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Çip sorunu
çözülür mü?

ovid 19 salgın dönemi ile ortaya çıkan
bu kriz yarı iletken tedarik sorunu
olarak biliniyor. Yarı iletken tedarik
sorunu sadece otomobil üreticilerini
değil teknolojik ürün üreten şirketleri
de derinden etkiliyor. Teknolojik ve
dijital aletlerde de kullanılan yarı
iletkenler bu şirketler açısından da
sorun teşkil ediyor. Piyasada yarı
iletken tedarik sorunu yüzünden ciddi
sıkıntılar baş gösterdi. O doğrultuda
da araç fiyatları ve teknoloji ürünleri
fiyatlarında artış yaşandı. Çünkü çip
tedarik sorunu üretimi olumsuz yönde
etkiledi. Artan ürün arzına rağmen
piyasalar müşterilerinin taleplerini
karşılayamamaya başladı. Fazla talep az ürün
olduğu için de fiyatlarda yükselme meydana
geldi. Aynı durum otomotiv satışlarında daha
çok hissedilmeye başlandı. Pandemi nedeni
ile küresel boyutta ekonomik dalgalanmalara
çip krizi de eklenince otomotiv devleri yıl
içinde bile defalarca fiyat artışına gitmek
durumunda kaldı. Şimdi ise piyasaların biraz
daha rahatlaması bekleniyor. Fitch’e göre 2023
yılında çip krizi tamamen bitmese bile önemli

ölçüde azalacak ve otomobil devleri eski seri
üretim günlerine geri dönecek. Butik çipler
açısından sorun tam anlamı ile çözülemeyecek
olsa da otomotiv sektöründe 2023 yılı ciddi
manada çözümlerin olduğu bir yıl olacak.
Dünyaca ünlü otomobil devlerinin çip
krizinin üstesinden gelmek amacı ile farklı iş
birlikleri yaptığı biliniyordu. Bunlar dışında
araçlardaki çip krizini çözecek farklı sistem
üzerinde de kafa yoruluyordu. Dünyanın her
yerinden ve ülkesinden
başarılı mühendisler ve
otomotiv uzmanları uzun
süreli çalışmalar yapıyor.
Araçlarda kullanılan
çiplerin yerine yeni
alternatifler ya da daha
farklı bir sistem yapılması
konusunda kafa yoruyor.
Belli ki bu uzun süreli,
yoğun ve uğraştırıcı
çalışmalar bir süre sonra
meyvesini vermeye
başlayacak.
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Mercedes-Benz Türk
geleceği şekillendiriyor
Türkiye ekonomisine 54 yıldır aralıksız
katkı sağlayan Mercedes-Benz Türk, 2021’de
1 milyar Euro’nun üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

Süer Sülün
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Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon
Fabrikası’nda ürettiği araçlarla kamyon ve
şehirler arası otobüs pazarında geleneksel
hale gelen liderliğini 2021 yılında da koruyan
Mercedes-Benz Türk, 1 milyar Euro’dan fazla
ihracat gerçekleştirerek Türkiye ekonomisine
yine önemli bir katkı sağladı. 2021 yılında 35.
yaşını kutlayan Aksaray Kamyon Fabrikası’nda
300.000’inci kamyonunu üreten şirket, söz
konusu dönemde 22.000’in üzerinde kamyon
üreterek tarihinin en yüksek yıllık üretim
rakamına ulaşarak başarısını taçlandırdı.

Ankara
MercedesBüyükşehir
Süer Sülün: “Üretimimiz
Benz Türk,
Belediyesi’nin
ile bugünü, AR-GE
geçtiğimiz yıl
açtığı otobüs
çalışmalarımızla da geleceği
ürettiği her 4
ihalesini CNG yakıt
şekillendiriyoruz“
otobüsten 3’ünü
sistemli Conecto
Mercedes-Benz Türk İcra
araçları ile kazanan
ihraç ederken;
Kurulu Başkanı Süer Sülün;
Mercedes-Benz
Türk,
ürettiği her 2
“Mercedes-Benz Türk için
otobüsleri
Ankara
kamyondan 1’ini
birbirinden özel dönüm
halkının
kullanıihraç ederek
noktalarına ev sahipliği yapan
mına
sunmaya
başarısını
2021 yılında, üretimimiz ile
başladı.
sürdürdü.
Mercedes-Benz Türk İcra
bugünü, AR-GE çalışmalarımız
Kurulu Başkanı Süer Sülün;
Geçen
ile de geleceği şekillendirmeye
“Bizim için birbirinden
yıl Amerika
devam ettik” dedi.
özel dönüm noktalarına ev
pazarı için Hoşdere’de üretilen
sahipliği yapan 2021 yılında,
Söz konusu dönemde şehirler
ilk otobüs olan ve Kuzey Amerika pazarı için
üretimimiz ile bugünü, AR-GE
arası otobüs ve kamyon
özel olarak geliştirilen Tourrider, fabrikanın
çalışmalarımızla da geleceği
endüstrisinde geleneksel hale gelen
paslanmaz çelikten ürettiği ilk otobüs
şekillendirmeye devam ettik. 54
olma özelliğini de taşıyor.
liderliklerini koruduklarını vurgulayan
yılda Türkiye’deki toplam yatırım tutarı
Sülün, şunları söyledi: “Aksaray Kamyon
1,3 milyar Euro’yu aşan markamız; geçen
Fabrikamızın 35. yaşını kutladığımız
sene üretim, AR-GE ve hizmet ihracatı ile
2021 yılında, çok önemli bir başarıya
ülkemizin ekonomisine 1 milyar Euro’nun
daha imza atarak adeta başarılarımızı
üzerinde katkı sağladı” dedi.
yılında da çalışmalarını kesintisiz bir
taçlandırdık; bu dönemde toplam
şekilde sürdürüyor.
22.023 adetlik üretimle fabrika
Hoşdere Otobüs Fabrikası, Aksaray
tarihimizin en yüksek kamyon üretim
Kamyon Fabrikası ve iki farklı AR-GE
Türkiye’deki toplam yatırım tutarı 1,3
rakamına ulaştık. Geçen yılın Ağustos
merkezi ile Covid-19 pandemisi ve çip
milyar Euro’yu aşan Mercedes-Benz
ayında 300.000’inci kamyonu banttan
krizinin gölgesinde geçen 2021 yılında
Türk, pandemi ve çip krizinin etkilerine
indiren Aksaray Kamyon Fabrikamız,
önemli başarılara imza atan Mercedesrağmen; 2021’de otobüs, kamyon,
kurulduğu günden beri sağladığı büyük
Benz Türk, yaptığı yatırımlarla da Daimler
AR-GE
ve
diğer
alanlardaki
hizmet
katkılarla bir ilin kaderini değiştirdi.
Truck dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı.
ihracatından
1
milyar
Euro’nun
üzerinde
2021 yılında sattığımız 221 adet şehirler
Türkiye’de kamyon ve şehirler arası
gelir elde ederek başarı çıtasını bir üst
arası otobüs ile bir kez daha Türkiye’nin
otobüs endüstrisinin lideri olan şirket,
en çok satan şehirler arası otobüs
başarılarına yenilerini eklemek için 2022
seviyeye taşıdı.
Mercedes-Benz Türk, 2014 yılında
başlattığı ve bugüne kadar 3,5
milyon Euro’dan fazla yatırım
yaptığı “EML’miz Geleceğin
Yıldızı” projesi kapsamında
açılan 31 MercedesBenz Laboratuvarı ile
Türkiye’de en fazla okula
ve öğrenciye ulaşan
şirket oldu.
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markası olduk. Daha önceki yıllarda
olduğu gibi, sunduğumuz ürünler ve
yeniliklerle 2021’de de sektöre yön
verdik.”
Otomotiv sektörünün uzun süredir
büyük bir dönüşüm sürecinden
geçtiğini ifade eden Sülün;
“Üretim teknolojilerinin ve müşteri
beklentilerinin çok hızlı bir şekilde
değiştiği günümüz dünyasında, şirket
olarak en önemli hedeflerimizden biri
de geleceği şekillendirmek. Bu hedef
doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren
Daimler Truck, en önemli üretim
merkezlerinden biri olan Türkiye’ye
çok önemli görevler veriyor. MercedesBenz Türk Kamyon AR-GE ekibinin,
Mercedes-Benz Truck›ın ilk elektrikli
ağır hizmet kamyonu olan eActros›un
geliştirilmesinde oynadığı büyük rol
bunun en güzel örneklerden birini
oluşturuyor. Bunun yanı sıra, sadece
Kuzey Amerika pazarında satılacak olan
Mercedes-Benz Tourrider’ı Hoşdere
Otobüs Fabrikamızda üreterek birçok
ilke imza attık. Yeni Tourrider için
fabrikamızda araca özel oluşturulan
üretim bandı ile ilk defa paslanmaz
çelikten bir otobüs üretmeye başladık.
Sadece üretimle sınırlı kalmayıp,
bu süreçte Tourrider’ın AR-GE
çalışmalarında da önemli sorumluluklar
üstlendik” diye konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin
2021 yılında açtığı yeni otobüs alım
ihalesini kazanmanın kendileri adına
büyük bir gurur kaynağı olduğunu da
söyleyen Sülün, sözlerine şöyle devam
etti: «Dünyanın en modern ve entegre
otobüs fabrikalarından biri olan Hoşdere
Otobüs Fabrikamızda ürettiğimiz
araçlarımızı 2021 yılında Ankara halkının
kullanımına sunmaya başladık. Ayrıca,
otobüslerin teslimatları ile birlikte EGO
personeline teorik ve pratik eğitimler
vermeye de başladık. Bu kapsamda
düzenlediğimiz Sürücü Eğitimleri’nden
700’e yakın EGO sürücüsü yararlanırken,
300’e yakın teknik personel ise Teknik
Eğitimler’den faydalanacak.»

Kamyon üretiminde yeni bir rekor
kırıldı
2021’de üretimini bir önceki yıla göre
yüzde 61 oranında artıran MercedesBenz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası,
söz konusu dönemde 35 yıllık tarihinin
6
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en yüksek üretim rakamına imza attı.
Fabrika, 2021 yılında 19.910 adedi
çekici, 2.113 adedi de kamyon olmak
üzere toplam 22.023 adet araç üretti.
2021’de Türkiye iç pazarında kamyon
satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 62
oranında artıran Mercedes-Benz Türk, bu
dönemde 11.212 adetlik satış rakamına
ulaştı. Ürettiği kamyonların yaklaşık
yüzde 53’ünü ihraç eden ve 11.798 adet
kamyonu dünyanın farklı ülkelerine
gönderen şirket, 2021 yılında ihracatını
bir önceki seneye göre yaklaşık yüzde 49
artırdı. Mercedes-Benz Türk’ün ürettiği
kamyon sayısı 1986’dan 2021 yılı sonuna
kadar 311.243 adede ulaşırken; 2001
yılında başlayan kamyon ihracatı ise
89.000 adedi aştı.

Şehirler arası otobüs sektörü
Mercedes-Benz’in liderliğinde
şekilleniyor
Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs
Fabrikası’nda 2021 yılı içerisinde 2.185
adet otobüs üretti. Türkiye iç pazarında
bu dönemde 221’i şehirler arası, 130
adedi de şehir içi olmak üzere toplam
351 adet otobüs satışı gerçekleştiren
şirket, bir kez daha Türkiye’nin en çok
satan şehirler arası otobüs markası oldu.
Mercedes-Benz Türk, aynı zamanda
sunduğu ürünler ve yeniliklerle 2021
yılında da otobüs sektörünün yönünü
belirledi. Mercedes-Benz Türk, başta Batı
Avrupa ülkeleri olmak üzere üretiminin
yaklaşık yüzde 76’sını ihraç ederek, 2021

yılında 1.655 adet otobüsü yurt dışına
gönderdi. 1968’den 2021 yılı sonuna
kadar şirketin ürettiği otobüs sayısı
98.450 adede çıkarken; 1970 yılında
başlayan otobüs ihracatında ise 62.368
rakamına ulaşıldı.

35. yaşını kutlayan Aksaray
Kamyon Fabrikası 300.000’inci
kamyonunu üretti
Açılışı 11 Ekim 1986 tarihinde
gerçekleştirilen Mercedes-Benz Türk
Aksaray Kamyon Fabrikası, 2021 yılında
35. yaşını kutladı. Daimler Truck AG’nin
önemli kamyon üretim üslerinden biri
olan ve dünya standartlarında üretim
yapan fabrika, 2021 içerisinde 300.000’inci
kamyonunu üretim bandından indirerek
önemli bir dönüm noktasına daha ulaştı.

eActros’un geliştirilmesinde
Mercedes-Benz Türk Kamyon 		
AR-GE ekibinin imzası
Daimler Truck›ın ilk elektrikli ağır hizmet
kamyonu olan ve 2021 yılı itibarıyla seri
üretime alınan Mercedes-Benz eActros’ta,
Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE
ekibinin imzası bulunuyor. eActros
için Mercedes-Benz Türk Kamyon ARGE ekibinin geliştirdiği bazı sistemler,
Daimler Truck çatısı altındaki ağır ticari
araçlarda ilk defa yer alırken; birçok
sistemin sorumluluğu ise tamamen
Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE
ekibine verildi.
Elektrikli kamyon ve çekiciler için yüksek
voltaj şarj dolum istasyonu kurulumu

ile Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştiren
Mercedes-Benz Türk; iki aşamada
tamamlanmasını planladığı projenin ilk
etabında tek seferde 350KW kapasite
sağlayan iki adet şarj dolum istasyonu
yatırımı gerçekleştirdi. Aralık 2021’de
devreye alınan bu yatırım için yaklaşık
400 bin Euro’luk harcama yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi,
CNG yakıt sistemli yeni Conecto’yu
filosuna kattı
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021
yılında açtığı yeni otobüs alım ihalesini
kazanan Mercedes-Benz Türk, toplamda
273 adet CNG’li otobüsü Ankara halkının
kullanımına sunmaya başladı. Dünyanın
en modern otobüs fabrikalarından
biri olan Mercedes-Benz Türk Hoşdere
Otobüs Fabrikası’nda üretilen, çevreci
CNG yakıt özelliğine sahip Yeni Conecto
Solo ve Conecto Körüklü modellerinin
ilk teslimatı 13 Aralık 2021 tarihinde
düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi.

Hoşdere‘den Kuzey Amerika
yollarına
Kuzey Amerika pazarına özel olarak
geliştirilen yeni Mercedes-Benz
Tourrider, Mercedes-Benz Türk Hoşdere
Otobüs Fabrikası’nda üretilip, ihraç
ediliyor. Karoseri paslanmaz çelik
malzemeden üretilen Tourrider için
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda yeni bir
üretim binası inşa edildi.
Yeni Tourrider, Mercedes-Benz markası
olarak Amerika pazarı için Hoşdere’de
üretilen ilk otobüs olmasının yanında,
fabrikanın paslanmaz çelikten ürettiği
ilk otobüs unvanını da kazandı. Sadece
Kuzey Amerika pazarında satılacak olan
yeni Tourrider’ın AR-GE çalışmalarının
önemli bir bölümü Hoşdere Otobüs
Fabrikası AR-GE Merkezi tarafından
gerçekleştirildi.

TruckStore ve BusStore markaları
ile de Türkiye ekonomisine katkı
sağlamaya devam ediyor
Mercedes-Benz Türk’ün kamyon ve
otobüs alanındaki 2.El faaliyetlerini
sürdüren TruckStore ve BusStore
markaları, 2021 yılında hem iç
pazar hem de ihracat pazarlarında
faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürdü.
2021 yılında 491 adet kamyon satışı
ve 191 adet de otobüs satışı yapan
2022 RADÜS DERGİSİ
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TruckStore ve BusStore; Almanya,
Hollanda, Makedonya, Sırbistan ve
Mısır’a gerçekleştirdiği ihracat ile Türkiye
ekonomisine katkı sağlamaya devam etti.

Mercedes-Benz Türk, satış sonrası
hizmetleri ile tüm koşullarda
müşterilerinin yanında olmayı
sürdürüyor
Satış sonrası hizmetleri ile tüm koşullarda
müşterilerinin yanında olmayı sürdüren
Mercedes-Benz Türk, 2021 yılında
da hayatın devamlılığını sağlamak
için servislerini 7/24 açık tutarak
müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya
devam etti. Şirket, kamyon ve otobüs
müşterilerine yönelik sunduğu “Servis
Sözleşmesi” ile servis ihtiyaçlarının
tümüne, araca özel çözümlerle yanıt
verdi. Mercedes-Benz Türk’ün geçen
yıl sattığı her 2 otobüsten 1’i ve her 4
kamyondan 1›inin bu avantajlardan
yararlanması Servis Sözleşmesi’nin
gördüğü yoğun talebin göstergesi.

Mercedes-Benz Türk, kurumsal
fayda programları ile gençlere
destek olmaya devam etti
Mercedes-Benz Türk, kurumsal fayda
programları ile çocukların ve gençlerin
temel hakları arasında yer alan “eğitim”

alanındaki faaliyetlerini 2021’deki
pandemi döneminde de sürdürdü.
Mercedes-Benz Türk, 17 yıldır devam
eden “Her Kızımız Bir Yıldız” programı
ile meslek sahibi olmak isteyen kız
öğrencilere hem burs veriyor hem de
onlara farklı alanlarda katkı sağlamaya
devam ediyor. Toplumda kadınların her
alanda hak ettikleri güce kavuşmaları,
kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta
fırsat eşitliği tanınması hedefiyle
hayata geçirilen proje kapsamında,
2021 yılında öğrenciler için hazırlanan
“Teknolojiyi Yöneten Geleceğini Yönetir”
Mercedes-Benz Bilişim Teknolojileri
Eğitim Programı’nda 65 öğrenci eğitim
aldı. Eğitimlerde kendi uygulamalarını
yapabilecek konuma gelebilen Yıldız
Kızlar, 21. yüzyıl becerilerini geliştirerek
birer dijital vatandaş olurken; gelecekte
yönelmek istedikleri herhangi bir
meslekle ilgili olarak teknolojiyle olan
bağlarını da kuvvetlendirdiler.
Mercedes-Benz Türk’ün 2014 yılında
Endüstri Meslek Liseleri (EML)
kapsamında başlattığı “EML’miz
Geleceğin Yıldızı” programı da 2021’de
büyüyerek devam etti. Mercedes-Benz
Türk, 3,5 milyon Euro’yu aşan yatırımla
31 okulda açtığı Mercedes-Benz

Laboratuvarları ile tüm Türkiye’de en fazla
şehirde, en çok okula ve öğrenciye ulaşan
şirket oldu.
Bugüne kadar hayata geçirilen 31
Mercedes-Benz Laboratuvarı’nda (MBL)
2.400’den fazla öğrenci eğitim aldı,
1.300’e yakın öğrenci Mercedes-Benz
yetkili bayilerinde staj yaptı, 2.000’e yakın
öğrenci mezun oldu. Mercedes-Benz
yetkili bayileri, bünyelerine kattıkları her
üç mezundan birini projeden mezun olan
öğrenciler arasından seçerken, projede
yer alan her iki öğrenciden birine de staj
olanağı verdi.
Bağımsız bir araştırma şirketi tarafından
yapılan etki analizi sonuçlarına göre,
Mercedes-Benz Laboratuvarları’nda
eğitim alan öğrencilerin yüzde 63’ü şu
anda iş hayatında yer alırken; çalışan
mezunların yüzde 67’si ise otomotiv
sektöründe çalışmaya devam ediyor.
Söz konusu rakamlar da MercedesBenz Türk’ün EML’miz Geleceğin Yıldızı
programının başarısını gözler önüne
seriyor.
Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2021’de
de girişimcileri destekleyen ve bu yıl
dördüncüsü düzenlenen “MercedesBenz StartUP” programında “Ulaşım
Çözümleri”, “Sosyal Fayda” ve “Jüri Özel
Ödülü” olmak üzere üç farklı kategoride
büyük ödül alan üç startup’a toplam
150 bin TL’lik para ödülü verildi. İlk
60’ta yer alarak bir günlük eğitim kampı
ile yarışmadaki eğitim serüvenlerine
başlayan ve jüri değerlendirmeleriyle
ilk 10’a giren startup’lara ise, “StartUP
Boost” adı verilen özel bir gelişim
programı ile Avrupa startup ekosistemini
yakından tanıma ve potansiyel iş birlikleri
geliştirme fırsatları bulacakları Almanya
Girişim Ekosistemi modülüne katılma
hakkı verildi. Ayrıca ilk 10 startup, bu
sene ilk defa kendi ihtiyaçlarına yönelik
kurgulanmış birebir mentorluk desteğini
Mercedes-Benz Türk yöneticilerinden
alma hakkını da elde etti.

