tecrübesiyle 
lastikler geliştirirken, dünyanın en 
prestijli otomobil üreticileri ile iş 
birlikleri sayesinde 3.700’den fazla 
homologasyona sahip bulunuyor. 
Üstün performans ve güvenlik ile düşük 
çevresel etki sağlamak için araştırma ve 
geliştirme taahhüdünü sürdüren Pirelli, 
bu amaçla 2020 yılında yüksek değerli 

ürünlerden elde edilen gelirlerinin yüzde 
6’sını Ar-Ge yatırımlarına tahsis etti.

Türkiye’deki Ar-Ge faaliyetleri

Pirelli Türkiye, TÜBİTAK ve Kocaeli 
Üniversitesi ile iş birliği yaparak 
lastik sektörü için pek çok konuda 
Ar-Ge faaliyetlerinde bulunuyor. 
Makina öğrenmesi ve derin öğrenme 
teknikleri kullanılarak radyografik lastik 
resimlerinden hata tespiti yapılması, yarış 
lastikleri sırt ezme prosesi için geliştirilen 
iki eksenli mekanizma ve denetleyici 
tasarımı, lastik katmanları arasındaki 
hava kabarcıklarının tespitini otomatik 
yapacak bir sistem geliştirilmesi ve F1 
yarışları için lastik kesit alma makinasının 
tasarımı gibi projeler Pirelli Türkiye 
mühendislerinin yenilikçi bir vizyonla 
geliştirdiği projeler arasında yer alıyor. 

Pirelli, İzmit’te atıklarının 
%100’ünün geri kazanımını 
sağlıyor
Pirelli Türkiye ayrıca 2021 yılında Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık 
Yönetmeliği’nde yer alan kriterleri 
yerine getirerek, “Sıfır Atık Belgesi”nin 
sahibi oldu. Bunun yanında Pirelli 
Türkiye üretim tesislerinde %100 atık 
geri dönüşümünü sağladı.

Pirelli’nin dünya çapındaki önemli 
üretim merkezlerinden biri olan İzmit 
Pirelli Fabrikası dahil olmak üzere 
şirket, dünya genelindeki üretim 
merkezlerinde sürdürülebilirlik alanında 
önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Pirelli, 
lastiğin üretim ve kullanım sırasında 
çevreye olan etkisini en aza indirmek 
için çalışırken, üretim tesislerinde de 
aynı sorumlulukla çevresel etki, enerji ve 
su tüketimi, atık yönetimi konularında 
global çapta belirlenen hedefler 
doğrultusunda hareket ediyor. 

Şirket tüm bu çalışmalar 
doğrultusunda, Dow Jones Dünya 
ve Avrupa endekslerinde global 
otomotiv ekipmanları sektörünün 
sürdürülebilirlik lideri konumunda 
bulunuyor. Pirelli ayrıca, 2025’e 
kadar doğrudan ve dolaylı karbon 
emisyonlarını %25 oranında azaltmayı 
hedeflerken, hammadde tedarikine 
bağlı CO2 emisyonlarını ise %9 azaltma 
hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
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Temsa İş Makinaları 
AgroExpo 2022’de

üç farklı markasıyla
yer alacak
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Hizmet odaklı bakış açısıyla 
müşterilerinin işine değer katmak ve 

her zaman en iyi hizmeti sunmak için 
çalışan Temsa İş Makinaları,

2-6 Şubat tarihleri arasında İzmir’de 
düzenlenecek olan AgroExpo’da 

distribütörlüğünü yürüttüğü 
Komatsu, Dieci ve Crown markaları 

ile yer alacak. Türkiye’nin en 
büyük tarım fuarlarından biri olan 

AgroExpo’da Temsa İş Makinaları 
tarım alanındaki ürün ve hizmetlerini 

kullanıcılarla buluşturacak. 
Bu yıl 17’ncisi düzenlenecek AgroExpo 
2022’de Temsa İş Makinaları; Komatsu, Dieci 
ve Crown markalarıyla yerini alacak. Temsa 
İş Makinaları; kazıcı yükleyici, teleskopik 
yükleyici ve forklift ürün yelpazesinin 
özellikle tarım alanındaki ihtiyaçları 
karşılayan modellerini B holünde 4020 
numaralı standında sergileyecek.

Tarım alanında faaliyet gösteren 
işletmelerin büyük destekçisi

AgroExpo’da sergilenecek modeller 
arasında Dieci’nin tarım sektörüne özel 
olarak geliştirdiği Agri Plus teleskopik 
yükleyici; verimli yakıt kullanımı, yüksek 
üretkenliği ve ağır koşullarda yoğun 
kullanımlara karşı dayanıklılığı ile 
sektörde öne çıkıyor. Tarım işletmelerinin 
ihtiyaçlarını karşılayan Agri Plus, tarım 
sektöründe genellikle saman ve saman 
balyalarının taşınmasında tercih edilirken 
125 HP gücündeki Fiat Powertrain 
motoru ve farklı ataşman uygulamalarıyla 
çok daha zorlu işlerin de üstesinden 
gelebiliyor. Çift ters üfleme fanı sayesinde 
çalışma esnasında motora giren tozlar 
rahatlıkla tahliye edilebiliyor ve bu 
sayede motor uzun yıllar sorunsuz bir 
şekilde çalışabiliyor. Model, 6 ileri, 3 geri 
vitesli PowerShift EVO2 Tork Konvertörlü 
şanzımanı sayesinde operatörler için 
üstün manevra kabiliyeti ve konfor 
sunuyor. Bu da operatörlere uzun 
süre yorulmadan çalışabilme olanağı 
sağlayarak üretkenliği artırıyor. Kumanda 
koluna entegre geri vitesi sayesinde Agri 
Plus 38.9 sadece çalışırken değil yolda 
seyir halinde de rahat ve konforlu bir 
kullanım sunuyor. Agri Plus 38.9 ayrıca 40 
km/s hızla 20 tona kadar olan karayolu 
römorklarını da rahatlıkla çekebiliyor. 
AgroExpo’da sergileneck Dieci’nin diğer 

bir modeli Apollo 25.6 teleskopik yükleyici 
ise kompakt tasarımı ve farklı ataşmanlara 
rahatlıkla kullanım özelliği sayesinde 
kullanıcılara çok yönlü bir kullanım sunuyor.

Depoların vazgeçilmez  
çözüm ortağı 

Crown’un SCT Serisi üç tekerli akülü 
forklift modeli ise özellikle depo içi 
uygulama gereksinimlerini eksiksiz 
şekilde karşılayabiliyor. 1600 kg ile 2000 
kg arası yükleme kapasitesi sunan SCT 
Serisi yüksek manevra kabiliyeti sayesinde 
özellikle dar alanlarda kullanıcılara büyük 
kolaylık sağlıyor. Çelik dış gövdesi ve 
aksları sayesinde darbelere karşı yüksek 
dayanım gösteren SCT modeli bu sayede 
özellikle yükleme operasyonlarında 
oluşabilecek olası hasarların önüne 
geçmeye olanak tanıyor.
Yüksek verim, kesintisiz performans

Temsa İş Makinaları’nın fuarda 
sergileyeceği Komatsu modeli ise WB97S 
kazıcı yükleyici olacak. Komatsu imzalı 99.2 
HP gücündeki motoru ve tam otomatik 
Powershift şanzımanı ile kullanıcılara farklı 
uygulamalarda kesintisiz performans 
sağlayan WB97S, standart olarak sunulan 
full joystick kontrollü ön kova ve arka 
kovası sayesinde operatörlere çalıştıkları 
süre boyunca birçok zorlayıcı uygulamayı 
kolaylıkla gerçekleştirme imkanı sunuyor. 
Ayrıca WB97 serilerinde yan tarafa 
konumlandırılan egzoz çıkışı ön görüşü 
engellemeyerek operatörlere kullanım 
esnasında geniş bir görüş açısı sunarak 
hem konfor hem de güvenli bir çalışma 
ortamı sağlıyor. Komatsu’nun WB97 
serilerinde sunduğu, zorlu zemin koşulları 
için geliştirilmiş kilitli diferansiyel ise 
yüksek çekiş gücü sağlayarak performans 
kaybının önüne geçiyor.
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T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Yatırım Ofisi’nden                       

Prometeon’un Yeni Ar-Ge 
Merkezi’ne ziyaret

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Prometeon Türkiye 
yöneticileri, Prometeon’un Kocaeli Fabrikası’nda buluştu. 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yöneticileri ve çalışanları, 

Prometeon Tyre Group’un Türkiye Ar-Ge Merkezi’ndeki faaliyetleri 
hakkında da bilgi aldı. T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı 

A. Burak Dağlıoğlu ve beraberindeki heyet, Prometeon Tyre 
Group’un Kocaeli fabrikasını ve Yeni Ar-Ge Merkezi’ni ziyaret etti.
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Prometeon Tyre Group, tüm dünyada 
endüstriyel ve ticari lastik odaklı tek şirket 
olarak Anteo, Eracle, Tegrys markalarının 
yanı sıra Formula, Pharos ve Pirelli 
lisansıyla endüstriyel ve ticari lastikleri 
üretiyor. Ziyarette Dağlıoğlu’na Özel Kalem 
Müdürü Bilal Uyar, Proje Müdürü Mustafa 
Erdönmez ve Analist Onur Kanan eşlik 
etti. Prometeon Türkiye Yönetim Kurulu 
Başkanı Lale Cander, Prometeon Türkiye, 
Afrika, Ortadoğu, Rusya, Orta Asya ve 
Kafkaslar Bölge CEO’su Gökçe Şenocak 
ve Prometeon Kocaeli Fabrika Direktörü 
Bahadır Özer ile buluşan heyet, Prometeon 
Tyre Group’un Türkiye yatırımları ve Yeni Ar-
Ge Merkezi faaliyetleri hakkında bilgi aldı. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım 
Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu: 
“Prometeon Türkiye’nin Ar&Ge 
çalışmalarında yenilikçi teknolojileri 
geliştirdiklerini gözlemledik ve 
bununla gurur duyduk.” 

Prometeon Türkiye Ar-Ge Merkezi’ni ziyaret 
etmekten memnuniyet duyduklarını 
belirten T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım 
Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu şunları 
söyledi: “2021 yılı Haziran ayı itibarı
yla 1500’den fazla İtalyan sermayeli 
şirketin ülkemizde faaliyet gösterdiğini, 
çok başarılı yatırımlara ve iş birliklerine 
imza attıklarını biliyoruz. 150 yıl önce 
İtalya’da doğmuş Pirelli markası da yaklaşık 
60 yıldır ülkemizde üretim yapıyor. Son 
yıllarda Türkiye, uluslararası yatırımcılar 
için bir üretim merkezi olmanın yanı 
sıra Ar-Ge, tasarım, lojistik, eğitim 
ve yönetim merkezi olarak da öne 
çıkıyor. Bugünkü ziyaretimizde 
Prometeon Türkiye’nin TÜBİTAK ve 
Kocaeli Üniversitesi iş birliği ile gerçekle
ştirdikleri Ar&Ge çalışmalarında yenilikç

i teknolojileri geliştirdiklerini gözlemledik 
ve bununla gurur duyduk. Ülke olarak Paris 
İklim Anlaşması doğrultusunda 2053 yılına 
kadar net sıfır emisyon ve ‹yeşil kalkınma› 
politikaları önceliğimiz. Uluslararası 
doğrudan yatırım stratejimizde 
de sürdürülebilir kalkınma amaçlarını 
merkeze koyan bir yaklaşım gösteriyoruz 
ve yeşil üretim projelerini tüm enerji
mizle desteklediğimizi her platformda 
vurguluyoruz. Bu kapsamda Prometeon 
Türkiye’nin sürdürülebilirlik çalışmalarının 
ülkemizin politikaları ile uyum içerisinde 
olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.”

