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Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com

Otomobil ve hafif 
ticari araç satışları 
yüzde 7,3 geriledi

Y ılın ilk yarısında Türkiye’de otomobil ve 
hafif ticari araç satışları 2021’in aynı döne-
mine göre yüzde 7,3 azalarak 410 bin 110 
olarak gerçekleşti.

Satışların azalmasında, ÖTV indirimi 
söylentileri ve krediye erişim sıkıntının 
önemli rol oynadı. Satışların azalmasındaki 
nedenler;

- Araç bulunurluk sorununun devam 
etmesi,

- ÖTV indirimi söylentileri,

- Krediye ulaşmakta yaşanan zorluklar,

- İkinci elde fiyatların gevşemesiyle 
otomobilini yenisiyle takas etmek isteyen 
müşterilerin, bekledikleri ikinci el fiyatını 
bulamaması,

- Yeni araç alabilecek müşteri potansiye-
lindeki azalma

Satışlar 10 yıllık    
ortalamanın altında kaldı
Otomobil ve hafif ticari araç satışları, 10 

yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre 
yüzde 16,4 azaldı. Otomobil pazarı, 10 
yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre 
yüzde 14,9 azalış gösterdi. Hafif ticari araç 
pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satış-
lara göre yüzde 21,4 azaldı.

7 ayda satışlar yüzde 7,3 azaldı
Otomobil ve hafif ticari araç satışları, 

2022 yılı ocak-temmuz döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 
oranında azalarak 410 bin 110 adet olarak 
gerçekleşti. Otomobil satışları, bu yılın ilk 
yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 7,9 azalarak 319 bin 313 adet olur-
ken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 5,3 

azalarak 90 bin 797 adet oldu.

Kurdaki artış ve enflasyonist baskı, oto-
mobil fiyatlarında yeni zamları beraberinde 
getirdi. Ağustos ayında marka ve modele 
göre değişmekle birlikte otomobil fiyatları 
yüzde 1 ila yüzde 10 arasında zamlandı. 
Sıfır araçlara yapılan zamların ikinci el araç 
fiyatlarına da yansıması bekleniyor. İkinci 
el araçlarda fiyatlar son iki haftada yüzde 3 
ila yüzde 5 arasında gevşemişti.

* İlk 6 ayda pazarın yüzde 89,1’ini vergi 
oranları düşük olan A, B ve C seg-
mentlerindeki araçlar oluşturdu. 

* En çok tercih edilen gövde tipi yüzde 
39,7 ile SUV otomobiller oldu. SUV 
otomobilleri, yüzde 36,1 ile sedan, 
yüzde 22,2 ile H/B otomobiller takip 
etti.

* Söz konusu dönemde satılan otomo-
billerin yüzde 70,4’ünü benzinliler, 
yüzde 16,9’unu dizeller, yüzde 9,9’unu 
hibritler, yüzde 1,9’unu otogazlı araç-
lar oluşturdu. Elektrikli otomobil satış 
adedi ise 2 bin 263 oldu.

* Satılan otomobillerin yüzde 77,8’ini 
otomatik şanzımanlı, yüzde 22,2’sini 
manuel şanzımanlı otomobiller oluş-
turdu.

Özel tüketim vergi dilimlerine ve motor 
tiplerine göre incelendiğinde satışların 
yüzde 83’ü benzin/dizel motor tipinde ve 
yüzde 80’lik vergi diliminde, yüzde 7,2’si 
benzin/dizel motor tipinde ve yüzde 70’lik 
vergi diliminde yer aldı.

Hafif ticari araç pazarına gövde tipine 
göre bakıldığında, van gövde tipi yüzde 
74,2’lik, kamyonet gövde tipi ise yüzde 
13,4’lük pay aldı.
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Daimler Truck
ETM Ödülleri’nde
birçok kategoride
birinci oldu
ETM Yayınevi’nin düzenlediği “26. 
Okuyucuların Seçimi Ödülleri”nde 
büyük bir başarıya imza atan Daimler 
Truck, sekiz kategoride ödülün sahibi 
oldu. Batarya ile çalışan eActros, 
ETM Ödülleri’nde “Elektrikli Kamyon” 
kategorisinde üçüncü kez birincilik 
koltuğuna otururken, Actros ve Atego 
da kategorilerinin kazananı oldu. 
Tamamen elektrikli şehir içi otobüs 
eCitaro, “En İyi Otobüs” Ödülü”nde 
zirveye layık görülürken, Citaro da 
kazananlar arasında yer aldı.
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Daimler Truck, ETM Yayınevi tarafından 
düzenlenen “26. Okuyucuların Seçimi 
Ödülleri”nde büyük bir başarıya imza 
atarak birçok kategoride birincilik 
ödülünün sahibi oldu. Ticari araç 
sektöründe önemli bir gösterge olarak 
kabul edilen etkinlik, son iki yıldır sanal 
olarak düzenlenmesinin ardından 
2022 yılında Berlin’de fiziki olarak 
gerçekleştirildi. 

ETM Yayınevi’nin okuyucusu olan ve 26. 
Okuyucuların Seçimi Ödülleri’ne katılan 
yaklaşık 6000 kişi; “En İyi Kamyon”, “En İyi 
Hafif Ticari Araç”, “En İyi Otobüs” ve “En 
İyi Markalar” bölümlerinde kazananları 
belirledi. 1997 yılından beri aynı 
metodoloji ile düzenlenen ödüllerde, bu 

yıl 16 kategoride 219 ticari araç ve ticari 
araç sektöründen 29 kategoride 200’e 
yakın marka adaylar arasında yer aldı.

eActros elektrikli 
kamyonların zirvesinde 
yer aldı
Batarya ile çalışan eActros, 
ETM Ödülleri’nde “Elektrikli 
Kamyon” kategorisinde 
üçüncü kez birincilik 
ödülüne layık görüldü. 
Mercedes-Benz Yıldızı 
taşıyan ilk seri üretim 
elektrikli kamyon eActros 
ile marka yeni bir çağ 
başlatmıştı. 
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Actros “Uzun Yol 
Nakliye Kamyonu” 

kategorisinde ödülü 
kazandı

Mercedes-Benz 
kamyonların amiral 
gemisi olan Actros, 
“Uzun Yol Nakliye 
Kamyonu” 
kategorisinde 
ödülün sahibi 
oldu. Söz konusu 
ödül, Actros’un 
üretiminin 25. 
yılında dahi uzun 
yol taşımacılığı 

alanında standartları belirlemeyi 
sürdürdüğünü kanıtlıyor. Actros; öncü 
yenilikleri, ağ oluşturma fırsatları ve 
diğer pek çok teknik kilometre taşları 
ile kârlılık, güvenlik, güvenilirlik ve 
konfor konusunda etkileyici özelliklere 
sahip. 

18 tonun altındaki en iyi dağıtım 
kamyonu Atego
Hafif-orta ağır dağıtım kamyonları 
pazarının en popüler kamyonlarından 
biri olan Atego, “18 Tonun Altındaki 
Hafif Dağıtım Kamyonları” kategorisinin 
kazananı oldu. Şirket, Avrupa’da söz 
konusu segmentte 20 yılı aşkın bir 
süredir pazar liderliğini sürdürüyor.

Şehir içi trafiğinin en iyi 
otobüsleri: Citaro, eCitaro 
Okuyucular, tamamen elektrikli şehir içi 
otobüs eCitaro›yu ETM “En İyi Otobüs” 
Ödülü”nde zirveye layık gördüler. 
Halihazırda 600’ü aşkın eCitaro 
otobüsü, Avrupalı müşteriler için 
düzenli seferler gerçekleştiriyor. 

ETM okuyucularının anketlerinde 
“Tarifeli Şehir İçi Otobüsleri” 
kategorisindeki genel sıralamada 
zirvenin müdavimi olan Mercedes-Benz 
Citaro, üretiminin 25. yılında çevre 
dostu ve yenilikçi teknolojilerinden 
dolayı bir kez daha ETM Ödülü’nü 
almaya hak kazandı.
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Komatsu kullanıcılara ödeme 
kolaylığı sunan avantajlı bir faiz 

destek kampanyası başlattı. Faiz 
destek kampanyası kapsamında 

yüksek performans sunan 
Komatsu WB97R-5 ve Komatsu 

WB97S-5 kazıcı yükleyici 
modelleri kullanıcılara sunuluyor.

Komatsu, WB97 serisi kazıcı 
yükleyicilerde ödeme kolaylığı sunan 
yeni bir faiz destek kampanyası daha 
başlattı. Kampanya kapsamında 
kullanıcılara Türk Lirası veya Euro 
cinsinden ödemelerde peşinat ve 
vadeden bağımsız olarak 3.000 Euro 
katkı payı avantajı sunuluyor. Kampanya 
31 Ağustos 2022 tarihinde sona eriyor.

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

WB97 serisinin Komatsu imzalı 99.2 

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

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

Komatsu kazıcı yükleyicilerde Komatsu kazıcı yükleyicilerde 
faiz destek kampanyasıfaiz destek kampanyası
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Anadolu Is uzu, 20-25 Eylül 
2022 tarihlerinde Almanya’nın 

Hannover şehrinde düzenlenecek 
olan IAA Transportation fuarına 

Türk mühendisliğinin ürünü yeni 
midibüs ve otobüs modelleriyle 

damgasını vurmaya hazırlanıyor. 
Sektörde oyunun kurallarını 

değiştirecek yeni segmentteki ürünü 
yüzde yüz elektrikli ve tamamen 

Türkiye’de üretilecek  Big·e’nin 
yanı sıra CitiVolt 12m modelini de 

sergileyecek olan Anadolu Isuzu, 
ayrıca tam elektrikli NovoCITI Volt, 

yüzde yüz Biogas uyumlu, alternatif 
yakıtlı Kendo/Interliner 13 CNG ve 

orta boy otobüs segmentindeki 
Isuzu Grand Toro modelleriyle de 

fuarda yer alacak.

Yerli ve Çevreci birçok 
modelini ilk kez Hannover 

Fuarı’nda tanıtacak



112022   RADÜS DERGİSİ

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu 
Isuzu Türkiye’de olduğu gibi yurtdışı 
pazarlarda da yakaladığı büyüme 
trendini, uluslararası etkinliklerle 
desteklemeye devam ediyor. Anadolu 
Isuzu  ticari araç sektörünün en önemli 
uluslararası etkinlikleri arasında yer 
alan ve 20-25 Eylül 2022 tarihlerinde 
Almanya’nın Hannover şehrinde 
düzenlenecek olan IAA Transportation 
fuarında yeni araçlarıyla yer alacak. 

Anadolu Isuzu’nun yanı sıra, dünyanın 
diğer önde gelen ticari araç markalarını 
ve yan sanayii üreticilerini bir araya 
getirecek olan IAA Transportation 
fuarına Türk mühendisliğinin ürünü 
olarak yeni geliştirdiği ürünleri yeni 
Big·e ve CitiVolt 12m’nin yanı sıra tam 
elektrikli NovoCITI Volt, alternatif yakıtlı 
Kendo/Interliner 13 CNG ve orta boy 
otobüs segmentindeki modeli Isuzu 
Grand Toro ile katılacak. 

Big·e: Taşımacılık sektöründe 
yüzde yüz elektrikli,  doğa 
dostu, kompakt fayda

Anadolu Isuzu, 40 yıllık kamyon 
geliştirme tecrübesini Big-e ile son 
kilometre taşımacılığına aktarıyor. 
Sağlam ve güvenilir modelleri ile 
sektöre öncülük eden Anadolu 
Isuzu, gelecek için büyük hayalleri 
küçük bir araç formunda bir araya 
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getiriyor. Isuzu kalite standardının ve 
Türk mühendisliğinin ürünü yüzde 
100 elektrikli yeni modeli Big·e’nin 
lansmanı ilk kez IAA Transportation 
fuarında gerçekleştirecek. 
Taşımacılık çözümlerinde geleceğe 
atılan bir imza vizyonuyla tamamen 
Türkiye’de üretilen araç, kompakt 
yapısı, yenilikçi elektrikli motoru ve 
L sınıfı bir araç olarak öne çıkıyor. 
Big·e, 4 metreküpe varan taşıma 
hacmi ile 1000 kg’a varan taşıma 
kapasitesine sahip. %20 tırmanma 
yeteneği ve 10-15-20 kWh olmak 
üzere 3 farklı batarya kapasitesi 

ile 150 kilometreye varan menzil 
imkanı sunuyor. 60 km/h ve 80 
km/h maksimum hıza ulaşabilen 
2 versiyonlu Big·e, cep telefonu 
gibi doğrudan ev prizi ile dahi 3 
ile 5 saat arasında şarj edilebiliyor. 
Anadolu Isuzu fabrikasında, Isuzu 
kalite standartlarında üretilerek 
öncelikle son kilometre taşımacılığı 
yapan firmaların ihtiyacına yönelik 
olarak pazara sunulacak olan Big·e, 
özellikle toplam sahip olma maliyeti 
açısından önemli bir avantaj ortaya 
koyuyor. Big·e nin 2024 yılından 
itibaren satışı planlanmaktadır. 

CitiVolt: Sürdürülebilir bir 
gelecek için sıfır emisyon 
Anadolu Isuzu NovocitiVOLT ile 
başlayan elektrikli ürün tecrübesini 
bir üst seviyeye taşıyarak ürün gamına 
12m CitiVOLT tam elektrikliyi ilave 
etti. Tamamen elektrikli sürüşe ve sıfır 
emisyona sahip Citivolt,  bu yıl IAA 
Transportation fuarında tanıtılacak 
araçlar arasında yer alıyor.  Yeni 
tasarımı, son teknoloji donanımları 
ve sıfır emisyon salınımı gibi üstün 
özelliklerinin yanısıra alçak tabanlı 
platformu ve geniş giriş ve çıkış 
kapıları sayesinde yolcular için 
engelsiz bir erişim imkanı sunuyor. 
Citivolt, güçlü elektrik motoru ile 
daha fazla performans, ergonomik 
olarak tasarlanmış sürücü alanı ve 
kişiselleştirilebilir gösterge ekranı  ile 
daha keyifli sürüş sağlıyor. 

Tam elektrikli NovoCITI VOLT: 
Toplu ulaşımda çevre dostu, 
akılcı, sessiz 
Anadolu Isuzu’nun geleceğin 
toplu taşıma trendlerine uygun 
olarak tasarladığı elektrikli 
midibüsü NovoCITI VOLT da IAA 
Transportation fuarında göz alıcı 
tasarımı ve teknolojik donanımları 
ile boy gösterecek. Küresel bir 
tasarım yarışması olan ABC Design 
Award tarafından “Transportation” 
kategorisinde ödüle layık görülen 
NovoCITI VOLT, elektrikli midibüs 
alanındaki güncel dünya standartlarını 
başarı ile karşılıyor. Sürdürülebilir bir 
yaşam için doğaya zarar vermemek 
amacıyla geliştirilen çevre dostu 
Novociti VOLT, düşük işletme 
maliyeti ve maksimum verimlilik 
avantajlarıyla öne çıkıyor. Yolcularına 
geniş ve konforlu iç tasarımı ile 
rahat bir seyahat atmosferi sağlayan 
NovoCITI VOLT, 268kWh’lık batarya 
kapasitesi ile 350 km’ye kadar menzil 
imkanı sunuyor. Araçta yer alan 
sürücü puanlama sistemi Aracın  
sahip olduğu sürücü puanlama 
sistemi sayesinde enerji tüketimi 
düşürülerek operasyonel verimlilik 
sağlanabilmektedir.  

Tuğrul Arıkan
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“Yılın Sürdürülebilir Otobüsü” 
ödülünün sahibi Isuzu Kendo/
Interliner CNG
Anadolu Isuzu’nun IAA Transportation 
fuarında tanıtacağı iddialı modellerinden 
biri olan Kendo/Interliner13 CNG, 
modern kentlerin düşük emisyon ve 
konforlu, güvenli, sürdürülebilir ulaşım 
taleplerine kolaylıkla yanıt veriyor. 
Avrupa’nın titiz emisyon normlarına 
tamamen uyumlu olan Kendo/Interliner 
13 CNG, eksiksiz bir güvenlik paketinin 
yanı sıra filo yönetimi, sürücü ve sürüş 
puanlama sistemi özellikleri ile fark 
yaratıyor. Isuzu Kendo/Interliner CNG, 
yüzde 100 biyogaz uyumlu CNG motoru 
sayesinde emisyon salınımını çok ciddi 
oranlarda düşürüyor. Sürdürülebilirliği 
sayesinde işletmecisine pozitif katkı 
sağlıyor ve ülkelerin sürdürülebilir 
hedeflerine tamamen uyum sağlıyor.