Her koşulda sanata destek
34 yıldır İstanbul Müzik Festivali’ne
desteğini aralıksız sürdüren MercedesBenz Türk, 2021’de Fazıl Say’ın “Doğanın
Sesi” konserine sponsor oldu. Fazıl Say’ın
pandemi döneminde bestelediği ve “En
iyi eserim” diye nitelendirdiği yeni piyano
sonatı Yeni Hayat’ın dünya prömiyeri de
söz konusu konserde gerçekleştirildi.
8
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Ford
Otosan
yurt
dışına
genişliyor

Türk otomotiv sanayinin öncü
şirketi Ford Otosan, Ford’un
Romanya’daki Craiova fabrikasını
bünyesine katmak üzere Ford ile
anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Avrupa’nın en büyük ticari araç
üssünün sahibi Ford Otosan, bu
anlaşma ile uluslararası bir üretim
şirketi haline gelirken, üretim
kapasitesini 900 bin aracın üzerine
çıkarmayı hedefliyor.
10 RADÜS DERGİSİ 2022

Türkiye’nin ihracat şampiyonu Ford
Otosan geçtiğimiz yıl otomotiv sanayinin
elektrikli dönüşümüne liderlik etme
misyonuyla, Kocaeli’de elektrikli
ve bağlantılı yeni nesil ticari araç
projelerinin hayata geçirileceği, 20,5
milyar TL’lik yeni yatırımını da açıklamış,
bu kapsamda 210 bin araçlık yeni
kapasite ekleyeceğini belirtmişti.
Ford Otosan Craiova fabrikasında
tasarımını ve mühendisliğini kendisinin
yaptığı Yeni Nesil Courier aracını ve
tam elektrikli versiyonunu üretecek.
Ayrıca, hali hazırda Craiova’da üretilen
Ford Puma ve Ford Puma’nın yeni

tam elektrikli versiyonunu ve 1.0 lt
benzinli EcoBoost motorların üretimini
gerçekleştirecek.
Avrupa’nın ticari araç üretim lideri ve
Türkiye’nin ihracat şampiyonu Ford
Otosan, şirketin büyümesinde stratejik
bir hamle yaparak Ford’un Craiova
fabrikasını 575 milyon avro işlem
bedeli ile satın almak üzere anlaşma
imzaladı. Ayrıca tesisin gelecekteki
kapasite kullanım oranı dikkate alarak
en fazla 140 milyon avroya kadar ilave
ödeme yapılması konusunda taraflar
anlaşmaya vardılar.
Ford Otosan’ın yurt dışı operasyonlara

açılmasını sağlayacak bu anlaşma ile
Ford’un Craiova’da yer alan araç üretim
ve motor üretim tesislerinin sahipliği
Ford Otosan’a geçecek. Tasarımını ve
mühendisliğini Ford Otosan’ın üstlendiği
yeni nesil Transit Courier’nin van ve
kombi versiyonları 2023 senesi itibariyle
ve bunların tam elektrikli versiyonları
2024 senesi itibariyle Cravoiva’da
üretilecek ve piyasaya sunulacak. Ayrıca
Craiova’da üretilmekte olan, Avrupa’nın
2021’de en çok satan binek aracı Ford
Puma’yı, 2024 senesi itibariyle devreye
alınacak Ford Puma’nın yeni tam elektrikli
versiyonunu ve 1.0 litre EcoBoost
motorlarının üretimini de Ford Otosan
üstlenecek.

Haydar Yenigün

Ford Otosan geçtiğimiz yıl açıkladığı
yatırım ile Kocaeli fabrikalarının
kapasitesini 650 bin araca çıkaracağını
açıklamıştı. Craiova fabrikasının 250 bin
araçlık kurulu kapasitesinin de eklenmesi
ile şirketin toplam yıllık üretim kapasitesi
900 bin aracın üzerine çıkarken, çalışan
sayısı da 20 bini geçecek. Anlaşmanın
tamamlanması ile Ford Otosan 2 ülkede
4 fabrikası ile Transit, E-Transit, yeni nesil
1 ton Transit Custom ve tam elektrikli
versiyonu, yeni Transit Courier, ve yeni
Transit Courier tam elektrikli versiyonu,
Ford Puma ve yeni Ford Puma tam
elektrikli araçlarının yanı sıra Ford Trucks
markalı araçları ve Rakun’u üretecek.

Otomotiv endüstrisinde 		
bir başarı hikayesi
Koç Topluluğu ve Ford Motor Company
arasındaki yüz yıla yaklaşan köklü
ortaklığa dikkat çeken Ford Avrupa
Başkanı Stuart Rowley; “Ford Otosan
global otomotiv endüstrisinin en
başarılı ve köklü ortak girişimlerinden
biri. Koç Holding ile ortak girişimimiz
Ford Otosan’daki stratejik ortaklığımızı
genişletmekten mutluluk duyuyoruz.
Craoiva’daki başarılı operasyonumuzun,
Ford Otosan’ın özellikle ticari araçlar ve
elektrikli araçlarda elde ettiği uzmanlık
ve deneyim ile daha da yüksek başarı
seviyelerine ulaşacağına inanıyorum.”
diye konuştu.
Ford Otosan çalışanlarının üstün
gayretleri ile hayata geçirdikleri
başarıların bugün açıklanan anlaşmada
büyük payı olduğunun altını çizen Ford
2022 RADÜS DERGİSİ 11

Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün
ise, “Türkiye’nin ihracat şampiyonu
ve Türkiye otomotiv endüstrisinin
lokomotif şirketi Ford Otosan olarak
Türkiye otomotiv sanayisinin elektrikli
dönüşümüne liderlik edecek,
ülkemizdeki en büyük özel sektör
yatırımlarından birini geçtiğimiz sene
açıklamış ve Kocaeli operasyonlarımızı
650 bin araçlık kapasiteye
ulaştıracağımızı söylemiştik. Bugün
şirketimiz için bir ilke imza atarak, global
üretim operasyonlarımızı başlatıyor ve
bir hayalimizi daha gerçekleştirmenin
mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca, ülkemizi
uluslararası bir coğrafyada da gururla
temsil edecek olmanın heyecanı
içindeyiz. 60 yılı aşkın süredir çalışma
arkadaşlarımızla ilmek ilmek işlediğimiz
Ford Otosan, Türkiye’nin en değerli halka
açık şirketlerinden biri. Ford Otosan’ın
esnek, verimli ve yüksek kalitedeki üretim
konusundaki başarısının bir kanıtı olan
bu anlaşmayla gelen yurt dışı üretim
sorumluluğu, Avrupa’nın en büyük
ticari araç üretim üssü unvanımızı da
pekiştirecek “ dedi.
12 RADÜS DERGİSİ 2022

FORD TRUCKS SU TANKERİNİ SEÇİN,
TASARRUF EDİN.
Ford Trucks su tankeri suyu tasarruflu kullanır, yaygın servis ağı ve uygun
fiyatlı yedek parçaları ile her zaman kazandırır. Güçlü motoru ve ileri
teknolojisiyle her şartta yüksek performans alın diye, her yükte birlikte.
444 36 73 / 444 FORD
www.fordtrucks.com.tr
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Bu araçlar, Amazon’un filosunun
elektrikli hale gelmesine yönelik
yolda bir kilometre taşı niteliği taşıyor
ve Amazon’un 2030 yılına kadar
teslimatlarının %50’sini net sıfır karbonla
yapma hedefi olan Shipment Zero’nun
bir parçasını oluşturuyor. Bu beş araç
dizel kamyonların yerini alacak, bu
sayede 1 milyon 600 bin kilometreye
yakın yol yenilenebilir elektrikle çalışan
araçlarla katedilecek ve yaklaşık 170 ton
CO2 gazının salınması önlenmiş olacak.
DAF Trucks Filo Satış Müdürü Eelco van

Veen, “DAF CF Electric’i Amazon’un
filosuna katmaktan ve Amazon’un
Climate Pledge taahhüdüne olan
bağlılıklarını desteklemekten heyecan
duyuyoruz,” şeklinde konuştu.
“DAF CF Electric kamyon, sıfır emisyonla
orta kilometre dağıtımı alanında sektörde
önemli bir adım teşkil ediyor. Taşıma
sektöründe hava kalitesini iyileştirmeye
ve CO2 emisyonlarını azaltmaya yönelik
artan talebe yanıt olarak geliştirildi. Akıllı
planlama ve hızlı şarj özellikleri sayesinde
CF Electric, günde 500 kilometre kadar

yol gidebiliyor. Bu rakam da
operatörleri gerçek anlamda memnun
edecek nitelikte.”
DAF CF Electric: çekici ve kamyon
DAF CF Electric, maksimum manevra
kabiliyeti için yönlendirilen arka dingilli
4x2 çekici (GCW: 37 ton) ve 6x2 kamyon
(GVW: 28 ton) olarak sunulur. 210 kW
(240 kW maksimum güç) elektrik motoru,
gücünü 350 kWh (315 kWh etkin)
akü grubundan alır. Tam şarj, 250 kW
kapasiteli bir şarj istasyonu kullanılarak
yaklaşık 75 dakika sürer.

DAF, Amazon Birleşik Krallık’a beş CF
Electric çekici teslim ediyor. 37 ton GCW
değerine sahip tamamen elektrikli bu
araçlar, Amazon’un orta kilometre (middle
mile) teslimat filosuna katılarak ürünleri
sıfır egzoz borusu emisyonuyla taşıyacak.
Beş DAF CF Electric kamyon, Amazon’un
Avrupa’da faaliyet gösteren ilk elektrikli
orta kilometre kamyonu niteliğinde.
2022 RADÜS DERGİSİ 15

Euromaster’dan
çok avantajlı kampanya

Euromaster,
4 Adet Michelin Lastik
Alanlara Servis ve Araç
Bakım Hizmetinde
İndirim Fırsatı
Sunuyor.
16 RADÜS DERGİSİ 2022

Michelin Grubu çatısı altında
profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti
veren Euromaster, binek araçlarda
geçerli avantajlı kampanyasıyla baharı
karşılıyor. 1 Mart- 31 Temmuz tarihleri
arasında geçerli kampanya kapsamında
anlaşmalı Euromaster noktalarından
4 adet Michelin yaz lastiği ya da
Cross Climate 4 mevsim lastiği alan
kullanıcılar, 800 TL’ye varan servis
ve araç bakım hizmeti indiriminden
faydalanabilecek. Kampanya, lastik
montajı, balans, lastik oteli, ilave lastik
garantisi, ön düzen ayarı, periyodik
bakım, yağ değişimi, fren sistemi, klima
sistemi, silecek, akü ve Euromaster
servislerinin sunduğu diğer hizmetlerde
geçerli olacak.
Michelin Grubu çatısı altında
profesyonel lastik ve araç bakım
hizmeti veren Euromaster, bahara
binek araçlarda geçerli çok avantajlı
bir kampanyayla merhaba diyor.
Ramazan Bayramı’nın ve ardından yaz
mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte uzun
yolculuklara güvenle çıkılabilmesi
için lastik sağlığı ve araç bakımı kritik
önem taşıyor. Bu kapsamda Euromaster
kazaların önüne geçilebilmek ve yakıt
tüketimini de azaltmak için, 1 Mart31 Temmuz tarihleri arasında geçerli
anlaşmalı Euromaster noktalarında

4 adet Michelin yaz lastiği ya da
Cross Climate 4 mevsim lastiği alan
kullanıcılara, 800 TL’ye varan servis ve
araç bakım hizmeti indirimi sunuyor.
Kampanya, lastik montajı, balans, lastik
oteli, ilave lastik garantisi, ön düzen
ayarı, periyodik bakım, yağ değişimi,
fren sistemi, klima sistemi, silecek, akü
ve Euromaster servislerinin sunduğu
diğer hizmetlerde geçerli olacak.

Euromaster’dan ücretsiz
check up hizmeti
Euromaster hizmet noktalarında sunulan
ücretsiz check up hizmeti, araç arıza
ve bakım gereksinimlerinin tespitine
yardımcı oluyor. Binek otomobil, 4x4 ve
kamyonet sınıfındaki her markaya verilen
hizmet, aracın 11 önemli noktasının
ücretsiz olarak kontrol edilmesini kapsıyor.
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IVECO’dan ABC Lojistik’e
100 adet S WAY çekici

Iveco yetkili satıcısı Gülsoylar , ülkenin önemli uluslararası
lojistik şirketlerinden biri olan Kayseri merkezli ABC Lojistik’e
100 adet S WAY çekici teslimine Istanbul Çırağan Sarayı’nda
gerçekleştirilen bir tören ile başladı. ABC Lojistik ile yapılan
bu önemli anlaşma, kuvvetli bir rekabetin yaşandığı
pazarda Iveco Türkiye’nin bu yıl gerçekleştirdiği en önemli
anlaşmalardan biri. Bu anlaşma, şirketin ülkedeki büyüyen
başarısını; hafif ve ağır araçlarda artan pazar payını yansıtıyor.
18 RADÜS DERGİSİ 2022

performansı ve karşılaştırılan araçlara
göre düşük yakıt tüketimi ve ürün ile ilgili
geçmiş yıllardaki olumlu tecrübeleri etkili
oldu.
1993 yılında faaliyetlerine başlayan
ABC, kurulduğu günden itibaren
sektöründe kalite, istikrar ve güvenin
simgesi olmuştur. Sektöründe öncü
kuruluşlarından olan ABC, bir dünya
markası olma yolunda emin adımlarla
ilerlemektedir.

Ergün Bilen

Zorlu bir ön seçim sürecinde güçlü
rakipler arasından seçilen S WAY, 530
beygir gücünde Euro 6 E kriterlerine
uygun FPT Endüstriyel yapımı bir motora
sahip. Lojistik şirketinin seçiminde S
WAY’in yüksek standarttaki özellikleri,

ABC, merkez üssü stratejik konuma sahip
Kayseri’de, 5.000 m² kapalı, 30.000 m² açık
alan üzerine kurulu olup, operasyonlarının
bir bölümünü buradan yönetmekte
ve “Dünya’nın Her Noktasına” erişim
sağlamaktadır. Dünyanın ve Türkiye’nin
önemli ve saygın markalarına dünya
standartlarında hizmetler sunan ABC,
entegre lojistik ve depolama hizmetini
ileri teknoloji ile bütünleşik olarak
yürütmektedir.
ABC Logisik şu an Türkiye ve Avrupa
çapında hizmet sunan, toplam 425
adet çekici filosuna ve 600 adet treylere
sahiptir. 2021 yılında da 100 adetlik
S WAY satın alan ABC araçlarla ilgili
memnuniyetinden dolayı tekrar S WAY’i
seçmeye karar vermiş olup 2022’de de 100
adetlik alım gerçekleştirmişlerdir.

Murat Uçaklı

Bu önemli anlaşma S WAY’in Şubat
2021’de pazara girişinin ardından
kazandığı başarıyı yansıtıyor. Bu çekicilerin
en önemli avantajı düşük yakıt tüketimi
ve düşük bakım giderinin yanı sıra yüksek
verimlilik ve yüksek ikinci el değeri
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sunarak Toplam İşletme Maliyetinde
belirgin bir düşüş sağlaması. Baştan aşağı
yeniden tasarlanan kabin, ergonomi
ve konforda yeni standartlar belirliyor.
Ayrıca önceki modellere göre oldukça
sessiz ve bu şekilde uzun yollarda oluşan
yorgunluğu azaltıyor.
Törende bir konuşma yapan Iveco Araç
genel müdürü Hakkı Işınak şunları söyledi;
”Bu başarı, Iveco’nun büyük filo pazarına
girme ve daha güçlü bir oyuncu olma
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stratejisi için de bir kilometre taşı. Bu
amaçla şirket, marka değerini göstermek,
hafif ve orta segmentte elde edilen
nüfuzu ağır segmente ulaştırmak için
girişken bir yaklaşım benimsedi”.
Törende konuşan ABC Lojistik Yönetim
Kurulu Başkanı Ergün Bilen ise şunları
söyledi: “ABC Logistik olarak filomuzu
büyütürken her zaman Iveco yetkili
satıcısı Gülsoylar gibi sektörün en iyileri ile
çalıştık. Iveco markasının sunduğu yüksek

teknolojiyle donatılmış araçların filomuza
değer katacağına ve kusursuz hizmet
kalitemizi yükselteceğine inanıyoruz.
Önümüzdeki dönemde de ihtiyaçlarımız
doğrultusunda filo yatırımlarımızı
sürdürmeyi planlıyoruz.”
Tören sonunda günün anısına Iveco Araç
genel müdürü Hakkı Işınak ve ağır vasıta
satış müdürü Murat Uçaklı ABC Logistik
Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Bilen’e bir
plaket teslim etti.

LINAK AKTÜATÖRLER iLE
ÖZGÜRLEŞEN MAKİNALAR
Hassas konum bilgisi, bakım gerektirmez, kolay montaj...