“Yeni Ar-Ge Merkezi yatırımımızla, 
Türkiye’nin Prometeon Grubu’ndaki 
rolü daha da önem kazanıyor”

Prometeon Türkiye Yönetim Kurulu 
Başkanı Lale Cander ziyarete ilişkin şunları 
söyledi: “1960 yılında Türkiye’nin ilk lastik 
fabrikası olan ve pek çok ilkle faaliyetlerini 
sürdüren Kocaeli fabrikamızda 15 milyon 
dolarlık Prometeon Ar-Ge Merkezi 
yatırımımızla, Türkiye’nin Prometeon 
Grubu’ndaki rolü daha da önem kazanıyor. 

Sürdürülebilirliği her zaman gündeminde 
tutan ve bunu inovatif çözümlerle 
destekleyen Prometeon Tyre Group, 
Prometeon Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde 
yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını 
azaltan yeni lastik teknolojileri geliştirmek 
için çalışıyor. Ayrıca gelecek 10 yıldaki 
araçlar, hidrojen ve elektrikli motorlar için 
orijinal ekipman üreticisi olan ağır vasıta 
ve şehir içi otobüs üreticileri ile ortak 
çalışmalar yürütmek de önem verilen 
konular arasında yer alıyor.”

“Endüstriyel ve ticari lastiklerin  
Ar-Ge’si Türk mühendislerine 
emanet ediliyor”

Yeni Ar-Ge Merkezi ile beraber fabrikaya 
yapılan yatırımlar ile Prometeon Kocaeli 
fabrikasının Türkiye’nin en büyük ticari 
lastik üretim kapasitesine sahip fabrikası 
olduğuna değinen Prometeon Türkiye, 
Afrika, Ortadoğu, Rusya, Orta Asya ve 
Kafkaslar Bölge CEO’su Gökçe Şenocak 
ise sözlerine şöyle devam etti: “Üretim 
kapasitemizi 1,5 milyon adede çıkardık. 
Üstelik Türkiye, grubun en gelişmiş 
teknolojiye sahip fabrikası olarak 
Prometeon’un en premium pazarları olan 
Avrupa ve Türkiye için üretimde başrolü 
üstleniyor. Yatırımla birlikte Türkiye’deki Ar-
Ge ekibimiz yaklaşık 100 kişiye yükselirken 
Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen patent sayısı 
da artacak ve Merkezimiz Prometeon 
teknolojisinde kritik bir role sahip olacak. 
%100 sürdürülebilir materyallerle üretim için 
ham madde tüketimini, sanal modelleme 
ile test ürünü sayısını azaltma, ömrünü 
tamamlamış olan lastiği ham madde olarak 
geri dönüştürme, fosil ve yenilenebilir 
materyaller kullanımına yönelik geliştirme 
çalışmaları da Ar-Ge Merkezimizin odak 
alanları içinde yer alacak.” 
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İstanbul Sultangazi Belediyesi
Mercedes-Benz kamyonlar ile 

tasarruf edecek

Sultangazi Belediyesi’nin
Devlet Malzeme Ofisi üzerinden 

satın aldığı 43 adet Mercedes-Benz 
kamyonu Sultangazililer’e hizmet 
vermeye başladı. Mercedes-Benz 

tarafından tedarik edilen kamyonların 
üstyapıları; Mercedes-Benz onaylı

üstyapıcıları Katmerciler, Erdemli ve 
Özünlü firmaları tarafından imal edildi.
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Sultangazi Belediyesi, daha düşük 
maliyetler ile daha etkin katı atık toplama 
hizmeti sunabilmek için araç filosuna 
toplam 43 adet Mercedes-Benz kamyon 
ekledi. Satış işlemleri Devlet Malzeme 
Ofisi kanalıyla, finansmanı da İller Bankası 
kredisiyle yapılan; 5 adet Atego 1018 
katı atık toplama aracı, 17 adet Actros 
1832L katı atık toplama aracı, 2 adet 
Actros 1832L konteyner yıkamalı katı 
atık toplama aracı, 4 adet Actros 2632 L 
DNA katı atık toplama aracı, 3 adet Atego 
1518LKO vakumlu süpürge aracı, 5 adet 
Actros 1832L su tankeri, 3 adet Arocs 
3342K kar bıçaklı damperli kamyon ve 
4 adet Arocs 4145K damperli kamyon 
hizmete alındı.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. 
Abdurrahman Dursun, hizmete 
alınan yeni kamyonlar hakkında 
şunları söyledi: “Belediyemizin hizmet 
kalitesini artırmak için yoğun bir 
şekilde çalışmaya devam ediyoruz. 
Bu doğrultuda satın aldığımız 
araçlarımızla bölgemizdeki temizlik 
hizmetlerinin kapsamını geliştirirken, 
mali yapımızı da güçlendiriyoruz. Daha 
önce ağırlıklı olarak kiralama yoluyla 
sağladığımız temizlik hizmetlerini, 
yeni satın aldığımız çağdaş araçlarla 
daha etkin ve daha düşük maliyetlerle 
gerçekleştireceğiz. Yeni aldığımız 
araçların 3 yıl gibi kısa bir süre içinde 
kendilerini amorti etmelerini öngördük. 
Önümüzdeki dönemde de halkımıza 
yakışan çağdaş araçlarımızla daha iyi bir 
hizmet sunabilmek için yatırımlarımıza 
aralıksız bir şekilde devam edeceğiz.”

Mercedes-Benz Türk Kamyon Kamu Satış 
ve İhracat Grup Müdürü Bülent Tarhan 
ise, “43 yeni aracın filoya katılmasıyla 
birlikte, Sultangazi Belediyesi ile 
Mercedes-Benz Türk arasındaki iş birliği 
daha da güçleniyor. Filoya eklenen 
Actros 1832L ve 2632 L DNA araçlarımız 
kamu hizmetleri ve temizlik sektörü için 
özel olarak tasarlandı. Katı atık toplama 
sektöründe bir ilk olarak, önüne hareketli 
bir yaya çıktığında otomatik olarak fren 
yapıp yavaşlayan Actros’lar sayesinde, 
şehir içinde yaya ve bisikletlilerin karıştığı 
kazaların önüne geçilmesini amaçlıyoruz. 
Actros 1832L ve 2632 L DNA; alçak kabin 
tasarımı, şoförün geniş görüş açısı ve 
yüksek yük taşıma kapasitesiyle temizlik 
sektörünün en çağdaş ve ekonomik 
araçları olarak tanımlanabilir. Şehir içi 
kullanım için özel olarak tasarlanan 

Atego 1018 ve 1518 araçlarımız ise, üstün 
manevra kabiliyetleri ve alçak tasarımları 
sayesinde dar sokaklı mahallelerde 
sorunsuz bir şekilde hizmet verilmesini 
sağlıyor. Ayrıca, tüm araçlarımız düşük 
işletme giderleri ile de öne çıkıyor. 
Başta Sultangazi Belediye Başkanı Av. 
Abdurrahman Dursun olmak üzere, bu 
iş birliğinin gerçekleşmesinde emeği 
geçen ilgili başkan yardımcıları, birim 
müdürleri ve tüm belediye yönetimi 
ve çalışanlarına, satış operasyonunda 
görev alan arkadaşlarımıza, Mercedes-
Benz onaylı üst yapıcılarımız Katmerciler, 
Erdemli ve Özünlü firmalarının değerli 
yöneticilerine teşekkür ediyorum. 
Sultangazi Belediyemizin hizmetlerinde 
fark yaratacak araçlarımızın hayırlı 
günlerde kullanılmasını temenni 
ediyorum” dedi.
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Renault Trucks, Silahtaroğlu Grup 
ile bayilik anlaşması çerçevesinde 
Gaziantep’te satış ve satış sonrası 
hizmet ağını geliştiriyor. Renault 
Trucks’ın satış ve satış sonrası bayi 
ağı, Gaziantep’te Silahtaroğlu 
Grup iş birliği ile gelişiyor. Enerji’den 
inşaata pek çok alanda faaliyet 
gösteren grup, ticari araçlar 
sektöründe de Renault Trucks ile 
yollarını birleştiriyor. 

Silahtaroğlu Grup, Renault Trucks ile 
yapılan anlaşma çerçevesinde Gaziantep ve 
bölgesinde satış ve satış sonrası hizmetler 
için yetkili bayi olarak faaliyetlerine 
başlayacak. İmza töreninde konuyla ilgili 
bilgi veren Renault Trucks Türkiye Başkanı 
Sebastien Delepine; “Gaziantep bir sanayi 
şehri olarak Türkiye’de her zaman ayrı bir 
öneme sahip. Türkiye’deki bayi ağımızda da 
bizler için her zaman önemli bir nokta oldu. 
Gaziantep’in yanı sıra uluslararası ticatte 
de güçlü olan Silahtaroğlu Grup ile yeni 
iş birliğimiz sayesinde bölgede Renault 
Trucks müşterilerimiz için öngörülebilir ve 
istikrarlı bir güven ortamı sağlayacağımıza 
emininiz” şeklinde belirtti. 

Ticari temelleri 1917’lere dayanan ve 1993 
yılında grup şirketinin kurulması ile birlikte 
kurumsallaşan Silahtaroğlu, başta alyapı 
ve üsyapı inşaat projeleri ile enerji sektörü 
olmak üzere faaliyetlerine devam ediyor. 
Yeni ticari araçlar oluşumları ile ilgili bilgi 
veren Silahtaroğlu Motorlu Araçlar Genel 
Müdürü Kamil Silahtaroğlu; “Birçok alanda 
öncü olan Gaziantep ilimizde 10 milyar 
dolarlık bir ihracat hacmi söz konusu. 
Sırasıyla Ortadoğu, AB ülkeleri ve Amerika 
Birleşik Devletleri olmak üzere yaklaşık 200 
ülkeye ilimizden ihracat gerçekleştiriliyor. 
Gaziantep’ten ihracat yapan 1.800 firma 
bulunuyor ve bölgemizdeki ihracatçı sayısı 
her geçen gün artıyor. Bu denli büyük 
bir potensiyelde hizmet sektöründeki 
yatırımlarımıza Gaziantep’te Renault Trucks 
yetkili satış ve satış sonrası bayi olarak yeni 
bir oluşum daha ekliyoruz. Altyapı ve nakliye 
sektöründeki deneyimlerimizi ticari araçlar 
alanına taşımayı hedefliyoruz” dedi.  

Renault Trucks ve Silahtaroğlu 
Gaziantep’te işbirliği yaptı
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Renault Trucks, Türkiye’deki satış ve 
satış sonrası ağını Konya’da hizmete 
giren Buyruk Otomotiv ile güçlendiriyor. 
Buyruk Otomotiv, yapılan yeni iş 
anlaşması doğrultusunda Konya için 
Renault Trucks satış ve satış sonrası bayi 
ağına katılıyor. 

Buyruk Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Buyruk ve Renault Trucks Türkiye 
Başkanı Sebastien Delepine tarafından 
imzalanan anlaşma ile ilgili açıklamada 
bulunan Delepine; “Renault Trucks olarak 
yeni araç serimiz ve gelişen satış sonrası 
hizmetlerimiz ile Türkiye’de bayi ağımızı 
da güçlendirmeye devam ediyoruz. 

Konya, Türkiye’nin ortasında coğrafi 
konumu ile lojistik güzergahlarının 
kesişim noktası olarak çok önemli bir 
bölge. Bu nedenle Buyruk Otomotiv 
ile Konya’da gelişen ihtiyaçlara cevap 
verebilmek ve müşterilerimize daha 
yakın olabilmek adına varlığımızı 
arttırıyoruz” diye belirtti.  

