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Kredi faizleri
KKM

M erkez Bankası düşük faiz ile kredi 
kullandırılması için politika faizini 
yüzde 14 seviyelerine düşürdü. Ancak 
bu indirim piyasaya yansımadı. 
Bankalar kredilerde oranları yüksek 
tutuyor. İhtiyaç kredisi ortalama yüzde 
25 faiz oranıyla tüketicilere sunulurken 
ticari krediler yüzde 33 oranla veriliyor.

Bankaların yayımladıkları kredi faiz 
oranlarına göre ihtiyaç kredisi faizleri 
yıllık yüzde 39’a kadar varırken konutta 
en düşük aylık faiz yüzde 1,20’de kaldı.

Taşıt kredisi faizleri de yükselişte. 
Aylık yüzde 2,55’e varan taşıt kredisi 
faizi oranlarıyla yıllık faiz yüzde 30’u 
aşmış durumda.

Merkez Bankası’nın faiz kararı 
kamu bankalarında yanıt buldu. Kamu 
bankalarında ihtiyaç kredileri faizleri 
yıllık 18 seviyelerinde özel bankalarda 
ise bu oran yüzde 40’a yakın seyrediyor.

Bankaların TL mevduata 
uyguladıkları faiz oranında düşüş 
sürüyor. Özellikle kur korumalı TL 
mevduat ürününün son aylarda öne 

çıkması ve faizin üst sınırının politika 
faizinin 3 puan üstü olarak belirlenmesi 
de bankaların mevduat faizlerinde 
gerileme yarattı. KKM’de TL’den 
dönüşte 3 ay vadeli mevduata yüzde 
15 seviyesinde faiz uygulanırken TL 
mevduat hesaplarında 1 ay vade yüzde 
13-14 seviyelerine indi. 

Bankaların yeni müşterilere 
uygulanan yüzde 20’ye kadar varabilen 
TL mevduat faizlerinin dışında hemen 
hemen tüm bankalarda 32 günlük TL 
mevduata uygulanan faiz oranları 
yüzde 15’in altına indi. 

TL mevduat faizlerinde düşüşün 
en büyük etkenlerinden biri KKM’ye 
gösterilen ilgi oldu. Geçen yılın son 
ayında TL mevduata uygulanan faizler 
yüzde 25’in üzerine çıkmış bankalarda 
hem yılsonu bilanço operasyonları hem 
de TL sıkışıklığının giderilmesi için 
mevduat yarışı başlamıştı. Ancak yılın 
son günlerinde devreye alınan KKM 
hesabıyla TL mevduatlara ilgi arttı ve 
KKM’nin vade yapısının en az 3 aydan 
başlaması nedeniyle bankaların daha 
uzun vadeli mevduata ulaşmalarına 
imkan sağlandı.
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Efsane Transit elektriklendi

Avrupa’nın en güçlü ve Türkiye’nin ilk elektrikli 
ticari aracı E-Transit, Kocaeli’de hattan 
indirildi. Avrupa’nın en güçlü elektrikli ticari 
aracı E-Transit’in üretimi, elektrik enerjisinin 
tamamını yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan 
elde eden Kocaeli Fabrikaları’nda başlıyor. Ford 
Otosan, bu adımla birlikte Ford’un Avrupa’daki 
elektrikli ticari araç üretim üssü haline geliyor.



52022   RADÜS DERGİSİ

Türkiye otomotiv sanayisinin lider şirketi 
Ford Otosan, Ford’un Avrupa’daki ilk 
elektrikli ticari aracı Ford E-Transit’i, Kocaeli 
fabrikalarında hattan indirdi. Törene, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Koç Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Koç Holding 
CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding 
Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, 
Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt 
ve Ford Otosan çalışanları katıldı.

Ford Otosan, otomotiv sanayisinin 
dönüşümündeki liderliğini elektrifikasyon 
sürecine de taşıyor. Daha önce Gölcük 
Fabrikasında Plug-in Hybrid (PHEV) 
üretimi için yeni bir seri üretim hattı 
açan Ford Otosan, burada üretilen 
Türkiye’nin segmentinde ilk PHEV ticari 
araçlarıyla uluslararası ödüller elde 
etmişti.  Geçen yıl Mart ayında açıklanan, 
elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç 
projelerine yönelik 10 yıl etki süresine 
sahip, 2 milyar Euro tutarındaki yatırım 
planının önemli adımlarından biri ise, 
E-Transit’in üretimiyle hayata geçiyor. 
Batarya montajı dahil Türkiye’de üretilen 
ilk tam elektrikli ticari aracın üretim 
sorumluluğu ile, Ford Otosan Kocaeli 
Fabrikaları da Türkiye’nin ilk  elektrikli araç 
entegre üretim tesisi konumuna ulaştı. 
Elektrik enerjisinin tamamını yüzde 100 
yenilenebilir kaynaklardan elde eden 

Gölcük fabrikasında üretilen Avrupa’nın 
en güçlü tam elektrikli ticari aracı E-Transit, 
bu anlamda Ford Otoan’ın elektrifikasyon 
yolculuğunda önemli bir kilometre taşı.  

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank: “E-Transit ile tarihi bir ana 
şahitlik ediyoruz”
Törende yaptığı konuşmada otomotiv 
sanayisinin Türkiye’nin ihracatı 
açısından önemine değinen ve 

otomotivde yeni nesil araçlara doğru 
yaşanan dönüşümde, Türkiye’nin 
öncü olması gerektiğini belirten 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank; “Ford Otosan’ın geçen 
yıl duyurduğu 2 milyar Avroluk 
yatırımın ve 10 yıllık vizyonunun 
ilk aşamasındayız. Bugün otomotiv 
sektöründe hızlı bir dönüşümden 
bahsediyoruz. 2030’da dünyadaki 
araçların yüzde 30’u elektrikli ve 

Mustafa Varank
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bağlantılı araçlardan oluşacak. Türkiye 
otomotiv sanayisindeki üretim gücü ile 
dünyadaki 14 üretici arasında yer alıyor. 
Ülkemiz elektrikli araç pazarında aslan 
payını almaya talip.” dedi ve sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

“Ford Otosan’ın bugün ortaya koyduğu 
E-Transit ile tarihi bir ana şahitlik 
ediyoruz. Sektörde Türkiye’yi bir adım 
öne çıkaracak elektrikli Transitlerin 
hayırlı olmasını diliyorum. Ford 
Otosan, Türkiye’nin gözbebeği ve 
Ford Otosan’ın kapasitesini artırması 
ihracatımızı da artıracak. Yatırımlar 
artarsa Türkiye kazanacak.”

Ali Y. Koç: “Ford Avrupa’nın ilk elektrikli 
ticari modeli E-Transit’in ülkemizde, 
Türk mühendisleri ve işçileri tarafından 
üretilmesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
yıllarından itibaren adım adım büyüyen 
sanayileşme hamlelerinin bir neticesidir.”

Türkiye’nin ve Ford Avrupa’nın ilk 
elektrikli ticari modeli olan ve elektriği 
yüzde 100 yenilenebilir enerjiden 
tedarik edilen Gölcük Fabrikası’nda 
üretilen E-transit’i hattan indirmenin 
kıvancını yaşadıklarını belirten Koç 
Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Y. Koç ise, “Bugün Koç Topluluğu ve 
Ford Otosan olarak sadece bizim için 
gurur verici bir adım atmıyoruz. Türk 
otomotiv sanayisinin geldiği noktayı; 
ülkemiz sanayisinin teknoloji, üretim ve 

Ali Koç



72022   RADÜS DERGİSİ

insan gücü açısından ulaştığı zirveyi de 
kutluyoruz. Gururla ifade edebilirim ki; 
Ford Avrupa’nın ilk elektrikli ticari modeli 
E-Transit’in ülkemizde, Türk mühendisleri 
ve işçileri tarafından üretilmesi, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilk yıllarından itibaren 
adım adım büyüyen sanayileşme 
hamlelerinin bir neticesidir” dedi. 

Ford Otosan’ın son dönemde yaptığı 
yatırımları hatırlatan Ali Y. Koç, 
sözlerine şöyle devam etti: “Bütün bu 
yatırımlarımızın gayesi ortak: Ülkemizin 
bugün ve gelecekte küresel ölçekte 
rekabet edebilme gücünü daha da 
artırmak. Bu doğrultuda otomotiv 
ana sanayimizi, giderek gelişen yan 
sanayi ekosistemimizle birlikte, küresel 
üretim ağının en önemli ve vazgeçilmez 
oyuncularından biri haline getirmek.”

Ford Otosan’ın, 60 yılı aşkın köklü 
kurumsal kültürü ve tecrübesiyle, 
kurulduğu günden bu yana Türkiye’de 
sanayinin gelişimiyle birlikte anıldığını 
ifade eden Ali Y. Koç, “Geçmişten 
bugüne attığımız adımlara baktığımızda, 
dünyada otomotiv sektörünün 
gidişatını doğru okumayı başardığımızı 
memnuniyetle görüyoruz” diye konuştu.

Ali Y. Koç, “Dünyamız, büyük etkileri 
olan siyasi, ekonomik, toplumsal ve 
teknolojik değişimlerle, yeni riskler 
ve fırsatlarla dolu farklı bir geleceğe 
yol alırken, Türkiye’nin her yönüyle 
kalkınmasına destek olmak amacıyla, 
Koç Topluluğu olarak - şartlar ne olursa 
olsun - gelecekte de ülkemiz için yatırım 
yapmaya ve katma değer yaratmaya, var 
gücümüzle devam edeceğiz” dedi. 

Güven Özyurt: “Stratejik 
adımlarımızın ve bugüne kadarki 
başarılarımızın bir ürünü”

Hızla değişen bir dünyada Ford Otosan’ın 
esnekliği, yüksek kaliteli üretimi ve 
verimliliği ile öne çıktığını; üst düzeydeki 
üretim ve mühendislik çözümleri ile müşteri 
taleplerini hızlı bir şekilde karşıladığını 
belirten Ford Otosan Genel Müdürü Güven 
Özyurt, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Halihazırda Ford’un Avrupa’da sattığı 
Transit ailesi araçların yüzde 87’sini 
Kocaeli Fabrikalarımızda üretiyoruz. 
Ford’un Avrupa’daki ilk elektrikli 
aracının, adeta Transit’in evi haline 

Güven Özyurt
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gelen Kocaeli’de hattan inmesini, 
elektrikli araçlar konusundaki stratejik 
adımlarımızın ve bugüne kadar imza 
attığımız başarıların bir ürünü olarak 
görüyoruz. Efsane Ford Transit’in 
elektriklenmesi, başka dönüşümlerin 
de kapısını aralıyor. Önümüzdeki 
seneden itibaren sorumluluk alanımız 

Ford’un diğer elektrikli modellerinin 
üretimiyle daha da genişliyor ve Ford 
Otosan, Ford’un elektrikli ticari araç 
üretim üssü haline geliyor.”

Avrupa’nın en güçlü   
tam elektrikli ticari aracı E-Transit, 
ticarete yön verecek
Batarya montajı dahil Ford Otosan 
tarafından üretilen Avrupa’nın en güçlü 
tam elektrikli ticari aracı E-Transit, 
ticaretin geleceğine yön vermeye devam 
edecek. 50 yılı aşkın sürede 10 milyonun 
üzerinde üretimle Ford’un Avrupa’daki en 
uzun ömürlü modeli ve dünyanın en çok 
tercih edilen ticari aracı haline gelen Ford 
Transit’in elektrikli versiyonu E-Transit, 
Ford’un otomotiv sektöründeki elektrik 
dönüşümüne liderlik etme vizyonunu da 
ortaya koyuyor. 

Ford E-Transit, güçlü batarya kapasitesi 
ile ortalama filo kullanıcılarının günlük 
olarak sürdüklerinden 3 kat daha fazla 
mesafe kaydedebiliyor. Van, çift kabin 

van ve kamyonet gibi üç farklı gövde 
seçeneğiyle sunulacak E-Transit 
hem AC hem de DC hızlı şarj 
özelliğine sahip. Böylece AC şarj 
ile yaklaşık 8,2 saatte yüzde 100 
şarj olabilirken 115 kW DC Hızlı 
şarj özelliği ile de 34 dakika içinde 
yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar şarj 

gerçekleştirebiliyor.
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Bize www.linak.com.tr üzerinden veya 
0312 472 63 38 nolu telefon 
numarasından ulaşabilirsiniz

LINAK AKTÜATÖRLER iLE 
ÖZGÜRLEŞEN MAKİNALAR

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

• IP66/ IP69K

Hassas konum bilgisi, bakım gerektirmez, kolay montaj...
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Otokar Atlas Kamyon 
Ailesinin Yeni Aracı:
Atlas 3D

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar,
kamyon ailesini genişletiyor.

2013 yılında ticaretin yükünü 
hafifletmek için satışa sunduğu Atlas ile 
hafif kamyon segmentine yeni bir soluk 

getiren Otokar, sektördeki iddiasını ailenin 
12 tonluk yeni üyesi Atlas 3D ile arttırıyor.Basri Akgul
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Türkiye’nin öncü otomotiv üreticisi 
Otokar, kamyon pazarındaki iddiasını 
farklı bir boyuta taşıyor. Her hizmete 
uyarlanabilir esnek yapısıyla 10 yıla yakın 
sürede farklı iş kollarındaki işletmelerin 
kamyon alımında öncelikli tercihi olan 
Otokar, Atlas’ın yeni versiyonunu tanıttı. 
Atlas 3D adını verdiği yeni kamyonu ile 12 
tonluk segmentte de yerini alan Otokar’ın 
yeni araç tanıtım toplantısı Rahmi M. Koç 
Müzesi’nde gerçekleşti.

“ATLAS 3D SEKTÖRE YENİ BİR 
SOLUK GETİRECEK”
Adını, mitolojide gök kubbeyi 
omuzlarında taşıyan, güçlü kahraman 
Atlas’tan alan Otokar kamyon ailesinin 
yeni üyesi Atlas 3D’nin üstün özellikleriyle 
ticaretin güçlü kahramanı olmaya devam 
edeceğini belirten Otokar Genel Müdür 
Yardımcısı Basri Akgül; “Ticari araçlar 
alanındaki deneyimimizi yaklaşık 10 yıl 
önce Atlas ile hafif kamyon segmentine 
de taşıdık. Atlas, bugüne kadar farklı 
iş kollarındaki işletmelerin ve kamu 
kuruluşlarının büyük beğenisini kazandı. 
Pazarda oluşan beklenti ve ihtiyacı 
karşılayabilmek için Atlas ailesinin yeni 
üyesini, 12 tonluk ve 3 akslı bir versiyon 

olarak hazırladık. Yeni Atlas 3D 12 tonluk 
azami yük ağırlığı, uygun yatırım maliyeti, 
ekonomik yakıt tüketimi, düşük yedek 
parça ve bakım giderleri ile hafif kamyon 
segmentine yeni bir soluk getirecek” dedi.

“KAMYONDAKİ GÜÇLÜ ÇIKIŞIMIZI 
YENİ ATLAS İLE SÜRDÜRECEĞİZ”
Atlas 3D ile Otokar’ın kamyon alanındaki 
çıkışını arttırarak devam ettirmeyi 
hedeflediklerini belirten Akgül; “Yeni 
aracımız Atlas 3D ile kamyon ailemiz 
büyüyor. Atlas, zor koşullara dayanıklı 
olmasının yanında, yüksek güç ve 
performans özellikleriyle bugüne kadar 
pek çok kurum ve firmanın öncelikli 
tercihi oldu.  Mevcut başarımızı, yeni 
kamyonumuzla farklı bir tonaja da 
taşımak istiyoruz. Yeni Atlas’ın, güç ve 
konforun yanında kullanıcısına sunduğu 
daha yüksek taşıma kapasitesi ile pazarda 
büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. Atlas 
3D, özellikle lojistik ve nakliye sektörünün 
gözde aracı olmaya aday. Geçen yıl yüzde 
50 büyüyen hafif kamyon segmentindeki 
satışlarımızı yüzde 64 artırmıştık. 
2022 yılının ilk çeyreğinde de kamyon 
satışlarımızı önceki yılın aynı dönemine 
kıyasla 2 katına çıkardık. Yeni Atlas 3D ile 

kamyondaki güçlü çıkışımızı aynı ivmeyle 
devam ettirmek istiyoruz” dedi. 

3 YIL SINIRSIZ KİLOMETRE GARANTİ
Otokar, ATLAS 3D tanıtım toplantısında 
garanti konusunda da bir yenilik paylaştı. 
Otokar Atlas kamyon ürün gamında yer 
alan 8,5 tonluk ve 12 tonluk kamyonları 
için 3 yıl boyunca sınırsız kilometre 
garanti sunacak. 

HER DAİM KULLANICISINA 
KAZANDIRIYOR
Yüksek taşıma kapasitesine sahip 12 
tonluk Atlas 3D; yüksek torklu güçlü 
motorunun yanında dar sokaklara 
kolaylıkla girmeyi sağlayan uygun 
boyutları ile yüksek tonajlı yüklerin hızla 
ve kolaylıkla taşınmasını sağlıyor. Atlas 
3D güçlü, uzun ömürlü ve ekonomik 
motorunun yanı sıra tam havalı fren 
sistemi, sağlam şasisi, üstün güvenlik 
özellikleri, yüksek istiap haddi ile ön 
plana çıkıyor. Atlas 3D, üstün özellikleriyle 
performans, konfor ve güvenliği en üst 
seviyede sunuyor. Atlas 3D, düşük yakıt 
ve bakım giderleri, uygun yedek parça 
maliyeti ile kullanıcısının ekonomisine her 
daim katkı sağlıyor.
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KONFOR VE GÜVENLİĞİ ÜST 
SEVİYEYE TAŞIYOR
Atlas 3D, sahip olduğu teknolojilerle 
konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. 
Direksiyonu üzerindeki kısa yol 
tuşlarıyla araç kontrolünü kolaylaştıran 
ve güvenli bir sürüş sağlayan Otokar 
kamyon ailesinin yeni üyesi, standart 
olarak sunulan hız sabitleyici (Cruise 
control), 6 ileri vites sistemi, ferah ve 
modern iç kabin ile kullanıcısına işini 
yaparken üst düzey rahatlık vadediyor. 
3,2 inç büyüklüğündeki dijital göstergesi 
aracılığıyla araç ile ilgili ayar, seyir ve 

uyarı bilgilerini kullanıcısına anlık olarak 
aktaran Atlas 3D, geniş iç hacmi ve büyük 
camları ile ferah bir ortam yaratıyor.  
Yüksekliği ayarlanabilen kafalıklara sahip 
şık ve ergonomik koltuklar, sürüş tercihine 
göre ayarlanabilir sürücü koltuğu, uzun 
süreli kullanımlarda dahi ergonomi ve 
konforu bir arada vadediyor. Isıtmalı ve 
elektrikli kumandalı dış aynalarıyla daha 
güvenli ve konforlu bir sürüş imkânı 
sağlayan araç, karanlıkta otomatik yanan 
far sistemi ve sinyalle devreye giren 
yardımcı aydınlatmasıyla her koşulda 
güvenle seyahat sunuyor.