•
•
•
•

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

Bize www.linak.com.tr üzerinden veya
0312 472 63 38 nolu telefon
numarasından ulaşabilirsiniz
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Arızalar, Texaco ürünleriyle
minimize edilebiliyor
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Petrol Ofisi Madeni Yağlar’ın
Türkiye’de üretim ve satışını
üstlendiği küresel madeni yağ
markası Texaco, Türkiye’deki ilk
uluslararası fuarına katıldı. 16-18
Mart 2022’de İstanbul’da düzenlenen
Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı
ve Konferansı – ICCI 2022’de stant
açan Texaco, katılımcılardan
yoğun ilgi gördü. ICCI 2022’nin
enerji sektörünün tüm paydaşlarını
buluşturan çok önemli bir fuar
olduğunu belirten Petrol Ofisi
Madeni Yağlar Direktörü Sezgin
Gürsu, “Texaco’nun yaptığımız saha
çalışmalarında ve böylesine nitelikli
bir fuarda gördüğü ilgiden çok
mutluyuz. Tanıtım çalışmalarında
kısa sürede aldığımız pozitif karşılık
Texaco’nun marka gücünü ortaya
koyuyor” dedi.

“Texaco’nun pazarda gördüğü
ilgiden memnunuz”

Sezgin Gürsu

Konferansın ‘Enerji Santrallerinde İşletme
ve Bakım’ başlıklı bölümünde bir konuşma
yapan Petrol Ofisi Teknik Hizmetler
Kıdemli Mühendisi Efecan Demirci ise,
gaz motorlarının arıza kök sebeplerine
yönelik yaptığımız araştırmalarda;
bu arızaların %25’inin yeni nesil ileri
teknolojili Texaco HDAX yağları ile,
%23’ünün ise Texaco antifriz ürünleriyle
minimize edilebileceğini ortaya koyduk”
açıklamasında bulundu.
Petrol Ofisi tarafından Türkiye’de üretim
ve satışına başlanan dünyaca ünlü
madeni yağ markası Texaco, sektörde
olduğu gibi sahada da ön planda yer
almaya devam ediyor. Petrol Ofisi Madeni
Yağlar’ın Derince’deki tesislerinde Kasım
2021’de ilk üretimi gerçekleştirilen
Texaco, 2022 yılı ile birlikte pazara etkin
bir girişi yaptı. Ocak ayında başlatılan
Texaco Roadshow ile 25 ildeki 62 sanayi
sitesi ziyaret edilerek, yaklaşık 20.000
ustaya ürünlerin tanıtımı yapıldı. Tanıtım
çalışmalarını sahanın yanı sıra sektörü
buluşturan önemli organizasyonlarda
da sürdüren Texaco, Türkiye’de katıldığı
ilk fuarda da yoğun bir ilgiyle karşılaştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve
EPDK’nın desteği ile Sektörel Fuarcılık
ve Kojentürk Derneği tarafından bu yıl
26’ncısı düzenlenen Enerji ve Çevre Fuarı
ve Konferansı – ICCI 2022’de stant açan
Texaco, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Texaco’nun Türkiye pazarında büyük
ilgi gördüğünü vurgulayan Petrol Ofisi
Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu,
“Chevron iş birliğimiz kapsamında
geçen yıl Kasım ayında Texaco yağlarının
üretimiyle birlikte hızlı bir tanıtım
faaliyetine geçtik. Özellikle yeni yılla
beraber sahadaki etkinliğimizi de
arttırdık. Sahadaki birebir tanıtımlarımız
ile dayanıklı performanslarıyla ünlü
Texaco ürünlerini ustalarımıza anlattık.
Aldığımız geri dönüşlerden de çok
memnun kaldık. Şimdi ise, enerji
sektörünü buluşturan böylesine önemli
bir uluslararası organizasyonda Texaco
olarak yerimizi alarak, gelişmiş teknolojiye
sahip ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulduk.
Bu organizasyonu Texaco ile Türkiye’de
katıldığımız ilk fuar olması açısından
önemli buluyoruz. Standımız yerli ve
yabancı katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
Texaco’nun bu kadar kısa sürede bulduğu
pozitif karşılık, bizim için mutluluk
verici. Petrol Ofisi Madeni Yağlar olarak,
önümüzdeki süreçte de Texaco ürün
yelpazemizi genişletmeye ve pazarda
etkin şekilde yer almaya devam edeceğiz”
diye konuştu.

“Texaco ürünleri, gaz
motorlarındaki kök arızalarını
minimize ediyor”
ICCI 2022 kapsamında düzenlenen ‘Enerji
Santrallerinde İşletme ve Bakım’ başlıklı
panelde sunum yapan Petrol Ofisi Teknik
Hizmetler Kıdemli Mühendisi Efecan
Demirci ise, endüstriyel tesislerde gaz
motoruna olan ihtiyacın giderek arttığına
dikkat çekerek, şunları söyledi: “Talep
ve ihtiyaçlara göre, gelişen ekipman
tasarımlarından kaynaklı problemler
zaman zaman ortaya çıkabiliyor. Biz de
bu problemler için teknik yaklaşımımızla
yenilikçi çözümler geliştiriyoruz.
Texaco olarak, gaz motorlarının arıza
kök sebeplerine yönelik yaptığımız
araştırmalarda; bu arızaların %25’inin
yeni nesil ileri teknolojili Texaco HDAX
yağları ile, %23’ünün ise Texaco antifriz
ürünleriyle minimize edilebileceğini
ortaya koyduk. Geliştirdiğimiz bu
çözümler ile yağ ve antifriz değişim zaman
aralıklarını daha da uzatmanın yanında,
ekipman ömürlerinde de dikkate değer
bir artış sağladık.”
2022 RADÜS DERGİSİ 23

“OTOKOÇ” ADI ALTINDA BİRLEŞTİ.
Şimdi
Tek Çatı
Altında:

Daha çok
otomotiv
markası

Daha zengin
segment
yelpazesi

Daha güçlü
büyüyen
bir marka

Çevikleşen
hizmet
anlayışı

Daha
yaygın
şube

Mobilitede
daha
etkin
Tek bir noktadan,
daha güçlü, tüm ihtiyaçlara cevap veren

Otomotiv perakende
sektörüne yön veren
iki dev marka birleşiyor
Güçlerini tek bir marka altında birleştiren
Otokoç ve Birmot, tüm faaliyetlerini Otokoç
olarak devam ettirecek. Söz konusu yeni
yapılanmayla birlikte tüm araç markaları
ve hizmetler Otokoç adı altında toplanıyor.
Otokoç ve Birmot’un güçleri, “Otokoç” adı
altında birleşiyor. Otokoç Otomotiv tarafından
yapılan açıklamaya göre söz konusu yeni
yapılanmayla birlikte daha önce Otokoç ve
Birmot altında yer alan tüm araç markaları ve
hizmetler Otokoç markası altında toplanıyor.
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Birleşmeyle Otokoç 			
Daha da Büyüyor

vizyonu’ doğrultusunda hayata geçirilen
bu yeni güç birliği ile kurum olarak
büyümeye devam ederken, Türkiye
mobilite sektöründeki liderliğimizi
daha da pekiştireceğimize ve otomotiv
perakende sektörünün daha da
güçleneceğine yürekten inanıyorum.”

Türkiye’nin lider otomotiv perakendecisi
Otokoç Otomotiv çatısı altındaki
Otokoç ve Birmot’un tek bir isim altında
birleşmesinin getirdiği avantajlara dikkat
çeken Otokoç Otomotiv Perakende Genel
Müdür Yardımcısı Uğur Güven konuyla
ilgili olarak şunları söyledi:
“Yaptığımız araştırmaların da ortaya
koyduğu gibi Otokoç ve Birmot gibi aynı
hedefe sahip iki ayrı hizmet markasının
tek bir isim altında birleşmesinin
çok sayıda avantajı bulunuyor. Koç
Holding çatısının yarattığı güven ve
bilinirlikle geçmişi 94 yıl öncesine
kadar uzanan Otokoç’un işinin uzmanı,
köklü ve saygın bir marka olarak
konumlanması, hizmet verdiği diğer
faaliyet alanlarından kaynaklanan
güç ve çeşitlilik, yurt dışında da
faaliyet göstermesi ve sektör sözcüsü
olarak konumlanması ise söz konusu
uygulamada karar kılınmasının diğer
önemli rasyonelleri arasında yer alıyor.

Türkiye ve Dünyanın Önde Gelen
Markaları Tek Çatı Altında

Uğur Güven

‘Türkiye’nin en önemli ve en inovatif’
şirketlerinden biri olarak konumlanan,
tüketici bilinirliği yüzde 90’ları aşan,
sektörel sivil toplum kuruluşlarında
aktif rol alarak otomotiv sektörünün
büyümesine ilave katma değer yaratmaya
devam eden Otokoç Otomotiv, bu
birleşme ile şimdi daha da büyüyecek.
‘Yenilikçi mobilite çözümleri geliştiren,
küresel ve lider referans noktası olma

Otokoç Otomotiv çatısı altında hizmet veren
Birmot ve Otokoç’un tek bir isim altında
birleşmesiyle birlikte Ford, Ford Trucks,
Volvo, Fiat, Alfa Romeo, Jeep ve Maserati
markaları Otokoç bünyesinde toplandı.
Türkiye otomotiv pazarından yüzde 8’in
üzerinde pay alan şirket, araç kiralama ve
araç paylaşımı alanlarında da hizmet veriyor.
Bugün dokuz ülkede 400’e yakın noktaya
ulaşan ve Türkiye dışında Yunanistan,
Macaristan, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs, Kuzey
Irak, Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan’da
araç kiralama hizmeti veren Otokoç
Otomotiv, Avis Budget Group’un Avrupa,
Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki en
büyük lisans ve yatırım ortaklarından.
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Ampute Futbol Milli
Takımı’nın resmi sponsoru
Mercedes-Benz Türk oldu
Mercedes-Benz Türk, Ampute Futbol
Milli Takımı resmi ulaşım sponsorluğu
sözleşmesini 31 Mart tarihinde
düzenlenen törenle imzaladı. Törende;
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı
Süer Sülün, Ampute Futbol Milli Takımı için
özel olarak dizayn edilen otobüsü Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu
Başkanı Muaz Ergezen’e
teslim etti.
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Takımı’nın resmi ulaşım sponsoru oldu.
31 Mart Perşembe günü Haliç Kongre
Merkezi’nde düzenlenen imza törenine
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı
Süer Sülün, Türkiye Bedensel Engelliler
Spor Federasyonu Başkanı Muaz
Ergezen, milli takım oyuncuları, Koluman
Otomotiv Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Kaan Saltık ve Mercedes-Benz
Türk yöneticileri katıldı.
Bu anlaşma kapsamında; Mercedes-Benz
Türk, özel olarak giydirdiği aracın içini de
Ampute Futbol Milli Takımı sporcularının
ihtiyaçları doğrultusunda yeniden dizayn
etti. Bu araç Ampute Futbol Milli Takımı
sporcularına hizmet verecek.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı
Süer Sülün, “Nice başarılara yolculuk
etmelerini dilediğimiz Ampute Futbol
Milli Takımımız ile iş birliğimizin
uzun yıllar boyunca devam etmesini
diliyorum” diye konuştu. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu
Başkanı Muaz Ergezen, “Mercedes-Benz
Türk gibi büyük bir markanın Ampute
Futbol Milli Takımı’nın resmi ulaşım
sponsoru olarak destekçilerimiz arasına
katılması bizim için büyük bir mutluluk
ve gurur kaynağı” dedi.
Mercedes-Benz Türk, Türkiye Bedensel
Engelliler Spor Federasyonu’na bağlı
branşlardan Ampute Futbol Milli

Türkiye Bedensel Engelliler Spor
Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen,
törende yaptığı konuşmada şunları
söyledi: TBESF’nin kurulması ile Türkiye’de
bedensel engelli bireylerimizin spora
erişiminde yepyeni bir sayfa açıldı. Bu
sayfada başarıları ile sık sık kendinden
bahsettiren Ampute Futbol Millî
Takımı futbolcularımızın attığı her gol,
dolaylı olarak federasyonumuzun diğer
branşlarının tanınmasına da vesile oluyor.
Bugün bulunduğumuz noktaya küçük
adımlar ve imkânsızlıklarla ulaştık. Şimdi
ise çok daha büyük hayaller kuran ve
kendisini asla yalnız hissetmeyen büyük
bir camiayız. Bu dönüşümün en büyük
mimarları sporcularımız ve kıymetli
destekçilerimiz. Bunun için MercedesBenz Türk gibi büyük bir markanın
Ampute Futbol Milli Takımı’nın resmi

ulaşım sponsoru olarak destekçilerimiz
arasına katılması bizim için büyük
bir mutluluk ve gurur kaynağı. İş
birliğimizin her iki kuruma da hayırlı
olmasını temenni ediyorum. Ayrıca, bu
yıl içerisinde İstanbul’da ev sahipliği
yapacağımız 2022 Ampute Futbol
Dünya Şampiyonası’nda, şampiyon
olarak bu önemli kupayı müzemize
kazandıracağımıza da yürekten
inandığımı da bu vesile ile ifade etmek
istiyorum.”
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu
Başkanı Süer Sülün ise, “Otomotiv
sektörünün öncü kuruluşu olarak
gerek üretimimiz gerekse ihracatımız
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ile ülkemiz ekonomisine önemli
katkılar sağlıyoruz. Faaliyetlerimizi
bir sorumluluk olarak görmekten öte,
toplumu ve ülkemizi daima ileri
taşımayı odağımıza alarak
birçok kurumsal sosyal fayda
programını da yürütüyoruz.
Ülkemiz sporuna destek
olabilmek adına uzun
yıllardır çeşitli spor
branşlarında desteklerimizi
sürdürüyoruz. Bugün
gerçekleştirdiğimiz iş
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birliği ile spora verdiğimiz destekler
arasına Ampute Futbol Milli Takımımızın
resmi ulaşım sponsorluğunu da ekledik.
Sporcularımızın ihtiyaçları doğrultusunda
yeniden dizayn ettiğimiz otobüsümüz
ile milli takım futbolcularımızın daha
güvenli ve konforlu ulaşımlarını
sağlayacağımız için çok mutluyuz.
Kullanımlarına sunduğumuz araç ile nice
başarılara yolculuk etmelerini dilediğimiz
Ampute Futbol Milli Takımı ile olan iş
birliğimizin uzun yıllar boyunca devam
etmesini diliyorum.

1-10 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da
gerçekleşecek 2022 Ampute Futbol
Dünya Kupası’nda mücadele edecek
Ampute Futbol Milli Takımımıza
başarılar diliyor; tüm sporcularımızın ve
federasyonun yeni şampiyonluklara imza
atmasını temenni ediyoruz” dedi.
Uzun yıllardır Türk sporu ve sporcusunun
yanında olan Mercedes-Benz Türk, spora
olan desteğini önümüzdeki dönemde de
sürdürmeye devam edecek.
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Mescier Demir Çelik,
filosundaki MAN sayısını
iki yılda 25’e çıkardı

Türkiye demir çelik endüstrisinin güçlü firmaları Mescier
Demir Çelik, 2022 yılı araç yatırımlarına yine MAN ile devam
etti. Demir çelik endüstrisinde yurt içinin yanı sıra yurt
dışında da başarıyla faaliyetlerini sürdüren Mescier Demir
Çelik, yeni araç yatırımı kapsamında filosuna 15 adet MAN
TGS 18.470 BL SA GA TM çekici kattı. Firma, böylece son iki
yıldaki alımları ile filosundaki MAN araç sayısını 25’e çıkardı.
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Yarının teknolojisini bugünden
kullanıcısına sunan MAN kamyon ve
çekicileri; performans, dayanıklılık,
yüksek tasarruf ve satış sonrası hizmetleri
ile işletmelerin gözdesi olmaya devam
ediyor. MAN ile yol arkadaşlığını yeni
yılda da sürdürme kararı alan son firma
ise, demir çelik sektörünün güçlü markası
Mescier Demir Çelik oldu.
Geçen yıl filosuna kattığı 10 adet MAN
çekicinin performansından memnun
kalan firma, 2022 yılı araç yatırımlarında
da yine MAN’ı tercih etti. Mescier Demir
Çelik, bu doğrultuda filosuna 15 adet
daha MAN TGS 18.470 BL SA GA TM
çekici kattı. Firma, böylece son iki yıldaki
alımları ile birlikte filosundaki MAN
marka araç sayısını 25’e çıkardı.

“MAN araçları üstün nitelikleri ile
bize önemli katkılar sağlıyor”
MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş.
Kamyon Satış Uzmanı Çağrı Eke’nin
ev sahipliğinde düzenlenen teslimat
töreninde konuşan Mescier Demir Çelik
Lojistik Müdürü Mehmet Demirdövenler;
“Mescier Demir Çelik olarak, 1960
yılında demir ticaret ile başladığımız
yolculukta kısa sürede sektörün en
önemli firmalarından biri olduk. Özellikle
Karabük ve Bartın’da demir çelik
alanında yaptığımız yeni yatırımlarla
kapasitemizi daha da büyüterek, yurt
dışında da başarılı işlere imza attık. 2005
yılında ilk ihracatımızı gerçekleştirdikten
sonra, 2010 yılında da demir çelik profil

grubunda Türkiye’de en çok ihracat
yapan 100 firması arasında yer aldık.
Bugün ise, 100’ün üzerinde ülkeye ihracat
yapan sektörün lider firmalarından
biri olarak, yolumuza istikrarlı şekilde
devam ediyoruz. Büyüme hedeflerimize
yürürken de MAN, bize çok önemli
katkılar sağlıyor. Gerek araçların sahip
oldukları üstün nitelikler gerekse de satış
sonrası sunulan hizmetler nedeniyle yeni
araç yatırımımızda da yine MAN’ı tercih
ettik. MAN ile çalışmaktan ve filomuzu
yeni MAN araçları ile güçlendirmekten
çok memnununuz” dedi.