Buyruk Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Buyruk ise; “Türkiye’nin tahıl ambarı 
olarak ön plana çıkan Konya’da her türlü 
tarım ve sanayi kolu oldukça gelişmiştir. 
2021’de 3 milyar dolarlık ihracat 
gerçekleştirilirken bölgede 3000’den 
fazla ihracat yapan firma bulunuyor. Her 
geçen gün daha da gelişen Konya’da 
hem yurtiçi hem de uluslararası lojistik 
ihtiyacı da hızlı bir ivmeyle artıyor. Buyruk 
Otomotiv olarak otomotiv sektöründeki 
24 yıllık satış ve satış sonrası deneyimimiz 
doğrultusunda bu ihtiyaçları Renault 
Trucks markasının gücü ile karşılamayı 
hedefliyoruz” şeklinde belirtti. 

Renault Trucks
Buyruk Otomotiv ile Konya’da
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İTT Lojistik 
TIRSAN 

konteyner 
taşıyıcı 

sayısını 80 
adede çıkardı

Likit kimyasal ve tehlikeli madde 
taşımacılığının öncü firmalardan İTT 

Lojistik, son yatırımı ile tamamı Tırsan 
olan filosuna 20 adet Tırsan Tank 

Konteyner Taşıyıcı K.SHF T aracı ekledi. 
Treyler sektörünün güvenilir lideri Tırsan, 

Adapazarı Fabrikasında, teslimatlarına 
hız kesmeden devam ediyor.

Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği en geniş ürün gamıyla 
sektöre yön veren ve lojistik firmalarının 
ilk tercihi olmaya devam eden Tırsan’ın 
gerçekleştirdiği teslimat törenine; Tırsan 
Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu, İTT Lojistik Kurucu Başkanı Tekin 
Öztanık ve Tırsan Treyler Satış Uzmanı 
Orkun Demir katılım gösterdi.

“Avrupa’nın En Geniş Ürün 
Gamındaki Tüm Araçlarımız 
Rekabetçiliğinizi Artırır”

Teslimat töreninde açıklamalarda 
bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Likit kimyasal 
ve tehlikeli madde taşımacılığının köklü 
firmalarından İTT Lojistik ile uzun yıllardır 
devam ettirdiğimiz güçlü işbirliğimizden 
çok memnunuz. İTT Lojistik, uluslararası 
standartları takip ederek, sürekli kendini 
geliştiren ve başarılarına her zaman 
yenilerini ekleyen örnek bir firmadır.  
Bunun yanı sıra firma 2019 yılında Kocaeli 
Dilovası’nda devreye aldığı Avrupa’nın en 
modern tank yıkama tesisini açarak da 

sektöre çok kıymetli hizmetler sunmuştur. 
Tırsan Avrupa’nın en geniş ürün gamını 
üretmektedir. Ürettiğimiz ürünlerin her 
biri sizlerin rekabetçiliğini artırmak üzere 
geliştirilmiş sektörün en iyi ürünleridir. 
İTT Lojistik’e teslim ettiğimiz Tırsan Tank 
Konteyner Şasiler, hafifliği ile size daha çok 
kazanç sağlar ve tamamı ADR kriterlerine 
uygundur.  Firma, her zaman olduğu gibi 
yine son konteyner yatırımlarında da 
Tırsan’ı tercih ederek tamamı Tırsan’dan 
oluşan araç filosunu 80 adede ulaştırmıştır, 
bu da bizim için memnuniyet vericidir. 

Nuhoğlu açıklamalarına şu şekilde devam 
etti. Tırsan’ın ilk önceliği her zaman 
Müşteri memnuniyeti olmuştur. Bu 
doğrultuda ödüllü Ar-Ge merkezimizde 
uzman mühendislerimizle birlikte 
geliştirdiğimiz treylerlerimizle ve kaliteli 
hizmetlerimizle müşterilerimizin rekabet 
gücünü artırıyor ve sektöre yön veriyoruz. 
İTT Lojistik’te her durum ve koşulda 
desteklediğimiz başarılı bir firmadır. Firma 
ile devam ettirdiğimiz güçlü iş birliğimizin 
daha uzun yıllar süreceğine inanıyorum” 
diye belirtti.



492022   RADÜS DERGİSİ

TIRSAN’dan 
DNT 

Nakliye’ye 
115 tenteli 

perdeli 
teslimatı 

Kaliteli hizmetleri ile müşterilerine 
hizmet sunan Denizli’nin köklü 

firmalarından DNT Uluslararası 
Nakliye, son 1 yılda filosuna 115 adet 

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus 
Treyler ekledi. 

Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği en geniş ürün gamıyla sektöre 
yön veren ve lojistik firmalarının ilk tercihi 
olmaya devam eden Tırsan, Adapazarı 
Fabrikasında gerçekleştirdiği tes
limatlarına hız kesmeden devam 
ediyor. Tırsan’ın DNT Uluslararası 
Nakliye firmasına gerçekleştirdiği 
teslimat törenine; Tırsan Treyler Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, DNT 
Uluslararası Nakliye Yönetim Kurulu 
Başkanı Önder Manisalı, Yönetim Kurulu 
Üyesi Abdurrahman Manisalı ve Tırsan 
Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç 
katılım gösterdi. 

Daima Müşterilerimizin Yanındayız  
Teslimat töreninde açıklamalarda 
bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Türkiye’nin 45 
yıldır aralıksız lider treyler üreticisi olarak, 
güvenli, hızlı ve çözüm odaklı ürün 
ve hizmetlerimiz ile müşterilerimizin 
her zaman yanındayız. DNT 
Uluslararası Nakliye ile birinci 
kuşakla başladığımız başarılı iş birliğimizi, 
ikinci kuşak ile devam ettirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Teslimatını 
yapmış olduğumuz Tırsan 
Tenteli Perdeli Maxima Plus 
araçlarımız, hız ve verimlilik avantajı 
ile müşterimizin ihtiyaçlarını eksiksiz 
karşılamaktadır. DNT Uluslararası Nakliye ile 
iş birliğimizin uzun yıllar devam edeceğine 
inanıyorum” açıklamalarında bulundu. 

Tırsan İle Müşterilerimize Güvenilir 
Taşımacılık Hizmeti Sunuyoruz 
Teslimat töreninde DNT Uluslararası 
Nakliyenin faaliyetleri hakkında da 
bilgi veren DNT Uluslararası Nakliye 
Yönetim Kurulu Başkanı Önder Manisalı, 
“Firmamız, müşterilerimize kaliteli 
hizmet sunmak için 2004 yılında 
Denizli ’de kurulmuştur. Bu amaçla 
müşteri memnuniyetini her şeyin 
üzerinde tutarak hizmetlerimizi sürekli 
geliştirmek ve iyileştirmek için 
çalışıyoruz. Taşıma modellerimiz ve 
taşıma esnasında verdiğimiz tüm 
lojistik hizmetlerimiz müşterilerimizin 
işletmelerinde verimlilik artışı 
sağlamaya odaklıdır. Bu nedenle 
treyler yatırımlarımızda ilk tercihimiz 
Tırsan. Tırsan araçlarının sahip olduğu 
çatı kaldırma özelliği sayesinde gabari 
kısıtlaması olan yurt dışındaki ülkelerde 
standartlara uygun şekilde taşımacılık 
yapabiliyor, ayrıca yükleme ve boşaltma 
operasyonlarımızı da kolaylıkla 
gerçekleştirebiliyoruz. Böylece zamanda 
tasarruf ediyor, büyük avantaj elde 
ediyoruz. Öte yandan Tırsan araçlarının y
üksek ikinci el değeri sayesinde alırken de 
satarken de kazanıyoruz. Tırsan’ın firmam
ıza sağladığı kaliteli ve hızlı satış sonrası 
hizmetlerden de çok memnunuz. Tırsan ile 
sürdürdüğümüz başarılı iş birliğimizin 
ilerleyen dönemlerde de artarak devam 
edeceğine inancımız tam” dedi.
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Volkswagen 
Ticari Araç’ın

California 
Model Ailesi

Karavanist 
2022 

Fuarı’nda

Volkswagen Ticari Araç, Karavanist 
2022 Fuarı’nda Volkswagen Ticari 
Araç ailesinin tüm dünyada geniş 

kitleler tarafından sevilen sempatik 
motor karavan modelleri; Caddy 

California, California ve Grand 
California’yı tanıtıyor. 

Volkswagen Ticari Araç, karavan sever 
ve kullanıcıları ile kamp ve doğa 
tutkunlarının ziyaret ettiği, Türkiye’nin ve 
dünyanın en önemli karavan üreticileri 
ve markalarının da yer aldığı Karavanist 
Fuarı’nda sergilediği üç modeliyle son 
dönemin popüler tatil alternatifi olan 
Karavan Turizmine de giriş yapmış oldu. 
Markanın kendi tasarımı ve üretimi olan 
Caddy California, California ve Grand 
California modelleri karavan dünyasına 
yepyeni soluk getiriyor. 

Caddy California
Karavan turizmi için Volkswagen Ticari 
Araç markasının sunduğu modellerden 
biri olan Caddy California, mini 
mutfak, kamp sandalyesi ve masası, 
katlanabilir yatak gibi özellikleriyle 
dikkat çekiyor. Arka çadır özelliğiyle, 
ekstra bir çadıra ihtiyaç duymadan 
geniş bir yaşam alanı sunan Caddy 
California, bagajında ayarlanabilir LED 
aydınlatmalar, saklama çantalarıyla 
karavan tatilcilerinin ihtiyaçlarına cevap 
veriyor. 122PS gücünde TDI motoru, 
isteğe bağlı olarak alınabilen 4Motion 
dört tekerlekten çekiş seçeneğiyle, zorlu 
arazi koşullarında da iyi bir yol arkadaşı.

California
Volkswagen Ticari Araç’ın California 
model ailesine adını veren ilk model 
olma özelliğini taşıyan ve Transporter 

şasisi üzerine tasarlanan California, 30 
yıldan uzun zamandır üretiliyor. 25 litrelik 
temiz su deposu, 42 litrelik kompresörlü 
soğutucu içeren tam fonksiyonel mutfak 
ve iki adet bakım gerektirmeyen ek 
aküsüyle karavan tatilcilerinin önemli 
taleplerine cevap veren modelde, 
dokunmatik ekranlı karavan kontrol 
ünitesiyle; iç hacim genişletmek için 
elektro hidrolik mekanizmalı tavanı 
yükseltilmek, raylı tentenin açılıp 
kapanmasını sağlamak mümkün. Bu 
modelde ayrıca, salon fonksiyonlu iki 
kişilik bank, katlanabilir kamp masası ve 
sandalyeleri, uzaktan kumandalı park 
ısıtıcısı, dönebilen ısıtmalı koltuklar yer 
alıyor ve 4Motion dört tekerlekten çekiş 
seçeneği de sunuluyor. 

Grand California
Markanın karavan sınıfındaki üçüncü 
temsilcisi ise bu ürün gamının en genişi; 
Grand California. 6,80m uzunluğundaki 
Grand California’da ihtiyaç duyulan her 
şey ve bolca alan mevcut. Mutfak, 2 adet 
yatak, duş ve tuvaletiyle tam anlamıyla 
minik bir ev olan Grand California’da 
uydu ve TV alıcısı, açılır-kapanır tente, 
kamp masası ve sandalyeleri, 4 adet 230V 
elektrik priz, kablosuz şarj olanakları da 
sunuluyor. 2.0 TDI motoruyla 177 PS güç 
üreten ve 410Nm tork sağlayan Grand 
California, 4Motion dört tekerlekten çekiş 
seçeneğine de sahip.



