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Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com

Petrol fiyatlarındaki 
düşüşün 

değerlendirilmesi

P etrol, küresel ekonomiden gelen zayıf sin-
yallerle haftalık kaybını yüzde 10’a çıkar-
dı. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt 
indirimlerini beraberinde getirdi. İndi-
rimlerin sürüp sürmeyeceği ise piyasanın 
seyrine bağlı.

Ekonomik daralma petrol tüketiminin 
de azalması anlamına geliyor. Bu nedenle 
fiyatlarda baskı var ve petrolle beraber bü-
yümeye bağlı sektör hisselerinde de düşüş-
ler devam ediyor.

Fiyatlardaki düşüşün en büyük nede-
ni resesyon kaygısı. ABD Başkanı Biden 
da resesyonu kaçınılmaz bir son olarak 
görmediklerini belirttiler. Fakat piyasalar 
yetkililer kadar iyimser olmamakla be-
raber her geçen gün resesyon olasılığına 
daha ihtimal veriyorlar. Ekonomik daralma 
petrol tüketiminin de azalması anlamına 
geliyor. Bu nedenle fiyatlarda baskı var ve 
petrolle beraber büyümeye bağlı sektör 
hisselerinde de düşüşler devam ediyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı 
olan Çin’in ekonomik aktivitesinde mey-
dana gelen zayıflık belirtileri ve ABD ile 
Avrupa ekonomilerinden gelen resesyon 
sinyallerinin 
artması talep 
konusundaki 
endişeleri 
yükselterek 
petrol fiyat-
larını aşağı 
çekti.

Ancak 
Suudi Ara-
bistan’ın 
Asya’ya sat-
tığı petrolün 
fiyatına zam 
yapması ve 

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 
ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden 
oluşan OPEC+ grubunun sınırlı üretim 
artışı duyurması fiyatların sert düşmesini 
engelledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt 
indirimlerini beraberinde getirirken bu 
indirimlerin sürüp sürmeyeceği de merak 
konusu oldu. Döviz kurlarındaki seviye ve 
petrol piyasasındaki seyir akaryakıt fiyat-
larının geleceğinde belirleyici olacak.

Petrol fiyatlarında son bir haftada ya-
şanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarını da 
etkiledi.

Benzin ve motorin fiyatları, İtalya 
Cenova’daki akaryakıt borsasında işlem 
gören ürünlerin son beş günlük kapanış 
fiyatı ortalaması üzerinden belirleniyor. Bu 
fiyatın mevcut döviz kuru üzerinden TL’ye 
çevrilmesi ile ortaya çıkan fiyat, dağıtım 
şirketleri ve bayi kârının da eklenmesi ile 
pompaya yansıyor.

Ham petrol fiyatları ise akaryakıt fiyatla-
rının oluşumdaki genel eğilimi göstermesi 

açısından 
belirleyici olu-
yor. Bu neden-
le petrol fiyat-
larının düşüşü 
Türkiye’deki 
akaryakıt 
fiyatlarının 
da düşmesi-
ni sağlıyor. 
Ancak dolar/
TL kurunda-
ki artışlar bu 
indirim mikta-
rını azaltıyor.
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Mercedes-Benz eActros
Köln’de atık toplama aracı olarak 

hizmete alındı

Dünyanın ilk elektrikli ağır hizmet 
kamyonu Mercedes-Benz eActros’un 

atık toplama aracı olarak tasarlanan 
modeli REMONDIS firması tarafından 

hizmete alındı. Dünyanın en büyük geri 
dönüşüm, su ve servis şirketlerinden 

biri olan REMONDIS, eActros’u 
farklı bölgelerde de kullanmayı 

hedefliyor. 2021 yılında seri üretime 
alınan eActros’un çeşitli kapsamları 
Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE 

ekibi tarafından geliştirildi.
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Dünyanın ilk elektrikli ağır hizmet 
kamyonu olan ve 2021 yılında seri 
üretime alınan Mercedes-Benz eActros’un 
ağır işlerde kullanım uygulamalarının 
kapsamı kademeli olarak genişlemeye 
devam ediyor. Prototipten seri üretime 
alınma sürecine kadar Mercedes-Benz 
Türk Kamyon AR-GE ekibinin de önemli 
katkılar sağladığı eActros’un atık toplama 
aracı olarak tasarlanan modeli, dünyanın 
en büyük geri dönüşüm, su ve servis 
şirketlerinden biri olan REMONDIS 
tarafından hizmete alındı. 

Mercedes-Benz eActros’u atık toplama 
hizmeti vermek amacıyla Köln’de şehir 
içinde kullanan REMONDIS, eActros 
ile Rhineland bölgesinde kentsel atık 
toplama hizmeti vermeyi de planlıyor. 

Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE 
ekibi önemli sorumluluklar üstlendi

eActros’un çeşitli kapsamları Mercedes-
Benz Türk Kamyon AR-GE ekipleri 
tarafından geliştirildi. eActros için 
Kamyon AR-GE ekibinin geliştirdiği bazı 
sistemler, Daimler Truck çatısı altındaki 
ağır ticari araçlarda ilk defa yer alırken; 
başlangıç aküsü ve kabloları ile düşük 
gerilim güç dağıtma üniteleri gibi 
sistemlerin sorumluluğu ise tamamen 

Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE 
ekipleri tarafından üstlenildi.

Araçtaki AVAS (Sesli Yaya Uyarı Sistemi), 
Kabin İçi Acil Durum Sürücü Uyarı 
Sistemi ile Yüksek ve Düşük Gerilimli 

Güç Sistemlerini geliştiren Mercedes-
Benz Türk Kamyon AR-GE ekiplerinin, 
global proje destek ve koordinasyonu ile 
şasi & kabin modelleme ve hesaplama 
konularında da imzası bulunuyor.
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Gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda 
sürdürülebilirliği ve çevre konusunu 
odağına alan Mercedes-Benz Türk, 
elektrikli kamyonlar için yüksek voltaj 
şarj dolum istasyonu kurulumu ile 
elektrikli geleceğe ilerlemeye devam 
ediyor. Otomotiv dünyasında gündemi 
belirleyen elektrik dönüşümü konusunda 
önemli bir çalışmaya imza atan şirket, 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda iki adet 
350 kW’lık şarj ünitesi kurdu. Türkiye’de 
ağır vasıta araçlar için 350 kW kapasitede 
kurulan ilk şarj istasyonu olma özelliğine 
sahip olan yeni şarj üniteleri, Mercedes-
Benz Kamyon Üretim Mühendisliği 
Başkanı Prof. Uwe Baake ve Mercedes-
Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörü 
Melikşah Yüksel’in katılımıyla devreye 
alındı.

Yeni kurulum ile Mercedes-Benz Türk 
Aksaray AR-GE Merkezi, Mercedes-
Benz yıldızı taşıyan kamyonların tüm 
dünyadaki “tek uzun yol testi merkezi” 
görevine ek olarak, sıfır emisyon hedefi 
kapsamında elektrikli araçların yol testi 
merkezlerinden biri olma görevini de 
üstlendi. Sürdürülebilirlik açısından 
önemli bir dönüm noktası olan elektrikli 
şarj istasyonlarının faaliyete alınması ile 
elektrikli araçların da uzun yol testleri 
Aksaray AR-GE Merkezi tarafından 
gerçekleştirilip onaylanacak. Bu 
kapsamda elektrikli kamyonların AR-GE 
süreci için Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 
iki adet 350 kW’lık şarj ünitesi kuran 
şirket, gerçekleştirdiği açılışla birlikte söz 
konusu şarj ünitelerini AR-GE ekibinin 
hizmetine sundu. 

Mercedes-Benz Kamyon Üretim 
Mühendisliği Başkanı Prof. Uwe Baake, 
“Daimler Truck’ın önemli merkezlerinden 
biri olan Mercedes-Benz Türk Aksaray 
AR-GE Merkezi, sürdürülebilir ve karbon 
nötr taşımacılığın geleceği için gerekli alt 
yapı çalışmalarına hız kesmeden devam 
ediyor. Bugün burada hizmete aldığımız 
şarj istasyonları ile sıfır emisyon hedefi 
kapsamında elektrikli araçların uzun yol 

Mercedes-Benz Türk 
elektrikli geleceğe hazır

Gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda sürdürülebilirliği 
ve çevre konusunu odağına alan Mercedes-Benz 
Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda iki adet 350 

kW’lık şarj ünitesi kurdu. Türkiye’de ağır vasıta 
araçlar için 350 kW kapasitede kurulan ilk şarj 
istasyonu olma özelliğine sahip olan yeni şarj 

üniteleri Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda kullanılmaya başlandı.
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testleri Aksaray AR-GE Merkezi tarafından 
gerçekleştirilecek. AR-GE ekiplerimizin 
sorumluluklarına ek olarak geliştirdikleri 
çözümler ve yenilikler sayesinde 
Mercedes-Benz yıldızlı kamyonların 
geleceği Türkiye’den belirlenmeye devam 
edecek” dedi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE 
Direktörü Melikşah Yüksel ise, açılış 
töreninde yaptığı konuşmada şunları 
söyledi: “Hoşdere Otobüs Fabrikamız ve 
Aksaray Kamyon Fabrikamızda, Daimler 
Truck dünyasının en önemli AR-GE 
merkezlerinden iki tanesine ev sahipliği 
yapıyoruz.  Sürdürülebilirlik için anahtar 
rol oynayan altyapı çalışmalarında ilk 
adımı iki adet 350 kW’lık elektrikli şarj 
istasyonumuz ile attık. Çatı şirketimiz 
Daimler Truck, karbon nötr bir gelecek 

için kullanılacak teknoloji konusunda 
stratejimizi belirledi. İlerleyen dönemde 
ürün portföyümüz hem batarya 
elektrikli hem de hidrojen bazlı tahrik 
sistemleriyle elektrikli hâle gelecek. 350 
kW’lık kapasiteye sahip olan ve ağır 
vasıta araçlara hızlı şarj imkânı sağlayan 
şarj istasyonlarımız, Türkiye’de ağır 
vasıta için bu kapasitede kurulan ilk 
şarj istasyonu olma özelliğine de sahip. 
Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE 
ekibinin gerçekleştirdiği çalışmaların 
Daimler Truck dünyasının geleceğinin 
şekillenmesinde önemli bir rol oynamaya 
devam edeceğine inanıyorum. Yeni 
başarılara imza atmak için gelecekte 
de durmaksızın çalışmayı sürdüreceğiz. 
Mercedes-Benz Türk olarak elektrikli 
geleceğe tam şarj hazırız.”

36 yıldır Aksaray’ın “Mercedes-Benz 
Şehri” olarak kalkınmasına destek veriyor

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası, aynı zamanda Aksaray’ın 
“Mercedes-Benz Şehri” olarak kalkınmasına 
destek veriyor. Daha yeşil bir Aksaray 
için kendi adını taşıyan Hatıra Ormanı 
projesini de hayata geçiren Mercedes-
Benz Türk, bu kapsamda ilk fidanları 
2 Haziran 2022 tarihinde toprakla 
buluşturmuştu. Mercedes-Benz Kamyon 
Üretim Mühendisliği Başkanı Prof. Dr. Uwe 
Baake, Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE 
Direktörü Melikşah Yüksel ve AR-GE ekibi 
de sürdürülebilirlik ve elektrikli geleceğe 
yönelik yapılan çalışmanın anısına daha 
yeşil bir Aksaray için #Daimaİleri diyerek 
Hatıra Ormanı’na fidan dikimi gerçekleştirdi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörü Melikşah Yüksel, 
“Mercedes-Benz Türk olarak sürdürülebilirlik için anahtar rol 
oynayan altyapı çalışmalarında ilk adımı iki adet 350 kW’lık 
elektrikli şarj istasyonumuz ile attık. Gerçekleşen bu yeni kurulum 
ile Aksaray AR-GE Merkezimiz, Mercedes-Benz yıldızı taşıyan 
kamyonların tüm dünyadaki ‘tek uzun yol testi merkezi’ görevine 
ek olarak; sıfır emisyon hedefi kapsamında elektrikli araçların da 
yol testi merkezlerinden biri olma görevini üstlendi” dedi.
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Bize www.linak.com.tr üzerinden veya 
0312 472 63 38 nolu telefon 
numarasından ulaşabilirsiniz

LINAK AKTÜATÖRLER iLE 
ÖZGÜRLEŞEN MAKİNALAR

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

• IP66/ IP69K

Hassas konum bilgisi, bakım gerektirmez, kolay montaj...
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MAN, Bolu’da firmadan aldığı
200 araçlık siparişin

100 adedini törenle teslim etti

Yeni nesil ödüllü kamyon ve çekicileri ile lojistik 
sektöründe işletmelerin güvenilir çözüm ortağı olan 

MAN, Bolu’da yılın en büyük toplu araç teslimatını 
gerçekleştirdi. MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., Bolu, 
Düzce, Akçakoca, Sakarya ve Kocaeli bölgesinde faaliyet 
gösteren 80 lojistik firmasından aldığı 200 adet araçtan 

oluşan büyük siparişin ilk kısmı olan 100 adet MAN 
kamyon ve çekiciyi törenle teslim etti. 
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Bölgenin, ağır ticari araç tescili 
noktasında İstanbul, Ankara, İzmir 
gibi büyük şehirlerden sonra gelen en 
önemli lokasyon olduğunun belirten 
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 
Kuzey Marmara Bölgesi Kamyon Satış 
Müdürü İbrahim Altun, “Bolu, bizim 
özel önem verdiğimiz bir bölge. Bu 

nedenle de bölgenin ihtiyaçlarına 
uygun şekilde araçlarımızı konfigüre 
ederek, iş ortaklarımızın memnuniyetini 
artırdık. Bu da bizi bölgenin tercih edilen 
markası haline getirdi. Bugün de bu 
memnuniyetin bir göstergesi olarak, 
bölgede faaliyet gösteren 80 firmamızdan 
aldığımız toplam 200 adetlik MAN 

kamyon ve çekici siparişinin yarısını 
müşterilerimize teslim ettik” dedi.

Ağır ticari araçların köklü ve küresel 
markası MAN, toplu araç teslimatlarına 
bir yenisini daha ekledi. İleri teknoloji, 
dayanıklılık, performans, yüksek yakıt 
tasarrufuna sahip yeni nesil araçları 
ve satış sonrası kaliteli hizmet anlayışı 
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ile işletmelerin gözdesi haline gelen 
MAN, Bolu’da yılın en büyük toplu araç 
teslimatını gerçekleştirdi. MAN Kamyon 
ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen teslimat töreninde Bolu, 
Düzce, Akçakoca, Sakarya ve Kocaeli 
bölgesinde faaliyet gösteren 80 lojistik 
firmasından alınan toplam 200 adetlik 
siparişin ilk kısmı olan 100 adet MAN 
kamyon ve çekici teslimatı yapıldı.

Heyecan ve mutluluğu   
bir arada yaşıyoruz
2 Ağustos’ta gerçekleştirilen teslimat 
törenine MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. adına Kuzey Marmara Bölgesi Kamyon 
Satış Müdürü İbrahim Altun, Bölge Satış 
Yöneticileri Özgür Tutumlu, Hakan Akgün, 
Finansman Koordinatörü Doğan Gamsız, 
MAN TopUsed yetkilileri ve araç teslimatı 
yapılan lojistik firmalarının yöneticileri ile 
kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. 

Toplu teslimat töreninde araçlarının 
anahtarlarını teslim alan firma 
yöneticileri, MAN ile yol arkadaşlığı 
yapmaktan duydukları memnuniyeti 
dile getirdiler. MAN’ın hem araç hem de 
hizmet kalitesi ile kendileri için güvenilir 
çözüm ortağı olduğunu ifade en firma 
temsilcileri, iş birliklerinin önümüzdeki 
dönemde artarak devam edeceğine 
inandıklarını kaydettiler. 

MAN markası ile ilk kez 
tanışan firmaların temsilcileri 
ise, yeni nesil ödüllü MAN 
araçlarına sahip olmanın 
heyecan ve mutluluğunu bir 
arada yaşadıklarını söylediler.
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“Bolu, özel önem   
verdiğimiz bir bölge”
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 
Kuzey Marmara Bölgesi Kamyon 
Satış Müdürü İbrahim Altun, Bolu 
bölgesinin sahip olduğu potansiyel ve 
güçlü firmaları ile Türkiye’nin lojistik 
sektörünün çok önemli lokasyonlarından 
biri olduğunu vurgulayarak, “Rakamlara 
bakıldığında 2012-2022 arasındaki 10 
yıllık süreçte bu bölgede yaklaşık 14.000 
ağır ticari araç tescili gerçekleşmiş. Yani 
her yıl satılan yaklaşık 100 adet ağır ticari 
aracın ortalama 6 adedi bu bölgeye 
tescil olmuş. Dolayısıyla Bolu bölgesi; 
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük 
şehirlerdeki tescil adetlerinden sonra 

gelen çok önemli bir bölge konumunda 
bulunuyor. Burası gerek yurt içi gerekse 
de yurt dışına yönelik lojistik faaliyetleri 
nedeniyle özellikle çekici satışları ile öne 
çıkan bir bölgemiz. 

Biz de bölgeye verdiğimiz özel önem 
doğrultusunda, son yıllarda araçlarımızı 
bölge ihtiyaçlarına uygun şekilde 
konfigüre ederek, iş ortaklarımızın 
memnuniyetini daha da artırdık. 2021 
yılından itibaren de pazarda büyük ilgi 
gören ‘International ‘Truck of the Year 
2021- Yılın Kamyonu’ ödülüne sahip 
araçlarımızı bölgedeki firmalarımıza 
teslim etmeye başladık. Ödüllü 
araçlarımız yeni nesil teknolojileri 
ile firmalarımızdan da tam not aldı. 
Araçlarımızın üstün niteliklerinin 
yanında satış sonrası sunduğumuz 
kaliteli hizmet anlayışı MAN’ı, bölgenin 
en çok tercih edilen markalarından biri 
haline getirdi. 

“İhtiyaçları dinleyip, en uygun 
çözümleri geliştirdik”
Bu bölgede müşterilerimize yönelik 
yaptığımız bu özel çalışmanın ardından 
da beklentilerimizin karşılığını hızlı bir 
şekilde almaya başladık. Bolu, Düzce, 
Akçakoca, Sakarya ve Kocaeli bölgesinden 
faaliyet gösteren 80 lojistik firmamız ile 
el sıkışarak, 200 adetlik bir araç siparişi 
aldık. Bugün ise, bu araçların yarısını 
özel bir tören ile yaşam boyu iş ortağı 
olarak gördüğümüz müşterilerimize 
teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Önümüzdeki aylarda da teslimatlarımız 
yoğun bir şekilde devam edecektir. 

MAN Ailesi olarak, bizi mutlu eden en 
önemli gelişmelerden biri de böylesine 
yüksek miktardaki bir satışın geniş 
bir kitleye yayılmasıdır. Bu adetlere, 
büyük müşterilere yapılan filo satışları 
ile değil, bireysel kullanıcılara ulaşarak, 
onların ihtiyaçlarını dinleyerek ve bu 
ihtiyaçlar doğrultusunda çözümler 
geliştirerek, ulaştık. Ayrıca bugün 
teslimat yaptığımız müşterilerimizin 
büyük kısmı MAN markasının kalitesi 
ile ilk kez tanışacaklar. Bu, bizim için 
ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Onlara da 
MAN Ailesi’ne ‘hoş geldiniz’ diyoruz. Yeni 
araçlarımız, tüm firmalarımıza hayırlı 
uğurlu olsun” diye konuştu.
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Dijital çağın gerekliliklerini 
önceden tespit edip, kullanıcı 

beklentileri doğrultusunda 
sektöründe adından söz 

ettiren OKT Trailer, 40’ı aşkın 
mühendisi ve Ar-Ge merkezinde 

gerçekleştirdiği yenilikleri ile 
geleceğin treyleri; “Aerodinamik 

Gıda Tankeri” projesinin 
tanıtımına hazırlanıyor.