“Müşterilerimiz için güvenilir 		
yol arkadaşı ve çözüm ortağıyız”
Mescier Demir Çelik’in geçen yılın
ardından bu yılki araç yatırımlarında da
bir kez daha MAN’ı tercih ettiğini belirten
MAN Kamyon Satış Uzmanı Çağrı Eke;

“MAN olarak, pazara sunduğumuz
her aracımıza çok güveniyor ve
sonuna kadar da arkasında duruyoruz.
Araçlarımız; ileri teknoloji, üstün
performans, dayanıklılık ve düşük yakıt
tüketimleri ile işletmelere çok önemli
katkılar sağlıyor. Biz de satış sonrası
sunduğumuz 7/24 hizmet anlayışımızla
daima müşterilerimizin yanında
oluyoruz. Bu da bizi, müşterilerimiz
için güvenilir yol arkadaşı ve güvenilir
çözüm ortağı yapıyor. Mescier Demir
Çelik’in geçen yılki alımlarının ardından
bu yılda da yine MAN araçlarını tercih
etmesi, bizler için büyük mutluluk.
Kendilerine, bize ve markamıza
duydukları bu güven için teşekkür
ediyoruz. İş birliğimizin önümüzdeki
süreçte de devam etmesini diliyoruz.
Yeni araçlarımız, kendilerine ve
işletmelerine hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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Continental’den
araçlarda yakıt tüketimini
azaltacak öneriler

Enerji verimliliğini
artırarak emisyonları
ve yakıt tüketimini
azaltmak günümüzde
daha da önem kazanıyor.
Uluslararası Enerji Ajansı
geçtiğimiz günlerde
yaptığı açıklamada petrol
kullanımını azaltmak için
tüketicileri araçlarını yavaş
sürmeye, fazla yükleri
azaltmaya davet etti.
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Mevsimine uygun lastik kullanmamanın
da yakıt tüketimini artırdığına dikkat
çeken teknoloji şirketi ve Premium lastik
üreticisi Continental, hem yakıt tasarrufu
sağlayacak hem de yol güvenliğini
iyileştirecek önemli ipuçları paylaştı.
Enerji verimliliği ve düşük karbondioksit
emisyonunun yanı sıra artan maliyetler
de sürücülerin yakıt tüketimini azaltma
konusunda daha bilinçli olmasına neden
oluyor. Uluslararası Enerji Ajansına göre;
otoyollarda hız sınırlarını 10 km/saniye
azaltmak, özel araçlarda ve özellikle yük
kamyonlarında fazla ağırlığı azaltmak
ve aniden hızlanmamak gibi ‘eko-sürüş’
olarak adlandırılan yöntemlerle daha
verimli bir sürüş sağlanabilir.
Continental’in 2020 yılında binden fazla
sürücü ile geleceğin lastiği üzerine yaptığı
araştırmanın sonuçları da, sürücülerin
yüzde 40’tan fazlası için en önemli
konunun lastiklerin daha fazla yakıt
tasarrufu sağlaması olduğunu ortaya
koyuyor. Yakıt tasarrufu için Continental
faydalı önerilerde bulunuyor.

Yakıt tasarruflu lastik seçimi
maliyetleri azaltır

Öndeki araçla aranızda her zaman
güvenli bir mesafe bırakın

Lastikler, aracın yakıt tüketiminde
yüzde 20- 30 oranında bir etkiye sahip
olduğu için enerji tasarrufu sağlayan
lastiklerin seçilmesi, doğrudan yakıt
maliyetlerini azaltıyor.

Lastiklerde, özellikle ön lastiklerin
kenarlarında, düzensiz aşınma
işaretlerini kontrol edin. Düzensiz
aşınma, yakıt tüketimini artırabilecek
ve lastiklerinizin daha hızlı aşınmasına
neden olabilecek bir rot balans veya
süspansiyon sorununa işaret edebilir.
Ani hızlanma ve frenden kaçının.
Bu durum bu hem yakıt tüketimini
artırır hem de lastiklerin aşınmasına
neden olur. Araç üreticilerinin bakım
tavsiyelerine mutlaka uyun.

Lastikleriniz döndükçe yol yüzeyine
yakınlaşıp uzaklaşarak enerji kaybına
neden olur. Enerji kaybının miktarı
lastiğin yuvarlanma direnci ile doğru
orantılıdır. Düşük yuvarlanma direncine
sahip lastiklerin enerji verimliliği en
yüksek seviyedir. Bu, aracı hareket
ettirmek için daha az güç ve dolayısıyla
daha az yakıt ihtiyacı demektir.
Çevre bilinciyle trafiğe çıkmak yakıt
tüketimini önemli ölçüde azaltır.
Lastiklerinizin basıncını düzenli olarak
kontrol edin. Düşük basınç yakıt
tüketimini artıran ve fren performansını
etkileyen faktörlerden birisidir.

Fazladan ağırlık da yakıt tüketimini
artırır. Gerekli olmayan eşyaları
aracınızda bulundurmayın. Mevsim
geçişlerinde lastik değiştirmek de
hayati önem taşıyor. Yaz mevsiminde
kış lastiği ile yola çıkıldığında lastikler
aşırı ısınma nedeni ile çabuk yıpranıyor
ve yol tutuşu da zayıf oluyor. Ayrıca
yakıt tüketimini de artırıyor.
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OKT Trailer,
marka kalitesini
enerji devleri ile
buluşturuyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve
EPDK başta olmak üzere, enerjiyle
ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarını
özel sektörle bir araya getiren, aynı
zamanda ulusal, bölgesel ve uluslararası
enerji şirketleri için önemli bir iş birliği
platformu olan Petroleum İstanbul
fuarında 31 Mart – 02 Nisan 2022
tarihinde karşılıklı çift stantta 2 aracını
sergileyecek olan OKT Trailer sektöründe
tek katılımcı olarak geniş ürün gamı,
ADR’li ürünler konusundaki uzmanlığı ve
satış sonrası servis alanında verdiği geniş
kapsamlı hizmetleri ile gövde gösterisine
hazırlanıyor.
Enerji sektörünün öneminin arttığı yeni
dönemde lojistik süreçlerinde görülen
hareketliliğe paralel sunduğu çözümler
ile dünyada ihracat payını arttıran OKT
Trailer, Uçak İkmal Tankeri, Akaryakıt
Tankeri, Kimyasal Tanker, LPG Tanker,
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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, Türkiye’nin en geniş kapasite
aralığına ve farklı geometrik gövde
kesitlerine sahip tanker seçenekleri
ile 8. kez Petroleum Istanbul
fuarında yerini alıyor.

Bitüm Tanker gibi farklı ürün gamında,
üretim teknolojileri ile mevzuatlara ve
hizmet edeceği coğrafi bölge iklim ve yol
koşullarına göre karbon, paslanmaz çelik
ve alaşımlı alüminyum malzemelerden
üretilen, tasarım hesaplamalarına uygun
kalınlıklarda, farklı geometrik kesitlerde,
geniş hacim aralığında, üstten ve alttan
dolum yapılabilen, tek veya çok bölmede
malzeme taşımaya uygun geniş tanker
seçenekleri ile müşterilerine sağladığı
sürdürülebilir hizmet alanlarını fuar
ziyaretçilerine aktaracak.
Araç ve üst yapı muayene merkezi olarak
karayolunda tehlikeli madde taşımacılığı
yapan ADR’li araçların teknik muayenesi
konusunda Türkiye’de yetkilendirilen
ilk 5 firmadan biri olarak 2004 yılından
bu yana tecrübesi ile tehlikeli madde
taşımacılığında muayene merkezi ve
TSE belgelendirmeleri ile sektörde tam

hizmet vererek ürün marka kalitesini
bütünleyici çalışmalara imza atan OKT,
ADR’li Tanker, Bitüm Tanker, LPG Tanker
ve daha birçok ürünün muayenesinde
hızlı çözüm noktası olarak, servis
alanında sertifikalı uzman kadrosu
ve mühendislik tecrübesi ile marka
ayrımı gözetmeksizin tamirat ve tadilat
işlemlerinin yasal mevzuatlara uygun
yapılmasında 7/24 kesintisiz hizmet
vererek müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını
karşılıyor.
Satış ve satış sonrası servis hizmet
kalitesi ile sürdürülebilir iş ortaklığında
tercih sebebi olan OKT Trailer, enerji
sektörü temsilcilerinin buluşma noktası
Petroleum İstanbul’da Tüyap Fuar
Merkezi, 12. holde B170 ve C100 olmak
üzere karşılıklı çift stantta Konik Tanker
Semi Treyler ve Araç Üstü Silindirik Tanker
ürünleri ile yer alacak.
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Yeni nesil
Premium
Prometeon
02 serisi

Tüm dünyada endüstriyel ve ticari lastik odaklı tek şirket olan
Prometeon Tyre Group’un en yeni ürün grubu 02 Serisi; dört yıl
süren araştırma-geliştirme çalışmaları, 2,500 lastikle İtalya,
Almanya ve Türkiye yollarında 180 milyon kilometrelik saha
testleri, pazarlama, lojistik ve ticaret ekiplerinden oluşan bir
çalışma grubunun ortak katkısıyla hayat buldu. 02 Serisi doğdu:
PIRELLI markalı yeni nesil premium Prometeon lastikleri Nisan
ayında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki ülkelerde yollarda
yerini alacak. İlk etapta; uzun mesafe, otoyol, bölgesel, şehir içi ve
şantiyelerde kullanılan dört ürün grubu pazara sunuluyor.
36 RADÜS DERGİSİ 2022

Dayanıklılıkta ortalama %20 gelişme
ve düzenli aşınmada ortalama
%10 artış sağlandı. Prometeon
Tyre Group CTO’su Alexandre
Bregantim ise seriye ilişkin
olarak şunları kaydediyor;
“Tasarım ve üretimde
yenilenebilir malzemelerin
formülasyonlarına ve
kullanımına, sürdürülebilir
malzemeler içeren
formülasyonlara
odaklanırken aynı zamanda
performanstan ödün
vermeden lastiklerin
ağırlığını optimize
etmemizi sağlayan
teknolojik çözümlere ve
yenilikçi süreçlere ağırlık
verdik. Ayrıca lastiklerin
kullanım ömrünü uzatmak
için tüm ürünlerimiz
yeniden kaplanabilir ve
diş açma uygulamasına
elverişlidir.”

02 Serisi’nin Prometeon’un en yeni
teknolojisi ile beraber endüstriyel
ve ticari lastik üretiminde en iyi
uygulamayı temsil ettiğini kaydeden
Prometeon Tyre Group Genel
Müdürü Roberto Righi şunları
söylüyor: “Prometeon için bu seri,
ürünlerimizde nesil değişimi demek.
Teknolojimiz sayesinde hammadde
kullanımından başlayarak
geri kazanım hedefli üretim
sürecimizle sürdürülebilirliğe
odaklandık. Çevreye verdiğimiz
önem ürünlerimizi hem üretim
sürecinde hem de kullanımda daha
sürdürülebilir kılıyor. Ürünlerimizin,
yakıt tasarrufu sayesinde CO2
emisyonlarının azaltılmasına
katkı sağlaması, mevcut pazarın
sorunları göz önüne alındığında
oldukça önemli.”

Prometeon Ar-Ge ekibi
yenilikçilik ve sürdürülebilirliğe
odaklandı
Yeni ürün yelpazesini geliştirirken
Prometeon’un Ar-Ge ekibi için
inovasyon ve sürdürülebilirlik kilit
hedeflerdi. Sürdürülebilir inovasyon
adına, teknolojik çözümlerin katkısıyla
Prometeon Ar-Ge merkezlerinde
geliştirilen yeni seri, taşımacılık
sektöründeki profesyoneller için
etkin maliyet ve çevreye saygı
açısından en üst seviyeyi temsil
ediyor. Bu süreçte gerçekleştirilen
tüm Ar-Ge çalışmaları bir yandan
yüksek kilometre performansı diğer
yandan “aktif sürdürülebilirlik” ile
operasyonel maliyetleri daha etkin bir
şekilde yönetmeye odaklandı. Aktif
sürdürülebilirlik; daha uzun lastik
ömrü, daha düşük dönme direnci ve
daha düşük yakıt tüketimi anlamını
taşıyor.

Sürdürülebilirlik
ilkelerine özen gösterirken, aynı
güvenlik standartlarıyla en iyi
performansı sunabilen çok dengeli
bir ürün elde etmek için materyallere
ve üretim süreçlerine yoğun ve
hassas bir şekilde odaklanıldı.
02 Serisi önceki seriye kıyasla
peformansını artırdı; dönme
direncinde tüm seride ortalama
%18 iyileşme sağlanırken kilometre
performansı ortalama %10 arttı.

02 SERİSİ’NİN PİYASAYA ÇIKACAK İLK DÖRT
ÜRÜN GRUBU VE YENİ İSİMLENDİRMELERİ
R02 PRO TRAILER PLUS 385/65 R 22.5 olarak;
G02 PRO MULTIAXLE PLUS 385/65 R 22.5 olarak
U02 URBAN-e PRO MULTIAXLE 275/70 R 22.5 ve 315/60 R 22.5 olarak;
R02 PROFUEL 225/75 R 17.5 ve 285/70 R 19.5 olarak mevcuttur.

Yeni seride ürün grubu
adındaki ilk harf segmenti
gösteriyor. Otoyol için H,
bölgesel için R, şehir içi otobüs
için U ve şantiyeler ile beraber
yol içi / yol dışı karma kullanım
için G harfi kullanılıyor. Bunu yeni
seriyi temsil eden 02 numaraı takip
ediyor. Kullanım türü ise şu şekilde
belirtilyor; düşük dönme direnci için
Profuel, treyler ve yarı treylerlere
özel PRO Trailer ve şehir içi elektrikli
ve hibrit otobüsler için Urban-e. Son
olarak kullanılacak aks; direksiyon
için Steer, çekiş aksı için Drive ve
çoklu aks kullanımı için Multiaxle
olarak ifade ediliyor.

Prometeon Mühendisliği
Prometeon Tyre Group’un tasarım
ve üretimi ile beraber elde edilen
teknolojik yenilikçilikleri simgeleyen/
gösteren/ortaya koyan ve Prometeon
Mühendisliği anlamını taşıyan
“Prometeon Engineered” ifadesiyle
Prometeon markası tüm 02 Serisi
lastiklerinde yer alıyor. Üç tepecikli kar
tanesi (3PMSF) işaretlemesine sahip
02 serisi lastikler RFID sensörü ile
donatılmıştır ve Avrupa’daki büyük araç
üreticileri tarafından onaylanmıştır.
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02 Serisi’nin odağında 		
yer alan yenilikler
PROGEA (Pro Grip Environment
Approach): Bu teknoloji,
materyallere, özellikle hamur
yapısına yeni bir yaklaşım
getirmiştir. Prometeon, ürünün
güvenlik (ıslak tutuş) ve
verimlilik (dönme direnci)
açısından performansından
ödün vermeden, hem
fabrika personelinin
sağlığını korumak hem de
çevresel etkiyi azaltmak için
sürdürülebilir malzemeler
kullanmayı tercih etmiştir.
SHTB (Süper Yüksek
Esnek Kuşak): Kuşaklar,
karkas sağlamlığı ve uzun
ömürlülüğü için yüksek
esneklik ve korozyon
yayılımının önlenmesini
sağlayan yüksek mukavemetli
çelikten yapılmıştır. SWITe
(Sarmal Yapıdaki Çelik Tel): Sıfır
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derece sarmal yapıdaki çelik tel, dayanıklılığı
ve direnci artıran yeni bir tasarıma ve
artırılmış bir çapa sahiptir.
COBe (İç İçe Geçmiş Topuk):
Güçlendirilmiş lastik topuğu, yeni
tasarımı ile birlikte ekstra esneklik,
direnç ve yüksek yük kapasitesi
sağlar.
LEDB (Yenilikçi Düşük Enerji
Dağılımlı Kuşak): Lastiğin ağırlığını
optimize etmek ve enerji kaybını
sınırlamak, dönme direncini ve
yakıt tüketimini azaltmak için
yenilikçi kuşak tasarlanmıştır.
SSRP (Yenilikçi Omuz Blokları) Yeni
omuz tasarımı sayesinde doğru
yüzey basıncı oluşturur ve bu
sayede düzenli aşınma ve daha
yüksek kilometre performansı
sağlar. HR4B (Yüksek Mukavemetli
4 Kuşak): Yeni yüksek mukavemetli
4 kuşak yapısı karkas esnekliği ve
yüksek yapısal dayanıklılık sayesinde
düzenli aşınma, kaplanabilirlik, yol
tutuşu sağlanır.
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Mercedes-Benz Türk, nakliye
kamyonu portföyüne Arocs
3240 L ENA 8x2’yi ekledi

Mercedes-Benz, birçok teknolojik özelliğe sahip olan yeni yol aracı
Arocs 3240 L ENA 8x2’yi pazara sunuyor. Arocs 3240 L ENA 8x2,
farklı ihtiyaç ve üst yapılara hitap edebilecek bir araç olarak öne
çıkıyor. Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü
Alper Kurt; “Pazar ihtiyaçları ve müşterilerimizden gelen talepler
doğrultusunda ürünlerimizi sürekli yeniliyoruz. Bu yaklaşımımız
doğrultusunda, üstün teknik özelliklere sahip yol aracımız Arocs
3240 L ENA 8x2’yi müşterilerimizle buluşturuyoruz” dedi.
40 RADÜS DERGİSİ 2022

Dümenlenebilir arka aksı sayesinde
yüksek manevra kabiliyetine sahip olan
Arocs 3240 L ENA 8x2’nin öne çıkan
standart donanımları arasında; hava
süspansiyonlu arka akslar, Powershift
şanzıman, çift devreli direksiyon sistemi
ve flanşsız şanzıman PTO yer alıyor.
Mercedes-Benz, üstün teknik özelliklere
sahip yol aracı Arocs 3240 L ENA 8x2’yi
müşterileriyle buluşturuyor. Arocs 3240
L ENA 8x2; sahip olduğu teknik özellikler
ile farklı üst yapılara hitap edebilecek bir
araç olarak öne çıkıyor.
Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama
ve Satış Direktörü Alper Kurt; “Pazar
ihtiyaçları ve müşterilerimizden gelen
talepler doğrultusunda ürünlerimizi
sürekli yeniliyoruz. Bu yaklaşımımız
doğrultusunda, üstün teknik özelliklere
sahip yol aracımız Arocs 3240 L ENA
8x2’yi müşterilerimizle buluşturuyoruz.
Sahip olduğu teknik özelliklerle farklı
üst yapılara uygun olan Arocs 3240

L ENA 8x2 ile nakliye sektöründe
hizmet veren filo müşterilerinin ve
bireysel kullanıcıların ilk tercihi olmayı
hedefliyoruz” diye konuştu.
Arka aks hava süspansiyonu özelliğine
sahip olan Yeni Arocs 3240 L ENA 8x2,
2+2 aks düzeninde ve 10 tekerlekli olarak
müşterilerin beğenisine sunuluyor.
9 ton taşıma kapasitesine sahip olan
ilave arka aksta kullanılan lastik ve
jantlar, aksın kapasitesiyle uyumlu
olacak ve aracın dayanıklılığını öne
çıkaracak şekilde tasarlandı. Aracın
arka aks hava süspansiyon özelliği
ve konfigürasyonunda yer alan özel
donanımlar sayesinde, stabiliteye ek
olarak konforlu ve gürültüsüz bir sürüş
imkanı da sunuluyor.
Arka aksın dümenlenebilir özellikte
olması manevra kabiliyetinde büyük
avantaj sağlıyor. Dümenlenebilir
arka aksı sayesinde yüksek manevra
kabiliyetine sahip olan Arocs 3240 L ENA

8x2’nin öne çıkan standart donanımları
arasında; hava süspansiyonlu arka
akslar, Powershift şanzıman, çift devreli
direksiyon sistemi ve flanşsız şanzıman
PTO yer alıyor. Araç, standart olarak tek
yataklı, uzun kabinli ve 5.150 mm aks
mesafesi ile sunuluyor.
Standart donanımı sayesinde çeşitli üst
yapı ihtiyaçlarına cevap verebilen Arocs
3240 L ENA 8x2, 10 km/s hız sınırlayıcısı
özelliği ile yol damperi üst yapısıyla
da tercih edilebiliyor. Araç; ormancılık,
odunculuk ve hububat taşımacılığı gibi
sektörlerde hizmet veren müşterilerin
yanı sıra katı atık segmenti müşterilerine
de hitap ediyor.
Pazar koşulları ve müşterilerinden gelen
talepler doğrultusunda model ailesinde
yenilikler gerçekleştiren MercedesBenz Türk, Arocs 3240 L ENA 8x2 ile
nakliye sektöründe hizmet veren hem
filo müşterilerinin hem de bireysel
kullanıcıların ilk tercihi olmayı hedefliyor.
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Renault Trucks’tan
2021’de önemli
bir büyüme

Renault Trucks, 2021 yılında
büyüyen pazarda geçen seneye
oranla satış adetlerini %25
artırarak toplam 51.460 araç
satışı gerçekleştirdi.