Ödüllü Grand Toro
Anadolu Isuzu’nun IAA Transportation 
fuarında tanıtacağı midibüs 
segmentindeki modeli Isuzu Grand 
Toro ise 2300 rpm‘de 206 HP üreten 
motoru ile yüksek performans ve Euro 

6-E emisyon standartlarına uygun 
düşük emisyon avantajı sunuyor. 
Yüksek manevra kabiliyeti ile özellikle 
kısa ve orta mesafeli servis, turistik ve 
havaalanı taşımacılığı gibi alanlarda 
öne çıkan Grand Toro modeli, 37 
koltuğa varan kapasitesi, ferah iç 
hacmi ve geniş bagaj kapasitesi ile 
büyük otobüslerin yeterince etkin ve 

verimli olmadığı kısa ve orta mesafe 
taşımacılık ihtiyacına yanıt vermek 
üzere geliştirildi.  Anadolu Isuzu’nun 
yeni tasarım dilini de temsil eden 
Grand Toro 2021 yılında İtalya merkezli 
BIG SEE Awards tasarım ödülleri 
organizasyonunda ‘Ürün Tasarımı’ 
alanında Mobilite kategorisinde ‘Silver 
A’ ödüle layık görülmüştü.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul 
Arıkan, geniş bir ihracat coğrafyası 
ile 45’i aşan ülkeye  ihracat yapan 
Anadolu Isuzu’nun bu başarısını 
artırma yolunda Hannover IAA 
Transportation Fuarına katılımının 
önem taşıdığını belirtti. Arıkan, şunları 
söyledi: “Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin 
en çok midibüs ihraç eden ticari araç 
üreticisi olarak küresel otobüs üretim 
endüstrisinin başlıca paydaşlarını 
bir araya getiren Hannover IAA 
Transportation Fuarı’nda yer alacağız. 
Yüzde 70’e varan yerlilik oranı ile 
ürettiğimiz çevreci, yenilikçi, konforlu 
ve modern midibüs ve otobüsler, 
önümüzdeki dönemde dünyanın çok 
daha fazla kentinde yollarda olacak. 
Global anlamdaki büyüme hedefimiz 
doğrultusunda ticari araçtaki Türk 
mühendisliğini ve uzmanlığını 
önümüzdeki dönemde daha fazla 
ülkede temsil etmeye kararlıyız. 
Bu doğrultuda çalışmalarımızı ve 
ülkemizin ekonomisine, ihracatına ve 
nitelikli istihdamına olan katkılarımızı 
daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz.”
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Ford Otosan uzun dönem 
sürdürülebilirlik hedefleri ile 

“Gelecek Şimdi” diyor

Türkiye’de otomotiv sektörünün öncü firması Ford Otosan, uzun dönem sürdürülebilirlik 
hedeflerini ortaya koydu. Sunduğu teknolojiler ve elektrikli dönüşümdeki öncü rolüyle 

yakın gelecekte araç portföyünde sıfır emisyon hedefleyen şirket, “Gelecek Şimdi” 
vizyonuyla iklim değişikliğinden atık yönetimine ve döngüsel ekonomiye, çeşitlilik ve 
kapsayıcılıktan toplumsal refaha katkı sunacak gönüllülük projelerine kadar pek çok 

alanda, Türkiye’de otomotiv ekosisteminin geleceğini dönüştürecek hedeflerini duyurdu.
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Türkiye otomotiv sektörünün öncü gücü 
ve teknoloji lideri Ford Otosan, “Gelecek 
Şimdi” diyerek, yeni sürdürülebilirlik 
hedeflerini ortaya koydu. Kurulduğu 
günden bu yana tüm faaliyetlerini 
çevreye ve topluma fayda sağlayan 
ürün ve hizmet sunma amacıyla 
yürüten Ford Otosan, sürdürülebilirlik 
stratejisi kapsamında çevresel, sosyal 
ve yönetişim alanlarda daha fazla 
fayda yaratmak için çalışıyor. “Gelecek 
Şimdi” vizyonunu merkeze alan şirket, 
çalışanlarını, tedarikçilerini, bayi ağını 
ve iş ortaklarını sürdürülebilirlik 
çalışmalarına dahil ederek tüm 
ekosistemde dönüşümün öncüsü 
olma yolunda güçlü, kapsamlı ve 
kararlı adımlarla ilerliyor.

“İklim değişikliği”, “atık ve 
döngüsel ekonomi”, “su”, “çeşitlilik 
ve kapsayıcılık” ve “toplum” 
başlıklarında öncelikli konularını 
belirleyen ve uzun dönem 
hedeflerini açıklayan Ford Otosan, 
bu sayede çevresel, sosyal ve 
yönetişim alanlarında net ve 
ulaşılabilir hedefler belirleyerek 
şirketin tamamen sahiplendiği 
ve paydaşlarının sürdürülebilirlik 
beklentilerini karşılayacak bir 
dönemi başlatıyor. 

Ford Otosan yerleşkelerini, 
tedarikçilerini ve lojistik 
operasyonlarını karbon nötr 
olmaya hazırlıyor

Türkiye’de otomotiv sektöründe 
geçmişten beri yaptığı yatırımlar 
ve geliştirdiği teknolojilerle 
elektrikli dönüşümün lideri Ford 
Otosan, iklim değişikliğinin 
etkilerini azaltmak üzere yakın 
gelecekte satacağı araçlarda 
sıfır emisyon, tesislerinde, 
tedarikçilerinde ve lojistik 
hizmetlerinde karbon nötr olma 
yolunda hedeflerini ortaya koydu. 

İklim değişikliğinin etkilerini 
azaltmak amacıyla Ford Otosan 
binek araçlarda 2030, hafif 
ve orta ticari araçlarda 2035, 
ağır ticari araçlarda ise 2040 
itibarıyla sadece sıfır emisyonlu 
araç satışı hedefliyor. Bu hedefe 
paralel olarak, E-Transit ve 

E-Transit Custom’un da Avrupa’daki 
tek üreticisi olan Ford Otosan, Ford’un 
elektrifikasyon stratejisinde kritik bir rol 
oynamaya da devam ediyor.  

Türkiye’deki üretim tesislerinde ve Ar-Ge 
merkezinde, 2030’da karbon nötr olmayı 
amaçlayan Ford Otosan, bu doğrultuda 
yerleşkelerinde kullanılan elektriğinin 
tamamını %100 yenilenebilir 
kaynaklardan elde ediyor. Karbon 
dönüşümü konusunda, tedarikçilerinin 
karbon emisyonlarını hesaplayan Ford 
Otosan, otomotiv endüstrisinin büyük 

bir ekosistem olduğu bilinciyle hareket 
ederek tedarik zincirindeki 300’den 
fazla tedarikçisinin 2035’te karbon nötr 
olmasını amaçlıyor. Ayrıca şirket lojistik 
operasyonlarını da yine 2035 senesinde 
karbon nötr hale getirmeyi hedefliyor. 

Atık ve döngüsel ekonomi konusunda; 
2030 yılına kadar operasyonlarındaki 
düzenli depolama alanlarında sıfır atık 
politikası ile ilerleyeceğini taahhüt eden 
Ford Otosan, tek kullanımlık plastikleri 
kişisel kullanımdan tamamen kaldıracak, 
fabrikalarında ürettiği araçlardaki plastik 

kullanımında geri dönüştürülmüş 
ve yenilenebilir plastik oranını ise 
%30’a çıkartacak. Ayrıca temiz 
su kaynaklarının sürdürülebilirlik 
açısından hayati önem taşıdığının 
bilinciyle bu alanda çalışmalar 
yürüten şirket Gölcük, Yeniköy ve 
Eskişehir’de ortaya koyacağı geri 
kazanım projeleri ile tesislerinde 
araç başı temiz su kullanımını 
2030’a kadar %40 oranında 
azaltmayı hedefliyor.

2030’a kadar şirketin tüm 
yönetim pozisyonlarında 
kadın oranı %50 olacak

Otomotiv sektöründe en fazla 
kadın çalışan sayısına sahip Ford 
Otosan, toplumsal refahı ve 
geleceği dönüştürmenin yolunun 
çeşitlilik ve kapsayıcılıktan 
geçtiğine inanıyor ve 2030 yılında 
tüm yönetim pozisyonlarındaki 
kadın oranını %50’ye çıkarmayı 
hedefliyor. 

Ford Otosan, Mart ayında Koç 
Topluluğu’nun teknoloji ve 
inovasyon alanında toplumsal 
cinsiyet eşitliği taahhütlerini 
açıkladığı toplantıda; yönetim 
kadrolarının en az yarısı kadın 
olan girişimleri desteklemeyi, 
2026 yılına kadar topluma yönelik 
yapacağı farkındalık, eğitim ve 
finansal destek projeleriyle 100 
bin kadına ulaşmayı hedeflediğini 
açıklamıştı. Bu hedeflere ek 
olarak teknoloji ve inovasyon 
alanında şirket içerisinde çalışan 
kadın oranını %30’a yükseltmeyi 
ve tüm bayi ağında ise 2 katına 
çıkarmayı taahhüt etmişti.

Güven Özyurt
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“İş’te Eşitlik” anlayışı ile bugüne kadar 
çalışmalar yürüten Ford Otosan, 2021 
yılında Bloomberg Cinsiyet Eşitliği 
Endeksi’nde Türkiye’den yer alan tek 
otomotiv, aynı zamanda ilk ve tek sanayi 
şirketi oldu ve bu sene de eşitlikçi 
politikaları sayesinde puanını artırarak 
endekste yer almayı sürdürdü. 

Ford Otosan, “Türkiye’nin en değerli 
ve en çok tercih edilen sanayi şirketi 
olma” vizyonuna ulaşmak için uzun 
dönem sürdürülebilirlik hedeflerinde, 
içinde bulunduğu topluma yönelik 
sosyal fayda yaratacak hedef de ortaya 
koydu ve toplumsal çalışmalarda yer 
alacak gönüllülerin tüm çalışanlar içinde 
oranını 2030’a kadar %35’e çıkarmayı 
hedeflediğini duyurdu. 

Ford Otosan Genel Müdürü  
Güven Özyurt: “Dünyamızın 
geleceği için “’Gelecek Şimdi’ ile 
güçlü adımlar atıyoruz” 

Ford Otosan Genel Müdürü Güven 
Özyurt, “Gelecek Şimdi” mottosuyla 
açıkladıkları sürdürülebilirlik hedeflerini 
değerlendirdi: “Karşı karşıya olduğumuz 
küresel sorunlar tüm dünyayı değişime 
zorluyor. Kolektif akılla şekillenen 
sürdürülebilir yaklaşımlarla beraber 
somut aksiyonlara her zamankinden 

daha çok ihtiyaç var. Bugün ortaya 
koyduğumuz sürdürülebilirlik 
hedefleriyle de çevresel, sosyal ve 
yönetişim alanlarında uzun vadeli yol 
haritamızı paylaşarak, tedarikçilerimiz 
ve bayilerimizle de birlikte bu ihtiyaca 
yönelik bir hareket başlatıyoruz. 

Yenilikçi teknolojiler ile her zaman 
müşterilerimize geleceği bugünden 
yaşatmayı amaçlıyoruz. Türkiye’de 
otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik 
dönüşümüne öncülük etmek ve AB 
Yeşil Mutabakatı ile hızlanan sürece 
kendimizi ve ülkemizdeki tüm 
ekosistemi başarıyla entegre etmek 
için çalışıyoruz. Çevresel ayak izimizi 
azaltacak çalışmaların yanında insan 
odaklı inovasyona da ciddi yatırımlar 
yapıyoruz.

Türkiye’nin ilk tam elektrikli ticari aracını, 
ağır ticaride ilk yerli şanzımanını üreten; 
Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde 
yer alan, sektörde en fazla sayıda kadın 
istihdam eden bir şirket olmamız, bu 
hedeflerimize ulaşmak için çalışırken 
gücümüzü alacağımız başarılarımızdan 
birkaçı. ‘Gelecek Şimdi’ diyerek 
ortaya koyduğumuz uzun dönem 
sürdürülebilirlik hedeflerimizle gelecek 
için bugünden paydaşlarımızla birlikte 
sağlam ve güçlü adımlar atıyoruz.”

Ford Otosan’ın öncü ve dönüştürücü 
gücü, uluslararası endekslere de yansıyor

Ford Otosan, sürdürülebilirlik alanında 
geçmişten bugüne yürüttüğü çalışmalar; 
adil, şeffaf ve hesap verebilir yönetim 
anlayışıyla Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) 
imzacı üyeleri arasında bulunuyor. 2021 
yılı sürdürülebilirlik raporunu Küresel 
Raporlama İnisiyatifi’nin (GRI) Standartları 
“Temel” seçeneğine uygun şekilde 
ve bağımsız denetim kuruluşunun 
denetiminde hazırlayan şirket, bu sayede 
şeffaf ve kapsayıcı şekilde sürdürülebilirlik 
faaliyetlerini tüm paydaşları ile paylaştı. 
Ayrıca sürdürülebilirlik odaklı sorumlu 
yatırım yapmak isteyen yatırımcıların 
kullandığı önemli endekslerden; BIST 
Sürdürülebilirlik, FTSE4Good Gelişmekte 
Olan Piyasalar ve Bloomberg Cinsiyet 
Eşitliği (2021’den itibaren) endekslerine 
dahil olan Ford Otosan, son üç yıldır Dow 
Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ne aktif 
olarak yanıt verirken CDP İklim Değişikliği 
ve Su Programlarına da dahil oluyor. 
Bu yıl, Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne 
(SBTI - Science Based Targets Initiative) 
emisyonlarını azaltma taahhüdü veren 
Ford Otosan aynı zamanda İklimle 
Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev  
Gücü’ne (TCFD) destek veren şirketler 
arasında yer alıyor.
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‘‘İstihdamını ve ihracatını en 
çok artıran sanayi firması’’ 

ödülü Özka Lastik’in

Zirai ve iş makinesi lastikleri 
sektöründe güçlü üretimiyle 

Türkiye’nin sanayi devleri 
arasında yerini alan ÖZKA 
Lastik, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nın koordinasyonunda 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

katılımıyla düzenlenen 
Kocaeli’ye Değer Katanlar 

ödül töreninde istihdamını 
ve ihracatını en fazla artıran 

sanayi firmaları kategorisinde 
ikinci sırada ödüle layık görüldü. 
Ödül töreninde ödül sahibi olan 

markaların sadece Kocaeli’ye 
değil, Türkiye ekonomisine 

kattıkları değerin altı çizildi. 
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Sektöründe 30 yılı aşan deneyim ve her 
geçen yıl genişleyen satış & dağıtım ağı 
ile tüm dünyada büyümesini sürdüren 
ve 1500 kişilik istihdam sağlayan 
ÖZKA Lastik, Gebze Bilişim Vadisi’nde 
düzenlenen törende başarısını ödülle 
taçlandırdı. Tüm dünyada yaşanan 
enflasyon baskıları, hammadde 
fiyatlarındaki dolar bazlı artış eğilimleri 
ve ekonomik dengesizliklere rağmen 
istihdam ve ihracatında artış sağlayarak 
ve yatırımlarını sürdürerek Türkiye’ye 
değer katmalarından dolayı gururlu 
olduklarını ifade eden ÖZKA Lastik Kurucu 
ve Onursal Başkanı Mehmet Şerif Kanık, 
önümüzdeki dönem için de özellikle 
ihracatta büyüme beklediklerini ve 2021 
yılında 86 milyon USD olan ihracatlarını 
2022 yılı sonunda 150 milyon USD’ye 
taşıyacaklarını kaydetti. Kanık, geçtiğimiz 
yıllardan bu yana devam eden kapasite 
yatırımlarını dijital dönüşüm yatırımları 
ile destekleyerek, büyüme trendlerini 

ve rekabet üstünlüğündeki sürekliliği 
korumayı hedeflediklerini belirtti.  

Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi 
Kuruluşu (ISO 500) 2021 listesinde 
337’inci sırada yer alan ÖZKA Lastik, 
TİM’in açıkladığı ‘Türkiye’nin En Büyük 
1000 İhracatçı Firması Araştırması’nda 
276. sırada, Fortune 500 listesinde ise 
374. sırada yerini alıyor. 

Yılda yaklaşık    
1,5 milyon adet üretim
Her geçen yıl genişleyen satış & dağıtım 
ağı ile tüm dünyada büyümesini 
sürdüren ÖZKA Lastik, yılda yaklaşık 1,5 
milyon adet üretim gerçekleştiriyor. İlk 
lastik üretimine başladığı 2005 yılında 
günlük 15 ton üretim gerçekleştiren 
ÖZKA Lastik’in her geçen yıl artan 
günlük üretim kapasitesi 2021 yılı 
itibarıyla tamamladığı radyal lastik 
yatırımıyla birlikte yüzde 55’lik bir artış 
göstererek 220 tona ulaştı. Kapasitesinin 
yüzde 35’ini radyal lastik üretimine 
ayıran marka, yeni üretim bantlarının da 
devreye sokulmasıyla 2021 yılı sonunda 
bir önceki yılın cirosuna kıyasla yüzde 72 
oranında büyüme gerçekleştirdi. ÖZKA 
Lastik’in en çok ihracat gerçekleştirdiği 
ülkeler arasında Amerika, Almanya, 
İtalya, İspanya, Polonya, Rusya, İngiltere, 
Fransa, Romanya, Sırbistan, Mısır, Fas, 
Cezayir ve Tunus yer alıyor.

Mehmet Şerif Kanık
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Demo 
aracından 

önce, 
ticari atıkları 

toplamak 
için Terberg HS, 
Millennium XXL 

40 üstyapılı bir DAF CF 
340 önden yüklemeli kamyon 

kullanılabiliyordu ancak standart dizel tahrikten 
hidrojene bir dönüşüm gerekliydi. Belçika 

merkezli özel bir hidrojen-elektrikli ticari araç 
üreticisi olan E-Trucks Europe, Almanya’da 

DAF yetkili satış bayi ve aynı zamanda Allison 
Transmission yetkili servisi olan Wietholt ile iş 

birliği içinde bu dönüşüm gerçekleştirildi.

Alman atık 
yönetim şirketi, 
günlük operasyonlarda 
test etmek üzere Allison 
tam otomatik şanzıman 
donanımlı ilk hidrojenle çalışan atık toplama 
kamyonunu kullanıyor. Almanya, Herten’de atık 
yönetim şirketi olan AGR, uzun yıllardır çevre dostu 
araçlar kullanmayı taahhüt ettiğinden AB tarafından 
finanse edilen HECTOR (Kuzey Batı Avrupa’da Hidrojen Atık 
Toplama Araçları) projesine katılmak için bir başvuruda 
bulundu. Projenin amacı, hidrojen yakıtlı kamyonların atık 
toplama araçlarından kaynaklı emisyonları azaltmada 
nasıl etkili bir çözüm olabileceğini göstermek.

HECTOR, Allison Tam Otomatik 
Şanzıman Donanımlı Hidrojen 

yakıt hücreli atık
toplama aracını

test ediyor
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Dizel kamyonu, hidrojen yakıt hücreli 
bir kamyona dönüştürmek için aracın 
tamamen boşaltılması gerekiyordu. 
Neredeyse tüm orijinal güç aktarma 
organları - motor, yakıt depoları ve egzoz 
sistemi - DAF kamyondan çıkarıldı ancak 
Allison 3200™ tam otomatik şanzıman, 
sürüş konseptinin ayrılmaz bir parçası 
olduğu için araçta korundu.