“Geleceğe Daha Yakın” mottosu ile 
projelerinde yeniliği takip eden ve 
dünyanın pek çok ülkesinde ürünleri ile 
boy gösteren OKT Trailer; 20-25 Eylül 
2022 tarihleri arasında Almanya’nın 
Hannover kentinde düzenlenecek 
dünyanın en büyük ticari araçlar fuarı 
IAA Transportation 2022’de bu yıl 8. kez 
ziyaretçilerini ağırlayacağını duyurdu. 
Daha güzel bir gelecek için merak eden 
ve her geçen gün farklı coğrafyaların 
ihtiyaçlarına özel çözümleri ile ihracat 
payını arttıran OKT Trailer, birçok benzersiz 
özeliği içinde barındıran, premium 
donanımlara sahip 4 ürününü ve 
lansman tanıtımını yapacağı Aerodinamik 
Gıda tankeri projesini ziyaretçileri ile 
buluşturacak. Avrupa’da kendi ihracat 
rekorunu kıran ve her geçen gün büyüyen 
üretim hacmi ile çeşitli ülkelerden 
distribütörlerinin de katılımıyla gövde 
gösterisi yapmaya hazırlanan OKT, 

bu yıl sektörünün en iddialı tanıtımını 
yapacağına işaret ediyor.

Sektöre farklı bakış açısını ürünlerine 
yansıttığı özel araçlarının tanıtımında 
oldukça ilgi çekecek stantta farklı 
özelliklere sahip damperli silobas ve w 
tipi silobas çeşitleri, vakum tankerinin 
yanı sıra lansman ürünü tanıtımına 
yer verecek olan OKT Trailer, stant B20, 
salon 25’te geniş stant alanı ile yer alarak 
ziyaretçilerine ürünlerini ve yeniliklerini 
inceleme fırsatı sunacak.

AERODİNAMİK GIDA TANKERİ 
İLE TREYLER TASARIMINDA 
FUTURİSTİK DOKUNUŞLAR
Dünya’da ses getirecek yeni ürününün 
tanıtımına hazırlanan OKT Trailer, farklı 
çizgisiyle estetik görünümlü, ayrıcalıklı, 
alışılmışın dışında, kullanıcı ergonomisini 
ön planda tutan, oldukça iddialı, görsel 

OKT Trailer farklı çalışmaları ile
IAA Transportation’da yerini alıyor
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tasarımı ile farklı, geleceğe bakış 
açısı ile treyler modasını değiştirecek 
kullanıcı dostu bir ürün olan yeni nesil 
gıda tankerinin özelliklerini ve tasarım 
detaylarını sunacak. Üstün Teknolojik 
gelişmelerden faydalanarak tasarlanan, 
benzersiz özellikleri ile geleceğin treyler 
modeli olan yeni nesil gıda tankeri, 
gıda taşımacılığında üstün kullanım 
dinamiklerini müjdeliyor. Aerodinamik 
kaygısının önemli olduğu denizaltı ve aynı 
zamanda dünyanın en aerodinamik formu 
olan su damlası formundan yola çıkılarak 
tasarlanan yeni nesil gıda tankeri dış 
gövde özellikleri ile kullanım ergonomisi 
ve yakıt verimliliği sunacak.

AR-GE ÇALIŞMALARI İLE 
SİLOBAS ÜRETİMİNDE EN ÜST 
NOKTA
60 m³ Damperli Silobas, 22 m³ ve 39 
m³ W Tip Yatay Silobas Semi Treyler 
ürünlerindeki benzersiz özellikleri 
sergileyecek olan OKT Trailer mühendislik 
çözümleri ile özel müşterilerinin ilgi 
odağında yer almayı hedefliyor. 60 m³ 
Damperli Silobas ürününde maksimum 
dolum ve boşaltım hızı sağlanırken 
premium donanımları, güçlendirilmiş 
hibrit sistem şasi tasarımı, dev taşıma 
hacmi ile güvenli hafiflik özelliğini 
ön plana çıkarıyor. Toz ve granül 
taşımacılığında kullanıcının zamandan 
tasarruf etmesini sağlayacak lojistik 

çözümü sunan damperli silobas, hava akışı 
ile malzeme çıkışını hızlandıran boşaltım 
tesisatı, menhol kapaklarının yanı sıra 
ekstra dolum sağlayan tasarımı ile hızlı 
çözüm ortağı olacak.

Fuarda sergilenecek diğer ürün 22 m³ W 
Tipi Silobas Semi Treyler aracı ise ağır hava 
koşullarına uyum sağlayacak paslanmaz 
çelik donanımları, ultra hafiflik sağlayacak 
alüminyum gövdesi ile vagon şeklinde 
diğer treylere bağlı olarak kullanılabilen 
çeki oklu donanımı sayesinde mükemmel 
bir iş arkadaşı olma özelliğine sahip. 
Mühendislik hesaplamaları ile boşaltım 
hızının arttırıldığı silobasta benzerlerine 
oranla çok daha hızlı ve kulanım 
ergonomisi olarak pratik çözümler 
sunuyor. Manevra kabiliyeti ile zorlu 
yol şartlarına uyum sağlayan aracın 
ekstra dolum hattı ile hem dolum hem 
boşaltımda mükemmel performans 
ve zamandan tasarruf sağlarken 
benzerlerine göre üstün kabiliyetleri ile 
ürün segmentinde hız ve performansı 
bakımından rakiplerine meydan okuyor.

GENİŞ KAPASİTE ARALIKLARI 
İLE TANKER ÜRETİMİNDE  
BÜYÜK ÇÖZÜM
Kamyon üstü ve treyler ürün grubunda; 
gaz ve sıvı halindeki petrol türevleri, 
kimyasal, kimyevi, gıda ve benzeri her 
türlü tehlikeli ve tehlikesiz maddelerin 

karayolunda taşımacılığını yapan 
kullanıcılarının spesifik ihtiyaçlarına 
özel, yenilikçi ve yaratıcı çözümler 
sunan, OKT know-how lisansı ve üretim 
teknolojileri ile mevzuatlara ve hizmet 
edeceği coğrafi bölge iklim ve yol 
koşullarına göre karbon, paslanmaz çelik 
ve alaşımlı alüminyum malzemelerden 
üretilen, tasarım hesaplamalarına 
uygun kalınlıklarda, farklı geometrik 
kesitlerde, geniş hacim aralığında, 
üstten ve alttan dolum yapılabilen, tek 
veya çok bölmede malzeme taşımaya 
uygun tanker seçenekleri sunuyor. 
Fuarda ziyaretçilerine inceleme olanağı 
sunulacak olan ADR Sınıf-9’ da ki tehlikeli 
sıvı atıkları taşıyan, tahrikli ve akarına 
boşaltım yapabilen Vakum Tanker 
Semi Treyler; ana gövde yapısında 
eksiz yekpare levhalardan oluşan en az 
birleşim (T) noktasıyla ve en uzun kaynak 
dikiş teknolojisi ile üretilirken atıkları 
vakumlayan çekim gücü, eşsiz gövde 
yapısı ile mükemmel performans sağlıyor. 
Özel tasarım hesaplamaları ile şehir içi 
manevra kabiliyetinde en iyi performansı 
sağlayan Vakum Tankeri özel şasi tasarımı 
ile kullanıcı odaklı, ergonomik çözümler 
sunuyor.

OKT TRAILER ÖZEL ÜRÜNLERİ 
VE “MERAKI” İLE DÜNYADA 
ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR
Yenilikçi, kullanıcı dostu ve verimlilik 
esaslı ürünleri ile ön plana çıkan OKT 
Trailer, karayolunda her türlü tehlikeli 
ve tehlikesiz; gaz ve sıvı halindeki petrol 
türevleri, kimyasal, kimyevi ve gıda 
maddeleri taşıyan tanker, toz ve granül 
halindeki çimento, kireç, silis kum ve gıda 
maddeleri taşıyan silobas, katı haldeki 
agrega, kömür, hafriyat, asfalt ve buğday 
gibi dökme yükleri taşıyan damper, 
tarım ve hayvancılık ile genel yüklerin 
taşındığı treyler ve kamyon üstü ekipman 
çözümleri sunarak sadece bölgesini 
değil, tüm dünyayı merak ediyor.

5 kıtada 78 ülkede, her geçen gün yeni 
coğrafyaların ihtiyaçlarına özel çözümler 
üreterek kalıcı değer ve güçlü iş birlikleri 
inşa eden, sektöründeki ihtiyaçları 
daha ihtiyaç değilken fark edip yenilikçi 
ürünler üreten OKT Trailer; sektörünün en 
önemli fuarında ziyaretçileri ile buluşmak 
için gün sayıyor.



16 RADÜS DERGİSİ   2022

Iveco Group’un bir markası 
olan IVECO BUS, gelecekte 

Avrupa’daki hidrojenli 
otobüslerini dünyada öncü yakıt 

hücresi sistemleri ile donatmak 
için HTWO ile ortaklığını açıkladı.

Hyundai Motor Group’un hidrojen yakıt 
hücresi sistemi markası HTWO, Aralık 
2020’de Hyundai’nin hidrojenin yakıt 
hücreli araçlarda kullanımı ile ilgili 
açıklaması sırasında adını duyurmuştu. 
HTWO, hidrojeni her şey için 
kullanılabilir hâle getirmek adına, Yakıt 
Hücreli Elektrikli Araçlarında (FCEV) 
kanıtladığı yakıt hücresi teknolojisini 
diğer otomobil üreticilerine ve otomotiv 
harici sektörlere de sağlıyor.

Geleceğin mobilitesinde öncü 
olmak için IVECO BUS, hâlihazırda 
Avrupa’daki yakıt hücreli otobüs 
ihalelerine HTWO ile katılıyor. 
Dahası, yakın zamanda duyurulan 
İtalya’da yeniden başlayacak otobüs 
üretimi, HTWO hidrojen yakıt hücreli 
otobüsleri üretmek için bir fırsat 
sağlayacak. Bu oluşum, İtalya’nın toplu 
ulaşımında ihtiyaç duyulan yenileme 
için her iki kuruluşun olağanüstü 
teknolojisinden ve yetkinliklerinden 
yararlanmayı amaçlıyor.

Iveco Group Otobüs İş Birimi Başkanı 
Domenico Nucera konu ile ilgili şunları 
söyledi: “HTWO gibi Hyundai’nin 20+ 
yıllık hidrojen yakıt hücresi teknolojisi 
deneyimi üzerine kurulu bir sanayi 
lideriyle ortaklık yaparak, IVECO BUS 
müşterilerin son teknoloji alternatif 
yakıt sistemlerinden gücünü alan 
sıfır salınımlı araç taleplerine hızlıca 
yanıt verebiliriz. Hâlihazırda kamu 
ihalelerine hidrojenli otobüslerle 
katılmaktayız ve Avrupa yolcu 
taşımacılığı sektöründe enerji 
geçişine liderlik eden bir kurum 
olarak önümüzdeki aylarda da bunu 
sürdürüyor olacağız.”

Iveco Group, yeni nesil 
hidrojenli otobüsleri 

için HTWO yakıt hücresi 
sistemlerini tercih etti
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Türkiye otomotiv sanayinin önde 
gelen kuruluşlarından Karsan, 

İngiltere’de düzenlenen ve dünyanın 
en önemli mobilite etkinliği olarak 

adlandırılan MOVE 2022’de, geleceğin 
toplu ulaşım çözümü sürücüsüz 

otobüslere yönelik Otonom 
e-ATAK projelerini anlattı. Etkinlikte 
konuşmacı olarak yer alan Karsan 

CEO’su Okan Baş, karbon ayak izini 
azaltmak, trafikteki sorunları çözmek 

ve insanlara daha yaşanılabilir 
alanlar sunmak için çözümün sıfır 

emisyonlu, çevreci toplu taşıma 
araçlarından geçtiğini belirtti.

Karsan CEO’su Okan Baş, “Toplu taşımanın 
ilk durağı elektrikli. Çevre kirliliğinin 
en önemli sebepleri arasında yer alan 
fosil yakıtlı araçlardan çevreci, sessiz 
ve teknolojik olan yüzde 100 elektrikli 
araçlara dönüşüm büyük önem taşıyor. 
2030’da satılan her iki otobüsten birinin 
sıfır emisyonlu olacağını öngörüyoruz. 
Toplu ulaşım çözümün ikinci adımı 
ise sürücü kaynaklı trafik kazalarını 
önemli ölçüde ortadan kaldıracak olan 

sürücüsüz/otonom araçlar” dedi. 

“Binek otomobillerin aksine dünyada 
otonomun toplu taşıma araçları için en 
az 10 yıl önden gideceğine inanıyoruz” 
ifadelerini kullanan Baş, “Karsan olarak biz 
de bu konudaki farkındalığı artırmayı ve 
insanların bu işi yapmasına öncü olmayı 
hedefliyoruz. Bu kapsamda; otonom 
toplu taşıma dönüşümünde öncü olma 
yönündeki adımlarımızı daha ileriye 
taşıyacağız” diye konuştu.

Türkiye’de ve Yurt Dışında İnovatif Çözümlere İmza Atan Karsan;

Toplu Taşımada çıtayı yükseltiyor

Okan Baş
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“Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım 
Önde” olma vizyonu ile ileri teknolojili 
mobilite çözümleri sunan Karsan, 
İngiltere’nin başkenti Londra’da 
düzenlenen ve dünyanın en önemli 
mobilite etkinliği olarak adlandırılan 
MOVE 2022’de, geleceğin toplu ulaşım 
çözümü sürücüsüz otobüslere yönelik 
Otonom e-ATAK projelerini anlattı. 
Karsan CEO’su Okan Baş, Türkiye 
otomotiv sanayinin önde gelen 
kuruluşunun yurt içinde ve yurt dışında 
elde ettiği başarıları anlatarak, toplu 
taşıma sistemlerindeki dönüşüme 
öncülük etmek adına geliştirdikleri 
çözümleri daha da ileriye taşımayı 
hedeflediklerini vurguladı. 

Çözüm; toplu ulaşım!

Ulaşım talebinin 2030 yılına kadar yüzde 
15 artmasının beklendiğini belirten 
Baş, karbon ayak izini azaltmak, trafik 
problemini çözmek ve insanlara daha 
yaşanılabilir alanlar sunmak için çözümün 
trafikte daha az alan kaplayan mobilite 
çözümleri olduğunu belirtti. 50 kişinin A 
noktasından B noktasına ulaşımı, bireysel 
ulaşımda binek araç ile 50 araçlık büyük 
bir yer kaplarken, bir otobüsün çok küçük 
bir alan işgal ettiğini, dolayısıyla da trafik 
sorununun birinci çözümünün toplu 
ulaşım olduğunu ifade etti. Ve toplu 
taşıma ile trafik sorunun önlendiği gibi, 
karbon salınımının da azaldığını vurguladı.

İlk durak elektrikli, ikinci adım ise 
sürücüsüz/otonom araçlar!

“Çözüm; sıfır emisyonlu, çevreci toplu 
taşıma araçlarında. Toplu taşımanın ilk 
durağı da elektrikli. Çevre kirliliğinin 
en önemli sebepleri arasında yer 
alan fosil yakıtlı araçlardan çevreci, 
sessiz ve teknolojik olan yüzde 100 
elektrikli araçlara dönüşüm büyük 
önem taşıyor” ifadelerini kullanan Okan 
Baş, “Hükümetlerin ve çevre koruma 
kuruluşlarının zorunlu regülasyonları 
ve teşvikleri ile birlikte; özellikle otobüs 
sektöründe 2030’da satılan her iki 
otobüsten birinin sıfır emisyonlu olacağını 
öngörüyoruz. Kesintisiz toplu ulaşım 
çözümünün ikinci adımı ise sürücü 
kaynaklı trafik kazalarını önemli ölçüde 
ortadan kaldıracak olan sürücüsüz/
otonom araçlar” diye konuştu.

“Sağlam ve hassas bir konumlama 
ile haritalama yöntemi gerekli”

Trafik probleminin çözümü için de 
“Otonom Roboshuttle’ları” işaret eden 
Baş, global yönetim danışmanlığı 
şirketi Mc Kinsey’in araştırmasına göre 
2030’da kesintisiz mobilite ulaşımında 
roboshuttle’ların yüzde 25’lik paya sahip 
olacağının öngörüldüğünü söyledi. 
Otonom roboshuttle teknolojisinin bazı 
endişeleri de beraberinde getirdiğini 
anımsatan Baş, “Yolcuların yüzde 60’ının 
en büyük endişesi güvenlik. Otonom 
roboshuttle’ların kendi kendine hareket 
edebilmesi için yollar ile iletişim kuracak 
sinyalizasyon altyapılarının da hazır 
olması şart. Öte yandan, gerçek zamanlı 
otonom araçların iki önemli problemi 
haritalandırma ve lokasyonunu araç 
tarafından tanımlanması. Otonom araçlar 
için sağlam ve hassas bir konumlama 
ve haritalama yöntemi gerekiyor” 
açıklamasını yaptı.

Olası siber saldırı riskinde  
“sorumlu taraf” sorunu!

Otonom araçlara yönelik olası siber 
saldırıların da trafik kazalarına sebep 
olabileceğine dikkat çeken Baş, “Yolcuların 
konumları ve varış noktaları gibi kişisel 
bilgilerini akıllı ulaşım sistemleri ile 
paylaşmaları önemli bir güvenlik kaygısı 
olarak görülüyor. Otonom araçlardaki bir 
diğer endişe ise kaza sonrasında hatanın 
hangi tarafta aranacağı, sorumlu tarafın 
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araç-üretim yetkilileri mi, yoksa aracın 
içindeki yolcular mı olacağı konusunun 
henüz belirli olmaması. Bunun yanı 
sıra sürücüsüz araçların gerçek trafik 
koşullarında çalışması da günümüzde 
özel izinlere tabi. Bu anlamda regülatif 
düzenlemelerin hazır olmaması 
teknolojinin gerçek hayata adapte 
edilmesini geciktirebiliyor” dedi.

Otonom dönüşümü toplu ulaşımda 
daha hızlı olacak!

“Otonom dönüşümünün toplu ulaşım 
için çok daha hızlı olmasını bekliyoruz” 
ifadelerini kullanan Baş, “Toplu taşıma 
araçları binek araçların aksine güzergâhları 
belli araçlar, yani kafalarına göre hareket 
etmezler. Daima belirli bir alanda gidip 
gelirler. Yolcunun da aracın da ihtiyaçları 
ve hareket alanı belirli bir plan dahilinde. 
Dolayısıyla yol ve trafik koşullarının 
bilinirliği ve kontrol edilebilirliği gibi 
etkenler, toplu taşımada otonom 
çözümlerinin daha kolay uygulanmasını 
sağlıyor. Bu nedenle, binek otomobillerin 
aksine dünyada otonomun toplu 
taşıma araçları için en az 10 yıl önden 
gideceğine inanıyoruz. Karsan olarak biz 
de bu konudaki farkındalığı artırmayı ve 
insanların bu işi yapmasına öncü olmayı 
hedefliyoruz” diye konuştu.

