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Ağır ticari araç
sektöründeki
son durum

aşanan çip krizi tedarik zincirindeki
kırılmaların üzerine eklenen Ukrayna
savaşının etkileriyle artan bulunabilirlik
problemlerine rağmen; Türkiye ağır ticari
pazarındaki güçlü talep devam ediyor. Pazarın
ilk çeyrek performansı çekici ve kamyonda
iki farklı performans sergiledi. Özellikle
lojistik sektörünün artan iş potansiyellerine
paralel olarak daha yoğun tercih ettiği çekici
segmentinde geçtiğimiz yılın ilk 3 ayına göre
belirli bir artış yaşandı.
2022 yılı Ocak-Mayıs dönemi ağır ticari araç
pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %
6 oranında azaldı. Bu dönemde satılan toplam
araç sayısı 11 bin 283 oldu.
Çekici satışları, 2022 yılı Ocak-Mayıs
döneminde geçen yıla göre % 3 oranında
azalarak 6.745 adet olurken, 16 ton ve üstü
kamyon satışları % 16 oranında azalarak 2.830
adet oldu. 16 ton altı kamyon satışları da % 2
oranında azalarak 1.708 adet oldu.
Toplam ağır ticari araç pazarı 2022 Mayıs
ayında bir önceki yılın Mayıs ayına göre %4
arttı. Çekici satışları ve 16 ton ve üstü kamyon
satışları aynı kaldı. 16 ton altı kamyon satışları
da % 25 oranında artış gösterdi.
2022 yılı Mayıs ayı ağır ticari araç pazarı
2021 yılı Mayıs ayına göre % 4 artarak 2 bin
547 adet oldu.
2021’de 25.9 bin olan ağır ticari satışlarının
bu yıl sonunda 28 bin civarında olması
bekleniyor. Tedarik Sorunları ve Çip Krizi Ağır

Ticari Araç Üretiminin Yükselişini Durduruyor.
Tedarikteki sıkıntılar ve çip krizinin devam
etmesi pazarın 30 bini aşmasına engel oluyor.
2022 yılı Mayıs ayında çekici satışları bir
önceki yılın aynı ayına göre aynı oranda
kalarak 1.507 adet, 16 ton ve üstü Kamyon
satışları aynı oranda kalarak 621 adet ve 16
ton altı kamyon satışları ise % 25 artarak 419
adet oldu. Ağır ticari araç pazarı (16 ton ve
üstü Kamyon/Çekici) son 10 yıllık Mayıs ayı
ortalama satışlarına göre % 4 arttı. Çekici
satışları son 10 yıllık Mayıs ayı ortalama
satışlarına göre % 24 oranında artarken,
kamyon satışları % 25 oranında azaldı
2022 yılı Ocak-Mayıs dönemi semi-treyler
araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine
göre % 15 oranında arttı. Satış adedi ise 4 bin
645 oldu.
Toplam semi-treyler araç pazarı 2022 yılı
Mayıs ayında bir önceki yılın Mayıs ayına
göre % 17 oranında artarak 1.060 adet olarak
gerçekleşti.
Ağır ticari satışları son 10 yıllık Mayıs ayı
ortalama satışlarına göre % 4, çekici satışları
ise % 24 arttı.
2021 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan
ticari araçlar üretimi, 2022 yılı Ocak-Mayıs
döneminde % 22 seviyesinde artarken, ürün
grubu bazında üretim:
Otobüste		: % 21
Midibüste		: % 76
Kamyonette		: % 21
Kamyonda		: % 20
Minibüste		: % 27 oranlarında arttı
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Mercedes-Benz Türk, geniş
kamyon ürün gamı ile
2022 yılında da hem filo
müşterilerinin hem de bireysel
müşterilerin ilk tercihi olmayı
sürdürüyor. Pazar koşulları
ve müşterilerinden aldığı geri
bildirimler doğrultusunda
araçlarını sürekli yenileyen
Mercedes-Benz Türk; Actros,
Arocs ve Atego ile sektörün
standartlarını yükseltiyor.
Mercedes-Benz’in bugüne
kadarki en konforlu kamyonu
olan Actros serisinin en büyük
ve en donanımlı modeli
Actros L, konforun ve lüksün bir
üstünü sunuyor.
4
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Actros, Arocs ve
Atego modelleri üst
düzey teknolojik
yeniliklerle donatıldı

2016 yılından itibaren MercedesBenz Türk Aksaray Kamyon
Fabrikası’nda üretilen ve
inşaat sektörünün beklentileri
doğrultusunda özel olarak
geliştirilen Arocs kamyon ve
çekiciler ise gücü, sağlamlığı ve
verimliliği ile ön plana çıkıyor.
Hafif kamyon segmentinde
şehir içi dağıtım, kısa mesafe
taşımacılığı ve kamu hizmeti
uygulamalarında yoğun
bir şekilde kullanılan Atego
modelleri de geniş bir kullanım
alanına sahip.
Pazar koşulları ve müşterilerinden aldığı
geri bildirimler doğrultusunda araçlarını
sürekli yeniliklerle donatan MercedesBenz Türk, pazara sunduğu geniş kamyon
ürün portföyü ile hem filo müşterilerinin

hem de bireysel müşterilerin ilk tercihi
olmayı sürdürüyor. Kamyon sektöründeki
liderliğini uzun yıllardır elinden
bırakmayan şirket, gerçekleştirdiği yoğun
AR-GE çalışmaları sonucunda Arocs, Actros

ve Atego modellerinde 2022 yılında
da kapsamlı yenilikler sunuyor.

Actros L: Standartları belirleyen
Actros serisinin en büyük ve en
donanımlı modeli
Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray
Kamyon Fabrikası’nda üretilen ve
Mercedes-Benz’in bugüne kadarki
en konforlu kamyonu olma özelliğini
taşıyan Actros L çekiciler Türkiye’de
satışa sunulmaya başlandı. Actros
serisinin en geniş ve en donanımlı
modeli Actros L, rahat sürüş deneyimi,
konforlu yaşam alanı ve verimli
çalışma için sunduğu özelliklerle
konforun ve lüksün bir üstünü
müşterilerine sunuyor.
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2022’de yapılan yeniliklerle gücüne
güç katan Actros ve Arocs nakliye ürün
ailesi; rekabetçi yük taşıma kapasitesi,
hava süspansiyonlu arka aksları, 8x2
araçlar hariç tüm nakliye araçlarında
seri olarak sunulan ABA 5 donanımı,
Powershift şanzımanı, kullanım amacına
uygun teknik ve yasal gerekliliklerin
sağlanmasının yanında ihtiyaca yönelik
çeşitli opsiyonel donanım paketleri ile
sektörde fark yaratmaya devam ediyor.

Arocs kamyon ve çekiciler; gücü,
sağlamlığı ve verimliliği ile ön
plana çıkıyor

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

L 1851 LS Plus modellerinde Euro VI-E
emisyon normuna geçiş yapılırken, yeni
yağlı tip retarder sunuluyor.

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

Büyük bölümü kapalı/frigofirik kasa,
tenteli römork ve akaryakıt tankeri gibi
alanlarda kullanılan araçlar, ağırlıklı
olarak şehirler arası olmak üzere şehir
içi taşımacılıktaki ihtiyaçlara cevap
veriyor. Kamu hizmetlerinde de ön
plana çıkan Actros ve Arocs nakliye
ürün ailesi; farklı teknik ihtiyaçlara hazır
seri donanımları, kullanılacak segment
özelindeki gereksinimlere uygunluğu ve
çeşitli üstyapılara adaptasyon kolaylığı ile
öne çıkıyor. Söz konusu araçların kamu
sektöründeki başlıca kullanım alanlarını
ise, katı atık toplama, çaça, yol süpürme,
itfaiye, su tankeri ve tehlikeli madde
taşımacılığı oluşturuyor.

Actros L 1848 LS, Actros L 1851 LS ve
Actros L 1851 LS Plus modellerinde Actros
L yeniliklerine ek olarak ilave model yılı
yenilikleri de sunulmaya başlandı. Actros
L 1848 LS, Actros L 1851 LS ve Actros
6
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Actros ve Arocs nakliye ürün ailesi
sektörde fark yaratmaya devam ediyor
Mercedes-Benz Türk tarafından Türkiye
pazarına sunulan Actros ve Arocs
nakliye ürün ailesinde Aksaray Kamyon
Fabrikası’nda üretilen Actros 2632 L DNA
6x2, 2642 LE-RÖM 6x2, 3232 L ADR 8x2
ve 3242 L 8x2 ile Mercedes-Benz’in Wörth
Fabrikası’nda üretilen Actros 1832 L 4x2,
2632 L DNA 6x2, 2632 L ENA 6x2 ve Arocs
3240 L ENA 8x2 modelleri yer alıyor.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon
Fabrikası’nda 2016 yılından beri üretilen
Arocs kamyon ve çekiciler, inşaat
sektörünün ihtiyaç ve beklentileri
doğrultusunda özel olarak geliştirildi.
Arocs inşaat grubu kamyonları, farklı
aks konfigürasyonları, motor güçleri
ve şanzıman tipleri ile damper, beton
mikseri ve beton pompası üstyapılarına
uygun olarak tasarlandı. Gücü, sağlamlığı
ve verimliliği ile öne çıkan araçlar, inşaat
sahasındaki en zorlu koşulların bile
rahatlıkla üstesinden geliyor.
Mercedes-Benz Türk, 2022 yılı itibarıyla
OM471 motora sahip tüm inşaat serisi
kamyonlarında; fren sistemi bakım

maliyetini azaltan, güvenli sürüşe katkı
sağlayan ve 410 kW maksimum frenleme
gücü sunan Güçlendirilmiş Motor Freni’ni
de (Powerbrake) standart olarak sunuyor.

Damper üstyapısına uygun
Arocs kamyonlar, dinamik sürüş
karakteristiği sunuyor
Damper üstyapısına uygun Arocs
kamyonlar, zorlu inşaat sahalarında
kendini kanıtlayan sağlamlığı,
sürücüsüne sunduğu güven ve dinamik
sürüş karakteristiği ile müşterilerin
beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.
Mercedes-Benz Türk, çeşitli müşteri
taleplerini karşılamak amacıyla damper
serisi Arocs kamyonları; iki akslı Arocs
2032 K, üç akslı çift çeker Arocs 3332 K,
3345 K ve dört akslı çift çeker 4145 K,
4148 K ve 485 1K seçenekleriyle pazara
sunuyor.
Mercedes-Benz Türk, inşaat sahasında
zorlu koşulları ve yüksek yük kapasitesine
yönelik talepleri karşılamak amacıyla
tasarladığı en güçlü damper kamyon
modeli Arocs 4851K ile müşterilerinin
beklentilerini yanıt veriyor. MercedesBenz Türk, dört akslı çift çeker
kamyonların motor güçlerini 2021
yılı itibarıyla yaklaşık 30 PS artırmıştı.
Sektörün beğenisini kazanan motor gücü

artışı, 2022 yılı itibarıyla 6x4 damper
araçta da sunulmaya başlandı. Üç akslı
çift çeker damper üstyapısına uygun
Arocs 3342 K modelinin motor gücü 30PS
artırılarak, 3345K olarak müşterilerin
beğenisine sunuldu.

Beton mikseri üstyapısına
uygun Arocs ailesine yeni bir 		
üye daha eklendi
Mercedes-Benz Türk’ün beton mikseri
üstyapısına uygun, manevra alanının
genişliği ve üstyapının büyüklüğüne
göre değişen talepleri karşılayabilmek
için çeşitlendirdiği çift çeker Arocs
kamyonlarını ise, sırasıyla üç akslı
3332 B ve 3342 B ile dört akslı 4142 B
modelleri oluşturuyor. Şirket, portföyüne
yeni eklediği Arocs 3740 ile de hazır
beton sektöründe faaliyet gösteren
müşterilerinin beklentilerini hem teknik
hem de ekonomik açıdan karşılayacak
yeni bir oyuncuyu daha sahaya
sürüyor. Özellikle şehir içi kullanımlarda
yakıt ekonomisi ile avantaj sağlayan
Arocs 3740, muadillerine göre gerek
araç yüksekliği gerekse kabin giriş
yüksekliğinin daha az olmasından dolayı
sürücülere iniş-biniş kolaylığı sağlıyor.
Mercedes-Benz Türk, yeni oyuncusu
Arocs 3740 ile güvenli, performanslı ve
konforlu bir sürüş dinamiği sunuyor.

Beton pompası üstyapısına uygun
geniş Arocs seçenekleri
Mercedes-Benz Türk’ün sektöre sunduğu
beton pompası üstyapısına uygun Arocs
kamyonları da üç akslı 3343 P ve dört
akslı 4143 P ve 4443 P modellerinden
oluşuyor. Her uzunluktaki beton pompası
üstyapısına uygun olarak yapılandırılan
kamyonlarda standart olarak sunulan en
önemli özelliklerin başında ise pompa
üstyapısı için olmazsa olmaz nitelikteki
yüksek tork çıkışlı Live (NMV) PTO geliyor.
Bu özellik sayesinde, beton pompası
üstyapılarının imalatı sırasında araçlara
uygulanan ve kardan şaftının kesilmesini
gerektiren ara şanzıman uygulamasının
önüne geçilerek zaman ve maliyetten
tasarruf sağlanıyor.

Arocs çekiciler zorlayıcı koşullarda
dahi konforlu sürüş sunuyor
Mercedes-Benz Türk’ün pazara sunduğu
Arocs 1842 LS kısa ve uzun kabin çekicileri
ise güçlü yürür aksam, şasi ve aktarım
organları sayesinde en zorlu koşulların
üstesinden rahatlıkla geliyor. Uzun
kabin Arocs çekicilerde kullanılan, dört
noktadan bağımsız konforlu tip kabin
süspansiyonu 2022 yılı itibarıyla kısa
kabin Arocs çekicilerde de standart olarak
sunulmaya başlandı.
2022 RADÜS DERGİSİ
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Böylece, araç zorlayıcı koşullarda dahi
konforlu bir sürüşe olanak sağlıyor.
Genellikle zorlu koşullarda tercih edilen
Arocs çekici ailesinin 1842 LS kısa kabin
çekici modeli, mikser çekicisi olarak da
beklentileri tam anlamıyla karşılıyor.

Arocs çift çeker çekiciler, ağır
nakliye segmentindeki beklentileri
eksiksiz karşılıyor
Mercedes-Benz; Avrupa pazarında yıllardır
çok güçlü olduğu ve üstün ürünler
sunduğu ağır nakliye segmentinde,
Türkiye pazarında da müşterilerinin
beklentilerini eksiksiz karşılayan bir ürün
portföyü sunuyor. Euro 6 ürün ailesi üyesi
olan ve Mercedes-Benz Türk Aksaray
Kamyon Fabrikası’nda üretilen Arocs
3351 S çekiciler, 120 tonluk teknik katar
kapasitesine sahip uzun ve kısa kabin
seçenekleri ile sektörle buluşuyor. 6×4
aks konfigürasyona sahip Arocs 3351
S; standart olarak 12,8 lt’lik 510 PS güç
ve 2500 Nm tork üreten motor, 410 kW
frenleme gücü sağlayan motor freni,
7,5 tonluk ön aksı ve 13.4 tonluk cerli
arka aksları, 4,33 aks tahvil oranıyla ağır

8
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yüklerde ihtiyaç olan yüksek tork iletimi
ve yüksek performansıyla ağır nakliye
sektörüne hitap ediyor. Arocs 3351 S kısa
kabin çekicilerde de uzun kabin araç
tipinde olduğu gibi, konforu artıran dört
noktadan bağımsız konforlu tip kabin
süspansiyonu 2022 yılından itibaren
standart pakette yer alıyor.
155 tona kadar teknik katar için özel olarak
tasarlanan ve Mercedes-Benz Türk Aksaray
Kamyon Fabrikası’nda üretilen Arocs 3358
S; 15,6 lt’lik 578 PS güç ve 2800 Nm tork
üreten motoru, 480kW frenleme gücü
sağlayan motor freni, güçlendirilmiş yürür
aksamı (9 tonluk ön aksı ve 16 tonluk cerli
arka akslar), 5,33’e varan aks tahvil oranları
ve dört yana yatar 3.5 inçlik ağır hizmet
tipi 5. teker çeki tablası ile ağır nakliye
sektörünün tüm beklentilerine fazlasıyla
cevap veriyor.

Hafif kamyon segmentinde yer alan
Atego geniş bir kullanım alanına sahip
Hafif kamyon segmentinde şehir içi
dağıtım, kısa mesafe taşımacılığı ve
kamu uygulamalarında yoğun bir
şekilde kullanılan Atego modeli de geniş

bir kullanım alanına sahip. Çok çeşitli
üstyapıların uygulanmasına elverişli olan
araç, şehir içi dağıtım amacı ile ağırlıklı
olarak kapalı kasa, açık kasa ve frigo kasa
üstyapılarıyla; perakende taşımacılığı,
posta taşımacılığı, canlı hayvan ya da
evden eve nakliyat gibi alanlarda sıklıkla
tercih ediliyor. Tanker üstyapısı ile tehlikeli
madde taşımacılığında da kullanılabilen
araç, farklı üstyapılarla çöp kamyonu, yol
süpürme aracı, itfaiye veya karla mücadele
aracı olarak da kamu uygulamalarında
tercih ediliyor.
Mercedes Benz Türk’ün Türkiye pazarı
için sunduğu Atego ürün portföyünde,
4x2 düzeninde 1018, 1518 ve 1621
modellerinin yanında ayrıca 6x2
düzeninde Atego 2424 standart paketleri
bulunuyor. Daimler Truck’ın Wörth
fabrikasında üretilen ve Türkiye’ye ithal
edilen Atego modeli çok geniş bir ürün
yelpazesine sahip. Mercedes-Benz Türk,
Türkiye’de standart olarak sunduğu
araçların dışında, Daimler Truck’ın geniş
ürün gamından özel araç çalışması yaparak
farklı donanımdaki bir ürün siparişini de
müşterilerine ulaştırabiliyor.

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

•
•
•
•

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

• IP66/ IP69K

Bize www.linak.com.tr üzerinden veya
0312 472 63 38 nolu telefon
numarasından ulaşabilirsiniz
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Ford Pro yeni
tam elektrikli
E-Transit Custom
ile elektrifikasyon
yolculuğunda
sonraki adımını
duyurdu

Kocaeli Fabrikalarında
üretilecek yeni Ford
E-Transit Custom tanıtıldı
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Nisan ayında Ford Otosan Kocaeli
Fabrikaları’ndan hattan indirme
töreni gerçekleşen E-Transit’ten
sonra, Ford’un merakla beklenen
tam elektrikli ikinci ticari modeli
yeni E-Transit Custom tanıtıldı.Ford
Otosan’ın geçen yıl duyurduğu 2
milyar Avro’luk yatırım kapsamında
seri üretimine 2023’ün 2. yarısında
Ford Otosan Kocaeli fabrikalarında
başlanacak E-Transit Custom, Ford
Pro ekosistemindeki tüm yazılım ve
hizmetlerle desteklenerek benzersiz
bir müşteri deneyimi ve maksimum
üretkenlik vadediyor.

E-Transit Custom, 380 kilometreye kadar
menzil hedefi, tam çekiş yetkinliği ve DC
hızlı şarj ile birlikte benzersiz Pro-Power
Onboard özellikleriyle sunuluyor.
Ford’un ticari müşterilerinin üretkenlikleri
ve verimlilikleri odaklı global iş alanı
Ford Pro, Ford’un merakla beklenen
tam elektrikli ikinci ticari modeli yeni
tam elektrikli E-Transit Custom’un ilk
detaylarını paylaştı.
Avrupa’nın1, en çok satan2 ticari aracı
Ford Transit Custom, dünyadaki tek
üretim merkezi konumundaki Ford
Otosan Kocaeli Fabrikaları’nda üretilecek.
Ford’un Avrupa’ya yönelik tam elektrikli
ikinci ticari modeli olan E-Transit Custom,
Ford’un elektrik dönüşümünde stratejik
önem taşıyor.
E-Transit ardından Ford Pro’nun 2024 yılına
kadar sunacağı tam elektrikli dört ticari aracın
ilki olan E-Transit Custom, Avrupa’nın bir
tonluk ticari araç segmentinde yeni bir referans
noktası olmak ve tüm işletmelerin elektrikli
araçlara geçişini kolaylaştırmak için tasarlandı.

Ford’un ticarete yön veren ikonik modeli
Transit Custom’ın elektrikli versiyonu, Ford
Pro’nun üretkenliği artıran ve değer katan
çözümler ekosistemine uyacak şekilde
tasarlandı. E-Transit Custom, işletmelerin
üretkenliğini artırmak ve maliyetlerini
azaltmak amacıyla tek bir platform
üzerinden Ford Pro yazılımı, şarj, hizmet ve
finansman çözümleriyle desteklenecek.
Ford Pro’nun elektrikli araç yelpazesine
eklenen en yeni modeli, Ford’un 2035
itibarıyla Avrupa’daki tüm Ford araç
satışları için sıfır emisyona ulaşma
ve Avrupa’da karbon nötr ayak izi
konusundaki iddialı taahhüdünün önemli
bir parçasını oluşturacak.
Tam elektrikli E-Transit Custom 380
kilometre3 menzili, DC hızlı şarj, tam
çekme yetkinliği ve dinamik yeni stili ile
dikkat çekecek. Yeni ticari araç ayrıca
sürekli devrede olan ileri bağlantı
teknolojilerinden yararlanarak işletmelerin
üretkenliğini de yeni seviyelere taşımaya
yardımcı olacak.
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Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans
Schep yeni modelin önemiyle ilgili
“E-Transit Custom, Avrupa’daki ticari araç
operasyonlarımızın bir dönüm noktası
ve Ford Pro hedeflerimizi gerçekleştirme
yolculuğumuzda son derece önemli
bir adımı temsil ediyor. Avrupa’nın en
çok satan ticari aracı tam elektrikli bir
versiyon kazanırken, Ford Pro’nun tek
noktadan üretkenliği artıran hizmetleriyle
destekleniyor. Bunun Avrupa’daki şirketlere
katacağı işletme faydaları ise anlatmakla
bitmez.” değerlendirmelerinde bulundu.