Diğer uygulamaların yanı sıra atık 
toplama kamyonlarında kullanılmak 
üzere geliştirilen Allison 3200 tam 
otomatik şanzıman, DAF yakıt hücreli 
aracın gereksinimlerini karşılamak için 
Allison ve E-Trucks Europe’un uygulama 
mühendisleri tarafından optimize edildi. 
Allison’ın Kesintisiz Güç Teknolojisi™, 
sarsıntısız, kesintisiz güç geçişleri ve 
daha hızlı ivmelenme sağlaması ile bu 
tarz uygulamalarda yüksek verimlilik 
sunuyor. Patentli tork konvertörü, aracın 
çalıştırılması ve ivmelenmesi sırasında 
motor torkunu çoğaltıyor. Ayrıca, vites 
değişimleri sırasında güç aktarma 
sistemini titreşimlerden ve sarsıntılardan 
koruyor. Son derece kesin ve hassaslıkla 
geliştirilmiş düşük hız performansı, 
yavaş hareket halinde ve dar geçitlerde 
çöp konteynırlarının toplanmasını 
kolaylaştırıyor. 

Aracın değişimi sırasında eski motor 
bölmesine bir yakıt hücresi modülü 
yerleştirildi. Dizel tanklar söküldü 
ve yerine Allison 6 vitesli otomatik 
şanzımana hidrojen enerjisiyle bağlı 
bir elektrik motoruna güç sağlayan pil 
paketleri yerleştirildi. Aracın üstündeki 
dört hidrojen tankı, yaklaşık 200 
kilometre (ortalama 124 mil) menzil 
için yeterli olan 20 kilogram dolum 
kapasitesine sahip. 350 barda yakıt 
dolumu ise 15 dakikadan az sürüyor. 

28 tonluk, 6x2 direksiyon ile 
dümenlenebilir arka akslı önden 
yükleyici, Ruhr Metropolis bölgesindeki 
şirketlerden ticari atık toplamak için bir 
kişi tarafından çalıştırılacak. Hidrojenle 
çalışan yeni atık toplama kamyonuna 
ek olarak, AGR’de halihazırda 15 adet 

hidrojen yakıt hücreli binek araç 
kullanılıyor. Hidrojen motorlu, iklim 
dostu olan kamyonların alımına ise 
devam edilmesi planlanıyor. AGR, 
şu anda hem belediyenin Hidrojen 
yakıt hücreli çöp araçlarına hem de 
Hidrojen yakıt hücreli binek araçlara 
yönelik yüksek performanslı bir dolum 
istasyonuna sahip kendi hidrojen üretim 
tesisini kurmayı planlıyor.

Allison Transmission Bölge Satış Müdürü 
Stephan Marker; “Bu özel tahrik türü, 
iklim koruma potansiyeli nedeniyle atık 
bertaraf sektöründe kullanım için ideal 
ve bu proje, Allison şanzımanların her tür 
yakıta uyumunu bir kez daha gösteriyor. 
Allison tam otomatik şanzımanlar, dizel 
motorlarda yüksek verimlilik gösterdiği 
kadar alternatif yakıtlı ve enerjili araçlar 
için de eşit derecede uygun” diye belirtti. 

Ayrıca geçtiğimiz yıl Allison 
Transmission, orta ve ağır hizmet 
kamyonları için dünyanın en güçlü 
ve tam entegre e-aks sistemlerinden 
biri olan  eGen Power™ 100D elektrikli 
aksını piyasaya sundu. Allison, o 
günden bu yana çeşitli araç ağırlığı 
gerekliliklerini ve uygulamalarını 
destekleyen 130D ve 100S modelleriyle 
e-Aks portföyünü geliştirmeye devam 
etti. eGen Power portföyü hakkında 
daha fazla bilgi edinmek için https://
www.allisontransmission.com/ev-
solutions/egen-power adresini ziyaret 
edebilirsiniz.  

Terberg HS, 
Millennium 
XXL 40 üstyapılı 
DAF CF 340 
önden yüklemeli 
kamyon test 
çalışmalarında 
Allison tam 
otomatik şanzıman 
doanımına sahip.
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TürkTraktör
yerli kabin üretimine

Erenler Fabrikası’nda başladı
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Türkiye’nin tarım 
mekanizasyonundaki lider firması 

ve otomotiv sektöründeki ilk üretici 
kuruluşu TürkTraktör, Erenler 

Fabrikası’nda daha önce yurt dışından 
tedarik ettiği TR6 serisi kabinlerinin 

üretimine başladı. TürkTraktör yerlilik 
oranını artırmaya ve sektöründe fark 

yaratmaya devam ediyor.
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Yaklaşık 20 ay süren bir hazırlık 
aşamasının ardından üretim hattında 
yerli kabinlerin yer almasından 
dolayı büyük bir memnuniyet 
duyduklarını belirten TürkTraktör 
Genel Müdürü Aykut Özüner, “Daha 
önce yurtdışından tedarik ettiğimiz 
TR6 serisi kabinlerini Erenler 
Fabrikamızda üretmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bundan böyle yerli 
pazara yönelik ürettiğimiz, Yerli Dev 
olarak nitelendirilen tüm TR6 serisi 
ürünlerimizde Erenler Fabrikamızda 
üretilmiş kabinler yer alacak. Mevcut 
durumda, Ankara Fabrikamızda 
motor, ön aks ve şanzıman 
üretimlerini gerçekleştiriyorduk. Şimdi 
de önemli komponentlerimizden 
kabin ile bir ilke daha imza atıyoruz. 
Kalite seviyesini en üst düzeyde 
tutabilmek için operasyonlara özel 
elektronik ekipmanlar devreye aldık. 
Buna ek olarak her zaman olduğu 
gibi, ergonomi ve iş güvenliğini 
önceliklendirip özel montaj 
ekipmanları ile hattımızı donattık. 
Attığımız bu adımla ülke ekonomisine 
de katkıda bulunmanın gururu 
içindeyiz. 68 yıldır sektöründe ve 
tarım mekanizasyonunda öncü bir 

şirket olarak bu alandaki üretim 
kapasitemizi daha da genişletmeyi 
hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’deki ilk AGV’li  
Üretim Hattı
TürkTraktör’ün üretimine başladığı TR6 
serisi kabinleri, doğal navigasyon ve 
zemine entegre şarj pedleri (fırsat şarjı) 

ile öne çıkıyor. Böylelikle şarj istasyonuna 
ihtiyaç duyulmadan esnek bir şekilde 
üretim yapabilen, sektöründe kurulmuş 
ilk AGV’li (Automated Guided Vehicle - 
Otomatik Yönlendirmeli Araç) üretim hattı 
devreye alınmış oldu. Üretim süreçlerinde 
sağlanan teknolojik dönüşüm ile kabinler, 
klasik üretim bantları yerine AGV’ler 
üzerinden hareket ediyor.
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IVECO’dan AKRAN’a
50 adet S WAY çekici

Iveco yetkili satıcısı Özgözde Otomotiv, 
ülkenin önemli uluslararası lojistik 
şirketlerinden biri olan Bursa merkezli 
AKRAN  Uluslarası Lojistik’e 50 adet S WAY 
çekici teslimini Bursa Sheraton otelinde 
düzenlenen bir tören ile gerçekleştirdi. 
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AKRAN Uluslararası Lojistik’e 
gerçekleştirilen bu teslimat, kuvvetli 
bir rekabetin yaşandığı pazarda Iveco 
Türkiye’nin bu yıl gerçekleştirdiği en 
önemli teslimatlardan biri. Bu teslimat, 
şirketin ülkedeki büyüyen başarısını; 
hafif ve ağır araçlarda artan pazar 
payını yansıtıyor.

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

yakıt tüketimi ve ürün ile ilgili geçmiş 
yıllardaki olumlu tecrübeleri etkili oldu.

2000 yılında Bursa’da lojistik ve nakliye 
sektöründe faaliyet görtermek üzere 
kurulan AKRAN , 2007 yılında büyüyen 
hacmi ile şirketleşerek faaliyetlerine 
devam etmektedir. Şirketin amacı 
lojistik sektöründe yenilik, kaliteyi 
yükseltmek ve bir ekol haline 
gelmektir. Akran Nakliye sektördeki 
tecrübesi kaliteli , çözüm odaklı 
çalışma stratejisi çalışanlarının iş bilinci 
sahip olduğu araç filosu ve ekipmanı 
ile , Ülkemizdeki bir çok kurumsal 
şirketin lojistik çözüm ortağı olmayı 
başarmıştır.

Bu önemli teslimat S WAY’in Şubat 
2021’de pazara girişinin ardından 
kazandığı başarıyı yansıtıyor. Pazara 
girdiği andan beri toplam 2000 adet 
S WAY çekici satışı gerçekleştirildi. 
Bu çekicilerin en önemli avantajı 
düşük yakıt tüketimi ve düşük bakım 
giderinin yanı sıra yüksek verimlilik 
ve yüksek ikinci el değeri sunarak 
Toplam İşletme Maliyetinde belirgin 
bir düşüş sağlaması. Baştan aşağı 
yeniden tasarlanan kabin, ergonomi 
ve konforda yeni standartlar belirliyor. 
Ayrıca önceki modellere göre oldukça 
sessiz ve bu şekilde uzun yollarda 
oluşan yorgunluğu azaltıyor.
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Törende bir konuşma yapan Iveco 
Araç genel müdürü Hakkı Işınak 
şunları söyledi;  “Iveco için stratejik 
öneme sahip filo müşterilerinin iş 
ortağı olmaktan her zaman gurur 
duyuyoruz. Her segmentte başarılı ve 
kararlı bir duruş sergileyen markamız, 
hafif ve orta segmentteki gücünü 
ağır vasıta segmenti ile pekiştiriyor. 
Geniş ölçütlerde yayılan, büyüyen 
lojistik sektörümüzün ihitiyaçları da 
çeşitlenerek artmaya devam ediyor. Bu 
bağlamda her segmentte Iveco marka 

araç kullanan müşteri sayımızda da 
ciddi artışlar görmekteyiz. Bu da 
gelecek için bizleri ve iş ortaklarımızı 
cesaretlendiriyor.”

Törende konuşan AKRAN Uluslararası 
Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayhan Korkmaz ise şunları söyledi 
“IVECO markasının sunduğu 
yüksek teknolojiyle donatılmış 
araçların filomuza değer katacağına 
ve kusursuz hizmet kalitemizi 
yükselteceğine inanıyoruz.”

Daha sonra söz alan Özgözde 
Otomotiv genel müdürü İsmail Çalık da 
AKRAN ile ilişkilerinin çok eski yıllara 
dayandığını, kendilerinin bundan 
büyük memnuniyet duyduğunu ve 
bu teslimat ile bu ilişkinin daha da 
perçinlendiğini ifade etti.

Tören sonunda günün anısına Iveco 
Araç genel müdürü Hakkı Işınak 
ve ağır vasıta satış müdürü Murat 
Uçaklı  Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Korkmaz’a bir plaket teslim etti.
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Kısa mesafeli yolculuklarda çevreci 
ve pratik bir ulaşım alternatifi 

sunan BinBin, Samsun’da başlayan 
dünyanın en büyük Havacılık, 

Uzay ve Teknoloji Festivali 
TEKNOFEST’te katılımcıların 

ulaşım ihtiyacına çözüm oldu. 
BinBin, Çarşamba Havalimanı’nda 

gerçekleşen etkinliklerde 
katılımcıların alan içinde 

e-scooter’lar ile ücretsiz olarak 
ulaşımını sağlamaya başladı. 

Mikromobilite alanında teknoloji üreten, 
çevreci ve pratik ulaşım çözümleri sunan 
teknoloji şirketi BinBin, ülkemizin Milli 
Teknoloji Hamlesi’ni gerçekleştirmek 
üzere yola çıkan TEKNOFEST heyecanına 
bir kez ortak oldu. Bu yıl rotasını 
Karadeniz’e çeviren TEKNOFEST’in 
katılımcıları arasında yer alan BinBin, 4 
Eylül’e kadar Çarşamba Havalimanı’nda 
sürecek etkinliklerde ziyaretçilerin 
ulaşım ihtiyacını karşılamaya başladı. 
Havalimanındaki etkinliklerde katılımcılara 
ücretsiz olarak e-scooter hizmeti sunan 
BinBin, ayrıca standında da akıllı şehir 
teknolojileri ve mikromobilite alanındaki 
hizmetlerine ilişkin pek çok detayı 
ziyaretçilerle paylaşıyor.

“Gençleri bilim ve teknolojiyle 
buluşturan etkinlikte biz de varız” 
BinBin CEO’su Kadir Abdik, ülkemizde 
milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda 
kritik öneme sahip kurum ve kuruluşların 

paydaşlığında düzenlenen TEKNOFEST’te 
yer almaktan gurur duyduklarını 
belirterek, şunları söyledi:

“Ülkemizin mikromobilite alanındaki 
dönüşüm yolculuğunun önemli bir 
parçasıyız. Kurulduğumuz 2019 yılından 
bu yana kullanıcılarımıza en iyi ve 
sürdürülebilir mikromobilite ulaşım 
çözümlerini sunmak ve özellikle kısa 
mesafeli yolculuklarda bir ulaşım 
platformu haline dönüşmek vizyonuyla 
büyüyoruz. Genç ve dinamik bir teknoloji 
şirketi olarak, TEKNOFEST gibi gençleri 
bilim ve teknolojiyle buluşturan böylesine 
kıymetli bir etkinliğin içinde yer almaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz. Festival 
boyunca Çarşamba Havalimanı’nda 
ziyaretçilere ücretsiz e-scooter hizmeti 
sunacağız. Bu hizmetimizle hem 
ziyaretçilerin TEKFONEST heyecanına 
ortak oluyor hem de BinBin ile konforlu 
bir sürüş deneyimi yaşatıyoruz.” 

TEKNOFEST’inTEKNOFEST’in
ulaşım aracı BinBinulaşım aracı BinBin
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Geliştirmesinde Mercedes-Benz Türk AR-GE ekiplerinin imzası bulunan
Mercedes-Benz Citaro, çeyrek asrı geride bıraktı

Şehir içi otobüs sektörüne
yön veren Mercedes-Benz
Citaro 25. yaşını kutluyor

Şehir içi 
otobüs sektörüne 

yön veren ve Mercedes-
Benz’in en çok talep 

gören modellerinden biri 
olan Citaro, 25. yaşını 

kutluyor.

1997 yılında 
satışa sunulan ilk 

neslinde içten yanmalı 
motora sahip olan ve bugün 

eCitaro versiyonuyla şehirlerde 
e-mobiliteye geçişi hızlandıran 

model, bugüne kadar 60.000 
adetten fazla satılarak 

büyük bir başarıya 
imza attı.

Çeşitli alternatif 
tahrik sistemleri sahada 

kapsamlı şekilde test edilen 
Mercedes-Benz eCitaro ise 

2018 yılında elektromobiliteye 
geçişi müjdeledi. Mercedes-Benz 
eCitaro’nun AR-GE çalışmalarını 

yürüten Mercedes-Benz Türk AR-GE 
Merkezi, mevcut güncellemeler 

ve geliştirme faaliyetlerini de 
gerçekleştirmeye devam 

ediyor.
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Daimler Buses, şehir içi otobüs sektörüne 
yön veren Mercedes-Benz Citaro’nun 
25. yaşını kutluyor. 1997 yılında satışa 
sunulan ilk neslinde içten yanmalı motora 
sahip olan ve bugün eCitaro modeliyle 
şehirlerde e-mobiliteye geçişi hızlandıran 
araç, markanın en çok talep gören 
modellerinden biri olarak 25. yılında 
60.000 adetten fazla satıldı.
Sürekli geliştirilen ve alçak tabanlı bir 
kabine sahip olan geleneksel tahrikli 
Mercedes-Benz Citaro ile günümüzdeki 
tamamen elektrikli Mercedes-Benz 
eCitaro; çevre duyarlılığı, güvenlik, konfor 
ve kullanım kolaylığı açısından sınıfında 
her zaman rol model oldu ve olmaya da 
devam ediyor. 
Çevre dostu ve ekonomik tahrik 
sistemiyle üretildiği ilk günden 
beri zamanının çok ötesinde olan 
Mercedes-Benz Citaro’nun 1997’deki 
dünya prömiyerinde, Euro II emisyon 
standardına uygun dizel motor aracın 
arka tarafına yerleştirilmişti. 2004 yılında 
yeni SCR teknolojisi ile Euro IV emisyon 
standardını karşılayan araç, düşük 
emisyonlu içten yanmalı motorlara 
geçiş için bir kilometre taşı oldu. 2006 
yılında partikül filtreli dizel motorların 
da eklenmesiyle Euro V standardına 
uygunluk sağlayan Mercedes-Benz Citaro, 
2012’de Euro VI emisyon standardına 

uygun dizel motorlarıyla bir kez daha 
zamanının ötesinde olduğunu kanıtladı. 
Daha sonraki yıllarda Mercedes-Benz 
Citaro Hybrid ile yakıt tüketimini ve 
bunun sonucunda araç emisyonlarını 
daha da azalttı.