“Bu proje Amerika’da bir ilk”

Karsan’ın geleceğin toplu ulaşım çözümü 
olan otonom roboshuttle’lar alanında yurt 
dışındaki atılımlarına değinen Baş, “Avrupa 
ve Amerika’nın 8 metre boyutundaki 
ilk tam boy Seviye 4 otobüsü Otonom 
e-ATAK, Michigan State Üniversitesi 

kampüsünde 5 kilometrelik bir rotada 
çalışıyor. Ve burada gerçek trafikte 
öğrencileri, öğretim görevlilerini taşıyor. 
Bu proje Amerika’da bir ilk. Mayıs itibariyle 
trafiğe çıkış izinlerini de aldıktan sonra 
yolcu taşıma hizmetine başladık. Araçtaki 
hassas haritalama sayesinde, otonom 
e-ATAK’ın duraklara hassas şekilde tek 
seferde yanaşarak, sürücü kullanımına 
kıyasla da yüzde 10 enerji tasarrufu da 
sağlıyor” dedi.

“Otonom e-ATAK Avrupa’da   
ilki başardı! Norveç’te biletli   
yolcu taşıyor”

Norveç’in Stavanger şehrinde hayata 
geçirdikleri projeyi de anlatan Baş, 
“Avrupa’da ilk kez sıradan gerçek bir 
toplu ulaşım hattında, Karsan Otonom 
e-ATAK biletli yolcu taşımaya başladı. Bu, 
Avrupa’da toplu taşımada ilk ve tek örnek. 
Bu bir pilot rota değil, gerçek bir toplu 
ulaşım rotası. Rota oldukça kompleks ve 
zor. Hatta başlangıç noktasında cruise 
gemilerinin yanaştığı bir iskeleden 
yoğun şekilde turistler iniyor. Buna 
karşın Otonom e-ATAK bu yaya trafiğinin 
üstesinden başarıyla kalkabiliyor. İki hafta 
gibi kısa bir sürede aracımız ile 2 bin 
600 yolcu seyahat etti. Bu rakam bizim 
için çok anlamlı. Normalde otonom için 
Avrupa’da yapılan deneme projelerinde 
6 ay boyunca maksimumda 2 bin 600 
kişi yolculuk yapmıştır. Otonom e-ATAK’a 
Fransa, Katar gibi farklı ülkelerden 
de talepler geliyor” diye konuştu. 
“Karsan olarak otonom toplu taşıma 
dönüşümünde öncü olma yönündeki 
adımlarımızı daha ileriye taşıyacağız” 

açıklamasını yapan Baş, “Bu anlamda 6’dan 
18’m’ye kadar sunduğumuz full elektrikli 
ürün gamımızı otonom hali getirmeyi 
hedefliyoruz” dedi.

Karsan Hakkında:

Türk otomotiv sanayinde 55 yılı geride 
bırakan Karsan, kurulduğu günden bu 
yana ticari araç segmentinde kendi 
markası da dahil, dünyanın önde gelen 
markaları için modern tesislerinde üretim 
yapıyor. 1981 yılından bu yana ticari araç 
üretimi gerçekleştiren Karsan’ın Bursa 
Hasanağa’daki fabrikası tek vardiyada 
yılda 19 bin 870 araç üretebilecek yapıya 
sahip. Binek araçtan ağır kamyona, 
minivandan otobüse kadar her türlü 
aracı üretebilecek esneklikte tasarlanan 
Hasanağa Fabrikası, Bursa şehir merkezine 
30 km uzaklıkta olup, 90 bin metrekaresi 
kapalı toplam 200 bin metrekarelik bir 
alan üzerinde yer alıyor. 

50 yılı aşkın süredir otomotiv sanayinde 
Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç 
üreticisi konumunda yer alan Karsan, 
mobiletinin geleceğinde bir adım önde 
olma vizyonu doğrultusunda iş ortakları 
ve lisansörleri ile birlikte yeni ve mevcut 
ürünlerin türevlerini geliştirerek yük ve 
yolcu taşımacılığında tüm segmentlerde 
yer almayı hedefliyor. Toplu taşımacılık 
segmentinde “yenilikçi ürün ve hizmetleri”, 
“fikirden pazara” geliştirmek ve pazara 
sunmak için faaliyetlerini sürdüren Karsan, 
özellikle Ana Üretici/OEM iş kolunu 
güçlendirmeyi amaçlıyor. 

Karsan, Ar-Ge’den üretime, pazarlamadan 
satış ve satış sonrası faaliyetlere kadar 
otomotiv değer zincirinin tamamını 
yönetiyor. Karsan kendi markası altında 
Jest, Atak ve Star modellerini üretiyor. 
Ayrıca, dünya devi BMW ile olan iş birliği 
kapsamında yüzde 100 elektrikli e-JEST 
ve e-ATAK modellerinin, yerli teknoloji 
şirketi ADASTEC ile Seviye 4 sürücüsüz 
otobüsü Autonomous e-ATAK modelinin 
ve 10-12-18 metrelik e-ATA otobüslerinin 
üretimini ve satışınıgerçekleştiriyor. 2022 
yıl sonu itibariyle Renault markası için 
Megane Sedan otomobilleri üretecek 
olan Karsan, bugün Menarinibus için 
10-12-18 metre otobüsleri de üretiyor. 
Karsan araç üretiminin yanı sıra, Organize 
Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikasında 
endüstriyel hizmetler de sağlıyor.
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Mercedes-Benz Türk, ofis 
çalışanları için esnek çalışma 

modelini kalıcı hale getirdi
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Uzun bir süredir uzaktan ve esnek çalışma modelini 
uygulayan Mercedes-Benz Türk, ofis çalışanları için esnek 
çalışma modelini kalıcı hale getirme kararı aldı. Şirket, 
2022 yılından itibaren tüm yaz aylarında işin el verdiği tüm 
fonksiyonlarda 4 ay boyunca uzaktan çalışma modelini 
uygulamaya aldı. Ayrıca, yaz ayları dışında kalan dönem 
boyunca uygun olan tüm bölümlerdeki çalışanlar 3 gün 
uzaktan 2 gün de ofisten olmak üzere hibrit çalışacaklar.
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Mercedes-Benz Türk İnsan 
Kaynakları Direktörü Betül 
Çorbacıoğlu Yaprak, “Yaptığımız 
nabız yoklama anketlerinde, 
çalışanlarımızın önemli bir 
kısmının yeni dönemde hibrit 
modelde çalışma için istekli 
olduklarını gördük. Bu doğrultuda, 
çalışanlarımızın mutluluğu ve 
motivasyonuna büyük bir önem 
veren bir şirket olarak mümkün 
olan bölümlerde her yıl 4 ay 
boyunca (Haziran-Eylül) uzaktan 
çalışma ve Ekim’den sonra hibrit 
çalışma uygulamasını devreye 
aldık” dedi.

Uzun süredir uzaktan ve esnek 
çalışma modelini uygulayan 
Mercedes-Benz Türk, 2022 
yılından itibaren ofis çalışanları 
için esnek çalışma modelini kalıcı 
hale getirme kararı aldı. 

Pandemi ile birlikte çalışma 
hayatında yaşanan büyük 
değişimleri yakından takip eden 
ve çalışanlarının mutluluğu ve 
motivasyonuna büyük bir önem 
veren şirket, çalışanlarına yönelik 
gerçekleştirdiği anket çalışmaları 
sonucunda, fonksiyonların 
çalışma düzenine göre farklılık 
gösteren hibrit çalışma modeline 
geçmeye karar verdi. Mercedes-
Benz Türk, yeni çalışma düzeni 
doğrultusunda bu yıldan itibaren 
tüm yaz aylarında işin el verdiği 
tüm fonksiyonlarda 4 ay boyunca 
uzaktan çalışma modelini 
uygulamaya aldı. Şirket ayrıca, 
yaz ayları dışında kalan dönem 
boyunca işin gereği uygun olan 
tüm bölümlerdeki çalışanların 
3 gün uzaktan 2 gün de ofisten 
çalışma sistemine geçmesini 
sağlayacak.
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Mercedes-Benz Türk İnsan 
Kaynakları Direktörü Betül 
Çorbacıoğlu Yaprak, konu 
hakkında yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: “İş hayatı, pandemi 
ile birlikte hayatımıza giren yeni 
çalışma düzenine hızlı bir şekilde 
uyum sağlamak durumunda 
kaldı. Yeni çalışma düzeni ile 
uzaktan çalışmanın da mümkün 
olabileceğini, hatta bazı işler 
için bu şekilde çalışmanın daha 
verimli olduğunu hep birlikte 
deneyimledik. Mercedes-Benz Türk 
olarak, uzaktan ve esnek çalışma 
modelini pandemi öncesinde 
de uyguluyorduk. Daha önce de 
uyguladığımız bir model olduğu 
için bu geçişi kolay bir şekilde 
atlattığımızı ve hızlı bir şekilde 
adapte olduğumuzu söyleyebilirim. 
Yaptığımız anketlerde, 
çalışanlarımızın önemli bir kısmının 
yeni dönemde hibrit modelde 
çalışma için istekli olduklarını 

gördük. Çalışanlarımızın mutluluğu 
ve motivasyonuna büyük önem 
veren bir şirket olarak, 2022 
yılından itibaren tüm yaz aylarında 
işin el verdiği fonksiyonlarda ve 
birimlerde 4 ay boyunca uzaktan 
çalışma kararını aldık. Yaz ayları 
dışında kalan dönemde ise, işin 
gereksinimlerine göre çalışanlarımız 
3 gün uzaktan 2 gün de ofisten 
çalışabilecekler. Bildiklerimizi 
unutup, yeniden öğrenme ve 
kendimizi sürekli yenileme 
çağındayız. Yeni döneme ayak 
uyduran şirketlerin gelecekte de 
başarılı olacaklarını düşünüyorum.” 

2020 yılında ortaya çıkan Covid-19 
pandemisi ile birlikte mümkün olan 
tüm fonksiyonlardaki çalışanları için 
uzaktan çalışma modelini devreye 
alan Mercedes-Benz Türk, otomotiv 
sektöründe söz konusu uygulamayı 
en erken ve uzun soluklu hayata 
geçiren şirket olmuştu.
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Türkiye otomotiv sanayinin önde gelen 
kuruluşlarından Karsan, yüksek teknolojili 
mobilite çözümleri ile Avrupa’nın toplu 
ulaşımdaki elektrikli dönüşümüne 
öncülük ederken, şimdi de Türkiye 
yollarına elektrikli otobüslerini çıkartarak 
ilklerin markası olmaya devam ediyor. Son 
olarak Luxemburg’ta hizmete giren 89 
adetlik e-ATAK modeli ile Avrupa’nın en 
büyük elektrikli midibüs filosuna imzasını 
atan Karsan, şimdi ise Türkiye yollarında 8 
metre sınıfında yolcu taşıyacak ilk elektrikli 
otobüsünün teslimatını gerçekleştirdi. 
2022 yılına vites yükselterek her alanda iki 
kat büyüme hedefi ile giriş yapan Karsan, 
ihracat pazarlarında yakaladığı elektrikli 
büyüme başarısını Türkiye pazarında 
da sürdürüyor. Antalya’nın ilk elektrikli 
otobüsü olan 2 adet Karsan e-ATAK’ın 
teslimat töreni Karsan İç Pazar Satış ve Dış 
İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer 
Arpacıoğlu, Karsan Yurt içi Satış Müdürü 
Adem Metin, Karsan Bölge Satış Yöneticisi 
Celal Yalnız, Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Muhittin Böcek, Ulaşım Daire 
Başkanı Nurettin Tonguc ve Belediye 
çalışanlarının katılımı ile düzenlendi.

“Türkiye’de elektriklide  
hedef büyüttük”
Karsan İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler 
Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer 
Arpacıoğlu teslimat töreninde 
yaptığı konuşmasında, “Avrupa’da 
elektrikli araç satışlarımızla çok önemli 
başarılara imza atıyoruz. İhracat 
pazarlarındaki geniş çaplı elektrikli araç 
teslimatlarımızın yanında şimdi sıra 

Karsan Avrupa’dan sonra 
Türkiye’yi de

Elektriklendiriyor
Avrupa’da elektrikli toplu taşımanın lideri konumunda yer alan Karsan, Türkiye yollarında yolcu taşıyacak elektrikli otobüslerde 
de ilklere imza atmayı sürdürüyor. ‘Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde’ olma vizyonu ile ileri teknolojili mobilite çözümleri 
sunan Karsan, Türkiye pazarında 8 metre sınıfındaki ilk elektrikli otobüs teslimatını Antalya’ya gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen 2 

adetlik e-ATAK teslimatı ile birlikte Antalya şehrinin de ilk elektrikli otobüsleri hizmete girmiş oldu.
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Türkiye’ye geldi. Tükriye’nin 8 metre 
sınıfındaki ilk elektrikli otobüsünün 
satışını gerçekleştirmekten mutluluk 
duyuyoruz. Akdeniz’in güzide şehri 
Antalya’da toplu taşımada kullanılacak 
olan 2 adet e-ATAK modelimizin 
teslimatını gerçekleştirerek ulaşımı 
daha çevreci hale getirmeye katkı 
sağlıyoruz. Sektör elektrikli mobilite 
yönünde dönüşürken biz de Avrupa’da 
elektrikli toplu taşımanın öncülerini 
gerçekleştiren marka olarak, Karsan’ın 
elektrikli büyümesini şimdi Türkiye 
yollarına taşıyoruz” şeklinde konuştu.

Şehir içi toplu taşımada tercih 
Karsan e-ATAK ! 
Avrupa’da elektrikli otobüs dendiği 
zaman akla gelen ilk markalardan olan 
Karsan, Türkiye yollarında da elektrikli 
atılımının ilk adımlarını atıyor. Antalya 
bu konuda ilkler arasına girerken, 
gerçekleştirilen 2 adetlik Karsan 
e-ATAK teslimatı ile şehrin ilk elektrikli 
otobüsleri hizmete başladı. Antalya’nın 
şehir içindeki yoğun trafiğinde toplu 
taşıma hizmeti için kullanılacak olan 
elektrikli otobüsler şehrin ilk elektrikli 
otobüsü olurken aynı zamanda Karsan’ın 
Türkiye’de satışını gerçekleştirdiği ilk 
elektrikli otobüs de oldu. 
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300 km menzil sunuyor!
Elektrikli şehir içi midibüs segmentinde yüzde 30 pay ile 
Avrupa’da pazar lideri olan Karsan e-ATAK, gücünü BMW 

tarafından geliştirilen 220 kWh kapasiteli bataryalardan alan 
ve 230 kW güce ulaşarak müşterilerin ihtiyaçlarına cevap 

veriyor. Karsan e-ATAK’ın sahip olduğu 8,3 metrelik boyutları, 
52 kişilik yolcu kapasitesi ve 300 km’lik menzili, e-ATAK’ı 

sınıfında öncü konuma getirdi. e-ATAK, AC şarj üniteleriyle 
5 saatte, DC ünitesiyle de 3 saatte şarj olabiliyor.
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SÜRÜCÜLER İÇİN KARAKTER SAHİBİ ASLANLAR: 

MAN Individual Lion S, Red Dot 
Tasarım Ödülü’nü kazandı
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MAN Truck & Bus’ın, Lion S modelleri 
TGX ve TGE, Red Dot Design Award 
2022- Red Dot Tasarım Ödülü’nün 
48 uzmandan oluşan uluslararası 

jürisini etkilemeyi başardı. Sürücüler 
arasında popüler olan standart 

donanım ve özellikleri ile MAN’ın 
uzun mesafe kamyonu TGX ile hafif 
ticari araç TGE van, “Ticari Araçlar” 

kategorisinde 60 ülkeden gelen 
ürünlerin kıyasıya mücadele ettiği 
yarışmada ipi göğüsledi. MAN, 20 

Haziran’da Essen’de düzenlenen 
törenle ödülünü aldı. 

Red Dot Tasarım Ödülü, MAN kamyon 
ve vanlarının mükemmel tasarlanmış 
sürücü- odaklı özel Lion S donanım 
çizgisini onurlandırdı. Red Dot Ödülü jürisi 
de Lion S modellerinin kendine özgü stil 
unsurlarının uyumlu etkileşiminin yanı sıra 
araç içindeki ve dışında oluşturulmuş olan 
fiber karbon görüntüsünü takdir etti. 

TGX Lion S’in aldığı Red Dot 2022 
ödülü, yeni MAN Kamyon Neslinin 
2020’de piyasaya ilk çıkışından bu yana 
iF Design Award- iF Tasarım Ödülü, 
German Design Award- Alman Tasarım 
Ödülü ve International Truck of the Year- 
Uluslararası Yılın Kamyonu unvanı da dâhil 

olmak üzere aldığı prestijli ödülleri daha 
da ileriye taşıdı.

MAN Truck & Bus Satış ve Pazarlama’ dan 
sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Friedrich 
Baumann, “Individual Lion S modellerinin 
Red Dot Tasarım Ödülleri’nde takdir 
görmesi, MAN Individual fabrika çıkışı 
model yelpazesi ve büyüyen Lion S ailesi 
için özellikle güzel bir başarıdır. Ticari 
araçlarda, hesaba katılması gereken 
sadece verimlilik değil, aynı zamanda 
duygudur. Çünkü lojistiğin özelikle her 
gün yollarda olan kişilerin, sürücülerin 
tutkusuna ihtiyacı vardır. Biz, onlara 
kamyonlarımızla gurur ve kimlik vermek 
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istiyoruz. Bu amaçla MAN, Lion S modelleri 
ile gerçek karakterler önermektedir» dedi. 

Red Dot kurucusu ve CEO’su Profesör Dr. 
Peter Zec de “Ticari Araçlar” kategorisinde 
MAN’ın Lion S modelleri de dâhil olmak 
üzere yarışan başarılı araçları överek, “Bu 
yılın yarışmasında, ödül kazanan ürünlerin 
gösterdiği çarpıcı yaratıcılıktan özellikle 
etkilendim. Biçim ve işlevsellik konularında 
hala şaşırtıcı tasarımlar olduğu gerçeği, 
tam anlamıyla etkileyici ve övgüyü hak 
ediyor. Bu ürünlerin kalitesinin inovasyon 
derecesine eşdeğer olduğu gerçeği, onları 
Red Dot Ödülü: Ürün Tasarımı 2022’nin 
haklı kazananı yapıyor” diye konuştu. 

TGX uzun mesafe kamyon ve TGE van Lion S 
versiyonları, duygu dolu tasarımları, yüksek 
kaliteli malzemeleri ve rafine stil unsurlarıyla 
kendi serilerinin eşsiz üst modelleri oldu. 

MAN Truck & Bus tasarım bölümünde 
seçkin araçların renk ve malzeme 
tasarımından sorumlu Carolin 
Schütt, “Ticari araçların tasarımını iyi 
kullanılabilirlik belirlediğinden, renk ve 
malzeme seçimi hayati önem taşıyor. 
Bu nedenle Yeni Kamyon Neslinin 
geliştirilme aşamasının en başından beri 
sürücülerin ve işyeri sahiplerinin geri 
bildirimlerini, pratik uzmanlıklarını sürekli 
bünyemizde topladık. Sürücüler işlerini 
yaparken, kendilerini rahat hissetmeli 
ve yaptıkları işten gurur duymalılar. 
Bu hepimiz için çok önemli. Lion S 
modellerimiz, bu yaklaşımı istikrarlı bir 
şekilde bünyelerinde barındırıyor” dedi.

Aracın dışındaki başarılı tasarım işi, 
tamponlardaki ve aynalardaki karbon 
uygulamalarının yanı sıra piyano 
siyahı radyatör alanıyla kombinlenmiş 

kırmızı vurgularda açıkça görülüyor. İç 
mekânda uygulanan tasarım dili; deri 
direksiyondaki kırmızı dekoratif dikiş, 
kırmızı emniyet kemerleri, kırmızı elmas 
dikişli Alcantara deri koltuklar ve uyumlu 
kolçaklar ile kapı eklentileri iç mekânı 
karakterize ediyor. Kırmızı Aslan nakışı ile 
süslenmiş koltuk başlıkları da tasarıma 
farklı bir hava katıyor. 