Elektriğin gücü parmak uçlarınızda
Ticari araç kullanıcılarının yorumlarının
derinlemesine analizleriyle geliştirilen
E-transit Custom, ProPower Onboard
teknolojisi ile gerektiğinde aydınlatma
ve elektrikli cihazlar için dışa aktarılabilir
güç de sağlayacak. Etkileyici tasarımıyla
dikkat çeken E-Transit Custom, yeniden
düzenlenen gösterişli ve dengeli dış
tasarımı ve tamamı LED farlarıyla 1 tonluk
araç segmentinde tasarımıyla yeni bir
referans noktası belirleyecek.
Ford’un sene başında duyurduğu gibi
2024 itibarıyla, iki tonluk E-Transit ticari
aracın yanı sıra dört yeni tam elektrikli
araç daha ikonik Transit ailesine katılacak;
Transit Custom ve Transit Courier ile
Tourneo Custom ve Tourneo Courier
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modellerinin elektrikli versiyonları bu
kapsamda yer alıyor.
Avrupa’daki müşterilere sunulacak en
kapsamlı ‘Yeni Nesil Transit Custom’
ailesinin parçası olan tam elektrikli
E-Transit Custom’ın üretimi 2023’ün ikinci
yarısında başlayacak. Daha detaylı ürün
bilgisi bu yıl Eylül ayında duyurulacak.
Tüm Transit Custom versiyonları Ford
Otosan’ın geçen yıl elektrikli ve bağlantılı
yeni nesil ticari araç projelerini hayata
geçirmek amacıyla duyurduğu otomotiv
sanayisinin en büyük yatırımı kapsamında
Kocaeli fabrikalarında üretilecek. Ford
Otosan, 2023 ilk yarı itibarıyla ‘Yeni Nesil

Transit Custom’ ailesinin dizel ve şarj
edilebilir, hibrit elektrikli PHEV (PlugIn Hybrid) versiyonları ile 2023 ikinci
yarısından itibaren tam elektrikli ilk
versiyonunu üretmeye başlayacağını
duyurmuştu.
Ford’un Avrupa’da sattığı Transit ailesi
araçların %87’sinin üretimini Kocaeli’de
gerçekleştiren Ford Otosan, geçtiğimiz
aylarda törenle seri üretim için hattan
indirdiği Ford’un ilk tam elektrikli ticari
modeli E-Transit’in hemen ardından,
E-Transit Custom’un üretimi ile birlikte
Ford’un Avrupa’daki ticari elektrikli araç
üretim üssü olma konumunu pekiştirerek
daha da kritik bir konuma ulaşmış olacak.

FORD TRUCKS SU TANKERİNİ SEÇİN,
TASARRUF EDİN.
Ford Trucks su tankeri suyu tasarruflu kullanır, yaygın servis ağı ve uygun
fiyatlı yedek parçaları ile her zaman kazandırır. Güçlü motoru ve ileri
teknolojisiyle her şartta yüksek performans alın diye, her yükte birlikte.
444 36 73 / 444 FORD
www.fordtrucks.com.tr
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Karsan, Avrupa’da Bir İlki Gerçekleştirdi

Sürücüsüz Karsan
e-ATAK, Norveç’te
Yolcu Taşımaya Başladı

‘Mobilitenin Geleceğinde Bir
Adım Önde’ olma vizyonu ile ileri
teknolojili mobilite çözümleri
sunan Karsan, Avrupa pazarlarında
büyümesini sürdürüyor. Karsan’ın
teknoloji partneri ADASTEC
ile birlikte geliştirdiği Seviye 4
otonom elektrikli otobüs “Karsan
Otonom e-ATAK”, Norveç’in
Stavanger şehrinde toplu taşıma
hizmeti vermeye başladı. Böylece
Avrupa’da şehir içinde yolcu
taşıyacak ilk otonom teknolojili
otobüs oldu. Stavanger kentinde
gerçekleştirilen proje lansmanında
Nedre Strandgate 89’daki otobüs
durağında Karsan Otonom
e-ATAK’ın toplu taşıma hizmetine
başladığına dair resmi açılış
töreni düzenlendi.
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Norveç Ulaştırma Bakanı Jon-Ivar
Nygård, Karsan CEO’su Okan Baş,
ADASTEC CEO’su Ali Ufuk Peker,
Norveçli politikacılar ve projenin hayata
geçirilmesini sağlayan Karsan, ADASTEC,
VY Buss, Kolumbus ve Applied Autonomy
firmalarının üst düzey yöneticilerinin
katılımıyla gerçekleştirilen törende
Karsan Otonom e-ATAK ilk yolcularını
Nedre Strandgate 89’daki otobüs
durağından Concert Hall’e taşıdı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan
Karsan CEO’su Okan Baş, “Mobilitenin
geleceğinde hep bir adım önde olma
vizyonumuzla, Karsan olarak geliştirdiğimiz
yenilikçi ürünlerimizle ulaşımın geleceğine
yön veriyoruz. Michigan State Universitesi
kampüsünde gerçek trafik koşullarında
kullanılan sürücüsüz aracımız Karsan
Otonom e-ATAK, şimdi de bu proje ile
sürücüsüz şekilde Norveç’te toplu taşıma
hizmetine başlıyor. Bu Avrupa’da bir
ilk. Avrupa’da ilk kez şehir içinde toplu
taşıma hizmetinin sürücüsüz elektrikli
aracımız Karsan Otonom e-ATAK ile
gerçekleştirilecek olmasından dolayı
oldukça mutluyuz” dedi.

Geleceğin teknolojilerini bugüne
taşıyan ve öncü hamleleri ile sektöre
yön veren Karsan, Avrupa’da elektrikli
toplu taşıma pazarındaki yenilikleriyle
ilkleri hayata geçirmeye devam
ediyor. Planlanmış bir rota üzerinde
sürücüsüz olarak hareket edebilen
seviye 4 Otonom teknolojisine sahip
Otonom e-ATAK, gece veya gündüz
her türlü hava koşulunda 50 km/s hızla
otonom sürüş gerçekleştirebiliyor.
Bir otobüs sürücüsünün yaptığı; rota
üzerindeki duraklara yanaşma, inmebinme süreçlerini yönetme, kavşak ve
geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve
idareyi sağlama benzeri tüm işlemleri
sürücüsüz olarak gerçekleştiren Otonom
e-ATAK Norveç’in Stavanger şehrinde
hizmet vermeye başladı. Stavanger
kentinde Norveç Ulaştırma Bakanı JonIvar Nygård, Karsan CEO’su Okan Baş,
ADASTEC CEO’su Ali Ufuk Peker, Norveçli
politikacılar, VY, Kolumbus, Applied
Autonomy, Karsan ve ADASTEC firma
yöneticilerinin katılımıyla resmi kullanım
için açılış töreni gerçekleştirildi.

Karsan ve ADASTEC Avrupa’da
bir ilki gerçekleştirdi!
Karsan’ın e-Volution vizyonu ile
geleceğe yönelik teknolojileri şimdiden
geliştirmeye başladığını vurgulayan
Karsan CEO’su Okan Baş, “Mobilitenin
geleceğinde hep bir adım önde
olma vizyonumuzla, Karsan olarak
geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizle
ulaşımın geleceğine yön veriyoruz.
Michigan State Universitesi kampüsünde
gerçek trafik koşullarında kullanılan
sürücüsüz aracımız Karsan Otonom
e-ATAK, şimdi de bu proje ile sürücüsüz
şekilde Norveç’te toplu taşıma
hizmetine başlıyor. Bu Avrupa’da bir
ilk. Avrupa’da ilk kez şehir içinde toplu
taşıma hizmetinin sürücüsüz elektrikli
aracımız Karsan Otonom e-ATAK ile
gerçekleştirilecek olmasından dolayı
oldukça mutluyuz” şeklinde konuştu.

“Yarının taşımacılığında 		
en önde yer alacağız”
Avrupa’da bir ilk olan bu projede
Karsan’ın otonom e-ATAK modelinin
2022 RADÜS DERGİSİ 15

teknoloji partneri olan ADASTEC’in
CEO’su Ali Ufuk Peker, “Toplu taşımada
ve akıllı şehirlerin gelişiminde en yeni
en gelişmiş teknolojiler ile donatılmış
araçların hizmete sunulması misyonu
ile çıktığımız yolculuğun bugün aktif
olarak kullanımda olmasından büyük
gurur duyuyoruz. Norveç, mobilitenin
en üst seviyede geliştiği ülkelerden
bir tanesi konumunda. Bu anlamda
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araştırma ve geliştirme çalışmalarımızı
hızlandıracak ve sadece bu rotada
değil, tüm ülke ve global olarak
flowride.ai SAE Seviye-4 Otonom
Sürüş Yazılım Platformu’muzu daha
da geliştirecek bir iş birliğine imza
atmaktan heyecan duyuyoruz. Bu
yeni seviye 4 sürücüsüz otobüsün
bugün Norveç’te kullanımı, yarının
taşımacılığında en önde yer almamız ve

geleceğin mobilitesine sağlayacağımız
katkıları gösteren önemli kilometre
taşını simgeliyor” dedi.

Özel sensörle donatılmış
seviye 4 otonom teknoloji
Sürücüye ihtiyaç duymadan çevresini
algılayabilen Otonom e-Atak’ta aracın
farklı yerlerinde konumlanan çok sayıda
LiDAR sensör bulunuyor. Bununla
birlikte, ön kısımda bulunan gelişmiş
radar teknolojisi, RGB kameralarla
yüksek çözünürlükte görüntü işleme,
termal kameralar sayesinde ekstra çevre
güvenliği gibi birçok yenilikçi teknoloji
de Otonom e-Atak’ın özellikleri arasında
yer alıyor. Tüm bu teknolojileri Seviye
4 Otonom olarak sunabilen Otonom
e-Atak, planlanmış bir rota üzerinde
sürücüsüz olarak hareket edebiliyor. Gece
veya gündüz, her türlü hava koşulunda
50 km/s hıza otonom sürüşte çıkabilen
araç, bir otobüs sürücüsünün yaptığı;
rota üzerindeki duraklara yanaşma,
inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak
ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve
idareyi sağlama benzeri tüm işlemleri
sürücüsüz olarak gerçekleştiriyor.
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Karsan, Busworld Turkey
2022’de Elektrikli
Modelleriyle
şov yaptı

Türk otomotiv sanayisinin
önde gelen kuruluşlarından Karsan,
‘Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde’ olma
vizyonu ile elektrikli modelleriyle büyümesini
sürdürüyor. Karsan, 6 metreden 18 metreye kadar
yüzde yüz elektrikli model ailesini, Türkiye’nin
en büyük otobüs fuarı Busworld Turkey 2022’de
sergileyerek yeni elektrikli büyüme stratejisi
e-Volution ile tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.
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Karsan’ın elektrikli vizyonu ile özellikle
yurtdışı pazarlarında güçlü bir büyüme
trendi yakaladığını vurgulayan
Karsan İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler
Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer
Arpacıoğlu, “2021’de e-JEST ve e-ATAK
modellerimiz Avrupa’da sınıflarının en
çok satan elektrikli araçları oldu. Bu
yıl da elektrikli araç satışlarımızda üç
misli büyümeyi zorlayacağız. Elektrikli
gelişim vizyonumuz e-Volution ile
Karsan markasını Avrupa’da ilk 5 oyuncu
arasında konumlandırmayı hedefliyoruz”
şeklinde konuştu.
Kuruluşunun ardından yarım asrı geride
bırakan Türkiye’nin yüksek teknolojili
mobilite çözümleri sunan öncü markası
Karsan, elektrikli model ailesiyle
Türkiye’nin en büyük otobüs fuarı
olan Busworld Turkey 2022’de gövde
gösterisi yaptı. Son 3 yıldır Fransa’dan
Romanya’ya, Portekiz’den Norveç’e,
İspanya’dan Meksika’ya kadar dünyanın
dört bir yanında 18 farklı ülkede dolaşan
300’ün üzerindeki elektrikli aracı ile
Türkiye’nin elektrikli minibüs ve otobüs
ihracatının yüzde 90’ınına yakını tek
başına gerçekleştiren Karsan, elektrikli
mobiliteye verdiği önemi Busworld
Turkey 2022’de bir kez daha açıkça ortaya
koydu. Türkiye’nin yüksek teknolojili
mobilite çözümleri sunan öncü markası

Karsan’ın tamamı yüzde yüz elektrikli tüm
ürün gamı 26 - 28 Mayıs 2022 tarihleri
arasında tüketicilerle buluştu.

“Avrupa’nın 6’dan 18 metreye
elektrikli ürün gamı sunan ilk
markası olduk”

Karsan’ın Avrupa pazar lideri
elektrikli modelleri ile büyüme
katlanarak sürecek!

Karsan’ın “Mobilitenin Geleceğinde
Bir Adım Önde” vizyonu ile hareket
ettiğini vurgulayan Muzaffer Arpacıoğlu,
“Otomotivin kalbi içten yanmalı
motorlardan, elektrikliye doğru
dönüşüyor. Biz de bu dönüşümün
ilk adımı olarak 2018 sene sonunda
önce e-JEST modelimizin lansmanını
gerçekleştirdik. Altı ay sonra e-ATAK’ı
devreye soktuk ve ardından da
geçtiğimiz sene sonunda elektrikli ürün
gamımızın en büyüğü e-ATA ailesini
tanıttık. Böylece, Karsan olarak toplu
ulaşımda 6 metreden 18 metreye kadar
yüzde yüz elektrikli tüm boyutlarda ürün
gamı sunan ilk ve tek Avrupa markası
olduk” dedi.

Karsan’ın elektrikli vizyonu ile özellikle
yurdışı pazarlarında güçlü bir büyüme
trendi yakaladığını vurgulayan Karsan İç
Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür
Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “2021’de
e-JEST ve e-ATAK modellerimiz Avrupa’da
sınıflarının en çok satan elektrikli araçları
oldu. 6 metrelik e-JEST Avrupa’da elektikli
minibus pazarından aldığı payı 2021’de
yüzde 51’e yükselterek iki yıl üst üste
pazar lideri oldu. Karsan e-ATAK ise
elektrikli şehir içi midibüs segmentinde
yüzde 30 pay ile Avrupa’da sınıfının
lideri oldu. Geçtiğimiz sene sonunda
lansmanını yaptığımız Karsan e-ATA
modelimizde ise ilk teslimatlarımız
bu sene başında Romanya’ya yapıldı
ve bu modelimize gerek Türkiye’de
gerekse yurtdışında yoğun ilgi var. Bu
yıl da elektrikli araçlarda en az üç misli
büyüyerek elektrikli gelişim vizyonumuz
e-Volution ile Karsan markasını Avrupa’da
ilk 5 oyuncu arasında konumlandırmayı
hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Elektrikli mobilitenin geleceğine
öncülük ediyoruz !
Karsan’ın e-Volution vizyonu ile
geleceğe yönelik teknolojileri şimdiden
geliştirmeye başladığını vurgulayan
Karsan Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer
Arpacıoğlu, “Mobilitenin geleceğinde
hep bir adım önde” olma vizyonumuzla,
Karsan olarak geliştirdiğimiz yenilikçi
ürünlerimizle ulaşımın geleceğine
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yön veriyoruz. Ürünlerimizin önce
elektrikli sonra da elektrikli otonom
olmasına yönelik çalışıyoruz. Bu
anlamda Otonom e-ATAK’ı ADASTEC
ile çok iyi bir iş birliğiyle geliştirerek,
ilk sürücüsüz aracımızın geçen sene
başında tanıtımını yapmıştık. Michigan
State Üniversitesi kampüsünde gerçek
trafik koşullarında öğrenci ve öğretim
görevlilerini taşımaya yönelik kullanılan
sürücüsüz aracımız Karsan Otonom
e-ATAK, geçtiğimiz günlerde de Norveç
Stavanger’de sürücüsüz şekilde toplu
taşıma hizmetine başladı” dedi.

Yüksek manevra kabiliyetine sahip
e-JEST’in 210 km’ye kadar menzili var
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
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donatılan ve talebe bağlı olarak WiFi uyumlu altyapı sağlayan e-JEST,
4 tekerlekte bağımsız süspansiyon
sistemiyle de binek otomobil konforunu
aratmıyor.

Karsan e-ATA ile tek şarjla 		
tüm gün hizmet
Karsan e-ATA’da maksimum batarya
kapasitesi 10 metre için 315 kWh,
12 metre için 450 kWh ve 18 metre
sınıfındaki modelde 600 kWh’e
çıkabiliyor. Karsan e-ATA’nın tekerlere
konumlandırılan elektrikli hub motorları,
10 ve 12 metrede 250 kW azami güç ve
22.000 Nm tork sunarak, e-ATA’nın en
dik yokuşları sorunsuz tırmanmasını
sağlıyor. 18 metrede ise 500 kW’lik
azami güç, en dolu kapasitede bile tam
performans gösteriyor. Güçlü bataryaları
sayesinde e-ATA 12 metrelik modelinde
araç doluyken, gerçek otobüs rotasında
dur-kalk ve yaz koşulunda klima
açıkken tek şarjla 450 kilometreye
kadar çalışma imkânı sağlıyor. Kablolu
bağlantı ile 150 kW’a kadar şarj gücüne
sahip olan e-ATA, tercih edilen batarya
paketine göre 1 ile 4 saat arasında şarj
edilebiliyor. Böylece, aracın gün içinde
tekrar şarj edilmesine gerek kalmadan
tüm gün kullanılmasına olanak sağlıyor.
e-ATA’da kablolu şarjın yanı sıra

duraklarda şoförün araçtan inmeden
şarj etmesine imkan sağlayan yüksek
güçlü hızlı şarj opsiyonu da sunuluyor.

300 km menziliyle sınıfının lideri
Karsan e-ATAK
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 220 kWh
kapasiteli bataryası ile 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.

Özel sensörle donatılmış
seviye 4 otonom teknolojili
Karsan Otonom e-ATAK
Karsan Ar-Ge tarafından bir başka Türk
teknoloji şirketi ADASTEC iş birliği ile
geliştirilen Otonom e-ATAK modelinde
Seviye 4 otonom yazılımı kullanılıyor.
Sürücüye ihtiyaç duymadan çevresini
algılayabilen Otonom e-Atak’ta aracın
farklı yerlerinde konumlanan çok sayıda
LiDAR sensör bulunuyor. Bununla
birlikte, ön kısımda bulunan gelişmiş
radar teknolojisi, RGB kameralarla
yüksek çözünürlükte görüntü işleme,
termal kameralar sayesinde ekstra çevre
güvenliği gibi birçok yenilikçi teknoloji
de Otonom e-Atak’ın özellikleri arasında
yer alıyor. Tüm bu teknolojileri Seviye
4 Otonom olarak sunabilen Otonom
e-Atak, planlanmış bir rota üzerinde
sürücüsüz olarak hareket edebiliyor. Gece
veya gündüz, her türlü hava koşulunda
saatte 50 km hıza otonom sürüşte
çıkabilen araç, bir otobüs sürücüsünün
yaptığı; rota üzerindeki duraklara
yanaşma, inme-binme süreçlerini
yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik
ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama
benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak
gerçekleştiriyor.
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Beğenilen tasarım: Yeni MAN
Lion’s Intercity LE, iF Design
Award 2022’yi kazandı
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iF Design Award 2022’ye şimdiye kadar
hiç görülmemiş sayıda katılım oldu. Jüri
üyeleri, katılımcıların kazanmaya can
attığı ödülleri vermek için 57 ülkeden
11 bin ürün ve proje arasından seçim
yapmak zorunda kaldı. MAN Truck &
Bus, Otobüs Mühendislik Birimi Başkanı
Barbaros Oktay, “MAN Lion’s Intercity
LE’mizin jüriyi ikna etmeyi başararak,
bir iF Design Ödülü kazanmasından
çok memnunuz. Özellikle şık tasarımla
işlevsel tasarımı birleştiren eşsiz
kombinasyonumuz mükemmel karşılık
buldu” dedi.
Toplam 23 ülkeden 70 tasarım uzmanı,
Berlin’de bir araya gelerek üç gün
boyunca başvuruları yoğun şekilde
test etti, gözden geçirdi ve değerlendi.
Beş jüri üyesi de değerlendirmelere
dijital bağlantıyla katıldı. Yapılan
değerlendirmenin sonucunda; MAN
Lion’s Intercity LE, bağımsız uzman
jürisini ikna ederek, tüm katılımcıların
göz diktiği iF Design Ödülleri için
yapılan oylamada puanların çoğunu
topladı. Oktay, “Bu, tasarım ekibimizin
büyük performansının yanında, tüm
birimler arasındaki büyük iş birliğine
ve tüm ekibin yılmaz çabalarına borçlu
olduğumuz olağanüstü bir sonuç.
Ekibimiz; müşterilerimiz, sürücüler ve
yolcular için daima en iyi sonucu elde
etmek için var gücüyle çalışıyor” diye
konuştu. Bu yılın kazananlarına ödülleri
Berlin’de Mayıs ayında takdim edildi.