HER HİZMETE UYARLANABİLİYOR
Ön iz genişliği ile daha yüksek yol 
tutuşu ve daha güvenli bir sürüş imkanı 
sağlayan Atlas 3D, gelişmiş aydınlatma 
sistemi, güçlendirilmiş yan kapılarının 
yanı sıra park sensörü gibi özelliklerle ön 
plana çıkıyor. Atlas 3D, tam havalı fren 
sistemi, EBS, egzoz freni, LDWS, AEBS, 
ESC ve ACC özellikleri de yer alıyor. Her 
hizmete uyarlanabilir esnek yapısıyla 
sektörde öncelikli tercih olan Otokar 
Atlas ailesinin yeni üyesi Atlas 3D, lojistik, 
nakliye ve kargo sektörlerinin kullanımına 
uygunluğu ile dikkat çekiyor.
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Mercedes-Mercedes-
Benz Türk’ten Benz Türk’ten 

seyahat seyahat 
otobüslerine otobüslerine 

yeni donanımlaryeni donanımlar
Mercedes-Benz Türk, öncüsü olduğu seyahat otobüsü 

sektöründe standartları belirliyor. 2021 yılı başında 
güvenlik, konfor ve ekonomik sürüş ana başlıklarında 

sunulan 41 yeni donanım sektörden olumlu geri bildirimler 
almayı sürdürüyor. Sürekli iyileştirme prensibiyle hareket 

eden Mercedes-Benz Türk, Travego ve Tourismo modelleri 
için yeni donanımlar sunmaya devam ediyor. Emisyon 

seviyesi Euro VI-D’den Euro VI-E’ye yükseltilen yeni nesil 
motorlar sayesinde otobüsler daha çevreci hale geldi.
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Mercedes-Benz Türk, otobüslerinde 
sunduğu yeni donanımlarla çıtayı 
yükseltiyor. Öncüsü olduğu seyahat 
otobüsü sektöründe standartları 
belirleyen Mercedes-Benz Türk, Travego 
SHD ve Tourismo RHD modellerinde 
yeni donanımlar sunuyor. Sürekli 
iyileştirme prensibiyle hareket eden 
şirket, seyahat otobüslerinde sunduğu 
yeni donanımlarıyla çıtayı yükseltmeye 
devam ediyor. Yolcular, muavinler, 
kaptanlar, işletmeler ve müşterilerden 
gelen geri bildirimleri dikkate alarak 
2021 yılı başında seyahat otobüslerinde 
41 farklı yenilik sunan Mercedes-Benz 
Türk, sektörden olumlu geri dönüşler 
almayı sürdürüyor.

Euro VI-E emisyon seviyesine geçiş

2021 yılının son çeyreğinde, Mercedes-
Benz marka motorların emisyon seviyesi 
Euro VI-D’den Euro VI-E’ye yükseltildi. 
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de 
çevreci yaklaşımından ödün vermeyen 
Mercedes-Benz Türk, otobüslerindeki 
teknolojileri geliştirmeye ve en üst 
seviyeye çıkarmaya devam ediyor. 
Euro VI-E emisyon seviyesini sağlayan 
motorların katalizatörlerinde çift DPF (dizel 
partikül filtresi) yerine tek DPF kullanımına 
geçen şirket, bu sayede yıllık periyodik 
bakım masraflarının düşmesini sağlıyor. 

Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama 
ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy 

sunulan yeni donanımlar hakkında 
şunları söyledi: “Sektörün tüm 
paydaşlarından gelen geri bildirimler 
ışığında 2021 yılı için 41 farklı yeniliği 
otobüs modellerinde sunmaya 
başlamıştık. Yine sektörün ihtiyaçlarını 
tespit ederek 2022 yılında Travego ve 
Tourismo modellerimize yeni donanımlar 
sunmaya başladık. Öncüsü olduğumuz 
seyahat otobüsü sektöründe standartları 
belirlemeye devam edeceğiz.”

2022 yılı donanım değişiklikleri

Sektörün ihtiyaçlarını dinleyen Mercedes-
Benz Türk, Travego SHD ve Tourismo RHD 
modellerinin donanımlarında 2022 yılıyla 
birlikte birçok yenilik sunmaya başladı.
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Aküler: Yeni donanımlarla birlikte 
Tourismo 15 RHD’lerdeki akü kapasiteleri 
225 Ah’ten 240 Ah’e yükseltiliyor. Bu 
değişim sayesinde tüm Travego ve 
Tourismo modellerinde 240 Ah’lik aküler 
standart donanım haline geldi. Yüksek 
kapasiteli aküler sayesinde daha uzun 
ömürlü ve kış aylarında daha konforlu 
araç kullanımı hedefleniyor.

Koltuk kumaşlarında değişiklik: 2+2 
koltuk düzenine sahip Tourismo 15 
ve Tourismo 16 RHD’lerde kullanılan 
Mercedes-Benz Softline koltukların 
oturma ve sırt dayama alanlarında, 
tek tip ve yeni renk seçenekleri olan 
kumaşlar sunuluyor. Softline koltuklar; 
yeni kumaşlar, deri başlıklar ve kumaş 
fitillerle görsel olarak daha da güçleniyor. 

Manuel katlanabilir dış aynalar: 
Seyahat otobüslerinin dar alanlardaki 
manevra etkinliğini artırmak için, 
manuel katlanabilir dış aynalar tüm 
Tourismo RHD modellerinde standart 
olarak sunuluyor.

Giriş aydınlatmalı sağ dış ayna: 
Yolcuların ön kapıdan araca biniş 
ve iniş konforunu artırmak için, giriş 
aydınlatmalı sağ dış ayna tüm Travego 

ve Tourismo modellerinde standart 
donanıma ekleniyor.

Biniş yardım (yana yatma) sistemi: 
Yolcuların araca biniş ve iniş konforunu 
artırmak için, biniş yardım (yana yatma) 
sistemi tüm Travego ve Tourismo 
modellerinde standart olarak sunulacak. 
Bu sistem ile aracın sağ kısmı biniş ve iniş 
sırasında otomatik olarak yaklaşık 5 cm 
yana yatabiliyor.

Ön cam altında koruyucu folyo: Özellikle 
şehirler arası yollarda meydana gelen taş 
çarpması ile oluşan ön cam çatlamaları 
ve kırılmalarını azaltarak daha güvenli 
sürüş sağlamak için, ön cam altında en 
yoğun taş çarpmalarının olduğu silecek 
altı bölgeye koruyucu folyo uygulaması 
tüm Travego ve Tourismo modellerinde 
standart donanım oluyor.

Travego, yeni donanımlarıyla 
standartları belirliyor

Seyahat otobüsleri içinde yıllardır zirvede 
olan ve her zaman standartları belirleyen 
Travego, bu modele özel sunulan yeni 
donanımları ile dikkat çekmeye devam 
ediyor. Travego SHD’ler, ön cam üst 
kısımda ilave silecek, ısıtmalı ön cam ve 
elektrikli katlanabilir dış aynalar ile konfor 

alanında standartları daha da yükseltiyor.

Ön cam üst kısımda ilave silecek: Yağışlı 
havalarda yolculara daha net görüş 
alanı konforunu sağlamak için, ön cam 
üst kısımda ilave silecek tüm Travego 
SHD’lerde standart olarak yer alacak. 

Isıtmalı ön cam: Soğuk havalarda ön 
camda oluşan donmayı ve buğulanmayı 
hızlıca ortadan kaldırarak, sürücünün 
ve yolcuların konforunu artıran ısıtmalı 
ön cam tüm Travego SHD’lerde standart 
donanım oluyor. 

Elektrikli katlanabilir dış aynalar: 
Seyahat otobüslerinin dar alanlarda 
manevra etkinliğini artırmak için, 
elektrikli katlanabilir dış aynalar sınıfının 
zirvesindeki konumuna yakışır şekilde 
tüm Travego SHD’lerde standart 
donanım oluyor. Bu yenilikle; sağ ve 
sol dış aynalar aynı anda ya da ayrı ayrı, 
elektrikli olarak kokpitteki tuşlardan 
katlanabiliyor.

Yeni donanım çalışmaları için yolcular, 
muavinler, kaptanlar, işletmeler ve 
müşterilerden gelen geri bildirimleri 
dikkate almaya devam eden Mercedes-
Benz Türk, sürekli iyileştirme prensibiyle 
hareket ediyor.
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Komatsu Yapı Kredi Leasing iş 
ortaklığıyla kullanıcılara ödeme 

kolaylığı sunan avantajlı bir 
leasing bahar kampanyası başlattı. 

Leasing kampanyası kapsamında 
yüksek performans sunan 

Komatsu WB97R-5 ve Komatsu 
WB97S-5 kazıcı yükleyici modelleri 

kullanıcılara sunuluyor.

Komatsu, WB97 serisi kazıcı yükleyicilerde 
ödeme kolaylığı sunan yeni bir leasing 
kampanyası daha başlattı. Yapı Kredi 
Leasing iş ortaklığıyla düzenlenen 
kampanya kapsamında kullanıcılara % 
30 Euro peşinat ile 24 veya 36 ay vade 
seçeneğiyle sıfır faizli ödeme fırsatı ile 
sunuluyor. Kampanya 31 Mayıs 2022 
tarihinde sona eriyor.

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

WB97 serisinin Komatsu imzalı 99.2 
(hp) beygirlik motoru ve tam otomatik 

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

WB97 serisinin her iki modeli için geçerli 
olan ve kullanıcılara avantajlı ödeme 
seçeneği sunan leasing kampanyası 31 
Mayıs tarihine kadar devam edecek. 
Kullanıcılar www.komatsu.com.tr  
adresinden veya 0850 480 1 846 numaralı 
müşteri iletişim hattından kampanyayla 
ilgili detaylı bilgiyi edinebilecekler.

Komatsu’dan bahara özel Komatsu’dan bahara özel 
avantajlı leasing kampanyasıavantajlı leasing kampanyası
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Petlas’tan Türkiye’ninPetlas’tan Türkiye’nin
ilk radyal tam çelikilk radyal tam çelik
iş makinesi lastiğiiş makinesi lastiği

Tam Çelik İş Makinesi lastiklerinin
ülkemizdeki ilk üreticisi olan Petlas, 

İzmir’de bu yıl 27’ncisi düzenlenen 
İzmir Mermer Fuarı’da yüzde yüz yerli 

yeni nesil Radyal Tam Çelik İş Makinesi 
lastiklerini tanıttı. Fuarda ilk kez görücüye 

çıkan mermer ocaklarında kullanım için özel 
olarak tasarlanmış yükleyici lastiği PtxTD41, 

belden kırmalı kaya kamyonu lastiği PtxHD41 
ve genel amaçlı kullanım için tasarlanmış 

PtxRD31 lastikleri büyük ilgi gördü.
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İş makineleri ve yol dışı lastik 
segmentlerinde geniş ürün yelpazesi 
sunan Petlas, 29 Mart–2 Nisan tarihleri 
arasında 27’nci kez kapılarını açan İzmir 
Mermer Fuarı’nda, Türkiye’nin yüzde yüz 
yerli, yeni nesil Radyal Tam Çelik İş Makinesi 
lastiklerini tanıttı. 150 bin metrekare 
alanda, bine yakın katılımcıyla doğal 
taş, mermer ve mermer iş makineleri 
sektöründe dünya ticaretinin lider 
konumunu hedefleyen fuar, 4 gün boyunca 
77 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. 

Tasarım ve geliştirme faaliyetleri 
tamamen yerli AR-GE, yerli mühendis 
ve iş gücü ile her geçen gün rekabetçi 
gücünü arttıran Petlas’ın yüksek kaliteli 
ve uzun kullanım ömürlü iş makinesi 
lastikleri, sektör profesyonelleri 
tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Özellikle mermer ve madencilik 
sektöründe yoğun olarak kullanılan 
yüksek taşıma kapasiteli kaya kamyonları 
ve lastikli yükleyiciler için Petlas 
tarafından geliştirilen PtxHD41, PtxTD41 
ve PtxRD31 model lastikler, yüzde 100 
yerli mühendislik ve Ar-Ge çalışmaları ile 

Türkiye’de üretilen ilk Radyal Tam Çelik İş 
Makinesi lastikleri olma özelliği taşıyor.
Petlas’ın çelik karkas yapısıyla dayanıklılık 
ve sağlamlık sunan iş makinesi lastikleri, 
tekrar kaplanabilirlik özelliğiyle de dikkat 
çekiyor. Fuara özel olarak, AKO Lastik 
Kaplama tesislerinde Orbit Kaplama 
Teknolojisi ile kaplanarak sergilenen 
Petlas tam çelik lastik karkası, tam çelik 

iş makinesi lastiklerinde maliyet avantajı 
sunuyor. Sağladığı ikinci ömürde de 
yüksek performans ve deformasyona 
karşı direnç sağlıyor.
Petlas ve AKO Lastik Kaplama, iş makinesi 
sektörüne doğru, hızlı ve nitelikli 
ürünler sunmaya devam etmek için 
tedarikçileriyle bir araya gelerek beğeni 
ve değerlendirmelerini not ediyor.
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Uluslararası Red Dot jürisi, 
IVECO’nun ağır ürün grubunda 

en sıra dışı off-road görevler için 
geliştirilen ve göz dolduran tasarımı 

ile yüksek düzeydeki yenilikçiliğiyle 
IVECO T-Way’i prestijli Red Dot 

Ödülüne layık görüldü.

IVECO T-Way, farklı alanlardan 50 
civarında uluslararası uzmanın seçimi 
ile Ürün Tasarımı kategorisinde prestijli 
Red Dot Ödülünün sahibi oldu. 1955’e 
kadar uzanan tarihiyle Red Dot ödülleri 
tasarım kalitesine odaklanıyor. Rekor 
sayıda başvuruyu değerlendirmek için 
yenilikçilik düzeyi, işlevsellik ve uzun 
ömürlülük kriterleri gözetiliyor.

IVECO T-Way’in tasarımında IVECO, Way 
ağır ürün grubunun ana unsurlarını 
yansıtırken IVECO’nun DNA’sından da 
ön ızgara ve farların biçimini alıyor. 
Sağlam ve tarz sahibi dış görünüm 
sunan tamamen metal tampon, anti 
şok far koruma ızgarası ile korunan 
farları içeriyor. Araçtaki her bir detay off-
road görevlerde en yüksek işlevselliği 
sağlamak üzere düşünülmüş. Hasar 
durumunda kolayca değiştirilebilen ve 
farları koruyan tamponun metalik köşesi 
tarz ve fonksiyonelliği birleştirmiş.

IVECO T-Way’in sağlam dış görünümü 
içeride sürücü konforu ve güvenliğine 

odaklanan tasarım ile birleşerek 
mükemmel ergonomi, tümleşik 
teknoloji ve gelişmiş bağlantı olanakları 
sunuyor. Gösterge paneli, profesyonel 
bir sürücünün ihtiyaçlarına göre 
tasarlanmış ve erişimi kolay bir biçimde 
gruplandırılmış. Direksiyondaki metalik 
çerçeve ve bilgi – eğlence sistemi dış 
görünüşle uyumlu ve 360 derecelik bir 
IVECO T-Way deneyimi sunuyor.

Iveco Grubu Endüstriyel Tasarım Müdürü 
Marco Armigliato, açıklamasında IVECO 
T-Way’in almış olduğu bu değerli 
ödülden büyük gurur duyduklarını 
belirterek tasarımlarında; sağlamlığın, 
güvenilirliğin, verimliliğin ve sürücü 
odaklılığın standartlarını yükseltirken 
bunu tarzla da birleştirmeyi 
hedeflediklerinin altını çizdi.

IVECO T-Way, markanın ekstra ağır aracı; 
performans, sağlamlık, zorlu zeminlerde 
dayanıklılık ve standartların üzerindeki 
kapasitesi ile yükleme kapasitesi 
şampiyonu.

IVECO T-Way 
gıpta ile bakılan

Red Dot Ödüllerinde 
2022 Ürün 

Tasarımı 
ödülü aldı



212022   RADÜS DERGİSİ



22 RADÜS DERGİSİ   2022

Mega Mega 
Kent’in yeni Kent’in yeni 

metrobüsleri metrobüsleri 
hizmetehizmete
başlıyorbaşlıyor

Türkiye’nin lider otobüs üreticisi Otokar, İETT Genel 
Müdürlüğü tarafından geçen yıl açılan 100 adetlik 

metrobüs alım ihalesinin 20 adetlik ilk teslimatını 
gerçekleştirdi. İstanbullular için özel olarak 

üretilen yerli metrobüslerin teslimat töreni İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili ve Otokar Genel 
Müdürü Serdar Görgüç’ün katılımıyla gerçekleşti. 

İstanbul ulaşımında standartları yükseltecek 
200 yolcu kapasiteli ve 21 metre uzunluğundaki 

Otokar KENT XL metrobüslerin teslimatı bu yıl 
tamamlanacak. Otokar, İETT’ye araçların 3 yıl 

satış sonrası hizmetini de sunacak.

Otokar, İstanbullular için
özel olarak ürettiği metrobüslerin

ilk 20 adedini teslim etti
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Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
İstanbullular için özel olarak ürettiği 
KENT XL metrobüslerin ilk 20 adedini 
teslim etti. 2012 yılından bu yana İETT 
bünyesindeki 1000’den fazla aracıyla her 
gün on binlerce İstanbulluya konforlu 
ulaşım sunan Otokar, yerli metrobüsleri 
İETT’nin Edirnekapı’daki  metrobüs 
garajında düzenlenen törenle teslim 
etti. KENT XL metrobüslerin teslimat 
töreni İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT Genel 
Müdürü Alper Bilgili ve Otokar Genel 
Müdürü Serdar Görgüç’ün katılımıyla 
gerçekleşti. Araçların 3 yıl boyunca satış 
sonrası hizmetlerini de sağlayacak olan 
Otokar, İstanbul’un toplu ulaşımdaki yeni 
yüzü olacak araçların teslimatını partiler 
halinde bu yıl içinde tamamlayacak. 
Yeni KENT XL metrobüsler, İstanbul’da 
günde yaklaşık 1 milyon kişiye toplu 
taşıma hizmeti sunulan, toplamda 52 
km uzunluğundaki metrobüs hattında 
hizmet verecek.  

TÜRKİYE’NİN YERLİ METROBÜSÜ

Son yıllarda Ankara, İzmir ve İstanbul 
başta olmak üzere Türkiye’deki pek 
çok büyükşehir belediyesinin yanı 
sıra Avrupa’da Fransa, İtalya, İspanya, 
Almanya, Romanya gibi ülkelerde tercih 
edilen Otokar’ın araç ailesine kattığı 

Kent XL, mega kent İstanbul için özel 
olarak geliştirildi. Araç, İstanbul›un 
tüm yol ve hava koşulları gözetilerek 
Türk mühendislerince tasarlandı ve 
Türk işçileri tarafından üretildi. Tasarımı, 
yüksek performansı, dayanıklılığı, düşük 
yakıt tüketimi, üst seviyede emniyet ve 
konforu ile toplu ulaşımda yeni bir dönem 
başlatacak olan yerli metrobüs, 200 yolcu 
taşıma kapasitesine sahip. Yolcuların 
hızlı bir şekilde metrobüse binmesine 
ve inmesine imkân veren geniş, güvenli 
ve dışa açılan kapılara sahip olan araç, 
basamaksız tasarımı ve kolay ulaşılabilir 
koltuklarıyla toplu taşımada engelleri de 
ortadan kaldırıyor. 

“METROPOLE YAKIŞIR BİR ARAÇ 
GELİŞTİRDİK”

Otokar’ın ihtiyaca özel olarak tasarlayıp 
ürettiği otobüslerinin Türkiye dahil 
50’yi aşkın ülkede toplu taşımada 
fark yarattığını belirten Genel Müdür 
Serdar Görgüç; “Türkiye’de ve başta 
Avrupa olmak üzere 50’den fazla ülkede 
her gün milyonlarca yolcu Otokar 
araçlarıyla seyahat ediyor. İstanbul toplu 
ulaşımındaki uzun yıllara dayanan bilgi 
birikimi ve deneyimimizi, mühendislik 
ve Ar-Ge kabiliyetlerimizle birleştirerek 
İstanbul için en ideal metrobüsü 
geliştirdik. Mühendislerimiz dünyaya 

örnek olan metrobüs hattını detaylı analiz 
etti; bu hattın zorluklarının bilincinde 
olarak İstanbul’a en iyi hizmet edecek 
özel metrobüsleri tasarladı. Çalışma 
arkadaşlarımız özenle üretti. Otokar olarak 
İstanbul’a, İETT’ye yeni bir alanda yeni bir 
araçla hizmet verecek olmanın heyecanı 
ve gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin 
yerli metrobüsü KENT XL ile İstanbul 
ulaşımındaki standartları yükseltmeyi 
hedefliyoruz. Yıl içinde partiler halinde 
teslimatlarını tamamlayacağımız 
araçlarımızın satış sonrası hizmetleri için 
de her daim İstanbul’un yanında olacağız. 
Yeni metrobüslerin İstanbul’a hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.