Yüksek güvenlik Mercedes-Benz 
Citaro’da hep standart oldu 
Mercedes-Benz Citaro, kullanılmaya 
başlandığı ilk yıllarda dahi disk 
frenleri, ABS ve 1997 yılında devrim 
niteliğinde bir yenilik olarak ortaya çıkan 
Elektropnömatik Fren Sistemi (EBS) ile 
çığır açan bir araçtı.
2011’de Elektronik Stabilite Programı’na 
(ESP) sahip ilk solo şehir içi otobüsünü 
satışa sunan Mercedes-Benz, ardından 
2014 yılında da körüklü otobüsler 
için Bükülme Koruması’nı (ATC) 
kullanıma sundu. Mercedes-Benz 
Citaro, günümüzde de dönüş yardımcısı 
olan Yan Görüş Yardımcısı ve şehir içi 
otobüsler için ilk otomatik fren sistemi 
olan Önleyici Fren Yardımcısı ile tüm 
modellerde standartları belirlemeye 
devam ediyor. 
Mercedes-Benz Citaro, sunduğu pasif 
güvenlik özellikleri ile de sektöre 
öncülük ediyor. Örneğin; 2020 yılından 
itibaren sürücülerin ve yolcuların 
güvenliği konusunda bambaşka 
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taleplerin ortaya çıkmasına yol açan 
Covid-19 pandemisi konusunda 
taleplere hızlı bir şekilde yanıt verildi. 
Enfeksiyon riski; profesyonel sürücü 
güvenlik kapıları, klimalı ve klimasız 
Mercedes-Benz Citaro otobüsleri için 
virüsten koruyucu filtre sistemleri ve 
isteğe bağlı dezenfektan dispenserleri 
ile azaltıldı.

Mercedes-Benz eCitaro, 2018 
yılında elektromobiliteye geçişi 
müjdeledi
Mercedes-Benz eCitaro, çeşitli 
alternatif tahrik sistemleri sahada 
kapsamlı şekilde test edildikten 
sonra 2018 yılında elektromobiliteye 
geçişi müjdeledi. Yenilikçi ve sürekli 
geliştirilen batarya teknolojisi ve 
ısı yönetimi sayesinde standartları 
belirleyen araç, aynı zamanda 
Almanya’da elektrikli şehir içi otobüs 
satışlarında zirvede yer alıyor. NMC3 
batarya teknolojisinin kullanılacağı 
Mercedes-Benz eCitaro’nun yeni 
versiyonu ile menzil genişletici olarak 
görev yapan yakıt hücreli eCitaro 
versiyonu da yakın gelecekte satışa 
sunulacak. Bu sayede Mercedes-Benz 
eCitaro şehir içi otobüs sektöründe 
içten yanmalı motorlara sahip araçların 
yerini alacak.

eCitaro’nun AR-GE çalışmalarında 
Mercedes-Benz Türk imzası
Mercedes-Benz eCitaro’nun AR-GE 
çalışmalarını yürüten Mercedes-
Benz Türk AR-GE Merkezi, mevcut 
güncellemeler ve geliştirme faaliyetlerini 
de gerçekleştirmeye devam ediyor.
Mercedes-Benz eCitaro’nun iç donanım, 
karoseri, dış kaplamalar, elektrik 
altyapısı, diagnoz sistemleri, yol testleri 
ve donanımsal dayanıklılık testleri 
gibi kapsamları Mercedes-Benz Türk 
İstanbul AR-GE Merkezi sorumluluğunda 
yürütülüyor. Türkiye’deki otobüs üretim 
AR-GE’si anlamında en gelişmiş test 
kabul edilen Hidropuls dayanım testi, 
bir aracın 1.000.000 km boyunca maruz 
kaldığı yol koşullarını simüle ederek, test 
edilmesine imkân sağlıyor. Yol testleri 
kapsamında; uzun yol testi kapsamında, 
farklı iklim ve kullanım koşullarında, 
aracın tüm sistem ve ekipmanlarının 
fonksiyon ve dayanım açısından uzun 
süreli testleri gerçekleştiriliyor.
Mercedes-Benz eCitaro’nun yol testleri 
kapsamında ilk prototip araç; 2 yıl 
süresince 10.000 saat boyunca (yaklaşık 
140.000 km) Türkiye’deki 3 farklı bölgede 
(İstanbul, Erzurum, İzmir) ekstrem iklim 
şartları ve farklı sürüş senaryolarında 
karşılaşılabilecek tüm koşullarda test edildi.
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Türkiye otobüs pazarının lideri 
Otokar, ihracatta hız kesmiyor. 

Modern toplu taşıma araçları ile 
dünyanın 50’den fazla ülkesinde 

büyük beğeni toplayan Otokar, yeni 
teslimatını Tunus’a gerçekleştirdi. Özel 

ve kamu toplu taşıma şirketlerinin 
yanı sıra Ulaştırma ve Ekonomi 

Bakanlığı yetkililerinin katılımı ile 
gerçekleşen törenle 400’üncü Otokar 

otobüsü hizmete başladı. 

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, toplu 
taşıma için ürettiği otobüslerle Türkiye’nin 
yanı sıra yurtdışında da önemli satışlara 
imza atmaya devam ediyor. İspanya’dan 
Almanya’ya, Fransa’dan Belçika ve 
İtalya’ya kadar dünyanın 50’yi aşkın 
ülkesinde binlerce otobüsü ile milyonlarca 
yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkanı 
sunan Otokar, son teslimatını Tunus’a 
gerçekleştirdi. 15 yıla yakın süredir şehir 
içi, turizm ve servis alanında Tunuslu 
otobüs ve turizm işletmecilerinin öncelikli 
tercihlerinden olan Otokar, yurtdışında 
Navigo ismi ile tanınan yolların “Sultan”ını 
törenle teslim etti.

Otokar Tunus Distribütörü Sotradies’in 
gerçekleştirdiği satış için Kartaca’da 
düzenlenen teslimat törenine Otokar 
Ticari Araçlar Uluslararası Satış ve 
Pazarlama Direktörü Hakan Bubik, 
Grup Yöneticisi Onur Öner, Sotradies 
Grup Başkanı Mr. Chaibi’nin yanı sıra 
Tunuslu özel ve kamu taşıma şirketleri 
ile Ulaştırma ve Ekonomi Bakanlığı 
yetkilileri katıldı. Gerçekleşen teslimatla 
Otokar’ın Tunus’taki 400’üncü aracı 
hizmete başladı. 

Kullanıcı ihtiyaç ve beklentileri 
doğrultusunda geliştirilen Otokar 
otobüslerinin dünyanın dört bir 
yanında toplu ulaşım, turizm ve servis 
hizmetlerinde tercih edilmesinden 
mutluluk duyduklarını belirten Otokar 
Ticari Araçlar Uluslararası Satış ve 
Pazarlama Direktörü Hakan Bubik; “Uzun 
yıllardır Tunus’ta farklı ihtiyaçlar için 
üretilen çeşitli model ve özelliklerdeki 
araçlarımızla hizmet veriyoruz. Bugün 
400’üncü aracımızın Tunus caddelerine 
çıkıyor olmasının gururu içersindeyiz. 
Otokar Navigo’nun Tunuslulara hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi. Konuşmasının 
ardından Hakan Bubik, Soretras 
yetkililerine 400’üncü teslimat anısına 
bir plaket takdim etti.

Otokar’dan 400’üncü araç töreniOtokar’dan 400’üncü araç töreni
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Great Place to Work Enstitüsü’nün 
yürüttüğü program kapsamında 
kurum kültürü ve çalışan deneyimi 
ölçümlemesi amaçlı gerçekleştirilen 
anket araştırmaları sonrasında Michelin 
Türkiye, sertifika almaya hak kazandı. 
Şirketin aldığı bu sertifika çalışan 
memnuniyeti ve ortak bir kurum 
kültürü oluşturmak için yürüttüğü 
çalışmaların çalışanları tarafından 
memnuniyetle karşılandığının da bir 
göstergesi. Michelin Grubu insanlar, 
kârlılık ve gezegen arasında en iyi 
dengeyi sağlayarak sürdürülebilir 
büyüme hedeflerken, insana saygı 
Michelin’in temel ilkelerinden birini 
oluşturuyor. Çeşitliliğe saygının bireysel 
mutluluğa ve kolektif performansa 
katkıda bulunduğu bir kurum 
kültürünü teşvik eden Michelin Grubu, 
tüm çalışanlar için eşit fırsatlar ve eşit 
muamele ilkesinin yanı sıra her türlü 
ayırımcılıkla mücadele taahhüdünü 
güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. 

“Yolculuğumuz devam ediyor”
Michelin Türkiye İnsan Kaynakları 
Direktörü Pınar Erçal konuyla 
ilgili olarak yaptığı açıklamada; 
“Grubumuzun bu konudaki vizyon ve 
desteğini de arkamıza alarak Michelin 
Türkiye’yi herkes için harika bir 
çalışma ortamı haline getirmek için bu 
yolculuğa çıktık. Çalışanlarımızın geri 
bildirimlerini alarak ve onlarla birlikte 
aksiyon planları oluşturarak bunları 
uygulamaya aldık. Bu konuda sertifika 
almış olmaktan ötürü son derece 
mutluyuz. İnsan ve güven unsurunun 
yanı sıra mükemmel çalışan deneyimi 
ve yetkinliğini tüm süreçlerimizde 
odağa almaya devam ediyoruz.  Bu 
konuda bugüne kadar oldukça büyük 
mesafe kat ettik ve yolculuğumuz 
devam ediyor. Michelin Türkiye olarak 
yakaladığımız bu ivmeyi sürdürmeye 
ve çalışanlarımızla birlikte yeni gelişim 
alanları belirleyerek, sürekli daha iyiyi 
hedeflemeye devam edeceğiz” dedi.

Michelin Türkiye “Great Place
to Work” Sertifikası aldı

Dünyanın önde gelen mobilite 
şirketlerinden biri olan Michelin’in 

Türkiye operasyonu Michelin 
Türkiye, 97 ülkede iş yeri kültürü ve 

çalışan memnuniyeti konusunda 
hizmet veren Great Place to Work 

Enstitüsü’nün yürüttüğü programa 
katılarak sertifika almaya hak 

kazandı. Dünyanın önde gelen 
mobilite şirketlerinden biri olan 

Michelin’nin Türkiye operasyonu 
Michelin Türkiye, kurum kültürü ve 

çalışan memnuniyeti konusunda 
sürdürdüğü çalışmaları

‘sertifika’ ile tescilledi.  
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TEMSA, beşinci elektrikliTEMSA, beşinci elektrikli
otobüs modeliniotobüs modelini

Hannover’de tanıtacakHannover’de tanıtacak



372022   RADÜS DERGİSİ

Türk mühendisleri tarafından 
geliştirilen yerli araçlarını dünyanın 
farklı coğrafyalarına ihraç eden 
TEMSA, elektrikli araç portföyünü 
büyütmeyi sürdürüyor. Bugüne kadar 
4 elektrikli aracı seri üretime hazır 
hale getiren TEMSA, beşinci elektrikli 
modeli olan LD SB E’nin tanıtımını 
IAA Hannover Transportation’da 
gerçekleştirecek.

Dünyanın en önemli ticari araç 
fuarlarından Hannover IAA 
Transportation 2022, 19-25 Eylül 
2022 tarihleri arasında düzenlenecek. 
40 farklı ülkeden 1.200’ün üzerinde 
şirketin katılım göstereceği fuar, 
dünyanın önde gelen ticari araç 
üreticilerinin yeni lansmanlarına ve 
elektrikli araç çözümlerine sahne 
olacak. 

Türk üreticilerin de geniş bir katılım 
göstereceği fuarda, TEMSA seri 
üretime hazır hale getirdiği beşinci 
elektrikli otobüsü LD SB E’nin 
tanıtımını gerçekleştirecek. LS SB E’nin 
tanıtım etkinliği, organizasyonun 
basın günü olan 19 Eylül’de, 
saat 12:00’da TEMSA standında 
düzenlenecek. TEMSA, lansmanını 
yapacağı LD SB E’nin dışında 
yenilenen Avenue Electron ve HD 
modellerini de Hannover’de görücüye 
çıkaracak.

Normal koşullarda her 2 yılda bir 
düzenlenen ve dünyada kendi alanının 
en önemli organizasyonlarından 
biri olarak görülen Hannover IAA 
Transportation, 2020 yılında pandemi 
nedeniyle düzenlenememişti. Fuar, 
normalleşme adımları ve pandeminin 
kontrol altına alınmasıyla birlikte, 4 
yıl aradan sonra yeniden kapılarını 
açmış olacak. 19 Eylül’de basın günü 
ile başlayacak fuar, 25 Eylül’e kadar 
devam edecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞE 
KATKIDA BULUNUYORUZ
Konuyla ilgili değerlendirmelerde 
bulunan TEMSA CEO’su Tolga Kaan 
Doğancıoğlu, dünya ekonomisine 
gölge düşüren tüm zorlayıcı 
koşullara rağmen, elektrifikasyon 

odaklı küresel büyüme stratejilerini 
kararlılıkla uyguladıklarını ifade 
ederken, “Dünyanın en önemli ticari 
araç fuarlarının başında gelen IAA 
Hannover Transportation’da tanıtımını 
gerçekleştireceğimiz yeni elektrikli 
otobüsümüz LD SB E, bu kararlılığın 
en somut göstergesi. Bugün seri 
üretime hazır hale getirdiğimiz 5 farklı 
aracımız; sürdürülebilirlik ve teknoloji 
üzerine inşa ettiğimiz esnek, çevik, 
dinamik iş yapma kültürümüzle, 
ülkemizde ve tüm dünyada elektrikli 
araç seferberliğinin vazgeçilmez 
oyuncuları arasındayız. Türkiye’de 
doğup büyüyen bir marka olarak, bu 
gibi etkinliklerde ortaya koyduğumuz 
bu güçlü vizyon, TEMSA’nın ve Türk 
sanayisinin katma değerli üretim 
tutkusunu ortaya koyması adına da 
çok önemli. Bugün İsveç’ten ABD’ye, 
Romanya’dan Fransa’ya kadar yollara 
çıkan elektrikli araçlarımız, genişleyen 
ürün gamımızla birlikte yakında 
çok daha geniş coğrafyalarda yerini 
alarak sürdürülebilir geleceğe katkıda 
bulunmayı sürdürecek” ifadelerini 
kullandı.

4 ELEKTRİKLİ   
ARAÇ MODELİ    
SERİ ÜRETİME HAZIR
Son iki yıldır Sabancı Holding ve 
PPF Group (Skoda Transportation) 
ortaklığında faaliyet gösteren TEMSA, 
bugün itibarıyla 4 farklı elektrikli 
araç modelini seri üretime hazır hale 
getirmiş durumda. 

ASELSAN ile birlikte, Türkiye’nin ilk 
yerli elektrikli otobüsünü geliştiren 
TEMSA, bunun dışında 12 metrelik 
Avenue Electron ve 9 metrelik MD9 
electriCITY modellerini de dünyanın 
farklı coğrafyalarına ihracat ediyor. 

Bu araçların yanı sıra, TEMSA 
geçtiğimiz aylarda da ABD 
pazarı için özel olarak geliştirdiği 
TS 45E modelinin lansmanını 
gerçekleştirmişti. 

Yaklaşık 2 yıl boyunca, dünyanın 
en önemli teknoloji şirketlerinin 
bulunduğu Silikon Vadisi’nde test 
sürüşleri gerçekleştiren TS 45E, tüm 
testleri başarıyla tamamlayarak pazara 
sunulmuştu.
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Metal Expo rekorlarıyla 
birlikte 28 Eylülde başlıyor

Demir çelik sanayinin hızla büyüyen en etkin fuarı 
METAL EXPO EURASIA İSTANBUL, 28 Eylül – 01 Ekim 
2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi, 9. ve 
10 salonlarda kapılarını ziyaretçi ve katılımcılarına 
açıyor. Bu yıl, dördüncü kez düzenlenecek METAL 
EXPO; sektör katılımcılarının büyük ilgisiyle birlikte 
fuar alanının tamamını doldururken, yeni bir 
rekora da imzasını atmış oldu.
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Metal Expo Eurasia İstanbul Fuarı 
başlangıç seviyesinin iki katı büyüklükte 
ve demir çelik endüstrisindeki tüm sivil 
toplum örgütlerinin desteğini alan; 
Çin’den Peru’ya, Rusya Federasyonu’ndan 
Senegal’e kadar yayılan bir coğrafyada 
adını duyuran; katılımcılarına, bu 
coğrafyalardaki demir çelik tüketicilerine 
dokunma fırsatı sağlayan küresel bir 
organizasyona dönüşmüş durumda. 

2022’de Sektörün Uluslararası 
Buluşma Noktası Oluyor
Son yıllarda yaşanan tüm küresel 
zorluklara rağmen, Türk Demir Çelik 
Endüstrisinin destekleri ile üç kez üst üste 
düzenlenme başarısı gösteren METAL 
EXPO; bu yıl, 28 Eylül - 01 Ekim tarihleri 
arasında küresel demir çelik ticareti 
yapan firmaların odağında yer alarak, 
ihracatta yeni kanallar arayan demir çelik 
endüstrimizi küresel pazarlara taşıyacak.

Azerbaycan Çelik Derneği  
METAL EXPO’da
İran’ın önemli sanayi oluşumlarının 
başında yer alan Azerbaycan Çelik 
Derneği, METAL EXPO ’da. 12 milyon ton 
yıllık üretim kapasitesine sahip İran’ın 
kuzey batısında yer alan Azerbaycan 
Çelik Endüstrisi, 60’ı aşkın işletme ile 
bölge ekonomisinde çok önemli bir yere 

sahiptir. 47 üyeye sahip ‘Azerbaycan Çelik 
Birliği’ 7 üyesi ile katıldığı Metal Expo’da 
yer alarak ihracat kapasitelerini artırmayı, 
Türkiye’deki fuarı ziyaret etmesi beklenen 
elliyi aşkın ülkeden ziyaretçilerle yeni ticari 
anlaşmalar ve iş birliklerini hedeflemekte.

Yeşil Bir Gelecek için EKÖK 
Konferansı METAL EXPO ’da
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, GALDER 
ve Karabük Üniversitesi Demir Çelik 
Enstitüsü tarafından düzenlenecek olan 
EKÖK (Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü) 
Paneli, METAL EXPO’nun birinci günü, 
28 Eylül Çarşamba, ana fuaye alanında 
gerçekleşecek.

Ticaret Bakanlığı METAL EXPO’ya 
Alım Heyeti Desteği Sağlıyor!
T.C. Ticaret Bakanlığı,  İstanbul Maden ve 
Metaller İhracatçı Birlikleri  (İMMİB) Genel 
Sekreterliği ve Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB 
)tarafından hayata geçirilecek Alım Heyeti 
Programı ile METAL EXPO’ya destek sağlıyor.