Net MAN dili: Modern „Smart Edge
„ tasarım atmosferi belirler
MAN, Lion’s Intercity LE’yi geçen
sonbaharda pazara sundu. 2022
başında, şehirlerarası kullanıma yönelik
iki versiyon olan Lion’s Intercity LE 12
ve Lion’s Intercity LE 13 seri üretime
girdi. MAN Truck & Bus Tasarım ve
HMI (İnsan-Makine Arayüzü) Birimi
Başkanı Stephan Schönherr, “Yeni Lion’s
Intercity LE ile amacımız makul fiyatla
maksimum esnekliğe sahip, en çok
da tasarımıyla ilham veren bir otobüs
modeli sunmaktı ve bunu başardığımız

apaçık ortada” dedi. Schönherr
sözlerine şöyle devam etti: “Başarılı
MAN ‘Smart Edge’ tasarımımızın
istikrarlı şekilde daha da gelişmesi,
fiyata duyarlı LE segmentine tamamıyla
yeni bir görünüm verdi. Şehir içi
otobüslerin bile yüksek kaliteye ve
çekici tasarıma sahip olmasına olanak
sağladı. Yeni MAN Lion’s Intercity LE,
iki ayrı dünyanın, yani hem yüksek
kalitenin hem de çekici tasarımın en iyi
taraflarını en güzel şekilde birleştiriyor.”
Modern “Smart Edge” tasarım sayesinde
Lion’s Intercity LE’nin günümüz
MAN ailesine ait bir araç olduğunu
açık seçik anlayabilirsiniz. Tüm araç
boyunca uyumlu şekilde bütüncül
bir tasarım konseptine doğru giden
net, dinamik hatların, eğimlerin ve
kenarların tutarlı uygulaması; aracı
şehir içi ve şehirlerarası trafikte göz
alıcı kılıyor. Aracın ön ve arka kısımları,
büyük otobüs kütlesine şık, dinamik bir
etkileyicilik ve sıcak, dostça bir görüntü
kazandırıyor. Aracın ön maskesi,
otobüse özelikle güçlü bir görünüm
verecek şekilde sportif, ince ve yatay bir
şekildedir ama araç sadece ön taraftan
değil, yandan da etkileyici görünüyor.
Bu etki, diğer özelliklerin yanı sıra siyah
burun kısmının dinamik akışı ve güçlü
görünümlü tekerlek kemerleri sayesinde
öne çıkıyor. Ayrıca, geniş, sağlam arka
sütunlar ve tipik arka tavan rüzgârlığı da
güvenlik ve verimlilik hissi uyandırıyor.
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Yeniden ve tutarlı bir şekilde her zaman
maksimum müşteri yararıyla tasarlanan
araç; engellilerin rahatça kullanabildiği
engelsiz ve davetkâr bir iç mekân
sunuyor. Sürücü için de ergonomik,
işlevsel, sezgisel ve estetik açıdan hoş
iki sürücü kabini bulunuyor.
Stephan Schönherr, “Görülebilir her
bileşen tarafımızca dikkatle tasarlandı.
İç mekândaki ‘Smart Edge’ tasarımla
birlikte uyumlu renk ve trim konsepti,
yolcu için görsel düzen sunmanın
yanında araca hoş, dostane bir
berraklık etkisi de kazandırıyor” dedi.
Büyük özenle hazırlanan tüm yüzeyler,
yüksek kaliteli tasarıma sahipler.
Ayrıca direkt ve sürekli aydınlatmalı
yeni ve modern ışıklandırma konsepti
sayesinde iç mekân da özellikle ferah
ve aydınlık görünüyor.
Yeni MAN Lion’s Intercity LE’nin
sürücü kabini de tasarım konseptine
tam uyumlu. Araç için genellikle
iki sürücü kabini mevcut; Lion’s
Intercity’den klasik versiyon ve yeni
Lion’s City neslinden MAN’ın kendi
tam ‘VDV’ Alman Taşımacılar Birliği
uyumlu sürücü kabini. Burada odak,
özellikle ergonomi, konfor ve güvenlik
üzerine kuruldu. Bu nedenle kullanım
kolaylığı da düğmeler ve cihazların
düzenlenmesiyle optimize edildi.
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MAN ve NEOPLAN otobüslerinin
20’inci Tasarım Ödülü
MAN ve NEOPLAN markalarının şehir
otobüsleri ve uzun yol otobüsleri artık
mükemmel tasarımlarıyla biliniyor. Bu
otobüsler, iF Design Award’ın yanı sıra
Red Dot Design Award, German Design
Award, Automotive Brand Contest ödülü
ve Busworld Europe Design Label’i de
kazandılar.
Schönherr, “Şu anda, otobüslerimiz için
ne kadar çok inovasyon ve olağanüstü
tasarım çalışması yapıldığını etkileyici bir
şekilde gösteren toplam 20 ödülümüz
var” dedi. Bu yılki ödülü alan yeni MAN
Lion’s Intercity LE’nin dışında, 2016
yılında MAN Lion’s Intercity, 2017 yılında
NEOPLAN Tourliner, 2018 yılında MAN
Lion’s Coach, 2019 yılında MAN Lion’s
City ve 2020’de ise tamamen elektrikli
MAN Lion’s City E, iF Design Award’ı
kazanan otobüsler oldu.
iF Design Ödülü; 1953’ten bu yana sabit
kriterler temelinde veriliyor. Bu kriterler,
ürünün dış görünümü ve şekli ile birlikte
inovasyon derecesi, ergonomi, işlevsellik
ve çevresel unsurlardan oluşuyor.
Schönherr, “ iF Design Award, dünyadaki
en önemli tasarım ödüllerinden biri. Bir
tasarım ekibi olarak, ödülü bu yıl tekrar
kazandığımız için çok gururluyuz” dedi.
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Sertrans’ın ilk Renault
Trucks T EVO çekicileri
Avrupa yolunda

Sertrans Logistics ve Renault
Trucks’ın 30 yıldır devam eden
çözüm ortaklığı, 80 adetlik
yeni T EVO çekici yatırımı ile
sürüyor. Türkiye’nin lider lojistik
şirketi Sertrans Logistics, gelişen
iş hacmi doğrultusunda filo
yatırımlarına da devam ediyor.
Sertrans, Renault Trucks iş
birliğinde sahip olduğu tek
markalı öz mal filosunu 80 adet
Renault Trucks yeni T EVO 480 4x2
X-Low çekiciler ile güçlendiriyor.
30 yıldır düzenli olarak Renault
Trucks çekici alımı gerçekleştiren
Sertrans, son 6 yıldır sadece
Renault Trucks araçlar ile filosuna
yatırım yapıyor.
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Renault Trucks’ın sunduğu toplam
çözümlerin avantajlarından faydalan
Sertrans’ın yeni araç teslimat törenine
Sertrans Logistics Yönetim Kurulu
Başkanı Nilgün Keleş, Strateji ve Mali
İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Batuhan Keleş, Sertrans Logistics UKT
Koordinatörü Hüseyin Ali Kabataş ve
TRANSER Filo Operasyonları Direktörü
Gökhan YETİŞ katılırken Renault Trucks
Türkiye Başkanı Sebastien Delepine,
Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu ve
Koçaslanlar Otomotiv Genel Müdürü
Mesut Süzer törende bulundular.

Sektörün oyun kurucularından
olan Sertrans, yatırımlarına ara
vermiyor
Toplantıda Sertrans olarak hedeflerini
açıklayan Sertrans Logistics Yönetim
Kurulu Başkanı Nilgün Keleş; “2023’te
ülkemizin en büyük e-lojistik
şirketi, 2025’te ülkemizin en büyük
lojistik organizasyonu ve 2030’da
ülkemizin en büyük lojistik şirketi
olmayı hedefliyoruz. Bu noktada ilk
hedefimiz, gerçekleşti diyebiliriz. Yurt
dışı büyüme planımız da net. 2022
yılında yapacağımız yeni yatırımlarla
gerek depolama gerekse taşımacılık
operasyonlarında büyümeye
devam edeceğiz. Önümüzdeki
dönemde ülkemiz özelinde toplam
depolama kapasitemizi 240-250 bin
metrekare seviyelerine çıkartacağız.
Bu kapasitenin büyük bir kısmı da
e-ticaret lojistiği operasyonlarına
ayrılacak. Ayrıca Almanya başta olmak
üzere açacağımız yeni ülke ofisleri ve

depolarla yurt dışında da büyümeyi
sürdüreceğiz. Geçtiğimiz yıl Almanya
depomuzun açılmasıyla buradaki süreç
başladı, büyüyerek de devam edecek.
Bu ülkeyi önümüzdeki dönemde yeni
ülkeler izleyecek. Buna dair hazırlıklar
mevcutta devam ediyor” dedi.

Son iki yılda filomuz, 		
yüzde % 30 büyüdü
Özelikle uluslararası nakliyede pazar
payı gelişim sürecinde Renault Trucks ile
süregelen 30 yıllık iş birliklerinin önemine
de değinen Nilgün Keleş; “Filomuz,
ekibinizin bir parçası ve güvendiğiniz
iş ortağı ile yola devam etmek önemli.
Bir taraftan filo yatırımı yaparken, bir
taraftan da ticaretin yükselen değeri
e-ticaret lojistiği alanında yatırımlarımız

sürüyor. Teknoloji bir diğer yatırım
alanımız ve lojistiğin yeni ihtiyaçlarına
uygun teknoloji yatırımları yapıyoruz.
Bu kadar titizlikle sürdürdüğümüz
büyüme stratejimizde filomuzun da son
teknolojide ve sektöre öncülük eden
donanımda olmasına özen gösteriyoruz.
Bu nedenle yeni Renault Trucks’ın yeni
EVO serisi çekicilerini filomuza kattığımız
için heyecan duyuyoruz” diye belirtti.

Pandemiye rağmen devam eden
büyüme ivmemiz, 2022’de de
devam edecek
Sertrans, pandemi şartlarına rağmen
yatırım iştihanı kaybetmeyen sektördeki
sayılı oyunculardan biri oldu. 2021
yılında büyüme ivmelerinin arttığına
dikkat çeken Nilgün Keleş;
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“Özelikle ülkemizin en önemli ihracat
ve ithalat pazarları arasında yer alan
İspanya, Portekiz, Fransa ve Almanya’da
ciddi bir pazar payımız var. Bugün
Portekiz’e giden her 100 aracın yaklaşık
yüzde 50’si bizim araçlarımızken
İspanya’da yüzde 30’a yakın bir pazar
payımız var. Fransa ve Almanya’da
birçok global markanın bir numaralı
hizmet tedarikçisi durumundayız. Öte
yandan mevcutta 200’e yakın ülke ve
800’e yakın noktada müşterilerimize
hizmet sunuyoruz. 2020 ve 2021 yılı
taşımacılık operasyonları için zorlu
yıllardı ancak pandemi sürecinde
sektörde birçok şirket ciddi sıkıntılar
yaşarken Sertrans olarak yatırım
yapmaya ve büyümeye devam ettik”
diyerek ekledi;
Renault Trucks Türkiye Başkanı
Sebastien Delepine de toplantıda
açıklamalarda bulundu; “Öncelikle
henüz lansmanımızın ilk 6 ayını
tamamlarken yeni Renault Trucks EVO
serimizin Türkiye pazarında kazandığı
başarıdan ve Sertrans Logistics’in de
bu araçlarımızı tercih etmesinden
duyduğumuz mutluluğu dile getirmek
isteriz. Tüm sektörler gibi lojistik alanı
da dinamik gelişmeler yaşıyor ve
Renault Trucks olarak lojistik filolarının
ihtiyaçlarını beklentilerin üzerinde
karşılayabilecek gerekli araçlara ve bilgi
birikimine sahibiz. Araçlarımızın yakıt
tasarrufundaki iddiasını EVO serimiz

ile bir adım öteye taşıyoruz. Bu yönden
araçlarımızın Sertrans Logistics’in şirket
felsefesi olan sürdürülebilirlik ve çevreyi
koruma konularındaki hassasiyetine
de hizmet edeceğine inanıyoruz. EVO
serimiz, bağlantılı hizmetler, optifleet
ve servis sözleşmeleri gibi ürün ve
nakliye çözümlerinin verimliliği, tasarım
ve konfor yenilikleri ile yine düşük
toplam sahip olma maliyeti sağlayan
iddialı araçlar. EVO, sadece yeni ürün
özellikleriyle değil, 360 hizmet anlayışı
sunan yeni ulaşım çözümleriyle de
müşteri ve sürücülerden büyük ilgi
görüyor. Sertrans’ın filo verimliliğini
yeni araçlarımız ile daha yukarılara
taşıyacağından şüphemiz yok” dedi.
Sebastien Delepine, 2022 yılının
başından bu yana Renault Trucks’ın
da araçlarını sunduğu 6 ton, 16
ton ve üzeri segmentlerde daralma

yaşandığını belirtti; “Segmentlere
bağlı olarak yüzde 3’e varan düşüşlerin
gözlemlendiği pazarda Renault
Trucks olarak büyüme kaydettiğimizi
söyleyebiliriz. 2022’nin ilk dört ayında
16 ton pazarında yüzde 8,9’luk bir
düşüş gözlemlenirken, Renault Trucks
çekici pazar payını yüzde %7’den %10’a
çıkardı. Pandemi sonrasında halen
araç tedarikinde güçlükler yaşansa da
pazar payımızdaki bu artışı nispeten
yeni EVO serimizin kazandığı takdire
bağlayabiliriz. Son zamanlarda EVO
serisini tercih ettiklerini için yatırımları
bu yönde planlayan çok fazla iş
ortağımız oldu” diye belirtti.
Sertrans Logistics’in yeni Renault Trucks
EVO çekicileri ile 2022’de sunmaya
başladığı bağlantılı hizmetlerden
faydalanacağına değinen Renault
Trucks Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu
ise; “Sertrans, araçlarına uzaktan
bağlantı kurarak erişim sağlayabilecek.
Yazılım güncelleme, parametre
değişiklikleri, hata kodlarının
okunması gibi işlemleri uzaktan
gerçekleştirebileceği için araçların
hizmet süreleri artacak yola güvenle
devam edebilecek” dedi.

Renault Trucks Finansal Hizmetler
ile yola devam
Sertrans Logistics, Renault Trucks ile
gerçekleştirdiği yeni araç alımlarında
Renault Trucks Finansal Hizmetler’in
(RTFS) sunduğu çözümlerden
faydalanıyor. RTFS, Sertrans için
2018’den bu yana 200 adetlik Renault
Trucks çekici yatırımında iş modeline
uygun finansman çözümü sağladı.

Sertrans filosu, servis sözleşmesi
ile garanti altında
Koçaslanlar Otomotiv Genel Müdürü
Mesut Süzer, Sertrans’ın yeni araç
yatırımlarında Renault Trucks’ın
servis sözleşmelerini tercih ettiğini
belirtti. Süzer, “Sözleşme kapsamında
araçların tüm bakım ve onarım
işlemleri, Renault Trucks Yetkili
Servisleri’nde yapılacak. Sertrans tüm
araç alımlarında servis sözleşmeleri de
gerçekleştiriyor. Böylece hem araçların
sorunsuz yola devam etmesi sağlanıyor
hem işletim maliyetinde tasarruf
sağlıyor” dedi.
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OTOKAR
Busworld’de Elektrikli
Ürün Ailesini Sergiledi
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Türkiye otobüs pazarının lideri
Otokar toplu taşımacılık için
geliştirdiği 6 metrelik CENTRO
ailesini otobüs ürün gamına
ekledi. İlk kez Busworld Turkey
fuarında tanıtılan CENTRO,
hatlı minibüs ve şehir içi otobüs
taşımacılığı alanına iki farklı
uzunluk ve farklı yerleşim
seçenekleriyle sunuluyor.
Otokar, serinin elektrikli motorlu
versiyonu olan e-CENTRO’da
1970’lerden bu yana hatlı
taşımacılık alanında “Efsane”
kabul edilen minibüslerin ilk
tasarımına gönderme yapıyor.
Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar,
ürün ailesine kattığı yeni araçlarıyla
Busworld Turkey 2022’de yerini aldı. Bu
yıl 10’uncu kez düzenlenen Busworld
Turkey 2022 Otobüs Endüstrisi ve Yan
Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı’na 5
aracıyla katılan Otokar, ürün gamını 6
metrelik Otokar CENTRO otobüsleriyle
genişletti. Dizel ve elektrikli versiyonları
olan Otokar CENTRO farklı yerleşim
seçenekleriyle hatlı minibüs taşımacılığı

ve belediye/halk otobüsü taşımacılığına
hitap ediyor. Dizel ailede Otokar’ın
yeni tasarım çizgisi korunurken, ailenin
elektrikli versiyonunda Otokar’ın
1970’li yıllarda efsane haline gelmiş
olan yuvarlak farlı modelinin tasarımı
uygulandı. Otokar, mühendislik ve Ar-Ge
ekiplerinin geliştirdiği CENTRO serisiyle
otobüs ailesini 6 metreden 21 metreye
kadar geliştirerek sektörün en geniş ürün
gamına ulaştı.

“Çağdaş şehirlerin 		
vazgeçilmezi olacak“
Otokar CENTRO’nun 6,6 metre
uzunluğundaki versiyonu özel halk
otobüs işletmeleri ve belediyeler için
ayakta yolcu taşımacılığına uygun olarak
geliştirildi. 1960’lı yıllardan itibaren
minibüsleriyle herkesin hayatında önemli
bir yer edinen Otokar, CENTRO araçlarını
minibüs pazarına 6 ve 6,6 metre
uzunluğunda iki alternatifli olarak sundu.
Otokar’ın yeni araç modeli yatırımına hız
kesmeden devam ettiğini belirten Otokar
Genel Müdür Yardımcısı H. Basri Akgül,
Otokar’ın hatlı taşımacılık araçlarının
Türkiye şehir içi toplu taşımacılık alanında
bir efsane olduğunu vurgulayarak
“Sektörde, tabiri yerindeyse dört gözle
beklenen segmentte CENTRO’yu
geliştirdik. 60 yıla yakın deneyimimiz ile
geliştirdiğimiz yeni aracımız teknolojik
özellikleri, çevreci motoru seçenekleri,
sunduğu konfor ile toplu ulaşımda
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giderleri, yolcu taşıma kapasitesi ve üstün
manevra kabiliyetiyle Avrupa normlarının
en yenilikçi aracı. AB’nin belirlediği tüm
şehir içi taşımacılık kriterlerine sahip
olan CENTRO, alçak tabanı, geniş iç
hacmi ile yeni bir yolculuk deneyimi
vadediyor. Türkiye’de birçok farklı ilde
otobüs operatörleri ile deneyim günleri
yaptık. CENTRO, toplu ulaşım esnafından
tam not aldı. Yeni araç ailemizin Türkiye
ve Avrupa tanıtımlarına önümüzdeki
günlerde devam edeceğiz. Hesaplı
yatırım maliyeti, düşük işletme giderleri,
yüksek performansı, kullanıcısına
sağladığı tasarruflarla CENTRO toplu
ulaşımın mini kahramanı olacak.”

“Yüksek yolcu kapasitesi“

çağdaş şehirlerin vazgeçilmezi olacak.
Avrupa Birliği normlarına uygun
olarak tasarlayıp geliştirdiğimiz Otokar
CENTRO, İstanbul başta olmak üzere
tüm Türkiye’de önümüzde günlerden
itibaren satışta olacak” açıklamasını yaptı.
Hatlı minibüs pazarına geri döndükleri
için büyük heyecan duyduklarını
söyleyen Akgül, “Otokar CENTRO düşük
işletme giderleri, geniş iç hacmi ve
performansıyla hatlı toplu taşımacılıkta
standartları yeniden belirleyecek” dedi.
Türkiye’nin yanı sıra hedefte Avrupa’nın
da olduğuna dikkat çeken Akgül, “6
metre otobüs sınıfının en yenilikçi aracını
ülkemizde ve Avrupa’daki kullanıcıların
beklentileri doğrultusunda geliştirdik.
Ekonomisi, taşıma kapasitesi, dayanıklılığı
ve satış sonrası hizmetlerdeki iddiamızla
CENTRO ile yeni bir başarı hikayesi
yazmaya hazırlanıyoruz. CENTRO’nun
sadece Türkiye’de değil, özellikle tarihi
mekanlara ve dar sokaklara sahip
büyük Avrupa şehirlerinde büyük ilgi
görmesini bekliyoruz. Hazırlıklarımızı da
bu doğrultuda yaptık. Özellikle elektrikli
versiyonunun Avrupa’nın sıfır emisyon
bölgelerinde öncelikli tercih olacağına
inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

“Toplu ulaşımın mini kahramanı“
Türkiye’de olduğu gibi Avrupa pazarında
da küçük otobüs taşımacılığının son
10 yılda önemli bir gelişim kaydettiğini
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belirten Akgül şöyle konuştu; «Otokar
CENTRO ile hedefimiz diğer hizmet
verdiğimiz alanlarda olduğu gibi
Türkiye’de kısa sürede liderliğe ulaşmak;
Avrupa’da ise hatırı sayılır bir pazar
payına erişmek. Türkiye’de olduğu
gibi, Avrupa’nın birçok şehrinde yeni
yapılanmaya imkan olmadığı için tarihsel
dokular içerisinde yolcu taşımacılığı
yapılıyor. CENTRO, düşük işletme

Otokar CENTRO’nun 6,6 metre
uzunluğundaki versiyonu ideal
bir halk otobüsü. Halk otobüsleri
kooperatifleri ve belediyeler için
geliştirilen Otokar CENTRO geniş ayakta
durma alanı ile dikkat çekiyor. 11 sabit,
6 katlanır koltuklu araçta 14 ayakta
yolcu taşınabiliyor. Ferah iç hacmi
ve yüksek yolcu taşıma kapasitesiyle
yolcular için konfor, esnafa ise yüksek
kazanç vaad ediyor. Euro 6 emisyon
seviyesini sağlayan çevreci motoru,
üstün performansı ile dik yokuşları
zorlanmadan tırmanırken, düşük işletme

giderleri ile esnafa ve belediyelere
yük olmuyor. Basamaksız girişe imkan
sağlayan alçak tabanlı gövde tasarımı
ve engelli rampası ile tüm yolcular
kolayca araç içerisine biniyor ve rahat
koltukları sayesinde konforla seyahat
ediyor. Hızlı biniş ve inişi sağlayan geniş
kapıları ve ferah iç hacmiyle Otokar
CENTRO, yolcuların keyif ile şehrin keyfini
sürerken, teknolojisi ve yüksek güvenlik
donanımı ile sürücüsüne güven veriyor.