42 RADÜS DERGİSİ 2022

Renault Trucks, genel olarak ekonominin
canlandığı ve ticari araç pazarlarında
güçlü talebin oluştuğu bir yılın sonunda,
üretim hatlarındaki arz kesintisine
rağmen toplamda % 25 artışla 51.460
adet araç satışına ulaştı. Renault Trucks,
ayrıca sipariş alımında da % 44 artış
kaydetti.

Teslimatlar arttı
Araç teslimatlarının detayları;
Bölgelere göre:
Avrupa (Fransa hariç) : 24,760
Fransa

: 21,222

Diğer uluslararası
pazarlar

: 5,478

Tonajlara göre:
Ağır ve Orta
Segment Araçlar

: 33,422 (+27% )

Hafif Ticari Araçlar

: 18,038 (+21% )

Avrupa’daki pazar payının
değerlendirilmesi
Renault Trucks, Avrupa pazarında 6
tonun üzerindeki araç satışlarında %
41’lik bir artış sergilerken diğer tüm
bölgelerde de pazar paylarını artırarak
başarılı sonuçlar elde etti. Fransa’da ise
tüm segmentlerde % 29,8’lik oran ile son
on yıldaki en yüksek pazar payına sahip
oldu. Özellikle % 89 artışla Polonya’da
(1.705 araç) ve % 56’lık artışla İngiltere’de
iyi bir gelişme sağlandı.
Ayrıca Renault Trucks, 2021’de araç
satışlarının % 45’i ile satış sonrası bakım
ve onarım anlaşmaları gerçekleştirerek
servis sözleşmelerinin penetrasyonunda
da istikrarlı bir büyüme kaydetti. 16 ton
üzeri kamyon satışlarında % 20,7 artış
kaydedilirken pazar payı % 8,8 olarak
gerçekleşti. 6-16 ton pazarında ise pazar
payı % 7,3’e ulaşırken satışlar geçen
seneye göre % 11 arttı.

Avrupa’nın dışındaki tüm
uluslararası bölgelerde de
satışlar arttı
Renault Trucks, Avrupa dışındaki
uluslararası bölge satışlarında % 15
ve siparişlerinde % 7 artış kaydetti.
Araç satışlarının % 30’una satış
sonrası bakım onarım anlaşmalarının
eklenmesiyle servis sözleşmelerinde
de artış yaşandı.
Renault Trucks’ın Avrupa ve Fransa
dışındaki diğer bölgelerde kaydettiği
pazar payı artışı, 2021 yılına damgasını
vurdu. 16 ton üzerinde % 6.7’lik pazar
payı ile Türkiye’de son yılların en iyi
ilerlemesini kaydetti ve Orta Doğu’da
% 8 gibi etkileyici bir başarı elde etti.
Afrika, Latin Amerika ve Asya’da
Renault Trucks, Şili, Fas ve Endonezya’da
dikkat çekici performanslarla % 16 (+5
puan) pazar payı sağladı.
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İkinci el kamyonlara istikrarlı talep
2021 yılında pazardaki canlanma ve
üretimde yaşanan kesintiler nedeni
ile yaşanan araç sıkıntısı, ikinci el
kamyonlara olan talebi arttırdı. 2021’de
Renault Trucks, Bourg-en-Bresse’deki
İkinci El Kamyon Fabrikası’nda 300 aracı
dönüştürerek, en az 1 milyon km yol için
dayanıklı tasarlanan sınırlı
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sayıdaki kullanılmış T Robust 13 L çekici
serisini piyasaya yatırımlarına devam etti.

Renault Trucks, elektrikli
mobilitede hızını artırıyor
Renault Trucks’ın elektrikli kamyon
yelpazesi, son yıllarda kesintisiz olarak

genişliyor ve satış hacimleri de bu
hızlı ilerlemeyi yansıtıyor: 2021’de 249
elektrikli kamyon teslim edildi ve 613
sipariş alındı. Avrupa pazarında, Renault
Trucks’ın payı ise % 17 olarak gerçekleşti.
Öte yandan Renault Trucks, artan
hedeflerle stratejisini hızlandırıyor:
2030›daki satış hacimlerinin % 50’sini
elektrikli araçlar oluşturacak ve 2040›a
kadar sunduğu araçların % 100’ü
karbonsuz olacak.

Daimler
Truck, DAX
Endeksi’nde
işlem
görmeye
başlıyor

Daimler Truck, 24 Mart’ta düzenlenecek
Yıllık Değerlendirme Konferansı’nda 2022
mali yılına ilişkin yol haritasını anlatacak,
finans ve finans dışı verileri açıklayacak.
Daimler Truck, DAX Borsa Endeksi’ne
geçiş yapacağını açıkladı. Söz konusu
karar doğrultusunda, Aralık 2021’de
Daimler AG’den ayrılan ve yeni bir
şirket olarak kurulan Daimler Truck
Holding AG, 21 Mart’tan itibaren DAX
Endeksi’nde işlem görecek. 10 Aralık’taki
ilk kotasyonun üzerinden yalnızca
iki ay geçtikten sonra MDAX’ta işlem
görmeye başlayan Daimler Truck, şimdi
de Almanya’nın en önemli hisse senedi
endeksi olan DAX Endeksi’ne çıkmayı

başararak güçlü yükselişini sürdürdü.
DAX Endeksi’nde, Frankfurt Menkul
Kıymetler Borsası’nın piyasa değeri
açısından en büyük ve en yüksek
cirolu 40 Alman hissesinin performansı
takip ediliyor. Deutsche Börse, endeks
bileşeni değişiklikleri konusunda
Mart ve Eylül aylarında olmak üzere
yılda iki kez karar alıyor. Daimler
Truck, 24 Mart’ta düzenlenecek Yıllık
Değerlendirme Konferansı’nda şirket ve
sektör düzeyinde; finans ve finans dışı
sektörle ilgili ayrıntılı ve önemli verileri
paylaşacak. Toplantıda, Daimler Truck’ın
2022 mali yılına ilişkin yol haritası da
sunulacak.

Daimler Truck, 21 Mart tarihinden
itibaren geçerlilik kazanacak DAX
Borsa Endeksi’ne geçiş yapıyor.
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DHL Express’ten 800 milyon
litrelik Sürdürülebilir
Havacılık Yakıtı anlaşması

DHL Express, Sürdürülebilir Havacılık yakıtı için bp
ve Neste ile 800 milyon litreyi aşan toplam miktarla
bugüne kadar yapılan en büyük anlaşmalardan ikisini
yaptıklarını açıkladı. Bp ve Neste, DHL Express’e 2026
yılına kadar 800 milyon litrenin üzerinde Sürdürülebilir
Havacılık Yakıtı sağlamayı taahhüt ediyor.
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Yaşam döngüsü bazında elde edilecek
CO2 tasarrufunun, yaklaşık 400 bin binek
otomobilin yıllık sera gazı emisyonu ile
eşdeğer olduğu hesaplanıyor.
Dönüm noktası niteliğindeki bu
anlaşmalar, Deutsche Post DHL Group’un
2030’a kadar tüm hava taşımacılığı için
%30 oranında Sürdürülebilir Havacılık
Yakıtı kullanma hedefine doğru atılmış
çok önemli bir adım.
Deutsche Post DHL Group CEO’su
Frank Appel: “SAF kullanımı şu anda
havacılıkta CO2 yaşam döngüsü
emisyonlarını azaltmaya giden ana
güzergâhlardan biri.”
Bonn/Almanya, : DHL Express, hava
yolu lojistiğini karbonsuzlaştırma ve
daha sürdürülebilir olma yolunda
önemli bir adım attığını duyurdu.
DHL, bp ve Neste ile önümüzdeki beş
yıl içinde DHL Express’e 800 milyon
litreden fazla Sürdürülebilir Havacılık
Yakıtı (SAF) sağlanmasını öngören yeni
stratejik iş birlikleri gerçekleştirildiğini
doğruladı. Söz konusu yeni anlaşmalar,
havacılık dünyasında bugüne kadar
yapılan en büyük SAF anlaşmaları
arasında yer alıyor. Daha önce San

Francisco (SFO), Doğu Midlands (EMA)
ve Amsterdam’daki (AMS) DHL ağında
başlayan SAF kullanımına bu anlaşmalar
da eklendiğinde, DHL Express’in 2026’ya
kadar tüm hava taşımacılığında yüzde
10 SAF karışımı kullanma hedefi, yüzde
50’nin üzerinde bir oranla gerçekleşmiş
olacak. DHL, bu stratejik iş birlikleriyle
havacılık yakıt döngüsünde yaklaşık
2 milyon ton karbondioksit emisyonu
tasarrufu sağlanacağını öngörüyor; bu
miktar, yaklaşık 400 bin binek otomobilin
yıllık sera gazı emisyonuna eşdeğer.
DHL Express, 220 ülke ve bölgeden
oluşan küresel ağında yılda 480
milyondan fazla acil gönderi niteliğinde
belge ve paket taşıyor. Açıklayıcı bir
örnek vermek gerekirse; söz konusu
800 milyon litre ile Cincinnati/ABD ve
Almanya’nın Leipzig şehri arasındaki
rotada yıllık yaklaşık 1.000 DHL uçuşu,
yüzde 100 SAF kullanıldığını varsayacak
olursak Boeing 777’ler tarafından yaklaşık
12 yıl boyunca gerçekleştirilebilir. Bu,
toplamda 12 bin karbon nötr uzun
mesafeli uçuş anlamına geliyor.
Deutsche Post DHL Group CEO’su Frank
Appel şunları söylüyor: “Dünyanın lider
lojistik şirketi olarak müşterilerimize yeşil

ve daha sürdürülebilir çözümler sunmak
bizim sorumluluğumuz. Bp ve Neste ile
yapılan tarihî nitelikteki SAF anlaşmaları,
havacılık sektöründe atılan önemli bir
adımı ifade ediyor ve sürdürülebilirlik yol
haritamızın genel kapsamını doğrular
bir nitelik taşıyor. SAF kullanımı şu anda
havacılık yakıtı yaşam döngüsünde
mevcut uçak tipleriyle CO2 emisyonlarını
azaltmaya giden ana güzergâhlardan
biridir.”

Air bp Kıdemli Başkan Yardımcısı
Martin Thomsen, konuya ilişkin
şunları söylüyor:
“Deutsche Post DHL Group ile stratejik
ilişkimizi daha da derinleştiren bu
önemli anlaşmayı tamamlamanın
gururunu yaşıyoruz. Bp bir entegre
enerji şirketine dönüşürken hammadde,
global üretim, lojistik ve havaalanı
altyapısını kapsayan değer zincirimizin
gücünden yararlanıyoruz. SAF alanında
karmaşık müşteri gereksinimlerine
yönelik çözümler tasarlayıp sunabilecek
iş hacmine ve ticari uzmanlığa sahip
şirketlerin sayısı pek fazla değil. Bizim
hedefimiz, karbonsuzlaştırma seçenekleri
konusunda havaalanları ve hava yolu
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şirketleriyle daha da yakın çalışmak;
küresel havacılık dünyasının daha
düşük karbon hedeflerini gerçeğe
dönüştürmesini desteklemek üzere SAF
kullanımını hararetle teşvik ediyoruz.”
Deutsche Post DHL Group,
Sürdürülebilirlik Yol Haritası’nda 2030
yılına kadar tüm hava taşımacılığında
yüzde 30 SAF karışımı kullanmayı
taahhüt etmiştir. Her iki tedarikçi de atık
yağlardan üretilen SAF sağlayacaktır.
Atık ve tortulardan elde edilen bu SAF,
yaşam döngüsü boyunca, yerini aldığı
geleneksel jet yakıtlarına kıyasla sera gazı
emisyonunu yüzde 80’e varan miktarda
azaltarak böylelikle DHL’in karbon ayak
izini küçültecektir. Yakıtın sürdürülebilir
olmasını temin etmek üzere gıda
üretimine rekabet teşkil edebilecek ya
da toprağın kullanım şeklinin dolaylı
yoldan değişmesine neden olabilecek
hammaddelerin kullanımından
kaçınılmaktadır.
DHL Express CEO’su John Pearson
şunları söylüyor: “Her SAF anlaşmasıyla
müşterilerimize yardımcı olmak üzere
daha sürdürülebilir çözümleri devreye
almak bakımından önümüzde duran
büyük ödeve yönelik farkındalığımız

48 RADÜS DERGİSİ 2022

daha da artıyor. Müşterilerimiz her
gün bize düşük karbonlu lojistik
çözümler hakkında sorular soruyor
ve daha sürdürülebilir bir gelecek
yaratma yolundaki ortak hedefimizde
onlarla iş birliği yapmamızı istiyorlar.
bp ve Neste ile yaptığımız yeni SAF
anlaşmaları, bu yolculuğun kilometre
taşlarıdır. Temel odağımız, şu anki
tedarik açığını gidermek için daha fazla
SAF tedarikçisine ilham vermek. Aynı
zamanda, politikacıları Avrupa Birliği’nde
ve dünya çapında SAF’ın pazardaki
yükselişini hızlandırmak için, esnek SAF
alımlarına ve kullanımına olanak verecek
bir finansal mekanizma da dahil olmak
üzere doğru çerçeveyi belirlemeye
çağırıyoruz.”

için daha sağlıklı bir gelecek yaratma
yolculuğumuzda biraz daha mesafe
kaydetmemizi sağlayan bu önemli
adımı DHL ile birlikte atmış olmaktan
mutluluk duyuyoruz. Bugün yapılan
bu duyuru, aynı zamanda müşterilerin
2030’a kadar yılda en az 20 milyon ton
CO2 olmak üzere sera gazı emisyonlarını
azaltmalarına somut olarak nasıl yardımcı
olduğumuzu da ortaya koyuyor. SAF,
havacılık sektörünün 2050 yılına kadar
net sıfır emisyona ulaşma gayretinin
temel dayanak noktalarından biri.
Bu hedefe ulaşmak için mevcut tüm
hammadde ve çözümleri kullanarak
havacılık değer zinciri boyunca tüm
paydaşlarla ortak bir çaba sarf etmek
gerekiyor.”

Neste Başkanı ve CEO’su Peter
Vanacker, şunları söylüyor:

DHL Express, gelecekte Sürdürülebilir
Havacılık Yakıtı tedarikçileriyle iş
ortaklığını genişletmeyi ve hava
taşımacılığındaki SAF yüzdesini
sürekli olarak artırmayı hedefliyor.
DHL, Deutsche Post DHL Group’un
Sürdürülebilirlik Yol Haritası’nda
belirtildiği gibi, havacılığın sera gazı
emisyonlarını önemli ölçüde azaltmak
üzere yenilikçi teknolojileri destekleme
yönündeki kararlılığını koruyor.

“Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz en
büyük SAF anlaşması olan ve kilometre
taşı niteliği taşıyan bu anlaşma,
havacılıkla bağlantılı emisyonlara karşı
harekete geçmeye dönük giderek artan
ihtiyaç ve aciliyetin ve elbette kararlılığın
altını çiziyor. Her iki şirketin müşterek
hedeflerini ortaya koyan ve çocuklarımız

Maxion İnci
Jant Grubu,
Maxion
Takım
Ödülleri’nde
toplam 8
ödülün
sahibi oldu
Türk otomotiv tedarik sanayinin
öncülerinden Maxion İnci Jant
Grubu, Maxion Wheels’in her
sene düzenlediği Maxion Takım
Ödülleri’nde 5 birincilik, 2 ikincilik
ve 1 üçüncülük olmak üzere
toplam 8 ödül kazandı.
Maxion Wheels’in her sene düzenlediği
Bölgesel ve Global Takım Ödülleri
Yarışmalarında ödüller sahiplerini buldu.
Maxion İnci Jant Grubu bölgeselde 3,
globalde 3 ödül kazanarak bu sene de
büyük bir başarıya imza attı. Türkiye
Operasyonlarını başarıyla temsil eden
Türk ekipleri ayrıca 2 PD Ranking
ödülüne layık görüldü.

EMEA bölgesinde 3 birincilik
Maxion İnci jant Grubu, Bölgesel Maxion
Takım Ödülleri’nde Maxion Wheels’in
Almanya, Çek Cumhuriyeti, İspanya, İtalya
ve Güney Afrika’daki fabrikaları arasında 3
birincilik ödülünün sahibi oldu.
Maxion İnci Alüminyum, Soğuk Döküm
ile Enerji Tüketiminin Azaltılması projesi
ile OPEX Birincilik Ödülü’nün, Maxion İnci
Çelik Kalite Süreçlerinin Dijitalizasyonu
projesi ile Doğal Çalışma Grubu Destek

Gülçin Tekin

Ödülü’nün sahibi olurken, Maxion
Jantaş Lojistik Süreçlerinin Otomasyonu
projesi ile Doğal Çalışma Grubu Yönetim
Ödülü’ne layık görüldü.

Bölgesel ödüllerde birincilik alan
projeler, Global MTA ödüllerinin de
sahibi oldu
Maxion Bölgesel Takım Ödüllerinde
ödüle layık görülen 3 takım Global
Takım Ödülleri’ne de aday gösterildi ve
Operasyonel Mükemmellik kategorisinde
birinciliği kazanırken Doğal Çalışma
Grubu’nda destek ve yönetim
kategorilerinde ikincilik ödüllerine layık
görüldü.