Uluslararası Fuar Olma Yolunda 
UFI Sertifikasyonu
Uluslararası fuar olma yolunda UFI 
sertifikasyon sürecini başlatan Metal 
Expo Eurasia İstanbul,  2023 yılında 
katılımcılarına ve ziyaretçilerine ‘UFI 
Approved Event’ olmanın avantajlarıyla 
hizmet sağlamayı planlıyor.
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Türkiye’nin önde gelen otobüs ve 
midibüs üreticilerinden TEMSA, satış 
sonrası hizmet kalitesini artırmak için 
servis ağını genişletmeyi sürdürüyor. 

Adana bölge müşterilerinin ihtiyacını 
göz önünde bulunduran TEMSA, 
yaptığı bölgesel analizler ve aday 
görüşmeleri sonucunda, Kayılar 

Grup ile yetkili servis anlaşmasını 
hayata geçirdi. Adana bölgesinde, 
TEMSA ve FUSO markalarına hizmet 
verecek Kayılar Grup, TEMSA yetkili 
servis standartlarına uygun yeni 
tesisi ve 800 metrekarelik servis 
alanı ile hizmete başladı. Kayılar 
Grup ile gerçekleştirilen yetkili 
servis anlaşması kapsamında, 
bölge müşterilerinin üst düzey 
standartlarda servis hizmeti 
alması ve bölgedeki yol yardım 
operasyonlarının güçlendirilmesi 
amaçlanıyor. 

Öte yandan, söz konusu anlaşma 
kapsamında, TEMSA yöneticileri 
tarafından Kayılar Grup’a bir ziyaret 
gerçekleştirildi. TEMSA CEO’su Tolga 
Kaan Doğancıoğlu, TEMSA Satış 
Sonrası Hizmetlerden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Önder Göker ve 
TEMSA Operasyonlardan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Fatih 
Tunçbilek tarafından gerçekleşen 
ziyarette Kayılar Grup bünyesinde 
yapılan çalışmalar incelendi. TEMSA 
CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, 
yetkili servis sahibi İbrahim Bolat’ı 
yapmış olduğu yatırım için tebrik 
ederken, başarılı bir iş ortaklığı 
temennisinde bulundu.

Servis ağını genişleten Servis ağını genişleten 
TEMSA Adana’daTEMSA Adana’da
Kayılar Grup ileKayılar Grup ile
anlaştıanlaştı
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Üç noktalı emniyet kemerleri 
ile yolculuklar daha güvenli

Mercedes-Benz Türk, seyahat otobüslerinde standart donanım 
olarak sunmaya başladığı üç noktalı emniyet kemerleri ile 

yine Türkiye’de bir ilke imza attı. Ağustos ayından itibaren tüm 
Mercedes-Benz Travego ve Tourismo modellerinde üç noktalı 

emniyet kemerlerini standart donanım olarak sunan şirket, 
sektörde çıtayı yükseltmeye devam ediyor. 

Mercedes-

Benz Türk’ten

Türkiye’de

bir ilk
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Mercedes-Benz Türk, üç noktalı 
emniyet kemerleri kullanımı ile olası 
bir kazada yolcuların ağır şekilde 
yaralanma risklerinin yüksek oranlarda 
azalmasını hedefliyor. Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda ürettiği son teknolojiye 
sahip seyahat otobüsleri ile uzun 
yıllardır pazardaki öncü konumunu 
koruyan Mercedes-Benz Türk, seyahat 
otobüslerindeki tüm yolcu koltuklarında 
üç noktalı emniyet kemerleri kullanan 
Türkiye’deki ilk marka oldu. 

Mercedes-Benz Türk, Ağustos ayından 
itibaren tüm Travego ve Tourismo 
modellerinin yolcu koltuklarını üç 
noktalı emniyet kemerleri ile üretim 
bantlarından indirmeye başladı. Marka, 
standart donanım olarak sunmaya 
başladığı üç noktalı emniyet kemerleri 
ile güvenlikte çıtayı yükseltmeye devam 
ediyor. Söz konusu emniyet kemerlerinin 
kullanımı ile olası bir kazada yolcuların 
ağır şekilde yaralanma risklerinin yüksek 
oranlarda azaltılması hedeflenerek 
seyahatler daha güvenli hale geliyor.

Türkiye’deki yasal düzenlemelere 
göre; sadece sürücü, host/hostes ve 

bazı yolcu koltukları için üç noktalı 
emniyet kemerleri zorunlu olmasına 
rağmen Mercedes-Benz Türk, Travego 
ve Tourismo modellerinin tüm yolcu 
koltuklarında üç noktalı emniyet 
kemerlerini standart donanım olarak 
sunarak güvenlik standartlarını yasal 
gerekliliklerin de üzerine yükseltmiş oldu. 

Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama 
ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, 
konu hakkında yaptığı açıklamada şu 
ifadeleri kullandı: “Seyahat otobüsü 
sektöründe standartları belirleyen 
bir şirket olarak, yolcular, muavinler, 
kaptanlar, işletmeler ve müşterilerden 
gelen geri bildirimler doğrultusunda 
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araçlarımızı sürekli geliştiriyoruz. Bu 
doğrultuda Ağustos ayından itibaren 
Mercedes-Benz Travego ve Tourismo 
modellerimizin yolcu koltuklarının 
tümünde üç noktalı emniyet kemerleri 
sunarak Türkiye’de bir ilke daha imza 
atıyoruz. Günümüzde otomotiv 
sektöründe yolcu güvenliği açısından 
atılmış en önemli adımlardan biri 
olarak kabul edilen üç noktalı emniyet 
kemerlerini seyahat otobüslerimizde 

sunarak öncü güvenlik donanımlarımızı 
bir adım ileriye taşıdık.”

Yolcu güvenliği açısından atılan 
en önemli adımlardan biri 
Üç noktalı emniyet kemerlerinin yaklaşık 
60 yıl önce yolcuların kullanımına 
sunulmasıyla birlikte seyahatler daha 
güvenli hale geldi. Özellikle şehirler 
arası seyahatlerde, otobüslerin daha 
yüksek hızlarda gittiği durumlarda, üç 

noktalı emniyet kemerlerinin önemi 
daha da artıyor. Emniyet kemerlerindeki 
nokta sayısının iki yerine üç olması, 
kemerlerin tutuş gücünü ve yolcuların 
konforunu artırıyor. Olası bir kaza 
durumunda vücudun hem alt kısmını 
(bel ve kalça) hem de üst kısmını (omuz 
ve göğüs) tutan söz konusu kemerler, 
hareket eden gövdenin enerjisini 
vücudun üst kısmına yayarak vücudu 
güvende tutabiliyor. 
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2022 yılının verilerini 
değerlendiren Goodyear 
Tüketici Lastikleri 
Direktörü Ertan San 
yaptığı açıklamada; 
“2022 yılının ilk 
altı ayında tüketici 
lastiği segmentinde 
bayi satışı, geçen 
yılın aynı dönemine 
oranla yaklaşık %9’luk 
bir artış gösterdi, 
Goodyear olarak, 
satışlarımızı pazardan 
daha hızlı yükselterek pazar 
payımızı artırdık. Pazarın durumuna 
son kullanıcıya yapılan satışlar tarafından 
baktığımızda ise 2021 yılından beri 
devam eden yükseliş trendimizi hız 
kesmeden sürdürdük. Bu süreçte 
Goodyear markası, Global Premium 
markalar arasındaki pazar payı liderliğini 
daha da güçlendirdi. Global premium 
segmentte satılan her 3 lastikten 
birinin Goodyear markalı olduğunu 
söyleyebiliriz. Özetle 2022 yılının ilk 
yarısını her açıdan başarılarla dolu 
tamamladık. Bu tablonun oluşmasında 
üretimden satışa Goodyear ailesinin 
tüm fertlerinin büyük emekleri var. 
Bu ekip ruhundan güç alarak 
yılın kalanında da başarılı 
performansı sürdürüp 2022’yi 
en iyi şekilde tamamlamayı 
hedefliyoruz.” dedi.

Goodyear’ın 2022’deki 
başarısına katkıda 
bulunan ürünlere 
de vurgu yapan 
Ertan San; “Pazar 
payı artışında 
en büyük rolü 
lansmanını bu yıl 
gerçekleştirdiğimiz 
yaz lastiğimiz 
Eagle Sport 2 aldı. 
Bunun yanında 
geçen yıl piyasaya 
sürdüğümüz 

EfficientGrip Cargo 2 ve Eagle 
Sport 4Seasons ürünlerimiz 

pazardaki yerlerini hem 
sağlamlaştırdı hem de 

rekabette bizi ileri 
taşıdılar. Sektörde 
hafif ticari araç 
lastikleri içinde 
sadece EfficientGrip 
Cargo 2’de bulunan 

lastik sigortası 
uygulamamız bu yıl da 

devam etti. Son yıllarda 
büyüyen dört mevsim 

lastik segmentindeki pazarın 
ihtiyacını karşılayan, performansı 

ve yakıt tasarrufuyla öne çıkan yeni 
dört mevsim lastiğimiz Goodyear Eagle 
Sport 4Seasons kullanıcıların takdirini 
kazanarak 2022 Yılının Seçilmiş Ürünü 
Ödülü’ne layık görüldü.  Yalnızca 
dört mevsim kategorisinde değil yaz 
ve kış lastiklerimizin bağımsız test 
kuruluşlarından aldıkları ödüllerle de 
ürünlerimizin başarısını taçlandırmış 
olduk.” diye konuştu.

Goodyear Türkiye, tüketici 
lastiğinde 2022’de de hız kesmiyor

Dünyanın lider lastik 
üreticilerinden Goodyear’ın, 
Tüketici Lastikleri Direktörü 

Ertan San, 2022’nin ilk 6 
ayında binek araç lastiklerinde 

Goodyear’ın performansına dair 
değerlendirmelerde bulundu.

Ertan San
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CANMAR Lojistik küresel lojistikte 
MAN TGX’leri kullanacak

Türkiye’nin küresel lojistik 
hizmetleri sunan önde gelen 

markalarından CANMAR Lojistik, 
yeni yatırımında MAN’ı tercih 

ederek 5 adet TGX 18.470 çekici 
satın aldı. CANMAR Lojstik’e satın 

aldığı çekiciler, düzenlenen özel 
bir törenle teslim edildi. 
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MAPAR İzmir Şubesi’nde MAPAR İzmir 
Genel Müdürü Caner Perk ve Kamyon 
Satış Müdürü Şevki Atalay’ın ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen törene, 
CANMAR Lojistik sahibi Mehmet 
Çelikcan, MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Bölge 
Koordinatörü Ataç Şeran ile şirket 
yetkilileri katıldılar. 

“Hizmetlerimizde olduğu 
gibi tercihlerimizde de 
mükemmeliyetçiyiz”
CANMAR’ın, her tür kargo için dünya 
çapında gümrükleme ve nakliye 
alanında eksiksiz hizmet sunan bir 
temsilci lojistik operatörü olduğunu 
vurgulayan CANMAR Lojistik sahibi 
Mehmet Çelikcan, “Dünyanın her yerinde, 
mevcut en iyi depolama ve uluslararası 
lojistik hizmetlerini sunmaktan gurur 
duyuyoruz. En yeni iletişim, izleme ve 
işleme yazılımlarını kullanan yetenekli 
personelimiz ve onlarca yıllık deneyimin 

birleşimi ile hizmet veriyoruz. Canmar 
Lojistik olarak, sunduğumuz entegre 
tedarik zinciri çözümleri aracılığıyla 
Avrupa’nın en büyük şirketlerinden 
bazılarına sürdürülebilir rekabet 
avantajları sağlıyoruz. Hizmet sunarken 
benimsediğimiz bu mükemmeliyetçi 
yaklaşımı, yatırımlarımızda, 
gerçekleştirdiğimiz satın almalarda 
da gösteriyoruz. Titiz ve detaylı 
araştırmalarımız neticesinde, başta 
yüksek yakıt tasarrufu olmak üzere 
birçok alanda sunduğu avantajlarla yeni 
yatırımımızda MAN TGX’leri tercih ettik” 
açıklamasında bulundu. 

“Odağımız; ihtiyaçları 
beklentilerin de ötesinde 
karşılamak”
MAPAR İzmir Şubesi’nde MAPAR İzmir 
Genel Müdürü Caner Perk de “MAPAR 
olarak, gerek satış ve gerekse satış sonrası 
hizmetlerde, müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
tam anlamıyla, hatta beklentilerinin de 

üzerinde karşılamaya odaklayız. MAN 
da gerek araç nitelikleri, avantajları ve 
gerekse satış sonrası hizmetlerinde 
sunduğu zengin ayrıcalıklarla 
gerçekten beklentilerin de ötesinde 
çözümler sunuyor. Satış ve satış sonrası 
hizmetlerdeki içten, samimi iletişimleri 
de önemli bir fark yaratıyor” dedi. 

“Yaşam boyu iş ortaklarımıza  
en ideal çözümleri sunuyoruz”
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 
Kamyon Satış Bölge Koordinatörü 
Ataç Şeran ise “MAN olarak tüm 
müşterilerimizi ve paydaşlarımızı 
‘yaşam boyu iş ortağı’ olarak 
görüyoruz. Araçlarımızın fark yaratan 
özelliklerinin yanı sıra satış ve satış 
sonrası hizmetlerde de ‘yaşam boyu iş 
ortaklarımıza’, avantajlar sağlıyor, en 
ideal çözümleri sunuyoruz. CANMAR 
Lojistik ile başlayan bu birlikteliğimizin, 
daha da gelişerek uzun yıllar süreceğine 
inanıyoruz” şeklinde konuştu.  



48 RADÜS DERGİSİ   2022

Dünya standartlarında üretim 
yapan Mercedes-Benz Türk, 

Temmuz ayında tümü Avrupa 
ülkelerine olmak üzere 293 adet 

kamyon ihraç etti. Kapılarını 
1986 yılında açan Aksaray 

Kamyon Fabrikası ile Daimler 
Truck’ın önemli üretim üslerinden 

biri olan Mercedes-Benz Türk, 
2022 yılının ilk 7 ayında ise 6.802 

adet kamyon ihraç etti.

Temmuz ayında Türkiye iç pazarına 
97 adet kamyon, 341 adet de çekici 
olmak üzere toplam 438 adet kamyon 
satışı gerçekleştiren Mercedes-
Benz Türk, Türkiye pazarındaki 
başarılı performansını ihracatta da 
sürdürüyor. Temmuz ayında 293 adet 
kamyon ihraç eden şirket, 2022 yılının 
ilk 7 ayında ise toplam 6.802 adet 
kamyonu yurt dışına gönderdi.

Ocak-Temmuz döneminde 13.000 
adet kamyon üreten şirket, yüksek 
standartlarda ve kalitede ürettiği 
kamyonlarını Batı ve Doğu Avrupa’da 
10’dan fazla pazara ihraç ediyor.

Mercedes-Benz Türk, 2022’nin ilk 
7 ayında gösterdiği performansı 
yılın geri kalanında da devam 
ettirerek Türkiye kamyon pazarındaki 
konumunu korumayı hedefliyor.

Aksaray’da üretilen Aksaray’da üretilen 
Mercedes-Benz Türk Mercedes-Benz Türk 
imzalı kamyonlar Avrupa imzalı kamyonlar Avrupa 
ülkelerine ihraç ediliyorülkelerine ihraç ediliyor
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‘‘AKÜMGELSİN’’ 
beklenmedik durumlara karşı 

artık bir ‘tık’ daha yakın

İnci Akü’nün müşteri odaklı anlayışının bir 
yansıması olarak geliştirilen Akümgelsin 

hizmeti, yeni açılan web sitesi ile de 
sürücülerin yanında olacak. www.

akumgelsin.com.tr adresi üzerinden 
anında akü taleplerini ulaştırabilecek 

sürücüler, Akümgelsin hizmetinden artık 
daha hızlı faydalanabilecek.
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Dünyanın enerji uzmanı İnci Akü, yerinde 
akü hizmeti sunan Akümgelsin‘in yeni 
açılan web sitesi ile sürücülerin yanında 
olmaya devam ediyor. Türkiye’nin her 
yerinde, yolda acil akü ihtiyacı olan 
ya da aküsünü değiştirmek isteyen 
araç kullanıcısı, 444 5 258 (AKÜ) 
hattına alternatif olarak artık www.
akumgelsin.com.tr üzerinden de akü 
taleplerini hızlıca iletebiliyor. Ardından 
çağrı merkezinin kendilerini hemen 
geri aramasıyla aracına en uygun 
aküyü, uygun fiyata, güvenilir IVR 
ödeme yöntemiyle telefondan satın 
alabiliyor. Yerinde montaj imkânı sunan 
Akümgelsin sayesinde tüketiciler hem 
zamandan tasarruf ediyor hem de İnci 
Akü teknolojisiyle yoluna güvenle devam 
ediyor. Akümgelsin, Türkiye’nin neresinde 
olursa olsun sürücülerin bulundukları 
noktadan akülerinin değişimlerini 
bir telefonla ve artık yeni web sitesi 
www.akumgelsin.com.tr üzerinden 
bir tıkla talep yaratarak zahmetsizce 

gerçekleştirebilmelerine imkân tanıyor. 