MAN Individual Lion S modellerindeki 
tüm bu ayrıntılı, pratik iç ve dış tasarım; 
Red Dot Design Awards’ın bu yılki 
bağımsız jürisini etkiledi. 23 ülkeden 48 
tasarım uzmanı MAN’ın renk ve malzeme 
tasarım uzmanları tarafından sunulan 
Lion S modellerinin “Ticari Araçlar” 
kategorisinde sunulan sayısız ürün 
arasında öne çıktığına karar verdi. Bu özel 
aslanları, herkesin kazanmaya can attığı 
Red Dot ile ödüllendirdi. 
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Red Dot Tasarım
Ödülü Hakkında
Red Dot Design Award, tasarım 
alanındaki çeşitliliği profesyonel olarak 
değerlendirebilmek amacıyla üç disipline 
ayrılmıştır: “Red Dot Ödülü: Ürün 
Tasarımı”, “Red Dot Ödülü: Markalar 
& İletişim Tasarımı” ve “Red Dot 
Ödülü: Tasarım Konsepti”. Red Dot 
Award, yaklaşık 20.000 bin ürünün 
yarıştığı, dünyanın en büyük tasarım 
yarışmalarından bir tanesidir. İlk kez 
1955’te jüri, dönemin en iyi tasarımlarını 
değerlendirmek amacıyla bir araya 
geldi. 1990’larda, Red Dot CEO’su 
Profesör Dr. Peter Zec, ödüle ad verdi 
ve markasını kazandırdı. O zamandan 
beri peşinden koşulan “Red Dot” ödülü, 
tasarım mükemmelliğinin uluslararası saygı 
gören mührü oldu. Ödül kazananlar yıllıklarda, 
müzelerde ve online mecralarda sergilenmektedir.
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IVECO’dan Ege Çağdaş 
Eğitim Vakfı’na Gezici 

Eğitim AracıIveco Türkiye İstanbul merkezinde gerçekleştirilen,

Iveco ve EÇEV yöneticilerinin de katıldığı bir tören ile

EÇEV’e bağışlanan IVECO Daily gezici eğitim aracı teslim edildi.
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Kısa adı EÇEV olan Ege Çağdaş Eğitim 
Vakfı (EÇEV) 1995 yılında, çağdaş ve 
evrensel kültür değerleri ile donanmış, 
Cumhuriyet’in kazanımlarına ve 
demokrasiye inanan, bilimsel düşünen, 
sorgulayan, laik ve aydın nesillerin 
yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve 
eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla, 
yerelde bir çağdaş eğitim seferberliği 
başlatma ülküsü ile kurulmuştur. Bu vizyon 
doğrultusunda, İzmir’de kurulmuş ve 
“kamu yararına çalışan” bir vakıf olarak, 
her yaştan çocuk ve gencin eğitim ve 
öğretimleri boyunca en temel insan 
haklarından olan “eşit ve yetenekleri 
doğrultusunda eğitim” fırsatlarına 
erişebilmeleri, çağdaş bilgilerle donanmış, 
kültürlü, görgülü, becerikli, üretken bireyler 
olarak toplumda yer almalarını sağlamayı 
amaçlamaktadır. 

Teslim töreninde bir konuşma yapan Iveco 
Asya Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörü 
Gülay Hantal Iveco olarak eğitime destek 

olan böyle bir sivil toplum örgütüne 
katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet 
duyduklarını ifade etmiş ve sözlerine şöyle 
devam etmiştir.

 “Her sene sürdürülebilirlik projesi 
kapsamında ülkemizde çeşitli yardımlarda 
bulunuyoruz, örnek olarak Ağrıda okul 
yaptırılması, ihtiyacı olan cocuklarımıza 
kırtasiye malzelemeleri, giysi gibi 
yardımların yapılması, online eğitime 
gecilmesi ile birlikte yine cocuklarımız 
için tablet ve internet hattı yardımlarında 
bulunulmasını sayabilirim. Tüm bu 
yardımlarda unutamayacagımız anlardan 
bir tanesi de bir ilk okul öğrencisi bir kız 
çocuğunun “Abla, bir gün ben de senin 
gibi Iveco da calısabilir miyim ?” sorusudur 
Demek ki bu gayretler ile çocuklarımıza 
ilham olabiliyoruz”. “Bu sene daha büyük 
düşünelim  ve ihtiyacı olan daha çok 
çocuğumuza dokunabilelim diye ECEV  ile 
birlikte neler yapabilecegimizi konusurken 
gezici bir aracın nasıl olabilecegini 

düşündük ve bunun icin çalısma 
arkadaşlarımızla bu projeyi geliştirdik” 

Iveco Türkiye hafif ve orta vasıta satış 
müdürü Erkan Erşin ise aracın içinde 
kitaplık bulunan, 18 metrekarelik alana 
sahip  bir sınıf olduğunu ve aynı anda 
12 öğrenciye eğitim verilebildiğini 
ifade etmiştir. Erkan Erşin ayrıca şunları 
söylemiştir: “Aracın yan duvarı açıldığı 
zaman da tiyatro vb etkinliklerin 
yapılabilmesine olanak sağlanmaktadır. 
Aracın tavanında yenilenebilir enerji 
kaynağı olarak 4 adet güneş paneli 
bulunurken ayrıca yaz kış eğitim için 
ısıtma sistemi, klima, jeneratör, tuvalet 
mevcuttur”.

Tören sonunda EÇEV yetkilileri de Iveco’ya 
katkıları için teşekkür etmişler ve Iveco 
yetkililerine plaketlerini takdim etmişlerdir.

Törene EÇEV’i temsilen Yıldız Ünsal , 
Yönetim Kurulu Başkanı, Şule Bilir , 
Genel Müdür, Meral Karakaya, Saha 
Koordinatörü,Adem Şaşmaz, Dış 
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Hizmetler Şefi Eren Şaşmaz, Öğrenci 
Temsilcisi katılırken IVECO adına genel 
müdür Hakkı Işınak, Iveco Asya bölgesi 
İnsan Kaynakları Direktörü Gülay Hantal, 
Iveco hafif ve orta vasıta satış Müdürü 
Erkan Erşin, Iveco Otomotiv Şirket 
Müdürü Rüştü Başargan katılmışlardır.
Törenin sonunda EÇEV yetkilileri Iveco 
Genel Müdürü Hakkı Işınak’a ve Asya 
Bölgesi İK Direktörü Gülay Hantal’a ayrı 
ayrı plaketler takdim etmişlerdir.

Kuruluşundan bu yana EÇEV, yaklaşık 
25.000 başarılı ve ihtiyaç sahibi ilkokul, 
ortaokul, lise ve üniversite öğrencisine 
karşılıksız burs ve eğitim desteği verdi. 
İzmir’de dezavantajlı bölgelerde yer alan 
eğitim merkezlerinde, okul öncesi çağdaki 
çocukların eğitim hayatına hazırlanmaları 
için fırsat sunuyor; ilk ve ortaokul 
öğrencilerine, ailelerinin ve okullarının 
kısıtlı olanakları ile erişemedikleri 
kültür, sanat, bilim atölyelerine katılarak 
kendilerini tanımaları, yeteneklerini 
keşfetmeleri için imkan veriyor. Başta 
öğretmen adayları olmak üzere, üniversite 
öğrencilerine, eğitim burslarının yanı 
sıra, kişisel ve mesleki gelişim olanakları 
sunuyor, EÇEV eğitim merkezlerinde 
gönüllü çalışmalar yapabilecekleri 
ortamları yaratıyor. Yaratıcı Yenilikçi 
Öğretmen Semineri, İzmir Çocuk ve 
Gençlik Edebiyatı Günleri gibi marka 

olmuş eğitim projeleriyle, gelecek nesilleri 
büyük emek ve özveriyle yetiştiren 
öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimine 
katkıda bulunuyor. Bir yandan da, eğitim 
sistemimizde, akılcı, bilimsel, eşitlikçi ve 
özgürlükçü uygulamaların yaygınlaşması 
ve kurumsallaşması için çaba gösteriyor.
EÇEV sunduğu, eğitim başarı bursu 

ve kültür, sanat, bilim etkinlikleri ve 
sosyal faaliyetleri içeren kişisel gelişim 
programlarıyla her yıl yaklaşık iki bin çocuk 
ve gencin eğitim yolculuğuna destek 
veriyor.  Gençlere yönelik çalışmalarının 
yanı sıra, eğitim projeleriyle her sene 
1000’den fazla öğretmene mesleki gelişim 
fırsatı sunarken, aile ve kadın güçlendirme 
programlarıyla da dezavantajlı 
bölgelerdeki yetişkinlerin kişisel 
gelişimlerini sürdürmelerini destekliyor; 
toplumsal farkındalığın yükseltilmesine 
katkıda bulunuyor.

Vakıf merkezi İzmir’de olan EÇEV’in, İzmir’in 
dezavantajlı bölgelerinde iki, Salihli’de bir 
etkinlik merkezi bulunuyor.  EÇEV, gelecek 
nesillerin çağdaş bir eğitim sistemi içinde 
geleceğe hazırlanmasını hedefleyen 
çalışmalarının tamamını, eğitimde fırsat 
eşitliği vizyonunu paylaşan bağışçı, 
destekçi ve gönüllülerinin katkılarıyla 
gerçekleştiriyor. 

Iveco Türkiye’nin bağışladığı ve Gezici 
Etkinlik Birimi olarak kullanılması planlanan 
araçla, EÇEV, çocukların sosyal ve bilişsel 
gelişimini desteklemeyi amaçlayan kültür, 
sanat, bilim, spor etkinliklerini ve 27 yıllık 
çocukla çalışma deneyimini, kentsel ve 
kırsal alanlardaki dezavantajlı bölgelerde 
yaşayan çocuklara taşıyarak, onları yıl 
boyunca çağdaş eğitim fırsatlarıyla 
buluşturmayı hedefliyor. 
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Otokoç Metazone:

Otokoç Otomotiv
ilk merkeziyetsiz metaverse 

yatırımını gerçekleştirdi

Metaverse’de arsa satın alan Otokoç Otomotiv, erişilebilir ve 
sürdürülebilir bir deneyim merkezini hayata geçirmek için çalışmalara 

başladı. Sektörünün öncü kuruluşu Otokoç Otomotiv, NFT, Metaverse ve 
DAO (Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon/Decentralized Autonomous 

Organization) üzerinde projeler üretmek üzere yatırımlara başladı. 
Odağına insanı alan Türkiye’nin lider mobilite şirketi Otokoç Otomotiv, bu 
doğrultuda Decentraland’de satın aldığı Otokoç Metazone alanı üzerinde 

erişilebilir ve sürdürülebilir bir deneyim merkezini hayata geçiriyor.
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Otokoç Metazone yatırımı nedeniyle heyecan duyduklarını 
belirten Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş 
Kaynak konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “Son 
yıllarda teknolojide yaşanan hızlı gelişmeyle birlikte tüketicilerin 
imkanları, buna bağlı olarak da ihtiyaçları ve davranışları 
değişiyor. Bu durumda ihtiyaç ve beklentilerin yakından 
izlenerek yenilenmesi hatta ‘yeniden yapılanması’ önem 
kazandı. Biz de müşterilerimize en iyi hizmeti sağlamak için 
teknolojik trendleri takip ediyor ve uyguluyoruz. Metaverse’deki 
arsa yatırımımız bu doğrultuda attığımız son adımlardan biri. 
Markaların konfor alanlarından çıkmalarına olanak tanıyan 
Metaverse, daha esnek ve yeni iş modelleri geliştirmelerinin 
yanı sıra yaratıcı çözümlerle daha çok tüketiciye 
ulaşmalarının da önünü açıyor.”

“Deneyime erişimde fırsat eşitliği”

Hayatımıza girdiğinden bu yana hepimizde merak 
uyandıran Metaverse’ün birçok sektör için de 
deneyimini geliştirecek, markalara ve yaratıcı 
ekonomiye katkı sağlayacak farklı alanlar 
barındırdığını belirten ve şirket olarak hem 
müşteri deneyimi adına hem de bu alanlara 
yönelik birçok planları olduğunun altını çizen Esra 
Arslanbaş Kaynak, “Metaverse dünyası herkese farklı 
alanlardan erişim imkanı sağlayarak eşitsizliklerin 
ortadan kaldırılmasında önemli bir rol oynuyor. Biz de 
Otokoç Otomotiv olarak bu alanda sektörümüze örnek 
olacak uygulamalara imza   atan marka olmaktan 

dolayı son derece mutluyuz. Otokoç Otomotiv’in Metaverse 
alanı Otokoç Metazone, tüm tüketicilere hizmet veren, son 
derece önemli ve sürdürülebilir bir deneyim merkezi olma işlevi 
üstlenecek.” dedi.

“Metaverse’de Cam Tavanlar Yok”

Bu konudaki ilk adımı bir süre önce Pazarlama Türkiye Zirvesi 
kapsamında düzenlenen “Metaverse’de Cam Tavanlar Yok” başlıklı 
etkinlik kapsamında kamuoyu ile paylaştıklarını belirten Kaynak 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Otokoç Otomotiv olarak mesleklerin 

cinsiyeti olmadığı bilincini benimsiyoruz. “Cam Tavan 
Arabada Güzel” adını verdiğimiz projemizi de bu 

gerçek-lerden yola çıkarak, cinsiyete dayalı 
yargılara ve hayatın her alanında yaşanan 

eşitsizlik sorununa dikkat çekmek 
amacıyla başlatmıştık. Kadınların 
Metaverse dünyasında da daha 
eşitlikçi daha aktif rollerde olma 
bilincinin artırılması gerekliliğine 
inanıyoruz. Bu platformda da 
sesimizi duyurmaktan çok mutluyuz. 
Otokoç Metazone ile birlikte hem 

her alanda bir dene-yim merkezini 
hayata geçirirken, kadınların önündeki 

görünen-görünmeyen engelleri 
kaldırmak ve farkındalığı artırmak için cam 

tavanları hep birlikte kırmaya devam edeceğimiz 
için gururluyuz.”

Esra Arslanbaş Kaynak
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PETROL OFİSİ
Brandverse Awards evreninden

5 ÖDÜL BİRDEN ALDI
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Social Media Awards Turkey, 6’ncı 
yılında dijitaldeki en başarılı marka 

ve projeleri Brandverse Awards’un 
360 derece kapsamlı evreninde 
ödüllendirmeye başladı. Petrol 

Ofisi, Brandverse Awards’ta 5 ayrı 
kategoride toplam 5 ödüle layık 
görüldü.Türkiye’nin en kapsamlı 

sosyal medya ödülleri Social Media 
Awards Turkey, bu yıl Brandverse 

Awards çatısı altında katılımcılarla 
buluştu. 30 Haziran’da gerçekleşen 

Brandverse Awards Ödül Töreni’nde, 
Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar 

sektörlerinin lideri Petrol Ofisi, 
dijital dönüşüm yolculuğundaki 

öncü ve inovatif yaklaşımı ile 5 ayrı 
kategoride 5 ödül birden kazandı. 

Akaryakıtın liderine altın ödül

Brandverse Awards bünyesindeki 
SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri için 
bu yıl 55 binden fazla sosyal medya 
marka hesabı, SocialBrands Sosyal Medya 
Marka Endeksi’ne göre tamamen analitik 
olarak incelendi. 1 Nisan 2021 – 1 Nisan 
2022 dönemindeki çalışmaları kapsayan 
değerlendirmede; takipçi sayısı, takipçi 
artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, 
elde edilen etkileşim ve etkileşim 
türleri gibi birçok farklı veri ele alındı. 
Kapsamlı değerlendirme sonucuna göre 
her kategorinin en başarılı markaları 
belli oldu. SocialBrands Veri Analitiği 
Ödülleri’nde ‘Akaryakıt’ kategorisinin en 
başarılısı ise Petrol Ofisi seçilerek, Altın 
ödüle layık görüldü. 

Oyuncu sayısı 3 milyona yaklaşan fantezi 
futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig; 
‘Sosyal Medya ve Dijital’ ana başlığında 
yer alan ‘Sayfa ve Topluluk Yönetimi’ 
kategorisinde Gümüş, ‘Marka Deneyimi’ 
ana başlığında yer alan ‘Markalı Oyun 
Deneyimi’ kategorisinde ise Bronz ödüle 
layık görüldü. Selim Yuhay ile Yollardaki 
İkinci Evim projesi ile Petrol Ofisi; Medya 
bölümündeki ‘İçgörü ve Stratejide 
Mükemmellik’ kategorisinde bronz 
ödülü kazanırken aynı proje ile ‘Medya’ 
bölümündeki sektörel kategoriler 
arasında yer alan ‘Otomotiv’de ise Gümüş 
ödülün sahibi oldu.

“Çalışmalarımızın fark yaratarak 
ödüllendirilmesi bizi her zaman 
motive ediyor”

Petrol Ofisi’nin öncü ve yenilikçi 
yaklaşımına vurgu yapan Petrol 
Ofisi CMO’su Sinan Seha Türkseven, 
“Çalışmalarımızın fark yaratarak 
ödüllendirilmesi bizi her zaman motive 
ediyor. Petrol Ofisi olarak, faaliyet 
gösterdiğimiz tüm alanlarda sektörde 
öncü konumda yer alarak, yenilikçi bir 
liderlik anlayışla hareket ediyoruz. 

Daha önceki yıllarda olduğu gibi hem 
geçen sene hem de bu sene dijital 
teknoloji yatırımlarımıza hız kesmeden 
devam ettik. İstasyonlarımızla ve 
müşterilerimizle ilişkilerimizde dijital 
kanalları etkin bir şekilde kullanıyoruz. 
Sadakat programımızın en önemli dijital 
kanalı olan mobil uygulamamız, mobil 
uygulama mağazalarında çok yüksek 
değerlendirme notları alıyor. 