PD Ranking ödüllerinde de
birincilik ve ikincilik ödülü
Bu ödüllerinin yanı sıra Maxion İnci
Alüminyum, PD Ranking Alüminyum
Fabrikaları Birincilik Ödülü’nün, Maxion

Jantaş ise PD Ranking Çelik Fabrikaları
Üçüncülük Ödülü’nün sahibi oldu.
Maxion İnci Jant Grubu Ortak
Fonksiyonlar Direktörü Gülçin Tekin
başarıları için ekipleri kutlayarak “Bu
sene Maxion Bölgesel ve Global Takım
Ödüllerinde birçok ödül kazanmanın
mutluğunu ve gururunu yaşıyoruz.
Kurum olarak benimsediğimiz gelecek
vizyonu ve mükemmel müşteri
memnuniyeti anlayışımızla inovasyon,
bizim DNA’mızda var. Bu sayede birçok
başarıya imza atıyoruz ve sürekli gelişim
için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu sene
aldığımız bu ödüllerle Maxion Wheels
global operasyonu içinde Türk ekiplerinin
lider konumunu daha da pekiştirdik.
Başarılarıyla göğsümüzü kabartan,
Türkiye’yi Global Maxion Wheels Takım
Ödülleri’nde temsil eden değerli çalışma
arkadaşlarıma ve onlara destek veren
tüm ekibe teşekkür ediyorum.” dedi.
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TürkTraktör
2022 Yılı
İlk Çeyrek
Finansal
Sonuçları
Türkiye otomotiv sektörünün ilk üretici
kuruluşu ve tarım mekanizasyonun lider
markası TürkTraktör, 2022 yılının OcakMart dönemini kapsayan ilk çeyrek
finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket,
ihracatta yüzde 26’lık artışla ilk üç aylık
dönemler itibarıyla rekorla başladı.
50 RADÜS DERGİSİ 2022

TürkTraktör, 2022 yılının 1. çeyrek
finansal sonuçlarına göre Ocak-Mart
döneminde toplam 11 bin 427 adet
traktör üretimi gerçekleştirdi. İlk 3 aylık
sürede TürkTraktör, iç pazara 6 bin 753
adetlik traktör satışı gerçekleştirirken, 4
bin 394 adet traktör de ihraç etti. Şubat
ayı sonunda elde edilen TÜİK verilerine
göre TürkTraktör’ün New Holland
markası pazardaki liderliğini sürdürdü.
TürkTraktör’ün premium markası Case
IH ise pazardaki ikinci marka
konumunu korudu.
Yılın ilk çeyreğinde ihracat adetlerindeki
yükselişe dikkat çeken TürkTraktör
Genel Müdürü Aykut Özüner, «İlk üç
aylık dönemde gerçekleştirdiğimiz 11
bin 427 adet traktör üretiminin 4 bin
adetten fazlasını tüm dünyaya ihraç
ettik. Bu rakam geçmiş yılların aynı

dönemleri ile karşılaştırıldığı zaman
ihracat alanında kırdığımız yeni bir rekor.
Bu başarı vesilesiyle tüm TürkTraktör
ailesine teşekkür ederim. Türkiye’nin
tarım mekanizasyonundaki lider firması
olarak üreterek tarımı dönüştürmeye ve
ülke ekonomisine katkı sağlamaya bütün
gücümüzle devam edeceğiz” dedi.
İlk çeyrek finansal sonuçlarına göre
ihracatta yüzde 26 artış yakalayan
TürkTraktör, üç aylık rakamlar baz
alındığında bir rekora imza attı. 15 yıldır
kesintisiz olarak traktör pazarındaki
liderliğini sürdüren TürkTraktör, yılın
ilk üç ayını 477 milyon TL net karla
tamamlarken aynı dönemdeki faaliyet
kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırasıyla
yüzde 13,2 ve yüzde 14,3 oldu. Şirketin
toplam cirosu ise 3 milyar 988 milyon TL
seviyesine yükseldi.
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Avrupa Komisyonu
yeni bir biyometan
hedefi belirledi

Bugün,
Avrupa
Komisyonu,
2030 yılına
kadar AB sınırları
içerisinde 35 milyar
metreküp biyometan
üretme hedefini açıkladı.
Avrupa’nın liderliğini gösteren
bu tarihî adım, Rusya’dan
ithal edilen doğal gazın %20
’sini, sürdürülebilir, daha ucuz ve
yerel olarak üretilebilen alternatif
ile değiştirmeyi hedefliyor. Biyometan
aynı zamanda üretim sürecinde çıkan yan
ürünlerin, pahalı sentetik gübrelerin yerine
geçmesiyle yiyecek fiyatlarındaki dalgalanmaların da önüne geçilmesine yardımcı oluyor.
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Avrupa Biyogaz ve Ortak Gelecekler
Birliğini oluşturan 30 kurum, geçen
Aralık’ta Biyometan Bildirgesini
yayınlamış, biyometan varlıklarını 35
milyar metreküpe çıkarma çağrısını
yapmıştı. Bu hedefin parçası olarak AB,
2022 yılı içerisinde mevcut biyometan
varlığını da iki katına çıkarmayı istiyor.
Bu, hızlı bir biçimde adım atılmasını
gerektirirken AB Yenilenebilir Enerji
Direktifi başta olmak üzere çeşitli
yasal süreçlere de entegrasyonunu
zorunlu kılıyor. Sürdürülebilir biyokütle
hammaddesini mobilize etmek ve yeni
üretim kapasitesine yatırım yapmak

Hedefe ulaşmada atıklar ana kaynağı
oluştururken ardıl ya da çift ekin ekim
uygulamaları da yiyecek ve yem üretimi
ile rekabet etmeksizin bir ek kaynak
olarak düşünülebilir. Bugün, AB 3
milyar metreküp biyometan üretmekte.
Bunu 35 milyara çıkarmak, çoğunlukla
atıklardan oluşan sürdürülebilir biyokütle
hammaddesinin mobilizasyonunu
ve 5 bin yeni biyometan tesisinin
inşaatını gerektiriyor. Teknik açıdan bu,
önümüzdeki 8 yıl içinde 80 milyar euroluk
yatırımla uygulanabilir ve doğal gazdan
belirgin derecede ucuz olacak biçimde
biyometan üretimi gerçekleştirilebilir. Yeni

entegre biyogaz – biyometan tesislerinin
yanı sıra mevcut biyogaz tesislerine
metanlaştırma üniteleri eklemek maliyet
açısından olumlu olacaktır.

35 MİLYAR METREKÜPÜN
DAĞILIMI
Tablo, AB’nin kendi biyokütle kaynakları
aracılığıyla sürdürülebilir bir şekilde
35 milyar metreküp biyometanı nasıl
üreteceğini göstermektedir. Bu besleme
stoku karışımı, önceki çalışmalar ve
endüstriyel atık sular üzerine öngörüler
dikkate alınarak hazırlanmıştır. Öngörüler
son derece gerçekçidir.

Besleme Stoku

Biyometan

Varsayımlar

Kaynak

Gübre

16 milyarm3

Katı gübre: 100’den fazla büyükbaş
hayvan çiftliği (LU) bulunan
çiftliklerdeki tüm katı gübre

İklim için Gaz, Elbersen ve ark., 2016: “AB-28’de
mekânsal biyokütle değer zincirlerinin görünümü”.

Samanın en büyük payı tarım
topraklarında kalmaktadır.
Sürdürülebilir şekilde toplanabilir
samandan, tahıl samanının %50’sinin
biyometan için kullanıldığı kabul
edilir. Geri kalan çoğunlukla

İklim için Gaz

potansiyelinin % 50’si. Sıvı
gübre: 100 LU’dan fazla olan
çiftliklerdeki tüm sıvı gübrenin
%100’ü. Sadece ahırlardan
toplanan gübre.
Tarımsal atıklar

10 milyarm3

hayvanlar için kullanılmaktadır.

(Iqbal ve ark. 2016): “Tarımsal ürün artıklarından
biyokütle ve ormancılıktan elde edilen biyokütle
veriminin maksimize edilmesi” (Spottle ve ark. 2013).
“Biyoyakıtlar için atıkların ve kalıntıların düşük ILUC
potansiyeli: Saman, orman kalıntıları, UCO, mısır
koçanları»
(Elbersen ve ark., 2016): “AB-28’de mekânsal biyokütle
değer zincirlerinin görünümü”

Yiyecek artıkları

2 milyarm3

Bugün Avrupa’daki yiyecek
artıklarının %7’si.

İklim için Gaz
Eurostat
(CE, Delft, 2017): “Atık akışlarından biyogazın
optimum kullanımı”
(Elbersen ve ark., 2016): “AB-28’de mekânsal biyokütle
değer zincirlerinin görünümü”

Endüstriyel atık
su

3 milyarm3

2050 İçin toplam potansiyel 14 milyar
metreküp. 2030’a kadar bu hedefin
%20’sine ulaşılması öngörülüyor.

Ardışık olarak
üretilen silaj /
çift ekin

4 milyarm3

İtalya’da uyarlandı, Fransa’da test
edildi. AB potansiyeli 41 milyarm3
ya da daha yüksek (İklim için Gaz,
Ghent Üni. ve EBA). 2030’a kadar
İklim için Gaz potansiyelinin %10’una
erişilmesi öngörülmektedir.

TOPLAM

35 milyarm3

EBA (2021), 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne
ulaşmada endüstriyel atık sulardan biyogaz
üretiminin rolü. Bkz
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Karsan’ın
ihracatta
yeni
adresi
İtalya
Okan Baş
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‘Mobilitenin Geleceğinde Bir
Adım Önde’ olma vizyonu ile ileri
teknolojili taşımacılık çözümleri
sunan Karsan, Avrupa’da
elektrikli mobilitenin en
önemli oyuncularından olmayı
sürdürüyor. 2022 yılına ihracat
rakamlarını iki katına çıkartma
hedefi ile giriş yapan yerli üretici,
elektrikli ürün gamı ile İtalya
pazarına giriş yapıyor.

Karsan, İtalya merkezli kamu alım
hizmeti veren Consip firması ile 80
adet e-ATAK için 2021 yılında çerçeve
anlaşmasına imza atmıştı. Şimdi ise
bu anlaşma kapsamında yıl sonuna
kadar teslim edilmek üzere 7 farklı
operatörden toplamda 38 adet e-ATAK
siparişini aldı. Bunun yanı sıra, İtalya’da
ilk kez elektrikli otobüs kamu ihalesi
kazanan Karsan, Cagliari Belediyesi’ne 4
adet e-ATAK aracını da 2022 yılı içinde
teslim etmeye hazırlanıyor. Böylece
Karsan aldığı toplam 42 adetlik elektrikli
e-ATAK siparişi ile İtalya’da elektrikliye
dönüşmekte olan toplu ulaşım pazarına
hızla giriş yapıyor.

yükselterek ihracatta iki kat büyüme
planı ile giriş yapan Karsan, İtalya’da
ilk kez Cagliari Belediyesi’ne 4 adet
e-ATAK teslimatını gerçekleştirecek
olmasının yanı sıra, Roma merkezli
kamu alım hizmeti veren Consip firması
ile de 80 adetlik e-ATAK için çok önemli
bir çerçeve anlaşmaya imza attı ve
şimdiden bu anlaşma kapsamında
7 farklı operatörden toplam 38 adet
e-ATAK siparişi aldı. Böylece Karsan
aldığı toplam 42 adetlik elektrikli ATAK
siparişi ile İtalya’da hızla büyümesini
sürdürüyor.

Türkiye otomotiv sanayinin önde
gelen kuruluşlarından Karsan, yüksek
teknolojili mobilite çözümlerini ihracat
pazarlarına sunmaya devam ediyor.
Yurt dışı atağını 2022’de de sürdüren
yerli üretici, e-ATAK modeli ile İtalya
pazarına giriş yapıyor. 2022 yılına vites

2021 yılında elektrikli araç ihalelerinde
ilklere imza atmayı başaran Karsan’ın
Almanya, Portekiz, Fransa, Lüksemburg,
Bulgaristan ve Hırvatistan gibi büyüyen
pazarlarda önemli teslimatlara imza
attığını vurgulayan Karsan CEO’su
Okan Baş, “2021 yılında İtalya’da da

“İhalelerde ilklere imza attık”

80 adet e-ATAK için Consip ile çerçeve
bir anlaşma yaptık ve ilk 38 adetlik
siparişleri de şimdiden aldık. Ayrıca
İtalya’da ilk kez Cagliari Belediyesi’nin
4 adetlik elektrikli araç ihalesini e-ATAK
ile kazandık ve bu yıl teslimatını
yapacağız. İtalya bizim için elektrikli
araçlarımızla büyümeyi hedeflediğimiz
en önemli odak pazarlarımızdan biri. Şu
ana kadar aldıgımız toplam 42 adetlik
elektrikli e-ATAK siparişi de bu pazarda
büyümenin ilk adımları. 2022 yılı bizim
için, elektrikli modellerimizle yeni
ihracat pazarlarına gireceğimiz ve iki kat
büyüme yakalayacağımız bir yıl olacak”
şeklinde konuştu.

Avrupa ve Kuzey Amerika’da
sürdürülebilir bir büyüme
hedefi!
Yurt dışı çalışmaları hakkında bilgiler
veren Karsan CEO’su Okan Baş, “2020
yılında 1.6 milyar TL’lik ciro elde ettik.
2021’de ise 2 milyar TL’nin üzerine
çıktık. Bu rakamın yüzde 70’ini de
ihracat çalışmalarımız oluşturuyor”
diye konuştu. Bu yıla ilişkin hedeflerine
değinen Okan Baş, “Elektrikli araçlarda
en az iki kat büyümek istiyoruz.
Pazarın tümüne hitap ediyoruz ve
pazarın ilk beş oyuncusundan biri
olmayı hedefliyoruz. Karsan markasını
Avrupa’da ilk 5’te konumlandırmayı
planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Karsan’ın “Mobilitenin Geleceğinde Bir
Adım Önde” vizyonu ile hareket ettiğini
anımsatan Baş, bu kapsamda Avrupa
ve Kuzey Amerika’da sürdürülebilir bir
büyüme hedeflediklerini vurguladı.

“2021’de ihracatımızı 		
iki kat artırdık”
“Adetsel olarak baktığımızda 2021’de
ihracatımızı bir önceki yıla göre iki
kat artırdık” açıklamasını yapan Baş,
“Geçen sene 330 Karsan ürününü
Avrupa’ya sattık. Bu, bir önceki sene
147 idi. Bunun içinde konvansiyonel
araçların yanında elektrikliler de var.
2021’de 133 adet elektrikli aracımız
Avrupa’daki parka dahil oldu. Böylece
2019’dan bu yana 306 adet Karsan
elektrikli aracımız Fransa, Romanya,
Portekiz, Almanya başta olmak üzere
16 farklı ülkede dünyanın dört bir
yanında dolaşıyor” dedi.
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“306 adet araç, 		
bizim için 3 milyon kilometre
tecrübe demek”
“Bizim için 306 tane araç, 3 milyon
kilometre tecrübe demek” ifadelerini
kullanan Baş, “Türkiye’den Avrupa’ya
son üç yılda elektrikli olarak 345’e
adede yakın minibüs ve otobüs
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satışı yapıldı. Bunun 306 tanesini
biz gerçekleştirdik. Son 3 yılda
ulaştığımız söz konusu rakam
da Türkiye’nin elektrikli minibüs
ve otobüs ihracatının yüzde
neredeyse 90’ına tekabül ediyor.
Bu, çok ciddi bir başarı. Türkiye
otomotiv sanayinin önde gelen

kuruluşlarından biri olarak; ihracatta
elde ettiğimiz başarıların haklı
gururunu yaşıyoruz. Biz elektrikli araç
geliştirme konusunda da Türkiye’nin
öncü markasıyız. Elde ettiğimiz bu
başarıları daha da ileriye taşımak
adına bu yıl ihracatta iki katı büyüme
hedefliyoruz” diye konuştu.

GELECEK BURADA
BAȘLIYOR
25 - 28 EKiM

2022
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TruckTraining 2.0 ile
teknik bilgilere kolay ulaşım

Mercedes-Benz, müşterilerinin Actros kamyonları ile ilgili
teknik bilgilere akıllı telefonlarından kolaylıkla ulaşmalarını
sağlayan “TruckTraining 2.0” uygulamasını kullanıma sundu.
Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda
kullanılabilen uygulama, 63 ülkede ve Türkçe dahil olmak
üzere 28 dilde sunuluyor. Mercedes-Benz, müşterilerinden
aldığı geri dönüş ve talepler doğrultusunda TruckTraining
2.0 uygulamasını güncellemeye devam edecek.
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Değişen müşteri ihtiyaçları ve talepleri
doğrultusunda sunduğu hizmetleri sürekli
yenileyen Mercedes-Benz, yeni nesil
Actros kamyonları için “TruckTraining 2.0”
adlı bir uygulama hazırladı.
Sürücülerin eğitimlerine ve bilgiye
kolay bir şekilde ulaşmalarına büyük
önem veren Mercedes-Benz Türk,
sürücü eğitmenlerinin bilgi verdiği,
yakıt ekonomisi ve güvenlik açısından
kritik öneme sahip özet bilgilerin yer
aldığı TruckTraining 2.0 uygulamasını
Türkiye’deki müşterileri için 2021 sonu
itibarıyla Türkçe dil desteği ile sunmaya
başladı. App Store ile Play Store’dan
ücretsiz bir şekilde indirilebilen, Android
ve iOS işletim sistemine sahip akıllı
telefonlarda kullanılabilen TruckTraining
2.0 uygulaması, 63 ülkede ve Türkçe dahil
olmak üzere toplam 28 dilde sunuluyor.
TruckTraining 2.0 uygulaması; genel
kapsamı ile kullanıcıların şanzıman, tahrik,
sürüş ve güvenlik gibi araç sistemlerini
daha iyi tanımaları, araçlarını daha
verimli ve güvenli bir şekilde kullanmaları
için görsel ve video destekli çözümleri
kapsıyor.
Satış öncesi ve sonrasında sunduğu
hizmetlerle her zaman müşterilerinin
yanında olan Mercedes-Benz,
TruckTraining 2.0 uygulaması ile yeni nesil
Actros kamyonlarıyla ilgili teknik bilgilere
akıllı telefonlardan kolay bir şekilde

ulaşılmasına olanak sağlıyor. Uygulama
içerisindeki kısa içerikler, videolar ve
eğitmen önerileri; sürücülerin günlük
kullanımda ihtiyaç duyacakları özelliklerle
ilgili soruların cevaplarına tek bir tuşla
ulaşmalarına imkan tanıyor. Kullandıkları
araçlarda sunulan teknolojileri doğru
bir şekilde öğrenen sürücüler, böylece
araçlarını daha güvenli ve ekonomik
şekilde kullanabilecekler.

tavsiye ediyor. Sürücülerin olumlu geri
bildirimlerde bulunduğu uygulama; aracın
sahip olduğu teknolojileri tanımaları,
araçlarını güvenli ve ekonomik bir şekilde
kullanmaları açısından sürücülere çok
değerli bilgiler sunuyor.