TÜRK MÜHENDİSLERİN 
GELİŞTİRDİĞİ METROBÜS YAYA VE 
BİSİKLETİ ALGILIYOR

21 metre uzunluğundaki KENT 
XL, direksiyonlanabilir bağımsız 
süspansiyonlu 4’üncü aks yapısı ile yüksek 
manevra kabiliyeti sunuyor. Dönüşlerde 
savrulmayı engelleyen, motorun gücünü 
ve torkunu otomatik olarak limitleyen, 
elektronik körük yönetim sistemiyle 
yüksek güvenlik sunan Otokar KENT XL, 
sürüş esnasında çevresini tarayıp, yaya ve 
bisiklet algılıyor. Araç, kör noktaları tespit 
ederek tehlike anında şoförü ikaz eden 
uyarı sistemlerini de üzerinde barındırıyor..
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Karsan’dan Romanya’nın 
Focsani şehrine

16 elektrikli araç

Türkiye otomotiv sanayinin önde gelen 
kuruluşlarından Karsan, ‘Mobilitenin 
Geleceğinde Bir Adım Önde’ olma vizyonu 
ile büyüme yolunda önemli adımlar atmayı 
sürdürüyor. Daha önce Romanya’nın 
birçok şehrine elektrikli araçlarını teslim 
eden ve yüksek adetli sözleşmelere imza 
atan Karsan, Deva şehrinin ardından 
Focsani şehri için de elektrikli araçlarını 
teslim etmek üzere imzaları attı.

Focsani ile yapılan anlaşma kapsamında 7 adet e-JEST ve 
9 adet e-ATAK teslimatı gerçekleştirilecek. Romanya’da 

hali hazırda 76 adetlik elektrikli araç parkı bulunan 
Karsan, Focsani ihalesi ile birlikte 2022 yılı içinde teslim 
edilmek üzere şimdiden 104 elektrikli araç siparişi aldı. 

Bu yılki tüm teslimatlar tamamlandığında Karsan’ın 
Romanya’daki elektrikli araç parkı 180 adede ulaşacak.
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Karsan CEO’su Okan Baş, “Elektrikli 
gelişim vizyonumuz e-Volution ile 
Karsan markasını Avrupa’da ilk 5 oyuncu 
arasında konumlandıracağız. Romanya, 
Karsan’ın Fransa ile birlikte elektrikli araç 
pazarında en önemli hedef ülkelerinden 
biri konumunda yer alıyor. Bu doğrultuda 
bu yıl için koyduğumuz iki katı büyüme 
hedefimizde kilit rol oynayacak 
ülkelerden olacak” açıklamasında 
bulundu. 

Sunduğu ticari araçlarla birçok ülkede 
kentlerin toplu ulaşımında söz sahibi 
olan Karsan’ın, sıfır emisyonlu ve yüksek 
menzilli elektrikli araçlarıyla yakaladığı 
başarısı sürüyor. 2022 yılını ciroda, 
kârlılıkta, ihracatta, istihdamda ve Ar-
Ge kapasitesinde iki katına çıkararak 
kapatmayı hedefleyen Karsan, bu 
doğrultuda Romanya’ya olan ihracatını 
da artırmayı sürdürüyor. Focsani şehri 
için yapılan elektrikli otobüs anlaşması 
ile 7 adet e-JEST ve 9 adet e-ATAK 
teslimatı gerçekleştirecek olan Karsan, 
Romanya’daki büyümesini emin 
adımlarla sürdürüyor.

104 elektrikli araç   
siparişi alındı!

Timişora ve Braşov belediyeleri 
ile yakın zamanda 56 adetlik 
18 metre e-ATA anlaşmasına 
imza atan Karsan, geçtiğimiz 
aylarda Romanya 
distribütörü Anadolu 
Automobil Rom ile 
Deva, Gura ve Segercea 
şehirlerinde e-JEST ve 
e-ATAK modelleriyle 
kazandığı elektrikli 
araç ihalelerine bir 
yenisini daha ekledi. 
Son olarak Focsani 
Belediyesi’nin 16 
adetlik elektrikli 
araç ihalesini 
kazanan Karsan, 
Romanya’daki 
başarısını 
hız kesmeden 
sürdürmeye devam 
ediyor. Romanya’da 
2022 yılı içinde teslim 
edilmek üzere şimdiden 
104 elektrikli araç siparişi 
alan Karsan, ülkedeki 
elektrikli araç parkını yıl 
sonuna kadar 180 adede 
çıkartmayı planlıyor. 

Büyüme hedeflerimizin merkezi 
Romanya olacak

2021 yılında yapılan anlaşmalar ve 
ihracat pazarlarının gelişmesi ile ciddi 
anlamda büyüme elde ettiklerini 
vurgulayarak 2022’de büyüme hedeflerine 

de Romanya’nın katkısının büyük 
olacağını belirten Karsan CEO’su 
Okan Baş, “2022 yılına her alanda 
iki kat büyüme hedefi ile girdik. 
Bu büyüme hedeflerimizden 
en önemlisi de elbette ihracat. 

Elektrikli gelişim vizyonumuz 
e-Volution ile Karsan 

markasını Avrupa’da ilk 
5 oyuncu arasında 
konumlandıracağız 
Romanya, Karsan’ın 
Fransa ile birlikte 
elektrikli araç 
pazarında en 
ciddi hedef 
ülkelerinden bir 
tanesi konumunda 
yer alıyor. Bu 
doğrultuda bu yıl için 
koyduğumuz 2 kat 
büyüme hedefimizde 
kilit rol oynayacak 
ülkelerden biri olacak. 
Romanya’da imza 
attığımız yeni elektrikli 
araç anlaşmaları 
ile ‘Mobilitenin 
Geleceğinde 
Bir Adım Önde’ 

olma mottomuzu 
pekiştireceğiz” dedi.

e-JEST binek otomobil 
konforunu aratmıyor

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

e-ATAK 300 km menzil sunuyor

Ön ve arka yüzüyle dinamik bir tasarım 
çizgisine sahip olan e-ATAK, ilk bakışta 
LED gündüz farlarıyla dikkatleri çekiyor. 
230 kW güce sahip e-ATAK’ta görev yapan 
elektrikli motor, 2.500 Nm tork üreterek 
kullanıcısına yüksek performanslı sürüş 
deneyimi sağlıyor. BMW tarafından 
geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla 
toplamda 220 kWh kapasitesi bulunan 8 
m sınıfındaki e-ATAK, 300 km menziliyle 
rakiplerinin önüne geçerken alternatif 
akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj 
üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor. 
Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan 
rejeneratif fren sistemi sayesinde 
bataryalar yüzde 25’e kadar kendi 
kendini de şarj edebiliyor. 52 kişilik yolcu 
kapasitesi sunan modelde, iki farklı koltuk 
yerleşim seçeneği bulunuyor.

Okan Baş
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Alman federal eyaletleri 
Brandenburg ve Mecklenburg-

Vorpommern, 2022 yılında Allison 
4500 Serisi tam otomatik şanzıman 

donanımlı Tatra Force şasisine sahip 
toplam 46 yeni orman tipi itfaiye 

arazözünü (TLF-W BB) filosuna 
katıyor. Başarılı test sürecinin 

ardından ilk araç, Çek üreticinin 
fabrikasında Kolkwitz Belediyesi 

itfaiye teşkilatına teslim edilirken 
diğer araçların teslimatı da en kısa 

zamanda gerçekleştirilecek. 

LSTE (Yangın ve afetten 
korunma için devlet okulu ve teknik 
tesisi) Brandenburg ile belediye itfaiye 
teşkilatlarının temsilcileri, maksimum 
sağlamlık, arazide hareket kabiliyeti ve 
orman yangını operasyonlarında yüksek 
performans sağlamak üzere bu araç 
konfigürasyonunu tercih ediyor. 

Alman federal eyaletleri Brandenburg 
ve Mecklenburg-Vorpommern, 
orman yangınlarıyla mücadele için 
itfaiye ekipmanlarına yatırım yapıyor. 
Geniş ormanlık alanları bulunan her 

iki eyalette son yıllarda çok sayıda 
ve bazıları yıkıcı büyüklükte olan 
orman yangınları yaşandı. Eski askeri 
eğitim ve askeri mühimmat alanları 
ile İkinci Dünya Savaşı›ndan kalan 
eski mühimmat depoları mirasının 
bulunması, yangınla mücadele 
çabalarını önemli ölçüde engelliyor. 
Avrupa çapında gerçekleştirilen bir ihale 
ile LSTE Brandenburg ve Brandenburg 
eyaletinin merkez polis teşkilatı, iki 
federal devletin içişleri bakanlıkları 
adına Tatra Force 815-7 4x4 şasili, 
Euro 6 motor, THT üstyapı ve Allison 
4500 Serisi tam otomatik şanzıman 
donanımlı 46 adet araç sipariş etti. Yeni 
itfaiye araçları, engebeli arazide çıkan 
yangınlarla mücadele etmek için özel 

olarak tasarlandı ve mevcut itfaiye 
araçlarını tamamlamak 

üzere filoya katıldı. 

LSTE, aracın 
sağlamlığını, 

arazide kullanım 
kabiliyetini ve 

gücünü en üst düzeye çıkarmak, aynı 
zamanda mürettebat için gelişmiş 
kontrol ve konfor sağlamak için bu özel 
araç kabiliyetlerine ihtiyaç duyuyordu. 
18 tonluk bir kamyonu aşırı engebeli 
arazide hızlı ve verimli bir şekilde 
kullanmak, motor gücünün ve torkunun 
tekerleklere tam olarak aktarılmasını 
gerektiriyor. Allison›ın patentli tork 
konvertörü ve kesintisiz tam güç vites 
geçişleri ile tam otomatik şanzımanı, 
mükemmel ivmelenme ve kesintisiz 
çekiş gücü sağlıyor.

LSTE Teknoloji Müdürü Maurice Kuhnert, 
açıklamasında; «Kesinlikle tavizsiz 
performans ve güvenliğe itimat ediyoruz. 
Sürücüler, araçların performansına 
güvenebilmeli ve her zaman kontrol 
edebilmeli. Tam otomatik şanzıman, 
gönüllü acil servislerimizin işini çok daha 
kolaylaştırıyor. Akıllı şanzıman sistemi, 
vites geçişlerine otomatik karar veriyor 
ve sürücüyü hem yolda hem de arazide 
destekliyor» diye belirtti. 

Orman Yangınlarıyla Mücadelede Özel Araçlar: 

Allison tam otomatik
şanzıman donanımlı Tatra Force
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Tatra Force 815-7 4x4, 
Çek üstyapı üreticisi THT 
Polička›dan Brandenburg 
TLF-W üstyapısında, Euro 
6 emisyon standardında 
6 silindirli dizel motor 
ve Allison 4500 Serisi 
tam otomatik şanzıman 
donanımına sahip. 291 
kW (390 bg) gücünde bir 
Cummins motorla çalışan 
18 tonluk kamyon, 100 
km/sa (62 mph) maksimum 

hıza (sınırlı) ulaşıyor. Dört tekerlekten 
çekiş, arazide her zaman yüksek hareket 
kabiliyeti sağlıyor. TLF-W›nin 110 cm›lik 
suda hareket kabiliyeti (ve 110 cm 
derinliğe kadar sulardan geçebilme) ve 
%78›lik (yaklaşık 38 dereceye eşdeğer) 
muazzam bir yüksek eğim tırmanma 
kabiliyeti bulunuyor. 4.800 litre kapasiteli 
su ve ek olarak 180 litre köpük tankına 
sahip. Pump and roll yeteneği, araç 
hareket halindeyken aynı anda söndürme 
işleminin devam etmesini sağlıyor. 

LSTE Teknoloji Müdürü Maurice 
Kuhnert, “Son yıllarda bu güçlü özel 
araçlara ihtiyaç duyduğumuz büyük 
orman yangınlarında artış yaşadık. 
Brandenburg›daki 1,09 milyon hektarlık 
ormanlık alan, eyaletin toplam 
yüzölçümünün yaklaşık %37›sini kaplıyor. 
Büyük bir kısmı, iklim değişikliği dikkate 
bile alınmadan zaten yüksek yangın riskli 
olarak kabul ediliyor. Bu doğrultuda  
yeni TLF-W araçlarımızın yangınla 

mücadelede daha etkili 
olmasını ve acil müdahale 

operasyonlarımızı 
rahatlatmasını  
bekliyoruz” dedi. 

Allison 4500 Serisi™ tam 
otomatik şanzıman, 
acil durum araçlarının 

gereksinimlerini karşılamak 
için özel olarak tasarlanıyor.
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Allison Transmission Bölge Satış 
Müdürü Stephan Marker, “Araçların 
kolay kullanımı ve sarsıntısız sürüş 
özelliği, sürücülerin işini son derece 
kolaylaştırıyor. Vites değiştirmek zorunda 
kalmıyorlar ve tamamen görevlerine 
konsantre olabiliyorlar. Allison›ın patentli 
tork konvertörü, kalkış ve ivmelenme 
sırasında motor torkunu arttırıyor. Vites 
geçişlerinde çekişte kesinti yaşanmıyor 
ve tekerleklere kusursuz bir güç aktarımı 
sağlanıyor» diye belirtti. 

Üstyapı ve pompa ekipmanının 
entegrasyonu, bir yangınla mücadele 
aracının genel verimliliği için de çok 
önemli. Tatra’nın Almanya distribütörü 
Friedrich GmbH und Co. KG›nin Satış 
Müdürü Lars Friedrich, «Güç aktarma 
sisteminde Allison şanzımana sahip 
olmak, şasi, üstyapı ve pompanın birlikte 

verimli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. 
Ayrıca tork konvertörlü şanzıman, tam 
güçte vites değişikliğine izin vererek 
Cummins motorlarının tam torkunu 
açığa çıkarmasını mümkün kılıyor. Sonuç 
olarak Tatra Force şasisi, acil durum 
araçlarına tavizsiz çekiş ve hızlanma 
uygulayabiliyor» dedi. 

Allison tam otomatik şanzımanlar, en 
zorlu koşullarda olağanüstü güvenilirlik 
ve dayanıklılık sunduğundan dünya 
çapında çok sayıda itfaiye teşkilatı 
tarafından kullanılıyor.
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CSM Lojistik, Renault CSM Lojistik, Renault 
Trucks EVO serisi ile Trucks EVO serisi ile 

sınırların ötesindesınırların ötesinde
CSM Lojistik, başta Asya 

ülkeleri olmak üzere Balkanlar 
ve Avrupa ülkelerine ağır 
yük ve proje taşımacılığı 
gerçekleştiriyor. 37 yıllık 

deneyimiyle yüzde 60
iş makinesi taşımacılığı,

yüzde 40 ise proje 
taşımacılığından 

oluşan operasyonlarını 
sürdürüyor. 

Uluslararası ağır yük veUluslararası ağır yük ve
gabari yük taşımacılığıgabari yük taşımacılığı
uzmanlarından CSM Lojistik’inuzmanlarından CSM Lojistik’in
filosu, Renault Trucks’ın yeni filosu, Renault Trucks’ın yeni 
EVO serisi ile tek markalı olma EVO serisi ile tek markalı olma 
yolunda. Faaliyetleri 1985 yılına yolunda. Faaliyetleri 1985 yılına 
dayanan CSM Lojistik, yeni üç dayanan CSM Lojistik, yeni üç 
adet Renault Trucks C520 6x4 EVO adet Renault Trucks C520 6x4 EVO 
çekici yatırımı ile uluslararası ağır çekici yatırımı ile uluslararası ağır 
nakliye filosunu genç tutmayı ve tek nakliye filosunu genç tutmayı ve tek 
markalı hale dönüştürmeyi hedefliyor.markalı hale dönüştürmeyi hedefliyor.
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Zorlu uluslararası taşımacılık faaliyetleri 
için filosuna düzenli yatırım yapan CSM, 
geçen yıl Renault Trucks C520 6x4, T520 
6x2 ve T 460 4x2 olmak üzere farklı model 
ve konfigürasyonlarda 6 adet çekici alımı 
gerçekleştirmişti. Bu araçlarını 50-100 ton 
üzeri yüklerin uluslararası taşımacılığında 
kullandıklarına değinen CSM Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı Seddar Bektaş, 
açıklamasında; “Diğer taşımacılık 
operasyonlarına göre daha zahmetli 
olan ağır yük taşımacılığında en önemli 
kurallardan birisi emniyet. Lojistik şirketleri 
yükün yol boyunca zarar görmesini 
engelleyecek ekipmana ve bilgi birikimine 
sahip olmalıdır. Bu nedenledir ki tecrübeli 
kadrosu kadar dayanıklı ve güçlü araçlarla 
yükün istenilen yere en kısa zamanda 
ulaştırılması büyük önem taşır. Bu 
araçlarımızla yaklaşık bir yıldır uluslararası 
gabari yüklemelerinde taşıma ve teslimat 
konusunda sorunsuz bir şekilde tüm 
taşımalarımızı gerçekleştirdik” diye belirtti. 

Filomuzu Renault Trucks ile   
genç tutacağız

Son alımlarıyla CSM filosu, 2 yaş 
ortalamasına sahip. Her zaman filolarını 
yenilikçi araçlar ile güçlendirdiklerini 
belirten Seddar Bektaş; “Araçlar ve satış 
sonrası hizmetlerinden memnuniyetimiz 
nedeniyle Renault Trucks ile yolumuza 
devam etme kararı aldık. Bu doğrultuda 
filomuzun tek markalı ve maksimum 5 
yaş ortalamasında olmasını hedefliyoruz” 
ifadesinde bulundu. 

Renault Trucks çekicilerimiz, 
yakıtta cimri 

CSM Lojistik’in Renault Trucks’ın farklı 
modelleri ve aynı konfigürasyonda 

çeşitli marka çekicileri kullanma 
deneyimi bulunuyor. Araçlarını yakıt 
tüketimi açısından karşılaştırdıklarını 
belirten Seddar Bektaş, aynı koşullarda 
benzer özelliklere sahip diğer araçlarına 
kıyasla Renault Trucks çekicilerinin  
yakıt tasarruflarından memnuniyetlerini 
dile getiriyor. 

Güçlü bir satış sonrası desteği ile 
filomuz her zaman tam güçte

Renault Trucks’ın Ankara yetkili bayi 
Ceyhan Otomotiv, CSM Lojistik’in 
satış ve satış sonrası hizmetlerinde 
her zaman destek oluyor. Araç alım 
kararlarında en büyük etkenlerden 
birinin satış sonrası hizmetlerden 
memnuniyetleri olduğunu belirten 
Bektaş; “Araçlarınız ne kadar güçlü ve 
dayanıklı olursa olsun zorlu taşımalarda 
bakım-onarım hizmetleri çok önemli. 
Örneğin Kırgızistan hattımızda 40 
tonun üzerinde bir iş makinesini 

1 ay yerine 19 günde taşıdığımız 
operasyonları yürütüyoruz. Arada Ro-
Ro kullanılsa da 7.000 kilometrelik bir 
hattan bahsediyoruz. Bu operasyonun 
zamanında ve sorunsuz yürütülmesi 
gerekiyor. Renault Trucks’tan aldığımız 
satış sonrası desteği sayesinde bu hiç 
de zor olmuyor” dedi. 