“Minibüs pazarının yeni gözdesi“
Hatlı minibüs taşımacılığının zorlu
şartlarını yakından bilen Otokar, minibüs
esnafı için geliştirdiği CENTRO’yu 6 ve
6,6 metre olmak üzere iki farklı uzunlukla
pazara sunuyor. 14+1 yolcu kapasitesi ile
pazara sunulan araç, isteğe göre 9+1’den
16+1’ya kadar farklı yolcu kapasiteleri
sunabiliyor. Zorlu yol şartlarına
dayanıklılık, düşük işletme giderleriyle
Otokar CENTRO minibüs pazarının
vazgeçilmezleri arasında yer almaya aday.

“Çağdaş şehirlerin 		
vazgeçilmezi olacak“
Otokar’ın yeni ürün ailesi CENTRO’nun
elektrikli modeli e-CENTRO, kompakt
boyutlarıyla tarihi alanlar, dar sokaklı
turistik şehirler ve sıfır emisyon
bölgeleri için çevreci ve ekonomik

çözüm olarak ön plana çıkıyor. Otobüs,
6 ve 6,6 metrelik olmak üzere iki farklı
uzunlukla pazara sunuluyor. 6,6 metre
uzunluğundaki e-CENTRO’nun 200 kW
maksimum güç ve 1200 Nm maksimum
torka sahip elektrikli motoru en dik
rampalarda bile performansından
ödün vermiyor. Hafifliği ile dikkat çeken
otobüs, düşük işletme maliyetleriyle
toplu taşıma operatörlerinin toplam
sahip olma maliyetini düşürüyor. Tabana
yerleştirilmiş bataryalar sayesinde
geniş ve ferah bir iç hacme kavuşan

araç 32 yolcu taşıyor. Otobüsün 110
kW Li-ion NMC bataryaları 1,5 saat
gibi hızlı bir sürede şarj oluyor, tek
şarjla 200 km menzil sunuyor. Ayrıca
rejeneratif frenleme özelliği sayesinde
şehir trafiğinde yapılan frenleme ve
yavaşlamalardan yüzde 25 oranında
enerji geri kazanımı sağlanıyor. Alçak
tabanlı e-CENTRO engelli yolcu ve bebek
arabalı yolcular dahil herkes için konforlu
bir taşımacılık sunuyor.

Burworld 2022
Otokar’ın 12 metrelik elektrikli e-KENT
otobüsü geçtiğimiz aylarda İtalya,
İspanya, Almanya, Romanya gibi pek
çok farklı Avrupa ülkesinde farklı otobüs
şirketleri ve belediyeler tarafından
denenmiş ve büyük beğeni kazanmıştı.
Çevre dostu sıfır emisyonlu, yüzde 100
elektrikli otobüs ailesi e-KENT’in 18,75
metre körüklü versiyonu özellikle yolcu
sayısının yüksek olduğu metropoller için
geliştirildi. Körüklü e-KENT uzunluğuna
rağmen yüksek manevra kabiliyeti sunan
körüklü yapısı ile dikkat çekiyor. Yüksek
yolcu kapasitesi, geniş iç hacim sunarken
dört adet geniş ve metro tipi elektrikli
kayar kapılar yolcuların araç içerisine hızlı
iniş-binişlerine imkan sağlıyor. Aracın
yüzde 100 elektrikli klimasıyla yolcular
her mevsim konforlu seyahat ediyor.
Geleceğin şehirlerine verimli ve akıllı
çözümler sunan e-KENT’in modern ve
dijital göstergesinden otobüsün anlık
enerji tüketimi dahil birçok veri kolayca
takip edilebiliyor.
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Scania “Top Team”
yarışmasının Türkiye
şampiyonu Gebze servisi

Scania tarafından uluslararası
çapta, satış sonrası hizmetler
personelinin bilgi ve yetenekleri
geliştirmek ve motivasyonunu
artırmak amacıyla düzenlediği
Top Team yarışmasının Türkiye
finali gerçekleşti. Scania, satış
sonrası servis hizmetlerinde
kaliteyi arttırmak, teknisyen
eğitim süreçlerini desteklemek ve
motivasyonu arttırmak amacıyla
Scania Türkiye’nin de dahil
olduğu Top Team yarışmasının
Türkiye finali, Scania Kayseri
Bölgesi yetkili satıcı ve servisi
Özaltın Otomotiv’de gerçekleşti.
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Final öncesi Türkiye genelinde hizmet
veren online teknik sınav yapıldı ve
yarışma sonucunda finale kalan 5 Yetkili
Servis ekibi belirlendi.
Türkiye finalinde D-Truck takım ismiyle
Tuzla servisi, “Bosphorus Stars” ismiyle
Gebze servisi, “Asi Kartallar” ismiyle
Konya Ağır Vasıta servisi, “Başkentliler”
ismiyle Çalışkan Otomotiv servisi
ve “Black Sea Legend” ismiyle Erçal
Otomotiv servisi yarıştı.
4 adet uygulamalı ve 1 adet teorik sınav
istasyonu kurularak gerçekleşen Türkiye
finalinde, parkuru tamamlayarak
başarılı olan “Bosphorus Stars” ismiyle
yarışan Gebze ekibi şampiyon oldu
ve Slovakya’nın Bratislava şehrinde
yapılacak bölgesel finallerde Scania
Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

“Amaç, servis kalitesini arttırmak”
Final yarışmalarının ardından kazanan
Gebze servisine kupasını veren
Doğuş Otomotiv Scania Satış Sonrası
Hizmetler Müdürü Onur Yereşer
global yarışmalarda da aynı başarıyı
beklediklerini söylerken “Günümüzde
ağır ticari araç müşterileri, global bir
rekabet içerisinde olduğundan dolayı
çok daha bilinçli. Artık müşterilerimiz,
aracın kalitesini, satış sonrası
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hizmetlerin kalitesi ve güvenilirliği
ile birlikte düşünmekte. Satış sonrası
hizmetlerin, müşterilerin marka
seçiminde giderek daha önemli bir faktör
olduğu ortaya çıkmaktadır. Servislerin
hizmet, deneyim ve bilgi birikimi
müşteri sadakatini sağlamaktadır. Bu
da sürdürülebilir başarının anahtarıdır”
şeklinde konuştu.
Yereşer, “Bugün burada finalini izlediğimiz
bu yarışmanın amacı satış sonrası
hizmet kalitesinde, çıtayı en üst noktaya
çıkartmak. Bu da son derece yetkin
servis personeli gerektirir. Scania olarak
amacımız müşterilerimize hızlı ve kaliteli
hizmet sunarak, araçlarından maksimum
hizmet almalarını sağlamak. Scania Top
Team yarışması, teknolojik beceri ve ortak
bir vizyon için birlikte çalışma yeteneğini
geliştirerek ekip olma gerekliliğini
göstermektedir. Bugün finale adını
yazdıran Gebze ekibini başarılarından
tebrik ediyoruz ve global yarışmada da
onlardan aynı başarıyı bekliyoruz” dedi.
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Türkiye Şampiyonu:
“Bosphorus Stars”
Gebze servisi
2007 yılından bu yana toplam 7
kez bu yarışmaya katılan Gebze
servisi 6 kez şampiyonluğu elde
etti. Kupalarını alırken Scania
müşterilerine karşı sorumluluk
hissettiklerini belirten Gebze
Servisi takımı “Bizim için en
önemli görev müşterilerimize
en iyi hizmeti vermek” şeklinde
konuştular.
Master Teknisyenler Ali Kolay,
Burak Kolay, Yusuf Demeli, Murat
Çelik, mekanik teknisyen Ferhat
Emekçi ve Atölye yetkilisi Kadir
Çakır’dan oluşan ekip, 21.500
metrekare açık alan, 2.500
metrekaresi atölye bölümü olmak
üzere 3.500 metrekare kapalı
alana sahip Gebze servisi 1995
yılından bu yana Scania araçlarına
hizmet vermekte.

“Yılın Etkinliği ödüllü yarışma:
Top Team”
İsveç’te ulusal bir yarışma olarak
başlayan Top Team yarışması,
2013 yılında İsveç›in Sponsorluk
ve Etkinlikler Derneği tarafından
düzenlenen Golden Wheel
ödüllerinde “Yılın Etkinliği” seçildi.
Scania›nın 1989 yıllından bu
yana gerçekleştirdiği Top Team
yarışmasında ulusal elemeler
sonrasında birinci olan ekip, 5
uluslararası bölgesel turunda
yarışıp dünya finaline gidecek 12
takım arasına girmeye çalışacaklar.
Bölgesel yarışmalardan başarıyla
çıkan bu 12 takım, 2023 yılında İsveç
Södertalje›de düzenlenecek dünya
finalinde yarışmaya hak kazanacak.
Dünya finalini kazanan takım 50.000
euro, ikinci olan takım 30.000 euro,
üçüncülüğü kazanan takım ise 20.000
euro para ödülü alacak.
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PROMETEON
Venedik’te “02 Serisi”
lastiklerini tanıttı
yeni stratejilerini paylaştı

Premium PIRELLI markalı yeni nesil lastikler,
tümüyle Prometeon Tyre Group - PTG tarafından
geliştirildi ve halihazırda EMEA (Avrupa, Orta Doğu
ve Afrika) Bölgesi’ndeki ülkelerde satışta. Superbike
dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu sponsorluğu
açıklandı. 2021’de konsolide cirosu 1,1 milyar Euro
olan şirketin kuruluşunun beşinci yılı kutlandı.
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PIRELLI 02 Serisi, premium
Prometeon lastiklerinin yeni nesli
olarak doğdu ve resmi lansmanı
İtalya, Venedik’te gerçekleşti. Genel
merkezi Milano’daki Bicocca’da
bulunan Prometeon Tyre Group
- PTG, 200’den fazla müşteri ile
10 ülkeden basın mensuplarının
katılımıyla gerçekleştirdiği
toplantıda Nisan ayında EMEA
(Avrupa, Orta Doğu ve Afrika)
Bölgesi’nde satışa sunulan 02
Serisi’ni tanıtmanın yanı sıra şirketin
stratejilerini ve gelecek vizyonunu
paylaştı. Toplantıya Genel Müdür
Roberto Righi, CTO – Chief Technical
Officer Alexandre Bregantim,
Pazarlama Bölüm Başkanı Sabina
Oriani ve Avrupa Bölgesi CEO’su
Francesco Antonacci katıldı.
Prometeon Tyre Group Genel Müdürü
Roberto Righi: “Geçtiğimiz 18 ayda
kaydedilen başarılı sonuçların da
katkısıyla, Prometeon Tyre Group
olarak 2022 yılında yeni yatırım
ve geliştirmeler 2021’e göre

gündemimizde daha fazla yer alacak.
İnovasyon ve araştırma, markamızı
güçlendirme, ticari iş ortaklıklarında
merkezi yaklaşım ve sürdürülebilirlik,
stratejimizin temel unsurları olmaya
devam ediyor. Yeni 02 Serisi’nin
lansmanı Prometeon için önemli bir
anı temsil ediyor. Müşterilerimize
performans, güvenlik ve kaliteye
odaklanarak geliştirdiğimiz ürünleri
sunuyoruz.”
PTG, hem pazar payları hem temel
ekonomik/finansal göstergeler
açısından önemli gelişmelerin
yaşandığı 2021’in ardından
kuruluşunun beşinci yılında yeni bir
kilometre taşına ulaşmış bulunuyor.
Çok zorlu bir makroekonomik
senaryonun varlığına rağmen şirket
2022 yılında üretim tesislerinde ve
süreçlerinde üretim kapasitesini
ve verimliliği yükseltmek için
yatırımlarını artırmayı, ciro ve marjlar
açısından finansal sonuçlarını daha
da iyileştirmeyi hedefliyor.

İNOVASYON VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: PIRELLI
MARKALI YENİ 02 SERİSİ
Venedik’teki etkinliğin başrolünde olan
02 Serisi lansmanı PTG’nin önemli bir
kilometre ve Prometeon’un inovasyon
ve sürdürülebilirlik stratejisini temsil
ediyor. Aynı güvenlik standartlarında
çok dengeli bir ürün yaratmak ve
sürdürülebilirlik ilkelerine maksimum
saygıyla en iyi performansı sunabilmek
için formüller ve üretim süreçleri
üzerinde kapsamlı çalışmalar yürütüldü.
Öyle ki, 02 Serisi önceki seriyle
kıyaslandığında her açıdan daha üstün
olduğunu gösteriyor: Dönme direncinde
tüm seride ortalama % 18 iyileşme
sağlanırken kilometre performansı
ortalama % 10 arttı. Dayanıklılıkta
ortalama % 20 gelişme ve düzenli
aşınmada ortalama % 10 artış sağlandı.
PTG’nin tasarım ve üretim çalışmalarını
ve teknolojik inovasyonları vurgulamak
için tüm 02 Serisi lastiklerde Prometeon
Mühendisliği anlamını taşıyan
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“Prometeon Engineered” logosu yer alıyor. 02
Serisi, tamamiyle İtalya, Türkiye, Brezilya ve
Mısır’daki Prometeon Ar-Ge merkezlerinde
çalışan 150’den fazla Prometeonlunun
geliştirdiği ilk lastik neslini oluşturuyor.
Ağırlık, performanstan ödün verilmeden
optimize edilirken tüm ürünlerin
yeniden diş açılabilir ve kaplanabilir
olması sayesinde lastiğin ömrü
uzatılabiliyor. 3PMSF – üç
tepecikli kar tanesi kış işaretine
ve RFID sensörüne sahip
lastikler, Avrupa’nın en büyük
araç üreticileri tarafından da
onaylandı.
02 Serisi’nin tanıtılmasıyla
PTG’nin premium segmentteki
pazar payının 2025 itibarıyla
yüzde 2-3 artacağı öngörülüyor.
02 Serisi’nin 2024 yılında önceki serinin %
80’inden fazlasının yerini alacağı tahmin
ediliyor. öngörülüyor.

Toprak Razgatlıoğlu
Prometeon bugün ayrıca Superbike dünya şampiyonu
Toprak Razgatlıoğlu’nun da sponsoru olduğunu
duyurdu. 1996 doğumlu Türk pilot, 2021 yılında 6 kez
dünya şampiyonu ve aynı zamanda kategorisinde bir
efsane olan Jonathan Rea ile son turdaki
mücadelesinin ardından şampiyonluğu
kazanmıştı. Motosiklette dünyanın en iyi
genç yeteneklerden biri olan Razgatlıoğlu,
şampiyona boyunca kaskında Prometeon
logosunu taşıyacak. Razgatlıoğlu’na
sponsor olmak pilotun kendi
ülkesindeki etkinlikler açısından da
önem taşıyor zira Prometeon en
büyük fabrikasının bulunduğu
Türkiye’de önemli bir ticari
varlığa sahip bulunuyor. 202123 arasındaki üç yıllık dönemde
üretim kapasitesini artırmak için
40 milyon Euro’dan fazla yatırım
planlanan fabrikada yer alan yeni Ar-Ge
merkezi 2021 Eylül ayında açıldı.

Tyre Back

PTG henüz 02 Serisi lanse edilmeden
önce İtalya ve Türkiye’de toplamda %
20’den fazla pazar payı ve Brezilya’da
premium segmentte (Tier 1) % 15’in
üzerinde pazar payı ile yenileme
pazarının liderliğini yakalamış
bulunuyor. Yenileme pazarı, PTG’nin
toplam satışlarının yaklaşık % 76’sını
temsil ediyor. Bu oranın % 26’sını Avrupa,
% 29’unu MEA ve % 38’ini Güney Amerika,
kalan % 7’sini ise Kuzey Amerika ve APAC
oluşturuyor.

Venedik’te açıklanan bir başka haber ise
Tyre Back (Lastik Değiştirme) Programı oldu.
PTG bu programla 02 Serisi lastik satın
alan filolara % 100 Prometeon kalitesi
ile koruma sağlamayı taahhüt ediyor. Bu
kapsamda üretim tarihinden itibaren 48 ay
içinde yapısal kusurlara bağlı lastik hasarları
yaşanması durumunda filo yeni bir lastik
alma hakkına sahip oluyor.
Benzersiz bir girişim olan Tyre Back, bir
garantiden daha fazlası olup müşteriyle yeni
ve ayrıcalıklı bir ilişki kurulması anlamına
geliyor. Bu programda müşteri bir ürün
satın alıp online olarak kaydettiği zaman
PTG ve ilgili bayi müşteriyi takip edecek
ve lastiğin ömrü boyunca destek verecek.
Bu yaz İtalya’da başlayacak olan program
2022 sonuna kadar Avrupa geneline
yayılacak.

MARKA: ULUSLARARASI
SPONSORLUKLAR, TYRE BACK VE
TESTLER
Markanın güçlendirilmesi, Prometeon’un
büyüme stratejisinin temellerinden bir diğer.
Şirket bu doğrultuda çeşitli girişimlerde
bulunmaya devam ediyor.

Ticari testler

Grup ilk uluslararası sponsorluğunu nisan
ayında duyurdu. Prometeon imzaladığı
uzun vadeli bir anlaşmayla WorldSBK dünya
motosiklet şampiyonasının resmi sponsoru
oldu. PTG ve Superbike, inovasyon, teknoloji ve
performans arayışı konusunda aynı değerleri
paylaşıyor. PTG, şampiyonanın 10 ülkede
gerçekleştirilecek 12 etabında pist kenarında kendi
markasıyla yer alacak. Sponsorlukla Prometeon
müşterilerine ayrıcalıklı bir padok ve yarış
deneyimi yaşatılacak.

İlk 02 Serisi lastikler mayıs sonundan
başlayarak PTG’nin Avrupa’daki test
projesi için kanaat önderi olarak
belirlediği yaklaşık 90 filoya teslim
edilecek. Bu testler için ayrıca güvenilir
ve özelleştirilmiş PRO CHECK hizmeti
sunulacak. PRO CHECK, operasyonel
verimliliği ve maliyetleri optimize
etmeyi amaçlayan bir kontrol ve
izleme sistemi. Katılımcı filoların
araçlarına 02 Serisi lastikleri ve
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Roberto Righi

WorldSBK Resmi Sponsorluğu

rakip lastikler takılacak. PTG Kalite ve
Ar-Ge ekipleri lastiklerin orta ve uzun
vadedeki performanslarını takip edecek.

İŞ ORTAKLIKLARINDA MERKEZİ
YAKLAŞIM: SUPERTRUCK VE PRO
SERVICES
Müşterilerle SuperTruck ağı ve PRO
Services gibi ticari iş birlikleri kurmak,
Prometeon’un büyüme stratejisinin bir
başka temelini oluşturuyor.

SuperTruck
SuperTruck Avrupa bayi ağı 2022
yılında yeni ülkelerle genişleyecek.
SuperTruck’ın 2016’da doğduğu
ve bugün 40 bayinin bulunduğu
İtalya ve halen ağın parçası olan
Polonya’ya Eylül ve Aralık ayları
arasında Yunanistan (Eylül),
İspanya (Ekim), Almanya ve İsviçre
(Kasım) ve İngiltere (Aralık 2022)
katılacak. SuperTruck, Prometeon
ve iş ortaklarının, kamyon ve otobüs
dünyasıyla ilgili vizyonunu bir araya
getiriyor ve Avrupa filoları için en iyi
ürün yelpazesi ile hizmetleri sağlıyor. Bu
sayede müşterilere uzmanlık, yetkinlik,
deneyim, özelleştirilmiş teklifler ve güven
sunulması garanti ediliyor.