Mercedes-Benz Türk eğitmenleri, bilgiye
kolay bir şekilde ulaşabilmeleri için
verdikleri eğitimlerde tüm sürücülere
TruckTraining 2.0 uygulamasını

TruckTraining 2.0’yi akıllı telefonlarında
kullanmak isteyenler, App Store ve
Play Store üzerinden uygulamaya
ulaşabiliyorlar.

Mercedes-Benz, müşterilerinden aldığı
geri dönüş ve talepler doğrultusunda
TruckTraining 2.0 uygulamasını global
kapsamda güncellemeye devam edecek.
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Sarp Intermodal
filosunu Ford Trucks
ile genişletmeye
devam ediyor
2014 yılında kurulan ve 8 yıl içinde önemli
lojistik firmalarından biri haline gelen
Sarp Intermodal, filosunu 20 adet ‘2019
Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü
Ford Trucks F-MAX ile genişletti. Şirket,
ayrıca 2020’den bu yana filosunu 65
adet Ford Trucks marka araçla büyüttü.
Türkiye’de intermodal taşımacılık hizmeti
vermek amacıyla kurulan ilk şirket olan
Sarp Intermodal, karayolunu Ro-Ro ve
demiryolu hatlarıyla entegre kullanarak
birçok sektör ve farklı yük türleri için
taşımacılık hizmeti sağlıyor.
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Küresel çapta bir intermodal şirketi
olma hedefiyle önemli yatırımlar ve
atılımlar yapan Sarp Intermodal, F-MAX
araçlarını hem yurt içinde hem de
başta Almanya, İtalya, Fransa, Belçika,
Avusturya, Macaristan olmak üzere tüm
Avrupa operasyonlarında kullanacak.
28 Mart 2022’de Rahmi Koç Müzesi’nde
düzenlenen araç teslimat töreninde Sarp
Intermodal CEO’su Onur Talay ve Ford
Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören
hazır bulundular.

Hoşgören: “Uzun yıllardır hem satış hem
de satış sonrası servis ve hizmetlerde
köklü ilişkimizi sürdürüyoruz”
Törende konuşan Ford Trucks Türkiye
Direktörü Burak Hoşgören, Türk lojistik
firmalarının dünyada özellikle karayolu
taşımacılığında çok önemli bir konumda
olduklarını ifade etti. Türkiye’de lojistik
sektörünün milyarlarca dolarlık ticaret
hacminin gerçekleşmesinde kritik bir rol
oynadığını söyleyen Hoşgören, uluslararası
başarılara sahip lojistik firmaları sayesinde,
özellikle demiryolu ve denizyolu
taşımacılığını da içeren intermodal
taşımada Türkiye’nin daha güçlü bir

konuma gelebileceğinin altını çizdi.
Hoşgören, “Sektörümüzün öncü
firmalarından biri olan Sarp Intermodal ile
uzun zamandır devam eden iş birliğimiz
güçlenerek büyüyor. Geçtiğimiz yıllarda
uluslararası ödüllü çekicimiz F-MAX ile
bu iş birliğini güçlendirmiştik. Şimdi
de 20 adet F-MAX’i daha firmanın
filosuna katarak, Sarp Intermodal’daki
toplam Ford Trucks markalı araç sayımızı
65’e yükseltiyoruz. Yurt içinde ve yurt
dışında yoğun talep gören uluslararası
ödüllü F-MAX’in yüksek performanslı
motoru ve ileri teknolojik donanımları
ile Sarp Intermodal’a operasyonlarında
büyük verimlilik ve katkı sağlayacağına
inanıyoruz.” dedi.

Talay: “Sürücülerimizin güvenliği ve
konforu için F-MAX serisi araçlarını
tercih ediyoruz”
Teslimat töreninde söz alan Sarp
Intermodal CEO’su Onur Talay, Sarp
Intermodal olarak geride bıraktıkları 8
yılda önemli aşamalar kaydettiklerini ve
sektörü yenilikler ile tanıştırırken özellikle
intermodal taşımacılıkta liderlik etmeye
çalıştıklarını belirtti. İnsan kaynağı ile

araç ve ekipman kaynağına önemli
yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlatan
Talay, 2022’de de yatırımlarına devam
edeceklerini vurguladı.
Talay sözlerini şöyle sürdürdü: “İntermodal
taşımacılıkta karayolunu minimum
seviyede kullansak da sürücülerimizin
güvenliği ve konforu bizim için önemli.
Aynı zamanda Türkiye’de ve Avrupa
ülkelerinde kesintisiz destek alabilmek
de bizler için değerli. Bu nedenle Ford
Trucks’ın F-MAX serisi araçlarını tercih
etmeye başlamıştık. Son yatırımımız ile
filomuzdaki F-MAX sayısı 65’e ulaştı. Bu
sayıyı yıl sonuna kadar 100’e çıkarmak
istiyoruz. Yaptığımız her yatırımın sadece
şirketimize değil, sektörümüze ve ülkemize
de değer kattığına inanıyoruz. Bu iş
birliğimizin ve ortaya çıkan değerin artarak
devam etmesini temenni ediyoruz.”

F-MAX, düşük sahip olma maliyetleri
ile güç ve verimlilik sunuyor
F-MAX, modern tasarımı ve sürücü
odaklı yaklaşımının yanı sıra 2.5 metre
genişliğindeki kabiniyle de sürücülere
konfor ve lüks sunuyor. Kokpit tarzı
konsolun tasarımı, tüm fonksiyonlara
kolayca erişilebilmesini sağlıyor. Sürüş
deneyiminin keyfini artırmak için entegre
edilen en küçük detaylarla birlikte kabinde
ferah bir ortam sağlanıyor. F-MAX, 500 PS
güç, 2500 Nm tork ve 400 kW frenleme
gücü ile yüksek performanslı bir motor
içeriyor. Üstün aerodinamik, aktarma
sistemi kalibrasyonu ve teknik özellikler,
yakıt tüketimi açısından mükemmel
performans ile önceki modellere göre
%6’lık iyileştirme sağlıyor. Teknik özellikler
arasında E-APU teknolojisi ve predictive
hız kontrolü (Max Cruise) de bulunuyor.
F-MAX’in Ecotorq motoru, her türlü yol
koşulunda maksimum performans ve
minimum yakıt tüketimi sunuyor.

Güç, verimlilik, teknoloji ve konfor
F-MAX’te bir arada
Ağır ticari araç sektöründeki en
saygın ve prestijli ödüllerden biri olan
‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu’
(International Truck of the Year - ITOY)
ödülüne layık görülerek önemli bir
başarıya imza atan Yeni Ford Trucks
F-MAX, güç, verimlilik, teknoloji ve
konforu bir arada sunuyor. 1350 litreye
kadar artırılabilen yakıt tankı hacmi,
aerodinamik tasarımı ve yüksek konforlu
kabini ile yeni F-MAX uzun yollarda
kullanıcılara büyük avantaj sağlıyor.
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‘‘Yolların Sultanı’’nın
yeni teslimatı Hüseyin Ekiz
Taşımacılık oldu

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, yeni
teslimatını turizmin en gözde kentlerinden
biri olan Antalya’ya gerçekleştirdi. Yüksek
yolcu kapasitesi, motor gücü, zengin
aksesuarları ve üstün güvenlik özellikleriyle
göz dolduran Sultan otobüsleri, Hüseyin
Ekiz Taşımacılık’ın da tercihi oldu. Filosuna
20 adet Sultan Mega katan firmanın
teslimatı, Otokar bayilerinden Mitat Yıldırım
Otomotiv tarafından gerçekleştirildi.
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Türkiye’nin lider otobüs üreticisi
Otokar, yurt içi ve yurt dışındaki
teslimatlarına hız kesmeden
devam ediyor. Müşteri beklentileri
ve ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği Sultan ile pazarın en
çok tercih edilen araç markası
olan Otokar, yeni teslimatını
Antalya’ya gerçekleştirdi. Antalya’da
personel ve turizm taşımacılığının
önemli isimlerinden Hüseyin Ekiz
Taşımacılık filosunu 20 adet Sultan
Mega ile güçlendirdi.
Otokar bayilerinden Mitat Yıldırım
Otomotiv tarafından gerçekleştirilen
teslimat töreni Hüseyin Ekiz
Taşımacılık’ın sahibi Hüseyin Ekiz,
Mitat Yıldırım Otomotiv’in sahibi
Osman Yıldırım, Bayi Satış Müdürü
Kemal Kaçar ve Otokar Bölge Satış
Yöneticisi Sebahattin Yılmaz’ın
katılımı ile gerçekleşti.
Mitat Yıldırım Otomotiv’de
gerçekleştirilen teslimat töreninde
konuşan Hüseyin Ekiz, “Filomuzu
turizm ve personel taşımacılığının en
çok tercih edilen aracı Sultan Mega
ile güçlendirmekten dolayı mutluyuz.
Sunduğu konfor, sağlamlık, düşük yakıt
tüketimi ve işletme giderleri nedeniyle
Otokar Sultan’ı tercih ettik” dedi.

SULTAN MEGA
Turizm sektöründe uzun yıllardır uzun yolların
sultanı olarak gösterilen Otokar Sultan
Mega; modern çizgisi ve dinamik tasarımı
ile sektörün ilk tercihi olmayı sürdürüyor.
Rahatlık ve konforu bir adım öteye taşımak
için tüm detayların yer aldığı 35+1+1 kişilik
yolcu kapasiteli Sultan Mega; ortadan
kapısıyla hızlı ve kolay iniş biniş sağlıyor.

Yüksek motor gücü, zengin aksesuarları,
kullanışlı bagaj alanı ile hem sürücüsüne
hem de yolcusuna yeni bir deneyim vadeden
Sultan Mega, üst düzey güvenlik sistemlerini
de üzerinde barındırıyor. AEBS ve ASR
sistemlerinin standart olarak sunulduğu
Sultan Mega, şerit takip sistemine ek olarak
gelişmiş acil fren sistemi, güçlü Euro 6 motoru
ve artan tork gücü ile farkını ortaya koyuyor.
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SCSLOG Lojistik
yeni MAN’la yola
devam ediyor

Ulusal ve uluslararası taşımacılık
sektörünün güçlü firmalarından
SCSLOG Lojistik, araç filosunu
yeni MAN çekicilerle güçlendirdi.
Deneyimli kadrosu ve güvenilir
hizmet anlayışı ile sektörde öne
çıkan SCSLOG Lojistik, yeni araç
yatırımı kapsamında filosuna 8
adet MAN TGX 18.470 LL SA-U
özellikli çekici kattı.

İşletme dostu çözümleri ile ağır ticari
araç sektöründe fark yaratan MAN, 2022
yılında araç teslimatlarına hız kesmeden
devam ediyor. Üstün teknolojisinin
yanı sıra dayanıklılık, performans,
yüksek yakıt tasarrufu ve satış sonrası
sunduğu kaliteli hizmet anlayışı ile 7/24
müşterisinin yanında olan MAN, son
teslimatını taşımacılık sektörünün önemli
firmalarından SCSLOG Lojistik’e yaptı.
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Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak;
uluslararası taşımacılık sektöründe, başta
İtalya olmak üzere Türkiye-Avrupa hattında
komple, parsiyel ve gabari dışı taşımacılık
hizmeti sunan SCSLOG Lojistik, yeni araç
yatırımı kapsamında filosunu 2 adet MAN
TGX 18.470 LL SA-U Optiview, 2 adet MAN
TGX 18.470 LL SA-U ADR, 4 adet MAN
TGX 18.470 LL SA-U özellikli çekici ile
güçlendirdi. Firma, önümüzdeki süreçte
8 adet MAN TGX 18.470 LL SA-U Optiview
çekici daha almayı hedefliyor.

deneyimli kadromuz ile uluslararası kara
taşımacılığında her seviyede entegre
çözümler sunuyoruz. Bizi, taşımacılık
sektöründe rakiplerimizden ayıran ise,
müşteri memnuniyetini odağına alan
güvene dayalı hizmet anlayışımızdır. Bu
hizmet anlayışımız sayesinde yıllardır hem
ulusal hem de uluslararası markaların
tercihi olmaya devam ediyoruz.” dedi.

“Sunduğumuz hizmette MAN araçları
çok önemli bir yer tutuyor”

MAN Bölge Satış Yöneticisi Hakan Akgün,
MAN olarak hem araç hem de hizmet
kalitesi ile firmaların güvenilir çözüm ortağı
olduklarını belirterek, “Müşterilerimiz ile
geliştirdiğimiz uzun soluklu iş birliklerimizin
temelinde bu yaklaşımımız yatıyor. Karşılıklı
güven üzerine inşa edilen bu yaklaşım, bizi
ağır ticari araç sektöründe rakiplerimizden
farklı kılmasının yanında, aynı zamanda
işletmeler için de en önemli tercih sebebi
yapıyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da yine en ideal çözümlerimiz ve
7/24 hizmet anlayışımız ile müşterilerimizin
yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeni araçlar, MAN’ın İstanbul İkitelli
Tesisleri’nde gerçekleştirilen törenle firma
yetkililerine teslim edildi. Teslimat törenine
SCSLOG Lojistik’in sahibi Ahmet Çetinkaya,
SCSLOG Lojistik Filo Yönetici Barış
Altıparmak ile MAN Kamyon ve Otobüs Tic.
A.Ş. adına Bölge Satış Yöneticileri Hakan
Akgün ile Özgür Tutumlu katıldı.
Törende sembolik MAN anahtarını teslim
alan SCSLOG Lojistik’in sahibi Ahmet
Çetinkaya, “Yüksek sektör tecrübemiz ve

“Çözümler ve 7/24 hizmet anlayışımızla
müşterilerimizin yanındayız”
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Otomotiv Sanayii Derneği
2022 Yılı İlk Çeyrek
Verilerini açıkladı
Ocak-Mart Döneminde
Otomotivde Üretim 		
Yüzde 12 İhracat Yüzde 14 Azaldı!
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2022
yılının ilk çeyrek verilerini açıkladı. Bu
kapsamda Ocak-Mart döneminde
toplam üretim, bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 12,4 azalarak
302 bin 730 adet, otomobil üretimi ise
yüzde 21,5 azalarak 166 bin 363 adet
oldu. Traktör üretimiyle birlikte ise
toplam üretim 315 bin 406 adet olarak
gerçekleşti. Ticari araç grubunda 2022 yılı
Ocak-Mart döneminde toplam üretim
yüzde 2 seviyesinde artarken, bu oran
ağır ticari araçlarda yüzde 28 oldu, hafif
ticari araç üretiminde ise yüzde 0,3
oranında düşüş yaşandı. Aynı dönemde,
toplam otomotiv ihracatı ise bir önceki
yıla göre adet bazında yüzde 14 oranında
azalarak 225 bin 550 adet olarak
gerçekleşti. Otomobil ihracatı da yüzde
20 oranında azalarak 124 bin 599 adet
oldu. Otomotiv pazarına bakıldığında ise
bu yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz senenin
aynı dönemine göre yüzde 22,6 oranında
daralma yaşandı ve toplam pazar 160 bin
16 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye otomotiv sanayiine yön
veren 13 büyük üyesiyle sektörün
çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii
Derneği (OSD), 2022 yılı Ocak-Mart
dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile
pazar verilerini açıkladı. Bu kapsamda
ilk çeyrekte toplam taşıt araçları
üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine
göre yüzde 12,4 azalarak 302 bin 730
adet, otomobil üretimi ise yüzde 21,5
azalarak 166 bin 363 adet oldu. Traktör
üretimiyle birlikte ise toplam üretim
315 bin 406 adet olarak gerçekleşti.
Ocak-Mart döneminde otomotiv
sanayisinin toplam kapasite kullanım
oranı yüzde 63 oldu. Araç grubu
bazında ise; hafif araçlarda (otomobil
+ hafif ticari araç) yüzde 62, kamyon
grubunda yüzde 91, otobüs-midibüs
grubunda yüzde 12 ve traktörde
de yüzde 63 seviyesinde kapasite
kullanımı gerçekleşti. Aylık bazda
verilere bakıldığında, otomotiv
sanayisinin Mart ayı üretimi geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 13,7 azalarak 106
bin 575 adet olurken, aynı dönemde
otomobil üretimi yüzde 23,9 azalarak
57 bin 41 adede geriledi.

Ağır ticari üretiminde artış
2022 yılı Ocak-Mart döneminde ticari
araç üretimi, bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 2 seviyesinde
arttı. Bu oran ağır ticari araçlarda yüzde
28 oldu, hafif ticari araç üretiminde ise
yüzde 0,3 oranında düşüş yaşandı. Bu
yılın ilk çeyreğinde bir önceki senenin
aynı dönemine göre ağır ticari araç
pazarı yüzde 1, kamyon pazarı yüzde
2, otobüs pazarı da yüzde 14 oranında
azaldı. Midibüs pazarı ise yüzde 52
oranında artış gösterdi.

Toplam pazar 160 bin adet oldu
Türkiye otomotiv pazarı, 2022 yılının
ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre yüzde 23 oranında
daraldı ve pazar 160 bin 16 adet olarak
gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil
pazarı ise yüzde 25 oranında azaldı
ve 116 bin 834 adet seviyesine ulaştı.
Son 10 yıllık ortalamalar dikkate
alındığında, Ocak-Mart döneminde
toplam pazar yüzde 4, otomobil
pazarı ise yüzde 4, ağır ticari araç
pazarı yüzde 9 oranlarında artarken,
hafif ticari araç pazarı paralel

10 Yıllık Ortalama ve 2022/2021 Toplam Satışlar (Ocak-Mart) (x1000)
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Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

seviyede gerçekleşti. İç pazarda
yerli araç paylarına bakıldığında;
2022 yılı Ocak-Mart döneminde
geçen yılın aynı dönemine göre
otomobil pazarında yerli araç payı
yüzde 36 olarak gerçekleşirken, hafif
ticari araç pazarında yerli araç payı
yüzde 60 oldu. Sadece Mart ayındaki
toplam pazar ise bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 32’lik düşüşle
68 bin 245 olarak gerçekleşti.

Traktör ihracatı yüzde 30 arttı

İlk çeyrekte 7,6 milyar dolarlık ihracat

Yılın ilk çeyreğinde, toplam taşıt araçları
ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine
göre adet bazında yüzde 14 azalarak,
225 bin 550 adet olarak gerçekleşti.
Bu dönemde, otomobil ihracatı yüzde
20 oranında azalarak 124 bin 599 adet
olurken, ticari araç ihracatı ise yüzde
4 oranında azaldı. Traktör ihracatı ise
2021 yılına göre yüzde 30 artarak, 4 bin
694 adet olarak gerçekleşti.