512022   RADÜS DERGİSİ



52 RADÜS DERGİSİ   2022

Anadolu Isuzu’dan
İsrail pazarına 48 adet

otobüs ve midibüs teslimatı

Türkiye’nin önde gelen ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu, 
Orta Doğu bölgesinin önemli pazarlarından İsrail’de faaliyet 

gösteren dört ulaşım operatörüne toplam 48 adet midibüs 
ve otobüsün teslimatını gerçekleştirdi. Araçların müşterilere 
teslimatı, ilk kez online bir teslimat töreni ile gerçekleştirildi. 

2021 yılını rekor ihracatla tamamlayan Anadolu Isuzu, 
yeni yılda da Ortadoğu’nun toplu taşımacılıkta önde gelen 

ülkelerinden İsrail’e yapmış olduğu 48 adet otobüs ve midibüs 
teslimatları ile bu başarısını devam ettiriyor. Araçların 

teslimatı sürmekte olan pandemi koşulları nedeniyle, ilk kez 
düzenlenen bir online teslimat töreni ile gerçekleştirildi.
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İsrail’de faaliyet gösteren Metropolin, 
Electra Afikim, Electra Afikim 2021, 
Kavim ulaşım operatörlerine 38’i 
Citiport, 3’ü Novociti Life, 7’si NovoUltra 
Nees olmak üzere toplam 48 aracın 
teslimatı gerçekleştirildi. 23 Aralık 
2021 günü düzenlenen online teslimat 
törenine Anadolu Isuzu’nun İsrail ülke 
distribütörü Universal Trucks Israel 
LTD’in (UTI) yanı sıra ulaşım operatörleri 
Metropolin, Electra Afikim, Electra 
Afikim 2021 ve Kavim şirketlerinin 
yöneticileri ile Anadolu Isuzu üst düzey 
yöneticileri katıldı.

Anadolu Isuzu Ticari Fonksiyonlar 
Grup Direktörü Hakan Kefoğlu 
şunları söyledi:
“Anadolu Isuzu olarak şirket 
hedeflerimiz doğrultusunda 
yurtdışı pazarlardaki iddiamızı 2022 
yılında da sürdürüyoruz. Modern 
ulaşım sektörünün güncel talep ve 
ihtiyaçlarını dikkate alarak Ar-Ge 
merkezimizin yerli tasarım ve üretim 
yetkinlikleri ile ülkemizde ürettiğimiz 
Citiport, Novociti Life ve NovoUltra 
modelleri tüm dünyada büyük ilgi 
görmeye devam ediyor.  Yüksek 
teknolojik standartlara sahip bir pazar 
olan İsrail’e yaptığımız satışlar da bizim 
için önemli bir uluslararası referans 
niteliğinde. Yurtdışı pazarlardaki 
konumumuzu 2022 yılında daha 
da güçlendirmeye, yeni pazarlara 
açılmaya ve ihracat rakamlarımızı 
artırmaya devam edeceğiz.” 

Citiport ve Novociti Life Ailesi: Modern 
ulaşım ihtiyaçlarına akılcı çözüm
Anadolu Isuzu’nun zamanında teslim 
ettiği Citiport, Novociti Life ve NovoUltra 
modelleri, engelliler için ek özellikler 
de dahil olmak üzere yolcuların konfor 
ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt verecek 
biçimde tasarlandı. Citiport,  güçlü ve 
çevreci motoru, alçak taban platformu, 
geniş ve ferah iç düzeni, şasi yana yatma 
sistemi ve aracın erişilebilirliğini artıran 
ve tüm yolcular için engelsiz bir yolculuk 
sağlayan tekerlekli sandalye rampası ile 
modern bir toplu ulaşım çözümü olarak 
tercih ediliyor. Citiport, toplu taşıma 
alanında faaliyet gösteren müşterilerine 
düşük yakıt tüketimi, yüksek yolcu 
kapasitesi, uzun bakım periyotları gibi 
avantajları bir arada sunuyor.   

Isuzu Novociti Life serisi de üstün motor 
teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ve düşük 
yakıt tüketimi sağlarken modern kentlerinin 
titiz normlarını başarıyla karşılıyor. Ulaşımda 
büyük ve orta büyüklükteki otobüsler yerine 
küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar 
sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life 
serisi, alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı 
nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını 
da destekliyor. Anadolu Isuzu’ nun 27 ve 29 
koltuk seçenekleriyle sınıfının lider modeli 
olan NovoUltra serisi yolcu taşımacılığına 
farklı bir boyut getiriyor. İşletmecilerin 
yatırım ve işletim maliyetlerini önemli 
ölçüde düşüren Citiport, Novociti Life ve 
NovoUltra serisi araçlar, dayanıklı ve yüksek 
performanslı motorları, gelişmiş konfor ve 
güvenlik özelliklerinin yanı sıra yüksek çeviklik 
ve manevra kabiliyetleri ile de belediyeler ve 
ulaşım operatörleri tarafından tercih ediliyor.
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AKO Akü Matrix Press teknolojisiyle soğuk havalarda 
yüksek dayanımlı aküler sunuyor

Kışın akünüz bitmesin

Kış aylarında, araç aküleri güç kaybedebilir ve aracınızın artan marş gücü ihtiyacına 
yanıt veremeyebilir. Yurt genelinde hâkim olan soğuk havalarda aracınızla yolda 

kalmamak için akü kontrolü büyük önem taşıyor. Türkiye akü sektörünün Ar-Ge 
lideri akü üreticisi AKO Akü, araç sahiplerine ve sürücülere özellikle soğuk havalarda 

akülerini kontrol ettirmelerini, gerektiğinde yeni teknoloji ve güvenilir ürünlerle 
değiştirmelerini öneriyor. AKO Akü’nün Matrix Press teknolojisine sahip akülerinin 

kış koşullarında performansını koruduğu hatırlatılıyor.

Hulki Büyükkalender
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Kış aylarında, sıcaklıklar düşük olduğunda 
araç aküleri güç kaybetme eğilimindedir. 
Düşen hava sıcaklıklarının akü ve şarj 
basmaya olumsuz etkileri olduğunu 
belirten AKO Akü Genel Müdürü Dr. Hulki 
Büyükkalender “Çok soğuk havalarda 
akünün içindeki sıvının (elektrolit) 
donma riski vardır. Şarjı tam dolu bir 
akü -70 derecede donarken tamamen 
boş bir akü -5 derecede bile donabilir. 
Bu nedenle soğuk havalarda akünün 
şarjlı halde bulunması çok önemlidir” 
dedi. Büyükkalender, otomobilinizi 
yolda bırakabilecek bu büyük sorundan 
korunmak için şu önerilerde bulundu:

1. Aracınızın şarj sisteminin düzgün 
çalıştığından emin olun: Eğer aracınızın 
şarj sistemi (alternatörü) bozulduysa 
veya zaman içinde yeterli voltajı 
sağlayamaz hale geldiyse, akünüz yeni 
bile olsa aracınız size sürpriz yapabilir, 
çalışmayıp sizi yolda bırakabilir.

2. Çok kısa yolculuklardan kaçının: 1-2 
kilometrelik, 3 dakikayı geçmeyen, 
çok kısa kullanımlar yeniden şarj için 
yeterli zamanı olmayan akünüz için 
riskli olabilir. Aracınızın aküsünü şarj 
edebilmesi için durmadan yeterince 
uzun süre çalışması gerekir. 

3. Aracınızı düzenli olarak çalıştırın: 
Bazı araçlarda “Merkezi Kilit” vb gibi 
tüketiciler siz aracı kullanmasınız dahi 
aküyü tüketmeye devam eder. Bu 
tüketim yeni nesil araçlarda çok düşük 
iken bazı araçlarda aküyü daha hızlı 
tüketebilir. Akünün şarjını koruması 
için, özellikle kış aylarında uzun süre 
çalıştırmadan bırakmamak gerekir. 

4. Mümkünse kapalı bir yere park edin: 
Aracınızı mümkünse aşırı soğuktan 
korunaklı idealinde ise kapalı bir 
garaja park edin. Veya uygun bir örtü 
ile korumak da bir çözüm olabilir. Bu 
sayede aracınızın aküsünde ve elektrik 
aksamında oluşabilecek oksitlenme 
olasılığını minimize etmiş olursunuz.

5. Akünüzü düzenli olarak kontrol edin: 
Türüne ve kullanımınıza bağlı olarak, 
bir araç aküsünün yaklaşık 5 yıllık bir 
ömrü vardır. Farlarınız zayıf yanıyor 
veya camlarınızı açıp kapatırken 
zorlanıyorsa 

 bu akünüzün zayıfladığını gösterir. 
Akünüzün ve alternatörünüzün 
durumunu kontrol ettirin.

Dr. Hulki Büyükkalender kış aylarına 
girerken araç sahiplerinin akülerini kontrol 
ettirip bakım yaptırmalarını, gerektiğinde 
değiştirmekten kaçınmamalarını önerdi. 
Büyükkalender, AKO Akü tarafından 
geliştirilen Matrix Press (Punch) teknolojili 
akülerin, kışın bakım gerektirmediği, çok 
düşük sıcaklıklarda bile diğer akülere göre 
daha fazla yüksek performans sağladığı, 
kolay şarj olabilme özelliği ve kg/
performans özelliğiyle yakıt tasarrufuna 
da katkıda bulunduğunu hatırlattı.
Güçlü ızgara yapısı ile ısı ve şarj  
kaynaklı deformasyona karşı dirençli
Akü üretim teknolojilerinin zirvesi 
kabul edilen Matrix Press ve Kaizen 
Tüneli teknolojisinin, dünyada az sayıda 
üreticide, ülkemizde ise sadece AKO 
Akü’de kullanıldığını vurgulayan AKO Akü 
Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender, 
bu teknolojiyle üretilen akülerin, kış 
koşullarındaki avantajlarını şöyle ifade etti: 

“Türkiye’de geliştirip ürettiğimiz, bu 
teknolojiye sahip aküler, kışın bakım 
gerektirmez ve çok düşük sıcaklıklarda 
(-45 C) bile performans sağlar. Yaptığımız 
testlerde standart (Exmet) aküler, sıcaklık 
değişiminde ve şarj sırasında hızla 
bozulabilirken Matrix Press teknolojisine 
sahip aküler, pozitif plaka deformasyonuna 

karşı 4 kat daha dayanıklı 
yapıdadır.”
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Borusan Lojistik uluslararası 
e-ticarette çözüm
ortağı oluyor

Borusan Lojistik, uluslararası 
kara taşımacılığı hizmetleri 
arasına yeni eklediği B-Yol 
projesiyle; e-ticaret lojistik 

hizmetlerini başlattı ve Türk 
ihracatçısının ürünlerini 
Almanya ve İngiltere’ye 

taşımaya başladı.
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Borusan Grup şirketlerinden Borusan 
Lojistik, tedarik zincirinin her halkasında 
müşterilerinin talep ve ihtiyacına 
en uygun çözümleri geliştirip, 
gerçekleştirdiği operasyonlarla 
müşteri ihtiyacına özel çözümler 
sunuyor. Borusan Lojistik, Almanya ve 
İngiltere’de dünyaca ünlü bir e-ticaret 
sitesi üzerinden Türkiye’den satış 
yapanların, ilgili ülkelerdeki depolara 
ürün teslimatına ilişkin tüm lojistik servis 
ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

İş Birliği Nasıl İşleyecek?
Borusan Lojistik, malzemelerin gideceği 
depolara uygun şekilde planlayacağı ve 
etkinliğini artıracağı parsiyel yüklerin, 
belirli günlerde Türkiye’den gümrük çıkış 
ve Almanya/İngiltere gümrük varışlarını 
da sağlayarak, projenin odağına aldığı 
e-ticaret sitesi için  bu kadar sık parsiyel  
çıkış yapan az sayıda firmadan biri 
olacak. Müşteriler rezervasyon, fiyat 
alma, statü takibi işlemlerini web tabanlı 
portal üzerinden elektronik olarak 
halledebilecekler.