İletişim çalışmalarımızda, 
müşterilerimize markamızın hikâyelerini 
anlatabilme fırsatı yarattığı için de 
dijitalleşmeyi çok değerli buluyoruz. 
2021 senesinde dijital mecralarda en 
çok erişim üreten akaryakıt şirketi 
Petrol Ofisi oldu. Dijital dönüşüm 
yolculuğumuz her gün daha da 
güçlenerek devam edecek” dedi.
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Daimler Truck, batarya 
elektriğiyle çalışan 

ikinci kamyonu 
eEconic’in seri 

üretimine başladı

Daimler Truck, şehir içi belediye hizmetleri 
uygulamalarına yönelik geliştirilen Mercedes-

Benz eEconic’in seri üretimine Wörth 
fabrikasında başladı.Araç filosunu elektrikli hale 
getirme çalışmalarını hızlandıran Daimler Truck, 

2039 yılından itibaren Kuzey Amerika, Avrupa 
ve Japonya’yı kapsayan ana satış bölgelerinde 

sadece karbon nötr araçları satmayı amaçlıyor.
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Araç filosunu elektrikli hale getirme 
çalışmalarını hızlandıran Daimler 
Truck, belediye hizmetleri kapsamında 
kullanılması öngörülen Mercedes-Benz 
eEconic’in seri üretimine Wörth üretim 
tesisinde başladı. eActros’tan sonra 
batarya elektriğiyle çalışan Mercedes-
Benz yıldızını taşıyan ikinci kamyon 
olan eEconic’in, 2022’nin Mayıs ayından 
beri müşterilerle uygulama testleri 
gerçekleştiriliyor. Daimler Truck’ın seri 
üretimini gerçekleştireceği ilk araç, 
Danimarka’da atık toplama sektöründe 
faaliyet gösteren Urbaser A/S’ye 
adlı şirkete teslim edilecek. Üretim 
bantlarından inecek seri üretim araçlar, 
yıl boyunca diğer müşterilere kademeli 
olarak teslim edilecek.

eEconic, içten yanmalı motorlarla çalışan 
kamyonlarla paralel olarak ve esnek 
bir şekilde mevcut Mercedes-Benz 
Özel Kamyon seri üretim hattında imal 
edilecek. Aracın büyük bir kısmının 
montajı yapıldıktan sonra elektrikli hale 
getirme işlemleri Geleceğin Kamyon 
Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 

eEconic ile belediyeler karbon   
nötr hizmetler sunulabilecek

Daimler Truck’ın batarya elektriğiyle 
çalışan ikinci kamyonu olan eEconic, 
temel teknik özellikleri bakımından büyük 
ölçüde eActros ile aynı özelliklere sahip. 
Atık toplama kamyonu olarak kullanımı 

öngörülen eEconic, bir Econic kamyonun 
halihazırda izlediği aynı atık toplama 
güzergahlarının büyük çoğunluğunu 
ara şarj işlemi yapılmadan tek vardiya 
sırasında izleyecek şekilde tasarlandı. 
Aracın sahip olduğu elektrikli güç 
aktarma organları, araç kabininin zemin 
seviyesinde uygulanmasını mümkün hale 
getiriyor. Bu sayede, kabin içinde hareket 
etmek kolaylaşıyor ve bu durum özellikle 
sürücünün trafik içine karışmadan, 
sürücü koltuğunun diğer tarafında 

bulunan katlanır kapıdan aracı terk etmek 
istediğinde avantaj sağlıyor. 

Geleneksel Econic araçlara göre diğer 
bir önemli gelişme de eEconic’in sahip 
olduğu modern ve kullanımı kolay 
multimedya sürücü kokpiti. Öne çıkan 
diğer bir ekipman da panoramik cam; 
kaplamalı ve ısıtmalı Thermocontrol 
özellikli ön cam, ayrıca hava koşullarına 
bağlı olarak buğu oluşumunu önlüyor ve 
aracın etrafındaki yol görüş açısını daha 
iyi duruma getiriyor. Kaplamalı ön cam, 
araç kabininin iç kısmının güneşte aşırı 
ısınmasını da önlüyor. eEconic araçlarda 
standart olarak bulunan S1R Yan Koruma 
Asistanı (SA) ve beşinci nesil Aktif Fren 
Asistanı da (ABA) şehir içi trafikte çok 
önemli bir güvenlik avantajı sağlıyor.

Daimler Truck’ın karbon nötr 
ulaşım yolculuğundaki kilometre 
taşlarından biri

eEconic’in seri üretimine başlanması, 
Daimler Truck’ın karbon nötr ulaşım 
yolculuğundaki kilometre taşlarından birini 
temsil ediyor. Şirket, ticari araç sektörünün 
karbon nötr dönüşümüne katkıda bulunmak 
amacıyla 2050 yılına kadar karbon nötr 
ulaşım araçlarını yola çıkmaya hazır hale 
getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Daimler 
Truck, 2039 yılından itibaren Kuzey Amerika, 
Avrupa ve Japonya’yı kapsayan ana satış 
bölgelerinde sadece karbon nötr araçları 
satmayı amaçlıyor.
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IVECO BUS’tan  Portekiz’eIVECO BUS’tan  Portekiz’e
290 araçlık satış290 araçlık satış

IVECO BUS kısa süre 
önce Lizbon’un güneyinde 

yer alan Setúbal Yarımadası’nda 
faaliyetlerini geliştiren ve yaklaşık 

bir milyon nüfusa hizmet veren bir yolcu 
taşımacılığı işletmecisi olan TST’ye 290 

otobüsün teslimatı için önemli bir sözleşme 
imzaladı. Bu önemli anlaşma, BlueBiz Global 
Parques - Parque Empresarial da Península 

de Setúbal tesislerinde 24 Haziran’da 
iki şirket, resmi makamlar ve medya 

temsilcilerinin yanı sıra diğer konukların 
da hazır bulunduğu bir etkinlikte 

resmileştirildi.
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IVECO BUS ve TST kısa süre önce 7 yıllık 
bir süreci kapsayan önemli bir sözleşme 
imzaladı. 1 Temmuz 2022’den itibaren 
TST’nin işleteceği hatların özelliklerini ve 
ihtiyaçlarını karşılayan çeşitli versiyonları 
da dahil olmak üzere 290 adet CROSWAY 
otobüs ve DAILY minibus için anlaşıldı.

Bu önemli sözleşmede yer alan 290 araç, 
194 adet CROSSWAY LE 12m City Euro 
VI-E versiyonu, 25 adet CROSSWAY Low 
Entry Line 12m Euro VI-E versiyonu, 17 
adet CROSSWAY Low Entry 12M City CNG 
versiyonu ve 54 DAILY 7.2 ( IVECO 70C21 
A8 ÇKP - Euro VI-E) minibüsten oluşuyor. 

Etkinlikte Arriva Portekiz Genel Müdürü 
ve TST Yönetim Kurulu Başkanı Paulo 
Pires ve TST Operasyon Direktörü 
Fernando Epifânio, IVECO BUS  İşletme 
Direktörü Fabrizio Toscano ve IVECO BUS 
Portekiz Ticari Direktörü Artur Oliveira 
katıldı. Arriva Portekiz Genel Müdürü ve 
TST Yönetim Kurulu Başkanı Paulo Pires 
şunları söyledi: “IVECO BUS’dan alınan 
araçlar, bu yılın başından itibaren teslim 
edilmeye başlandı. Bugün ise resmi 
olarak araçların BlueBiz tesislerinde 
kabulü gerçekleşti ve hepsi yakında 
faaliyet göstereceğimiz belediyelerdeki 
yolcuların hizmetinde olacak”

“Bu, TST’nin tarihinde yaptığı en büyük 
filo satın alma sözleşmesidir ve iddialı, 
yapılandırıcı ve uzun vadeli bir projeyle 
halka hizmeti önemli ölçüde iyileştirmeyi 
amaçlamaktadır. TST, Lizbon Büyükşehir 
Bölgesi’nin en iyi operatörü olmak için 

her şeyi yapacaktır. Yani filosunun kalitesi, 
sürücülerinin ve ekiplerinin performansı 
ve yolculara mükemmel bir hizmet 
sunma taahhüdü ile TST uzmanları, 
uzun zamandır beklenen bu Carris 
Metropolitana hizmetiyle örnek teşkil 
etmek üzere eğitiliyor. ” diye ekliyor TST 
Operasyon Yöneticisi Fernando Epifânio.

IVECO markasının Portekiz Direktörü 
Sandra Resende ise şunları söyledi:”Bu 
büyük projede TST’nin mükemmellik 
ortağı olmaktan ve IVECO ve IVECO 
BUS olmak üzere iki markamızla toplam 
290 araçlık teslimatla bu operatörün 
neredeyse tüm filosunu yenilemiş 
olmaktan gurur duyuyoruz. Dizel motorlu 
ve sıkıştırılmış doğal gazlı CROSSWAY 
modelleri ve yüksek manevra kabiliyeti 
gerektiren ve daha fazla erişim kısıtlaması 
olan alanlara yönelik bir ürün olan dizel 

motorlu DAILY minibüsler., söz konusu 
modellerin kalite, güvenilirlik, dayanıklılık 
ve mükemmellik özelliklerini içeren 
ve TST’nin Almada, Seixal ve Sesimbra 
panolarında verilen hizmetin kalitesini 
artırmasını sağlayacak” dedi.

Resende ayrıca şunları söyledi “Portekiz, 
IVECO BUS için önemli bir ülke ve 
bu filoyu AML’de faaliyet gösterecek 
şekilde teslim etmekten gerçekten 
gurur duyuyoruz. TST’nin Avrupa’nın 
en büyük otobüs fabrikasında üretilen 
ve Avrupa’nın tartışmasız lideri olan 
CROSSWAY modelini seçmesinden onur 
duyuyoruz.  IVECO BUS İber Direktörü 
Fabrizio Toscano, TST’nin doğru seçimi 
yaptığından ve kapsam dahilindeki 
belediyelerin tüm vatandaşlarının verilen 
hizmetten çok memnun kalacağından 
eminiz” dedi.
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Türkiye otomotiv ve savunma 
sanayiinin öncü şirketi Otokar, 6 

aylık finansal sonuçlarını açıkladı. 
Yeni ürün tanıtımında 2022’ye hızlı 
başlayan Otokar, yılın ilk yarısında 

4 yeni araç lansmanı yaptı. Yenilikçi 
araçlarını dünyanın dört bir 

yanında tanıtan Otokar, yılın ilk 
yarısında cirosunu geçen yılın aynı 

dönemine kıyasla iki katına çıkardı. 
İhracatta mevcut seviyeyi koruyan 

şirketin, ilk 6 aydaki net kârı ise 
yüzde 37 artışla 543 milyon TL oldu. 

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
2022’ye hızlı bir başlangıç yaptı. Yılın 
ilk yarısında yeniliklerini arka arkaya 
tanıtan Otokar, ilk 6 aylık finansal 
sonuçlarını paylaştı. 180 günde yurt 
içi ve yurt dışında önemli teslimatlar, 4 
yeni araç lansmanı, birçok fuar katılımı 
gerçekleştiren Otokar, 2022’nin ilk 
6 ayında cirosunu geçen yılın aynı 
dönemine göre ikiye katladı. Yenilikçi 
ürün ve çözümleriyle Türkiye’nin 
birçok ilkine imza atan, Türkiye 
dahil 5 ülkedeki şirketleriyle faaliyet 
gösteren ve araçları 5 kıtada 60’tan 
fazla ülkede kullanılan Otokar, yılın ilk 
6 ayında cirosunu 2 katına çıkartarak, 
3,7  milyar TL’ye taşıdı. Şirketin ihracatı 
ise geçen yılın aynı dönemi ile benzer 
seviyede gerçekleşerek 146 milyon 
USD oldu.  

İlk 6 ay çalışmalarını değerlendiren 
Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç; 
Türkiye otobüs pazarındaki liderliğini 
13 yıldır aralıksız sürdüren Otokar’ın 
kullanıcıların ilk tercih olmayı 

sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi: 
“Otokar otobüslerinin Ankara, İzmir ve 
İstanbul başta olmak üzere Türkiye’deki 
pek çok büyükşehir belediyesinin yanı 
sıra Avrupa’da Fransa, İtalya, İspanya, 
Almanya, Romanya gibi ülkelerde tercih 
edilmesinden büyük gurur duyuyoruz. 
Geçtiğimiz yıl sonlarında kazandığımız 
metrobüs ihalesi kapsamında mega 
kent İstanbul için özel olarak tasarlayıp 
ürettiğimiz 100 adet KENT XL 
metrobüsünün teslimatlarını 6 ay gibi 
kısa bir sürede tamamladık. 21 metre 
uzunluğunda ve 200 yolcu kapasiteli 
olan Otokar KENT XL metrobüsleri 2022 
yılının ilk aylarından itibaren yolcu 
taşımacılığına başladı” dedi.

“ELEKTRİKLİ OTOBÜS AİLEMİZLE 
İHRACATTA VİTES YÜKSELTECEĞİZ”

Türkiye’nin ilk hibrit otobüsü, ilk 
elektrikli otobüsü, akıllı otobüsü gibi 
öncü araçlara imza atan Otokar’ın 
elektrikli otobüsteki iddiasını ilk 
kez Busworld Turkey 2022 fuarında 
sergiledikleri yeni otobüslerle 

Otokar, 6 aylık finansal Otokar, 6 aylık finansal 
sonuçlarını açıkladısonuçlarını açıkladı
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yükselttiğini belirten Görgüç; 
“Alternatif yakıtlı araçlar alanında 
öncü çalışmaları hayata geçirdik. 
Geleceğin beklentilerine odaklanan 
şirketimiz, geçtiğimiz yıl sonunda 12 
metre elektrikli otobüs tanıtımlarını 
Avrupa genelinde yapmıştı. 6 metreden 
18,75 metreye kadar uzanan elektrikli 
otobüs ailemizin yeni üyelerini ise 
uluslararası otobüs fuarı Busworld 
Turkey’de ilk kez sergiledik. Lansmanını 
yaptığımız elektrikli körüklü belediye 
otobüsümüz e-Kent Körüklü ve elektrikli 
minibüsümüz e-Centro, tasarımdan 
sahip olduğu özelliklere kadar büyük bir 
beğeni kazandı. Yakın zamanda hedef 
pazarımız olan Avrupa’dan elektrikli 
otobüslerimiz için yeni siparişler aldık. 
Hedefimiz elektrikli otobüste yeni bir 
başarı hikayesi yazmak” dedi.

“KAMYON PAZARINDAKİ 
İDDİAMIZI ARTIRIYORUZ”

Otokar’ın yeniliklerin yılı olarak ilan 
ettiği 2022’de toplu taşımacılığın yanı 
sıra kamyon pazarındaki iddiasını da 
Atlas 3D ile farklı bir boyuta çektiğini 
belirten Otokar Genel Müdürü Serdar 
Görgüç şöyle konuştu: «Ticari araçlar 
alanındaki deneyimimizi yaklaşık 10 yıl 
önce Atlas ile hafif kamyon segmentine 
de taşıdık. Atlas, bugüne kadar farklı 

iş kollarındaki işletmelerin ve kamu 
kuruluşlarının büyük beğenisini kazandı. 
Pazarda oluşan beklenti ve ihtiyacı 
karşılayabilmek için Atlas ailesinin yeni 
üyesini, 12 tonluk ve 3 akslı Atlas 3D’yi 
tanıttık. Öte yandan ticari araçta geniş 
ürün gamımıza Türkiye’nin dört bir 
yanında kolayca ulaşılabilmesi için bayi 
yapılanmamızı güçlendirmeye devam 
ettik. Karadeniz ve Doğu Anadolu 
Bölgesi›ndeki yeni bayilerimiz hizmete 
başladı.»

“ASKERİ ARAÇLARIMIZ FARKLI 
ÜLKELERDE KULLANICILAR 
TARAFINDAN DENENİYOR”

Otokar’ın Türk savunma sanayii 
çalışmalarını da aralıksız sürdürdüğünü 
belirten Görgüç, bu alanda başarısı 
dünyaca kanıtlanan askeri araçların 
kullanıcı testlerinin farklı coğrafyalarda 
devam ettiğini söyledi. Otokar’ın 
savunma sanayii alanında global bir 
oyuncu olduğuna dikkat çeken Serdar 
Görgüç; “Askeri araçlarımız Türk ordusu 
ve güvenlik güçleri dahil dünyada 
35’ten fazla dost ve müttefik ülkedeki 
55’ten fazla kullanıcı envanterinde yer 
alıyor, çok farklı coğrafyalarda, zorlu 
iklim koşullarında, riskli bölgelerde 
aktif olarak hizmet veriyor. Bu yılın 
ilk 6 ayında savunma sanayii ürün ve 

kabiliyetlerimizi Avrupa’nın en büyük 
savunma sanayii fuarı olan Eurosatory 
başta olmak üzere Doğu Avrupa, 
Uzakdoğu ve Güney Amerika’daki 
düzenlenen fuarlarda tanıttık,  pandemi 
sonrasında mevcut kullanıcılarımızla 
yüzyüze görüşme imkanı bulurken 
potansiyel kullanıcılarımızla biraraya 
geldik. Kara araçlarında başarılı ürün 
ve hizmetlerimizin yanı sıra teknoloji 
transferi kabiliyetlerimizle de ön plana 
çıkıyoruz. Farklı bölgelerde iş birliği 
ve ihracat fırsatlarını yakından takip 
ediyoruz”dedi. Savunma sanayiinde 
birçok farklı ülkede aktif bir şekilde 
ihtiyaç ve beklentileri takip ettiklerini 
belirten Görgüç şunları ekledi: “Farklı 
ülkelerin envanterinde olan, barış 
güçlerinde aktif kullanılan zırhlı 
araçlarımızın başarılı performansı 
birçok ülkenin dikkatini çekiyor. 
Kullanıcılar araçlarımızı kendi coğrafi 
ve iklim koşullarında denemek 
istiyorlar. Halihazırda pek çok ülkede 
araçlarımız kullanıcılarımız tarafından 
detaylı ve zorlu testlere tabi tutuluyor. 
Kullanıcılarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını 
yakından takip ediyoruz. Bu yıl Mayıs 
ayında kamuoyuna da açıkladığımız 
önemli bir ihracat siparişi aldık. 
Teslimatları önümüzdeki dönemde 
tamamlayacağız” dedi.
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Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği en geniş ürün gamıyla 
sektöre yön veren Tırsan, Adapazarı 
fabrikasında son sürat teslimatlara 
devam ediyor. Tırsan’ın gerçekleştirdiği 
teslimat törenine; Güler Nakliyat 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Naci 
Güler, Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Güler 
ve Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda 
da CEO’su olan Durmuş Güler ve Tırsan 
Treyler Satış Yöneticisi Özgür Ayçiçek 
katılım gösterdi.

Dünden Bugüne Güler Nakliyat  
Güler Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Naci Güler, gerçekleştirilen 
törende yaptığı açıklamada; “Tırsan 
ile 30 yıl önce başlayan başarılı 
iş birliğimize 2. kuşakla da hız 
kesmeden devam etmekteyiz. Yıllardır 
gelişmekte ve büyümekte olan 
firmamızda değişmeyen en önemli 
şey Tırsan’a duyduğumuz güvendir. 
Firmamızın, Türkiye genelinde 9 şubesi 
bulunmaktadır. Bu 9 şubemizden 
Türkiye’nin her iline komple parsiyel yük 
taşımacılığı yapmaktayız. Türkiye’nin 
dört bir yanında, gece gündüz 
hız kesmeden operasyonlarımıza 
devam etmekteyiz. Bu nedenle 
operasyonlarımızda kullandığımız 
araçların zorlu yol koşullarına ve tüm 
iklim şartlarına dayanıklı olması gerek. 
Bu bağlamda tercihimizi hep Tırsan’dan 
yana kullanıyoruz. Tırsan araçları, 
uzun yollarda bize hem yakıt tasarrufu 
sağlıyor hem de sağlamlığıyla bize 
güven veriyor. Tırsan’da ihtiyaçlarımıza 
yönelik her türlü aracı bulabiliyoruz. 
Müşterilerimize kaliteli ve hızlı hizmet 
vermek için araç tercihlerinde her 
zaman Tırsan’ı tercih etmekteyiz.” dedi.

Güler Nakliyat’ın 2. kuşağı da 
’’TIRSAN’’ dedi

Güler Nakliyat 2. Kuşağıyla da Tırsan ile yoluna devam ederek geleneği bozmadı. 50 
adetlik yeni yatırımıyla filosundaki Tırsan araç sayısını 225’e çıkardı. Güler Nakliyat’ın 
30 yıldır süren tüm iş birliklerinin temelinde güven yatıyor. Lojistik sektörünün köklü 
firmalarından Güler Nakliyat, filosuna 50 adet Hafif Tenteli Perdeli Treyler ve Tenteli 

Perdeli Multi Ride ekledi. Bu son yatırımı ile filosundaki Tırsan araç sayısını 225’e çıkardı. 
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Tırsan Hafif Tenteli Perdeli 
Treyler Özellikleri
Tırsan’ın ödüllü Ar-Ge merkezi 
tarafından geliştirilen Hafif Tenteli 
Perdeli Treyler, daha fazla yük taşıma 
avantajı sunarken, sahip olduğu 
patentli K-Fix yük bağlama sistemi 
sayesinde yükünüzü ekstra ekipman 
gerektirmeksizin sabitlemenizi 
sağlar ve yan kapaklarla kullanımına 
uygundur. 