Yeni yatırımlarımızda Renault 
Trucks’ın finansal paketlerini 
değerlendirdik

CSM Lojistik, yeni araç alımlarını Renault 
Trucks Finansal Hizmetler’in (RTFS) 
çözümleri ile gerçekleştirdi. Serdar 
Bektaş, tüm Renault Trucks araçlarını 
RTFS paketleri ile filolarına kattıklarını 
paylaşarak; “Her yönden büyük rahatlık. 
Uygun faiz oranları sağlarken kredi 
limitlerinizi de koruyorsunuz. Öte 
yandan daha az iş yükü, daha pratik 
bir çözüm ile hızlıca alım işlemlerinizi 
gerçekleştiriyorsunuz” şeklinde belirtti. 
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MAKİMSAN filosunu MAN ile büyütüyor:

3 yılda 240 adet MAN ile 3 yılda 240 adet MAN ile 
gücüne güç kattıgücüne güç kattı

Dünyanın en ileri mühendislik ve inşaat firmaları arasında 
yer alma hedefiyle çalışan MAKİMSAN, filosunu yeni MAN 

kamyon ve çekicilerle büyütmeye devam ediyor. Uluslararası 
taahhüt firması olarak, yurt içinde ve yurt dışında başarılı 

işlere imza atan MAKİMSAN, yeni araç yatırımı kapsamında 
filosuna 2022 yılı içerisinde 125 adet MAN kamyon ve çekici 

daha katıyor. 30 adet MAN TGS 18.470 BL SA GA TM çekici 
ve 14 adet MAN TGS 41.430 8x4 BB CH kamyondan oluşan 

ilk parti araç törenle firmaya teslim edildi.
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2020 yılında 40 adet, 2021 yılında ise 
75 adet MAN kamyon ve çekici alımı 
gerçekleştiren firma; böylece son 3 yılda 
satın aldığı 240 adet MAN ile markaya 
duyduğu güveni ortaya koydu. Ağır ticari 
araç sektöründe işletmelerin güvenilir 
çözüm ortağı MAN, araç teslimatlarına 
hız kesmeden devam ediyor. MAN’ın 
teslimat yaptığı son firma ise, yarım 
asrı aşan köklü geçmişi ile sektörünün 
güçlü firması MAKİMSAN oldu. 1969 
yılında asfalt emülsiyonunu üretmek ve 
kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 
kurulan MAKİMSAN; kısa sürede faaliyet 
alanlarına sathi kaplama, asfalt yapımı, 
havaalanı pist yapımı, asfalt betonu, 
yol ve altyapı sistemlerini ekleyerek, 
Türkiye’nin alanında lider firmalarından 
biri oldu. 

MAKİMSAN son 3 yılda filosuna 
240 adet MAN kattı

2020 yılında 40 adet, 2021 yılında 75 
adet MAN kamyon ve çekici satın alan 
firma, böylece son alımlarla birlikte 3 
yılda filosuna 240 adet MAN kamyon ve 
çekici katmış oldu. Firma, yeni araçlarını 
düzenlenen törenle teslim aldı. Teslimat 
törenine MAKİMSAN Yönetim Kurulu 
Başkanı Atilla Kürşat Dikçi, İcra Kurulu 
Üyesi Halit Kıratlı ve MAKİMSAN Satın alma 
Müdürü Melih Şan ile MAN Kamyon ve 
Otobüs Ticaret A.Ş. Ankara Şube Kamyon 
Satış Müdürü Tayfun Kazazoğlu katıldı.

“MAN araçları, başarıya giden 
yolda gücümüze güç katıyor”

MAN ile araç filolarını büyütmeye 
devam ettiklerini vurgulayan 
MAKİMSAN Yönetim Kurulu Başkanı 
Atilla Kürşat Dikçi, “Uluslararası 
bir taahhüt firması olarak, bugün 
ülkemizin yanı sıra Azerbaycan, 

Özbekistan, Kazakistan, Yemen, 
Romanya, Rusya ve Afganistan gibi 
ülkelerde de başarıyla faaliyetlerimiz 
sürdürüyoruz. Hedefimiz; sahip 
olduğumuz bilgi, tecrübe, istek ve 
girişimcilik vizyonumuz ile dünya 
genelinde hizmet veren en ileri 
mühendislik ve inşaat firmaları 
arasında yerimizi almak. Bugüne kadar 
yurt içinde ve yurt dışında yaptığımız 
başarılı işlerle bu yolda emin adımlarla 
ilerliyoruz. MAN araçlarını da başarıya 
giden bu yolda, gücümüze güç 
katan güvenilir çözüm ortağı olarak 
görüyoruz. MAN’ın hem araç hem de 
hizmet kalitesine güveniyoruz” dedi.

“Yaşam boyu maliyet avantajı 
sağlayacak çözümler sunuyoruz”

MAN Ankara Şube Kamyon Satış 
Müdürü Tayfun Kazazoğlu ise; MAN 
araçlarının geçen yılın ardından bu 
yılda da birçok sektörün gözdesi 
olmaya devam ettiğini belirterek, 
“MAN olarak, müşterilerimize sadece 
araç satmıyor, aynı zamanda yaşam 
boyu maliyet avantajları sağlayacak 
çözümler de sunuyoruz. Çünkü onları, 
müşterinin ötesinde, yaşam boyu iş 
ortağı olarak görüyoruz. Bu anlayışımız 
doğrultusunda aracın ilk satış ve 
finansman aşamasından, satış sonrası 
hizmetlere kadar tüm süreçlerde daima 
7/24 yanlarında oluyoruz” diye konuştu.
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Mercedes-Mercedes-
Benz Türk’tenBenz Türk’ten

elektriklielektrikli
otobüslerotobüsler

için yeniiçin yeni
patentpatent

başvurusubaşvurusu
Mercedes-Benz Türk Hoşdere AR-

GE Merkezi, elektrikli otobüslere ait 
tavan bileşenlerinin testleri için yeni 

bir patent başvurusunda bulundu. 
Fikir, bir aracın 1 milyon km yol 
koşullarına denk gelen şartları 

sağlayan Hidropuls simülasyon 
ünitesinde kullanılacak. Başvurusu 

yapılan yeni buluş sayesinde, 
Hoşdere AR-GE Merkezi zaman ve 

maliyetten tasarruf sağlayacak.
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Mercedes-Benz Türk, patent başvurusunu 
yaptığı yeni buluşu ile elektrikli otobüs 
testlerinde zaman ve maliyetten tasarruf 
sağlayacak. Mercedes-Benz’in elektrikli 
otobüslerinin AR-GE faaliyetlerinde 
rol alan Mercedes-Benz Türk Hoşdere 
Otobüs AR-GE Merkezi, Türk Patent ve 
Marka Kurumu’na elektrikli otobüslerin 
testleri için Hidropuls sistemine özel 
patent başvurusunda bulundu. Hoşdere 
Otobüs AR-GE Merkezi’nde bulunan ve bir 
aracın 1 milyon km yol koşullarına denk 
gelen şartları sağlayan Hidropuls test 
ünitesinde otobüslerin dayanım testleri 
gerçekleştiriliyor.

Dinamik test standı ile ilgili başvurulan 
yeni buluş sayesinde, elektrikli otobüslerin 
tavan bileşenleri ve sistemlerinin çok 
eksenli yükleme koşullarında dayanım 
testlerinin yapılması sağlanıyor. Elektrikli 
otobüslerin geliştirilmesi sürecinde 
otobüs tavanında ilave bileşenler 
konumlandırılıyor. Klasik çok eksenli 
simülasyon tablalarında yapılan testlerde, 
bileşenlerin gerçekte var olmayan çok 
büyük genlikteki yükleme koşullarına 
maruz kaldığı ortaya çıktı. Bu doğrultuda 
patent başvurusu yapılan yeni buluş 
sayesinde, elektrikli otobüslerin tavan 
sistemleri için gerçek müşteri kullanım 
koşulları test ortamında simüle 
   edebiliyor. 

Zaman ve maliyetten tasarruf
Hidropuls ile yapılan testlerde, araç tavan 
sistemlerinin tasarım ömürleri ile ilgili 
sonuçlar 3 hafta gibi çok kısa sürede 
belirlenebiliyor. Bu sayede ürünlerin 
geliştirme aşamasında çok hızlı aksiyonlar 
alınabiliyor. Patent başvurusu yapılan yeni 
buluşun tavan sistemi testlerinin bütün 
halinde geçekleştirilmesine olanak 
 sağlaması sayesinde, maliyeti çok 
 daha yüksek olan kötü yol pisti 
                testlerinin gereksinimi de  

azaltılıyor. Patent başvurusu yapılan 
yeni buluş, sadece tavan bileşenlerinin 
testinde değil aynı zamanda geniş 
yüzeyli, büyük geometrik ölçülere 
sahip farklı bileşen ve sistemlerin 
dayanım testlerinde de kullanılıyor. 
Geliştirilen test metodu ile elektrikli 
araçların tavanındaki, bateri, yan 
agrega ve yakıt hücreleri tüplerinin 
taşıyıcıları ile bunlara ait yan paneller, 
bakım kapakları gibi tüm bileşen ve 
sistemlerin ömür testleri 
         gerçekleştirilebiliyor.
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Borusan
Grup 
bünyesindeki 
Borusan 
Cat’te üst 
düzey atama 
gerçekleşti:
“Daha İyi Bir Dünya İçin Çözüm Üretiriz” 
anlayışı ile Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, 
Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Uzak 
Doğu Rusya’da faaliyetlerini yürüten 
Borusan Cat, Azerbaycan Ülke Lideri 
görevine Ömer Emre Demirkale’nin 
atamasını gerçekleştirdi. Demirkale, yeni 
görevine 1 Mayıs 2022 itibarıyla başlıyor.

Borusan Cat’e 2006 yılında “Yetiştirme 
Elemanı” olarak katılan Ömer Emre 
Demirkale, kariyerine “Servis Mühendisi” ve 
sonrasında “Ankara Bölge Servis Müdürü” 
olarak devam etti. Gebze ve Ankara’da yer 
alan Borusan Cat Revizyon Merkezleri’nin 
kurulumunu üstlenen Demirkale, 
şirketin operasyonel transformasyon 
vizyonunu gerçekleştirmesinde önemli 
bir sorumluluk üstlendi. Kariyeri 
boyunca birçok projede görev alan 
Demirkale, Borusan Cat’in proaktif 
iş modelinin kurum içi yayılımına ve 
uygulanmasına katkıda bulundu. Şirketin 
“Operasyonlar Departmanı”nda liderlik 
görevi üstlenen Demirkale, buradaki 
çalışmaları ile önemli başarıların 
kazanılmasında büyük rol oynadı.

Bu yılın Şubat ayında vefat eden Borusan 
Cat Azerbaycan Ülke Lideri Volkan 
Kuş’un sorumluluğundaki görevleri 
devralan Ömer Emre Demirkale, 
Borusan Cat’in sürdürülebilir yönetim 
anlayışının devamlılığını sağlamak ve 
şirketin “Çözüm Ortağı” olarak büyüme 
stratejisine değer katmak hedefi 
doğrultusunda çalışmalarına yeni 
görevinde de devam edecek.
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Otokar 
BIG SEE 

Awards’dan 
iki ödülle 

döndü
Kullanıcı beklentilerine göre 
tasarlayıp ürettiği araçlar ile 

Türkiye’nin yanı sıra 50’den 
fazla ülkede toplu ulaşımda 

fark yaratan Otokar, yurt dışı 
otoritelerce ödüle layık görüldü. 

Geçen yıl Territo U otobüsü 
ile tasarımdaki başarısını BIG 

SEE Awards 2021 ve European 
Product Design Award ödülleriyle 

taçlandıran Otokar, ödüllerine 
yenilerini ekledi. Otokar’ın 

Kent Körüklü otobüsünün BRT 
versiyonu ve elektrikli otobüsü 

Kent Electra, BIG SEE Awards 
2022’de “Mobilite” kategorisinde 

ödüllerin sahibi oldu.

Tasarım alanındaki başarısı bir kez daha tescillendi
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Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
uluslararası platformlarda elde ettiği 
başarılarına yenilerini eklemeye devam 
ediyor. Geçen yıl Territo U aracı ile BIG 
SEE Awards 2021’de ve European Product 
Design Award’da farklı ödüllere layık 
görülen Otokar, bu yıl da tasarımdaki 
başarısını tescilledi. Şirket,  yaratıcılığı 
keşfetmek ve teşvik etmek amacıyla 
her yıl Avrupa’da düzenlenen tasarım 
yarışması BIG SEE Awards 2022’de 
rakiplerini geride bıraktı. 

Tasarım anlamında özgün çalışmaların 
yaygınlaşmasına katkıda bulunan BIG 
SEE Awards’a katılan Otokar, yurt dışı 
otoritelerin değerlendirmelerinde bir 
kez daha öne çıktı. Başta Avrupa olmak 
üzere dünyanın 50’den fazla ülkesinde 
milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli 
seyahat imkanı sunan Otokar’ın Ticari 
Araçlar Endüstriyel Tasarım ekibi 
tarafından Türkiye’de tasarlanan ve 
tamamı Otokar mühendisleri tarafından 
üretilen Kent Körüklü otobüsünün BRT 

versiyonu ve elektrikli otobüsü Kent 
Electra, ürün tasarımı dalında “Mobilite” 
kategorisinin kazananları oldu. Bu yıl 22 
jüri üyesinin yer aldığı BIG SEE Awards’ta 
21 ülkeden 6 kategoride yüzlerce ürün 
yarıştı. Otokar daha önce Avrupa pazarı 
için geliştirdiği Territo otobüsü ile bu 
ödüle layık görülmüştü. 

TOPLU ULAŞIMIN YENİLİKÇİ 
YÜZLERİ OLDULAR
Geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda 
tasarlayıp geliştirdiği araçlarıyla dünya 
metropollerinde toplu taşımacılık 
alanında her yıl başarılarını katlayan 
ve ihracatta yeni rekorlara imza atan 
Otokar, geçen yıl Avrupa turuna çıkan 
elektrikli otobüsü Kent Electra ile büyük 
beğeni toplamıştı. Şehir içi ulaşımda 
daha temiz bir çevre, daha sessiz bir 
trafik, daha düşük işletme giderleri 
ve daha yüksek verimlilik vadeden 
Kent Electra, tam şarjla topografya 

ve kullanım profiline bağlı olarak 300 
kilometre üzerinde menzil sunabiliyor. 
Özgün tasarımının yanı sıra üst düzey 
konforu, sahip olduğu teknolojiler ve 
güvenlik çözümleriyle de ön plana çıkan 
araç, geniş iç hacmi ile yolcuları için 
daha iyi görüş ve konfor sunuyor.  

Özgün dış görünümüyle yoğun şehir 
içi ulaşımına yeni bir soluk getiren Kent 
Körüklü BRT versiyonu, geniş iç hacmi, 
yüksek yolcu taşıma kapasitesi, en ince 
ayrıntısına kadar düşünülen konfor 
detayları ve keskin tasarım çizgisiyle 
ön plana çıkıyor. Lansmanından kısa 
süre sonra ihraç edilen ve kullanıcıların 
beğenisini kazanan araç, önde, arkada 
ve ortada bulunan geniş çift kapıları 
ile tüm kullanıcılar kolay ve rahat bir 
şekilde binip inmelerini sağlıyor. Büyük 
şehirlerin toplu ulaşımı için tasarlanan 
araçta yolcuların olduğu kadar kaptanın 
da konforu için tüm detaylar yer alıyor. 
Otokar’ın yenilikçi tasarım anlayışını 
yansıtan araç, 164 yolcu taşıyabiliyor.
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Prometeon,Prometeon,
Superbike Dünya Superbike Dünya 
Şampiyonası ’nınŞampiyonası ’nın
resmi sponsoru olduresmi sponsoru oldu



412022   RADÜS DERGİSİ

Global endüstriyel lastik şirketi 
Prometeon, ilk kez bir uluslararası 
şampiyonanın sponsorluğunu üstleniyor. 
WorldSBK şampiyonası markanın 
inovasyon, teknoloji, performans arayışı 
ve tutku değerlerini yansıtan mükemmel 
bir ortam sunuyor. Prometeon Tyre 
Group, WorldSBK dünya motosiklet 
şampiyonasının resmi sponsoru oldu. Çok 
yıllık sözleşmenin imzalanması, global 
endüstriyel lastik şirketi Prometeon’un ilk 
uluslararası sponsorluğu niteliğini taşıyor.  

FIM Superbike Dünya Şampiyonası’nı 
destekleme kararında Prometeon’un 
inovasyon, teknoloji ve performans arayışı 
gibi değerleri ile şampiyonanın örtüşmesi 
belirleyici oldu. Şampiyonanın 12 etabının 
10 farklı ülkede gerçekleştirilmesi 
nedeniyle uluslararası bir niteliğe sahip 
olması, üç kıtada lastik üreten, 150’den 
fazla ülkede faaliyetlerini sürdüren 
ve 40’tan fazla ülkeden 8.000 çalışanı 
bulunan Prometeon Tyre 
Group’un global kimliği 
ile de örtüşüyor. 

Prometeon Tyre Group 
Genel Müdürü Roberto 
Righi: “Superbike doğal 
bir seçim oldu çünkü dünya 
çapındaki motor 

sporları yarışmalarının en iyilerinden birini 
temsil ediyor. Altı kez dünya şampiyonu 
olan Jonathan Rea ile kategorinin yeni 
kralı Toprak Razgatlıoğlu’nun son virajda 
karşı karşıya geldiği son şampiyona yirmi 
yılın en heyecanlı yarışıydı. WorldSBK 
ile sponsorluk ilişkisine uzun vadeli 
bir ortak olma hedefiyle giriyoruz, 
çünkü markamıza değer katmak ve 
müşterilerimize etkileşim yaratacak 
deneyimler sunmak için mükemmel bir 
fırsat olduğuna inanıyoruz.”

WorldSBK Satış ve Pazarlama Direktörü 
Francesco Valentino: “Prometeon ile yeni 
iş birliğimizden dolayı çok mutluyuz. 
Bizi ortak bir noktada buluşturan 
uluslararası niteliğimiz, belirlediğimiz 
hedeflere ulaşmamızda önemli bir rol 
oynayacak. Prometeon’un hem Dorna 
WSBK Organization hem tüm WorldSBK 
paydaşları için değerli bir ortak olacağına 
inanıyoruz.”  Prometeon, WorldSBK resmi 

sponsoru olarak 
sezonun tüm 

turlarında 
her pistin 

çevresinde kendi markasıyla yer alacak. 
Superbike ile Prometeon arasındaki 
bir başka temas noktası, padok alanı 
olacak. Hem takımların hem Dorna WSBK 
Organization’ın, yayıncıların ve çeşitli 
tedarikçilerin malzemelerini yarıştan 
yarışa taşıyan, çok sayıda kamyon bu 
alanda bulunuyor. Motor yarışlarının 
keyifle izlenmesini sağlayan komplike 
mekanizmanın belki de en önemli 
parçasını karayolu taşımacılığı oluşturuyor. 
Prometeon, tıpkı kendi bünyesindeki 
faaliyetleri gibi, teknolojinin sürekli evrimi 
ile yarışın insani yönünün el ele ilerlediği 
bu büyüleyici dünyaya giriyor.

Prometeon, yeni nesil premium Pirelli 
markalı Serie 02 lastiklerini Nisan 
başından bu yana tüm EMEA (Avrupa, 
Orta Doğu, Afrika) pazarlarında eş 
zamanlı olarak tanıtıyor. Otoyollar, 
bölgesel ve şehiriçi yollarda ve inşaat 
şantiyelerinde kullanıma yönelik yenilikçi 
ve sürdürülebilir ürün grubu, dört yıllık 
çalışmanın ve İtalya, Almanya ve Türkiye 
yollarında 180 milyon kilometrelik 
testlerin sonucunda ortaya çıktı. Bu 
tanıtım, grubun tarihindeki en önemli 
ürün lansmanını oluşturuyor.
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Mercedes-Benz’in tamamen elektrikli 
körüklü otobüsü eCitaro G, İtalya’nın 

Bolzano şehrinde hizmet vermeye 
başladı. eCitaro G, deniz seviyesinden 

yaklaşık 2.000 metre yüksekte, kış 
şartları ve kar altında yapılan tarifeli 
seferlerde tüm becerilerini başarıyla 

sergiliyor. İtalya’nın Bolzano şehrinde 
hizmet vermeye başlayan Mercedes-
Benz’in tamamen elektrikli otobüsü 

eCitaro G, seferlerine başarıyla devam 
ediyor. eCitaro ailesinin körüklü 
versiyonu olan eCitaro G, Ocak 

2022’den beri Seiser Alm bölgesinde 
deniz seviyesinden yaklaşık 2.000 

metre yüksekte, kar ve zorlu kış şartları 
altında yapılan tarifeli seferlerde sahip 

olduğu tüm becerileri sergiliyor.