B’yol ile ürünler Borusan Lojistik 
güvencesiyle Almanya ve 
İngiltere’ye ulaştırılıyor
Almanya ve İngiltere depoları 
üzerinden FBA hizmeti almak isteyen 
ve oradaki depoya bu ürünleri nasıl 
ulaştırırım diyen satıcılar için B’yol 
uygulamasını hayata geçiren Borusan 

Lojistik, B’yol ile satıcıların ürünlerini 
direkt teslim alıyor ve Borusan Lojistik 
güvencesiyle Almanya ve İngiltere 
depolarına hızla ulaştırıyor. Ayrıca, 
teslimat randevu organizasyonu ileri 
tarihli randevular için planlanabilirken 
yurtdışı depolama, paletleme ve palet 
etiketleme işlemleri için güvenilir 
çözümler de sunuluyor.  

“Öncü Çalışmalarımıza   
Devam Edeceğiz”
Yaptıkları iş birliği hakkında görüşlerini 
bildiren Borusan Lojistik Hizmetleri Genel 
Müdürü Serdar Erçal, “Borusan Lojistik 
olarak, bugüne kadar Türk e-ticaret 
pazarında kazanmış olduğumuz tecrübeyi 
uluslararası pazarda da kullanmaya başladık. 
Müşterilerimiz bundan sonra yurtdışı 
gönderimlerini Borusan güvencesiyle 
yapabilecek. Bunun yanında aldığımız 
YYS sertifikası ve İzinli Gönderici yetkisi ile 
müşterilerimize büyük avantajlar sağlarken 
tüm sürece bakıldığında sunduğumuz 
imkanlar ve kolaylıklar müşterilerimizin 
rakiplerinden daha önde olmalarına olanak 
veriyor. Yaptığımız bu önemli iş birliği 
Borusan Lojistiğin hem e-ticaret alanında 
hem de uluslararası pazarda büyüme 
stratejisi ile birebir örtüşüyor. Bundan sonra 
da sektörümüzde öncü ve inovatif  çalışmalar 
içinde olmaya devam edeceğiz.” dedi

1973 yılında Borusan Holding bünyesinde 
grup şirketlerine hizmet vermek amacıyla 
kurulan Borusan Lojistik, güçlü finansal 
yapısı, etkin yönetimi ve kurumsal 
altyapısıyla kısa zamanda sektörün lider 
markalarından biri olarak konumlandı. 
Lojistik sektöründe en iyi müşteri deneyimini 
sunma hedefiyle faaliyetlerini yürüten şirket, 
aynı zamanda bir teknoloji şirketi olarak da 
paydaşları için özel çözümler sunan dijital 
platformlar geliştiriyor.
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Ford, Karavanist & Outdoorist 
Fuarları’nda

kampseverlerle buluşuyor

Yenilikçi teknolojileri ve üstün konforu “geleceği bugünden yaşamak isteyenler” için 
bir arada sunan Ford, rotasını doğaya çevirenleri ve aktif yaşam tarzını benimseyenleri 

8-16 Ocak tarihleri arasında TÜYAP’ta düzenlenecek Outdoorist Karavan Fuarı’na bekliyor.



592022   RADÜS DERGİSİ

Özellikle son dönemde kalabalıktan 
uzaklaşmak, doğaya dönmek 
şehirden kaçmak ve alternatif rotalar 
deneyimlemek isteyenler, doğanın 
kucağında tatil seçeneklerine 
yöneliyorlar. Ford markası mevcut hedef 
kitlesi içerisinde de yer alan aktif yaşam 
tarzını benimseyen, doğada özgürce 
vakit geçirmek ve kamp yapmak 
isteyenleri birbirinden konforlu, yüksek 
performanslı, şık tasarımlı araç modelleri 
ile 8-16 Ocak tarihleri arasında TÜYAP’ta 
Karavanist & Outdoorist Fuarları’nda 
buluşturuyor.

Kamp, karavan ve doğa tutkunlarını 
bir araya getiren fuarda, geniş hacmi 
sayesinde yaratıcı dokunuşlarla kolayca 
karavana dönüşebilen Ford Transit 
350E Van RWD A/T; tam fonksiyonlu 
bağımsız bir karavan ünitesine sahip 
yeni Ford Ranger Stormtrak, kamp 
malzemeleri, portatif bir mutfağa sahip 
kamp çekmecesi ve çadır yükleme 
imkanı veren Ford Ranger Raptor ile 
yeni Tourneo Connect Active ve ilk 
kez sergilenecek yeni Tourneo Courier 
Titanium Plus modelleri Karavanist 
& Outdoorist Karavan Fuarları’nda 
doğaseverlerin beğenisine sunuluyor. Bu 
araçlarla birlikte karavan dönüşümünde 
hem araç sahiplerine hem de 
üstyapıcılara kolaylık sağlayacak Transit 
karavan donörü 350E Van RWD A/T ve 
Transit Skeletal Kamyonet de fuarda 
Ford standında ziyaretçilerle buluşuyor. 
Katılımcılar Ford’un sürdürülebilirlik 
yaklaşımıyla, teknik malzemeler dışında, 
kalan %75’i geri dönüştürülebilir 
malzemeden tasarlanan standında, sekiz 
gün boyunca Ford’un araçlarıyla tanışma 
fırsatı buluyor. 

Ford Transit Van 350E: Yaratıcı 
dokunuşlarla kolayca karavana 
dönüşüyor 
Dünyanın en çok tercih edilen ticari aracı 
Ford Transit’in 350E Van modeli, 2.0L 
Panther Ecoblue motoru, geniş iç hacmi, 
yüksek tavanı ve taşıma kapasitesindeki 
geliştirmeler sayesinde, kolaylıkla karavana 
çevrilebilirken ikonlaşmış tasarımını bir 
dizi gelişmiş teknoloji ile bir araya getiriyor. 
Şerit değiştirirken veya geri viteste 
giderken diğer yol kullanıcılarının varlığı 
konusunda kullanıcıları uyaran çapraz 
trafik uyarı sistemi destekli kör nokta uyarı 
sistemi, alt aydınlatmalı yeni yüksek düzey 
180 derecelik geri görüş kamerası ve 180 
derece geniş açılı ön kamera, doğada 
keyifle vakit geçirmek isteyenlere güvenli 
bir sürüş deneyimi yaşatıyor. 

Üstün pikap performansı ile 
Ranger ve Raptor her arazide zorlu 
şartlara dayanıyor
Sınıfındaki benzersiz ve rakipsiz 
özelliklerle çıtayı iyice yükselten Ford 

Ranger ve Ranger Raptor modelleri, 
kullanıcılarına gerçek off-road pikap 
performansını ve üstün yakıt verimliliğini 
bir arada sunuyor. Yaya algılama ve 
akıllı hız sınırlama gibi özellikler de 
dahil olmak üzere ileri teknoloji sürüş 
destek sistemleri ile pikap pazarındaki 
standartları yeniden belirleyen Ford, 2.0L 
Panther Ecoblue 213PS 500Nm Bi-Turbo 
A/T ve 2.0L Panther Ecoblue 170PS M/T 
& A/T motor seçeneklerine sahip Ford 
Ranger ve 2.0L Panther Ecoblue 213PS 
500Nm Bi-Turbo A/T motorlu Ford Ranger 
Raptor modeliyle en zorlu arazi şartlarını 
dize getiriyor. Kullanıcılarının yeni seyahat 
deneyimlerini kolaylaştıran Ford Ranger 
Raptor’un arka yük bölümü, içinde lavabo, 
ocak ve kamp eşyalarının koyulabileceği 
kamp çekmecesi taşımaya olanak 
sağlarken her iki modele de kamp keyfini 
konforlu kılacak ekipmanların yanı sıra 
çadır veya karavan eklenebiliyor. 

Tourneo Ailesi açık hava 
aktivitelerinin en iyi dostu
Yeni tasarımı ve işlevselliğiyle ekstra 
hacim sunan Tourneo Ailesi’nden Tourneo 
Connect Active ve Tourneo Courier Yeni 
Titanium Plus modelleri de Ford’un 
Karavanist & Outdoorist Fuarları’nda 
sergilenecek araçlar arasında yer alıyor. 

Taşıdığı off-road ruhuyla açık hava 
aktivitelerini kolaylaştırmak için tasarlanan 
Tourneo Connect Active, hafif arazi 
koşullarında rahat kullanım sağlamak 
için artırılmış yerden yüksekliğiyle daha 
yüksek sürüş pozisyonu ve isteğe bağlı 
mekanik “Sınırlı Kaydırmalı Diferansiyel” 
seçeneğiyle sunuluyor. Opsiyonel olarak 
sunulan tavan rayları, bisiklet, kano, kamp 
malzemeleri gibi pek çok eşyayı taşımak 
için pratik bir çözüm getiriyor.
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Karatay Trafik Eğitim Parkı
açılış için gün sayıyor...

Karatay Belediyesi 
örnek bir projeyi daha 

tamamladı. Ulubatlı 
Hasan Mahallesi’nde 

8 bin 900 metrekarelik 
alanda çocukların trafik 
kültünü benimseyeceği 

Trafik Eğitim Parkı 
hizmete girmek için gün 

sayıyor. Çocuklarda 
trafik kültürünü erken 

yaşta oluşturmak 
istediklerini söyleyen 

Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca; Trafik Eğitim 

Parkı ile çocukların 
hem eğleneceğini hem 

de uygulamalı eğitim 
alma imkânına sahip 

olacağına dikkat çekti.
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Karatay Belediyesi tarafından çocuklara 
trafik bilincini aşılama ve farkındalık 
oluşturulması için yapılan Trafik Eğitim 
Parkı hizmete girmek için gün sayıyor. 
Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde 8 bin 900 
metrekarelik alanda tamamlanan Trafik 
Eğitim Parkı ile çocukların trafik kurallarını 
bizzat yaşayarak öğrenmesi hedefleniyor.

Minyatür bir şehrin canlandırılacağı parkın 
içerisinde simülasyon merkezi, gözetleme 
kulesi, trafik eğitim parkuru, tünel, yaya 
üst geçidi, kavşak, yaya geçitleri, mini 
otopark alanı ve kafeteryanın yanı sıra 
ailelerin dinlenebileceği yarı açık oturma 
alanları, bisiklet yolu, açık otopark alanı ile 
çocuk oyun alanı bulunuyor.

Yeşil alanların ön planda tutulduğu “Trafik 
Eğitim Parkı” ile çocuklar, trafik kurallarını 
akülü araçlar kullanarak ve eğlenerek 
öğrenecek. Aileleri de yürüyüş yapıp 
hoş vakit geçirecekleri bir alana daha 
kavuşmuş olacaklar. 

TRAFİK EĞİTİM PARKIMIZDA 
ÇOCUKLARIMIZ HEM EĞLENECEK 
HEM ÖĞRENECEK
Çocuklarda trafik kültürünü erken yaşta 
oluşturmak istediklerini söyleyen Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca; Trafik Eğitim 
Parkı ile çocukların hem eğleneceğini hem 
de uygulamalı eğitim alma imkânına sahip 
olacağına dikkat çekti.