PRO Services
Prometeon, SuperTruck ağını PRO
Services ile destekliyor:
Pro Management: Bir merkezi faturalandırma sistemi olan Pro Management ile filolar
faturalama konusunda sadece PTG ile çalışırken
SuperTruck ağındaki tüm bayilerden her zaman
aynı fiyat, teklif ve koşullarla destek alabiliyor.
Pro Time: Avrupa’daki seçili bayilerden
oluşan bir yol yardım ağı sunmanın
yanı sıra lastik hasarlarında 7/24
destek verebiliyor.
Pro Finance: Bayilerin ve
müşterilerinin lastik alımlarını
destekleyen, filolara ödemelerini
güvenle taksitlendirme veya
erteleme imkanı sunan çeşitli
finansman hizmetleri.
Pro Check: Bayilerin
ve müşterilerinin lastik
performansını izlemelerine,
bakım ve değişimlerini
planlamalarına yardımcı olmak
için lastik kontrollerini destekleyen bir
platform.
Pro Campus: İş ortaklarının uzmanlığını
desteklemek için teknik, finansal ve
yönetim eğitim hizmetleri.
2022 RADÜS DERGİSİ 41

TürkTraktör
Verimlilik ve Teknoloji
Fuarı’nda ’’Geleceğin
Tarımı’’na dikkat çekti

Türkiye’nin tarım
mekanizasyonundaki lider firması
ve otomotiv sektöründeki ilk
üretici kuruluşu TürkTraktör, bu yıl
dördüncüsü düzenlenen Verimlilik
ve Teknoloji Fuarı’na katıldı.
18-21 Mayıs tarihleri arasında
ATO Congresium Fuar ve Kongre
Merkezi’nde düzenlenen fuarda
TürkTraktör, ileri teknoloji hassas
tarım ürünleri, Tarlam Cepte dijital
uygulaması ve 1 milyonuncu
traktöre ithafen üretilen özel seri
traktörüyle ilgi topladı.
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ve CASE IH markalarının traktörlerine
adapte edilebilen ürünler çiftçilerin
çalışma performanslarını arttırmayı
hedefliyor. TürkTraktör fabrikalarında araç
üstü montajı sağlanan Trimble ürünleri
için satış sonrası hizmetleri de sunuluyor.
Öte yandan TürkTraktör, fuar boyunca
Otomatik Dümenleme Sistemi, Akış ve
Uygulama Kontrol Sistemleri gibi Hassas
Tarım Teknolojileri’ni de tanıttı. Bu hassas
tarım ürünleri mevcut tarım arazisinde
daha fazla ürün yetiştirme imkânı
sağlarken ilaç, gübre, tohum ve yakıt gibi
girdiler de ideal seviyede kullanılacak.
Aynı zamanda bakım faaliyetleri sırasında
oluşan bitki ezilmelerini azaltarak
verimliliğin artması da söz konusu
ürünlerin avantajları arasında.
Birçok sektörde geleceğe ışık tutacak
akıllı çözüm teknolojilerinin buluştuğu ve
bu yıl dördüncüsü düzenlenen Verimlilik
ve Teknoloji Fuarı’nda TürkTraktör tarımın
geleceğine odaklanan ürün portföyüyle
dikkatleri üzerine çekti.
Fuarda yer almaktan dolayı büyük
mutluluk duyduklarını belirten
TürkTraktör Genel Müdürü Aykut
Özüner, “Yerli ve yabancı birçok şirketin
bir araya geldiği, kuruluşların yakın
ilişkiler kurarak iş birlikleri geliştirdiği
ve ürün yelpazelerini sunma imkanları
bulduğu bu fuarda yer almaktan dolayı
çok memnunuz. TürkTraktör olarak
amacımızı ‘Tarımı Dönüştürür, Geleceğe
Hazırlar’ olarak belirledik. Tarımsal
mekanizasyonda üstlendiğimiz öncü
rolün farkındayız. Dolayısıyla amacımız,
çiftçilerimizin verimliliğini artıracak
teknolojilerle onları desteklemek. Bu
yüzden 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda
bulunmanın çok anlamlı olduğuna
inanıyoruz” dedi.

desteği sağlıyor. TürkTraktör standına
gelen ziyaretçiler 45 binden fazla
kullanıcıya ulaşmış uygulama hakkında
detaylı bilgi sahibi olabildiler. Bu
özellikler arasında uygulamanın en yeni
sürümünde yer alan anlık hava durumu
takibi, tarla bitki sağlığı analizi, bitki
yetiştiriciliği önerileri, güncel gübre, ilaç
ve hal fiyatlarının yanı sıra ziraat uzman
desteği gibi fonksiyonları yer alıyor.

Trimble Ürünleri TürkTraktör
Standında
Dünyada tarım teknolojilerinin öncü
şirketlerinden biri olan Trimble’ın
Türkiye’deki yetkili satış ve servis
distribütörü olan TürkTraktör fuarda
otomatik dümenleme, telematics ve
çiftlik yönetim sistemleri ürünlerini de
sergiledi. TürkTraktör’ün New Holland

1 Milyonuncu Traktör de Fuarda
TürkTraktör’ün ürettiği 1 milyonuncu
traktör de 4. Verimlilik ve Teknoloji
Fuarı’nın giriş alanında yerini aldı.
Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği 1
milyonuncu traktöre ilişkin Özüner
şunları kaydetti: “TürkTraktör’ün 70 yıla
yaklaşan köklü tarihi, tecrübesi ve güçlü
olduğu kadar esnek üretim kapasitesinin
bir sonucu olan 1 milyonuncu
traktörümüzü de 4. Verimlilik ve Teknoloji
Fuarı’nda sergilemekten dolayı gurur
duyuyoruz. 1 milyonuncu traktörü
üretmek TürkTraktör’ün başarılarla dolu
tarihinde en değerli sayfalardan biri.
TürkTraktör çatısı altında çalışmış tüm
çalışanların, çiftçilerimizin, bayilerimizin,
servislerimizin, tedarikçilerimizin
ve paydaşlarımızın ortak emek ve
katkılarıyla sonucu umuyorum ki daha
nicelerini de üreteceğiz.”

Çiftçilere Dijital Karar Desteği
Tarımın geleceğini odağına alarak
çiftçilere dijital dönüşüm sürecinde
destek olan TürkTraktör bu doğrultuda
geliştirdiği mobil uygulaması Tarlam
Cepte’yi fuardaki standında özel bir
alanda ziyaretçilerle buluşturdu. Tarımda
dijital dönüşümü başlatacak adımlardan
biri olarak 2019 yılında kullanıma sunulan
Tarlam Cepte uygulaması çiftçilere
tarımsal faaliyetlerinde dijital karar
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Hilal Trans, filosunu
100 adet F-MAX ile
genişletiyor

Uluslararası kara yolu taşımacılığı, denizyolu, demiryolu, havayolu
taşımacılığı, yurt içi ve yurt dışı gümrükleme ve depolama
hizmetleri alanında hizmet veren, Türkiye’nin önde gelen lojistik
şirketlerinden Hilal Trans filosunu ‘Uluslararası Yılın Kamyonu
(ITOY)’ ödüllü Ford Trucks F-MAX ile tam 100 adet genişletti. Şirket,
bu sayede filosunda 127 adet Ford Trucks marka araca sahip oldu.
1992 yılında uluslararası karayolu taşımacılığı faaliyetlerinde
bulunmak amacı ile kurulan Hilal Trans, kurulduğu günden bu yana
sorumluluk bilinci ve mükemmeliyetçilik anlayışı ile Türkiye’nin yanı
sıra Orta Avrupa, Baltık ve Balkan ülkeleri sahasında en iyi olma
yolunda kendini sürekli geliştirerek hizmet vermektedir.
44 RADÜS DERGİSİ 2022

18 Mayıs 2022 tarihinde Rahmi Koç
Müzesi’nde düzenlenen araç teslimat
töreninde Hilal Trans Yönetim Kurulu
Başkanı Şerafettin Aras ve Ford Trucks
Türkiye Direktörü Burak Hoşgören hazır
bulundular.

Aras: “F-MAX, şirketimizin ve
kaptanlarımızın büyük beğenisini
kazandı, yeni projeler ve işbirlikleri
için Ford Trucks’ı tercih etmeye
devam edeceğiz”
Teslimat töreninde Ford Trucks yönetimi
tarafından teşekkür plaketi takdim
edilen Hilal Trans Yönetim Kurulu Başkanı
Şerafettin Aras, “Müşterilerimize kesintisiz
destek sunarak ticaretlerini güvenle
gerçekleştirmelerini sağlamak en öncelikli
hedefimiz. Bunun için filomuzu Ford ile
büyütmeye devam ediyoruz. Tercihimizi
Ford Trucks’tan yana yapmamızda
hem Ford Otosan’ın 60 seneyi aşkın
üretim tecrübesi, ürün geliştirme ve
esneklik yetkinliği hem de Ford Trucks’ın
müşteri odaklı yaklaşımı etkili oldu. Türk
mühendisleri tarafından geliştirilen ve
ülkemizde üretilen Ford Trucks F-MAX’ı
tercih ettik. Filomuza kattığımız yeni 100
adet F-MAX ile filo kapasitemizi 1.200
üniteye çıkartmış olduk. Şirketimizin ve
kaptanlarımızın büyük beğenisini kazanan
F-MAX’in lojistik operasyonlarımızda

bize çok önemli katkılar sunacağına
inanıyoruz” dedi.

Hoşgören: “Ford Trucks’a ve
F-MAX’e duydukları güven için
teşekkür ederiz”
Törende konuşan Ford Trucks Türkiye
Direktörü Burak Hoşgören, “Türkiye’nin
en büyük dağıtım ağlarından birine
sahip olan Hilal Trans’a 100 adet
Uluslararası Yılın Kamyonu Ödüllü
F-MAX teslim etmekten mutluyuz. Bizim
için iş ortaklarımızla uzun dönemli iş
birlikleri geliştirmek çok değerli. Ford
Trucks olarak kalite odaklı yaklaşımımız
ve ürünlerimizin toplam sahip olma
maliyetinde sunduğu avantajlar ile
müşterilerimizin operasyonlarında onlara
büyük verimlilik ve katkı sağlamayı
hedefliyoruz. Yüksek performanslı motoru
ve ileri teknolojik donanımlarıyla kendini
uluslararası arenada kanıtlamış F-MAX’e
çok güveniyoruz. Hilal Trans’a bize ve
Ford Trucks’a duydukları güven için çok
teşekkür ederiz” dedi.

F-MAX, düşük sahip olma
maliyetleri ile güç ve verimlilik
sunuyor
F-MAX, modern tasarımı ve sürücü
odaklı yaklaşımının yanı sıra 2.5 metre
genişliğindeki kabiniyle de konfor ve lüks
sunuyor. Kokpit tarzı konsolun tasarımı,

tüm fonksiyonlara kolayca erişilebilmesini
sağlıyor. Sürüş deneyiminin keyfini
artırmak için entegre edilen en küçük
detaylarla birlikte kabinde ferah bir ortam
sağlanıyor. F-MAX, 500 PS güç, 2500 Nm
tork ve araç seviyesinde 400 kW frenleme
gücü ile yüksek performanslı bir motor
içeriyor. Üstün aerodinamik, aktarma
sistemi kalibrasyonu ve teknik özellikler,
yakıt tüketimi açısından mükemmel
performans ile önceki modellere göre
%6’lık iyileştirme sağlıyor. Teknik özellikler
arasında E-APU teknolojisi ve predictive
hız kontrolü (Max Cruise) de bulunuyor.
F-MAX’in Ecotorq motoru, her türlü yol
koşulunda maksimum performans ve
minimum yakıt tüketimi sunuyor.

Güç, verimlilik, teknoloji ve konfor
F-MAX’te bir arada
Ağır ticari araç sektöründeki en
saygın ve prestijli ödüllerden biri olan
‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu’
(International Truck of the Year - ITOY)
ödülüne layık görülerek önemli bir
başarıya imza atan Yeni Ford Trucks
F-MAX, güç, verimlilik, teknoloji ve
konforu bir arada sunuyor. 1350 litreye
kadar artırılabilen yakıt tankı hacmi,
aerodinamik tasarımı ve yüksek konforlu
kabini ile yeni F-MAX uzun yollarda
kullanıcılara büyük avantaj sağlıyor.
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Karsan’dan Mersin Büyükşehir
Belediyesi’ne 67 adet
8 metrelik Atak teslimatı

“Mobilitenin geleceğinde bir adım önde” vizyonu doğrultusunda
hareket eden Karsan, Avrupa’nın yanı sıra Türkiye’de de şehir içi
toplu ulaşım çözümlerine öncülük ediyor. Türkiye’nin yerli üreticisi,
bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne 67 adet 8 metrelik
Karsan Atak otobüsü teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası katkılarıyla açtığı araç alımı
ihalesini geçtiğimiz aylarda kazanan Karsan, 118 adet Menarinibus
Citymood CNG’li otobüsü de Mersinlilerin kullanımına sunmaya
hazırlanıyor. Söz konusu teslimatların ardından Karsan’ın Mersin’de
hizmet veren toplam araç sayısının 272 adede çıkması planlanıyor.
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Ülkemizin önde gelen ticari araç
üreticilerinden Karsan, ürün yelpazesiyle
şehirlerin ulaşım altyapısını yenilemeye
devam ediyor. Karsan, Türkiye’de yerel
yönetimler özelindeki en yeni teslimatını
da Tarsus Cumhuriyet Meydanı’nda
düzenlenen törenle gerçekleştirdi. Anahtar
teslim törenine Mersin Büyükşehir Belediye
Başkanı Vahap Seçer, Mersin Milletvekili
Ali Mahir Başarır, Tarsus Belediye Başkanı
Haluk Bozdoğan, Mersin Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok,
Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
Dairesi Başkanı Ersan Topçuğlu, Mersin
Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma
Müdürü Bayram Demir ve Tarsus Belediyesi
Meclis Üyeleri ile birlikte Karsan İç Satış
ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı
Muzaffer Arpacıoğlu ve Karsan Satış
Müdürü Adem Ali Metin katıldı. Törene
ayrıca sivil toplum kuruluşları ve meslek
odalarının temsilcileri, muhtarlar ve çok
sayıda vatandaş eşlik etti. Türkiye’nin
yerli üreticisi, bu törenle birlikte Mersin
Büyükşehir Belediyesi’ne 67 adet 8 metrelik
Karsan Atak otobüsü teslim etmiş oldu.
Şehrin tarihi dokusu ve mimarisiyle
uyumlu şekilde, daha çevreci otobüsler
kullanmak üzere Mersin Büyükşehir
Belediyesi’nin Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası katkılarıyla açtığı 21,9 milyon
Euro’luk araç alımı ihalesini de kazanan
Karsan, 84 adedi 12 metre ve 34 adedi
18 metre olmak üzere toplam 118
adet Menarinibus Citymood CNG’li
otobüsün teslimatını da yıl sonuna kadar

gerçekleştirmeyi hedefliyor. 67 adet 8
metrelik Karsan Atak otobüs ve ihale
kapsamında teslim edilmesi planlanan
118 adet Menarinibus Citymood
CNG’li otobüsün teslimatının ardından
Karsan’ın Mersin’de hizmet veren toplam
araç sayısının ise 272 adede çıkması
hedefleniyor.

“Ulaşımın geleceğini
şekillendirmeye devam ediyoruz”
Konu hakkında açıklamalarda bulunan
Karsan CEO’su Okan Baş, “Mobilitenin
geleceğinde bir adım önde olma

vizyonuyla hareket ediyor, ileri teknoloji
ile donattığımız modellerimizle ulaşımın
geleceğini şekillendirmeye devam
ediyoruz. Ürünlerimizin; otomotiv
sektörünün yaşadığı dönüşüme
paralel olarak gelişen toplu ulaşım
sistemlerinin geleceği noktasında önemli
bir yere sahip olduğuna inanıyoruz.
Bu kapsamda kentlerin toplu ulaşım
çözümlerine destek sağlamaya devam
ediyoruz. Tarihi ve modern dokuya
sahip Akdeniz sahil şeridinin en güzel
kentlerinden Mersin’e yönelik yaptığımız
bu teslimatın şehrin toplu taşıma
çözümleri için son derece kıymetli
olduğuna inanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz
teslimatların ardından Mersin halkı, şehir
içinde daha konforlu ve daha güvenli
biçimde seyahat edebilecek” dedi.

Türkiye’nin en genç otobüs filosu
Karsan ile Mersin’de!
Karsan, geçen sene Mersin Belediyesi’ne
hali hazırda teslim ettiği 87 CNG’li
Citymood otobüse ek olarak bu yıl
tamamlanacak teslimatlarla toplam
205 adet CNG’li Citymood otobüsü
Mersinlilerin kullanımına sunacak. Mersin
Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilen
67 adet 8 metrelik Atak otobüslerle
birlikte Karsan’ın Mersin’de hizmet veren
toplam araç sayısı ise 272 adede çıkacak.
Böylece, Türkiye’nin en genç otobüs filosu
Mersin’de Karsan ile faaliyete geçecek.
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Mercedes-Benz Türk
Sağlık Bakım Tırı ile şoförlerin
yanında yer alıyor
Mercedes-Benz Kamyon, özel olarak tasarladığı Sağlık
Bakım Tırı ile daha önce yapılmamış bir uygulamayı
hayata geçirdi. İlk olarak İstanbul’da hizmet veren araç;
Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yaklaşık
3.500 kilometre yol yaparak Türkiye’nin farklı illerinde
şoförlerin yanında olacak. Kamyon şoförlerine en iyi
şekilde hizmet vermesi için hazırlanan Sağlık Bakım
Tırı’nda 1 iç hastalıkları uzmanı, 1 fizyoterapist ve 2
berber görev alıyor.
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Şoförlerin konforu ve güvenliği kadar sağlığına
ve bakımına da değer veren Mercedes-Benz
Türk, hazırladığı Sağlık Bakım Tırı ile Türkiye’de
daha önce yapılmamış bir uygulamayı hayata
geçirdi. Özel olarak tasarlanan Sağlık Bakım
Tırı’nda berber, doktor ve fizyoterapist şoförlere
hizmet verecek. Sağlık Bakım Tırı ilk olarak
26 Mayıs 2022 tarihinde Bi Mola Reşadiye
tesislerinde şoförlerle buluştu.

İstanbul’da düzenlenen etkinliğin
ardından araç; Haziran, Temmuz,
Ağustos ve Eylül aylarında Türkiye’nin
farklı illerindeki kamyon şoförleri
ile buluşacak. Yaklaşık 3.500 km
yol yapacak olan Mercedes-Benz
Kamyon’un Sağlık Bakım Tırı, söz konusu
dönemde Sakarya Yayla Dinlenme Tesisi,
Manisa Abla’nın Yeri, Adana İpekyolu
Dinlenme Tesisi ve Hendek Sarıoğlu
Çetin Usta Tır Kamyon Parkı’nda kamyon
şoförleri ile bir araya gelecek.

gün boyu kamyon şoförlerine hizmet
verecek. Şoförlerin ön muayenesini
gerçekleştirecek iç hastalıkları uzmanı,
gerekli gördüğü takdirde tedavi
olmaları için onları sağlık kuruluşlarına
yönlendirecek. Fizyoterapistin uzun yol
şoförlerine araç içinde yapabilecekleri
hareketleri ve doğru oturma
pozisyonlarını anlatacağı etkinliklerde,
Sağlık Bakım Tırı’ndaki 2 berber de
şoförlerin saç ve sakal bakımlarını
gerçekleştirecek.

Kamyon şoförlerine en iyi şekilde
hizmet vermesi için yenilenen Sağlık
Bakım Tırı’ndaki 1 iç hastalıkları
uzmanı, 1 fizyoterapist ve 2 berber,

Mercedes-Benz Türk Kamyon & Otobüs
Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi
Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, konu
hakkında yaptığı açıklamada şunları

söyledi: “Türkiye’de kamyon pazarının
öncüsü olan şirketimiz, ürettiği
araçlarda olduğu gibi düzenlediği
etkinliklerde de şoförlerin sağlığı ve
konforunu öncelikleri arasında hep üst
sıralara yerleştiriyor. Tüm dünyada iş
ve yaşam şekillerini kökten değiştiren
Covid-19 pandemisi döneminde ara
verdiğimiz şoför etkinliklerimize
Sağlık Bakım Tırı ile geri dönmenin
mutluluğunu yaşıyoruz. Kamyon
şoförlerine en iyi hizmeti sunabilmek
için yenilediğimiz aracımızda bulunan
1 iç hastalıkları uzmanı, 1 fizyoterapist
ve 2 berber ile sürücülere gün boyu
hizmet vereceğiz. Yaşamlarının
büyük bir bölümünü yollarda geçiren
şoförlerimizin sağlık ve konforuna
katkıda bulunmayı hedeflediğimiz bu
hizmetimizde olduğu gibi, gelecekte
de her zaman şoförlerimizin yanında
olacağız.”
Araçlarını tasarlarken müşterilerinin
beklentileri ile beraber şoförlerin de
güvenliği ve konforunu odağına alan
Mercedes-Benz Kamyon, düzenlediği
saha etkinliklerinde de şoförlerin sağlığı
ve konforuna öncelik veriyor. Şirket, bu
doğrultuda düzenlediği Sağlık Bakım
Tırı etkinliği ile her zaman olduğu
gibi şoförlerin yanında yer almayı
sürdürecek.
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IVECO BUS’tan enerji geçişi
süreci için sürdürülebilir
hareketlilik çözümleri
40’tan fazla ülkede faaliyet gösteren
IVECO BUS, kararlı bir biçimde
küresel faaliyetlerini genişletiyor.
Marka, yolcu taşımacılığı
konusunda şehir içi otobüslerden
şehirlerarası otobüslere, tur
otobüslerinden minibüslere kadar
tam bir ürün yelpazesi sunuyor.
IVECO BUS, taşımacılık sektöründe
hem kamu hem de özel girişimlerde
süregelen sinerjiyi destekliyor
ve sürdürülebilir hareketlilik ile
alternatif yakıt ve çekiş sistemlerinin
eksiksiz biçimde yer alacağı düşük
karbonlu toplu taşıma sistemlerinin
geliştirilmesine bağlılığını
vurguluyor.

