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Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com

Türkiye’nin
Otomobili TOGG

T ürkiye 60 yıl sonra yerli otomobilini 
üretmek için düğmeye bastı. Yerli elekt-
rikli otomobilin üretim tesisi Bursa’nın 
Gemlik ilçesinde kurulacak. 5 ayrı mo-
delde yılda 175 bin otomobil üretilecek.

Yatırımın süresi 13 yıl olarak belirlendi. 
Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 
ise 22 milyar lira.

Otomotivde devrim için geri sayım baş-
lıyor. Başlangıçta C-SUV ile başlayacak 
ve takip eden yıllarda 5 modelde daha 
seri üretime geçecek tesisin tam kapa-
siteye ulaştığında 4,300 kişiye istihdam 
sağlaması bekleniyor. 

Tamamen elektrikli yerli otomobil geniş 
iç hacmi, holografik asistan, 300+ ve 
500+ kilometre menzil opsiyonları ile 
geleceğe göz kırpıyor.
Türkiye’nin yüzde yüz elektrikli yerli 
otomobili, tasarımı ve özellikleriyle 
büyük beğeni topladı.
İlk etapta SUV ve sedan olarak, 200 ve 
400 beygir gücünde üretilecek olan oto-
mobil, diğer elektrikli araçlara göre çok 
daha hızlı şarj edilecek. 30 dakikanın 
altında bir sürede, yüzde 80 doluluğa 
ulaşacak. Akıllı teknolojisiyle de kulla-
nıcıların hayatına birebir dokunacak.
500 kilometre menzili olacak, 30 daki-
kada şarj edilebilecek, 15 yılda 5 model 
üretilecek. Merkeze sürekli bağlı olacak 
ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağ-
lantısıyla alabilecek.

Evlerde, ofislerde ve yol 
üzerindeki istasyonlarda 
şarj edilebilecek
Düşük toplam sahip olma maliyeti; 
sessiz, keyifli ve sıfır emisyonla temiz 
bir sürüş, elektrikli otomobillerin içten 
yanmalı otomobillere göre sağladığı en 
temel avantajlar olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin Otomobili, yollara çıkacağı 
2022 yılına kadar TOGG’un öncülü-
ğünde yayılımını sağlayacak geniş kap-
samlı şarj altyapısı sayesinde evlerde, 
ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlar-
da şarj edilebilecek. Bağlantılı ve akıllı 
bir otomobil olmanın sunacağı tekno-
lojik imkanlar ile kullanıcılar otomo-
billerinin şarjını kolaylıkla planlayıp 
yönetebilecek.

Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, 
platforma entegre edilmiş batarya ile 
yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 
30 daha fazla burulma direncine sahip 
olacak. Araç menziline yüzde 20’ye 
kadar katkı sağlayan geri kazanımlı 
frenleme de otomobilin önemli özel-
liklerinden biri olarak öne çıkıyor.
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Ford Türkiye
Ford Pro ile
ticaretin
geleceğine
yön veriyor

Konuyu değerlendiren 
Ford Türkiye İş 

Biriminden Sorumlu 
Genel Müdür 

Yardımcısı Özgür 
Yücetürk, “Bütünsel 

bir müşteri deneyimi 
inisiyatifi olan 

Ford Pro ile ticari 
araç pazarında 

sahip olduğumuz 
liderlik, segmentin 

dönüşümündeki öncü 
rolümüzle birlikte 

daha da pekişecek.  
Yeni nesil araçlarımız, 

Ford Pro hizmetlerinin 
gerçekleşebilmesi 

aşamasında, 
bağlantılı teknolojiler 

ve kullanıcı odaklı 
tasarımlarıyla 

da önemli bir 
itici güç olacak” 

açıklamalarında 
bulundu.

Ford Türkiye, Ford’un 
yenilikçi global iş 
modeli Ford Pro’yu 
gerçekleştirdiği 
tanıtımla Türkiye’ye 
taşıdı. Her ölçekten 
olan profesyonel ticari 
araç müşterilerinin 
üretkenliklerini 
ve verimliliklerini 
artırmayı hedefleyen 
Ford Pro iş modeli; 
araç, şarj, finans, 
yazılım ve servis gibi 
tam entegre ve dijital 
öncelikli çözümleri tek 
noktadan sunuyor. 



52022   RADÜS DERGİSİ

Türkiye’nin ticari araç lideri Ford 
Türkiye, her ölçekteki ticari müşteriye 
üretkenliklerini artırmak ve işletme 
maliyetlerini düşürmek için çözümler 
sunmaya odaklı Ford Pro’yu düzenlediği 
bir basın toplantısıyla tanıttı. Profesyonel 
ticari araç müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını 
tek bir noktadan karşılayacak olan Ford 
Pro iş modeli insiyatifi, bu kapsamda 
ticari araçlar için yazılım, şarj, servis ve 
finansman hizmetlerini bir arada sunuyor. 
Böylelikle Ford Pro, sürekli açık bir 
hizmet noktası olarak ticari müşterilerin 
hem günümüzde hem de gelecekteki 
verimlilik ve üretkenliklerini daha da 
artırmalarını desteklemeyi amaçlıyor. 