Trafikte eğitim standartlarının artmasına 
katkı sunmak istediklerini söyleyen 
Hasan Kılca; “Karatay Belediyesi olarak 
yeşil kuşaklar, parklar ve sosyal yaşam 
alanları ile ilçemizin daha da güzelleşmesi 
için çabalıyoruz. Bu bağlamda Ulubatlı 
Hasan Mahallemize ‘Trafik Eğitim Parkı’ 
kazandırmak için harekete geçmiştik. 
8 bin 900 metrekarelik alanda kurulan 
parkımızın yapım çalışmaları tamamlandı. 
Trafiğin bir kültür olduğuna inanıyoruz. 
Geleceğimiz olan çocuklarımızın bu 

konuda bilinçlenmesini istiyoruz. 
Çocuklarımız bu projemizle trafik 
kurallarını hem teorik hem de uygulamalı 
olarak eğlenceli bir şekilde öğrenebilecek. 
Bunu da hem Milli Eğitim Müdürlüğümüz 
hem de İl Emniyet Müdürlüğümüz ile 
birlikte yürüteceğiz. ‘Ağaç yaşken eğilir’ 
sözüne inanıyoruz ve çocuklarımıza 
bu eğitimi en iyi şekilde vereceğiz. 
Trafik Eğitim Parkımızda akülü araçlar 
kullanılarak, trafik kurallarına uygun 
durma, duraklama ve park etme 
yöntemleri, uyulması gereken manevra 
kuralları, güvenli takip mesafesi, emniyet 
kemerinin önemi, trafik levhalarının ve yol 
işaretlerinin anlamları, trafik ışıklarında 
sürücü ve yaya olarak davranış metotları 
hakkında bilgi verilmesi ve çocuklarımızda 
trafik kültürünün oluşmasını amaçladık. 
Parkımızı kısa sürede hemşehrilerimizin 
hizmetine sunacağız. Hizmete girmesi 
ile Trafik Eğitim Parkı’mızın dolu dolu 
kullanılacağına inanıyorum” dedi.
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Toyota  
“Macera 

Tutkunları” 
için 3 

modelle 
Karavanist ve 
Outdoorist’te

Toyota, maceracı kimlikleriyle de öne 
çıkan Hilux, Proace CITY ve RAV4 
modelleriyle 16 Ocak tarihine kadar 
sürecek Karavanist ve Outdoorist 
Fuarları’nda doğa tutkunlarına sesleniyor. 
Kutuplardan volkanlara “yenilmez” 
kimliğinin hakkını fazlasıyla veren Hilux, 
hem iş hem de tasarımı, teknolojisi ve 
üstün standart donanımlarıyla özel 
amaçlar için kullanılabilen Proace CITY 
ile birlikte “her yere gidebilme” ruhunu 
taşıyan güçlü RAV4, İstanbul TÜYAP’ta 
düzenlenen fuarda doğaseverlerin 
beğenisine sunuluyor. Maceracı 
ruhu hayatın her anına 
taşıyan 3 kampçı 
modelle 

Karavanist ve Outdoorist’te yerini alan 
Toyota, her fırsatta kendini doğa ile 
bütünleştirenlere mükemmel seçenekleri 
yakından tanıma fırsatını sağlıyor. 
Mobilite çözümlerinin her alana taşındığı 
bugünlerde Toyota; Hilux, Proace CITY 
ve RAV4 modellerinin üstün özelliklerini 
keşfetmek isteyenleri Karavanist ve 
Outdoorist’deki standında 
bekliyor olacak.
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Şirket, 2030 yılına kadar %100 
sürdürülebilir malzemeden lastik üretme 
hedefine yönelik önemli bir ilerleme 
kaydetti. Goodyear Küresel Operasyonlar 
Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Teknoloji Baş 
Sorumlusu Chris Helsel, “2020 yılında, 10 yıl 
içinde %100 sürdürülebilir malzemelerden 
lastik üretmek gibi iddialı bir hedef 
belirledik. Bu ürettiğimiz prototip, 
lastiklerimizde sürdürülebilir malzemelerin 
miktarını artırma kararlılığımızın heyecan 
verici bir göstergesi “ dedi.

%70 sürdürülebilir malzemeden üretilmiş 
lastik, dokuz farklı lastik bileşeninden 
oluşan 13 özel malzeme içeriyor. 
Karbon karası, lastiklerde bileşimin 
güçlendirilmesi ve lastiğin ömrünün 
uzatılması için kullanmakta olup, çeşitli 
petrol ürünlerinin yakılmasıyla elde 
ediliyor. Goodyear’ın yeni lastiği, metan, 
karbondioksit ve bitki kökenli yağdan 
üretilen üç farklı karbon karası içeriyor. 
İlk değerlendirmeler, mevcut karbon 
karası üretim yöntemlerine, bitkisel 
temelli üretimlere ya da atık hammadde 
kullanımına kıyasla karbon emisyonunun 
azaltıldığını ortaya koyuyor.

Lastiklerde soya yağı kullanımı, 
lastiğin kauçuk bileşiminin değişen 

sıcaklıklar karşısında 
esnekliğini korumasına 

yardımcı olan önemli 
bir Goodyear inovasyonudur. 

Soya yağı, Goodyear’ın petrol temelli 
ürünleri kullanımını azaltan bitkisel 
temelli bir kaynaktır. Soya proteininin 
yaklaşık %100’ü gıda/hayvan yemi 
uygulamalarında kullanılırken, endüstriyel 
uygulamalarda kullanılmak üzere önemli 
miktarda atık yağ ortaya çıkar. 

Yol tutuşunu artırmak ve yakıt tüketimini 
azaltmak için lastiklerde sıklıkla kullanılan 
bir diğer malzeme de silisyumdur. 
Goodyear’ın ürettiği yeni lastik, pirinç 
üretiminin çoğunlukla çöp toplama 

tesislerine gönderilen bir yan ürünü olan 
pirinç çeltiği külünden üretilmiş özel bir 
silisyum türü içerir. Bu atık külden yüksek 
kaliteli silisyum üretilir. Plastik şişelerden 
ve diğer plastik atıklarından, polyesterin 
baz kimyasallarına geri döndürülmesi 
ve lastik üretimine uygun sanayi tipi 
polyester haline getirilmesiyle, polyester 
geri dönüşümü gerçekleştirilir. 

Starship teslimat robotlarına özel 
tasarlanmış havasız lastik de CES Fuarı’nda
Goodyear Ventures portföyündeki 
şirketlerden biri olan Starship 
Technologies, müşterilere doğrudan 
paket, market ürünleri ve gıda teslimatı 
yapan 1.000’den fazla otonom 
teslimat robotu geliştirip işletiyor. 
Starship’in lastik sağlığı ve bakımıyla 
ilgili taleplerine yanıt vermek adına 
Goodyear, teslimat filosu için lastik 
ömrünü uzatmak ve bakım periyotlarını 
azaltmak üzere özel tasarlanmış havasız 
bir lastik geliştirdi.Goodyear ve Starship, 
araç ve lastik uyumunu değerlendirmek 
için Bowling Green State Üniversitesi 
ile saha testleri gerçekleştirdi. Bu testler 
sonrası ilk veriler, diş aşınması, frenleme 
ve titreşim azaltılması konusunda olumlu 
sonuçlar ortaya koydu.

Goodyear, %70 
sürdürülebilir 
malzemeden
üretilen
lastiğini
tanıttı

The Goodyear Tire & Rubber Company 
2022 CES Fuarı’nda (Tüketici Elektroniği 

Fuarı) sektörde öncü yeniliklerle, %70
sürdürülebilir malzeme içeriğine sahip

prototip lastiğini ve Starship teslimat robot-
larına özel tasarlanmış havasız lastiğini tanıttı.
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Türkiye’de 156 servis noktasıyla, garantisi 
devam eden araçlara bakım ve onarım 
hizmeti sunan şirket, orijinal ekipman 
onaylı periyodik araç bakım hizmetiyle 
araçların yola güvenle çıkmasını sağlıyor. 
Euromaster’ın periyodik 1 yıl yedek 
parça ve işçilik garantisiyle sunduğu 
bakım hizmetleri arasında; motor yağı 
değişimi, yağ filtresi, hava filtresi, polen 
filtresi değişimi, ihtiyaç dahilinde yakıt 
filtresi ve triger kayışı değişimi yer alıyor. 
Ücretsiz check up hizmeti de arıza ve 
bakım gereksinimlerinin tespitine yardımcı 
olduğu gibi aracın 11 önemli noktasının 
kontrol edilmesine destek sağlıyor.

Orijinal ekipmanlarla   
aracınız güvende
Euromaster hizmet noktalarındaki 
periyodik araç bakımı; orijinal 
ekipman onaylı Bosch markalı yedek 
parça ve Totalenergies motor yağları 
güvencesiyle sunuluyor. Yıllık ve 
kilometre bakımlarını kapsayan araç 
bakım hizmetleri arasında; motor yağı 
değişimi, yağ filtresi, hava filtresi, polen 
filtresi değişimi, ihtiyaç dahilinde yakıt 
filtresi ve triger kayışı değişimi yer 
alıyor. Ücretsiz 11 nokta araç check-up 
hizmeti sırasında ise bir sorun tespit 
edilmesi halinde fren hidrolik sıvısı, fren 
diskleri, fren balatası gibi malzemelerin 
yenilenmesi de bakım kapsamında 
sunuluyor.

“Sahibi olduğumuz araçlara   
artık çok daha iyi bakmalıyız”
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean-
Marc Penalba, “Hem sıfır hem de ikinci el 
araç fiyatlarının arttığı bu dönemde sahip 
olduğumuz araçlara uzman ellerde iyi bir 
bakım sunmak daha çok önem kazandı. 
Euromaster olarak marka ve model farkı 
gözetmeksizin 1 yıl yedek parça ve işçilik 
garantisi sunduğumuz garantili periyodik 
araç bakım hizmetimizle arıza risklerini 
minimuma indirgerken, araçların da 
daha verimli çalışmasına katkı sağlıyoruz. 

Bunun yanında periyodik bakımların 
zamanında yapılması araçların kullanım 
ömrünün uzamasını sağlarken, yakıt 
tüketiminin de artmasının önüne geçiliyor. 
Ayrıca ücretsiz 11 nokta check up 
hizmetimiz sayesinde ise hem araçlarının 
güvenliği hakkında sürücülere bilgi 
veriyoruz hem de araçların bakım-değişim 
gereksinimine ihtiyacı olup olmadığı 
ortaya çıkıyor” diye konuştu. 

Euromaster, periyodik araç 
bakımı için
uyarıyor

Michelin Grubu
çatısı altında lastik ve araç 
bakım hizmeti sunan Euromaster, sürücülere 
hem olası arıza ve kaza risklerini en aza indirmek hem 
de yakıt tüketimini azaltmak için araçlarının periyodik 
bakımlarını aksatmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Jean-Marc Penalba
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2022 yılı Ocak ayında toplam üretim 
bir önceki yılın aynı dönemine göre % 
15 azalırken, otomobil üretimi % 31 
oranında azaldı. Ocak ayında toplam 
üretim 90 bin 520 adet, otomobil 
üretimi ise 47 bin 778 adet düzeyinde 
gerçekleşti.

2022 yılı Ocak ayında toplam pazar 
geçen yılın aynı dönemine göre % 12 
azalarak 39 bin 692 adet düzeyinde 
gerçekleşti. Ocak ayında otomobil 
pazarı ise % 18 oranında azaldı ve 29 
bin 20 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2022 yılı Ocak 
ayında üretim % 14 seviyesinde 
artarken, ağır ticari araç grubunda % 
12, hafif ticari araç grubunda ise % 15 
seviyesinde arttı. 2021 yılı Ocak ayına 
göre ticari araç pazarı % 7, hafif ticari 
araç pazarı % 9 arttı, ağır ticari araç 
pazarı ise % 1 oranında azaldı.

2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre, toplam otomotiv 
ihracatı adet bazında % 13 oranında 
azalırken, otomobil ihracatı % 27 
oranında azaldı. Ocak ayında, toplam 
ihracat 67 bin 799 adet, otomobil 

ihracatı ise 34 bin 999 adet düzeyinde 
gerçekleşti.