2022 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki
yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv
ihracatı Dolar bazında % 3 azaldı, Euro
bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre
% 4 oranında artış gösterdi. Bu dönemde,
toplam otomotiv ihracatı 7,6 milyar Dolar
olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı
% 21 azalarak 2,1 milyar Dolar oldu. Euro
bazında otomobil ihracatı ise % 16 azaldı ve
1,9 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.
Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

Kaynak: OSD
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FIA Avrupa Kamyon
Yarışları Şampiyonası,
GOODYEAR FIA
Avrupa Kamyon Yarışı
Şampiyonası oldu
Yıllara dayanan iş birliğini sürdüren Goodyear, en büyük
kamyon yarışları organizasyonunun resmi isim sponsoru oldu.
Motor sporlarındaki köklü geçmişinden güç alan Goodyear,
FIA Avrupa Kamyon Yarışları Şampiyonası’nın resmi isim
sponsoru olarak şampiyonayla bağlarını güçlendiriyor.
Bu yıldan itibaren, organizasyonun resmi adı
Goodyear FIA Avrupa Kamyon Yarışları
Şampiyonası veya
Goodyear FIA ETRC
olarak değişecek.
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Goodyear FIA Avrupa Kamyon Yarışları
Şampiyonası, kamyon yarışlarının en üst
noktasını temsil ediyor. Organizasyon,
ulaşım sektörüne, araç ve bileşenlerin
performans ve dayanıklılığını sergileme,
çığır açan teknolojileri tanıtma ve
sürdürülebilir bir geleceğe yönelik
gelişmeleri görücüye çıkarma olanağı
veriyor. 2022 takvimini oluşturan
8 turda takımlar, Avrupa’nın önde
gelen pistlerinde yarışarak, Goodyear
teknolojisini sadece pistlerde değil,
pist dışındaki taşımacılık filosu
operasyonlarında kanıtlayacak.
2021 yılında %100 yenilenebilir HVO
biyodizel yakıtlara geçerek daha çevreci
bir geleceğe adım atan FIA ETRC, FIA
bünyesinde sürdürülebilir biyo-yakıtla
gerçekleştirilen ilk şampiyona olma
unvanı kazandı. Üst düzey yakıt verimliliği
ve düşük emisyonlara sahip yol tipi
ürün geliştirme konusundaki birikimiyle
Goodyear, ETRA (Avrupa Kamyon Yarışları
Birliği) iş birliğiyle gelecek yıllarda yeni
teknolojileri kullanıma sunacak. Bunun
yanında, sağlam karkas teknolojisiyle
dayanıklı ve uzun ömürlü kalırken, farklı
koşullarda olağanüstü performans
sağlayan lastikler geliştirme konusundaki
uzmanlığını paylaşacak. Bu performans
özelliklerinin yanı sıra, Goodyear’ın akıllı
lastik izleme çözümlerine dahil ettiği
lastik verisi toplama olanakları, gündelik
taşımacılık operasyonlarında gelirleri
artırma ve hizmet dışı kalma süresini en
aza indirme için olduğu kadar, FIA ETRC
yarışları için de önemli.
Konuyla ilgili olarak bir açıklama
yapan Goodyear Ticari İş Birimi Avrupa
Pazarlama Direktörü Maciej Szymanski;
“Avrupa Kamyon Yarışları Şampiyonasının
resmi isim sponsoru olarak bu
organizasyona olan bağlılığımızı
güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz.
Formula 1 tarihinin en başarılı lastik
markası ve Dünya Dayanıklılık
Şampiyonası (WEC) ve Nascar gibi dünya
genelindeki pek çok şampiyonanın
resmi lastik sağlayıcısı olarak, motor
sporlarında uzun yıllara dayanan köklü
bir geçmişimiz var. FIA bünyesindeki
bu şampiyona, artık Goodyear adıyla
düzenlenerek bu konumu daha da
güçlendirecek. Daha çevre dostu bir
gelecek için Avrupa Kamyon Yarışları
Birliğiyle yakın iş birliği içinde olmayı
sabırsızlıkla bekliyoruz. Yarış gibi zorlu
koşullar, lastik deformasyonu, lastik

sıcaklık yönetimi ve yuvarlanma direnci
gibi konularda bilgi sahibi olmamız için
bize katma değer sağlayan birer test
ortamı sunuyor. Takımlar ve taşımacılık
şirketleri için inovasyonun sınırlarını
zorlamayı seviyoruz ve parçaları bir
araya getirerek, bunu daha sürdürülebilir
malzemeler ve verimli lastik yönetimi
sistemleri elde etmek için de yapmaya
devam edeceğiz” dedi.
ETRA Yönetici Direktörü Georg Fuchs ise;
“FIA ETRC, karayolu taşımacılık sektöründe
sürdürülebilir teknolojiler için öncü
bir platform olmak ve aynı zamanda,
kamyon yarışlarını üreticiler için önemli bir
araştırma ve geliştirme platformu yapmak
için var gücüyle çalışıyor. Goodyear ve
FIA ETRC, sektörde daha sürdürülebilir

çözümlerin sunulması konusunda
aynı hedefleri paylaşıyor. Bu alandaki
çalışmalarımızı hızlandırıp, Goodyear’ı
kamyon yarışlarında daha sürdürülebilir
bir gelecek için yanımızda görmekten
heyecan duyuyoruz” diye konuştu.
Goodyear, FIA Dünya Dayanıklılık
Şampiyonası (Le Mans 24 Saat dahil) ve
Avrupa Le Mans Serisi olmak üzere biyoyakıtların kullanılacağı iki organizasyonun
daha resmi lastik sağlayıcısı olarak yer
alıyor. Goodyear, aynı zamanda her takım
ve sürücünün elektrikli performans
araçları için özel geliştirilmiş bir Goodyear
Eagle F1 SuperSport kullandığı tamamen
elektrikli araçlar için FIA ETCR - eTouring
Otomobil Dünya Kupası’nın kurucu
ortağı konumunda.
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FUARIN ADI

BAŞLAMA-BİTİŞ
KONUSU
ŞEHİR - YER DÜZENLEYEN
TARİHİ			 FİRMA

OTOMOTİV VE

5 Haziran 2021

YAN SANAYİ

SANAL FUARI

15 Ağustos 2022

Sistemleri Parça

Online Sanal

Ekipmanları,

365 Gün

		
LOJİSTİK VE

DEPOLAMA

Otomotiv, Yedek		

15 Haziran 2021

15 Ağustos 2022

SANAL FUARI

365 Gün

AUTOMECHANICS

22~24 Nisan 2022

Online Sanal

Tamir - Bakım
Aksesuarlar

Lojistik ve Depolama		

İstifleme ve

LETONYA

2021		

Otomotiv Yedek parça,

Riga

		

Aksesuar ve Servis

		

Ekipmanları Fuarı

HANNOVER

Uluslararası

ALMANYA

Sanayi Fuarı

Hannover

28.Ticari Araçlar,

RUSYA

		

İstasyon Kurulumu ve

Moskova

		

Servis Malzemeleri

MESSE
AUTOCOMPLEX
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23-26 Ağustos 2022

Fuar Takip

Taşımacılık

Uluslararası

25-29 Nisan 2022

Fuar Takip

BT1

Hannover Messe

ACS Expo

Pirelli yaz ve
dört mevsim
kampanyası
ile lastikleri
yeniliyor
Pirelli, 1 Nisan’dan itibaren
başlayacak yaz mevsimi
uygulaması için hazırladığı
yaz ve dört mevsim
kampanyası ile sürücüleri,
avantajlı fiyatlar ve ödeme
kolaylıkları ile yüksek
performans sağlayan
lastiklerle buluşturuyor.
Kuruluşundan günümüze dünyanın
lider lastik üreticileri arasında yer
alan ve bu yıl 150’nci yaşını kutlayan
Pirelli, yaz ve dört mevsim lastikleri
kampanyası ile 4 adet 17’’ jant ve üzeri
lastik satın alanlara, anında 800 TL’ye
varan indirim fırsatı ve Yapı Kredi
World’e özel 8 taksit imkanı sunuyor.
Kış lastiği uygulamasının 1 Nisan
tarihinde sona ermesi ile, havaların
ısındığı dönemde mevsimine uygun
lastik kullanımı için sürücüleri uyaran
Pirelli, yaz mevsiminde performans,
aşınma ve yakıt tasarrufu açısından
uygun lastiklerin tercih edilmesi
gerektiğine dikkat çekiyor.
1 Nisan 2022 – 31 Mayıs 2022 tarihleri
arasında, kampanya yetkili satıcıları
veya alt satış noktalarından tek
seferde 4 adet 17’’ jant ve üzerinde,
Pirelli marka oto, SUV (4x4) veya hafif
ticari yaz veya dört mevsim lastik
satın alan müşteriler, 17’’ jant lastikler
için 400 TL (KDV dahil) ve 18’’ jant
ve üzeri lastikler içinse 800 TL (KDV
dahil) indirimden faydalanabiliyor.
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LİKYA SOYUNUN BAŞKENTİ

Patara; boylu boyunca uzanan
muhteşem bir sahil, hemen yanı başında
antik dünyanın en önemli kentlerinden biri.
Dilerseniz Patara’da tarihin tozlu ve gizemli
sayfalarında bir yolculuğa çıkın, dilerseniz
de incecik kumuyla doyasıya keyfini sürebileceğiniz sahile kendinizi bırakın.
Antalya’nın Kaş ilçesi sınırlarındaki Patara Plajı, Afrika çöllerini anımsatan kum
tepeleri, atlı ve develi safari turlarıyla
turistlerin ilgisini çekiyor. Türkiye’nin turizm başkenti Antalya, eşsiz güzellikleriyle
ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor.
Bölgedeki kazılarla Likya Birliği’nin önemli kentleri arasında yer aldığı ve tarihi
milattan önce 8. yüzyıla dayanan Patara
Antik Kenti yakınlarındaki kum tepeleri,
Mısır’ın çöllerini anımsatıyor.
Bölgedeki girişimcilerce ince kum
tepelerinde atlı ve develi safari turları
düzenleniyor. Antik kentin içinden
geçen tatilciler, kum tepelerini
aşarak 12 kilometrelik Patara Plajı’nın eşsiz güzelliğinde tozlu bir
yolculuğa çıkıyor.
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Alabildiğine geniş, uzun ve vahşi
kumsallarda rüzgar, denizde ise dalgalar
hiç eksik olmuyor. Akdeniz’in sayılı temiz
denizlerinden olan Patara’da sahile vuran
dalgalar vücudunuzda adeta jakuzi etkisi
yaratırken, kulaç atmaya çabalamaktan
da sizleri yorgun düşürüyor. Patara’nın
kum yapısı ise oldukça ilginçtir. Binlerce
yıl öncesinde temiz denizlerin göstergesi
olan bir çeşit mikroorganizma ürünü olan
kumlar üzerinde kum kürü yapanlar ağrı ve
sızılarından kurtuluyorlar.
Patara plajı Antalya ilinin Kaş ilçesinde
bulunuyor. Eğer Patara’ya hava yolu ile gitmek isterseniz, Dalaman hava limanını tercih
edebilirsiniz. Buradan kiralayacağınız bir araç
ile Fethiye – Finike yolunu takip ederek Patara’ya ulaşmanız mümkündür. Fethiye’den
Kalkan’a doğru giderken, Gelemiş yoluna
saptığınız zaman, önünüze çıkan 5 km’lik
bir yol sizi Patara harabelerine ulaştıracaktır.
Eğer Gelemiş yoluna kadar otobüs ile gelirseniz burada inerek, Fethiye veya Kaş’tan
geçen Patara minibüslerine binebilirsiniz.
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OYUNCAK
HİKAYESİ - 4
Yönetmen: Josh Cooley
Oyuncular: Tom Hanks, Tim Allen, Tony Hale
Tür: Animasyon, Macera
Ülke: ABD
Oyuncak Hikayesi 4, kaşıktan yapılma bir oyuncak
olan Forky’nin atıldığı macerayı konu ediyor. Bir geri
dönüşüm projesi ile yaratılan Forky, oyuncak olduğunu
asla kabul etmez. Tek kullanımlık bir kaşıktan yapılma
bir oyuncak olsa da o oyuncak olmadığı konusunda
ısrarcıdır. Kendisini Bonnie’nin odasına ait hissetmeyen
Forky, dünyadaki amacının ne olduğunu düşünmeye
başlar. Kendisini oyuncaklardan biri olarak görmediği
için Bonnie’nin yanında kalmak zorunda hissetmeyen
Forky, dünyadaki amacını kaşık olarak yerine getirmeye
karar verir. Ancak onun oyuncak olarak üstesinden
gelmesi gereken bambaşka bir görevi vardır.

AYKUT ENİŞTE
Yönetmen: Onur Bilgetay
Oyuncular: Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege
Kökenli
Tür: Aile, Komedi
Ülke: Türkiye
Aykut Enişte, yalnızlığından şikayetçi olan ve aile
özlemi çeken bir adam olan Aykut’un hikayesini
konu ediyor. Aykut, evlenip yuva kurmanın hayali
ile yaşayan genç bir adamdır. Sevgili Nurhan ile
hayallerini gerçekleştirmeye adım adım yaklaşan
Aykut, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır.
Düğüne bir hafta kala dükkanına hırsız giren Aykut,
tüm birikimini kaybeder. Dükkana hırsızın girmesi,
sadece Aykut’un maddi kaybına neden olmaz aynı
zamanda başına türlü işler açılmasına da neden olur.
Dükkana bakmak için sigortadan gelen Gülşah’ın,
Aykut’tan küçük bir iyilik istemesi hepsinin hayatının
değişmesine neden olur. Kendi halinde kimsesiz
bir adam olan Aykut, bir anda kendisini iki ailenin
damadı olarak bulur. Aykut, içine düştüğü bu karışık
durumdan kendisini kurtarmayı başarabilecek midir?
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İNSANIN ACISINI
İNSAN ALIR
Yazar: Şükrü Erbaş
Yayınevi: Kırmızı Kedi
“Ayrılık ne biliyor musun? Ne araya yolların
girmesi, ne kapanan kapılar, ne yıldız kayması
gecede, ne güz, ne ceplerde tren tarifesi, ne de
turna katarı gökte... İnsanın içini dökmekten
vazgeçmesi ayrılık. İpi kopmuş boncuklar gibi
yollara döktüğü gözlerini, birer damla düş kırıklığı
olarak toplaması içine. Ardında dünyalar ışıyan
camlar dururken duvarlara dalıp dalıp gitmesi.
Türküsünü söyleyecek kimsesi kalmamak ayrılık.
Ödünç sesle konuşan bir kalabalık içinde kendi
sesiyle silinmek.

UÇURTMA AVCISI
Yazar: Khaled Hosseini
Çevirmen: Püren Özgören
Yayınevi: Everest Yayınları
Emir ve Hasan, Kabil’de monarşinin son yıllarında
birlikte büyüyen iki çocuk... Aynı evde büyüyüp,
aynı sütanneyi paylaşmalarına rağmen Emir’le
Hasan’ın dünyaları arasında uçurumlar vardır:
Emir, ünlü ve zengin bir işadamının, Hasan ise
onun hizmetkârının oğludur. Üstelik Hasan, orada
pek sevilmeyen bir etnik azınlığa, Hazaralara
mensuptur. Çocukların birbirleriyle kesişen
yaşamları ve kaderleri, çevrelerindeki dünyanın
trajedisini yansıtır.
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BULMACA
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SOLDAN SAĞA
1. Kâğıt para koymaya yarayan cüzdan
2. Kitap içindeki bir yazıyı açıklayan ya da süsleyen
resim
3. Taşınır ya da taşınmaz bir malın belirli bir süre
sonunda tek taraflı bir satış vaadiyle kiraya verilmesi
4. Tanınan, bilinen varlıkları görme, işitme gibi duyu
organları yoluyla ayırt edememe durumu, tanısızlık
5. Gazların hareketini inceleyen fizik bilimi dalı
6. Yabancılara tanınan ayrıcalıklar
7. Maddenin yapısına atomik düzeyde müdahale
ederek yeni maddeler ve ürünler geliştirmeyi
amaçlayan bilim dalı
8. ağız ağıza dolu, ağzına kadar dolu, silme
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. arıların kovan deliğini kapamak için kullandıkları sarı
ve yumuşak madde
2. Kıyma ve bulgurla yapılan, irili ufaklı bir tür sulu
köfte
3. Namzet
4. Halk dilinde değiş tokuş anlamında kullanılan sözcük
5. Hamsi, sardalye gibi balıkları avlamakta kullanılan
küçük gözlü ağ

Malzemeler
• Yarım kilo kuşbaşı
doğranmış et
• 1 kilo bezelye
• 1 adet kuru soğan
• 1 tatlı kaşığı biber
salçası
• 1 tatlı kaşığı domates
salçası
• 1 diş sarımsak
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 adet büyük boy havuç
• 2 adet patates
• 2 adet yeşil biber
• Çok az sıvı yağ
• Tuz, karabiber, pul
biber, kekik
• Sıcak su

Hazırlanışı
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Kızdırdığınız tencereye yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz etleri koyup
karıştırarak suyunu çekene kadar kavurun. Yemeklik doğradığınız
soğanı, sarımsağı, tereyağını ve çok az sıvı yağ ekleyip karıştırın. 2 su
bardağı sıcak su ilave edip etler yumuşayana, suyunu çekene kadar
pişirin. Ben düdüklü tencerede pişirdim. Eğer normal tencerede
pişirecekseniz, etleri pişirmek için biraz daha su ilave etmeniz
gerekebilir. Çünkü etinize göre pişme süresi değişebilir. Pişip suyunu
çeken ete, domates ve biber salçasını ekleyip biraz kavurduktan sonra
doğranmış havuçları ekleyip kavurmaya devam edin. İçini çıkardığınız
bezelyeleri de ekleyip kavurduktan sonra, üzerini hafif geçecek şekilde
sıcak su ekleyin. Tuzunu, kekik hariç baharatları ekleyip, karıştırın.
Bezelyeler yumuşamaya başladığında küp küp doğranmış patatesleri
ekleyip, patateslerin dağılmasına izin vermeden pişirin. Ocaktan
indirmeden doğranmış yeşil biberleri de ilave edip bir kaç dakika daha
pişirdikten sonra, yemeği ocaktan alıp, kekik ilave ederek karıştırın.
Tencerenin kapağını kapatıp yemeğinizi yarım saat dinlendirin ve
ardından afiyetle tüketin. Ben dana eti kullandım isteyen kuzu etiyle
de yapabilir. İstediğiniz, sevdiğiniz mevsim sebzelerinden, kabak ve
patlıcanda ilave edebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken, sebzelerin pişme
sürelerine göre sıralı şekilde tencereye ilave etmeniz. Afiyet Olsun.
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