İnci Akü’nün son teknolojilerle üretilen 
yeni nesil akülerinin ve müşterinin 
faydasına odaklanan hizmetlerinin hiç 
durmadan gelişmeye devam ettiğini 
vurgulayan İnci GS Yuasa Kurumsal 
İletişim ve Pazarlama Müdürü Gökçe 
Yılancıoğlu Tellici, Akümgelsin web 
sitesinin sürücülerle kuracakları 
ilişki ve bağ açısından yeni bir sayfa 
açacağını belirtti: “Tüketicilerimizin 
içgörü ve beklentilerini derinlemesine 
analiz ederek hayata geçirdiğimiz; 
günümüzün hızlı temposuna ve 
yenilikçi hizmet anlayışına çok iyi uyum 
sağlayan Akümgelsin’in günbegün 
gelişmesinden mutluluk duyuyoruz. 
Akümgelsin’i Türkiye’nin en çok tercih 
edilen akü perakendecisine dönüştürme 
hedefimize, yeni web sitemizle 
daha da yakınlaşıyoruz. Her zaman 
gündemimizde olan “tüketicilerimiz için 
daha fazla ne yapabiliriz?” sorusunun 

yenilikçi uygulamalar ve Akümgelsin gibi 
müşterinin hayatına dokunan hizmetlere 
dönüşmesi gurur verici. İnci Akü olarak 
bitmeyen enerjimizle uzmanlığımızı, 
teknoloji altyapımızı ve AR-GE 
yatırımlarımızı bu doğrultuda ilerletmeye 
devam edeceğiz.” 

İletişim bilgileri ile aracın yılı, markası, 
modeli ve motor hacmi gibi detayları 
web sitesine kaydeden sürücüler konum 
bilgilerini doğrulayarak saniyeler içinde 
çağrı talebi oluşturabiliyor. İnci Akü’nün 
müşteri danışmanlarının araca uygun 
doğru akü hakkında bilgi verdikleri süreç 
IVR ödeme yöntemiyle telefonda satın 
alma ve yerinde veya noktada montaj 
hizmeti ile sonuçlanıyor. Türkiye’nin 
her yerinde, aküden dolayı yolda kalan 
sürücüleri hızlıca tekrar mobil kılmak 
için hizmet veren Akümgelsin’e akü 
satışı ve yerinde montajı için Pazartesi – 
Cumartesi günleri arasında saat 9:00’dan 
18:30’a kadar ulaşmak mümkün.
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Allison Transmission, 
IAA 2022’de 
elektrifikasyon
portföyü için
yeni kilometre
taşlarını
tanıtacak

Allison, eGen Power® elektrikli aks ailesinin 
en yeni üyesini ve iş birliği yaptığı OEM’ler ile 

birlikte en son gelişmeleri sergileyecek. 

Çift motorlu eGen Power 100D modeli, 
sunduğu 454 kilovatlık kesintisiz güç ve 652 

kilovatlık maksimum güç ile piyasadaki en 
güçlü elektrikli aks çözümlerinden biri oluyor.
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Orta ve ağır hizmet ticari araçlar için 
konvensiyonel ve elektrikli araç tahrik 
çözümlerinin önde gelen tasarımcısı 
ve üreticisi Allison Transmission, IAA 
Transportation 2022’de Allison eGen 
Power® ürün gamındaki en yeni elektrikli 
aksını tanıtacak. (20 - 25 Eylül, Hannover, 
Almanya, Salon H12, Stand D44).

OEM’lerin araç 
geliştirme programlarını 
hızlandırmalarına yardımcı 
olan eGen Power, mevcut 
birçok şasiyle uyumlu 
bir çözüm. Optimum 
verimlilik ve performans 
için tam entegre elektrik 
motorlarına, iki vitesli 
şanzımana, entegre 
yağ soğutucusuna ve 
pompalara sahip. 454 
kilovatlık kesintisiz 
güç ve 652 kilovatlık 
maksimum güç sunan 
çift motorlu eGen Power 
100D modeli, piyasadaki 
en güçlü elektrikli aks 
çözümlerinden biri oluyor. 

Allison, 100D’nin Avrupa ve Asya Pasifik 
pazarları için özel olarak tasarlanan 13 
tonluk modeli eGen Power 130D ile 
birçok orta ve ağır hizmet uygulaması 
için ideal olan 10,4 tonluk eGen Power 
100S modelini de sunuyor. Elektrikli 
tahrik ürünleri portföyünü sürekli 
olarak genişleten Allison, IAA’da yeni 
tam entegre eGen Power e-Aksını 
tanıtmaya hazırlanıyor. 

IAA 2022’de Allison standının 
ziyaretçileri, her bir ürünün harici 
ve dahili bileşenlerini 360° 
görebilecekleri interaktif bir 
artırılmış gerçeklik 
deneyimi ile 
eGen 

Power e-Aksları ve Allison’ın 
tam otomatik şanzımanlarını 
inceleyebilecek. Ayrıca Allison, fuarda 
sıfır emisyonlu eGen Flex elektrikli 
hibrit çözümü de sergileyecek. 
Allison’ın teknik uzmanları, tüm ürün 
ve teknolojiler hakkında bilgi vermek 
ve elektrifikasyona geçişi görüşmek 
üzere stantta hazır bulunacak.

OEM’lerin araç geliştirme 
programlarını hızlandırmalarına 
yardımcı olan eGen Power, 
mevcut birçok şasiyle uyumlu 
bir çözüm. Optimum verimlilik 
ve performans için tam entegre 
elektrik motorlarına, iki vitesli 
şanzımana, entegre yağ 
soğutucusuna ve pompalara 
sahip. 454 kilovatlık kesintisiz 
güç ve 652 kilovatlık maksimum 
güç sunan çift motorlu eGen 
Power 100D modeli, piyasadaki 
en güçlü elektrikli aks 
çözümlerinden biri oluyor.

Elektrikli tahrik 
ürünleri portföyünü 

sürekli olarak 
genişleten Allison, 

IAA’da yeni tam 
entegre eGen Power 

e-Aksını tanıtacak.
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Oyun değiştiren teknolojiler
SAHA EXPO 2022’de

SAHA İstanbul, 816 üye firma ve 23 
üniversite ile Türkiye’nin ve Avrupa’nın 
en büyük Savunma, havacılık ve uzay 
sanayi kümelenmesidir. Cumhur-
başkanlığı himayelerinde 
gerçekleşecek olan SAHA
EXPO 2022, ezber bozan 
teknolojilerin 
buluşacağı 
bir fuar 
olacak.
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Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii için 
en yeni yenilikçi çözümler, gücünü ve 
kapasitesini artırmaya devam ediyor. 
Yeni dünya düzeninde Türkiye’nin bu 
alandaki başarıları tartışılmaya devam 
ederken, Rusya-Ukrayna savaşında oyun 
değiştiren teknolojiler dünya basınının 
da gündeminde. Sektörün en büyük 
buluşması olan ve önemli iş birlikleri 
için etkin bir platform oluşturan SAHA 
EXPO, 50’den fazla ülkeden 250 yabancı 
ve 750 yerli firmayı bir araya getirmeye 
hazırlanıyor. Geçen yıl 18.000’in üzerinde 
profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan SAHA 
EXPO, bu yıl 25-28 Ekim 2022 tarihleri 
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde fiziki 
olarak 30.000 profesyonel ziyaretçiyi 
hedefliyor.

Dev Savunma sanayi şirketlerinden 
KOBİ’lere, üniversitelere, tedarikçilere 
ve Ar-Ge merkezlerine kadar Savunma, 
havacılık ve uzay sektörünün tüm 
paydaşlarını bir araya getirecek olan 
SAHA EXPO, hem katılımcılara hem de 
ziyaretçilere önemli iş birliği fırsatları 
sunacak. Havacılık, denizcilik ve uzay 
sektörlerinde stratejik öneme sahip birçok 
ürün ilk kez tanıtılacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dışişleri 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Savunma 
Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı ve T.C. Savunma Sanayii 
Başkanlığı’nın katılım ve destekleriyle 
düzenlenen, 50’den fazla ülkeden 
1.000’e yakın şirketi bir araya getirmeyi 
hedefleyen SAHA EXPO Fuarı, yerli üretim 
potansiyelindeki artışı ve bağımsız üretim 
gücünü gözler önüne serecek.

SAHA EXPO 2022; BAYKAR, ASELSAN, 
TUSAŞ (TAI & TEI), ROKETSAN, 
HAVELSAN, OTOKAR, BMC, STM, 
FNSS, TAIS, LEONARDO UK, THALES, 
DASSAULT SYSTEMES, BARZAN, FED 
JSC IVCHENKO-PROGRESS ve MOTOR 
SICH gibi dünya çapında tanınan 
markaları ağırlayacak.

Fuara ulusal ve uluslararası delegasyonlar, 
savunma bakanları, üst düzey satın 
alma personelleri, yükleniciler/OEM, 
sistem entegratörleri, KOBİ’ler, sektör 
profesyonelleri, taşeronlar, büyük 
üreticiler, hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, 
üniversiteler ve medya gibi çok çeşitli 
katılımcılar katılacak. Fuar süresince, 
büyük platform üreticileri ile sistem, 
alt sistem, bileşen ve parça tedarikçisi 
diğer katılımcı işletmeler arasında yoğun 
B2B toplantıları, heyetler ve katılımcı 
işletmeler arasında G2B toplantıları 
ve Türk sivil ve askeri makamları ile 
uluslararası delegasyonlar arasında G2G 
toplantıları gerçekleştirilecek. Ayrıca 
fuar süresince uluslararası paneller, firma 
ürün/proje sunumları ve imza törenleri 
gerçekleştirilecek.

Sergi salonları, bu yıl çok farklı bir bakış 
açısıyla, şehircilik mantığıyla, Türkiye’nin 
en iyi mimarlık ofislerinden biri tarafından, 

fuar dünyasında daha önce görülmemiş 
“İpek Yolu” tarzında tasarlandı. SAHA EXPO 
2022’nin yeni planlama sanatı, stantlara 
erişimi kolaylaştırıyor, ziyaretçilerin 
kusursuz bir şekilde gelmesini sağlıyor 
ve katılımcı markalama fırsatlarını en üst 
düzeye çıkarıyor.

Geniş kapsamlı bir eko-sistemi kapsayan 
SAHA EXPO Fuarı, küçük işletmelere 
ve Startup şirketlere, büyük şirketlerin 
yanı sıra kendilerini ve ürünlerini 
tanıtma fırsatı verecek. Fuar süresince 
uluslararası paneller ve imza törenleri 
gerçekleştirilecektir. SAHA Girişim 
programı kapsamında girişimciler, fuar 
süresince sundukları projelerle kendilerini 
tanıtırken, birçok sanayici ve yatırımcı ile 
tanışma fırsatı bulacaklar.

Bu yıl 6 salonda, 60.000 m2 alanda 
gerçekleştirilecek olan ve 30.000 
profesyonel ziyaretçinin beklendiği 
fuarda 10.000 civarında B2B, B2G ve G2G 
görüşmelerinin yapılacağı tahmin ediliyor.

Fiziki serginin ardından, Savunma, 
Havacılık ve Uzay fuarcılığında ilk kez 
“metaverse” fuarı düzenlenecek. SAHA 
EXPO METAVERSE, Dünyanın dört bir 
yanından gelen ziyaretçilerin avatarları 
ile sergiyi ziyaret etmelerine ve projeleri 
incelemelerine olanak sağlayacak.
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Sabancı Holding İştiraki, Türkiye 
lastik sektörü lideri Brisa, her 

yıl kadın mühendis adaylarına 
yönelik gerçekleştirdiği gelişim 

programı“Tasarlamak İsterSEN” 
Ideathonunu bu yıl bir kez daha 

gerçekleştirdi.  

2020 yılında gerçekleştirilmeye başlayan 
Brisa “Tasarlamak İsterSEN” Ideathon’unda 
bu kez “Hibrit çalışma modelinde farklı 
lokasyonlardaki çalışanlar arasında iş birliği 
ve beraberlik nasıl sağlanır?” sorusuna cevap 
aramak üzere 4 farklı üniversiteden 29 
öğrenci katıldı.  Sunum yapan 6 grup arasında 
“GörürSEN Güçleniriz” adlı sanal gerçeklik 
projesiyle katılan takım ödülün sahibi oldu. 
Türkiye’nin lastik sektörü lideri Brisa, kadın 
mühendis adaylarının yaratıcılıklarını teşvik 
etmek, onları yeni fikirler üretme konusunda 
cesaretlendirmek, farklı bakış açıları 

kazandırmak ve gelişimlerine katkı sağlamak 
amacıyla girişimlerini sürdürüyor. 2020 
yılında ilk defa Dünya Kadın Mühendisler 
Günü’nde “Tasarlamak İsterSEN” çağrısıyla 
başlattığı “Brisa Ideathon”u bu yıl da 11-12 
Ağustos’ta online olarak gerçekleştirdi. 

Programa katılan kadın mühendis adayları 
bu yıl, “Farklı lokasyonlardaki çalışanlar 
arasında iş birliği ve beraberlik hibrit 
çalışma modelinde nasıl sağlanır?” sorusuna 
cevap aradılar. 4 farklı üniversiteden, 29 
kadın mühendislik fakültesi öğrencisinin 
başvurduğu Ideathon’da, seçilen öğrenciler 
arasından 6 takım yarıştı. Uygulanabilirlik, 
kattığı değer, yaratıcılık ve inovasyon, 
stratejilere uyum ve sunum kriterleri 
açısından değerlendirilen projeler arasından 
“GörürSEN Güçleniriz” adlı sanal gerçeklik 
projesiyle katılan takım birinci seçildi. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen ve 
bu doğrultuda kadın mühendislerin gelişimi 
ve sektöre katılımı için projeler yürüten Brisa, 
Ideathon kapsamında ayrıca katılımcılara 
yönelik İnovasyon, Empati Kurma, Problem 
Tanımlama, Fikir Üretme ve Prototipleme, 
Test Etme ve Değerlendirme başlıklarında 
eğitim ve çalışmalar da gerçekleştirdi.

Brisa’dan Geleceğin Kadın Mühendislerine Özel Gelişim Programı
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Destekleriyle

GELECEK BURADA
BAȘLIYOR

2022
25 - 28 EKiM

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

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
HAVA KUVVETLERİ  KOMUTANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ  BAKANLIĞI 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
AFET VE ACİL DURUM 

YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ  BAKANLIĞI 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
SAHİL GÜVENLİK  KOMUTANLIĞI 

İSTANBUL
SANAYİ ODASI

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ  BAKANLIĞI 
TÜRKİYE UZAY AJANSI

T.C.  MİLLÎ SAVUNMA 
BAKANLIĞI

T.C.  SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ
BAKANLIĞI

T.C. DIŞİŞLERİ
BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
DENİZ KUVVETLERİ  KOMUTANLIĞI

T.C.  TİCARET
BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
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Mercedes-Benz Mercedes-Benz 
otobüslerin otobüslerin 

“Bağlanabilirlik” “Bağlanabilirlik” 
testleri Türkiye’de testleri Türkiye’de 

yapılıyoryapılıyor

Daimler Truck’ın CAE stratejisinde önemli bir rol üstlenen Mercedes-Benz Türk 
İstanbul AR-GE Merkezi, Avrupa ve Türkiye’de üretilen tüm Mercedes-Benz ve Setra 
otobüslerin “Connectivity - Bağlanabilirlik” testlerini gerçekleştiriyor. Bünyesinde 

oluşturduğu test metotları ve test otomasyon yazılımı ile yüzlerce veriyi aynı 
anda ve kısa sürede test edebilen AR-GE ekibi, bu sayede araçların dünya ile olan 

bağlantısını garanti altına alıyor. Connectivity - Bağlanabilirlik ile müşteriler; 
yakıt seviyesi, yakıt sarfiyatı, aracın coğrafi konumu ve aracın hangi hızlarda nasıl 

kullanıldığı gibi bilgileri anlık olarak takip edebilme imkanına kavuşuyorlar.
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Mercedes-Benz Türk Otobüs Geliştirme 
Karoseri Direktörü Dr. Zeynep Gül 
Koca; “Yetkinlik Merkezi olarak 
çalışmalarına devam eden İstanbul AR-GE 
Merkezimizde yürüttüğümüz çalışmalarla 
ülkemizin ekonomisine katkı sağlarken 
sürdürülebilir projelere de imza atıyoruz 
Daimler Truck’ın global ağı içerisinde 
önemli ve özel bir konuma sahip olan 
AR-GE Merkezimiz, Avrupa ve Türkiye’de 
üretilen tüm Mercedes-Benz ve Setra 
otobüslerin Connectivity – Bağlanabilirlik 
testlerini gerçekleştiriyor.” dedi.

Daimler Truck’ın küresel çapta ortaya 
koyduğu gelecek stratejisinin temelinde 
“Connected”, “Autonomous” ve “Electric” 
(Bağlanabilirlik, Otonom Sürüş ve Elektrik) 
yer alıyor. Başarılı çalışmalarıyla çatı şirketi 
Daimler Truck dünyasında sıklıkla adından 
söz ettiren Mercedes-Benz Türk Otobüs 
AR-GE ekibi de “CAE” olarak adlandırılan 
bu stratejinin en önemli kilit taşlarından 
“Connectivity – Bağlanabilirlik” konusunda 
önemli bir rol üstleniyor. Ekip, bu 
doğrultuda Avrupa ve Türkiye’de üretilen 
tüm Mercedes-Benz ve Setra otobüslerin 
Connectivity - Bağlanabilirlik testlerini 
gerçekleştiriyor.

Connectivity - Bağlanabilirlik sistemi, 
verilerin toplanarak incelenmesi ve 
anlamlandırılmasının ardından güvenli 
bir biçimde son kullanıcıya aktarılmasını 
hedefliyor. Yeni nesil otobüslerde yer 
alan Connectivity - Bağlanabilirlik 
ile araçlardan servis sağlayıcılara ve 
müşterilere canlı veri akışı sağlanıyor. Hız 
kazanan dönüşüm sayesinde, geleceğin 
teknolojisi olarak düşünülen yenilikler 
yakın gelecekte karşımıza çıkabilecek.

Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE 
ekibi, yaptığı donanım ve yazılım 
testleri ile müşterilere teslim edilen 
araçlardaki Connectivity - Bağlanabilirlik 
kapsamındaki veri akışıyla birlikte diğer 
fonksiyonların doğru ve zamanında 
çalışmasını garanti altına alıyor. Bu sayede 
en üst düzeyde müşteri memnuniyetinin 
sağlanması hedefleniyor.