Koray Kurşunoğlu
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İstanbul, 26 Mayıs 2022
Gelişmiş güç aktarım teknolojilerinde
dünya lideri FPT Endüstriyel’i de içeren
ve küresel bir organizasyon Iveco
Group’un bir parçası olan IVECO BUS, tüm
ürün gruplarında üretim yapan ender
üreticilerden. Dünya genelinde satışı
yapılan IVECO BUS, Avrupa’da yüksek bir
pazar payına (2021’de %22,3) sahip ve
Güney Amerika ile Afrika’da da büyümeye
devam ediyor. Doğal gaz pazarında %40
pazar payına ulaşan ve 2019 – 2021
arasında elektrikli otobüs üretiminde
iki kat artış ile Avrupa’daki liderliğini
gösterme fırsatı bulan IVECO BUS yalnız
Türkiye’den değil, düşük ve sıfır salınımlı
otobüs pazarının büyüdüğü Orta Asya
ve Kafkaslardan da ağırladığı ziyaretçileri
dikkate alarak BUSWORLD
Türkiye’ye katılmayı
seçti.

IVECO BUS’ın ürün yelpazesi, markanın;
yüksek performanslı, güvenilir ve
sürdürülebilir çözümleri her türlü göreve
uyarlayabilmesinin yanı sıra geniş servis
ağı ve düşük işletme maliyetlerini de
mükemmel biçimde yansıtıyor.
Ürün ve hizmetleriyle IVECO BUS, güçlü
noktalarının altını çiziyor: Sürdürülebilir
hareketlilik, farklı enerji çözümleri,
teknolojik mükemmellik, toplam
sahip olma maliyeti, enerji geçişinde;
müşterilere, kamu otoritelerine ve
operatörlere destek.

IVECO BUS, her türlü göreve uygun
sürdürülebilir çözümler
Lider alternatif enerjili otobüs üreticisi
olarak (CNG, biyometan, elektrik)
IVECO BUS, her zaman otoritelerin,
kullanıcıların ve

vatandaşların; doğal kaynaklara,
çevreye ve kamu sağlığına saygılı araçlar
konusundaki taleplerine; olgun, erdemli
ve çevre sorumluluğu bilincine sahip
taşımacılık çözümleriyle kulak verdi. Şehir
içi, şehir çevresi, şehirler arası, yerel ve
orta mesafe turizme hitap eden her türlü
göreve hazır modelleri, IVECO BUS’ın
uzmanlığını çevresel ve finansal olarak
sürdürülebilir bir noktaya koyuyor.
Doğal gaz özellikle çevresel zorluklarla
başa çıkmak için dikkat çekici: Hava
kalitesi, iklimi koruması, sesiz işletme.
Organik atıklardan geri kazanılan
biyometan ile %100 uyumlu olan
IVECO BUS doğal gazlı otobüs ve
minibüsler, neredeyse sıfır olan parçacık
seviyesi ve yaklaşık üçte bir oranında
düşürülen nitrojen oksit seviyesi ile
doğal kaynaklarımızı korumamıza
yardımcı oluyor. Bu çevresel faydalar
sera gazlarında %95’e varan azalma
sağlarken gürültü seviyesi de yarı yarıya
azalarak; sürücüler, yolcular ve çevrede
yaşayanlar için sessiz hizmet sağlıyor.
Bugün 8 binden fazla doğal gazlı aracın
bulunduğu Avrupa’da daha temiz bir
taşımacılık sektörüne katkı sunan IVECO
BUS, her üç doğal gazlı aracın birine adını
yazdırarak tartışmasız lider konumunda.
IVECO BUS, konvansiyonel güç aktarma
organlarında tercihini Yenilenebilir Enerji
Yönergesi ile uyumlu, sürdürülebilir
yakıtlar için homologe edilmiş seçkin
IVECO HI-SCR teknolojisinden yana
kullandı. Bu çözüm, XTL (Parafinik
dizel) ve HVO (Hidrojene Bitkisel Yağ)

ile sürdürülebilir performans sağlarken
karbondioksit salınımlarını %50 ilâ %90
oranında azaltıyor.
Görev ve ihtiyaçları ne olursa olsun, IVECO
BUS ürün ailesi, operatörlere ve kamu
otoritelerine farklı enerji çeşitleri (Doğal
gaz, tam elektrikli, Euro VI-E HI-SCR)
ve pek çok model (STREETWAY, E-WAY,
CROSSWAY) ile şehir içi, şehir çevresi ve
şehirler arası her türlü yolcu talebine
yönelik ulaşılabilir ve çevre dostu ulaşım
çözümleri sunuyor.

CROSSWAY, Avrupa’da pazarın
lideri. En iyi deneyim
50 Bin araçlık rekor üretimiyle CROSSWAY
ürün grubu, pazarının tartışmasız lideri.
Bugün Avrupa’da kayıtlı her iki şehir içi
araçtan biri CROSSWAY.

12 veya 13 metrelik uzunluğa sahip
CROSSWAY, gücünü Cursor 9 veya Cursor
9 CNG motordan alıyor. CROSSWAY’in
dizel HI-SCR (Cursor 9) versiyonları 360
veya 400 beygire varan güce sahip.
Egzoz gazı resirkülasyonunun olmadığı
bu özel teknoloji (EGR) yakıt tüketimini
düşürürken salınım seviyelerini de
belirgin biçimde azaltıyor. Bu çevresel
performans, yenilenebilir yakıtların
kullanımı ile daha da arttırılabiliyor.
CROSSWAY modellerinde daha yüksek
sürüş konforu ve yakıt verimliliği
bağlamında optimize performans için iki
otomatik vites kutusu seçeneği (ZF Ecolife
2 veya VOITH Diwa NXT) mevcut.
Sürücü bölümü, yüksek sürüş keyfi
sağlamak için belirgin ölçüde geliştirildi.
Otomotiv tarzı direksiyon ve yenilenen
gösterge paneli tasarımı, kontrolleri
sürücüye yakınlaştırıyor. Direksiyon
üzerindeki kontroller ergonomik biçimde
sürücünün elini direksiyondan ayırmadan
kullanabileceği biçimde parmak
uçlarında. Bunlara ek olarak saklama
bölmeleri, şarj girişleri, çift USB girişleri,
bardak ve şişe tutucular ile tamamen
kişiselleştirilebilir ön panel, sürücünün
konforunu arttırıyor. Yeni 7 inç renkli
ekran, Sürüş Tarzı Değerlendirmesi, hız
sabitleme için ayarlanan hız ve daha pek
çok sürüş ve araç bilgilerini gösteriyor.
Aracın pasif güvenliği, önden
yaşanabilecek çarpışmaları hafifleten ve
TÜV Süd tarafından sertifikalanan ECE
R29.03 mevzuatı ile arttırıldı.
Verimli CROSSWAY CNG modelleri,
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biyometan ile uyumlu 360 beygirlik
IVECO CURSOR 9 CNG motorları ile
pazardaki en güçlü motoru sunuyor. Dört
adet 315 litrelik tank ile toplam 1,260
litre kapasiteye sahip aracın menzili 600
kilometre ve hem hızlı hem yavaş dolum
ile uyumlu.

STREETWAY, temiz şehir içi ulaşım
için uygun maliyetli çözüm
IVECO BUS’ın yeni kentsel ürün grubu
STREETWAY, Euro VI-E standartları
ile uyumlu ve 12 ve 18.75 metrelik
iki versiyona sahip. Araç, yolcu
taşımacılığında ana oyunculardan
biri olan IVECO BUS’ın, konu üzerine
uzmanlığı ile sağlamlık, performans,
operasyonel verimlilik, kanıtlanmış
güvenilirlik ve hizmetlerden oluşan
çekirdek değerleri üzerine üretildi. Geniş
IVECO BUS servis ağı ve geniş bağlı
hizmetleriyle STREETWAY, sürdürülebilir
kentsel hareketlilik sağlamak konusunda
güvenilir.
Alternatif enerjilerin geliştirilmesinde 20
yıldan uzun süredir öncü konumumda
olan IVECO BUS, geliştirdiği doğal gazlı
versiyonları, FPT Endüstriyel’in 310 beygir
– 1300 Nm (Standart) ve 360 beygir –
1640 Nm (Körüklü) güç sağlayan en yeni
CNG Cursor 9 Euro VI motorlarıyla donattı.
Boylamasına yerleştirilen motorlara
VOITH Diwa 6 veya ZF Ecolife 2 otomatik
vites kutusu ve ZF AV 133 arka aks eşlik
ediyor. 12 Metrelik modelde 1600 litreye,
18.75 metrelik modelde ise 1805 litreye
ulaşabilen yüksek kapasiteli tanklar,
kentsel görevlerde mükemmel otonomi
sunuyor.

Bu CNG’li versiyonlar, doğayı korumamıza
yardımcı olmalarının yanı sıra organik
atıklardan elde edilebilen biyometan
ile de tamamen uyumlu. Bu nedenle
doğal gazlı STREETWAY, karbon ayak
izi konusunda mükemmelliği garanti
ederken, enerji geçiş sürecinde somut bir
adımı temsil ediyor. Bu çevresel faydalar
karbondioksit salınımını %95’e kadar
azaltıyor.

Optimum operasyonel verimlilik
için tasarlandı
STREETWAY, muhteşem bir çok yönlülüğe
(Uzunluk, teknoloji, vites, oturma düzeni,
kapı adedi, termal konfor) sahip; tarz,
konfor ve işletme maliyeti bağlamında
bireysel müşterilerin spesifik operasyonel
taleplerini karşılayan alçak tabanlı bir
şehir otobüsü.
Yolcu binişi ve inişi iki adet 1200 MM
genişliğinde kapı ile gerçekleşiyor, alçak
taban ise yolcu akışını optimize ediyor.

Tüm yolcular için kolaylıkla erişilebilir olan
STREETWAY, merkez alanında basamaksız
erişilebilen 16 yolcuya kadar oturma
kapasitesine sahip. Araca aynı zamanda
engelli bireyler için rampa eklenebiliyor.
STREETWAY’in sürücü alanı, camlı kabin
kapısı ve baş üstü saklama bölmelerine
sahip. Yükseklik ayarlı direksiyon ve Actia
Multic S.digital cluster de mevcut.
STREETWAY hem yolcuların hem de
sürücünün güvenliği için fren sistemleri
(EBS ABS, ASR), motor bölmesi sıcaklık
uyarıları, otomatik yangın söndürme
sistemi, kapı alanında yolcu algılama
gibi çeşitli güvenlik özelliklerine sahip.
Elektronik Süspansiyon Sistemi, stabil
ve konforlu bir sürüş deneyimi sunarken
fren performansı için optimum çekiş ile
direksiyon stabilitesi de sunuyor.

Kanıtlanmış güvenilirlik
Seçkin bir OEM ürünü olan
STREETWAY’de, IVECO logosunun ön
ve arkadaki alışılmış entegrasyonu,
IVECO BUS ailesinin tarzını yansıtırken,
açık tasarım hatları, aracın yalınlığını,
sağlamlığını ve kalitesini vurguluyor.
Aracın gövde yapısı, kaynaklanan
bölümlerden ve sağladığı uzun ömür
ile sağlamlık ve güvenilirlik konusunda
STREETWAY’in düşük toplam sahip olma
maliyetine katkı sunan korozyona karşı
işlem görmüş yanlara yapıştırılan uzun
ömürlü ve yüksek kaliteli alüminyum
levhalardan oluşuyor.

Satış sonrası
Tüm IVECO BUS satış sonrası hizmetleri,
kullanıcıların filolarını daha iyi
kullanabilmelerine yardımcı olmak
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için tasarlandı ve güvenlik, maksimum
çalışma süresi ile optimum operasyonu
aracın ömrü boyunca garanti ederek her
zaman toplam işletme maliyeti odaklı
hızlı ve verimli desteği sunmakta.

E-WAY, IVECO BUS’ın
elektromobilite teklifi
Elektrikli hareketlilik, kentlerin karşılaştığı
hava kalitesi ve gürültü sorunlarına
yönelik güvenilir bir çözümü temsil
ediyor. Bu bağlamda IVECO BUS, %100
elektrikli çözümü olan E-WAY ailesini
geliştirdi.
IVECO BUS, pazardaki en kapsamlı ürün
grubunu geliştirerek E-WAY ailesinde
her müşterinin spesifik ihtiyaçlarına göre
çözümler sunuyor. Gücünü pilden alan
bu otobüs standart ve metrobüs olmak
üzere iki ana tarza ve dört uzunluk (9.5 M,
10.7 M, 12 M ve 18 M), iki pil, üç şarj modu
(Geceleyin garajda ya da sürekli olarak
pantografla) seçeneğine sahip.
Yüksek esnekliği ile E-WAY, pil konusunda
müşterinin ihtiyaçlarına yönelik iki

teknoloji sunuyor: Yüksek enerjili NMC
(Nikel Mangan Kobalt) hücreler ile
garajda yavaş şarj ya da yüksek enerjili
LTO (Lityum Titan Oksit) ile hızlı şarj.
E-WAY’in son büyük yeniliği ise gece şarj
olan 9.5, 10.7 ve 12 metrelik modellerdeki
enerji saklama teknolojisinin evrimi.
Modülarite ve operasyonel olarak
görev odaklı olma bağlamında tekil
ZEN pil kümesinin kapasitesi 42 kWs’ye
yükseltilerek %20’ye varan bir enerji artışı
ile 300 kilometreye varan maksimum
otonomi elde edildi. Bu, 10.7 metrelik
modelde 418 kWs güç, 12 metrelik
modelde 460 kWs güç ya da bir önceki
ZEN35 nesline kıyasla aynı otonomide +5
yolcunun daha seyahati anlamına geliyor.
Bu iyileştirme; aynı boyutta, aynı ağırlıkta
ve önceki model ile de uyumlu olarak
sunuluyor.

Bağlantı ve telematikler
E-WAY modelleri, Proaktif Bakım ve Filo
Yönetimi odaklı IVECO ON telematik
hizmetlerinden yararlanabiliyor. Araçlar,
uzmanların canlı bir biçimde performans
ve durum değerlendirmesi yaptıkları
Otobüs Kontrol Odasına bağlı. Bu,
müşterilere proaktif bir biçimde destek
sunarak beklenmedik durumların önüne
geçiyor. Kendi kontrol odasına sahip bu
interaktif bakım hizmeti, müşterilere
otobüs filolarının çalışma sürelerini
arttırmak için eşsiz bir fırsat sunuyor.
Geniş IVECO ON Filo Yönetim hizmetleri,
araçta ve araç dışında filonun gerçek

zamanlı bir değerlendirmesini sunarak
müşterinin verimliliğini maksimize
etmesini sağlıyor. Bu, aynı zamanda
elektrikli otobüsler ve pillerinin genel
davranışı hakkında kapsamlı bir içgörü de
sunuyor. IVECO ON ile sunulan bu dijital
deneyim, filonun verimliliğini tasarruf
aracılığı ile iyileştirirken yolcularına
sunduğu hizmeti de geliştiriyor.

Sistemik yaklaşım
IVECO BUS’ın müşteri için gerçek
bir danışman yaklaşımı sadece sıfır
salınımdan çok daha fazlasını sunuyor.
Pil tipi ve teknolojisi, şarj çözümleri
ve finansal hizmetler ile telematiklere
dair simülasyondan başlayan, unsurlar
ve teknolojilerden oluşan kapsamlı
bir ekosistem. Bu modüler yaklaşım,
müşterinin uygulamasına yönelik esnek,
kişiselleştirilebilir çözümler sunarak
toplam sahip olma maliyeti konusunda
en uygun seçenekleri mümkün kılıyor.
Bu, elektromobilitenin güçlüklerine karşı
müşterinin en yüksek çıkarını savunmada
anahtar.

Stanttaki araçlar:
BUSWORLD’de sergilenen CROSSWAY,
12.9 metre uzunluğunda, 4’ü katlanabilen
59 koltuğa, tekerlekli sandalyeler için
asansör platformuna, tek kanatlı ön kapı
ve çift kanatlı orta kapı ile klimaya sahip.
360 Beygirlik (265 kW) Cursor 9 EURO
VI-e motor ile eşleştirilen araç, bavullar
için 5.1 m3 alan ile 3 m3 baş üstü saklama
bölmeleri barındırıyor.
Stanttaki STREETWAY, aracın 12 metrelik
CNG’li versiyonu. Araç, 310 beygirlik
(228 kW) Cursor 9 EURO VI-e motor
ile 5 x 320 litrelik CNG3 tipi yüksek
kapasiteli tanklara sahip. 26 Oturan,
73 ayakta ve bir tekerlekli sandalye
kapasiteli araç; tam klima, USB girişleri ve
tekerlekli sandalyeler için manuel rampa
barındırıyor.
Sergilenen E-WAY, Combo CCS 2 şarj
soketi ile geceleyin şarj olan 12 metrelik
model. Araç, 120 kW’lik elektrikli çekişli
motor ile yüksek enerjili lityum ion NMC
(350 kWs) pillere sahip. Bir elektrikli
rampa ile 3 kapıya sahip araç; ek üçgen
pencereler, tam klima, USB girişleri
(Sürücü ve yolcular), 24 koltuk ve bir
tekerlekli sandalye alanı ile konfor ve
esenlik sunuyor.
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Pirelli ’Tire Cologne 2022’
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Türkiye’nin tarım
mekanizasyonundaki lider firması
ve otomotiv sektöründeki ilk
üretici kuruluşu TürkTraktör, bu yıl
dördüncüsü düzenlenen Verimlilik
ve Teknoloji Fuarı’na katıldı.
18-21 Mayıs tarihleri arasında
ATO Congresium Fuar ve Kongre
Merkezi’nde düzenlenen fuarda
TürkTraktör, ileri teknoloji hassas
tarım ürünleri, Tarlam Cepte dijital
uygulaması ve 1 milyonuncu
traktöre ithafen üretilen özel seri
traktörüyle ilgi topladı.
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portföyünden en yeni P Zero ve P Zero
Winter lastikler de bu alanda tanıtılıyor.
Tüm sırt desenlerinde kullanılan lastik
teknolojisinin çığır açıcı inovasyonları,
Pirelli’nin lider bir yüksek teknoloji
şirketi olarak konumunu teyit ediyor.
Bir sonraki alanda tanıtılan Pirelli’nin
Elect teknolojisi bu konumu yine
kanıtlıyor. Bu teknolojiyi seçen
üreticiler, yüksek performanslı elektrikli
otomobilleri ile premium ve prestij
segmentlerindeki şarj edilebilir hibrit
araçları için teknik spesifikasyonlara
göre ‘terzi işi’ olarak geliştirilen lastikleri
donanım olarak kullanıyor.
Pirelli’nin uluslararası lastik sektörünün
önde gelen etkinliği olan Tire Cologne
2022 (Salon 6.1, Stant No. A020 B029)
fuarındaki yeni standı ziyaretçilerden
yoğun ilgi görüyor. Stant beş tematik
alandan oluşuyor:
Pirelli, otomobil lastikleri alanında
SUV’lar için geliştirilen Scorpion lastik
ailesinin bir süre önce lanse edilen en
yeni neslini sunuyor. Sergilenen lastikler
arasında Scorpion yaz lastiği, Scorpion
All Season SF2 ve yeni Scorpion Winter
2 kış lastiği gibi versiyonlar yer alıyor.
Cinturato P7, Cinturato All Season SF
2 ve geçen yıl lanse edilen Cinturato
Winter 2 ile birlikte efsanevi P Zero

Sonraki alan iki tekerlekli araçlara
ayrılmış. Burada sergilenen ürünler,
Pirelli’nin motosiklet ve bisiklet lastikleri
pazarındaki güçlü pozisyonunu
vurguluyor. Yeni Diablo Rosso IV Corsa
ve bu yılki MOTORRAD supersport
lastik testinin birincisi Diablo Rosso IV
ile Metzeler markasının Sportec M9 RR
ve Roadtec 01 SE lastikleri gibi çeşitli
seçenekler bu alanda sunuluyor.
Pirelli’nin bu sene kutladığı 150. yıl
dönümü için stantta özel bir alan ayrıldı.
Bu alanda başarılarla dolu tarihinden
başlıkları öne çıkaran Pirelli çığır açıcı
teknolojiler geliştirme geleneğini de
vurguluyor.