2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre, toplam otomotiv 
ihracatı Dolar bazında % 6 azalırken, 
Euro bazında ise % 1 arttı. Bu dönemde 
toplam otomotiv ihracatı 2,1 Milyar $ 
olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı 
% 22 azalarak 623 Milyon $ seviyesinde 
gerçekleşti. Euro bazında otomobil 
ihracatı ise % 17 azalarak 550 Milyon € 
seviyesinde gerçekleşti.

OTOMOTİV SANAYİİ 2021 YILI   
ARALIK AYI SONUÇLARI

ÜRETİM

2022 yılı Ocak ayında toplam üretim bir 
önceki yılın aynı dönemine göre % 15 
azalarak toplam 90 bin 520 adet olarak 
gerçekleşti.

2022 yılı Ocak ayında traktör üretimi ile 
birlikte toplam üretim 94 bin 114 adet 
olarak gerçekleşti.

• 2022 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan 
ticari araçlar üretimi, 2021 yılı Ocak 
ayında % 14 seviyesinde artarken, 
ürün grubu bazında üretim:

- Kamyonda % 11
- Midibüste % 100
- Minibüste % 15
- Kamyonette % 15 oranlarında 

artarken,
- Otobüste % 4 oranında azaldı.

• 2022 yılı Ocak ayında otomobil 
üretimi, 2021 yılına göre % 31 
oranında azalarak 47 bin 778 adet 
düzeyinde gerçekleşti. 2022 yılı Ocak 
ayında traktör üretimi % 19 oranında 
azalarak 3 bin 594 adet oldu.

PAZAR

2022 yılı Ocak ayında toplam pazar 
geçen yılın aynı dönemine göre % 12 
azalarak 39 bin 692 adet düzeyinde 
gerçekleşti. 2022 yılı Ocak ayında 
otomobil satışları, 2021 yılı aynı ayına 
göre % 18 oranında azaldı ve 29 bin 20 
adet olarak gerçekleşti. 2022 yılı Ocak 
ayında otomobil pazarında ithalatın 
payı % 61 olarak gerçekleşti.

- 2022 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı 
ayına göre toplam otomobil satışları % 
18, ithal otomobil satışları % 23 ve yerli 
otomobil satışları % 7 oranlarında arttı.

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ 
2022 YILI  “OCAK”  DÖNEMİ 

SONUÇLARINI AÇIKLADI

10 Yıllık Ortalama ve 2021/2020 Toplam Satışlar (x1000)
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Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

2022 yılı Ocak ayında hafif ticari araç 
(minibüs + kamyonet) pazarında 
ithalatın payı % 34 olarak gerçekleşti.

2022 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı 
ayına göre toplam hafif ticari araç 
satışları % 9 , yerli hafif ticari araç % 40 
oranlarında artarken, ithal hafif ticari 

araç satışları % 24 oranında azaldı.

2022 yılı Ocak ayında; bir önceki yılın 
aynı ayına göre ağır ticari araç pazarı % 
1 azalarak bin 561 adet, kamyon pazarı 
% 4 oranında artarak bin 426 adet, 
otobüs pazarı % 63 oranında azalarak 
53 adet ve ise midibüs pazarı ise % 17 

oranında azalarak 82 adet düzeyinde 
gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalara 
göre 2022 yılı Ocak ayında toplam 
pazar % 18, otomobil pazarı % 21 ve 
hafif ticari araç pazarı % 5 oranlarında 
artarken, ağır ticari araç pazarı % 3 
oranında düşüş gösterdi.

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

10 Yıllık Ortalamalara Göre 2020 Yılı Toplam Pazar (x1000)

İHRACAT

2022 yılı Ocak ayında adedi 34 bin 
999 adet otomobil olmak üzere, 
toplam üretimin % 75’ini oluşturan 
67 bin 799 adet taşıt ihraç edildi. 
2022 yılı Ocak ayında gerçekleşen 
taşıt aracı ihracatı, 2021 yılı aynı ayına 
göre % 13 azaldı.

Bu ayda otomobil ihracatı bir önceki 

yılın aynı ayına göre % 27 oranında 
azalırken, ticari araç ihracatı % 11 
oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2021 
yılına göre % 11 artarak bin 371 adet 
olarak gerçekleşti.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) 
verilerine göre, 2022 yılı Ocak ayında 
toplam ihracat, 2021 yılına göre % 6 
oranında azaldı ve 2,1 milyar $ oldu. 

Euro bazında ise % 1 artarak 1,9 milyar 
€ olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, dolar bazında ana   
sanayi ihracatı % 13 oranında azalırken, 
yan sanayi ihracatı % 5 oranında arttı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine 
göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 
2022 yılı Ocak ayında % 13 pay ile 
ihracat sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Kaynak: OSD

Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)
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Mars’a inen keşif aracı Perseverance 
(Azim), kırmızı gezegende
bir yılı tamamladı

Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticisi Castrol’ün 
NASA ile iş birliği devam ediyor. NASA, 18 Şubat 

2021’de Mars’a indirdiği Perseverance (Azim) 
isimli keşif aracındaki yüksek teknolojili parçaların 

gezegendeki farklı hava koşullarına uyum sağlayarak 
sorunsuz bir şekilde çalışması için Castrol’ün özel 

olarak ürettiği yağları tercih etti. Uzay keşfi görevinde 
bir yılı geride bırakan Perseverance, mekanik hiçbir 

sorunla karşılaşmadan kırmızı gezegen hakkında 
benzersiz bilgi ve görüntüleri Dünya’ya ulaştırdı.
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Dünyanın lider madeni yağ markalarından 
Castrol, otomobiller, motorlar, ticari araçlar 
ve endüstriyel ürünlerinin yanı sıra uzay 
araçları için özel ürettiği ürünlerle de 
NASA’nın tercih ettiği marka olmaya devam 
ediyor. NASA, 2018’de Mars’a gönderdiği 
InSight’ta olduğu gibi 2021’de yine Mars’a 
iniş yapan Perseverance (Azim) adlı keşif 
aracında da Castrol’ün geliştirdiği ve 
farklı atmosfer koşullarına uyum sağlayan 
Braycote yağlarının tecrübesine güvendi. 

Uzayda bir yıldır sorunsuz yüksek 
performans ve güçlü koruma
NASA’nın Mars’a 2021’in şubat ayında 
gönderdiği Perseverance keşif aracının en 
az bir Mars yılı (yaklaşık 687 gün) sorunsuz 
çalışması bekleniyor. Keşif görevinde bir 
yılını tamamlayan araç, gezegenin jeolojisi 
ve iklimi hakkında bilgiler verirken, daha 
önce görülmemiş netlikte görüntüleri 
ve daha önce duyulmamış Mars 
yüzeyindeki sesleri NASA’ya gönderiyor. 
Ayrıca Dünya’ya olası bir geri dönüşte 
incelenmek üzere kaya ve tortu örnekleri 

toplayarak, çok uzun zaman önceden 
kalma mikrobiyal yaşamın belirtilerini 
arıyor. Bu nedenle NASA, yüksek bütçeli 
ve çok önemli bilimsel araştırmalar 
yapılmasını sağlayan uzay yolculukları 
sırasında öngörülebilen ya da ilk defa 
karşılaşılabilecek sorunlar karşısında 
yüksek performans gösterecek, dayanıklı 
madeni yağ ürünlerini tercih ediyor. 

Uzayın farklılık gösteren hava 
sıcaklıklarına dayanıklı 
Uzun ve oldukça önemli hedefleri 
olan uzay yolculuklarında her an 
karşılaşılabilecek problemlerin 
başında düşük yer çekimi, hava 
sıcaklığındaki farklılıklar ve herhangi 
bir arıza durumunda hemen müdahale 
edilememesi gibi durumlar geliyor. 
İnsansız uzay yolculuklarının en 
büyük zorluğu olan elektronik ve 
mekanik araçların bakımlarının anında 
yapılamaması yüzünden kullanılan 
malzemelerin ve yağların tüm bu 
yolculuk sürecinde, ardından gezegene 

iniş sırasında ve sonrasındaki zorluklara 
karşı dayanıklı olması gerekiyor. Kırmızı 
gezegene yapılan ve Mars’ın yanı sıra diğer 
gezegenlerin oluşumu hakkında da bilim 
adamlarına önemli bilgiler sağlayacağı 
düşünülen bu önemli keşif yolculuklarında 
tüm elektronik ve mekanik aksamın uzun 
süre sorunsuz bir şekilde çalışması büyük 
önem arz ediyor. Bu yolculuklar sırasında 
uzayın sert şartlarına dayanarak olası 
sürtünme problemlerine karşı uzun süreler 
boyunca ekipmanları koruyacak dayanıklı 
bir yağlama ürünü tercih ediliyor. 

Hepsinin içinde Castrol teknolojisi var
NASA, 1960’lardan bugüne 
gerçekleştirdiği ve insanlığın evren 
hakkında daha fazla bilgi edinmesini 
sağladığı Apollo Ay görevi, Hubble Uzay 
Teleskopu, Uluslararası Uzay İstasyonu, 
geçmiş Mars seferleri ve birçok uydu 
istasyonunun yanı sıra Mars’a gönderilen 
en son keşif aracı olan Perseverance’da 
(Azim) da Castrol’ün bu göreve özel 
ürettiği madeni yağları kullandı.
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FUARIN ADI  BAŞLAMA-BİTİŞ	 KONUSU ŞEHİR	-	YER DÜZENLEYEN
	 TARİHİ   FİRMA

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

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

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

AUTOMECHANıCS 22~24 Nisan 2022  Uluslararası LETONYA BT1
2021  Otomotiv Yedek parça, Riga
  Aksesuar ve Servis
  Ekipmanları Fuarı

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

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

2022
FUAR TAKVIMI

. .
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Türkiye’nin lastik pazarı lideri ve öncü sanayi 
kuruluşlarından Brisa’nın köklü ve lider lastik 
markası Lassa, OE lastik pazarının farklı 
ihtiyaçlarına cevap veren modelleri ile tercih 
edilen marka olmaya devam ediyor. Brisa son 
olarak, dünyanın önde gelen dizel motor üreticisi 
Japon firması Yanmar’ın Türkiye Merkezi Yanmar 
Türkiye Makine A.Ş. ile bir işbirliği gerçekleştirdi. 

Yanmar’ın Türkiye’de 
tüketici ile 

buluşturduğu Solis Traktörlerin belirlenen bazı 
modellerinde dayanıklı ve uzun ömürlü, çekiş 
tipi traktör lastiği TR70 desenli Lassa lastiklerinin 
kullanılacak. Güç, dayanıklılık ve performansı 
simgeleyen Solis traktörlerinin S75 modelinin ön 
aksında 11.2-24 8PR TR70, arka aksında 16.9/14-30 
8PR TR70 ürünleri ile Lassa markası yer almaktadır.

Takviyeli sağlam naylon kord gövdesi ile Lassa 
TR70 deseni, darbeleri emen, delinme ve 
aşınmaya dayanıklı özel sırt kauçuğu sayesinde 
uzun kullanım ömrüne sahip. Gelişmiş lastik 
tasarımı ve hareketli sırt blokları yumuşak sürüş 
sağlarken yüksek kavrama yeteneği ve çekiş gücü 
sunuyor. Lassa TR70 deseni, özel topuk yapısıyla 
jantta dönme ve toprak aşınmasına karşı direnç 
sağlayarak her türlü toprak zeminde yüksek 
performans sergiliyor. Bloklarının gövdeye tam 
bağlanması sonucu kesik ve kopmaların önüne 
geçilen desende çift açılı dişler lastiğin kendini 
temizleyebilmesini sağlıyor. 