Bünyesinde oluşturduğu test metotları ve 
patent başvurusu yapılan test otomasyon 
yazılımı ile yüzlerce veriyi aynı anda ve 
kısa sürede test etme kabiliyetine kavuşan 
Otobüs AR-GE ekibi, gerçekleştirdikleri tüm 
bu testler sayesinde araçların dünyayla olan 
bağlantısını garanti altına alıyor.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Geliştirme 
Karoseri Direktörü Dr. Zeynep Gül 
Koca; “Yetkinlik Merkezi olarak 
çalışmalarına devam eden İstanbul 
AR-GE Merkezimizde yürüttüğümüz 

çalışmalarla ülkemizin ekonomisine 
katkı sağlarken sürdürülebilir projelere 
de imza atıyoruz. Çatı şirketimiz Daimler 
Truck’ın global ağı içerisinde önemli 
ve özel bir konuma sahip olan AR-
GE Merkezimiz, Avrupa ve Türkiye’de 
üretilen tüm Mercedes-Benz ve Setra 
otobüslerin Connectivity - Bağlanabilirlik 
testlerini de gerçekleştiriyor. Otobüs 
AR-GE ekibimiz, donanım ve yazılım 
testleri ile yüzlerce veriyi aynı anda ve 
kısa sürede test edebiliyor. Araçlardaki 
Connectivity kapsamındaki veri akışı ve 
diğer fonksiyonların doğru ve zamanında 
çalışması bu testlerle güvence altına 
alınıyor.” diye konuştu.

Connectivity - Bağlanabilirlik ile 
tüm verilere ulaşmak mümkün
Connectivity - Bağlanabilirlik ile 
müşteriler; yakıt seviyesi, yakıt sarfiyatı, 
aracın coğrafi konumu ve aracın hangi 
hızlarda nasıl kullanıldığı gibi bilgileri 
anlık olarak takip edebilme imkanına 
kavuşuyorlar. Bu veriler, müşterilerin 
araçları hakkında hem daha fazla bilgiye 
erişebilmelerini hem de araç kullanımlarını 
daha verimli hale getirebilecek bilgilere 
sahip olmalarını sağlıyor. Söz konusu 
veriler sayesinde müşterilerinin 
araçlarının sağlık durumunu yakından 
takip edebilen Daimler Truck ise, 
gerektiğinde müşterilerine hızlı destek 
verebilmek adına da bu verileri kullanıyor. 
Connectivity – Bağlanabilirlik sistemi 
ile araçların daha verimli kullanılması, 
oluşabilecek hasarların erken tespit 
edilebilmesi, hızlı müdahalelerle müşteri 
memnuniyetinin artırılması ve ürün 
takibinin sürekli olarak yapılabilmesi 
hedefleniyor.

Zeynep Gül



60 RADÜS DERGİSİ   2022

Naklog Lojistik
Turpak Teknolojisiyle
yoluna devam ediyor

Akaryakıt sektörünün taşıt tanıma ve otomasyon alanındaki 
önemli şirketlerinden Turpak, kendi filolarına yakıt ikmali 
yapan şirketlerin akaryakıt takibinde ilk tercihi olmaya 
devam ediyor. 1988 yılından bu yana NAKLOG, başarılı ve 
istikrarlı bir büyümeyle geçen süreçten günümüze, proje 
taşımacılığında iddialı bir isim haline gelirken, güvenli yakıt 
ikmali süreçlerinde Turpak kalitesiyle yoluna devam ediyor.
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Güvenli yakıt ikmali süreçlerinde şirketlerin 
tercihi olmaya devam eden Turpak, Naklog 
Lojistik’in gücüne güç katmaya devam 
ediyor. 1988 yılında kurulan NAKLOG, 
zamanla müşteri talepleri doğrultusunda 
nakliye operasyonlarına uygun 
filolaşmaya yönelerek gücünü artırırken, 
günümüzde proje taşımacılığında iddialı 
bir şirket haline geldi. Güvenli yakıt ikmal 
sistemlerinde Turpak ile işbirliği yapan 
şirket, Turpak yakıt yönetim teknolojileri 
ile akaryakıt depolarındaki stoklarını anlık 
olarak görebilirken, yakıt ikmallerini doğru 
verilerle takip edebiliyor. Emniyetli, güvenli 
ve verimlilik esaslı ürün ve çözümler 
üreten Turpak, entegre yakıt yönetim 
sistemlerini ise her sektöre özel, bütünleşik 
çözümler sunarak sağlıyor.  Öte yandan 
Naklog Lojistik yetkilileri ayrıca Turpak’ın 
“Centroweb” yazılımı ile internetin olduğu 
her yerde, bilgisayar, akıllı telefon veya 
tabletleri aracılığıyla anlık olarak tüm yakıt 
verilerine ulaşabiliyor.
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Prometeon 
Tyre Group 

Parma Futbol 
Kulübü’nün ana 
sponsoru olarak 

sahalarda

Prometeon Tyre Group - PTG ve başarılı İtalyan 
kulübü Parma uzun vadeli bir iş birliğine imza attı. 

Resmi açıklama ligin ilk günü yapıldı. Sponsorluk 
kapsamında Prometeon logosu Tardini Stadyumu’nda 

ve A takım formalarında yer alacak. Kaptan Gianluigi 
“Gigi” Buffon ve takım arkadaşları, 12 Ağustos Cuma 
günü Parma’daki Ennio Tardini Stadyumu’nda çalan 

düdükle 2022/2023 Serie B Futbol Ligi sezonunu 
başlattı. Parma Calcio’nun ana sponsoru olarak futbol 

sahalarıdaki yerini alan Prometeon Tyre Group’un 
(PTG) logosu, takımın formalarında yer alacak. Resmi 
duyuru, başlama vuruşundan önce düzenlenen basın 

toplantısında yapıldı.
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Prometeon Tyre Group ile Parma 
arasında imzalanan uzun vadeli 
sözleşmeyle bugüne dek üç Coppa 
Italia, bir İtalya Süper Kupası, bir 
UEFA Kupa Galipleri Kupası, iki UEFA 
Kupası ve bir UEFA Super Cup dahil 
pek çok şampiyonluk kazanan başarılı 
İtalyan futbol takımı desteklenecek. 
Parma Calcio, UEFA listelerindeki 
İtalyan kulüpleri arasında AC Milan, 
Juventus ve Inter’den sonra, kazanılan 
şampiyonluk sayısı açısından dördüncü 
sırada bulunuyor. Parma, 2022/2023 
sezonunda İtalya Serie B liginde oynuyor. 

Prometeon Tyre Group Genel Müdürü 
Roberto Righi: “Bu sponsorluk ile 
dünya çapında milyonlarca insanın 
tutkuyla takip ettiği bir sporun yanı sıra 
gelecek için net hedefleri olan prestijli 
bir futbol kulübünün çalışmalarına 

da dahil oluyoruz. Geleceğe yönelik 
olarak büyüme ve gelişim kararlılığı ile 
ilerleyen Parma Calcio’yu desteklemek 
Prometeon’un değerleri ile örtüşen bir 
iş birliği niteliği taşıyor. Bu iş birliğinin 
tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle, 
ayrıca dünya çapındaki 8.000’den fazla 
çalışanımızla kurduğumuz bağları 
pekiştirmemize yardımcı olacağına 
inanıyoruz.”

Eylül 2020’den bu yana Parma 
Calcio’nun başkanı olan Amerikalı 
girişimci Kyle Krause’un liderliğindeki 
proje, geleceğe yönelik yatırımlarla 
kendi özgün kimliğini oluşturmayı 
hedefleyen ve kendi türünde 
benzeri olmayan bir ekip etrafında 
geliştirilecek. Bu işbirliğinin Prometeon 
Tyre Group’un benimsediği stratejiyle 
uyumlu olması, kulübün gelişme 

sürecinde desteklenmesi kararında 
etkili oldu. Deneyimli ve popüler 
kaptan Gianluigi “Gigi” Buffon’un 
(birinci ligde ilk kez 1995’te Parma’da 
oynayarak başlayan, 2006’da 
dünya şampiyonluğu ve 10 kez lig 
şampiyonluğu kazanan) varlığı ve 
kariyerinde iki kez yönettiği takımları 
Serie A ligine çıkaran yeni teknik 
direktör Fabio Pecchia’nın içgörüleri de 
projeye değerli katkı sağlayacak.

İş birliği, markanın 
güçlendirilmesi dahil olmak 
üzere Prometeon Tyre Group 
için birçok farklı alanı kapsıyor  

Bu iş birliği öncelikle Prometeon 
markasını daha da güçlendirmek için 
bir fırsat sunuyor. İş birliğinin, PİRELLİ 
markalı yeni nesil 
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02 Serisi lastiklerinin lanse edildiği, 
Grup açısından çok önemli bir yılda 
başlaması da bir tesadüf değil. 02 
Serisi, Prometeon tarihindeki en 
önemli ürün lansmanını temsil ediyor. 
Serinin hayata geçirilme sürecindeki 
tasarım ve üretim çalışmalarını ve 
teknolojik inovasyonları vurgulamak 
için lastiklerin yanağında ilk kez 

“Prometeon Engineered” logosu yer 
alıyor. 02 Serisi, tamamıyla grubun Ar-
Ge merkezlerinde geliştirilen ilk nesil 
lastik olma niteliğine sahip. 

Prometeon Tyre Group, Parma 
Calcio’dan önce bir başka uzun 
vadeli sözleşme imzalayarak 
Superbike Dünya Şampiyonası’nın 

resmi sponsoru oldu. Bu sponsorluk 
kapsamında, şampiyonanın 10 
ülkede gerçekleştirilecek ve dünya 
televizyonlarından yayınlanacak 12 
etabında pist kenarında PTG logosu 
yer alacak. PTG ayrıca son Superbike 
dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu 
ve genç yetenek Axel Bassani dahil bazı 
pilotların sponsorluğunu da üstleniyor. 

PROMETEON TYRE GROUP
Prometeon Tyre Group, tüm dünyada 
endüstriyel lastik (kamyon, otobüs, tarım 
ve iş makinesi) odaklı tek şirket olup, 
ANTEO, ERACLE ve TEGRYS markalarının 
yanı sıra FORMULA, PHAROS ve PİRELLİ 
lisansıyla endüstriyel ve ticari lastiklerinin 
üretimini gerçekleştirmektedir. Grubun 
ürün yenilikçiliğini temsil eden dört 
fabrikası (ikisi Brezilya’da, biri Mısır’da, 
biri Türkiye’de), üç Ar-Ge Merkezi 
(İtalya, Brezilya, Türkiye) ve Mısır’da 
bir Geliştirme Merkezi bulunmaktadır. 
Prometeon Tyre Group, beş kıtada 

40’tan fazla ülkede yaklaşık 8.000 
çalışanı bünyesinde bulundurmaktadır. 
Prometeon’un 2019 yılında imzacısı 
olduğu United Nations Global 
Compact, 165 ülkeden 15.500 şirketi 
kapsamaktadır. Prometeon ayrıca 
2020’de United Nations Global Compact 
Network Italy’nin kurucu üyeleri arasında 
yer almıştır. Türkiye’de 1960 yılında 
İzmit’te kurulan ilk lastik fabrikasını da 
yöneten Prometeon Türkiye ise yaklaşık 
75 ülkenin içinde yer aldığı “Türkiye, 
AFME (Afrika-Orta Doğu), Rusya ve CIS 
(Orta Asya ve Kafkaslar)” Bölgesi’nin 
yönetim merkezi konumundadır.
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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-
Ağustos verilerini açıkladı. Yılın ilk 8 
ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 2 artarak 833 bin 
146, otomobil üretimi ise yüzde 3 azalarak 
496 bin 302 adet olarak gerçekleşti. Traktör 
üretimiyle birlikte toplam üretim ise 863 
bin 268 adede ulaştı. Ticari araç grubunda, 
2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde üretim 
yüzde 11, ağır ticari araç grubunda yüzde 
27 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 
10 oranında arttı. 2021 yılı Ocak-Ağustos 
dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 2, 
hafif ticari araç pazarı yüzde 5 azalırken, 
ağır ticari araç pazarı yüzde 16 arttı. 
Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı adet bazında yüzde 1 oranında 
, otomobil ihracatı ise yüzde 7 oranında 
azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 591 
bin 156 adet, otomobil ihracatı ise 339 bin 
403 adet düzeyinde gerçekleşti. Ocak-
Ağustos döneminde toplam pazar geçen 
yıla göre yüzde 8 daralarak 483 bin 285 
adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, 
otomobil pazarı da yüzde 9 daralarak 354 
bin 543 adet oldu. 

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 
13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu 
konumunda olan Otomotiv Sanayii 

Derneği (OSD), Ocak-Ağustos dönemine 
ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar 
verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 
sekiz ayında toplam otomotiv üretimi bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
2 artarak 833 bin 146, otomobil üretimi 
ise yüzde 3 azalarak 496 bin 302 adet 
olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle 
birlikte toplam üretim ise 863 bin 268 
adedi buldu. Ocak-Ağustos döneminde 
ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 11 oranında artış 
gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç 
grubunda üretim yüzde 27 artarken, hafif 
ticari araç grubunda üretim yüzde 10 
arttı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin 
kapasite kullanım oranı yüzde 64 olarak 
gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite 
kullanım oranları ise hafif araçlarda 
(otomobil + hafif ticari araç) yüzde 65, 
kamyon grubunda yüzde 82, otobüs-
midibüs grubunda yüzde 35 ve traktörde 
yüzde 60 seviyesinde gerçekleşti. 

Otomotiv ihracatı, 2021 yılına 
göre yüzde 4 oranında artarak 
19,9 milyar dolar oldu!
Ocak-Ağustos döneminde otomotiv 
ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre adet bazında yüzde 1 azalarak 

591 bin 156 adet olarak gerçekleşti. Bu 
dönemde otomobil ihracatı bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 7 
azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 10 
oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2021 
yılına göre yüzde 15 artarak 11 bin 543 
adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv 
sanayi ihracatı, 2022 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde yüzde 12 pay ile sektörel 
ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı. 
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine 
göre, Ocak-Ağustos döneminde toplam 
otomotiv ihracatı, 2021 yılına göre yüzde 
4 oranında artarak 19,9 milyar dolar 
oldu. Euro bazında ise yüzde 16 artarak 
18,4 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu 
dönemde, dolar bazında ana sanayi 
ihracatı yüzde 1 oranında, tedarik sanayi 
ihracatı da yüzde 7 oranında arttı.

Toplam pazar 483 bin 285 adet 
düzeyinde gerçekleşti.
Yılın ilk sekiz ayını kapsayan dönemde 
toplam pazar geçen yıla göre yüzde 8 
daralarak 483 bin 285  adet düzeyinde 
gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil 
pazarı da yüzde 9 oranında daraldı 
ve 354 bin 543 adet oldu. Ticari araç 
pazarına bakıldığında ise, Ocak-

Otomotiv Sanayii Derneği
Ocak-Ağustos verilerini açıkladı

10 Yıllık Ortalama ve 2011/2022 Toplam Satışlar (Ocak-Ağustos) (x1000) 
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Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine kıyasla toplam ticari araç 
pazarı yüzde 2, hafif ticari araç pazarı 
yüzde 5 daralırken, ağır ticari araç pazarı 
yüzde 16 büyüdü. 2022 yılı Ocak-Ağustos 

döneminde geçen yılın aynı dönemine 
göre ithal hafif ticari araç satışları yüzde 
17 azalırken, yerli hafif ticari araç yüzde 
5 oranında arttı. Bu dönemde, otomobil 
satışlarındaki yerli araç payı yüzde 39, 

hafif ticari araç pazarında yerli araç payı 
yüzde 59 ve ağır ticari araç pazarında 
yerli payı yüzde 67 olarak gerçekleşti.

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

Kaynak: OSD

Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)
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Petlas’ın P-Eco lastikleri 
hem çevreyi koruyor

hem de tasarruf sağlıyor

Petlas, lastik üretim vizyonu ile çevre 
sürdürülebilirliğinde sektöre öncülük ediyor. P-Eco 

lastikleri ile yüksek performans, dayanıklılık ve yakıt 
tasarrufu oranları sunarken, çevreye verilen zararı 

da minimum seviyeye düşürüyor. Aracın hareketi 
esnasında harcanan enerji miktarını azaltarak, 

çevre ve ekonomi açısından önem taşıyan enerji 
tasarrufunda önemli kazanımlar sağlıyor.
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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
tüketiciler, araç lastiği seçiminde çevre 
dostu ve yenilikçi ürünlere yöneliyor. 
Araç sahipleri artık enerji verimliliği 
yüksek, yakıt tasarrufuna olanak 
tanıyan lastikleri tercih ediyor. Üretimde 
ekolojiyi merkezine alan lastiklerle 
aynı mesafede daha az miktarda yakıt 
harcanıyor. İlk olarak daha çok hibrit 
araçlarda kullanılan, enerji tasarrufu 
sağlayan çevreci lastikler, artık her 
araç sınıfı ve segmenti için kolaylıkla 
bulunabiliyor. Hem yakıt tasarrufu 
sağlayan hem de doğa dostu yapısı 
sayesinde kullanıcıların karbon ayak izini 
azaltmasına yardımcı olan bu lastikler, 
gelecek nesillere daha temiz bir dünya 
bırakmak için de tercih edilen ürünler 
arasında fark yaratıyor.

“Ekolojik lastikler enerji 
miktarını minimuma indiriyor”
Temiz çevre, düşük yakıt tüketimi 
için düşük yuvarlanma direncine 
sahip lastiklerin tercih edilmesini 

öneren Petlas Pazarlama Müdürü Esra 
Ertuğrul Boran, “Petlas olarak, doğal 
kaynakların sürekliliğinin sağlanması 
ve gelecek nesillere aktarımı için yasal 
yükümlülüklere uyumlu entegre bir 
yaklaşım sergiliyoruz. Lastik ürünlerinin 
üretim aşamasında da çevre bilinci 
ile hareket ederek sürdürülebilirliği 
ilk sıraya yerleştiriyoruz. Çevre bilinçli 
kimyasal kullanımı, lastikte düşük 
yuvarlanma direnci ve yakıt tasarrufu 
değerlerine de katkı sağlıyoruz. Bu 
bağlamda Petlas’ın P-Eco etiketli 
Progreen PT 525 lastikleri uzun kullanım 
ömrüyle, iç sürtünmeyi azaltıp düşük 
dönme direncine imkan sağlayarak, 
aracın hareketi esnasında harcanan 
enerji miktarını minimuma indirerek 
yakıt tasarrufu sağlıyor” diye konuştu. 