Mercedes-Benz Mercedes-Benz 
eCitaro G,eCitaro G,
zorlu kış şartlarında zorlu kış şartlarında 
başarıyla test edildibaşarıyla test edildi

Zeynep Gül Koca
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Mercedes-Benz Türk Otobüs Geliştirme 
Karoseri Direktörü Dr. Zeynep Gül Koca; 
“Daimler Truck’ın global ağı içerisinde 
çok önemli bir konuma sahip olan 
İstanbul AR-GE Merkezimizde; eCitaro 
modellerinin iç donanım, karoseri, dış 
kaplamalar, elektrik altyapısı, diagnoz 
sistemleri, yol testleri ve donanımsal 
dayanıklılık testleri gibi kapsamlarının 
geliştirmelerinden sorumluyuz. Körüklü 
eCitaro G’nin zorlu şartlar altında 
gösterdiği başarılı performans, aracın 
geliştirilmesinde önemli çalışmalara imza 
atan AR-GE ekibimizin motivasyonunu da 
artırıyor” dedi.

Akıllı ve çevreci ulaşım çözümleri 
alanındaki yatırımlarını seri üretim araçlar 
ile yollara taşımayı sürdüren Mercedes-
Benz, elektrikli şehir içi otobüsü eCitaro 
modelleriyle sıfır emisyonlu seyahat 
alanında da öncülüğünü sürdürüyor.

Katı hâl bataryalarıyla 441 kWh’lık güç 
kapasitesine sahip olan eCitaro G, yapılan 
düzenli seferlerde stabilitesi, çekiş gücü ve 
performansını gözler önüne serdi. eCitaro 
G, Alp Dağları’nın en büyük platosu olan 
Seiser Alm’da yer alan Compatsch ve 
Saltria kasabaları arasındaki rotada hizmet 
vermeye devam ediyor.

Karoseri dizel araçlardan adapte edilen 
eCitaro G, tavanına entegre ağır yük 
rayları sayesinde müşterilerin ihtiyaçlarına 
göre farklı batarya adetleri ve şarj etme 
seçenekleri ile üretilebiliyor. Müşteri 
tercihine bağlı olarak eCitaro G’nin 

tavanına 6, aracın arkasına ise 1 adet 
batarya monte edilebiliyor. Ayrıca, tercihe 
bağlı olarak araçta katı hâl bataryası 
veya yeni nesil lityum-iyon bataryası da 
kullanılabiliyor.

Söz konusu batarya sistemlerinin eCitaro 
G’ye montajı için oluşturulan taşıyıcı 
sistemler, sonlu elemanlar analiz metodu 
ile malzeme kullanımı ve ağırlık tasarrufu 
sağlamaya yönelik şekilde optimize edildi. 
Ayrıca, aracın sürüşü sırasında ortaya çıkan 
dinamik yükler, kötü yol testleri, ECE R66 
ve ECE R110 normunu sağlamaya yönelik 
dayanımı yine sonlu elemanlar metodu ile 
analiz edilerek, gereken güçlendirmeler ve 
en uygun malzeme kullanımı sağlandı.

Standart olarak aracın sağ yanında 
bulunan priz ile şarj edilebilen eCitaro 

G, ilave olarak aracın sol yanından veya 
arkasından da şarj edilebiliyor. Ayrıca, 
durakta şarj edilmesi için eCitaro G’nin 
tavanına pantograf veya şarj rajı da monte 
edildi. Söz konusu sistemler ve bataryalar, 
modüler yapıları sayesinde bir arada ve 
farklı kombinasyonlarda sunulabilecek bir 
şekilde oluşturuldu.

Yeni nesil lityum-iyon akülerin araç 
tavanına ve aracın arkasına montajı 
için kullanılacak taşıyıcı parçalarda, akü 
geometrisine ve bağlantı yerlerine yönelik 
yeni bir taşıyıcı sistemi geliştirilerek ağırlık 
tasarrufu da sağlandı. 

Modüler ve hafif bir tavan 
konstrüksiyonu geliştirildi
eCitaro G’nin tavanında bulunan akü ve 
cihazların, dış çevre etkilerinden ve UV 
ışınlarından korunması için yeni modüler 
ve hafif bir tavan konstrüksiyonu da 
geliştirildi. Klima bölgelerindeki bu iki 
parçalı yapı, periyodik klima bakımlarının 
ve kontrollerinin kolaylıkla yapılabilmesi 
için açılabiliyor. 

eCitaro G ile eCitaro Solo aynı ön tasarımı 
paylaşıyor. eCitaro G, modern yüzünde 
oluşturulan dizayn çizgileri ile 3 boyutlu 
derinlik algısı içerirken, iyileştirilmiş 
aerodinamik yapısı ile enerji tasarrufuna 
da katkı sağlıyor. Bakım için açılabilir ön 
paneli ve yeni LED farları, far bakımında 
ve diğer cihazlara erişimde kolaylık 
sağlıyor. Ayrıca, ön cam ile bütünleşik 
siyah yüzeyler üzerine çalışılan yeni dizayn 
elemanları ile eCitaro G, dinamik ve çekici 
görünümü ile yarının elektrikli seyahatini 
bugünden hayatımıza getiriyor.
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AKO Akü AR-GE’de hız kesmiyor

Çankırı’dan tüm dünyaya 
tank aküsü ihraç edecek

Lastik, jant ve akü sektörlerinde üretimden 
tüketime doğrudan tedarik sağlayabilen 

Türkiye’nin lider kuruluşu AKO Akü, 
Çankırı’da tank ve zırhlı araçlar için küresel 

rekabete uygun teknolojiye sahip en güncel 
D7 tipi akü üretimine başladı. Marka, Türkiye 

savunma sanayisi ve NATO’nun yanı sıra 
tüm dünyanın tedarikçisi olmayı hedefliyor.Hulki Büyükkalender
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Türkiye’nin ve dünyanın savunma 
sanayisinde kullanılacak D7 tipi aküleri 
Çankırı’da üretmeye başlayan AKO Akü, 
önceliğini Türk savunma sanayisi olarak 
belirledi. Ardından NATO ve tüm dünyanın 
tercih edilen tedarikçisi olmayı hedefleyen 
marka, 3 yıllık Ar-Ge çalışmaları sayesinde 
“Dünyadaki en iyilerden” olduğu kabul 
edilen ürünlerin performans özelliklerini 
“daha hafif ve daha güvenli” seviyeye 
taşımayı başardı. 

“Önceliğimiz ürün avantajlarıyla 
yerli ve milli tedariki sağlamak”

AKO Grup’un güçlü finans ve vizyonu 
sayesinde gerçekleştirilen maliyetli 
çalışmanın; uzman Ar-Ge üretim ve 
bakım ekiplerinin 3 yıllık yoğun mesaisi 
sonucu başarıldığını vurgulayan AKO Akü 
Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender, 
“Türkiye’de şu an için sadece AKO Akü’de 

bulunan ‘Matrix 
Press ve Kaizen Tüneli’ 
teknolojisiyle küresel 
bazda elde edeceğimiz 
rekabet ile ülkemizi bu 
alanda başarıyla temsil 
etmeyi hedefliyoruz. 
İlk prototipi 2018 yılında yapılan aküler, 
deneme ve test çalışmalarını 2021 sonuna 
kadar sürdürdü. Nisan ayında üretim 
hatlarında seri üretilmeye başlanan D7 tipi 
aküler, ilk etapta sulu, sonrasında AGM ve 
Jel olarak planlanıyor. AGM ve Jel tipleri ise 
2023 yılı sonunda hazır olacak. Hedefimiz 
D7 ürününde önce NATO’nun sonrasında 
tüm dünyanın tercih edilen tedarikçisi 
olmak. Önceliğimiz ise Türkiye savunma 
sanayisine ve Türk ordusuna bu akülerin 
yerli ve milli tedarikini sağlayarak ürün 
avantajlarının kendi ülkemizde yaşanması 
olacaktır” dedi. 

 “D7 Tank 
Aküsü, uç sıcaklıklarda 

çalışabilme kabiliyetine sahip”
2020 Ar-Ge 250 araştırmasında Türkiye’de 
akü sektörü şirketleri arasında ilk sırada 
yer alan AKO Akü’nün 2019 sıralamasında 
da sektöründe en çok Ar-Ge yatırımı 
yapan şirket olduğunu hatırlatan Dr. Hulki 
Büyükkalender, “Ürünün en büyük özelliği, 
aküyü oluşturan plakaların hem ızgaraları 
hem de aktif malzemesi Türkiye’de sadece 
AKO Akü de bulunan proseslerden 
geçmekte. Benzer prosesler ABD ve 
Kore’deki bir kaç firmada daha mevcut 
olsa da Türk mühendislerin üzerinde 
uzun yıllardır çalışarak gerçekleştirdiği 
dizaynlara ve ekipman modifikasyonlarına 
göre üretiliyor. Hem pozitif hem negatif 
plakalarında kullanılan Matrix Press 
teknolojisi Türkiye için bir ilk. D7 Tank 
Aküsü, Ağır titreşimlere, darbelere  ve uç 
sıcaklıklarda  (+75 C/ -40 C)çalışabilme 
kabiliyetine sahip” diye konuştu.

Avrupa ve dünya rekabetinde 
pazar payını büyütecek
Hedeflerinin küresel rekabette teknoloji 
farkı ile maliyetleri aşağıya çekip, 
Türkiye’ye döviz kazandırmak olduğunu 
söyleyen Dr. Hulki Büyükkalender, AKO 
Akü’nün Avrupa ve dünya rekabetinde 
hem ölçek hem de performans katkısı 
ile pazar payını büyütmek istediklerine 
dikkati çekti. Büyükkalender, Avrupa ve 
ABD de dahil olmak üzere, 86 farklı ülkeye 
ihracat yapan AKO Akü’nün bu yıl üretim 
kapasitesini 3 milyon 500 bin adetten  
5 milyona çıkaracağının altını çizdi.
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Otokar, ticaretin güçlü kahramanı 
Atlas kamyonu ile işletmelerin yükünü 

hafifletmeye devam ediyor. Güçlü 
motoru ile en ağır yükleri kolayca 

taşımak üzere özel olarak geliştirilen 
Otokar Atlas, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’nin iştirak şirketi olan 
İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi’nin 

(İSTAÇ) de tercihi oldu. İstanbul’da her 
gün 10 bin noktada on binlerce ton 

atığı bertaraf eden İSTAÇ, filosunu 13 
adet Otokar Atlas ile güçlendirdi. 

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi 
filosunu 13 adet

Otokar Atlas ile güçlendirdi
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Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, her 
hizmete uyarlanabilir esnek yapısıyla son 
10 yılda farklı iş kollarında işletmelerin 
öncelikli tercihi olan Otokar Atlas 
kamyonu ile kullanıcılarının yükünü 
hafifletmeye devam ediyor. Konforu 
ve sürüş güvenliğinin yanı sıra güçlü 
ve ekonomik motoru ile her daim 
kazandıran Otokar Atlas’ın yeni teslimat 
adresi İSTAÇ oldu. İstanbullulara 10 bin 
lokasyonda hizmet vererek on binlerce 

atığı toplayıp bertaraf eden İSTAÇ, 
filosuna 13 adet Otokar Atlas kattı.

Düzenli depolama sahaları kurulumu 
ve işletilmesi, evsel ve tıbbi atıkların 
bertarafı, çöp sızıntı suyunun arıtılması, 
çöp gazından elektrik üretimi, kompost 
üretimi, ambalaj atıklarının geri 
kazanımı, yurt içi ve yurt dışı proje ve 
müşavirlik gibi birçok çevre ve atık 
yönetimi konularında 28 yıldır hizmet 
veren İSTAÇ›ın aldığı 13 adet Otokar 

Atlas’ın satışı Otokar Bayii Gaziantepli 
Kardeşler Motorlu Araçlar tarafından 
gerçekleştirildi. Tıbbi atık taşıma işlerinde 
görevlendirilecek araçların teslimat 
törenine İSTAÇ Atık İşletme Müdürü 
Alpaslan Kiriş, İSTAÇ Tıbbi Atık Bertaraf 
Şefi Ahmet Çağrı Gör, Gaziantepli 
Kardeşler Motorlu Araçlar Satış Müdürü 
Ünal Altun ve Otokar Kamyon Bölge Satış 
Yöneticisi Ümit Şangüder’in katılımı ile 
İSTAÇ Odayeri Atık Bertaraf Tesisleri’nde 
gerçekleşti. 

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

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

Otokar’dan 
büyük bir 

sipariş aldı 
DAF Components, Türk otobüs üreticisi 

Otokar’a 100 adet PACCAR MX-11 
motor teslim etti. Euro 6 güç üniteleri; 
Avrupa’nın en büyük metropolünden 
geçen hızlı otobüs yollarında faaliyet 

gösteren İstanbul belediyesine ait 
popüler, mafsallı, üstün kaliteli, aynı 

sayıda yeni “Metrobüse” monte edilecek.

DAF Components; motorlar, dingiller ve 
kabinler gibi parça tedariki sağlamaya 
ek olarak dünyanın her yerindeki 
otobüs, şehirler arası otobüs, özel araç 
ve gemi üreticileri için önde gelen 
bağımsız bir tedarikçidir.  

Mükemmel sürüş kolaylığı, rahatlık ve 
maksimum çalışma süresi 
Otokar tarafından sipariş edilen 100 
Euro 6 PACCAR MX-11 motor, 900 dev/
dak’da 270 kW/370 hp güç ve 1900 Nm 
tork sunar. Düz tork eğrisi; engebeli 
İstanbul otobüs yollarında da düzgün 
bir sürüş ve maksimum yolcu konforu 
sağlar. Otokar›ın PACCAR motorlarını 
seçmesinin bir diğer sebebi de 
motorların benzersiz güvenilirliği ve 
son derece düşük bakım maliyetleridir. 
Ayrıca yılda yalnızca bir servis 
aralığından oluşan bakım programı, 
maksimum araç çalışma süresi sağlar. 

Otokar Ticari Araçlar Başkanı 
Kerem Erman şunları söyledi: “Yeni 
Metrobüslerin kullanıma sunulması; 
verimli performans, dayanıklılık, 
düşük yakıt tüketimi, yüksek güvenlik 
ve otobüslerin konforu sayesinde 
İstanbul’da toplu taşıma anlamında yeni 
bir döneme işaret ediyor.”

Günde 1.000.000 yolcu  
DAF tarafından üretilen PACCAR 
motorlu Otokar’ın yeni Metrobüsleri 
aynı anda 200 yolcu barındırabilir. Yeni 
Metrobüsler, İstanbul’da neredeyse tüm 
hat boyunca otobüs şeritleri kullanılarak 
şehri baştan aşağı takip eden özel 52 
km’lik hızlı otobüs transit rotasında 
kullanıma sunulacaktır. Toplamda, 
İstanbul Metrobüslerini her gün yaklaşık 
1.000.000 kişi kullanıyor. Mafsallı 
otobüslerin bakımı, Otokar tarafından 
yerel DAF bayisinin ortak çabasıyla 
gerçekleştirilecektir.
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Yılın Seçilmiş Ürünü ödülüne sahip 
olan, dört mevsim lastiklerinin mucidi 
Goodyear’ın Eagle Sport 4Seasons 
ürünü, bir yandan yüksek performans 
sunarken bir yandan da yakıt tasarrufu 
sağlıyor. Goodyear’ın dört mevsim 
lastiklerin tasarlanması, geliştirilmesi 
ve üretilmesindeki 35 yıllık tecrübesiyle 
pazara sunduğu Goodyear Eagle 
Sport 4Seasons, güçlü karkas yapısı ile 
aracın yol dinamiklerine yüksek uyum 
sağlamasına yardım ediyor. Bu sayede 
kuru zeminlerde olağanüstü yol tutuş 
performansı sunarken, viraj alma ve 
manevra kabiliyeti de artıyor. Lastiğin 
desenindeki 4 ana kanalı birbirine 
bağlayan kılcal kanallar, zemindeki suyu 
lastikten hızla uzaklaştırıyor. Bu kanallar 
sayesinde aracın yol ile teması artarken, 
daha güçlü yol tutuşu ve direksiyon 
hakimiyeti sağlanıyor. 3 PMSF (3 tepeli 
kar tanesi) sembolüne sahip özel 
hamuru sıcaklık değişikliklerine tam 
uyum sağlarken, her mevsim güvenli ve 
verimli sürüş garantisi veriyor.

2021 yılında pazara sunulan Goodyear 
Eagle Sport 4Seasons ile tüketiciler 
yıl boyu farklı hava şartlarında 
mükemmel performansa sahip lastik 
ile buluştu. Ilıman iklime sahip ve 
kışın şartlarının yoğun yaşanmadığı 
bölgelerde kullanılması önerilen ürün, 
kış koşullarının yoğun hissedildiği 
2021 yılındaki performansı ile de 
kullanıcılarının memnuniyetini kazandı. 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan 
Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü 
Ertan San; “Dünyanın lider lastik 
üreticilerinden Goodyear olarak, yenilik 
ve gelişim olmazsa olmazlarımızdan 
görüyor, bu doğrultuda inovatif 
ürünlerimize sürekli yenilerini ekliyoruz. 
Yılın Seçilmiş Ürünü, takip ettiğimiz, 
globalde 30 yıldan fazla geçmişi 
olan çok prestijli bir ödül programı. 
Markalara ve ürünlere katma değeri 
de çok önemli boyutta. Dört mevsim 
lastiklerinin mucidi bir marka olarak, 
2021 yılında pazara sunduğumuz 
Goodyear Eagle Sport 4Seasons ile 
Yılın Seçilmiş Ürünü ödülü almaktan 
dolayı büyük bir memnuniyet ve gurur 
duyuyoruz. Bu değerli ödül, Goodyear’ın 
DNA’sında olan yenilikçilik vizyonunu 
taçlandırmış oldu. Bu motivasyonla 
önümüzdeki dönemde yenilikçi 
ürünlerle tüketicilerimizle buluşmaya 
devam edeceğiz.” diye konuştu.

Eagle Sport Eagle Sport 
4Seasons, yılın 4Seasons, yılın 

seçilmiş ürünü olduseçilmiş ürünü oldu

44 ülkede 4,5 milyar tüketiciyi içinde 
bulundukları pazardaki en iyi ürünlere 

yönlendirip, üreticileri de kalite ve 
inovasyon için ödüllendiren ve alanında 

dünyanın en önemli ödüllerinden biri olan 
Yılın Seçilmiş Ürünü programı sonuçlandı. 

Dört mevsim lastiği kategorisinde 2022 
Yılının Seçilmiş Ürünü Ödülü, Goodyear’ın 
yeni nesil dört mevsim lastiği Eagle Sport 

4Seasons’a verildi.
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Türkiye otomotiv sanayinin 
öncü ismi Karsan, toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi 
amacıyla başlattığı yolculuğunu 
yeni adımlarla taçlandırıyor. 
Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) ile kadın erkek eşitliğinin 
geliştirilmesi ve kadın istihdamının 
artırılmasına yönelik protokolünü 
2019’da hayata geçiren şirket, 
son olarak da Birleşmiş Milletler 
(BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi 
Platformu United Nations (UN) 
Global Compact imzacısı oldu.

Karsan, 
toplumsal 

cinsiyet 
eşitliğinin 

geliştirilmesi 
için bir adım 

daha attı
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Karsan, bu adımı ile insan hakları, 
çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla 
mücadele alanlarında şirketlerin 
sorumluluklarının belirlendiği UN Global 
Compact’ın ilkelerini benimseyerek, 
operasyonlarını bu ilkelere uyumlu hale 
getireceğini yeniden taahhüt etti. Şirket, 
böylece gelecek nesillere daha iyi bir 
dünya sağlamak için hayata geçirdiği 
çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Türkiye’nin yüksek teknolojili mobilite 
çözümleri sunan öncü markası Karsan, 
üretim ve ihracatta elde ettiği başarıların 
yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
yaygınlaştırılması amacıyla hayata 
geçirdiği çalışmalarla da örnek olmaya 
devam ediyor. Birleşmiş Milletler’in (BM) 
çalışma yaşamıyla ilgili ihtisas kuruluşu 
olan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
ile 2019’da kadın erkek eşitliğinin 
geliştirilmesi ve kadın istihdamının 
artırılmasına yönelik protokolü imzalayan 
şirket; yeni bir adım daha attı. Karsan, bu 
kapsamda BM Küresel İlkeler Sözleşmesi 
Platformu United Nations (UN) Global 
Compact imzacısı oldu.