Ziyaretçiler, standa entegre edilen
küçük DRIVER showroom’da çeşitli
avantajlar hakkında bilgi alabiliyor.
Pirelli’nin geliştirdiği premium
satış konsepti DRIVER lastik ve
hizmetleriyle iş ortağı olan bayilere ve
servislere ücretsiz lastik danışmanlığı
sunuluyor. DRIVER hizmetinin
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bir şekilde taahhüt ediyor. Şirket
bu doğrultuda ürettiği dünyanın
ilk Orman Yönetim Konseyi (Forest
Stewardship Council – FSC) sertifikalı
lastiğini Tire Cologne 2022 fuarındaki
Sürdürülebilirlik Bulvarı’nda (Boulevard
of Sustainability) sergiliyor. BMW
X5xDrive45e şarj edilebilir hibrit için
geliştirilen P Zero, FSC sertifikalı doğal
kauçuk ve rayon içeriyor. Orman
yönetimiyle ilgili FSC sertifikası,
plantasyonların biyolojik çeşitliliği
koruyan yerel halkın yaşamına fayda
sağlayan ve bölgenin ekonomik
canlılığına katkıda bulunan bir şekilde
yönetildiğini onaylıyor.

serbestçe birleştirilebilen modülleri, iş
ortaklarının maliyetleri düşürmelerine,
riskleri en aza indirmelerine,
potansiyellerini artırmalarına ve kâr
avantajlarını gerçekleştirmelerine
yardımcı oluyor. Özetle, pazardaki
konumlarını sürdürülebilir bir şekilde
iyileştirmeleri sağlanıyor.
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Üç toplantı odası ve Piazza adlı büyük
bir iç avlu ziyaretçilere şık bir atmosferde
bilgi ve fikir alışverişinde bulunma
imkanı sunarken İtalyan mutfağının
spesiyalitelerini deneme fırsatı da veriyor.
Pirelli, uzun yıllardır üretim
süreçlerinin ve ürünlerinin çevresel
sürdürülebilirliğini sağlamayı güçlü

“Pirelli, Tire Cologne 2022 fuarına
katılmasıyla önde gelen otomobil
üreticilerinin premium ve prestij
segmentlerindeki modellerinin
orijinal ekipman lastikleri için yüksek
performanslı geliştirme ortağı olarak
lider konumunu vurguluyor,” diyen Pirelli
Deutschland GmbH Yönetim Kurulu
Başkanı Wolfgang Meier, şöyle devam
etti: “Ayrıca kendimizi lastik sektörünün
cazip ve güvenilir bir paydaşı, çevre ve
iklim sorumluluğunun bilincinde bir
şirket olarak tanıtıyoruz.”

GELECEK BURADA
BAȘLIYOR
25 - 28 EKiM

2022

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

Destekleriyle

T.C. DIŞİŞLERİ
BAKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ
BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

T.C. MİLLÎ SAVUNMA
BAKANLIĞI

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

T.C. TİCARET
BAKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
AFET VE ACİL DURUM
YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
TÜRKİYE UZAY AJANSI

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
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Mercedes-Benz Türk,
Adana’nın Yıldız
Kızları ile buluştu

Mercedes-Benz Türk’ün toplumda kadının
güçlenmesi hedefiyle hayata geçirdiği “Her
Kızımız Bir Yıldız” programı çerçevesinde
gerçekleştirilen kişisel gelişim atölyeleri
farklı illerde hız kesmeden sürüyor. Program
kapsamında şehir şehir dolaşarak Yıldız Kızlar’ın
kişisel gelişimine destek veren Mercedes-Benz
Türk yetkilileri, son olarak 14 Mayıs’ta Adana’da
Yıldız Kızlar’la bir araya geldi.
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Mercedes-Benz Türk’ün, Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği (ÇYDD) ile 17 ilde
200 kızı destekleyerek 2004 yılında
hayata geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız”
programı, güçlenerek büyümeye
devam ediyor. Türkiye’de kadınların her
alanda erkeklerle birlikte, eşit sosyal
ve ekonomik şartlarla çalışabilmesi
hedefiyle başlatılan programda, her
yıl 200’ü üniversite öğrencisi olmak
üzere 1.000 kız öğrenci MercedesBenz Türk’ten eğitim bursu alıyor.
Öğrenciler eğitim bursuna ek olarak,
kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik
hazırlanan çeşitli programlara da
katılıyorlar.
Mercedes-Benz Türk yetkilileri,
Her Kızımız Bir Yıldız programı
kapsamında, bursiyerlerin kişisel
gelişimlerine destek olmak amacıyla
Yıldız Kızlar’ı yaşadıkları illerde de
ziyaret ediyorlar. Bu doğrultuda 14
Mayıs 2022 tarihinde Adana’da
düzenlenen ziyarette bursiyerlerin
katılımı ile kişisel gelişim
atölyesi düzenlendi. Atölye
çalışmasına katılan Adanalı
Yıldız Kızlar çok verimli bir
gün geçirdiklerini söyleyerek,
iletişim becerilerinin
geliştiğini, özgüvenlerinin ve
kendilerini ifade yeteneklerinin
güçlendiğini belirttiler.

Mezun yıldız bursiyerlere
iş alanında fırsatlar sunuyor
Her Kızımız Bir Yıldız
programından burs alarak
eğitimini tamamlayan öğrenciler,
Mercedes-Benz Türk’te
istihdam edilme olanağına da
kavuşuyorlar. Şirkette üretimde
çalışan kadınların yüzde 20’sini,
Her Kızımız Bir Yıldız programı ile
eğitimlerini tamamlayan öğrenciler
oluşturuyor.

Mercedes-Benz Türk cinsiyet
eşitliği için çalışıyor
2021 yılında ofis çalışanlarındaki
kadın oranı yüzde 30’un üzerinde olan
Mercedes-Benz Türk, kadın istihdamı
konusunda çatı şirketi Daimler Truck’ın
hedefleri ile aynı paralelde ilerliyor. Şirket
içinde cinsiyet eşitliği sağlanabilmesi
için çeşitli hedefler koyan MercedesBenz Türk, bu hedeflerin uygulanmasını
da takip ediyor. 2008 yılında başlatılan
“Farklılıkların Yönetimi” çerçevesinde
kapsamlı çalışmalar yürüten şirket;
Daimler Truck’ın “Küresel İlkeler
Sözleşmesi” ve “Sosyal Sorumluluk
Prensipleri”ni imzalayarak ve “Davranış
Yönetmeliği”ni yayınlayarak cinsiyet
eşitliğini en üst düzeyde taahhüt etmeyi
garanti altına aldı.
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IVECO BUS
kentsel yaşamı
iyileştiriyor

IVECO BUS, beş adet 12 metrelik
elektrikli E-WAY’i Sevilla’nın Kentsel
Ulaşım filosunu daha temiz ve
sürdürülebilir kılmak için teslim
ediyor. Elektrikli E-WAY, sıfır salınım,
sessizlik ve yolcular ile sürücüler
için daha konforlu bir deneyim ile
kentsel yaşamı iyileştiriyor. IVECO
BUS, Sevilla’nın Kentsel Ulaşım
(TUSSAM) filosunu daha temiz ve
sürdürülebilir kılmasına yardımcı
olacak beş adet 12 metrelik elektrikli
E-WAY otobüsü teslim ediyor.

IVECO BUS, İspanya ve Portekiz Bölgesi
Satış Sorumlusu Fabrizio Toscano,
açıklamasında IVECO BUS’ın elektrikli
teknolojisinin çok yönlülük ve işletme
maliyetlerinden taviz vermeden kaliteli,
konforlu, temiz ve sürdürülebilir bir
hizmet sağladığına dikkat çekti. Toscano
aynı zamanda İspanya’daki bu ilk siparişin
kendilerine ve tam elektrikli modellerine
yönelik bir güven işareti olduğunu belirtti.

şarj) sayesinde pazardaki en kapsamlı
elektrikli otobüs ürün yelpazesini sunuyor.

E-WAY, ulaşımda karşılaşılan tüm
zorluklara olgun teknolojisi ile çözüm
sunan, hâlihazırda Fransa, Norveç,
Lüksemburg, Avusturya ve Almanya’da
başarı ile hizmet veren bir sürdürülebilir
hareketlilik çözümü.

TUSSAM tarafından tercih edilen E-WAY
modeli 160 kW’lık nominal güce sahip
senkronize elektrik çekişli motora ve 460
kWs’ye varan kapasiteli NMC Lithium-Ion
ZEN pillere sahip. Şarj ise 100 kW güçle
CCS2 Combo soket ile 4 saatten kısa
sürede tamamlanıyor. Kısıtlı harekete
sahip bireyler tarafından iki ayrı rampa ile
kolaylıkla erişilebilen araçta bebek arabası
veya tekerlekli sandalye için iki alan yer
alıyor. Tamamı düşük tabana sahip araçta
yolcular rahatlıkla hareket edebiliyor.

Elektrikli E-WAY: Sıfır salınımla
muhteşem performans
E-WAY ile IVECO BUS, 4 farklı uzunluk (9.5,
10.7, 12 ve 18 metre) ve iki şarj seçeneği
(Yavaş gece şarjlı ya da pantografla hızlı
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20 Yılı aşkın deneyimin ürünü olan ve
tüm günü tek şarjla çıkarabilen E-WAY
iyi bir menzil / yolcu kapasitesi oranı
sunuyor. 12 Metrelik E-WAY ile yapılan ve
TÜV Nord tarafından sertifikalandırılan
rekor denemesinde E-WAY tek şarj ile 543
kilometre yol kat etti.

Auto Bild “Yılın Yaz
Lastiği Üreticisi” Ödülünü
Goodyear kazandı

Auto Bild, Goodyear›ın «gelecek
odaklı sürdürülebilirlik»
çalışmalarını prestijli bir ödülle
taçlandırdı. Almanya›nın önde
gelen otomotiv dergisi Auto
Bild, Goodyear›ın «dinamik üst
düzey performans» sunan ödüllü
ürünlerine, «En iyi yaz lastiği
Goodyear›dan» haberi ile yer verdi.
Dergi ayrıca Goodyear’ı “yılın yaz
lastiği üreticisi» ödülüne layık
gördü.

Goodyear son ödülünü “Goodyear›ın
Eagle F1 Asymmetric 6” ürünü ile
derginin 13 Nisan 2022 sayısında almıştı.
Auto Bild1 dergisi ayrıca bundan önce
de Goodyear›ın EfficientGrip 2 SUV ve
EfficientGrip Performance 2 lastiklerini de
ödüle layık görmüştü.
Dergi, “en iyi yaz lastikleri Goodyear›dan“
başlıklı incelemesinde, Goodyear›ın
yeni lastik modellerine “üst düzey
dinamik performans ve gelecek odaklı
sürdürülebilirlik“ konusunda tam not
verdi. Böylece Goodyear, özellikle 3.
Nesil Vector 4Seasons1 modeliyle Auto
Bild›in yılın dört mevsim lastik üreticisi
ödülünü kazandığı 2020 ve 2021
yılının ardından 2022 yılında da ödül
kazanma başarısı gösterdi. Goodyear›ın
yaz lastiği ürün grubuna eklediği ultra
yüksek performanslı (UHP) lastiği Eagle
F1 Asymmetric 6, elektrikli araçlar ve

mobilitenin geleceği için ıslak ve kuru
zemin performansı ile verimliliği bir araya
getiriyor.
Goodyear EMEA Bölgesi Teknoloji
Direktörü Laurent Colantonio: “Auto
Bild›in yılın yaz lastiği üreticisi ödülünü
kazanmak gurur verici. Bu ödül, farklı
müşteri beklentilerine hitap eden bir yaz
lastiği ürün grubu yaratma konusundaki
mühendislik çalışmalarımız ve teknolojik
ilerlememizin ne kadar doğru yolda
olduğunu ortaya koyuyor. Auto Bild›in
dört mevsim lastik testlerinde elde
ettiğimiz üstün başarıyı da göz önünde
bulundurduğumuzda, bu sonuç,
Goodyear›ın çok çeşitli koşullarda ve
üst düzey verimlilikten zorlu koşullarda
performansa kadar birçok parametrede
yüksek performans gösterebilen lastikler
geliştirme konusundaki uzmanlığının
kanıtı niteliğinde.“
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Ekol, kadın tır
şoförlerini bekliyor
Toplumsal cinsiyet eşitliğini şirket
politikası haline getiren Ekol Lojistik,
tır şoförü olmak isteyen kadınlara
istihdam sağlıyor. Şirket bünyesinde
çok farklı alanlarda sunduğu
imkanlarla, lojistik sektöründe dünya
ortalamasının iki katı kadın çalışana
sahip olan Ekol, kadın şoförlerle
filolarını genişletiyor.

Kadın tır şoförü adayları, ks.proje@
ekol.com adresinden Ekol ile iletişime
geçip, başvurularını gerçekleştirebiliyor.
Başvurusu olumlu bulunan kadın şoför
adayları, Ekol tarafından verilen teorik
ve pratik eğitimlerle yola çıkmaya
hazırlanarak, şirketin yurt içi ve yurt
dışı operasyonlarında görevlendiriliyor.
Başvuru değerlendirmelerinde ehliyetli
ve en az orta düzey tecrübeli sürücüler
öncelikli tercih oluyor. Ancak ehliyeti olan
fakat tecrübesi bulunmayan kadın şoför
adaylarının başvuruları da oluşturulan
portföy kapsamında değerlendiriliyor.
‘Hayatın her alanında ben de varım’
diyen kadınlara iş fırsatı sunmaya
devam ettiklerini söyleyen Ekol İnsan
Kaynakları Genel Müdürü Gülçin
Poyraz, “Projemizi, kadın işi, erkek işi
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tanımlarından sıyrıldığımız, birlikte bir
olduğumuz bir dünya umuduyla başlattık.
Hedefimiz; şoför olmak isteyen tüm
kadınlara Ekol’de istihdam fırsatı yaratarak
operasyonlarımızda görevlendirmek. Tır
şoförlüğü yapmak isteyen tüm kadınlar
bizimle iletişime geçebilir.” diye konuştu.
Ekollü kadın şoförler yollarda
Ekol bünyesinde şu anda üç kadın tır
şoförü yurt içinde aktif çalışıyor. Ekol’de
ilk tır şoförü olarak göreve başlayan
Kaptan Elif Taşer, İzmir ağırlıklı olmak
üzere yurt içinde sefer yapıyor. Eşiyle
birlikte istihdam sağlayan ilk kadın Kaptan
Ayşegül Güleç yurt içinde çeşitli bölgelere
çalışırken, ilk yurt içi seferini yine İzmir’e
gerçekleştiren Kaptan Merve Seçkin de
aktif olarak seferlere devam ediyor.

Brisa’nın
Lassa lastikleri
Beko Loder araçlarda

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa’nın
Beko Loder araçlarda kullanılmak
üzere özel olarak tasarladığı Earth
Gripper (EG) desenli Lassa lastikler,
Çukurova Makina’nın Beko
Loder’lerini güçlendiriyor.

3 farklı ebatta üretilen lastikler, zorlu yol
koşullarında dahi üstün çekiş sağlayacak
ve uzun süre dayanacak şekilde tasarlandı.
Sabancı Holding iştiraki, Türkiye lastik
sektörü lideri Brisa; başlattığı iş birliği
kapsamında ülkemizin önde gelen
iş makinası üreticilerinden Çukurova
Makina’nın araçlarını, Lassa lastikleriyle
yola çıkarmaya hazırlanıyor. Lassa’nın,
Beko Loder araçlarda kullanılmak üzere
özel olarak tasarladığı Earth Gripper (EG)
desenli lastikler kullanılacak.

Gerçekleştirilen testlerden başarıyla
geçen Earth Gripper deseni; darbelere,
kesilmelere ve ufalanmalara karşı
dayanıklı gelişmiş sırt deseni ve yüksek
sırt doluluk oranı sayesinde kullanıcıya
üstün çekiş ve yüksek performans sağlıyor.
Bununla birlikte diş altı tabakasının kalın
olması gövdeyi kesilmelere karşı korurken,
bloklar arasındaki mesafenin minimum
düzeyde tutulmuş olması da lastiğin diş
diplerinde oluşabilecek kesilme ve hasar
riskini en aza indiriyor; tüm bunlar da ürün
ömrünü uzatıyor.
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Anadolu Isuzu, Busworld
Türkiye 2022 fuarına tam
elektrikli ve alternatif yakıtlı
modelleriyle katılıyor

Türkiye’nin ticari araç markası
Anadolu Isuzu, 26-28 Mayıs
2022 tarihlerinde İstanbul’da
düzenlenecek olan Busworld Türkiye
2022 fuarına katılacak. Anadolu
Isuzu bu yılki fuarda geleceğin
çevreci toplu ulaşım araçları
niteliğindeki tam elektrikli NovoCITI
Volt ve CNG alternatif yakıt
sistemine sahip Kendo / Interliner
otobüs modellerinin yanı sıra
Citiport ve Grand Toro modellerini
sergileyecek.
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Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu
Isuzu 26-28 Mayıs 2022 tarihlerinde
İstanbul’da düzenlenecek olan Busworld
Türkiye 2022 fuarına katılıyor. Gebze
Şekerpınar’daki modern tesislerinde
ürettiği midibüs ve otobüsleri 45 ülkeye
ihraç eden Anadolu Isuzu Busworld
fuarındaki standında tam elektrikli
Novociti Volt ile CNG alternatif yakıt
sistemine sahip Kendo / Interliner CNG
otobüslerinin yanı sıra Citiport 12 ve
Grand Toro modellerini de sergileyecek.
Anadolu Isuzu, bu yıl standında modern
dünya kentlerinin değişen pazar
ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda
geliştirdiği tam elektrikli ve CNG yakıt
sistemine sahip modellerini daha da
öne çıkartıyor. Anadolu Isuzu Genel
Müdürü Tuğrul Arıkan konuyla ilgili
değerlendirmesinde şunları söyledi:
“Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu
Isuzu olarak dünya otobüs üretim
endüstrisini ve kurumsal müşterileri
bir araya getiren önemli bir sektörel
platform olan Busworld 2022 fuarındaki
yerimizi bu yıl da alıyoruz. Anadolu

Isuzu olarak ürettiğimiz midibüs ve
otobüsleri 45 ülkeye ihraç ediyor, dünyada
büyüme hedefimiz doğrultusunda
mevcut yurt dışı pazarlardaki varlığımızı
güçlendirirken yeni pazarlara açılıyoruz.
Bu yıl Busworld fuarında modern kentlerin
talep ettiği çevreci, konforlu ve güvenli
modellerimizle yer alıyoruz. İlk ihracatını
geçen yıl Fransa’ya gerçekleştirdiğimiz
tam elektrikli NovoCITI Volt ve ‘Yılın
Sürdürülebilir Otobüsü 2022’ ödülünün
sahibi olan Kendo / Interliner CNG
alternatif yakıtlı otobüslerimizin fuar
katılımcılarının büyük ilgisini çekecek
özelliklere sahip.”
Busworld 2022 fuarı, ilk kez düzenlendiği
1971 yılından bu yana otobüs
üretim endüstrisinin en büyük B2B
etkinliklerinden biri olarak otobüs ve
midibüs üreticileri ile bu sektörler ilgili
parça, aksesuar, ekipman ve hizmetleri
sunan şirketleri buluşturan dünyanın en
büyük fuarı niteliğini taşıyor. Busworld
Türkiye 2022, İstanbul Fuar Merkezi
Yeşilköy’de 26-28 Mayıs 2022 tarihlerinde
İstanbul’da düzenlenecek.
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Otomotiv Sanayii Derneği
2022’nin ilk 5 aylık
verilerini açıkladı
Üretim % 4, İhracat % 3 azaldı
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2022
yılının Ocak-Mayıs dönemi verilerini
açıkladı. Bu kapsamda yılın ilk 5 ayında
toplam üretim bir önceki senenin aynı
dönemine göre yüzde 4 azalarak 513
bin 887 adet, otomobil üretimi ise yüzde
16,2 azalarak, 296 bin 362 adet olarak
gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte
de toplam üretim 534 bin 87 adede
ulaştı. Otomotiv ihracatı ise 2021’in aynı
dönemine göre adet bazında yüzde
3 azalarak 380 bin 372 adedi buldu.
Otomobil ihracatı da yüzde 16 oranında
azalarak, 215 bin 892 adet oldu.
Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 13
büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu
olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD),
2022 yılının ilk 5 ayına ait üretim ve
ihracat adetleri ile pazar verilerini
açıkladı. Ocak-Mayıs döneminde toplam
üretim bir önceki yılın aynı dönemine
göre yüzde 4 azalarak 513 bin 887 adet,
otomobil üretimi ise yüzde 16,2 azalarak
296 bin 362 adet olarak gerçekleşti.
Traktör üretimiyle birlikte de toplam
üretim 534 bin 87 adede ulaştı.

Ticari araç üretiminde artış
Yılın ilk 5 ayında ticari araç üretimi bir
önceki senenin aynı dönemine göre
yüzde 22 artış gösterdi. Ocak-Mayıs
döneminde ağır ticari araç grubunda
üretim yüzde 22 artarken, hafif ticari
araç grubunda da üretim yüzde 22 arttı.
Bu dönemde, yük ve yolcu taşıyan ticari
araç üretimi 217 bin 525 olurken, traktör
üretimi yüzde 15 oranında azalarak 20
bin 200 adet oldu. Pazara bakıldığında,
2021 yılı ilk 5 ayına göre ticari araç
pazarı yüzde 5, hafif ticari araç pazarı
yüzde 6 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 2
oranında azaldı.

Pazar, 10 yıllık ortalamaların
üzerinde
2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam
pazar geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 12 azalarak 290 bin 816 adet
düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde
otomobil pazarı ise yüzde 14 oranında
azaldı ve 214 bin 148 adet olarak

gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalara
göre 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde,
toplam pazar yüzde 0,3, otomobil pazarı
yüzde 0,9, ağır ticari araç pazarı yüzde
3,3 oranlarında artarken, hafif ticari araç
pazarı yüzde 2,2 oranında düşüş gösterdi.
2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen
yılın aynı dönemine göre ithal otomobil
satışları yüzde 10 ve yerli otomobil
satışları yüzde 19 oranlarında azaldı.

Toplam ihracat yüzde 2,7 azaldı
2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde 215
bin 892 adedi otomobil olmak üzere,
toplam üretimin yüzde 74’ünü oluşturan
380 bin 372 adet taşıt ihraç edildi.
Bu senenin Ocak-Mayıs döneminde
gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2021 yılı
aynı dönemine göre yüzde 3 azaldı. Bu
dönemde otomobil ihracatı bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 16
azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 22
oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2021
yılına göre yüzde 17 artarak 7 bin 290
adet olarak gerçekleşti.