Tırsan Hafif Tenteli Perdeli Treyler, 

mekanik çatı kaldırma sistemi 
sayesinde, 3 farklı iç net opsiyonu, 
hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı 
sunarken; yan kayar perde ve kayar 
çatı özelliği sayesinde müşterilerine 
maksimum verimliliği sunmaktadır.

Tırsan Hafif Tenteli Perdeli treylerler, 
yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi 
için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton 
kapasiteli toplam 236 farklı noktadan 
bağlantı yapmaya olanak sağlayan 
K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code 
XL yük emniyet sertifikasına sahiptir. 

Öte yandan aracın, şasi ve çelik 
aksamları çinko tri-elektron metoduna 
göre kataforez (KTL) kaplamalıdır.  
Ayrıca araçta 5,460 kg forklift aks 
yüküne dayanıklı, 28 mm kalınlığında 
fenol reçine kaplı kontraplak taban 
mevcuttur.

Hafifliği sayesinde yüksüz 
durumdayken araç, yakıt ve işletme 
giderlerinde tasarruf sağlar. Sektörün 
en kaliteli çeliği kullanılarak 
dayanıklılığı ve sağlamlığı artırılan 
özel Tırsan şasi teknolojisi, uzun yıllar 
güvenli kullanım sunar. Tırsan Hafif 
Tenteli Perdeli, Gümrük Mevzuatı 
kurallarına tam uyumu sayesinde, 
uluslararası yük taşımacılığı 
gerçekleştiren müşterimiz için doğru 
çözümdür.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride 
Özellikleri
Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride 
araçlar, çift süspansiyon sistemi ile 
ayarlanabilir beşinci teker yüksekliğine 
sahip olup, çekici ayırt etmez. Bu 
sayede hem midilli hem de yarı midilli 
çekiciler başta olmak üzere tüm 
çekicilerle eşleşebilir.  

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride 
treylerler, yükün emniyetli şekilde 
taşınabilmesi için, televre üzerindeki 
her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 
farklı noktadan bağlantı yapmaya 
olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik 
sistemine ve Code XL yük emniyet 
sertifikasına sahiptir. Öte yandan 
aracın, şasi ve çelik aksamları çinko 
tri-elektron metoduna göre kataforez 
(KTL) kaplamalıdır.  

Mekanik çatı kaldırma sistemi 
sayesinde; 5 farklı iç net opsiyonu, 
hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı 
sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, 
yan kayar perde ve kayar çatı özelliği 
sayesinde müşterilerine maksimum 
verimliliği sunmaktadır. 7,2 ton forklift 
aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, 
rampa yüklemelerinde maksimum 
taban dayanımı sağlamaktadır. Tırsan 
Tenteli Perdeli Multi Ride Gümrük 
Mevzuatı kurallarına tam uyumu 
ile uluslararası yük taşımacılığı 
gerçekleştiren müşterimiz için doğru 
çözümdür.
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Ford Trucks müşterileri
“Ford Trucks Lease” ile 
kendilerine en uygun

finansal çözümlere kavuşuyor

Ford Trucks, BNP Paribas Leasing Solutions ile Fransa, Almanya 
ve Benelüks ülkelerinde “Ford Trucks Lease” markası adı altında 

müşteri finansmanı için iş birliği konusunda anlaşma sağladı. 
Bu anlaşma sayesinde müşteriler, finansman ihtiyaçları için Ford 

Trucks bayilerinden sonuçlandırabilecekleri kiralama ve kredi 
çözümlerinden yararlanabilecekler. Ford Otosan çatısı altında global 

bir operasyon olan ve uluslararası yayılım stratejisini başarıyla 
sürdüren Ford Trucks, Fransa, Almanya ve Benelüks ülkelerinde 
müşteri finansmanı için Avrupa’nın lider bankası ve önemli bir 

uluslararası bankacılık oyuncusu olan BNP Paribas çatısı altında 
faaliyet gösteren BNP Paribas Leasing Solutions ile iş birliğine başladı.
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Ford Trucks, 60 yılı aşkın süredir yerli 
üretim yolculuğunda, müşterilerini 
önemseyen ve işlerini geliştiren “yol 
arkadaşı” olmak amacını güçlendiren 
bir adım daha atarak, BNPP ile “Ford 
Trucks Lease” markası adı altında 
anlaşma imzaladı.  Bu iş birliği 
sayesinde Ford Trucks müşterileri için 
ülke ve pazar dinamiklerine uygun yeni 
finansal çözümler yaratılıyor. Fransa, 
Almanya ve Benelüks ülkelerinde 
Ford Trucks markalı kamyonları 
tercih eden müşteriler, araçlarının 
finansmanı için BNPP ile yürütülen iş 
birliği kapsamında “Ford Trucks Lease” 
markalı finansman seçeneklerinden 
yararlanabilecekler. 

Portekiz, İspanya, İtalya, Belçika, 
Lüksemburg’tan sonra geçtiğimiz yıl 
Batı Avrupa’nın en büyük pazarları olan 
Almanya ve Fransa’da da distribütör 
atamaları gerçekleştirerek Batı 
Avrupa’daki büyüme yolculuğunda 
emin ve güçlü adımlar atmaya devam 
eden Ford Trucks, BNP Paribas Leasing 
Solutions anlaşmasıyla, bölgedeki 
müşterilerine distribütörleri aracılığı 
ile “Ford Trucks Lease” çatısı altında 
finansal kiralama, operasyonel kiralama 
ve kredi çözümleri sunacak.

Ford Trucks Lideri Serhan Turfan: 
BNPP ile iş birliğimiz sayesinde global 
yolculuğumuzda müşterilerimiz için 
finansal kolaylıklar sunuyoruz

Özellikle son birkaç yıldır ticari 
faaliyetlerdeki hareketliliğe bağlı olarak 
lojistik ihtiyacının hızla arttığına dikkat 
çeken Ford Trucks Lideri Serhan Turfan, 
bu hareketliliğin ağır vasıta ihracatını 
da büyüttüğünü belirtti. Ford Trucks’ın 
küresel yapılanmasını ve BNPP ile iş birliğini 

değerlendiren Turfan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Türkiye’de ürettiğimiz araçlarla 
ağır ticari endüstrisinde kısa zamanda ezber 
bozan bir konuma ulaşmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Üretim, tasarım, teknoloji ve 
ürün geliştirme anlamında ulaştığımız 
noktanın en etkileyici göstergelerinden 
biri adım attığımız tüm yeni pazarlarda, 
bize ITOY ödülünü de getiren F-MAX 
aracımız oldu. Yeni açıldığımız pazarlardaki 
distribütörlerimizin ve önde gelen filoların 
kısa sürede markamıza ve başta F-MAX 
olmak üzere ürün ve hizmetlerimize olan 
yoğun ilgilisi bizi gururlandırmaya devam 
ediyor. Ford Trucks olarak bugün dünyada 
40’tan fazla ülkeye ulaşmış durumdayız. 
Yeni tesisler, yeni pazarlar ve iş birlikleri 
ile global yolculuğumuzu ve uluslararası 
büyüme planlarımızı sürdürüyoruz. BNPP 
ile iş birliğimiz de bu çerçevede geniş 
finansal ürün yelpazesi ve dijital çözümler 
ile öne çıktı. “Müşterilerini önemseyen 
ve işlerini geliştiren yol arkadaşı olmak” 
amacımız doğrultusunda, müşterilerimizi 
ve işlerini daha ileriye taşırken onlar için 
kolaylıklar yaratmayı sürdüreceğiz.”

Ford Trucks ile ortaklıklarını değerlendiren 
BNP Paribas Leasing Solutions CEO’su 
Isabelle Loc şunları söyledi: “Ford Trucks 
ile iş birliği yapmaktan ve Ford Trucks’ın 
Fransa, Almanya ve Benelüks’teki 
geliştirme planlarını desteklemekten gurur 
duyuyoruz. Yerel uzmanlığımızla bağlantılı 
uluslararası varlığımız, iş ortağımıza işlerini 
hızlandırmak için sağlam bir finansman 
programı sunmamızı sağlıyor.” 
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Allison Tam Otomatik Şanzıman Allison Tam Otomatik Şanzıman 
Donanımlı Yeni Karsan Atak Donanımlı Yeni Karsan Atak 
Otobüsler, Mersin Ulaşımına Otobüsler, Mersin Ulaşımına 

Konfor KatıyorKonfor Katıyor

Mersin 
Büyükşehir 
Belediyesi, 

ulaşım filosunu 
genişletmek ve 
kullanım ömrü 
dolan araçları 

yenilemek adına 
teslim aldığı 

67 adet Allison 
tam otomatik 

şanzıman 
donanımlı Karsan 
Atak otobüslerini 

hizmete sundu. 
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2021’de Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 
toplu taşıma filosunun modernizasyonu 
amacıyla gerçekleştirdiği midibüs 
ihalesini kazanan Karsan, 67 adet Allison 
tam otomatik şanzıman donanımlı dizel 
motorlu Atak otobüslerin teslimatını 
tamamladı. Filosunun yüzde 99’u tam 
otomatik şanzımanlı araçlardan oluşan 
Mersin Büyükşehir Belediyesi, şimdi 
de Allison T 2100™ donanımlı 8 metre 
otobüsleri ile ilçeler arasındaki toplu 
taşıma hizmet kalitesini arttıracak. 

Karsan Atak araçlarının tamamının 
hizmete girdiğini belirten Mersin 
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi 
Başkanı Ersan Topçuoğlu, açıklamasında; 
“Kırsal hatlarımız ve özellikle dar sokaklı 
bölgelerimiz için otobüs filomuza 8 
metrelik 67 adet dizel Karsan Atak 
otobüsleri kazandırdık. Bu otobüslerimizin 
29’u Tarsus merkezde, 12 adedi Tarsus 
kırsal ilçelerde ve 26’sı ise Mersin kırsal 
bölgelerde hizmet sunuyor. Tüm araç 
filomuzda olduğu gibi bu araçlarımızda 
da yolcu ve sürücü konforumuz ile 
işletme verimliliğini arttırma hedefimiz 
doğrultusunda tam otomatik şanzıman 
donanımı tercih ettik” dedi. 

Mersin filosunun ilk otomatik şanzımanlı 
8 metre otobüsleri olacak Karsan Atak 
modelleri, 186 beygir gücü ve 680 Nm 

tork üreten 4.5 litrelik FPT marka NEF4 
turbo dizel, Euro VI motor ve Allison T 
2100 tam otomatik şanzıman donanımına 
sahip. Allison şanzımanlar, tork 
konvertörlü Kesintisiz Güç Teknolojisi™ 
sayesinde sarsıntısız bir şekilde motor 
torkunu çoğaltarak, tekerleklere daha 
fazla güç aktarılmasını sağlıyor. Böylece 
tam güçte vites değişimleri ve üstün 
bir ivmelenme mümkün oluyor. Ayrıca 
aşınmaya sebebiyet veren mekanik 
debriyajlı manuel ve otomatikleştirilmiş 

manuel şanzımanların (AMT’ler) aksine 
Allison tam otomatik şanzımanların tork 
konvertörü teknolojisi sayesinde en iyi 
performans için sadece periyodik yağ ve 
filtre değişimi yeterli oluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu 
Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir; 
“Tam otomatik şanzımanlar, iki ayda bir 
debriyaj seti değiştirme ihtiyacını ortadan 
kaldırıyor. Öte yandan sürücü kaynaklı 
araç yıpranmalarının da önüne geçilmiş 
oluyor” diye belirtti. 
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Mersin’de toplu taşıma filosuna büyük 
bir yatırım yaptıklarına değinen Ersan 
Topçuoğlu; “Alımını yaptığımız araçlarımız 
dahil toplamda toplu taşıma hizmeti 
verecek 414 aracımız bulunuyor. Mersin’de 
bir ilk olarak filomuzun genel yaş 
ortalaması, 2.7’ye düşecek. Türkiye’de emsali 
olmayan bir yaş ortalamasına sahip filomuz, 
Mersin’de hizmet verecek. Bu denli genç 
bir filonun ise muhakkak tam otomatik 
şanzıman donanımın avantajlarıyla 
güçlendirilmiş olması gerektiğini 
düşünüyoruz” diye konuştu.

Günde ortalama 110.000 yolcunun ulaşımını 
sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 
merkez ve ilçeler arasındada günlük 
ortalama 10.000 yolcuya hizmet sunuyor. 
10 km’den 75km’ye kadar farklı otobüs 
güzergahlarının bulunduğu Mersin’de 
yeni Karsan Atak midibüsler ise günlük 
110 ila 250 km arasında yol kat edecek. 
Güzergahların uzunluğuna bağlı olarak 15 ila 
37 nokta arasında yolcu durağı bulunuyor. 

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde 
109’u kadın olmak üzere 799 otobüs 
şoförü görev yapıyor

Bayram Demir; “Yeni araçlarımızın filoya 
katılmasıyla sürücü ekibimiz daha da 
genişleyecek. Sürücü eğitimlerimize 
düzenli bir şekilde devam ediyoruz ancak 
yine de tabi ki şoförlerimizin kullanımı 

arasında sürüş farklılıkları olabiliyor. Tam 
otomatik şanzımanlar, sürücü kaynaklı sürüş 
farklarının ortadan kalkmasını desteklerken 
şoförlerimizin daha az yorulmasını 
sağlıyor. Sürücüler, vites değiştirmek 
zorunda kalmadıkları için sadece yola 
odaklanabiliyorlar. Bu sayede daha kontrollü 
ve güvenli sürüş sağlandığı için yolcu 
konforu arttırılıyor” dedi. 

Allison Transmission Türkiye Satış Müdürü 
Berk Gönenç ise konuyla ilgili açıklamasında; 
“Türkiye’de belediyelerimiz, sürücüler için 
daha yüksek performans, yolcular adına 
güvenli ve konforlu ulaşım, işletmeler için 
daha az bakım ve yakıt maliyetleri dahil 
olmak üzere pek çok avantajları nedeniyle 

her geçen gün tam otomatik şanzıman 
tercihlerini arttırıyor. Allison’ın tüm dünyada 
8 metre otobüslerde halihazırda sunduğu 
benzersiz performansı, Türkiye’de de takdir 
görüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 
de araçlarını en verimli şekilde kullanacağına 
şüphemiz yok” dedi. 

Mersin’in tam alçak tabanlı Karsan Atak 
otobüslerinde ayrıca motor bölmesi 
için yangın söndürme sistemi, şerit 
takip sistemi ve kaza önleme sistemi 
gibi aktif sürüş güvenliği ekipmanları 
bulunuyor. Bu modeller ayrıca 32kW 
güçlendirilmiş klimalar ve hem ısı hem de 
ışık geçirgenliğini azaltan cam sayesinde 
Mersin’in sıcak iklimini yumuşatıyor.
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Brisa’nın yeni nesil Bridgestone 
lastikleri şimdi Temsa 
otobüslerinde
Sabancı Grubu’nun sektörlerinde lider iki firması Brisa 
ve Temsa’nın yeni iş birlikleri kapsamında, 
Brisa’nın markası Bridgestone’un lastikleri 
Temsa’nın yeni nesil şehirlerarası otobüs 
modellerinde kullanılacak.

Sabancı Holding iştiraki, Türkiye lastik 
sektörü lideri Brisa ve bir diğer küresel 
lider Sabancı Holding şirketi Temsa, 
uzun yıllardır devam eden iş birliklerini 
geliştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda 
Temsa’nın yeni nesil şehirlerarası 
otobüsleri, Brisa’nın markası 
Bridgestone’un Coach-AP 001 
lastikleri ile yollarda olacak.

Türkiye’nin küresel markalarından 
biri haline gelen Temsa, 
mühendislerince üretilen çevreye 
duyarlı, konforlu, güvenli ve 
ekonomik şehirlerarası otobüs 
modellerinde Brisa’nın markası, 
Bridgestone’un tamamen 
şehirlerarası otobüslerde 
kullanım amaçlı geliştirdiği, 
çevre dostu Coach-AP 
001 ürününü tercih etti. 
Bridgestone Coach-AP 001 
lastikler her türlü yol ve hava 
şartlarında sağladığı üstün 
tutuş performansı ve düşük ses 
kalitesi ile birlikte kullanıcılarına 
güvenli ve konforlu bir sürüş 
imkanı sunuyor. Bridgestone 
Coach-AP 001, bunlara ek olarak 
düşük yuvarlanma direnci sayesinde 
son kullanıcıya yakıt tüketimi 
avantajı sağlayarak toplam maliyetin 
azalmasına da katkıda bulunuyor. 

Sürdürülebilirliği faaliyetlerinin 
merkezine koyan Sabancı Topluluğu’nun, 
önde geleni 2 şirketi Brisa ve Temsa da bu 
iş birliğiyle sürdürülebilir bir geleceğe hizmet 
ediyor.  Çünkü Bridgestone Coach-AP 001 
lastikler sahip olduğu B seviye düşük yuvarlanma 
direnci ile küresel gündemimiz düşük karbon emisyonu 
hedeflerine hizmet ediyor. 
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Doğru lastik seçimi zirai ve endüstriyel 
araçlarınızın performansını ve yakıt 
tüketimini etkileyen en önemli 
unsurlardan biridir. Seçeceğiniz 
zirai ya da iş makinesi lastiğinin 
aracınızın performansını ve 
yakıt tüketimini doğrudan 
etkileyeceğine emin 
olabilirsiniz. Lastiğin ömrü, 
kalitesi, dayanıklılığı, diş yapısı, 
tutunmayla ilgili performansı 
aracınızı etkileyecektir. Özellikle 
traktörlerde ve iş makinelerinde 
radyal lastikler konvansiyonel 
lastiklere nazaran daha geniş 
taban izi sayesinde toprağa daha 
az basınç uygular. Zemine yayılan 
diş yapısı toprağı kavrayarak aynı 
güçte daha fazla çekiş sağlar. Yakıt 
tasarrufu için asfaltta ve yüksek hız 
yapabilen traktörlerde desen seçimi 
oldukça önem kazanır. ÖZKA’nın 
yeni geliştirdiği hem arazide hem 
yolda yüksek konfor sağlayan Agrolox 
deseni ile önemli oranda yakıt 
tasarrufu sağlamak mümkündür. 

Yeni nesil traktörlerde üreticilerin tavsiye 
etmiş olduğu lastik ebatlarının setlenmesi 

traktör mekaniğine zarar vermez ve 
böylelikle yakıt tüketimini minimize eder. 
Lastik ebatları doğru seçilmediğinde ise 
kasılan bir traktör ekstra yakıt tüketimine 
neden olur. Yuvarlanma direnci ve 
kilometre performansı bakımından 
optimize edilmiş lastikler, aracın 
çalışma maliyetini olumlu yönde etkiler. 

Doğru lastik   
basıncına dikkat… 
Aracınızın yakıt tasarrufunu etkileyecek 

bir diğer unsur da lastik basıncıdır. 
Doğru basınçta lastik kullanmak 
daha güvenli traktör kullanmanıza, 
lastiklerdeki aşınmayı azaltmanıza ve 

yakıt tüketimini optimize etmenize 
yarayacak. Lastikleriniz uygun şekilde 
şişirilmezse, bu durum lastiklerin 
kullanım ömrünün azalmasına, yakıt 

tüketiminin artmasına ve güvenlik 
sorunlarına yol açabilir. Dolayısıyla fazla 
veya az değil, önerilen düzeyde lastik 

basıncı kullanmak önemlidir.