Karsan’ın toplumsal   
cinsiyet eşitliği yolculuğunun 
kilometre taşları…
Kuruluşunun ardından yarım asrı geride 
bırakan Karsan, 2019’da ILO ile kadın 
erkek eşitliğinin geliştirilmesi ve kadın 
istihdamının artırılmasına yönelik 
protokolü imzaladı. Şirket, bu protokolle 
ILO’nun Şirketlerde Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğinin Geliştirilmesi Modeli’nin 
Karsan’da uygulanacağını taahhüt altına 
aldı. Karsan, 2020’de de UN Global 
Compact ve BM Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi 
(UN Women) ortaklığıyla oluşturulan 
“Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni 
(Women’s Empowerment Principles – 
WEPs)” imzaladı. Daha sonra Karsan, bu 
konu ile ilgili hassasiyetinin altını çizmek 
adına iki önemli politika yayımladı. 
Şirket, 25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 
ve Dayanışma Günü ile başlayıp, 10 
Aralık İnsan Hakları Günü’nde sona 
eren Uluslararası 16 Günlük Toplumsal 
Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele 

Kampanyası kapsamında “Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Politikasını” ve “Şiddete 
Sıfır Tolerans Politikası”nı oluşturdu.

İmza töreni   
gerçekleştirildi!
Konu ile ilgili Global Compact Türkiye 
2021 – 2022 dönemi yeni üyelerine 
özel bir imza töreni gerçekleştirdi. 
İmza törenine Karsan Endüstriyel 
Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı 
Alper Bulucu katıldı. Karsan toplumsal 
cinsiyet eşitliliğinin yaygınlaştırılması 
amacıyla attığı bu yeni adım ile birlikte 
insan hakları, çalışma standartları, çevre 
ve yolsuzlukla mücadele alanlarında 
şirketlerin temel sorumluluklarının 
belirlendiği UN Global Compact’ın 
10 İlkesi’ni benimseyerek, strateji ve 
operasyonlarını bu ilkelere uyumlu 
hale getirmek için gönüllülük esasıyla 
çalışmalarına devam edeceğini yeniden 
taahhüt etti. Şirket, böylece gelecek 
nesillere daha iyi bir dünya sağlamak için 
hayata geçirdiği çalışmalara bir yenisini 
daha ekledi.
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Euromaster’danEuromaster’dan
her şey dahilher şey dahil

lastik oteli hizmetilastik oteli hizmeti

Jean Marc Penalba

Michelin Grubu çatısı altında 
Türkiye’nin 50 ilinde yer 

alan 150’den fazla servis 
noktasıyla profesyonel 

lastik ve araç bakım hizmeti 
veren Euromaster, kış ve yaz 

lastiklerini bir sonraki mevsime 
kadar koruyan lastik oteliyle 

müşterilerine en iyi depolama 
hizmetini garanti ediyor. 
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1 Nisan 2022 itibarıyla kış lastiği 
uygulamasının sona ermesinin hemen 
ardından araç kullanıcılarına çağrı yapan 
Euromaster, 7 derecenin üzerindeki 
sıcaklıklarda lastiklerin daha fazla 
yıpranacağını, aracın fren mesafesinin 
uzayacağını ve yakıt tüketiminin 
artacağını belirterek, kış lastiklerini 
bir sonraki döneme kadar teknik 
gereksinimlere uygun, ışıksız, kuru ve 
serin bir ortamda saklamaya davet 
ediyor. Her markadan filo ve bireysel 
kullanıcıların tercih ettiği Euromaster 
servis noktaları, her yıl ortalama 50 
binden fazla müşterinin lastiklerini her 
şey dahil lastik oteli olan “Master Otel” 
bünyesinde saklıyor. 

Ülkemizde ticari araçlar için zorunlu 
olan, bununla birlikte Euromaster’ın 
tüm araç sahiplerinin güvenliği için de 
önerdiği kış lastiği uygulaması, 1 Nisan 
2022 tarihi itibarıyla sona erdi. Michelin 
Grubu çatısı altında Türkiye’nin 50 farklı 
ilinde 150’den fazla servis noktası ile hem 
lastik hem araç bakım hizmeti sunan 
Euromaster, verdiği lastik oteli hizmetiyle 
araç kullanıcılarının kış lastiklerini de en 
uygun koşullarda saklıyor. Euromaster, 
2021 yılının Ekim ayından itibaren 
yaklaşık 210.000 adet lastiği ideal 
saklama şartlarının sağlandığı her şey 
dahil lastik oteli olan “Master Otel” 

bünyesinde sakladı. Euromaster; teknik 
gereksinimlere uygun, ışıksız, kuru ve 
serin depolama alanlarıyla her markadan 
filo ve bireysel kullanıcıların lastiklerine 
hitap ederken, bakım işlemleri de uzman 
teknisyenlerle gerçekleşiyor. 

Euromaster’ın lastik oteli servisi olan 
Master Otel ile ilgili bilgiler veren 

Euromaster Türkiye Genel Müdürü 
Jean Marc Penalba, lastiklerin üretim 
tarihinden itibaren 10 yıl süreyle 
kullanılabileceğini belirterek bu süreyi 
geçen lastiklerin fonksiyonlarını zamanla 
yitireceğini vurguladı. Penalba, “Lastikler 
ağır koşullarda kullanıldıysa ve saklama 
koşullarına özen gösterilmediyse bu süre 
daha da kısa olacaktır. Keza 1 Nisan 2022 
tarihi itibarıyla artık araç kullanıcıları ve 
filo sahiplerinin, kış lastiklerini en uygun 
alanlarda muhafaza etmeleri gerekiyor. 
Biz de Euromaster olarak teknik 
gereksinimlere uygun lastik otellerimizle 
lastiklerin ömrünü uzatıyor ve uzman 
ekibimizle bakımlarını gerçekleştiriyoruz. 
Türkiye’de pek çok noktaya ulaşabilecek 
şekilde yaygın olarak lastik saklama 
hizmeti veriyoruz” diye konuştu. 

Euromaster’dan ilave lastik garantisi
Euromaster’ın sunduğu ayrıcalıklı 
hizmetler arasında ilave lastik garantisi 
de bulunuyor. Euromaster, çivi batması, 
çukura girme, kaldırıma çarpma ve 
yanakta balon gibi tamiri mümkün 
olmayan kullanıcı hatalarını 1 yıl süre 
ile karşılayan ilave lastik garantisi 
kapsamında yeni lastik bedelinin yüzde 
80’ini karşılıyor. Tamiri mümkün lastik 
hasarları için ise tamir ücretini yine 
Euromaster karşılıyor.
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Konvansiyonel ve elektrikli araç 
tahrik çözümlerinin lider tasarımcısı 

ve üreticisi Allison Transmission, 
mobilitede inovasyonun önünü 

açan bir risk sermayesi şirketi olan 
Autotech Ventures’a 15 milyon 

dolarlık yatırım yapıyor. 

Allison Transmission
Global Mobilite Startup’larına

benzersiz erişim imkanı sağlıyor
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Silikon Vadisi’nde bulunan Autotech, 
ulaşım teknolojileri alanında 
bağlanabilirlik, otonomi, paylaşım, 
elektrifikasyon ve dijitalleştirmeye 
odaklanan erken aşamadaki ulaşım 
teknolojisi girişimlerine yatırım 
yapıyor ve danışmanlık hizmetleri 
sunuyor. Kara taşımacılığı alanında 
üstün deneyime sahip ekibi, 

Autotech’e mobilite sektörünün 
geleceğini ileriye taşıyacak start 
up’ları konuya dahil etme ve 
destekleme konusunda benzersiz bir 
yetenek sağlıyor. 

Allison Transmission Strateji, İş 
ve Kurumsal Geliştirme Başkan 
Yardımcısı Todd Bradford, konuyla 

ilgili olarak; “Autotech Ventures’ın 
önemli iş ortakları arasında yer 
almaktan ve kurumsal iş geliştirme 
ekibimizin stratejik fırsatları belirleme 
ve yenilikçi şirketlere yatırım 
yapma çabalarını desteklemekten 
gurur duyuyoruz. Hızla değişen bir 
endüstride bu ortaklık, Allison’ın 
hizmet verdiği tüm nihai pazarlarda 
tahrik çözümlerinde yenilikçi bir lider 
olmaya duyduğu bağlılığın bir başka 
kanıtı” dedi. 

Autotech ile yapılan yeni iş birliği, 
Allison’ın ulaşım sektörünün stratejik 
alanlarında ilgili girişimlere, risk 
sermayesi uzmanlığına ve tamamen 
denetlenmiş yüksek teknoloji 
şirketlerine doğrudan erişimini 
sağlayacak. Bu yeni ortaklık, 
Allison’ın sürekli gelişen ticari araç 
endüstrisindeki müşteri taleplerini 
karşılamak ve beklentilerinin ötesine 
geçmek için tahrik çözümlerini 
geliştirme taahhüdüyle de paralellik 
gösteriyor. 

Allison Transmission Teknoloji 
Başkanı Mike Foster, açıklamasında; 
“Allison, sektör gelişimini sürdürürken 
ticari araçları kapsayacak çeşitli 
teknoloji çözümlerinin gerekli 
olacağının farkında. Autotech 
ve birlikte çalıştıkları en ileri 
teknolojideki şirketlerle olan iş 
birliğimiz, Allison’ın yeni nesil 
çözümler portföyünü çeşitlendirmeye 
devam etmesini sağlayacak” diye 
belirtti. 

Allison ekibi, Allison’ın kurumsal 
AR-GE ve iş geliştirme kabiliyetlerini 
artırırken, Autotech’in taşımacılık 
teknolojilerine ilişkin öncü 
bilgiler sağlayan, hızla değişen 
pazarlarda dinamik olmayı 
kolaylaştıran teknoloji ve ekip 
geliştirme yeteneklerinden de 
faydalanacak. Bu durum, Allison 
ekibinin inovasyon döngülerini 
hızlandırmasını destekleyecek. 
Aynı zamanda müşterilerinin daha 
verimli çalışmasına yardımcı olmak 
için Allison’ın en güvenilir ve değerli 
tahrik çözümlerini sunma vaadini 
yerine getirme yeteneğini de 
güçlendirecek.
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Mercedes-Benz Türk, proje 
taşımacılığı sektörünün ihtiyaçları 

doğrultusunda özel olarak 
tasarladığı Arocs 3353S ve Arocs 

3358S 6x4 çekici modellerini 
pazara sunuyor.

Standart donanımlarında sunduğu güçlü 
motor, güçlü yürür aksam ve konforlu 
kabini ile Arocs 3353S ve Arocs 3358S çift 
çeker çekiciler, ağır nakliye sektörünün 
ihtiyaçlarını karşılıyor. Mercedes-Benz 
Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü 
Alper Kurt; “Proje taşımacılığı sektörü için 
geliştirilen Arocs 3353S ve Arocs 3358S 
6x4 çekici modellerimiz zorlu şartların 
üstesinden gelecek şekilde tasarlandı” dedi.

Mercedes-Benz Türk, proje taşımacılığı 
sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda 
tasarladığı Arocs 3353S ve Arocs 
3358S 6x4 çekici modellerini 
müşterileri ile buluşturuyor. Söz 
konusu araçlar, sahip oldukları teknik 
özellikler ve 155 tona kadar teknik 
katar ağırlığına imkan sunmaları 
sayesinde proje taşımacılığı 
sektörünün ihtiyaçlarını karşılıyor.

Mercedes-Benz Türk, yeni Mercedes-Benz Türk, yeni 
AROCS çift çeker çekicileri AROCS çift çeker çekicileri 
ile proje taşımacılığının ile proje taşımacılığının 
standardınıstandardını
yükseltiyoryükseltiyor
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Destekleriyle

GELECEK BURADA
BAȘLIYOR

2022
25 - 28 EKiM

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

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
HAVA KUVVETLERİ  KOMUTANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ  BAKANLIĞI 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
AFET VE ACİL DURUM 

YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ  BAKANLIĞI 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
SAHİL GÜVENLİK  KOMUTANLIĞI 

İSTANBUL
SANAYİ ODASI

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ  BAKANLIĞI 
TÜRKİYE UZAY AJANSI

T.C.  MİLLÎ SAVUNMA 
BAKANLIĞI

T.C.  SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ
BAKANLIĞI

T.C. DIŞİŞLERİ
BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
DENİZ KUVVETLERİ  KOMUTANLIĞI

T.C.  TİCARET
BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
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Mercedes Benz Türk
AdBlue® Sistem Laboratuvarı ile 

çevreci bir yatırıma imza attı

Yatırımlarına ara vermeden devam eden Mercedes Benz 
Türk, AdBlue® Sistem Laboratuvarı’nın açılışını gerçekleştirdi. 

Yasaların izin verdiği emisyon değerlerinin sağlanması 
amacıyla testlerin gerçekleştirileceği laboratuvarda, AdBlue® 

sisteminin diğer tüm kullanım şartlarının testleri de yapılacak. 
Daimler Truck ve Mercedes-Benz Türk, AdBlue® Sistem 

Laboratuvarı için yaklaşık 400 bin Euro tutarında yatırım yaptı.



592022   RADÜS DERGİSİ

Gelecek nesillere 
daha temiz bir dünya 
bırakmak ve zararlı atık 
miktarını azaltmak 
için kendini sürekli 
yenileyen Mercedes-
Benz Türk, bu amaç 
doğrultusunda AdBlue® 
Sistem Laboratuvarı 
kurulumunu 
gerçekleştirerek AR-GE 
yatırımlarına bir yenisini 
daha ekledi. Açılışı yapılan 
AdBlue® Sistem Laboratuvarı 
ile şirket, tüm dünyada 
üretilen Mercedes-Benz 
kamyonları için yasal zorunluluk ve 
fonksiyon testlerini gerçekleştirecek. 

Ürettiği araçların en üstün teknoloji, 
konfor ve güvenliğe sahip olması 
kadar çevreci olmasına da önem veren 
Mercedes Benz Türk, AdBlue® Sistem 
Laboratuvarı ile bu konuda önemli 
bir yatırımı daha devreye almış oldu. 
Yasaların araçlara izin verdiği emisyon 
değerlerinin sağlanması için testlerin 
gerçekleştirileceği laboratuvarda, 

AdBlue® 
sisteminin 

diğer tüm kullanım şartlarının testleri 
de yapılacak. Daimler Truck ve 
Mercedes-Benz Türk, inşası 4 ay gibi 
kısa bir sürede tamamlanan AdBlue® 
Sistem Laboratuvarı için yaklaşık 
400 bin Euro tutarında yatırım yaptı. 
İklimlendirme kabini, titreşim tezgahı, 

kabin ısıtma ve ölçüm cihazları gibi 
donanımların yer aldığı AdBlue® 

Sistem Laboratuvarı’nda, ayrıca 
frigo üstyapılı test kamyonu da 
bulunuyor.

Mercedes-Benz Türk Kamyon 
AR-GE Direktörü Melikşah 
Yüksel konu hakkında şunları 
söyledi: “Mercedes-Benz Türk 
AR-GE ekibi olarak, değişen 

müşteri taleplerine ve yasal 
mevzuatlara en hızlı şekilde cevap 

verebilmek adına çalışmalar yapıyor 
ve yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bu 

doğrultuda son olarak AdBlue® Sistem 
Laboratuvarı yatırımımızı gerçekleştirdik. 
Laboratuvarımızda dizel araçların 
emisyon değerlerinin sağlanması için 
gerekli tüm testleri yapabileceğiz.”

Mercedes-Benz Türk, yasal 
mevzuatlara uyum konusunda 
yoğun çalışmalar yürütüyor

Değişen müşteri taleplerine ve yasal 
mevzuatlara en hızlı şekilde cevap 
verebilmek adına sürekli çalışmalar ve 
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yatırımlar yapan Mercedes-Benz Türk, 
2026 yılında kanuni bir zorunluluk olacak 
EuroVII emisyon değerlerinin sağlanması 
için yoğun çalışmalar yürütüyor. 
Söz konusu çalışmalar kapsamında 
tüm Mercedes-Benz kamyonları için 
geliştirmeler yapan Mercedes-Benz Türk 
AR-GE ekibi, FUSO, DTNA, BharatBenz ve 
EvoBus AR-GE birimlerine danışmanlık da 
yapıyor. 

Mercedes-Benz Türk AR-GE ekibi, 
EuroVII kapsamında gerçekleştirdiği 
çalışmalar ile AdBlue® sisteminin 
daha düşük sıcaklıklarda ve daha kısa 
sürelerde dozajlama yapmaya hazır 
olmasını sağlamayı hedefliyor. EuroVII 
çerçevesinde emisyon seviyeleri kanunen 
aşağı çekileceği için dozajlanan AdBlue® 
miktarının seçici katalitik indirgeme 
sistemi (SCR) ihtiyaçlarını karşılaması 
gerekiyor. Mercedes-Benz Türk, 
yaptığı tüm AR-GE çalışmalarını da bu 
gerekliliklere göre yürütüyor.

Kanunen belli bir emisyon değerine 
sahip olması gereken dizel araçlarda 
bulunan SCR sisteminin çalışması için 
öncesinde AdBlue® dozajlama yapılması 
gerekiyor. BlueTEC teknolojisinin 
çalışma prensiplerine göre, gerekli 
miktarda AdBlue®’nun doğru zamanda 
SCR sistemine gönderilmesi gerekiyor. 
AdBlue® sistemi ile zehirli azot oksit 
gazları, üre çözeltisi sayesinde egzoz 
çıkışında azot gazı ve su buharına 
dönüşerek çevreye zararsız hale geliyor.

Türkiye’deki çalışmalarıyla dünyaya 
da mühendislik ihraç eden Mercedes-
Benz Türk, Çin pazarı için yürüttüğü bir 
projenin yanı sıra Brezilya için geliştirilen 
bir projedeki araçlar için de yerel AR-
GE ekibine know-how desteği veriyor. 
Ayrıca, Mercedes-Benz Türk AR-GE 
ekibinin bu yıl içinde imalat aşamasına 
geçecek yeni motor projesi kapsamında 
geliştirdiği AdBlue® tankları da Mercedes-
Benz marka araçlarda kullanılacak.

Melikşah Yüksel
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Petrol Ofisi’nin Türkiye’de 
üretimine başladığı küresel 
madeni yağ markası Texaco, 
Türkiye pazarındaki faaliyetleri ile 
uluslararası ödülleri toplamaya 
başladı. Ustalara yönelik 
gerçekleştirilen Texaco Türkiye 
Yollarında projesi, International 
Awards Associates – IAA tarafından 
düzenlenen ve yaratıcılığın 
ödüllendirildiği MUSE Creative 
Awards 2022’de iki ayrı kategoride 
‘Platin’ ve ‘Gold’ ödüllerine layık 
görüldü.

Petrol Ofisi Madeni Yağlar 
Direktörü Sezgin Gürsu, “Petrol 
Ofisi olarak, üretimine başladığımız 
Texaco madeni yağları, sahada 
kısa sürede çok önemli bir karşılık 
buldu. Türkiye genelinde çıktığımız 
roadshow’da Texaco ürünlerini 52 
günde 25 ilde, 62 sanayi sitesinde 
20.000’e yakın ustayla buluşturduk. 
Ustaların markaya ilgisi bizi 
memnun ederken, yaptığımız bu 
çalışmanın aynı zamanda prestijli 
bir uluslararası platform tarafından 
ödüllendirilmesi bizler için ayrı 
bir sevinç ve motivasyon kaynağı 
oldu” dedi.

Petrol Ofisi Madeni Yağlar’ın 
Chevron iş birliği ile üretim ve 
satışını yaptığı küresel madeni yağ 
markası Texaco, Türkiye pazarında 
adından söz ettirmeye devam 
ediyor. Mart 2022’de İstanbul’da 
düzenlenen Uluslararası Enerji ve 
Çevre Fuarı ve Konferansı- ICCI 
2022’de katılımcılardan yoğun ilgi 
gören Texaco, roadshow – saha 
çalışması ile de ilk uluslararası 
ödülünü kazandı. 