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

66 RADÜS DERGİSİ 2022

Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

12,6 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine
göre, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde
toplam otomotiv ihracatı, geçen seneye
göre yüzde 3 oranında artarak 12,6

milyar dolar oldu. Euro bazında ise
yüzde 13 artarak 11,5 milyar Euro olarak
gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında
ana sanayi ihracatı yüzde 1 oranında,
tedarik sanayi ihracatı da yüzde 7

oranında arttı. Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) verilerine göre, toplam otomotiv
sanayi ihracatı, 2022 yılı Ocak-Mayıs
döneminde yüzde 12,2 pay ile sektörel
ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı.
Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

Kaynak: OSD
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Petrol Ofisi’nden İzmir’de
bir günde 5 istasyon açılışı
Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar
sektörlerinin geleneksel lideri Petrol
Ofisi, pandemi ve onun yarattığı
zorlu koşullara rağmen yatırımlarına
hız kesmeden devam ediyor. Türkiye
akaryakıt sektörünün en yaygın ve
en büyük dağıtım ağına sahip olan
Petrol Ofisi, İzmir’de bir günde 5 yeni
istasyonun açılışını gerçekleştirdi.

Pandemi, enerji, üretim ve tedarik
alanlarında yaşanan sorunlara karşın
yatırımlarına hız kesmeden devam
ettiklerini vurgulayan Petrol Ofisi CEO’su
Selim Şiper; “Enerji konusunda dünya
zor bir süreçten geçiyor. Artan maliyetler
nedeniyle yaşanan sıkıntılara karşın biz,
dağıtım ağımıza 5 yeni istasyon daha
ekledik. Bu dönemde aramıza katılan
yeni istasyonlar, Petrol Ofisi’nin gücünü
ve bayilerimizin markamıza duydukları
güveni gösteriyor” dedi.
Petrol Ofisi Perakende Direktörü Yiğit
Meral ise, müşteri memnuniyeti hedefleri
doğrultusunda sadece istasyon sayılarını
arttırmakla kalmadıklarını belirterek,
“İstasyon ağımızı genişletmenin yanında,

aynı zamanda istasyonlarımızdaki
fiziki koşulları ve hizmet kalitemizi de
arttırıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yenilikler
ve yaptığımız güçlü iş birlikleri sayesinde
bugün istasyonlarımız akaryakıt alınan
yerlerin ötesinde, müşterilerimizin tüm
alışverişlerini yapabildikleri, kahveden
sandviçe keyifli vakit geçirdikleri birer mola
alanlarına dönüşmüş durumda” dedi.
Türkiye akaryakıt sektörünün en büyük
dağıtım ağına sahip olan Petrol Ofisi, 1.900’ü
aşkın istasyon sayısına İzmir’de bir günde
açılışını gerçekleştirdiği 5 istasyon daha
ekledi. 17 Mayıs Salı günü birbiri ardına
düzenlenen açılış törenlerine Petrol Ofisi
CEO’su Selim Şiper, Perakende Direktörü
Yiğit Meral ile şirket yöneticileri katıldı.

“Krizlere inat dağıtım ağımızı
büyütmeye devam ediyoruz”
Törenlerde konuşan Petrol Ofisi CEO’su
Selim Şiper, her koşulda yeni yatırımlarla
ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam
ettiklerini kaydederek şunları söyledi:
“Liderlik, en zor zamanlarda belli olur. En
fırtınalı durumlarda bile ayakta kalmayı,
iş ortaklarına ve paydaşlarına sahip
çıkmayı, onlara güven vermeyi gerektirir.
Petrol Ofisi olarak, akaryakıt sektörü
liderliğimizin bize yüklediği sorumlulukla,
her koşulda yatırımlarımıza hız kesmeden
devam ediyoruz. Pandemi, enerji, üretim
ve tedarik alanlarında yaşanan krizler
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birer keyifli mola alanlarına dönüşmüş
durumda. Önümüzdeki dönemde de yine
yeniliklerimiz ile sektöre öncülük etmeye
devam edeceğiz.”

Petrol Ofisi, 5 yeni istasyon ile
dağıtım ağını daha da güçlendirdi

nedeniyle sektörün sıkıntı yaşadığı bir
dönemde biz, yeni istasyonlarla dağıtım
ağımızı daha genişletiyoruz. Bugün de
dağıtım ağımıza 5 istasyon daha ekledik.
Böylesine zor zamanlarda, belirsizliğin
öne çıktığı riskli dönemlerde dahi
yatırımları hız kesmeden yapmak her
açıdan çok önemli, ancak bir o kadar da
zordur. Petrol Ofisi, gücü ve azameti ile
lider olarak üstlendiği bu sorumluluğu
aralıksız olarak yerine getirmeye devam
edecektir. Petrol Ofisi’ni farklı kılan da
tam olarak budur. Aramıza katılan bu
istasyonlarımız; Petrol Ofisi’nin gücünü
ve bayilerimizin markamıza duydukları
güveni gösteriyor. Biz de Petrol Ofisi
olarak, ülkemize ve insanımıza olan
inancımızla her koşulda yatırım yapmaya,
istikrarlı ve güçlü adımlarla ilerlemeye
devam edeceğiz.”

“Petrol Ofisi olarak, bir yandan dağıtım
ağımızı yeni istasyonlarla genişletirken,
diğer yandan da istasyonlarımızdaki hizmet
kalitesini daha da ileri taşıyacak çalışmalar
yürütüyoruz. Özellikle son beş yıl içerisinde
istasyonlarımızda gerçekleştirdiğimiz
yeniliklerle sektöre örnek adımlar attık.
İstasyonlarımız bugün akaryakıt alınan
alanların ötesinde; müşterilerimizin
alışverişlerini yapabildikleri, kahveden
sandviçe tüm ihtiyaçlarını görebildikleri

İlk açılış töreni, Kocaer Ailesi’ne ait olan
İzmir’in Konak ilçesindeki Hatay semti,
İnönü Caddesi’nde bulunan Kocaer
Petrol’de gerçekleştirildi. İkinci ve üçüncü
açılışlar ise Cantürk Grup’un işletmeciliğini
yaptığı Urla ilçesindeki Macide Cantürk
ve Cantürk Petrol istasyonlarında
düzenlendi. İzmir’deki açılışların
dördüncüsü ise Bornova ilçesindeki
Kamil Tunca Bulvarı’nda bulunan Çağsan
Petrol’de Hasan Çağlayan, Hüseyin
Çağlayan, Adnan Güreler ve Aziz Ulu’nun
ev sahipliğinde yapıldı. Petrol Ofisi’nin
akaryakıt sektöründeki gücünü gösteren
açılışların sonuncusu ise, Bornova ilçesi
İstanbul Caddesi’ndeki Evka-3’teki Hilpet
Petrol istasyonunda gerçekleştirildi.

“Hem dağıtım ağımızı genişletiyor
hem de hizmet kalitemizi geliştiriyoruz”
Müşteri memnuniyetinin en önemli odak
noktalarını oluşturduğunu ifade eden
Petrol Ofisi Perakende Direktörü Yiğit
Meral da şöyle konuştu:

2022 RADÜS DERGİSİ 69

FUARIN ADI

BAŞLAMA-BİTİŞ
TARİHİ

KONUSU

OTOMOTİV VE YAN
SANAYİ SANAL FUARI

5 Haziran 2021
15 Ağustos 2022
365 Gün
Online Sanal

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

Fuar Takip

LOJİSTİK VE
DEPOLAMA SANAL
FUARI

15 Haziran 2021
15 Ağustos 2022
365 Gün - Online
Sanal

Lojistik ve
Depolama,
İstifleme ve
Taşımacılık

Fuar Takip

23~26 Ağustos
2022

28.Ticari Araçlar,
İstasyon Kurulumu
ve Servis
Malzemeleri

RUSYA –
Moskova

13 Eylül 2022
17 Eylül 2022

Uluslararası
Otomotiv, Yedek
Parça ve Yan
Sanayi Fuarı

Messe
Frankfurt

26 Eylül 2022
1 Ekim 2022

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

AUTOCOMPLEX

AUTOMECHANIKA
FRANKFURT

MAKTEK EURASIA
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ŞEHİR - YER

DÜZENLEYEN
FİRMA

ACS Expo

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

Petlas Türkiye’nin en büyük
73’üncü sanayi kuruluşu

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO)
sanayi sektörünün en değerli
verilerini oluşturan “Türkiye’nin
500 Büyük Sanayi Kuruluşu”
araştırmasına göre Petlas, lastik
sektörünün en fazla büyüyen
markası olarak 73’üncü sırada yerini
aldı. 2021 yılında gerçekleşen 5,2
milyar TL cirosu ile sektörün öncüsü
olduğunu bir kez daha kanıtladı.

“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu”
araştırması, sanayi sektörü başta
olmak üzere Türkiye ekonomisinin
büyümesinden ihracatına, finansmandan
yatırım iklimine kadar birçok alanda
detaylı bilgiler içeriyor. Türkiye’de üretim
yapan büyük üreticilerin yer alması
nedeniyle lastik sektörü için de oldukça
önemli bir gösterge olan araştırmada,
Türkiye’nin tek yüzde 100 yerli sermayeye
sahip lastik markası Petlas, 73’üncü sıraya
yükseldi. Sektöründe en fazla ciro artışı
sağlayan üretici olan Petlas, sıralamada 9
sıra birden yükselerek lastik sektörünün
en çok büyüyen şirketi oldu. 2021 yılı
üretimden net satışları 5 milyar 233
milyon TL düzeyinde gerçekleşen Petlas,
sektörünün lider markası olma yolunda
istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Petlas, bir
önceki yıl da 13 sıra birden yükselerek
listede 82’nci sırada yer almıştı.

sırada yer almanın Petlas’ın sektöründe
istikrarlı ve emin adımlarla ilerleyişinin
kanıtı olduğunu ifade etti.
S. Safa Özcan, konuşmasına şu sözlerle
devam etti: “Yarım asırdır hazırlanan bu
araştırma Türkiye ekonomi tarihi açısından
adeta bir kayıt defteri niteliği taşıyor.
Petlas olarak Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu sıralamasında 73’üncü sırada yer
alarak Türkiye ekonomisinin büyümesine
katkı sunan en büyük şirketlerden biri
olmak bize gurur veriyor. Ülkemizin
üretim gücüne inancıyla, üretime yaptığı
yatırımlarla hızla büyüyen Petlas hem
Türkiye’de hem de Dünyanın 120’den
fazla ülkesinde tüketicisiyle buluşmaya
devem edecek. Yenilikçi ürünler için ar-ge
yatırımları ve sürdürülebilir bir üretim için
çevreye duyarlı projeleri sürdürecek.”

“Petlas yatırımla 		
büyümeye devam ediyor”

S. Safa Özcan

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi S. Safa
Özcan, İstanbul Sanayi Odası’nın
(İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız
gerçekleştirdiği ve sektör için en değerli
verileri oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu” araştırmasında 73’üncü
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EFSANELER KALESI

Toros Dağları’nı aşarak Antakya’ya
giden tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan
Yılan Kalesi, Orta Çağ’da Çukurova’nın
Haçlı işgali döneminde Bizanslılar tarafından yapılmıştır. Anavarza, Tumlu ve Kozan
Kaleleri gibi ovadaki diğer kaleleri de
görüş alanının içine alan kalenin 8 yuvarlak burcu vardır. Kalenin güneyinde
yer alan nizamiye kapısından itibaren taş
basamaklı merdivenlerle teraslara çıkılmaktadır. Kilise ve sarnıcı bulunan kalenin,
garnizonu en üst bölümde yer almıştır.
Sarp kayalar üzerine yapılmış olan kalenin
önemli bir sanat değeri vardır.
Eski adı Govara (Kovara) olan kaleye,
yörede Şahmeran efsanesinin geçtiği
yer olarak kabul edilmesinden dolayı,
ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi 17. yy’da
Şahmeran Kalesi adını vermiştir. Daha sonra Yılan Kale adını alan bu yapı, son derece
zeki biçimde tasarlanan ve yerleştirilen
sağlam surları, burçları, kale meydanına
üç kapıdan sonra ulaşılabilmesi ve kapıları
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birbirine bağlayan portatif merdivenleri
ile fethedilmesi zor bir kale olmuştur. Yapı
üzerinde Bizans, Haçlı ve Ermeni onarımlarına ait duvar kalıntıları göze çarpmaktadır. Ermeni onarımları, pervaz, pencere
ve kapı üstü tonozlarında kendini gösterir.
Bu onarımları belgeleyen bir Ermeni yazıtı
da yapı üzerinde mevcuttur.
Tarihi 11. yüzyıla uzanan orta çağ
dönemi kalelerinden Yılan Kale’nin, adını
nasıl aldığı konusunda farklı kaynaklar bu-

lunuyor. Kimi söylencelerde, içinde yılanları eğiten bir kişinin yaşamasından dolayı
kalenin bu adı aldığına yer verilirken,
kimisine göre, surlarının yılan gibi kıvrımlı
olmasından dolayı kalenin bu ismi aldığı
düşünülüyor. Halk arasında ise ağırlıklı
olarak, vücudunun yarısı yılan yarısı kadın
olan ve Lokman Hekim’e ölümsüzlük iksirini veren mitolojik varlık Şahmeran’ın
yaşadığı yer olmasından dolayı, yapının
Yılan Kale adını aldığına inanılıyor.
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BHARAT
Yönetmen: Ali Abbas Zafar
Oyuncular: Salman Khan, Katrina Kaif, Disha
Patani devamı
Tür: Dram, Bollywood
Ülke: Hindistan
Bharat, bir ailenin özgürlük için verdiği zorlu
mücadeleyi konu ediyor. Bharat, henüz sekiz
yaşında bir çocukken, ailesi ile birlikte hayatlarını
kurtarmak için evlerini terk eder. Ülkeden
ayrılacakları sırada ablasının kaybolması, ailenin
planlarını değiştirir. Babası, ablasını bulmak için
geride kaldığında küçük çocuk babasına, ne
olursa olsun ailesini bir arada tutacağına söyler.
Bharat, Karşısına türlü zorluklar çıksa da o sözünü
tutmak için elinden geleni yapar. Aradan geçen
onca yılın ardından yetişkin bir adam olduğunda
bile Bharat, babasına verdiği sözden güç alarak
yaşadığı zorlukların üstesinden gelip ailesini bir
arada tutmaya çalışır.

KIZ KARDEŞLER
Yönetmen: Emin Alper
Oyuncular: Cemre Ebuzziya,
Ece Yüksel, Helin Kandemir
Tür: Dram
Ülke: Türkiye, Almanya,
Hollanda, Yunanistan
Kız Kardeşler, annelerinin ölümünün ardından
farklı yollara savrulmak zorunda kalan üç kız
kardeşin hikayesini konu ediyor. Reyhan, Nurhan
ve Havva küçük yaşta öksüz kalan üç kız kardeştir.
Annelerinin ölümünün ardından kardeşler,
kasabaya farklı ailelerin yanına besleme olarak
gönderilir. Birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan
kardeşler, yeni yaşamlarına uyum sağlamakta
epey zorlanır. Kızlar, yanlarında kaldıkları ailelerin
yanında tutunamayınca, baba ocağına geri
gönderilir. Aradan geçen yılların ardından köylerine
dönen kardeşler, yeniden bir araya geldiklerinde
kaçtıkları gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.
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DÖNÜŞÜM
Yazar: Franz Kafka
Yayınevi: Can Yayınları - Dünya Klasikleri Dizisi
Franz Kafka’nın 1915’te yayımlanan Dönüşüm adlı
öyküsü, yazarın, anlatım sanatının doruğuna ulaştığı
bir eseridir. Küçük burjuva çevrelerindeki yozlaşmış aile
ilişkilerini en ince ayrıntılarına kadar irdeleyen bu uzun
öykü, aynı zamanda toplumun dayattığı, işlevini çoktan
yitirmiş kalıplara bilinç düzeyinde başkaldıran bireyin
tragedyasını çarpıcı bir biçimde dile getirir. Kitabın
Değişim olarak bilinen adının gerçekte Dönüşüm
olduğu, ifadesini Ahmet Cemal’in açıklamasında
bulur: “Gregor Samsa’nın bir sabah kendini yatağında
bir böcek olarak bulması, salt bir değişim değil fakat
‘başkalaşım’dır O, insanlığını koruyarak bazı değişiklikler
geçirmemiştir; artık farklı bir canlı türü olmuştur.” Bu
açıklama, Kafka’nın eserini tanımlarken kullandığı
ifadeyle de örtüşür: “Herkes, beraberinde taşıdığı bir
parmaklığın ardında yaşıyor. Şimdi hayvanlarla ilgili
bunca şey yazılmasının nedeni de bu.

NIETZSCHE
AĞLADIĞINDA
Yazar: Irvin D. Yalom
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları
Bir gün, erkeklerin başını döndüren kadın,
Salomé, Nietzsche’den habersiz Breuer’e
gelir. “Avrupa’nın kültürel geleceği tehlikede,
Nietzsche ümitsiz. Ona yardım edin” der.
Breuer, Salomé’yi tekrar görebilmek umuduyla
“peki” der. Böylece varoluşun kader,
inanç, hakikat, huzur, mutluluk, acı, özgürlük,
irade... ve neden, nasıl gibi en önemli
duraklarından geçen bir yolculuk başlar...
Kendisiyle ve hayatla yüzleşmekten
çekinmeyenlere...
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BULMACA
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SOLDANSAĞA
SAĞA
SOLDAN
Manavgat
Çayı’nın
Akdeniz’e
1.1.Manavgat
Çayı’nın
Akdeniz’e
dökülürken oluşturduğu, doğal
dökülürken oluşturduğu, doğal
güzelliğiyle tanınmış göl
güzelliğiyle tanınmış göl
2. Aletler bütünü
2. Aletler bütünü
3. Çanakkale ilinde ünlü bir antik kent
3. Çanakkale ilinde ünlü bir antik kent
4. Tanıtma filmi
4. Tanıtma filmi
5. Halk dilinde küçük çömleğe ya da
5. Halk
dilinde
küçük
çömleğe
güveç
kabına
verilen
ad ya da
güveç
kabına de
verilen
ad yaprakları güzel
6. Fesleğen
denilen,
kokulu
süs bitkisi
7. Lup,bir
mercek
7.8.Lup,
mercek
Ekip
gereçleri
8. Ekip gereçleri
YUKARIDAN
YUKARIDANAŞAĞIYA
AŞAĞIYA
1.1.Mantıkta
verilen
birbir
önermeden
Mantıkta verilen
önermeden
çıkarsama
yoluyla
varılan
sonuç
çıkarsama
yoluyla
varılan
sonuç
2.2.Hırslı
Hırslı

3.3.Taş
kullanılan
büyük
çekiç
Taşkırmakta
kırmakta
kullanılan
büyük
çekiç
4.4.Yabancı
ve
uzak
ülkelerle
ilgili,
bu
Yabancı ve uzak ülkelerle ilgili, bu
ülkelerden
getirilmiş
ülkelerden
getirilmiş

Eğimölçer
5.5.Eğimölçer
6.
Tek
tohumluk
kuru
meyve
6. Tek tohumluk
kuru
meyve
Jüpiter
gezegenine
verilen
7.7.Jüpiter
gezegenine
verilen
birbir
adad

Malzemeler
• 1 litre süt
• 1 su bardağı + çeyrek su
bardağı şeker
• 1,5 Türk kahvesi fincanı
nişasta
• 1 Türk kahvesi fincanı un
• 2 dolu yemek kaşığı kakao
• 1 paket vanilya
• 50 gr margarin

Üzeri için
• 1 paket krem şanti
• Krem şanti için 1 su
bardağı süt
• Hindistan cevizi

Hazırlanışı

Sultan Sarması

Bir tencereye süt, un, şeker,
nişasta ve kakao alınarak
karıştırılır. Muhallebi kıvamına
gelene kadar karıştırılarak pişirilir.
Altını kapatmaya yakın margarin
ve vanilya eklenerek yağın
erimesi sağlanır ve altı kapatılır.
Büyük boy fırın tepsisinin tabanı
bolca hindistan cevizi ile kaplanır.
Hazırlanan muhallebi dikkatlice
üzerine ince bir şekilde gezdirilir.
Bu şekilde soğumaya bırakılır.
İyice soğuduğunda krem şanti
de hazırlanarak üzeri tamamen
kapatılır. Krem şantinin erimemesi
için muhallebinin iyice soğumuş
olması gerekmekte. Ardından
dilimlenir. Rulo şeklinde sarılacağı
için uzun dilimler olmalıdır. Bir
kenarından kaldırılarak dikkatlice
sarılır ve servis edilir. Afiyet olsun.

Püf noktası
Sultan sarması yaparken
elde ettiğiniz muhallebinin
pürüzsüz bir kıvamda olması
gerekmektedir. Muhallebinizi
büyük boy fırın tepsisine
dökmelisiniz. Eğer küçük olursa
muhallebi kalın gelecek ve
sararken kırılmalar olacaktır.
Kullanacağınız kabınız
ya da tepsiniz küçük ise
muhallebi miktarını azaltarak
kullanabilirsiniz. Krem şantinizi
muhallebiniz sıcakken dökerseniz
krem şantiniz eriyecek ve
görüntü bozulacaktır. Bu yüzden
kremşantinizi muhallebiniz
soğuduğunda dökmelisiniz.
Sarmalarınızı sarmadan önce 1
gece buzdolabında bekletirseniz
ertesi gün daha kolay
saracaksınızdır.
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