Traktör lastiği seçimi 
yaparken nelere dikkat 
edersiniz? Dayanıklılık, 
uzun ömürlülük, çekiş gücü, 
konfor… Kısacası arazide 
maksimum performans için 
traktör lastiğinin önemini 
biliyoruz. Peki ya bir traktör 
lastiği yakıt tasarrufu 
konusunda da belirleyici 
olabilir mi? Bu soruyu zirai ve 
endüstriyel lastik sektörüne 
güçlü üretim altyapısı ve 
geniş ürün gamı ile öncülük 
eden yerli ve milli marka 
ÖZKA Lastik cevaplıyor. 

Yakıt tasarrufu için traktörünüze Yakıt tasarrufu için traktörünüze 
doğru lastiği seçtiğinize emin olundoğru lastiği seçtiğinize emin olun
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Mercedes-Benz’in Mercedes-Benz’in 
tamamen elektrikli tamamen elektrikli 

otobüs şasisi EO500 U otobüs şasisi EO500 U 
Türkiye’de geliştiriliyorTürkiye’de geliştiriliyor

Mercedes-Benz Türk 
Otobüs Geliştirme 
Karoseri Direktörü 
Dr. Zeynep Gül 
Koca, “Mercedes-
Benz Türk Otobüs 
Fabrikası Karoser 
AR-GE ekibi 
olarak, tamamen 
elektrikli eO500 
U’nun şasisinin ön 
aks segmentinin 
geliştirilmesine 
birçok patent ve 
inovasyon fikri ile 
katkı sağlıyoruz” 
dedi. 

Mercedes-Benz Türk’ün
İstanbul Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’ndaki Otobüs Karoser
AR-GE ekibi tamamen elektrikli 
otobüs şasisi için ön aks segmenti 
geliştirdi. Latin Amerika pazarı 
için üretilecek eO500 U model 
otobüslerin seri üretimi bu yıl São 
Bernardo do Campo’da başlayacak.
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Mercedes-Benz Türk, Latin Amerika pazarı 
için üretilecek olan tamamen elektrikli 
otobüsün şasisinin ön aks segmentini 
İstanbul Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndaki 
AR-GE merkezinde geliştirdi. Mercedes-
Benz Türk Otobüs Karoser AR-GE ekibinin 
tamamen elektrikli eO500 için geliştirdiği 
teknoloji Latin Amerika pazarını elektrikli 
dönüşüme hazırlıyor. Latin Amerika’nın 
en büyük otobüs ve kamyon üreticisi 
Mercedes-Benz do Brasil tarafından 
tanıtılan eO500 U sayesinde, Latin 
Amerika’da da otobüsler elektrikli ulaşım 
çağına geçiş yapacak. 

1956 yılında açılan Mercedes-Benz do 
Brasil, otobüs şasisi geliştirme ve üretimi 
alanında uzman bir kimliğe sahip 
Latin Amerika şehirleri için özel olarak 
tasarlanan elektrikli otobüs şasisi eO500 
U’nun seri üretimi, bu yıl Brezilya’nın 
São Paulo eyaletindeki São Bernardo do 
Campo’da başlayacak. Kötü yol testleri 
ile dayanımı test edilecek ürünün uzun 
yol testleri de Türkiye’deki mühendisler 
tarafından gerçekleştirilecek.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Geliştirme 
Karoseri Direktörü Dr. Zeynep Gül Koca, 
konu hakkında yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: “Mercedes Benz Türk 
Otobüs Fabrikası Karoser AR-GE ekibi, 
uzun yıllardır Mercedes-Benz ve Setra 
marka integral otobüsler için karoser 
geliştirme faaliyetleri yürütüyor. Ekibimiz, 
bu alanda sahip olduğu bilgi birikimi ile 
2019 yılı itibarıyla hem Avrupa hem de 
Brezilya’da Mercedes marka şasiler için 
de AR-GE faaliyetlerine ve aynı zamanda 
küresel mühendislik lideri olarak ilgili 
birimlere destek vermeye başladı. AR-GE 
ekibi olarak, eO500 U’nun şasi projesi 
kapsamında ön aks taşıyıcı karoser 
segmentinin araştırma ve geliştirme 
çalışmalarını gerçekleştirdik.”

Geliştirilen teknolojinin daha konforlu bir 
sürüşe imkan verdiğinin altını çizen Koca, 
“Patent ile koruma altına aldığımız sistemin 
de dahil olduğu söz konusu teknolojinin 
dayanım simülasyonu için Türkiye, 
Almanya ve Brezilya AR-GE hesaplama 
ekipleri birlikte çalıştı. Üretim çalışmaları 
için Brezilya’da bulunan Mercedes-Benz, 

Almanya, İspanya ile Çek Cumhuriyeti’nde 
bulunan Evobus Otobüs Üretim Merkezleri 
ve üstyapı çalışmaları için de Latin 
Amerika’da bulunan üstyapı firmaları 
koordineli bir çalışma yürütüyor” dedi.

250 kilometreye kadar menzile ve 
plug-in şarj sistemine sahip

250 kilometreye kadar menzili bulunan 
eO500 U’nun bataryası, plug-in şarj 
sistemine sahip. Söz konusu sistem, 
Daimler Buses’a ait tamamen elektrikli 
Mercedes-Benz eCitaro şehir içi 
otobüsünde bulunan sistemin sahip 
olduğu teknolojik standartlara sahip. Bu 
yüksek voltaj bataryaların tamamen şarj 
olması yaklaşık üç saat sürüyor.

Tamamen elektrikli eO500 U’nun şasisini 
Brezilya ve daha sonra belirlenecek 
diğer Latin Amerika ülkelerinde 
piyasaya sürecek olan Mercedes-
Benz, müşterilerinden gelen talep 
doğrultusunda Latin Amerika ülkeleri 
dışında da eO500 U’yu kullanıma 
sunmayı planlıyor.
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Daimler Truck, Torc Robotics Daimler Truck, Torc Robotics 
ile ABD’de otonom sistemlerini ile ABD’de otonom sistemlerini 
geliştirmeyegeliştirmeye
çalışıyorçalışıyor

SAE Seviye 4 (L4) otonom kamyonların
geliştirilmesinde dünyanın önde gelen

orijinal ekipman üreticilerinden Daimler Truck,
bağımsız iştiraki Torc Robotics ile ABD’deki kara yollarında her gün bir 

otonom kamyon filosunu güvenli ve güvenilir bir şekilde test ediyor.
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Otonom kamyon taşımacılığı 
sistemlerinin hayata geçirilen 
uygulamalarını daha da geliştirmeyi 
amaçlayan Torc Robotics, lider 
taşımacılık firmaları ile Torc Otonom 
Danışma Konseyi’ni (TAAC) kurdu.

ABD’de yürütülen otonom kamyon 
testlerinin kapsamı; araç yolları, 
rampalar ve kontrollü kavşaklardaki 
dönüşleri de kapsayacak şekilde 
genişletildi.

Kritik yedekli güvenlik sistemlerine 
sahip SAE Seviye 4 (L4) otonom 
kamyonların geliştirilmesinde 
dünyanın önde gelen orijinal ekipman 
üreticilerinden Daimler Truck, 
bağımsız iştiraki Torc Robotics ile 
ABD’de otonom kamyon taşımacılığı 
sistemlerini geliştirme çalışmalarına 
tüm hızıyla devam ediyor. Torc 
Robotics, kamyon orijinal ekipman 
üreticisi olan iş birliği ortaklıkları ile 
ABD’deki kara yollarında her gün bir 
otonom kamyon filosunu güvenli ve 
güvenilir bir şekilde test ediyor. 

Otonom kamyon taşımacılığı 
sistemlerinin hayata geçirilen 
uygulamalarını daha da geliştirmeyi 
amaçlayan Daimler Truck’ın bağımsız 
iştiraki Torc Robotics, söz konusu 
hedef doğrultusunda şimdi de 

ABD’nin önde gelen lojistik firmaları 
ile iş birliği yapmaya başladı. Torc 
Robotics, bu kapsamda kendi 
geliştirme sürecine derin bir bakış 
açısı sağlayacak sektörünün lider 
taşımacılık firmaları ile Torc Otonom 
Danışma Konseyi’ni (TAAC) kurdu. 
Daimler Truck ve Torc Robotics, 
gelecek 10 yılda otonom kamyon 
taşımacılığının hayata geçirileceğini 
ve teknolojinin pazara arz edileceğini 
öngörüyor. 

Torc Robotics’in otonom sürüş yazılımı 
yol testlerinde kendini kanıtladı
Üç yıl önce Torc Robotics hisselerinin önemli 
bir kısmını satın alan Daimler Truck, böylece 
otonom kamyonların sadece bir fikir 
olmaktan çıkıp gerçeğe dönüştürülmesinde 
önemli bir aşama kaydetti. Şerit değiştirme 
ve kompleks sürüş düzenleri gibi olağan 
araç kullanım senaryoları yoğun bir şekilde 
test edilirken, Torc Robotics’in otonom sürüş 
yazılımının güvenli bir şekilde aracı sevk ve 
idare edebildiği kanıtlandı. 
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AYTEMİZ
Motorcu Dostu İstasyonu ile 

FARKLILAŞIYOR

Aytemiz’in dünyada bir ilke imza atarak geliştirdiği Motorcu 
Dostu İstasyon’da tiyatro ve sinema oyuncusu Zafer Algöz, 

oyuncu, senarist ve yazar Can Yılmaz ve motosiklet tutkunu 
ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu bir araya gelerek motosiklet 

kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran hizmetleri anlattılar.
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Akaryakıt sektöründe 1963’ten beri 
faaliyet gösteren Aytemiz’in, 2017 yılında 
dünyada bir ilke imza atarak Türkiye’de 
hayata geçirdiği Motorcu Dostu İstasyon 
konsepti her geçen gün daha çok 
ilgi çekiyor. Aytemiz Motorcu Dostu 
İstasyonlarda, motosiklete özel park 
alanları, kask ve ekipman koyabilmek 
için özel kilitli dolaplar, motosiklete yakıt 
damlamasını ve motosikletin çizilmesini 
engelleyen koruyucu bez ve kaymaz 
zeminli pompa adası gibi motosiklet 
kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu 
hizmetler sunuluyor. 

Ünlü karikatürist ve motosiklet tutkunu 
Erdil Yaşaroğlu, daha önce Aytemiz’in 
sosyal medya kanallarında yayınlanan film 
serisi ile kendi gözünden deneyimlerini 
aktardığı Motorcu Dostu İstasyon 
konseptini, bu defa Zafer Algöz ve Can 
Yılmaz’a anlatıyor. Eğlenceli ve keyifli 
bu sohbet sırasında Aytemiz’i sektörde 
farklılaştıran Motorcu Dostu İstasyon’daki 
hizmetleri Zafer Algöz ilgiyle dinleyip 
beğeniyle karşılıyor. Can Yılmaz da bir 
motosiklet kullanıcısı olarak Aytemiz’in 
geliştirdiği ve akaryakıt sektörüne 
kazandırdığı bu konseptten övgüyle 
bahsederek istasyonların motosiklet 
yolculuğu sırasında karşılaşılabilecek 
ihtiyaçlara çözüm sunduğunu belirtiyor. 
Bu samimi sohbetin tamamına Aytemiz’in 

YouTube kanalı üzerinden ulaşılabiliyor.

Aytemiz’in motosiklet sürücüleri 
tarafından büyük beğeni kazanan 
Motorcu Dostu İstasyon konsepti şu 
anda 48 ilde 159 istasyonda yer alıyor. 
Motorcu Dostu İstasyon konseptinin 
olduğu istasyonlara Aytemiz web sitesi 
ve Aytemiz Vaay mobil uygulamasından 
ulaşmak mümkün.

AYTEMIZ HAKKINDA:
1963 yılında kurulduğundan bu yana 
faaliyetlerini aralıksız sürdüren ve 2009 
yılında adını Aytemiz Akaryakıt Dağıtım 
A.Ş. olarak değiştiren şirket, 2015 yılında 
bir Doğan Holding iştiraki olan Doğan 

Enerji ile %50 ortaklık gerçekleştirmiştir. 
Bu ortaklık ile gücüne güç katan Aytemiz, 
yurt çapındaki akaryakıt dağıtımı ve 
bayilik oluşturma faaliyetlerini sahip 
olduğu 570’ten fazla lisanslı istasyon ve 
artan büyüme ivmesiyle sürdürmektedir. 
Bugün itibari ile Türkiye’nin farklı 
coğrafyalarında konumlanmış 10 
ikmal noktası ve 250.000 metreküplük 
depolama kapasitesi ile rekabetçi bir 
altyapıya sahip olan Aytemiz, yaptığı 
operasyonel iyileştirmelerle hizmet 
standardını her geçen gün yukarıya 
taşıyarak sürekli müşteri memnuniyeti 
ilkesiyle tüketicilere hizmet vermeye 
devam etmektedir.



64 RADÜS DERGİSİ   2022

375 kW’a kadar olan şarj kapasitesi, bir 
saatlik şarj ile 270 ile 300 km menzil 
sağlıyor. Araçların sürekli güç çıkış 
seviyesi ise 560 HP’ye denk gelen 410 
kW. Yeni Scania elektrikli kamyon serisi, 
sıcaklık kontrollü gıda taşımacılığı gibi bir 
çok alanda kullanılan kamyon veya çekici-
treyler kombinasyonlarında çalışabilecek. 
Menzilleri, ağırlık, konfigürasyon ve 
topografyaya göre değişirken, altı akülü 
bir 4x2 çekici otoyolda ortalama 80 km/s 
hız ile 350 km’ye varan bir menzil sunuyor. 

Scania tam elektrikli araçlarının seri 
üretiminin 2023 yılının son çeyreğinde 
başlaması öngörülüyor. Scania, CO2 
azaltımı için belirlenen Bilime Dayalı 
Hedeflerine (Science Based Targets) 
ulaşmak için elektrifikasyon yol 
haritasındaki yolculuğuna 
devam ediyor.

Scania, tam elektrikli kamyon serisi ilk etapta R ve S kabin seçenekleri ile 
4x2 çekici veya 6x2*4 kamyon olarak üretildi. Sahip olduğu 624 Kwh pil 
ile bölgesel uzun mesafe operasyonlarında modülerlik, 
sürdürülebilirlik ve geleneksel 
kamyonlardan 
beklenenleri 
karşılama ve 
hatta daha 
fazlasını 
sunma 
potansiyeline 
sahip. 

Scania tam Scania tam 
elektrikli elektrikli 

modellerini modellerini 
tanıttıtanıttı

Scania, sürdürülebilir taşımacılığa geçişi sağlamaya yönelik 
çalışmaları kapsamında bölgesel uzun mesafe taşımacılığı için 
üretilecek tamamen elektrikli kamyonlarının tanıtımını yaptı.
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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-
Temmuz verilerini açıkladı. Yılın ilk yedi 
ayında otomotiv üretimi bir önceki 
yılın aynı dönemine göre % 5 artarak 
742 bin 969 adet, otomobil üretimi ise 
% 4 azalarak 434 bin 190 adet olarak 
gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte 
toplam üretim ise 770 bin 279 adede 
ulaştı. Aynı dönemde, otomotiv ihracatı 
adet bazında % 3 artarak 526 bin 601 
adedi bulurken, otomobil ihracatı ise 
% 8 azalarak 298 bin 333 adet oldu. 
Ocak-Temmuz döneminde toplam 
pazar geçen yıla göre % 7 daralarak 430 
bin 929 adet düzeyinde gerçekleşti. 
Bu dönemde, otomobil pazarı da % 8 
daralarak 319 bin 313 adet oldu. Son 
10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında 
Ocak-Temmuz döneminde toplam 
pazar % 0,5 ve otomobil pazarı % 
1 arttı. Ağır ticari araç pazarı % 13 
artarken, hafif ticari araç pazarı ise % 
3,5 oranında daraldı. 

Türkiye otomotiv sanayiine yön 
veren 13 büyük üyesiyle sektörün 
çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD), Ocak-Temmuz 
dönemine ait üretim ve ihracat adetleri 
ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, 
yılın yedi ayında toplam otomotiv 

üretimi bir önceki yılın aynı dönemine 
göre % 5 artarak 742 bin 969 adet, 
otomobil üretimi ise % 4 azalarak 434 
bin 190 adet olarak gerçekleşti. Traktör 
üretimiyle birlikte toplam üretim ise 
770 bin 279 adedi buldu. Bu dönemde, 
otomotiv sanayisinin kapasite kullanım 
oranı % 66 olarak gerçekleşti. Araç 
grubu bazında kapasite kullanım 
oranları ise hafif araçlarda (otomobil 
+ hafif ticari araç) % 66, kamyon 
grubunda % 84, otobüs-midibüs 
grubunda % 33 ve traktörde % 62 
seviyesinde gerçekleşti. 

Ağır ticari araç kapasite 
kullanımı % 65 seviyesinde!
Ocak-Temmuz döneminde ticari araç 
üretimi bir önceki yılın aynı dönemine 
göre % 21 oranında artış gösterdi. Bu 
dönemde, ağır ticari araç grubunda 
üretim % 25 artarken, hafif ticari araç 
grubunda üretim % 20 arttı. Yılın ilk 
yedi ayında, toplam ticari araç üretimi 
308 bin 779 adet olarak gerçekleşti. 
Pazara bakıldığında ise, Ocak-Temmuz 
döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine kıyasla ticari araç pazarı % 3, 
hafif ticari araç pazarı % 5 daralırken, ağır 
ticari araç pazarı % 8 büyüdü.

Toplam pazar 430 bin 929 adet 
düzeyinde gerçekleşti!
Yılın ilk yedi ayını kapsayan dönemde 
toplam pazar geçen yıla göre % 7 
daralarak 430 bin 929 adet düzeyinde 
gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil 
pazarı da % 8 oranında daraldı ve 
319 bin 313 adet oldu. Son 10 yıllık 
ortalamalar dikkate alındığında 2022 
Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar 
% 0,5, otomobil pazarı % 1 oranında 
arttı. Ağır ticari araç pazarı % 13 oranında 
artarken, hafif ticari araç pazarı ise % 3,5 
oranında daraldı. Bu dönemde, otomobil 
satışlarındaki yerli araç payı % 40 olurken, 
hafif ticari araç pazarında yerli araç payı 
% 60 olarak gerçekleşti. 

Yedi ayda 526 bin 601 bin 
adetlik ihracat!
Ocak-Temmuz döneminde otomotiv 
ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre adet bazında % 3 artarak 526 
bin 601 adet olarak gerçekleşti. Aynı 
dönemde otomobil ihracatı ise % 8 
azalarak 298 bin 333 adet oldu. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 
otomotiv sanayi ihracatı Ocak-Temmuz 
döneminde toplam ihracatın % 12’sini 
oluşturdu.

Otomotiv Sanayii Derneği
Ocak-Temmuz verilerini açıkladı

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

İhracat 17,6 milyar dolara ulaştı!
Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre toplam otomotiv 
ihracatı dolar bazında % 5, Euro bazında 

ise % 17 arttı. Bu dönemde, toplam 
otomotiv ihracatı 17,6 milyar dolar 
olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı 
% 7 azalarak 5 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşti. Euro bazında otomobil 

ihracatı ise % 3 artarak 4,6 milyar Euro 
oldu. Yılın ilk yedi ayında dolar bazında 
ana sanayi ihracatı % 4 oranında artarken, 
tedarik sanayi ihracatı % 7 oranında arttı.