Pazarlama ve tanıtım faaliyetleri 
çerçevesinde düzenlenen Texaco 
Türkiye Yollarında Roadshow 
projesi, küresel prestije sahip 
MUSE Creative Awards 2022’de 
iki ayrı kategoride ödüle layık 
görüldü. Markaların reklam, 
pazarlama, dijital medya gibi 
alanlarda gerçekleştirdiği yaratıcı 
fikirler ve tasarım çalışmalarının 
ödüllendirildiği MUSE Creative 
Awards 2022’de, Texaco, Stratejik 
Program – Etkinlik Kampanyası 
kategorisinde ‘Platin’ ve Etkinlik – 
Roadshow kategorisinde de ‘Gold’ 
ödülün sahibi oldu.

‘Texaco 
Türkiye 

Yollarında’ 
projesi  
2 ödül 

kazandı
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1 Aralık 2021’den bu yana uygulanan kış 
lastiği zorunluluğu sona erdi.  LASİD (Lastik 
Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği) Genel 
Sekreteri Erdal Kurt, kış lastiklerinin nasıl, 
ne zaman çıkarılması gerektiği ve mevsim 
lastiğine geçişle ilgili değerlendirmelerde 
bulundu. Güvenli sürüş için doğru 
lastiğin önemine vurgu yapan LASİD 
Genel Sekreteri Erdal Kurt, ‘’Aracınızı 
kullandığınız bölgedeki hava koşullarını 
doğru değerlendirip, Valilik kararlarını 
takip ederek mevsime uygun lastiğe 
geçilebilirsiniz. Doğru lastik, mevsimine 
ve aracın özelliklerine uygun lastiktir. 
Mevsime uygun lastiklerin araç altına 
takılırken  mutlaka uzman gözüyle kontrol 
edilmesi gerekir” dedi

Güvenli bir trafik için doğru lastiğin 
önemine işaret eden Lastik Sanayicileri 
ve İthalatçıları Derneği Genel Sekreteri 
Erdal Kurt;. Erdal Kurt; zorunlu kış lastiği 
uygulaması 1 Nisan itibarıyla sona erse de 
mevsim normallerinin dışında seyreden 
iklim koşullarına dikkat çekerek şu önemli 
noktalara vurgu yaptı: ‘’Güvenli bir sürüş 
için sürücülere düşen görev, her türlü 
tedbiri almaktır. Mevsimine göre lastik 
seçimi de bu tedbirlerden sadece biridir. 
İklimsel değişimden dolayı ani hava 
değişiklikleri giderek artmakta. Mart ayında 
yurt genelinde çok yoğun kar yağışları 
yaşadık ve kış lastiği kullanmayan araçların 
trafiği nasıl olumsuz etkilediğini ne yazık 
ki hepimiz gördük. 1 Aralık’tan itibaren 
başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması 
normal koşullarda 1 Nisan itibarıyla sona 
eriyor. Ancak valilikler; mevsim koşullarına 
bağlı olarak bu süreyi uzatmakla yetkilidir. 
Sürücülerin ilgili valilik açıklamalarını ve 
bulundukları iklim koşullarını takip ederek 
doğru zamanda kış lastiğinden mevsime 
uygun lastiğe geçmeleri gerekir. 

Hep altını çizdiğimiz gibi lastik; bir 
araçta bizi hayata bağlayan en önemli 
parçalardan biridir. Seçeceğiniz lastik, 
aracınıza, sürüş ihtiyaçlarınıza ve 
mevsimine uygun lastik olmalıdır. Doğru 
lastik güvenli sürüşe katkı sağlar. Kış 
lastiklerinizi çıkarıp mevsime uygun 
lastiğe geçerken de aracınız, sizin ve 
çevresel koşullarınız için en doğru lastiği 
seçmelisiniz.’’ 

Kış lastiğinizi kuru, serin,   
ışık almayan yerde saklayın!

Kış lastikleri çıkarılırken dikkat edilmesi 
gereken önemli bir noktanın da araç 
altından çıkan lastiklerin saklanması 
konusu olduğunu belirten LASİD Genel 
Sekreteri Erdal Kurt, bu lastiklerin tekrar 
araç altına takıldıklarında performans 
kayıpları yaşanmaması için ideal saklama 
ortamının sağlanması gerektiğini belirtti. 
Lastik saklanması için ideal ortamın kuru, 
serin, güneş ışığı almayan asit ve yağ 
benzeri kimyasallardan uzak ortamlar 
olduğu bilgisini paylaşan Kurt, şöyle devam 
etti: ‘’Lastikler mümkün ise dik olarak ve 
yan yana, değil ise üst üste istiflenmeli; 
yerleri dönüşümlü olarak değiştirilmelidir. 
Lastiklerinizi ağırlık ya da basınç yüzünden 
kalıcı deformasyona maruz bırakmamaya 
özen gösterin. Doğru şekilde saklanan 
lastiğin ömrü uzar, tekrar araç altına 
takıldığında performans kaybı yaşanmaz.’’

Takılacak lastiğe uzman kontrolü şart!

Erdal Kurt, kış lastikleri çıkarıldığında araç 
altına takılacak mevsime uygun lastiklerin 
de mutlaka uzman gözüyle kontrol edilmesi 
gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

‘’Kullanmaya başlayacağınız lastiklerin 
diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini 
yetkili servislere yaptırmanızı öneririz. 
Düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve 
yırtılma benzeri özürler mutlaka uzmanları 
tarafından incelenmelidir. Uygun janta 
monte edilmesi, doğru havanın basılması, 
balans ayarlarının yapılması da güvenli 
bir sürüş için dikkat edilmesi gereken 
en önemli noktalardır. Kış lastiğinden 
mevsime uygun lastiğe geçmek sadece 1 
Nisan’da lastiği çıkarmakla olmaz, bütün 
bu süreci doğru yerine getirmeyi gerektirir. 
LASİD olarak sürücülerimize bu uyarı ve 
önlemler çerçevesinde kış lastiğinden 
mevsime uygun lastiğe geçmesini öneririz. 
Araç sahipleri doğru lastikle ilgili satış 
noktalarında uzmanından bilgi alabilirler. 
Ayrıca lastikle ilgili merak ettikleri tüm 
bilgiler için lasid.org.tr web sitemizi de 
ziyaret edebilirler. Youtube ve facebook 
sosyal medya hesaplarımızdan düzenli 
olarak lastiği anlatmaya devam ettiğimiz 
paylaşımlarımızı takip edebilirler.’’ 

Lastiklerinizi
saklarken dikkat 

etmeniz gerekenler:
• Güneş ışınlarıyla yüksek mor 

ötesi ışın içeren güçlü yapay 
ışınların ürün üzerine gelmesi 
önlenmelidir. Lastiğinizi güçlü 
olmayan yapay ışık altında 
saklamalısınız.

• Depo zemini; betondan düzgün 
yapılmış olup, temiz olarak 
muhafaza edilmelidir.

• Lastikler mümkün ise dik olarak 
ve yan yana, değil ise üstüste 
8 adetten daha fazla olmamak 
ve zaman zaman üstteki alta 
mantığıyla yer değiştirilerek 
istiflenmeli; yerleri dönüşümlü 
olarak değiştirilmelidir. 
Lastiklerinizi ağırlık ya da basınç 
yüzünden kalıcı deformasyona 
maruz bırakmamaya özen 
gösterin. 

• Lastiğinizi oda sıcaklığında 
saklamalısınız. Depo ortamı 
mümkün olduğunca serin, 
kuru ve havalandırılmış 
olmalıdır. Nemli, ıslak veya 
rutubetli ortamlarda kesinlikle 
saklanmamalıdır. 

• Lastiklerinizi; solvent, yakıt, asit 
vb kimyasalların bulunduğu 
depolarda ve kıvılcım 
çıkarabilecek makinelere yakın 
depolamayın. 

• Ürünlerin tesisat boruları ve 
radyatörlerle doğrudan teması 
önlenmelidir.

• Tavan/çatı, pencereler, giriş ve 
benzeri yerlerden su sızıntısı 
olmamalıdır.

• Lastikleri kirletecek ve/veya 
zarar verecek maddeler depoda 
bulunmamalıdır.

Kış lastiklerinden mevsime 
uygun lastiğe geçerken
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Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en çok satan 
şehirler arası otobüs markası olan 
Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda ürettiği otobüslerin 
ihracatına hız kesmeden devam etti. 
2022 yılının ilk çeyreğinde 486 otobüs 
ihraç eden Mercedes-Benz Türk, 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 
ihracatını 3’e katladı. 

En büyük ihracat pazarı Avrupa

Mercedes-Benz Türk, ürettiği otobüsleri 
ağırlıklı olarak aralarında Portekiz, Çekya, 
Fransa ve Macaristan’ın olduğu Avrupa 
ülkelerine ihraç ediliyor. Şirket, aynı 
zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve 
Reunion gibi farklı kıtalardaki bölgelere 
de ihracat gerçekleştiriyor. 

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda üretilen otobüslerin 
ihracatı 2022 yılının ilk çeyreğinde de 
aralıksız olarak devam etti. Portekiz yılın 
ilk üç ayında 139 adetle en fazla otobüs 
ihraç edilen ülke oldu. Bu ülkeyi 114 
adetle Çekya takip ederken, Fransa’ya da 
85 adet otobüs ihracatı gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere 
Otobüs Fabrikası’nda ürettiği otobüsler 
2022 yılının ilk çeyreğinde toplam 19 
ülkeye ihraç edildi.

Mercedes-Benz Türk yılın
ilk 3 ayında gerçekleştirdiği
otobüs ihracatını, geçen senenin 
aynı dönemine kıyasla 3 kat artırarak 
486 adede yükseltti. Mercedes-
Benz Türk, bu yılın ilk çeyreğinde 19 
ülkeye otobüs ihracatı gerçekleştirdi. 
2022’nin ilk üç aylık döneminde en 
fazla ihracat yapılan üç ülke ise, 
Portekiz, Çekya ve Fransa oldu. 

Mercedes-Benz 
Türk otobüs 
ihracatını 
3 kat artırdı
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2021 yılında rekor ihracat rakamlarına 
imza atan Anadolu Isuzu, yeni yıldaki 
hedefleri doğrultusunda yurt dışında yeni 
pazarlara açılırken mevcut pazarlardaki 
varlığını da güçlendirmeye devam ediyor. 
Anadolu Isuzu, son olarak Doğu Avrupa 
bölgesinin önde gelen pazarlarından olan 
Hırvatistan’a 12 adet Kendo/Interliner 
otobüsün teslimatını gerçekleştirdi. 
Yaklaşık 20 yıldır Hırvatistan’da aktif 
faaliyetlerini sürdüren Anadolu Isuzu’nun 
bugüne kadar bu ülkeye ihraç ettiği araç 
sayısı 250’ye ulaştı. Anadolu Isuzu’nun 
teslimatını gerçekleştirdiği otobüsler 
özellikle turizm taşımacılığı alanında güçlü 
bir pazar konumunda olan Hırvatistan’ın 
farklı şehirlerinde toplu taşıma ve şehir içi 
ulaşım alanında kullanılacak.

Anadolu Isuzu Ticari Fonksiyonlar Grup 
Direktörü Hakan Kefoğlu konuyla ilgili 
açıklamasında şu değerlendirmede 
bulundu: “Anadolu Isuzu olarak 2022 yılına 
ilişkin şirket hedeflerimiz doğrultusunda 
yurt dışında yeni pazarlara açılırken 

mevcut pazarlardaki varlığımızı da 
güçlendirmeye devam ediyoruz. 
Şekerpınar’daki tesislerimizde, modern 
kentlerin en güncel talep ve ihtiyaçlarını 
dikkate alarak geliştirip ürettiğimiz Kendo/
Interliner modelimiz özellikle Avrupa 
pazarlarında büyük bir ilgi görüyor. Üstün 
özellikleri ve özgün, yenilikçi aerodinamik 
tasarımıyla bugüne kadar yurt içinde ve 
yurt dışında birçok prestijli ödüle layık 
görülen Kendo/Interliner ürün ailemizin 
ihracat rakamlarını daha da yükseltmeye 
devam edeceğiz.” 

Kendo/Interliner, modern ulaşım 
ihtiyaçlarına çözüm getiriyor

Anadolu Isuzu’nun Hırvatistan’a 
teslimatını gerçekleştirdiği Kendo/
Interliner 12.3 modeli yüksek motor 
gücü, tam otomatik şanzımanı ile engel 
tanımıyor, yolcusuna ve sürücüsüne 
ulaşımda konfor sunuyor. Geniş bagaj 
kapasitesi ile öne çıkan Kendo/Interliner, 
12.3 metre uzunluğu, yüksek manevra 
kabiliyeti, 59 yolcu koltuğu kapasitesi 

ve ayakta yolcu taşıma özelliği ile 
işletmecisine yüksek katkı sağlıyor. 
Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge merkezinde 
geliştirilen ve akıllı güvenlik sistemlerine 
sahip olan Kendo/Interliner, sürücü ve 
sürüş puanlama sistemi gibi gelişmiş 
özellikleri, farklı sürüş modları ve düşük 
yakıt tüketimi ile segmentinde öne çıkıyor. 
Yenilikçi aerodinamik tasarımı ile beğeni 
toplayan Kendo/Interliner 12.3, özgün 
tasarımıyla da yurt içinde ve dışında 
önemli ödüller aldı. Akılcı ve göz alıcı 
tasarım özellikleri ile segmentine öncülük 
eden Kendo / Interliner 12.3 modeli, 
2021 yılında Design Türkiye Endüstriyel 
Tasarım Ödülleri yarışmasında Ulaşım 
Araçları kategorisinde İyi Tasarım Ödülünü 
ödülünü kazandı. Kendo / Interliner 
12.3 ayrıca 2020 yılında İtalya merkezli 
tasarım yarışması A’ Design Award 
yarışmasında ‘Gold A’ Design ödülüne; 
Avrupa’da yaratıcılığı teşvik etmek 
amacıyla düzenlenen tasarım yarışması 
BIG SEE Awards 2021’de Ürün Tasarımı 
kategorisinde ödüle layık görüldü.

Türkiye’nin ticari araç 
markası Anadolu Isuzu, 

Doğu Avrupa’nın önemli 
pazarlarından Hırvatistan’a 12 

adet Kendo/Interliner otobüsün 
teslimatını gerçekleştirdi. 

Anadolu Isuzu’dan 
Hırvatistan pazarına
12 adet Kendo/Interliner 
otobüs ihracatı
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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-
Nisan dönemine ilişkin verileri açıkladı. 
Bu dönemde, otomotiv üretimi bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 9 azalarak 409 bin 903 adet, 
otomobil üretimi yüzde 20 azalarak 
229 bin 200 adet olarak gerçekleşti. 
Traktör üretimiyle birlikte toplam 
üretim ise 426 bin 617 adede ulaştı. 
Aynı dönemde, otomotiv ihracatı adet 
bazında yüzde 11 azalarak 301 bin 
722 adet olurken, otomobil ihracatı ise 
yüzde 21 oranında azalarak 167 bin 
795 adet oldu. Ocak-Nisan döneminde, 
toplam pazar geçen yıla göre yüzde 18 
daralarak 222 bin 574 adet düzeyinde 
gerçekleşti. Otomobil pazarı ise yüzde 
21 daraldı ve 162 bin 398 adet oldu. 
Son 10 yıllık ortalamalar dikkate 
alındığında, yılın ilk dört ayında toplam 
pazar yüzde 1 artarken, otomobil 
pazarı da yüzde 1, ağır ticari ticari araç 
pazarı yüzde 4 artış gösterdi. Hafif 
ticari araç pazarı ise paralel seviyede 
gerçekleşti.

Türkiye otomotiv sanayiine yön 
veren 13 büyük üyesiyle sektörün 

çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD), Ocak-Nisan dönemine 
ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar 
verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 
dört ayında toplam otomotiv üretimi 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 9 azalarak 409 bin 903 adet, 
otomobil üretimi yüzde 20 azalarak 229 
bin 200 adet olarak gerçekleşti. Traktör 
üretimiyle birlikte toplam üretim ise 
426 bin 617 adedi buldu. Bu dönemde, 
otomotiv sanayisinin kapasite kullanım 
oranı yüzde 64 olarak gerçekleşti. 
Araç grubu bazında kapasite kullanım 
oranları ise hafif araçlarda (otomobil 
+ hafif ticari araç) yüzde 63, kamyon 
grubunda yüzde 90, otobüs-midibüs 
grubunda yüzde 28, traktörde ise 
yüzde 63 olarak gerçekleşti. 

Ağır ticari araç üretimindeki  
artış sürüyor!
Ocak-Nisan döneminde ticari araç 
üretimi bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 11 artış gösterdi. Bu 
dönemde, ağır ticari araç grubunda 
üretim yüzde 22 artarken, hafif ticari 
araç grubunda üretim yüzde 10 

oranında arttı. Aynı dönemde, yük ve 
yolcu taşıyan ticari araç üretimi 180 bin 
703, traktör üretimi de 16 bin 714 adet 
olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında 
ise, Ocak-Nisan döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç 
pazarı yüzde 9, hafif ticari araç pazarı 
yüzde 10 ve ağır ticari araç pazarı 
yüzde 5 oranında azaldı. 

Toplam pazar 222 bin 574 adet 
düzeyinde gerçekleşti!

Ocak-Nisan döneminde toplam pazar 
geçen yıla göre yüzde 18 oranında 
azalarak 222 bin 574 adet düzeyinde 
gerçekleşti. Bu dönemde otomobil 
pazarı ise yüzde 21 oranında daraldı 
ve 162 bin 398 adet oldu. Son 10 yıllık 
ortalamalar dikkate alındığında, 2021 
Ocak-Nisan döneminde toplam pazar 
yüzde 1, otomobil pazarı da yüzde 1, 
ağır ticari araç pazarı yüzde 4 artarken, 
hafif ticari araç pazarı paralel seviyede 
gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil 
satışlarındaki yerli araç payı yüzde 38 
olurken, hafif ticari araç pazarında yerli 
araç payı yüzde 59 olarak gerçekleşti. 

Otomotiv Sanayii Derneği 
Ocak-Nisan

verilerini açıkladı

10 Yıllık Ortalama ve 2022/2021 Toplam Satışlar (Ocak-Mart) (x1000) 



672022   RADÜS DERGİSİ

Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

Traktör ihracatı yükselişte!
Yılın ilk dört ayını kapsayan dönemde 
otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre adet bazında yüzde 
11 azalarak 301 bin 722 adet olarak 
gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 
21 oranında azalarak 167 bin 795 
adet oldu. Aynı dönemde, ticari araç 
ihracatı yüzde 5,  traktör ihracatı da 
yüzde 22 artarak 6 bin 56 adet olarak 
kayıtlara geçti. Türkiye İhracatçılar 

Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv 
sanayi ihracatı Ocak-Nisan döneminde 
toplam ihracattan aldığı yüzde 12,2 pay 
ile sektörel ihracat sıralamasında ikinci 
sırada yer aldı.

Toplam otomotiv ihracatı Euro 
bazında ise yüzde 8 arttı!
Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre toplam otomotiv 
ihracatı dolar bazında paralel seviyede 

gerçekleşirken, Euro bazında ise yüzde 
8 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv 
ihracatı 10,3 milyar dolar olurken, 
otomobil ihracatı yüzde 19 azalarak 2,9 
milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 
Euro bazında otomobil ihracatı ise 
yüzde 12 azalarak 2,6 milyar Euro oldu. 
Ocak-Nisan döneminde dolar bazında 
ana sanayi ihracatı yüzde 6 oranında 
azalırken, tedarik sanayi ihracatı ise 
yüzde 9 oranında arttı.

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

Kaynak: OSD

Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)
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Continental’in
PET şişelerden ürettiği
ilk lastikleri yola çıktı

Continental, PET şişelerden elde edilen geri 
dönüştürülmüş polyester ipliğin geniş çaplı 
üretimini hızlıca başlatan ilk lastik üreticisi 

oldu. Sürdürülebilirliğin artırılması 
amacıyla Continental’in geliştirdiği yeni 

ContiRe.Tex teknolojisi birkaç ay içinde 
üretime hazır hale getirildi. 