“Yakıt Verimliliği çevrenin 
korunmasına katkı sağlıyor”
Yakıt verimliliği parametresine dikkati çe-
ken Esra Ertuğrul Boran, “Yakıt Verimliliği 
parametresi ise aracın yakıt tüketimini ile 
doğrudan ilgili bir performans paramet-
resi. Lastik yuvarlanma direnci (Yakıt 
Verimliliği) değeri arttıkça aracın yakıt 
tüketimi ve CO2 emisyon seviyesi artıyor. 
Bu nedenle Yakıt Verimliliği parametresi 
hem yakıt ekonomisine hem de çevre-
nin korunmasına katkı sağlıyor. Çevreye 
duyarlı lastikler bu parametreler ışığında 
üretiliyor” dedi. 

Esra Ertuğrul Boran
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Premium lastik üreticisi ve 
teknoloji şirketi Continental, yeni 
ContiConnect 2.0 lastik yönetimi 

çözümü ile filolara sunduğu 
hizmeti genişletiyor. İhtiyaca göre 

tasarlanan araçlarla filo yönetimini 
verimli, pratik, sürdürülebilir 

ve geleceğe odaklı hale getiren 
çözüm, taşımacılık şirketlerine 
maliyet ve zamandan tasarruf 

sağlıyor. ContiConnect 2.0, erken 
lastik değişimini ve yol kenarında 

arızalanmaları da önleyerek 
filoların karbondioksit emisyonlarını 

azaltmasına da yardımcı oluyor.

Taşımacılık sektörü, günümüzde her 
zamankinden daha fazla maliyet 
baskısıyla karşı karşıya. Bu nedenle, 
lojistik şirketlerinin son derece rekabetçi 
bir pazarda başarılı olmaları, verimli 
bir filo yönetimine bağlı. Continental, 
yeni ContiConnect çözümü ile lojistik 
şirketlerinin filo yönetimini kolaylaştırırken, 
zaman ve maliyet anlamında da tasarruf 
imkânı sunuyor. Continental, lastik basıncı 
ve sıcaklık ölçümünü içeren standart 
paketin yanı sıra önümüzdeki dönemde 
diş derinliği ve lastiğin durumu gibi ek 
verileri de analiz eden bir Advanced paketi 
de filolarla buluşturacak.

Veriye dayalı teşhis
Continental EMEA Bölgesi Filo 
Çözümleri Müdürü Ralf Benack, “Mevcut 
müşterilerimizi yenilenen ContiConnect’e 
başarılı bir şekilde aktararak geleceğe 
odaklı lastik yönetiminin temellerini 
attık. Yeni geliştirdiğimiz On-Site App ile 
kullanıcılar ContiConnect 2.0’ı doğrudan 

akıllı telefonlarında kullanabiliyor. Drive 
App,  On-Site App ve yeni web portalımız 
ile her türlü ihtiyaç ve kullanıcı için tam 
olarak doğru çözümü sunabiliyoruz” dedi.

Bakım çalışmalarını ve servis ziyaretlerini 
proaktif olarak planlayan taşımacılık 
şirketleri, filo verimliliğini artırırken maliyet 
ve zamandan da tasarruf sağlayacak. 
ContiConnect daha iyi lastik bakımı 
sağladığından, filolar yakıttan tasarruf 
ederek, CO2 emisyonlarını azaltabilecek.

Continental’den filolara 

Continental’den filolara 

zaman ve maliyet tasarrufu 

zaman ve maliyet tasarrufu 

sağlayacak yeni çözüm: 

sağlayacak yeni çözüm: 

ContiConnect 2.0

ContiConnect 2.0

Ralf Benack
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FUARIN ADI BAŞLAMA-BİTİŞ
TARİHİ KONUSU ŞEHİR - YER DÜZENLEYEN

FİRMA

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

BAUMA Munih 
2022

24-30 Ekim 
2022

33.Uluslararası İnşaat 
Makineleri, İnşaat 
Malzemesi Makineleri, 
İnşaat Araçları ve 
Madencilik Makineleri 
İhtisas Fuarı

ALMANYA 
Münih

Messe
München

IIBT 05-07 Ekim 
2022

Oto Yedek parça,Ticari 
Araç, otomotiv fuarı

ENDONEZYA 
Jakarta

PT. Global 
Expo

AUTOMECHANICS 
2023

28-30 Nisan 
2023

Uluslar arası Otomotiv 
Yedek parça, Aksesuar 
ve Servis Ekipmanları 
Fuarı

LETONYA 
Riga BT1

Busword 
2023

07-12 Ekim 
2023 

Otobüs ve otobüs 
endüstrisi fuarı

Belçika
Brüksel Busword
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TÜRKİYE’NİN GÖZDE KAYAK MERKEZİ

Bursa Uludağ

Türkiye’nin en büyük kış ve doğa 
sporları merkezi olan Uludağ, Bursa ili 
sınırları içindedir. 2543 m. Yüksekliği ile 
Marmara Bölgesinin en yüksek dağı olan 
Uludağ’ın uzunluğu 40 km.yi bulurken 
genişliği yaklaşık 20 km. civarındadır. 
Bursa’ya hakim bir tepeden bakan 
dağın kuzey tarafında Sarıalan, Kirazlı, 
Kadı ve Sobra yaylaları bulunmaktadır. 
Kayak merkezi kışın yerli ve yabancı 
turistlerin ilgisiniçekerken yaylalar yaz 
dönemindeoldukça hareketlidir.

Antikçağ tarihçilerinden Herodot 
(MÖ 490-420), yazdığı tarih kitabında 
Uludağ’dan “Olympos” olarak söz 
eder ve Olympos’ta Lidya Kralı 
Kroisos’unoğlunun yaşadığı trajediyi 
dile getirir. Amasyalı coğrafyacı Strabon 
da (MÖ 64-MS 21) kitabında Uludağ’dan 
söz ederken bölgeyi “Mysia Olympos”u 
olarak tanımlar ve bu ismin aslının 
Lidyalılarda gürgen ağacı anlamına 
gelmekte olduğu belirtir. Uludağ, Roma 
döneminde keşişlere ve manastırlara ev 

sahipliği yaparken, Osmanlıların bölgeyi 
ele geçirdiği 14. Yüzyıldan sonra bölge 
Müslüman dervişlerin inziva yeri olarak 
dikkat çekmiştir. Bölge, Uludağ adını 
1925 yılında almıştır.

Uludağ, bugün Türkiye’nin en büyük 
ve en gözde kayak merkezidir. Bölgede 
kış mevsiminin genelde Ekim-Nisan 
döneminde uzunca bir süre sürmesinin 
getirdiği eşsiz güzellikleri 
yaşamak isteyen turistlerin 
ilgisini çeken Uludağ’da, 
bu dönemlerde otellerin 
doluluk oranlarının yüzde 
yüzlere vardığı görülmektedir. 
Türkiye’nin ilk teleferiği 
1963 yılında burada hizmete 
açılmıştır. Uludağ’da yerli 
ve yabancı turistlere hizmet 
veren 15 adet özel ve kamuya 
ait 12 konaklama tesisi 
bulunmaktadır. 

Bu tesislerin kullandığı pek çok 

telesiyej ve teleski hattı ziyaretçilerine 
hizmet vermektedir. İstanbul, Kocaeli 
ve Ankara gibi merkezi yerlere yakın 
olması nedeniyle ulaşım kolaylıkla 
sağlanmaktadır. Uludağ’da kayak keyfini 
süren turistler Bursa’nın tarihi ve doğal 
güzelliklerini de keşfetme şansına sahip 
olabilmektedirler. Öte yandan bölgede 
zengin flora ve fauna özelliklerini 
görmek mümkündür.
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Tüm dünyada 
endüstriyel ve ticari 
lastik odaklı tek şirket olan 
Prometeon Tyre Group, G02 
PRO Multiaxle Plus (çoklu aks) serisi 
ile damperli kamyonları yeni bir düzeye 
taşıyor. Üstün Prometeon teknolojisi ile 
geliştirilen G02 PRO Multiaxle Plus, hem 
yolda hem de şantiye alanında kullanıma 
uygun tasarımı sayesinde, zorlu çalışma 
koşullarında bile maksimum dayanıklılık 
ve yüksek kilometre ömrünü garanti 
ediyor. 

Direksiyon ve treyler akslarında 
kullanıma uygun şekilde yaratılan 
G02 PRO Multiaxle Plus, verimlilik ve 
performans açısından mükemmel bir 
denge oluştururken sahip olduğu pek çok 
özellikle düşük işletme maliyeti ve uzun 
lastik ömrü vadediyor. 

G02 PRO Multiaxle Plus’ın yeni 

güçlendirilmiş    
karkas yapısı, 10 tona kadar artırılmış 
yük kapasitesi sağlarken daha geniş 
sırtı, daha derin kanalları ve yeni kauçuk 
formülasyonu, kesiklere ve yırtılmalara 
karşı yüksek direnç sunuyor. 
Her koşulda yüksek düzeyde çekiş 
gücü, kavrama ve güvenlik elde 
etmek üzere dizayn edilen G02 
PRO Multiaxle Plus’ta kullanılan 
yenilikçi taban teknolojisi, 
düzenli aşınmayı artırıyor. 
Orta ve yan kanallardaki 
taş iticiler ise taşların 
sıkışmasını önleyerek 
daha iyi dayanıklılık 

ve kaplanabilirlik 
imkanı yaratıyor. 

Profesyoneller için lastik 
çözümleri sunan Prometeon, 

önceki seriye göre G02 PRO Multiaxle 
Plus’ın dayanıklılığında %20, kilometre 
performansında %20, yırtılmaya 
karşı direncinde %15 ve düzenli 
aşınmada %10 iyileşme yaratarak 
sürdürülebilirliğe de katkıda bulunuyor.

Pirelli G02 Pro MultiaxlePirelli G02 Pro Multiaxle
Plus ile damperli kamyonlaraPlus ile damperli kamyonlara

her koşulda üstün performansher koşulda üstün performans
Pirelli marka 

endüstriyel ve ticari 
lastiklerin lisanslı üreticisi 

Prometeon, G02 PRO Multiaxle 
Plus ile damperli kamyonlar için 

yolda ve zorlu şantiye koşullarında 
üstün performans sağlıyor. Prometeon 

mühendisliği ile geliştirilen G02 PRO 
Multiaxle Plus, en son tasarım ve 

malzeme yenilikleri sayesinde yeni 
nesil performansı mümkün 

hale getiriyor.
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THE DIG
Yönetmen: Simon Stone
Oyuncular: Denny Webb,

Ralph Fiennes,
Stephen Worrall
Ülke: İngiltere

Zengin bir dul olan Edith Pretty, İkinci Dünya 
savaşının yaklaştığı dönemde, arazinin içinde 
yer alan mezar höyüklerinde kazı yapılmasını 

ister. Pretty bunun için Basil Brown adında 
bir arkeologla anlaşır. Çok geçmeden kazı 

sırasında insanlık tarihini etkileyecek bir keşif 
yaparlar. Geçmişe dair yaptıkları bu keşifte 

elde ettikleri bulgular, geleceği muallakta olan 
Britanya’da büyük ses getirir.

PALMER
Yönetmen: Fisher Stevens

Oyuncular: Justin Timberlake, 
Ryder Allen, Alisha Wainwright

Ülke: ABD

Üniversite döneminde gözde bir futbolcu olan
Eddie Palmer, bir cinayetle suçlanarak 10 yıl hapis

cezası alır. Dört duvar arasında geçirdiği yılların
ardından özgürlüğüne kavuşan Eddie, 

hayatını yeniden kurmak için memleketine, 
büyükannesinin evine geri döner. Ancak onun 
eve geri dönmesi, ardında bıraktığı çatışmalara 

da dönmesine neden olur. Hayatına yön vermeye 
çalışan Eddie, bu sırada annesi tarafından terk 
edilen bir çocuğun sorumluluğunu üstlenmek 

zorunda kalır.
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OSMAN
Yazar: Ayfer Tunç

Yayınevi: Can Yayınları

Ayfer Tunç’un romanı “Osman”, daha önce beğeniyle 
okuduğumuz “Kapak Kızı” ve “Yeşil Peri Gecesi” adlı 

kitaplarıyla bütünlenen üçlemenin son halkasını 
oluşturuyor. Romanda her şey olmak isterken hiçbir 

şey olamayan, gün gün, adım adım hem servetini hem 
kendini tüketin bir adamı hikâyesi anlatılıyor. Aslında 

bu kitap bir kuşağı anlatıyor satır aralarında; pahalı 
markaları, lüks yaşamın gösterişine dalıp kendileri 
de dâhil bir kültürün, bir sınıfın yok oluşunu fark 

edemeyen bir kuşağın çarpıcı hayatı. Hayalleri, idealleri 
boşa çıkmış bir gerçeklik ilmek ilmek örülüyor kitapta. 

Sistemin çürümüşlüğü, kapitalist sistemle benliğin 
yok oluşu, savrulan yaşamlar, insanlar ve ideallerin 

yok oluşu… Romanı okudukça bir kuşağı gözünüzde 
canlandırırken aynı zamanda kendinizi de romanın bir 

yerlerinde bulmanız olası.

VEBA
Yazar: Albert Camus

Yayınevi : Can Yayınları

Bir solukta okuyabileceğiniz Veba, Albert Camus’nun 
1947 yılında yazdığı bir roman. Pandemi döneminde 
salgınların toplumlar üzerindeki etkisini anlatan bir 

roman okumak aslında geçmişte de konunun ne 
kadar gündem oluşturduğunu gösteriyor. Roman, 
hümanist ve nihilist bir doktorun cehalet ve veba 
salgını ile savaşması konusu üzerine kurgulanmış. 

Cezayir’in Oran kentinde veba salgını çıkınca rahip bu 
salgının insanların işledikleri günahların bedeli olarak 
görmekte ama ateist bir doktor olan Dr. Rieux bunun 

ilahi bir ceza değil tedavisi bulunması gereken bir 
salgın olarak görmektedir. Küçük ama satır aralarında 

oldukça önemli mesajlar veren romanda Albert 
Camus, Fransızların Cezayir’i işgaline tepkisini dile 

getiriyor aslında.
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BULMACA

SOLDAN SAĞA

1. Bir tür zeytin. 

2. Dert, sıkıntı, üzüntü

3. Bir tür üzüm 4. Efelek

5. Cidar, çeper 6. Lahza

7. Bir Antik uygarlık 8. Kas 9. Bir 

hayvan türü 10. Mezra, ekilecek yer

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Zorla yaptırmak 2. Bir tür pamuk

3. Bir tür bezelye 4. Bir cins reçine 

kullanılarak cilalanmış mobilya

5. Ayağın yüksek olan üst bölümü

6. Hava ve deniz taşıtlarının, taşıta 

yön vermeye yarayan devingen 

parçası. 7. Tırsi balığı 

8. Bir yerden bir yere taşıma 

9. Evren 10. Gözün içinde bir 

bölüm 11. Bezginlik anlatan edat

Sudoku
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• 450 gram tavuk göğüs, kuşbaşı
• 1 Tutam Tuz
• 1 Tutam Taze Çekilmiş Karabiber
• ½ Su Bardağı Mısır Nişastası
• 2 Adet Yumurta, çırpılmış
• 1-2 Yemek Kaşığı Ayçiçek Yağı

Sosu İçin:
• 1 çay bardağı esmer şeker
• ½ su bardağı elma sirkesi
• ½ çay bardağı ketçap
• 1 yemek kaşığı soya sosu
• 1 çay kaşığı sarımsak tozu

Üzeri İçin:
• 1-2 adet yeşil soğan, susam
• Zencefil
• Zerdeçal
• Karabiber

Fırını 150-160 derecede 
önceden ısıtın. Dikdörtgen bir 
fırın kabını hafifçe yağlayın veya 
yağlı kâğıt ile kaplayın. Sosu 
hazırlamak için bir kasede toz 
şekerini, elma sirkesini, ketçabı, 
soya sosunu ve sarımsak tozunu 
çırparak karıştırın. Hazırladığınız 
karışımını bir kenarda bekletin. 
Kuşbaşı doğranmış tavukları 
geniş bir kaseye aktarın. Üzer-
ine bir tutam tuz ve karabiber 
serpiştirip iyice harmanlayın. 
Ardından mısır nişastasını ilave 
edin ve tavukların her tarafını 
kaplayacak şekilde karıştırın. 
Nişastaya bulanmış tavukları 
tek tek çırpılmış yumurtaya 
batırıp, çıkarın. Wog tavada 

ayçiçek yağını ısıtın. Yumurtaya 
bulanmış tavuk parçalarını yak-
laşık 1-2 dakika yüksek ateşte 
kızartın. Ardından kâğıt havlu 
serilmiş bir tabağa alın ve fazla 
yağını emdirin.

Kızaran tavukları önceden 
hazırladığınız fırın kabına dizin. 
Üzerine sos karışımını döküp, 
fırına verin. Sos koyulaşana 
kadar yaklaşık 40-45 dakika 
pişmeye bırakın. Her tarafının 
sosa bulanması için tavukları 
15 dakikada bir çevirin. Üzerine 
susam taneleri ve yeşil soğan 
dilimleri serpiştirip, yanında 
sade pilav ile servis edin. 

Afiyet olsun.

H
az

ır
la

nı
şı

Malzemeler
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Fırında Tatlı-Eksi Fırında Tatlı-Eksi 
Soslu TavukSoslu Tavuk

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

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

YETKİLİ SERVİSLİKLERİMİZ
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