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

Kaynak: OSD

Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)
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Goodyear, Apollo görevinden bu yana NASA 
ile iş birliği içinde kalarak Ay araçları için 
lastik tasarımları konusunda inovasyonlarını 
sürdürüyor. Şirket, Ay yüzeyindeki görev 
için en önemli ekipmanlardan biri olan 
lastikler konusunda önemli ölçüde 
uzmanlık sağlayacak. Lockheed Martin Ay 
Keşif Operasyonları başkan yardımcısı Kirk 
Shireman, konu hakkında şunları söyledi: 
“NASA’nın Ay’da yaşama ve çalışmaya 
yönelik Artemis programı kapsamında Ay 
yüzeyinde ulaşıma ihtiyaç duyuluyor ve 
bu ihtiyacı hem astronotların kullanacağı 
araçlarla, hem de insansız olarak çalışacak 
otonom araçlarla karşılamayı planlıyoruz. 
Bu yeni nesil Ay mobilite araçlarını, NASA 
ve aynı zamanda ticari şirketler ve hatta 
başka uzay ajansları için hem bilimi hem 
de keşif çalışmalarını desteklemek üzere 
geliştiriyoruz.”

Goodyear, bu çalışmalar kapsamında 
Ay yüzeyinde mobiliteyi geliştirmek 
ve Ay’daki zorlu koşulların üstesinden 
gelmek Dünya’da mikro mobilite, 
otonom hizmet araçları ve yolcu ulaşım 
araçlarında kullanılan havasız lastik 
teknolojisinden faydalanıyor. Goodyear 
Küresel Operasyonlar Kıdemli Başkan 
Yardımcısı ve Teknoloji Baş Sorumlusu 
Chris Helsel, bu konuda şunları söyledi: 
“Ay’ın son derece zorlu çalışma ortamına 
uygun lastik üretirken öğrendiğimiz 
her tecrübe, Dünya’da daha iyi havasız 
lastik üretmemize ve geliştirmemize 
yardımcı olacak. Böylece, mobiliteyi 
her yerde sağlama hedefimize bir adım 
daha yaklaşmış olacağız. En az bunun 
kadar önemli diğer bir konu da keşif ve 
mobilite konusunda dev adımlar atabilen 
bu iki prestijli şirketle birlikte tarih yazma 
onurunu yaşamamız olacak.”  

Goodyear, Lockheed Martin 
ve General Motors’un 

ay yüzeyindeki mobilite 
çalışmalarına katılıyor

Goodyear, kraterlerle dolu Ay yüzeyine uygun, Dünyanın altıda biri 
kadar yerçekimi olan ve çetin hava koşullarında kullanıma uygun 
araç lastikleri geliştiriyor. The Goodyear Tire & Rubber Company, 
NASA’nın 53 yıl önce bugün Ay’a iniş yapan Apollo 11 görevini de 
içeren Apollo programı için ürün desteği sağlamıştı. Bu geleneği 
sürdürmeyi amaçlayan şirket, Lockheed Martin ve General Motors’un 
Ay mobilite aracı projesine katılarak çalışmalarını Ay araçlarının 
lastikleri üzerinde yoğunlaştıracak.
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Apollo Ay araçları, iniş yapacağı noktanın 
8 km çevresi içerisinde yalnızca birkaç 
günlük süreyle kullanılmak için özel olarak 
geliştirildi. Goodyear’ın geliştireceği 
lastikler, uzun yıllar kullanıma izin verecek 
ve -155°C’ye ulaşan gece, 120°C’ye 
ulaşan gündüz sıcaklıkları gibi zorlu 
koşullarda tam performans göstermek için 
performansları artırılacak.

Şirketler, projeyi geliştirmek için tüm 
uzmanlıklarını ve gelişmiş sanal testleri 
uygulamaya şimdiden başladılar. Bu 
kapsamda Ay toprağı test ortamında 
lastik testleri de yürütülüyor. General 

Motors’un geliştirdiği GMC Hummer EV 
kamyonet ve Chevrolet Corvette gibi 
araçlar, mühendislere Ay yüzeyi aracının 
ve gelişmiş lastiklerinin Ay yüzeyinde nasıl 
çalışacağı konusunda iç görü sağlayacak.

General Motors ekibe üç alanda uzmanlık 
sağlıyor: elektrifikasyon, otonom araç 
teknolojisi ve şasi geliştirmeleri. GM 
HYDROTEC küresel inovasyon ve savunma 
mühendisliği icra direktörü Charlie 
Freese, bu konuda şunları söyledi: “Ay 
yüzeyi araçlarında GM’in gelecek yıllarda 
müşterilerine milyonlarca elektrikli araç 
sağlaması öngörülen elektrikli araç

teknolojisi kullanılacak. Bu çalışmalardan 
Dünya’da elektrikli araçların 
performansını, kalitesini ve dayanıklılığını 
artırabilecek önemli dersler çıkaracağımızı 
öngörüyoruz. GM’in otonom araç 
teknolojisindeki çalışmaları sayesinde Ay 
aracı sürücüsüz olarak çalışabilecek ve 
şirketin elde edeceği bilgiler, bu en yeni 
Dünya dışı aracın performansına şimdiden 
katkı sağlayacak.” Lockheed Martin, NASA 
ile Artemis projesi için keşif sınıfı uzay 
aracı Orion ve çeşitli Mars gezegen araçları 
gibi insanlı ve robotik derin uzay araçları 
konusunda 50 yılı aşkın zamandır yaptığı 
iş birliğinden faydalanarak bu büyüyen 

ekibe öncülük ediyor. Lockheed 
Martin ayrıca NASA’nın Güneş 
sistemimizdeki tüm gezegenleri 
keşfetmesine katkı sağlayan bir 
şirket olarak gelecek uzay görevleri 
için yeni teknolojiler geliştirmeye 
devam ediyor. 

Bu şirketlerin ekipleri, kendilerine 
özgü bakış açılarını ve ortak 
uzmanlıklarını yeni zorluklara 
ve ilk kez değerlendirilen pazar 
yaklaşımlarına uygulayacak. 
Şirketler, geliştirdikleri araçları 2025 
yılında gerçekleşmesi planlanan 
ilk iniş görevini desteklemek için 
uygun bir zamanda Ay yüzeyine 
indirmeyi öngörüyor.
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Türkiye’nin yerli sermayeli lider 
lastik üreticisi Petlas, yükselişini 

sürdürüyor. Capital 500 2021 
sıralamasında bir önceki yıla 

göre 26 basamak birden yükselen 
Petlas, Türkiye lastik sektöründe 

en fazla büyüyen şirketi oldu. 

Sanayiden hizmetlere, telekomdan 
bilişime, inşaattan ticarete kadar iş 
dünyasına yön veren çok sayıda sektörün 
en büyük şirketlerinin yer aldığı Capital 
500 Araştırması açıklandı. Yerli sermaye, 
yerli Ar-Ge ve mühendislik, yerli üretim 
gücü ile Türkiye’nin lastik markası kimliğini 
gururla taşıyan Petlas, Capital 500 Türkiye 
2021 sıralamasında 175’ten 149’a yükseldi. 
5 milyar cirosu ve 4 bin 500 çalışan sayısı ile 
Türkiye lastik sektöründe en fazla büyüyen 
şirket olarak öne çıkan Petlas, 2020’ye göre 
sıralamasını 26 basamak birden artırdı. 

“700 milyon dolarlık yatırım 
gerçekleştirdik”
2 bin 500 çeşit ebatta 80 ayrı desende lastik 
ürettiklerini, söz konusu başarıyla birlikte 
sektörde hızla büyümeye devam ettiklerini 
söyleyen AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi 
S. Safa Özcan, “Petlas ile Türk bayrağını 
dünyada en üst seviyelere taşıyoruz. 
Büyümemizi Türkiye’ye katkı yaparak 
sürdürmek bizlere gurur veriyor. 2005 yılında 
devraldığımız Petlas bünyesinde bugüne 
dek 700 milyon dolar düzeyinde yatırım 
gerçekleştirdik. Yönetim kurulumuzun kararlı 
yatırımları, yerli Ar-Ge, yerli mühendislik ve 
yerli üretim gücü ile birleştirerek Türkiye’nin 

en büyük yerli lastik üreticisi olmayı 
başardık. Yeni piyasalarda da çok rekabetçi 
durumdayız. Rekabette farkımızın üretime, 
teknolojiye olduğu kadar çalışanımıza, 
sürdürülebilirlik kapsamında çevre ve 
topluma yönelik yatırımla gerçekleştiğine 
inanıyoruz. Bu yatırımlarla öngördüğümüz 
hedefler doğrultusunda büyümeye, 
gelişmeye ve artı değer üretmeye devam 
ediyoruz. Bu başarıyı, tüm Petlas ve AKO 
Grup çalışanları, iş ortaklarımız, markamızı 
tercih eden tüketicilerimiz ve kurumsal 
müşterilerimizle paylaşıyor ve her birine 
teşekkür ediyoruz” dedi.

Lastik sektörünün en hızlı Lastik sektörünün en hızlı 
büyüyen şirketi Petlas oldubüyüyen şirketi Petlas oldu

S. Safa Özcan
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FUARIN ADI BAŞLAMA-BİTİŞ
TARİHİ KONUSU ŞEHİR - YER DÜZENLEYEN

FİRMA

AUTOMECHANIKA 
FRANKFURT

13 Eylül 2022
17 Eylül 2022

Uluslararası 
Otomotiv, Yedek 
Parça ve Yan 
Sanayi Fuarı

Frankfurt Messe 

MAKTEK EURASIA 26 Eylül 2022
1 Ekim 2022

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

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

IAA 23~26 Ağustos 
2022    

Uluslararasi 
Ticari Araç ve 
Yan Sanayii Fuarı

Almanya
Hannover VDA

Busword 2023 07~12 Ekim 2023 Otobüs ve otobüs 
endüstrisi fuarı

Belçika
Brüksel Busword

Hannover Messe 17~21 Nisan 2023 Uluslararası
Sanayi Fuarı

Almanya
Hannover Messe
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Kibyra Antik Kenti

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

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

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

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

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

Adıyaman ili Kahta ilçesi sınırları içe-
risinde bulunan, yüksekliği on metreyi 
bulan büyüleyici heykelleri, metrelerce 
uzunluktaki kitabeleriyle Kommagene 
Krallığı’nın kutsal alanı olarak nitelendi-
rilen Nemrut Dağı, 1987 yılında UNESCO 
Dünya Miras Listesi’nde kültürel varlık 
olarak yerini almıştır. Nemrut Dağı, Anado-
lu’da Helenistik Dönem’e ait en görkemli 
kutsal kalıntıları barındırır. Yazıtlara göre 
I. Antiochos tanrılara ve atalarına minnet-
tarlığını göstermek için görkemli bir anıt 
mezar, mezar odasının üzerine kırma taş-
lardan oluşan bir tümülüs ve tümülüsün 
üç tarafını çevreleyen kutsal alanlar inşa 
ettirmiştir. Doğu, Batı ve Kuzey terasları 
olarak adlandırılan bu alanlardan Doğu ve 
Batı teraslarında büyük boyutlu heykeller, 
kabartmalar ve yazıtlar bulunmaktadır. 

Tanrıların tasvir edildiği beş heykelin 
arasında I. Antiochos’un heykeli de yer 
almaktadır. Heykel sırası bir aslan ve kar-
tal heykeli ile başlar. Aslan yeryüzündeki 
gücü, tanrıların habercisi olan kartal ise 
göksel gücü temsil etmektedir. Doğu 
Terası ise Tanrılar Galerisi, Atalar Galerisi 
ve Sunak’tan oluşmaktadır. Doğu teras 
ile batı teras heykel dizileri aynıdır. Ancak 
Doğu terastaki tahtlar, batı terasta ise hey-
kel başları daha sağlamdır. Doğu ve Batı 
Terası’nda heykellerin tahtlarını oluşturan 
taş blokların arkasında Grekçe yazılmış 
237 satırlık uzun bir kült yazıtı (nomos) 
bulunmaktadır. I. Antiochos’un vasiyetna-
mesi niteliğindeki yazıtta bu kutsal alan 
hakkında bilgiler ve kültün uygulanması 
ile ilgili hükümler yer almaktadır. Tamam-
lanmamış stel ve kaidelerin bulunduğu 
Kuzey Terası ise Doğu ve Batı teraslarını 
birbirine bağlayan tören yoludur. 



732022   RADÜS DERGİSİ



74 RADÜS DERGİSİ   2022

RAFADAN TAYFA 2: 
GÖBEKLİTEPE

Yönetmen: İsmail Fidan
Oyuncular: Şirin Giobbi, Levent Kol, Yağmur Sergen

Ülke: Türkiye

Rafadan Tayfa 2 - Göbeklitepe, Rafadan Tayfa ekibinin, 
Göbeklitepe’de atıldıkları gizemlerle dolu maceraları 

konu ediyor. Dünyanın gözü Göbeklitepe’nin 
üzerindedir. Burada yapılan kazılar büyük yankı 

uyandırmıştır. Tam da Göbeklitepe’nin ilgi odağı olduğu 
dönemde Akın, Şanlıurfalı arkadaşı Veysi’den gizemli 
bir paket alır. Merak içinde paketi açan Akın, paketin 

içinde ne olduğuna tam olarak anlam veremediği bakır 
bir sini bulur. Paketi aldıktan sonra Veysi’nin panik 

halinde Akın’a ulaşması ve peşinde birilerinin olduğunu 
söylemesi, Akın’ın kafasını iyice karıştırır. Siniyi gören 

Rafadan Tayfa ekibi, kısa sürede sininin Göbeklitepe’yle 
ilgili olduğunu anlar ve onu Göbeklitepe’nin kâşifi 

Başkan Amca’ya göstermeye karar verir. 

IP MAN 4: FİNAL
Yönetmen: Wilson Yip

Oyuncular: Donnie Yen,
Chan Kwok-Kwan, Scott Adkins

Ülke: Hong Kong

On yılı aşkın süredir devam eden ve Doğu Dövüş 
Sanatları’nı beyaz perdede en iyi şekilde yansıtan, IP 
MAN serisinin son bölümü IP MAN 4: Final, 1 Ocak’ta 

vizyona girdi! Dövüş sanatını kötüye kullananlara karşı 
savaş açan IP MAN güç, ustalık ve tevazuyu birleştirerek 

birçok öğrenci yetiştirmiş, yaşayan en büyük 
ustadır. Bruce Lee ile Ip Man 3’teki karşılaşmalarının 

ardından büyük bir merak uyandıran ikilinin arasında 
yaşanacaklar son bölümde tüm sorulara cevap verecek. 
50 Milyon dolarlık bütçesiyle serinin son filmi IPMAN 4 

Final sadece dövüş sanatlarıyla değil, yaşam felsefesiyle 
de tüm dünyayı etkileyen Ip Man’in aksiyon dolu son 

macerasını konu alıyor.
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HAVVANIN 3 
KIZI

Yazar: Elif Şafak
Yayınevi: Doğan Kitap

Ben ne annem gibi dindarım, 
ne babam gibi kâinatın, beş 

duyumla kavradığım şeylerden 
ibaret olduğuna kaniyim. 

Öyleyse ben neredeyim? Ne 
mutlak dindarlığa, ne de mutlak 
akılcılığa dahil olmak isteyenler 
için bir başka yaklaşım, yeni bir 
varoluş şekli yok mu acaba? Bir 
üçüncü yol mesela? Kim bilir?

OZ
Yazar: Adam Fawer

Yayınevi: April Yayıncılık

Dorothy ilk defa öldüğünde on 
iki yaşındaydı. En azından bana 

söylediği buydu. Delirdiğini 
düşünmüştüm ama şimdi ona 

inandığım için esas deli ben 
miyim diye merak ediyorum. 
Öyleysem bunların hiçbirinin 

önemi yok demektir. Ama 
değilsem… Eh, o zaman dünya 

benim düşündüğüm gibi bir 
şey değil demektir. Üstelik 
tek bir dünya yok. Kafanız 

karıştıysa canınız sıkılmasın. 
Benimki de karışmıştı. Okuyun, 

anlayacaksınız. Sonra karar 
verirsiniz: Ben mi delirdim 
yoksa siz mi? Hortum seni 

sürükledi. Şimdi hikâyeye baştan 
başlayacaksın.

CADI AVCISI
Yazar: Virginia Boecker

Yayınevi: Yabancı

Tenime dağlanarak işlenmiş 
mühür. XIII. Beni koruyan ve 

ne olduğumu gösteren mühür. 
Ben On Üçüncü Yazıt’ın bir 
uygulayıcısıydım. Bir cadı 

avcısı. Korkulması gereken kişi 
bendim. En büyük düşmanınız 

dövüştüğünüz şey değil, 
korktuğunuz şeydir. “İyi bir 

fantastik kitapta olması gereken 
her şey var: kılıçlar, zehir, kara 

büyü ve ihanet. Eğlenceli, 
kanınızın çekileceği, macera dolu 

bir ilk roman.”
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BULMACA

SOLDAN SAĞA
1. Okutman
2. Zeytinyağı, soğan ve maydanozla yapılan 

bir tür fasulye salatası
3. Yalvarma, merhamet dileme
4. Çarçabuk, anında
5. Kâğıtları bir arada tutturmaya yarayan 

çengel
6. Alaz, yalim
7. Lazer ışınları kullanılarak yaratılan üç 

boyutlu görüntü

 YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Siirt yöresine özgü, nohutlu ya da kıymalı 

ıspanak yemeği
2. Ses ya da çalgı ile ilgili bir kompozisyona 

girişi
sağlayan yazılı ya da doğaçtan olan müzik 

parçası
3. Eski dilde çekinme, razı olmama
4. El tezgâhında bez dokuyan kimse
5. İki kişilik ve yelkenli bir yarış teknesi
6. Eski Türklerde ölüler için yapılan tören
7. Kara ordusu
8. Sapı siyah ve çatallı bir tür bıçak
9. Ortadoğu çöllerinde yaşayan ve Arapça 

konuşan göçebe bir halk.
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125 gr tereyağı 
1 Çay bardağı süt 
1 Çay barda sıvı yağ 
2 Çorba kaşı irmik 
1 Çorba kaşı yoğurt 
1 tatlı kaşığı kabartma tozu 
3-3,5 su bardağı un İri çekilmiş ceviz

Şerbeti için
3 su bardağı toz şeker 
3 bardağı su Çeyrek limon

Öncelikle bir tencereye toz şeker 
ve suyu alarak ocakta 15 dakika 
kaynatın. Kaynadıktan sonra içine 
çeyrek limon sıkıp üç, dört dakika 
daha kaynatın ve sonra tamamen 
soğumaya alın. Ayrı bir kapta 
tereyağı, irmik, yoğurt, süt, sıvı 
yağı alıp iyice harmanlayın. Un 
ve kabartma tozu unu ilave edip 
güzel bir hamur yoğurun. Ceviz 
büyüklüğünde bezeler alıp şeklini 
beğendiğiniz herhangi bir kalıbın 

üzerinde çok ince olmayacak 
şekilde açıp içine iri çekilmiş ceviz 
koyup ağzını kapatın. Yağladığınız 
veya yağlı kağıt sermiş olduğunuz 
fırın tepsisine dizin ve 180°fırında 
üzeri kızarana kadar pişirin. Fırın-
dan çıkardıktan sonra soğuk şerbeti 
döküp şerbetini daha iyi çekmesi 
için üzerine bir tepsiyle örtün ve 
bekletin. Şerbetini çektikten sonra 
servise alabilirsiniz. Afiyet olsun.H
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Malzemeler
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PROFİMAK MAKİNE OTOMOTİV SAN. ve TİC. A.Ş.
Saray Mah. Saraykent Sanayi Bölgesi 53. Cad. No: 15 Kahramankazan/ANKARA

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