Bu yüksek performanslı malzeme, ilk olarak 
Continental’in PremiumContact 6 ve EcoContact 
6 yaz lastikleri ile AllSeasonContact lastiğin 
belirlenen boyutlarının üretiminde kullanılacak. 
Bu sayede belirlenen lastiklerin karkasındaki 
geleneksel polyesterin yerini sürdürülebilir ve 
tamamen yeni bu malzeme alacak.
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Teknoloji şirketi ve Premium lastik 
üreticisi Continental’in geri 
dönüştürülmüş PET’lerden elde 
ettiği polyester iplik kullanarak 
ilk kez ürettiği lastikler 
piyasaya sürüldü. Eylül 
2021’de kendi geliştirdiği 
ContiRe.Tex teknolojisini 
ilk defa tanıtan 
Continental, lastikleri bu 
teknoloji sayesinde çok 
kısa sürede üretime hazır 
getirdi. Bu teknoloji, geri 
dönüştürülmüş PET şişelerden 
herhangi bir ara kimyasal aşama 
olmadan elde edilen ve başka hiçbir 
şekilde geri dönüştürülmeyen polyester 
iplikleri lastik üretiminde kullanıyor. 

Bu sayede PET şişelerin yüksek 
performanslı polyester ipliklere 
dönüştürüldüğü diğer standart 
yöntemlerle kıyaslandığında üretim 
çok daha verimli hale geliyor. Bu 
teknolojide kullanılan şişeler, kapalı bir 
geri dönüşüm döngüsünün olmadığı 
bölgelerden elde ediliyor. Özel geri 
dönüşüm süreci kapsamında şişeler, 
kapakları çıkarıldıktan sonra tasnif 
ediliyor ve mekanik olarak temizleniyor. 
Mekanik parçalama işlemi sonrasında, 
PET malzeme granül haline getiriliyor ve 
polyester iplik halinde eğiriliyor.

ContiRe.Tex teknolojisi 
8 ay gibi kısa bir zamanda 
üretime geçti

Continental EMEA Bölgesi Lastik 
Replasman Birimi Başkanı Ferdinand 
Hoyos, şunları söyledi: “Premium 
lastiklerimizin üretiminde sadece yüksek 
performanslı malzemeler kullanıyoruz. 
Artık bu malzemeler, özel ve verimli 
bir geri dönüşüm sürecinden elde 
edilen PET şişelerden eğrilen polyester 
iplikleri içerecek. Yenilikçi ContiRe.
Tex teknolojimizi yalnızca sekiz ay gibi 
kısa bir zamanda üretime geçirdik. Bu 
olağanüstü başarı için tüm ekibimizle 

gurur duyuyorum. Lastiklerimizde 
yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş 

malzemelerin oranını sürekli olarak 
artırıyoruz. En geç 2050 yılına 

kadar, yalnızca sürdürülebilir 
malzemelerin kullanıldığı 
lastik üretimine geçiş yapmak 
istiyoruz”.

Geri dönüştürülmüş PET 
şişelerden üretilen ilk 

lastikler 

ContiRe.Tex teknolojisine sahip 
ve yakında piyasaya sürülecek olan 
tüm lastikler, Portekiz’in Lousado 
kentinde bulunan Continental lastik 
fabrikasında üretiliyor. ContiRe.Tex 
teknolojisine sahip lastiklerin yan 
kısmında “Geri Dönüştürülmüş Malzeme 
İçerir” ibaresini içeren özel bir logo yer 
alıyor. Continental, ürettiği lastikleri 
enerji tasarruflu ve çevre dostu hale 
getirmek amacıyla alternatif malzemeler 
üzerine yoğun araştırmalar yürütüyor.  
Continental, Şubat 2022’de başlayan, 
tamamen elektrikli araçların yarıştığı 
Extreme E-yarış serisinin ikinci sezonu 
için yine ContiRe.Tex teknolojisinin 
kullanıldığı bir lastik geliştirdi. Ayrıca 
bu yılki Fransa Bisiklet Turu boyunca, 
destek araçlarında özel ContiRe.Tex 
teknolojili lastikler kullanılacak.
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FUARIN ADI  BAŞLAMA-BİTİŞ	 KONUSU ŞEHİR	-	YER DÜZENLEYEN
	 TARİHİ   FİRMA

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

LOJİSTİK	VE		 15 Haziran 2021 Lojistik ve Depolama  Fuar Takip
DEPOLAMA		 15 Ağustos 2022  İstifleme ve
SANAL	FUARI	 365 Gün Taşımacılık
 Online Sanal

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

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

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

iş birliğinde 
yeni dönem

Dünyanın lider madeni yağ 
üreticilerinden Castrol ile ürettiği 

araçlarla çiftçilerin büyük 
destekçilerinden biri olan TÜMOSAN, iş 
birliklerinin içeriğini geliştirerek 2 yıllık 

yeni bir anlaşma imzaladı. Castrol ve 
TÜMOSAN bu anlaşma kapsamında 
araştırma–geliştirme faaliyetlerinin 

yanı sıra ilk dolum ve artan satış 
sonrası talebin karşılanması için de 

birlikte çalışacaklar.

Dünyanın önde gelen madeni yağ 
üreticilerinden Castrol ile Türkiye’nin ilk 
yerli traktör markalarından ve geliştirdiği 
araçlarla çiftçilerin üretimdeki büyük 
destekçilerinden TÜMOSAN, 2002 yılından 
bu yana süren iş birliklerini geliştirerek 
iki yıllık yeni bir anlaşma imzaladı. Yeni 
anlaşma ile Castrol, TÜMOSAN’da yapılacak 
araştırma–geliştirme çalışmalarında 
rol alırken, ilk dolum ve satış sonrası 
Türkiye çapındaki 387 yetkili serviste 
gerçekleştirilecek bakımlardaki ürün 
talebini de karşılamayı hedefliyor. 

Konya’da bulunan fabrikasında dizel 
motor, traktör, araç üstü ekipman ve 
forklift üretimi gerçekleştiren TÜMOSAN 
ile iş birliklerini devam ettirmekten 
dolayı mutlu olduklarını belirten Castrol 
Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü 
Ayhan Köksal, “Castrol olarak her zaman 
müşterilerimizi işimizin merkezine 
koyuyoruz. Paydaşlarımızın ihtiyaçlarını 
önceden anlayarak sahip olduğumuz 
global gücümüzle birleştirip çözümler 
sunuyoruz. Araştırma-geliştirme 
konusunda sektöründe ülkemizin önde 
gelen firmalarından biri olan TÜMOSAN’da 

çalışan mühendislerle birlikte, üretilen 
araçların en iyi performansı göstermesini 
sağlayacak çalışmalarda aktif rol alıyoruz. 
Bu sayede TÜMOSAN’ın ürettiği ve zorlu 
koşullarda çalışan taşıt ve ekipmanın 
önemli parçalarının korunabilmesi için 
en doğru yağın kullanılarak araçların 
uzun süre ilk günkü performanslarını 
sürdürmelerine yardımcı oluyoruz. Ayrıca 
yeni nesil traktörlerin motorlarında 
kullanılacak madeni yağların geliştirilmesi 
konusunda da birlikte çalışıyoruz” dedi.

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun “Bu 
iş birliğiyle, kalitesiyle araç sahiplerinin 
beğenisini ve takdirini kazanmış Castrol 
madeni yağlarını Türkiye’nin dört bir 
köşesindeki müşterilerimizle buluşturmayı 
ve onlara daha kaliteli, üstün performans 
sağlayan bir yol deneyimi sunmayı 
amaçlıyoruz. TÜMOSAN olarak yenilikçi 
hizmet anlayışımızı daha fazla noktada 
tüketicilerimizle buluşturacak, kaliteli 
hizmet anlayışımızla müşterilerimize 
değer katmaya devam edeceğiz. 
Yaptığımız bu anlaşma da her zaman 
kaliteli hizmet sözümüzün önemli bir 
örneğidir” dedi.
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Lavanta kokulu köy

Kuyucak Köyü, Isparta’nın lavanta 
tarlaları ile ün salmış bir bölgesidir. Toro-
sların eteğinde, yüksek bir tepe üzerine 
kurulmuş olan Kuyucak Köyü’nün etrafın-
daki yamaçlar ve ovalar lavanta tarlaları 
ile kaplıdır. Bugün yaklaşık 250 kişinin 
yaşamakta olduğu köyün lavanta tarlaları 
3 bin hektarlık alana yayılmış durum-
dadır. En başta kurak ve verimsiz toprak 
sahaları boş kalmasın diye az miktarda 
dikilen lavanta fideleri, ilerleyen zaman 
içerisinde Kuyucak köyünü lavanta diyarı 
haline getirmiştir. Lavanta tarlaları ile 
dünya çapında tanınır olan ve her yıl mi-
lyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Fransa’nın 
Provence Bölgesi ile büyük benzerlik 
taşıyan Kuyucak Köyü de Türkiye’nin 
lavanta cennetidir. Kuyucak Köyü, Türki-
ye’de keşfedilmeyi bekleyen saklı kalmış 
9 yerin en başında sayılmaktadır.

Araştırmalara göre lavanta toz alerjisi, 
burun akıntısı, romatizmalı eklem ağrıları, 
karaciğerdeki yağlanma ve en önemlisi 
de sakinleştirici özelliğiyle biliniyor. Zaten 
Kuyucak köyüne gittiğinizde ne uyku 
sorunu, ne bir halsizlik durumu yaşamaya-
caksınız. Bu tür sorunları Isparta tatilinizde 
kısa süreli de olsa geride bırakacaksınız.

Güzel görüntüsü, hoş kokusu ve şifalı 
olarak bilinen lavanta bitkisini mutlaka 
tarlada görmelisiniz. Ayrıca buraya kadar 
gelmişken köyde üretilen lavanta suyu, 
lavanta çayı ve lavanta yağı gibi ürünleri 
de satın alabilirsiniz. Bunun dışında bura-
da bulunan lavantalı dondurma, lavanta 
keki, lavantalı kurabiye ve lavanta kah-
vesini tadına bakabilirsiniz. Köyün Lavan-
ta Vadisi dışında muazzam doğal güzel-
likleri de var. İlk önce Lavanta Vadisi’ni 
ziyaret edip lavanta bitkisini toplayın. 
Daha sonra köyün yakınlarında bulunan 
kamp alanına gidip burada kamp kurup 
doğa ile iç içe bir konumda harika vakit 
geçirebilirsiniz.
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SESİNDE AŞK VAR
Yönetmen: Osman Taşçı

Oyuncular : Gizem Güneş, 
Burak Tozkoparan, Hayal Köseoğlu 

Sesinde Aşk Var, hayatına yön vermesi gereken 
bir dönemde âşık olması ile tüm dengesi bozulan 
genç bir kızın hikâyesini konu ediyor. 17 yaşındaki 

Deniz, anne ve babasını küçük yaşta kaybetmesinin 
ardından dedesi ile birlikte büyüyen genç bir kızdır. 
Hayattaki en büyük zevki şarkı söylemek olan Deniz, 

dedesi Şükrü’nün geçmişinde yaşadığı travma 
sonrası kendisine yaptığı baskı ile bu yeteneğinden 

uzaklaşarak kendisini dersine verir. Ancak onun yaşama 
okula yeni gelen Rüzgâr adındaki bir öğrenci ile 

tanışması ile bambaşka bir hal alır. Deniz, elinden gitarı 
düşmeyen bir genç olan Rüzgâr sayesinde hayatında 
gerçekten yapmak istediği şeyi keşfetme yolculuğuna 

çıkar. Ancak bu süreç, dedesinin rahatsızlığının 
tetiklenmesine neden olur. Dedesi ve müzik tutkusu 

arasından sıkışıp kalan Deniz, hayatının en zor kararını 
vermek üzereyken geçmişi ile ilgili büyük bir sır öğrenir. 
Bu sır her şeyin bir anda tersine dönmesine neden olur.

HIZLI VE ÖFKELİ
Yönetmen: David Leitch 

Oyuncular : Dwayne Johnson, Idris Elba, Jason Statham 

Hızlı ve Öfkeli serisinin spinoff filmi olan Hızlı ve Öfkeli: 
Hobbs ve Shaw, insanlığı tehlikeye sokan bir güce karşı 

birlikte hareket etmek zorunda kalan Hobbs ve Shaw’un 
hikâyesini konu ediyor. Amerika’nın Diplomatik Güvenlik 

Hizmetlerinin sadık bir ajanı olan Luke Hobbs ile eski 
bir İngiliz askeri elit ajanı olan Deckard Shaw, yıllar boyu 
birbirlerini yenmeye çalışsalar da bu kez birlikte hareket 
etmek zorundadır. İnsanlık, büyük bir biyolojik tehdit ile 
karşı karşıyadır. Siber genetik ile güçlendirilmiş anarşist 
Brixton, insanlığın değişmesine neden olabilecek olan 

biyolojik virüsü ele geçirir. Dünyayı tehlikeye sokan 
Brixton’ı yenmek zorunda olan iri kıyım kanun adamı 

Hobbs ile kanunları hiçe sayan Shaw’un güçlerini 
birleştirip, birlikte mücadele etmekten başka şansı 

yoktur. Başrollerini Dwayne Johnson ve Jason Statham’ın 
üstlendiği filmde “The Crown” dizisinin Prenses Margaret’ı 
Vanessa Kirby, Deckard Shaw’un kız kardeşi olan bir M16 

ajanına hayat verirken, Altın Küre ödüllü Idris Elba ise kötü 
adam olarak karşımızı çıkıyor. Yönetmen koltuğuna ise 

“John Wick”, “Sarışın Bomba” ve “Deadpool 2” filmlerinden 
tanıdığımız David Leitch’in oturduğu filmin senaryosunu 

Chris Morgan kaleme alıyor.
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KALBİN TEMİZSE HİKÂYEN MUTLU BİTER
Yazar : Hakan Mengüç  Yayınevi: Destek Yayınları

Hiçbir karşılaşma tesadüf değildir. Senin şu anda bu satırları 
okuyor olmanın tesadüf olmaması gibi, benim Afrika’ya 

araştırma yapmak için gidip orada bir sufiyle karşılaşmam 
ve ondan öğrendiklerimi bu kitapta derlemiş olmamın da 

tesadüf olmaması gibi. “Dert insana daima yol gösterir” 
der sufiler. Önemli olan yolu yürümekten vazgeçmemek. 
Yolda olan için “umut var” demektir. Kader her an yeniden 

yazılır çünkü. Kiminle ne zaman karşılaşacağını, neyi ne 
zaman bulacağını bilemezsin. Bazen istediğin şeyi aramakla 

bulamazsın ama bulanlar hep arayanlar olmuştur. Mevlana’nın 
dediği gibi: “Sen yola çık, yol sana görünür.” Yoluma ortaklık 

eden hocalarımın ilhamıyla karşına çıktığım bu kitapta 
sıkıntılarından kurtulman, ilişki problemlerini çözmen ve 
hayata daha olumlu bakabilmen için sufilerin kullandığı 

pratik yöntemleri kendi deneyim süzgecimden geçirerek 
sunuyorum. Kitapta yer alan öğretiler bugüne kadar binlerce 

insana yardımcı oldu, sana da olacağına inanıyorum. Şunu 
sakın unutma yol arkadaşım, kaç yaşında olursan ol, başından 

ne geçmiş olursa olsun; kalbin temizse hikâyen mutlu biter.

HUZURSUZLUK
Yazar: Zülfü Livaneli

Yayınevi: Doğan Kitap - Roman Dizisi

Merhamet zulmün merhemi olamaz! İstanbul’un 
kargaşası içinde sıradan bir yaşam süren İbrahim, 
çocukluk arkadaşı Hüseyin’in ölüm haberi üzerine 
doğduğu kadim kent Mardin’e gider. Onun, önce 
sevdaya sonra ölüme yazılmış, Mardin’de başlayıp 

Amerika’da sona ermiş hayatını araştırmaya 
koyulur. Böylece âdeta bir girdabın içine çekilir, 

tutkuyla ve hırsla gizemli bir kadının peşine 
düşer. Harese nedir, bilir misin? Develerin çölde 

çok sevdiği bir diken var. Deve dikeni yedikçe ağzı 
kanar. Tuzlu kanın tadı dikeninkiyle karışınca bu, 
devenin daha çok hoşuna gider. Kanadıkça yer, 

bir türlü kendi kanına doyamaz… 
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BULMACA
Sudoku

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

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

SOLDAN SAĞA

1. Mağaraları inceleyen bilim dalı

2. Lal oyunları da denilen ve sözsüz 
oynanan köy seyirlik oyunlarının 

 genel adı

3. Saçma, değersiz, önemsiz, uydurma

4. Kâbe yakınında bulunan kuyu ve 
 bu kuyunun Müslümanlarca 
 kutsal sayılan suyu

5. Karşılık olma, karşılama

6. Kısaltılmış olan, kısa, özet

7. Kaçak, kaçmış olan

8. Mantıkta bir düşüncenin başka sözlerle 
yeniden anlatılması

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Rafları kapaksız, taşınabilir bir dolap türü

2. On üçüncü yüzyılda Akdeniz’de 
kullanılan yelkenli bir gemi

3. Lozan antlaşmasının yapıldığı saray

4. Lapina balığının büyük cinsi

5. Fiiller, işler anlamında eski sözcük

6. Uta benzer, gövdesi uttan küçük bir çalgı

7. Samsun ilinde bir kaplıca
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• 1 tane yumurta
• 1 çay bardağı sıvı yağ
• 1 çay bardağı yoğurt
• 1 çay bardağı süt
• Yarım çay bardağı su
• 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 paket kabartma tozu
• Aldığı kadar un İç malzemesi:
• 2 su bardağı ceviz
• Yarım su bardağı hindistan cevizi
• Kaymak
• Açmak için nişasta
• Üzerine dökmek için:
• 250 gr tereyağı
• 1 çay bardağı sıvı yağ Şerbeti için:
• 4 su bardağı şeker
• 5 su bardağı su
• Yarım limon suyu

Hamur malzemelerini yoğurma kabına koyun, unu yavaşyavaş ilave 
ederek yumuşak bir hamur yoğurun ve hamurdan 12 beze yapın. Çay 
tabağı büyüklüğünde açın üzerine nişasta serpin arasına buzdolabı 
poşeti koyarak üst üste koyun. Üzerini kapatıp buzdolabında 4 saat 
bekletin. Nişasta ile açabildiğiniz kadar açın ne kadar ince olursa o 
kadar güzel olacaktır. Açtığınız yufkayı oklavaya sarın iki ucundan tutup 
ortaya toplayın oklavadan çıkarın. Yufkayı masaya açın ortaya pileli 
şekilde toplayın ceviz ile hindistan cevizini karıştırın birer tatlı kaşığı 3 
parmak aralıklı koyun, üzerine 1 er çay kaşığı kaymak koyun üzerini iki 
taraftan kapatın boşluklardan parmağınızla sıkıştırın ve bıçakla kesin.

Kestiğiniz parçayı ters çevirip uçlarını parmağınızla bastırın tepsiye 
dizin. Tereyağını tavada eritin üzerine olan beyaz köpüğünü kaşıkla 
alın ve sıvı yağ ilave edin tatlınızın üzerine birer yemek kaşığı dökün 
180°C fırında pişirin. Tatlı pişerken şerbetin ide hazırlayın. Şeker ve 
suyu tencereye koyun karıştırın şeker eriyene kadar ocakta karıştırın. 
Kaynamaya başlayınca kısık ateşte 20 dakika daha kaynatın ve içerisine 
limon suyunu ekleyerek 10 dakika daha kaynatıp şerbetin altını 
kapatın. Şerbetinizi ılık bir hale getirerek, soğuk tatlınızın üzerine 
dökün. Üzerini antep fıstığı ile süsleyip 1 saat dinlendirin.

Afiyet olsun...

H
az

ır
la

nı
şıMalzemeler
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PROFİMAK MAKİNE OTOMOTİV SAN. ve TİC. A.Ş.
Saray Mah. Saraykent Sanayi Bölgesi 53. Cad. No: 15 Kahramankazan/ANKARA

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

YETKİLİ SERVİSLİKLERİMİZ
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