Brisa’nın dayanıklı ve uzun ömürlü, çekiş tipi 
traktör lastiği TR70 desenli Lassa lastiklerini 

tercih eden Yanmar, 30 Eylül 2020 tarihinde 
İstanbul’da gerçekleşen imza töreniyle 
International Tractor Limited’e (ITL) ait 
olan Solis Traktör firmasını satın almış ve 
ITL’in İzmir Menderes İTOB’da yer alan 
traktör üretim fabrikasının devralma 

işlemlerini tamamlamıştı.

Lassa TR70 
Solis traktörlerde
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DÜNYANIN EN GÜZEL YÜRÜYÜŞ ROTASI

Likya
Fethiye’den başlayarak Antalya’ya 

kadar uzanan ve tarihte Likya olarak ad-
landırılan Teke yarımadasındaki patikalar-
dan bir kısmının işaretlenip haritalanması 
ile oluşturulmuş yürüyüş rotasıdır. 1992 
yılında çalışmalarına başlanılan Likya 
yolu 1999 yılında Kate Clow tarafından 
hizmete açılmıştır.

Likya Yolu geçmiş yıllarda yurt dışın-
da yayınlanan çeşitli dergiler tarafından 
dünyanın en iyi 10 ve en güzel manzaralı 
50 yürüyüş rotasından biri seçilmiştir.

Likya ülkesinin gizemini, Akdeniz’in 
sonsuz maviliğini, Tahtalı Dağı’nın 
zirvesini,  dağların kekik toplayıcı 
Yörüklerini, keçiboynuzunun kekremsi 
tadını, yalnızlığı, doğayı, dinginliği 
hissedebilmek için zamanın ve mekânın 
içindeki Likya Yolu serüvenini yaşamak 
gerekiyor.

Muğla ili Fethiye ilçesi 
Hisarönü (Ovacık) mevkiinden 
başlayan rota, 555 kilometrelik 

güzergâhın sonucunda Antalya ili 
Geyikbayırı köyünde sona eriyor. 
Rotayı Antalya’dan başlayıp Fethiye’de 
bitirebilmek de mümkün.

Teke Yarımadası üzerinde kuzeyde 
Burdur-Gölhisar, batıda Muğla-Köy-
ceğiz ile doğuda Antalya arasındaki 

bölge ‘Işık Ülkesi’ Likya’nın anayurdu 
sayılıyor.

Kendilerini ‘Trmmili’ olarak adlandıran 
Likyalılar, özgürlüklerine düşkünlükleri 
ve savaşçı gelenekleriyle ün salmışlar. 
Coğrafyası çetin, iklimi sıcak bu bölgede 
kartal yuvası olarak tanımlanacak sayısız 
kent kuran Likyalılar, yerel kireç taşını 
işleyerek oluşturdukları ev ve tapınak 
tipindeki kaya-lahit mezarlarıyla özgün 
bir kültüre sahiptiler.

Başkenti Patara olan Likya Birliği, 
özerk yönetim anlayışıyla günümüzdeki 
birçok devlet modeline örnek olmuş 
durumda. Denizcilik, korsanlık ve paralı 
askerlik yapan Likyalılar, anaerkil bir 
toplum yapısına sahiptiler.
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BANA BİR 
AŞK ŞARKISI SÖYLE

Yönetmen: Mehrdad Ghaffarzadeh
Oyuncular: Yusuf Çim, Afsaneh Pakru, Ali Burak Ceylan

Tür: Romantik - Ülke: Türkiye

Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle, yolları kesişen Emre ve 
Delara’nın hikayesini konu ediyor. Emre, arkadaşı Hakan 

ile birlikte bir restoranın motor kuryesi olarak çalışır. 
Güzel bir sese sahip olan ve şarkı söylemeyi seven Emre, 
fırsat buldukça Cennet Çocukları isimli çocuk esirgeme 
yurdunda kalan çocuklara konser verir. Emre’nin başarılı 

bir şarkıcı olacağını düşünen televizyon yapımcı olan Ayla 
ise Emre’yi destekleyerek onun üne kavuşmasını sağlar. 
Ayla’nın Emre hakkındaki düşünceleri sadece iş ile ilgili 

değildir. Genç kadın içten içe Emre’yi sever ancak Emre’nin 
ona karşı hiçbir ilgisi yoktur. Bu sırada Delara isimli 

İranlı bir kız ve kardeşi Hamed, bir temizlik fabrikasının 
şubesini açmak için İstanbul’a gelir. Yaşanan bir olay 
Delara ve Emre’nin bir araya gelmesine neden olur. 

Ancak onların yakınlaşmasından rahatsız olan Ayla, bu 
durumu engellemeye kararlıdır. İranlı yönetmen Mehrdad 
Ghaffarzadeh’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, 

Emre karakterine Yusuf Çim hayat veriyor.

KATİL AVCISI
Yönetmen: Donovan Marsh

Oyuncular: Gerard Butler, Gary Oldman, Common
Tür: Aksiyon, Gerilim - Ülke: ABD

Katil Avcısı, dünyayı tehdit eden bir darbe planını 
engellemeye çalışan bir yüzbaşı ve ekibinin hikayesini konu 

ediyor. Kuzey Buz Denizi’nin metrelerce altında, Yüzbaşı 
Joe Glass (Gerard Butler) önderliğindeki bir Amerikan 

denizaltısı, başka bir Amerikan denizaltısının Rusya’ya karşı 
gizli bir darbe planladığını ve dünya düzenini tehdit ettiğini 
öğrenir. Mürettebat ve ülke tehlikedeyken, Yüzbaşı Glass bir 

grup seçkin deniz komandosuyla birlikte, kaçırılan Rusya 
başbakanını kurtarmalı ve 3. Dünya Savaşı’na engel olmak 

için düşman hattına sızmalıdır.  “Kod Adı: Olympus”, “Uzaydan 
Gelen Fırtına” ve “Suç Takımı” gibi aksiyon filmlerinde 

izlediğimiz Gerard Butler’ın başrolünü üstlendiği filmin 
yönetmen koltuğunda Donovan Marsh oturuyor. Başrol 

Butler’a filmde, “En Karanlık Saat” ile bu sene Oscar kazanan 
Gary Oldman, geçtiğimiz sene “John Wick 2”de izlediğimiz 

Common, Emmy adaylığı bulunan Linda Cardellini, 
geçtiğimiz sene aramızdan ayrılan İsveçli aktör Michael 

Nyqvist, “Black Sails” dizisinden tanıdığımız Toby Stephens, 
Caroline Goodall ve Ryan McPartlin gibi isimler eşlik ediyor. 
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MRS. STONE’UN
ROMA BAHARI

Yazar: Tennessee Williams
Yayınevi: İletişim Yayıncılık

Mrs. Stone’un Roma Baharı, 20. yüzyılın en başarılı 
Amerikan oyun yazarlarından Tennessee Williams’ın 

kısa roman türünde verdiği kusursuz bir örnek. 
Karen Stone güzelliğiyle nam salmış Amerikalı bir 

tiyatro oyuncusudur. Ancak orta yaşı geçmektedir ve 
yaşlandığını kabullenmemekte direnmektedir. İşini 
bırakıp eşini de kaybedince yeni bir hayat kurmak 
üzere Roma’ya yerleşir. Burada bir yandan gücü ve 

parasıyla her şeyi elde etmeye çalışırken bir yandan 
da genç ve yakışıklı Paolo’yla bunlardan uzak bir ilişki 
kurmaya çalışır. Kendisine olan saygısını yitirmemek 

ve kapılıp gitmemek için savaşır ve zamanı 
durdurmanın yolunu arar. Tennessee Williams, Mrs. 
Stone’un geçmişiyle ve kendisiyle hesaplaşmasını 

eşsiz bir biçimde anlatıyor.

KÖR BAYKUŞ
Yazar: Sadık Hidayet

Yayınevi: İletişim Yayıncılık

Kör Baykuş hayalle gerçeğin, aydınlıkla karanlığın, 
umutla umutsuzluğun iç içe geçtiği eşsiz bir 

edebi yolculuk… İran edebiyatını uluslararası 
edebiyatın bir parçası haline getiren ve “Doğu’nun 

Kafka’sı” olarak kabul edilen Sâdık Hidâyet’in, 
Kör Baykuş’u tek kelimeyle “benzersiz” bir metin: 

Zihni yavaş yavaş parçalanan, benliğini kaybeden 
kahramanıyla; neyin gerçek, neyin hayal olduğunun 

anlaşılamamasıyla; geçmişin ve şimdinin iç içe 
geçmesiyle; afyon dumanları arasında değişen, 
dönüşen atmosferiyle; melankolik, kötümser, 

karanlık ruh haliyle; huzursuz ediciliğiyle… Okuru 
adeta sürrealist bir tablonun karşısındaymış gibi 

hissettiren Kör Baykuş hayatla, çocuklukla, anılarla, 
aşkla, cinsellikle, varoluşla, Tanrı’yla ve ölümle 

büyük bir hesaplaşmanın romanı.
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BULMACA
Sudoku

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

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

SOLDAN SAĞA
1. Bir ayakkabıya ağaç veya çivi çakmak için delik 

açmaya yarayan ayakkabıcı aleti
2. Hastalıkları su, ışık, hava, elektrik vb. fiziksel ve 

mekanik yöntemlerle tedavi etme, fizik tedavisi
3. Belli bir birim alan içinde yaşayan tüm canlıları, 

fiziksel çevreleri ile karşılıklı ilişkiyi içeren kavram: 
Ekosistem

4. Oyun yazma ve yönetme bilgisi
5. Acılar karşısında dayanma gücünü yitirmeyen, 

sağlam, dayanıklı, metanetli
6. Karasergi” de denilen, siyah, yuvarlak ve ekşi bir 

üzüm cinsi
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Kabe’nin ilk yapımı sırasında Hazreti İbrahim 

tarafından konulan, Kabe’nin doğu köşesinde, 
yerden bir buçuk metre yükseklikte yer alan, parlak, 
siyahımsı taş

2. Ray aralığı 60 cm eninde veya daha az olan, arabaları 
buhar, hayvan ve insan gücüyle yürütülen küçük 
demiryolu

3. Askerin çarpışma sırasında korunması için yapılan 
toprak siper

4. Basın indiği kalın ve tok tonlara inemeyen sesi olan 
sanatçı

5. Nemrut dağı üzerindeki dev heykelleri gerçekleştiren 
ve kuzey Suriye ile Güneydoğu Anadolu’da hüküm 
süren eski krallık

6. Resmi konukları ağırlamak ve onlara kılavuzluk 
etmekle görevlendirilen kimse

7. Baklagillerden çiçekleri sarı ve kimi türlerinde 
beyaz ya da menekşe renginde, yaprakları akasya 
yaprağına benzeyen bir süs bitkisi

1

1

2

3

4

5

6

3
6

7

2

54
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• 1 kg pancar
• 1 su bardağı nohut
• 1 tatlı kaşığı zerdeçal
• 2 adet salatalık
• 4-5 dal dereotu
• Yarım kahve fincanı sızma 

zeytinyağı
• 1 limonun suyu
• Yarım çay kaşığı tuz
• 10 adet mini mozzarella peyniri

Kabuğunu soyduğunuz pancarları küp küp doğradıktan 
sonra tencereye aktarın. Üzerini örtecek kadar su ilave edin. 
20 dakika haşlayın. Nohutları da ayrı küçük bir tencerede 
zerdeçalla birlikte yumuşayana kadar haşlayın. Nohutları 
ve pancarları bir kapta birleştirin. Çok ince dilimlenmiş 
salatalıkları, kıyılmış dereotunu, sızma zeytinyağını, limon 
suyunu ve tuzu ekleyin. Karıştırıp servis tabağına aktarın. 
En son mini mozzarella peynirlerini ekleyip servis yapın. 
İsteğe göre içine ceviz de ekleyebilirsiniz.H

az
ır

la
nı

şı

Malzemeler
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Pancarlı ve
Nohutlu Salata
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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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