Ford Pro aynı zamanda filolardaki içten 
yanmalı motorlu araçların elektrikliye 
geçişini de kolaylaştırıyor. Bu kapsamda 
karma filolardaki akıllı telematik 
yazılımları, şarj yönetim yazılımını, 
donanım ve hizmetlerle kusursuz bir 
şekilde de eşleştiriyor ve böylelikle karma 
filoların kesintisiz çalışmasını sağlıyor.

Ford Pro bütünsel bir müşteri 
deneyimi sunacak
Ford Pro’nun Türkiye lansmanında 
konuşan Ford Türkiye İş Biriminden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Özgür Yücetürk, Ford Türkiye olarak 
‘Geleceği Bugünden Yaşa’ diyerek yola 

çıktıklarının altını çizerek; “Ford 
Türkiye olarak yer aldığımız 
her segmentasyonda en iyiyi 
hedefliyor ve bu doğrultuda 
çalışmalarımızı aralıksız 
sürdürüyoruz. Gerek 
ülkemizde gerekse 
uluslararası arenada 
ortaya koyduğumuz 
üretim gücümüzü, sürekli 
geliştirdiğimiz hizmet 
ağımızla optimum 
seviyeye çıkarmayı 
hedefliyoruz. Bu 
kapsamda bütünsel 
bir müşteri deneyimi 
inisiyatifi olan Ford 
Pro iş modelimizi de 
ülkemiz tüketicisine 
sunmanın mutluluğu içerisindeyiz. 
Ticari araç pazarında sahip olduğumuz 
liderliğimiz, Ford Pro ile ticari araç 
segmentinin geçirdiği bu dönüşüm 
sürecinde daha da pekişecek. Bağlantılı 
teknolojilere ve kullanıcı odaklı 
tasarımlara sahip olan yeni nesil 
araçlarımız da, Ford Pro Hizmetlerinin 
gerçekleşmesi aşamasında önemli bir itici 
güç olacak. Ticari araç profesyonellerinin 
daha tasarruflu ve daha üretken iş yapış 
biçimine ulaşması yolunda Ford Pro 
etkisini net biçimde görebilecekler” dedi.

Tek noktadan tam 
entegre ve dijital 
öncelikli çözümler

Ford Pro, araçlara ek 
olarak şarj, yazılım, 

finansman ve 
servis gibi tam 
entegre ve 
dijital öncelikli 
çözümleri tek 
noktadan 
sunuyor. Bu 
ürün ve 
hizmetler 
şunları 
kapsıyor: 

Ford Pro 
Araçlar 

Ford Pro, hemen her işletmenin 
ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen 
ticari araçlar için çözümler sunuyor. Bu 
araçlardan biri olan E-Transit de Ford’un 
sürekli ticari araç inovasyonunun en 
yeni örneği olarak ön plana çıkıyor.

Ford Pro Şarj 
Ford Pro, evde, halka açık noktalarda 
ve iş yerinde şarj için entegre ve 
uçtan uca çözümlerle müşterilerin 
elektrikli araçlara sorunsuz bir şekilde 
geçebilmesini sağlayacak.
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Ford Pro Yazılım 
Ford Pro bu yazılımla, Ford veya Ford 
dışı araçlara sahip filoları bütünsel bir 
yaklaşımla yönetmek, çalışma süresini 
artırmak ve maliyetleri düşürmek için 
benzinli, dizel ve elektrikli araçları 
birbirine bağlayan iş üretkenliği sağlayan 
bir model sunuyor.  

Ford Pro Servis 
Ford Pro servis ticari araç müşterilerinin 
araçlarıyla işlerini her zaman 
yapabiliyor olmalarını hedefleyen yeni 
bir servis anlayışıdır. Yerinde servis 
araçları, uzatılmış/düzenlenen servis 
çalışma saatleri, akıllı bakım ve servis 
yönlendirmeleri gibi birçok yeni yaklaşımı 
devreye almayı hedeflemektedir.  

Ford Pro Finansman 
Ofis tarafında olabildiğince sorunsuz 
yönetim için sadeleştirilmiş finansman ve 
faturalama çözümleri ile paket çözümler. 
Araç, servis, yazılım ve şarj konularında 
tüm ihtiyaç duyulan finansal çözümleri, 
basitleştirilmiş finans ve faturalama 
çözümleri ile sürtünmesiz bir şekilde 
sunmayı hedeflemektedir. 

Ford Pro vizyonunun en yakın 
durağı: Ford E-Transit
Ticari araç profesyonellerinin işlerini 
maksimum seviyede kolaylaştırmayı 
hedefleyen Ford Pro, Ford’un yenilikçi 
ürün gamıyla kullanıcılarına en işlevsel 
çözümleri sunmayı da görev biliyor.
Ford’un yenilikçi ürün gamının en yeni 

ticari üyesi Ford E-Transit, lansmanda 
ilgi odağı oldu. Ford E-Transit, 68 kWh 
kullanabilir batarya kapasitesinin yanı 
sıra, WLTP ile 315 km’ye varan menziliyle 
günlük ortalama sürüşlerinin 3 katı 
mesafeyi vadediyor. E-Transit, daha 
düşük bakım giderleri sayesinde de servis 
maliyetlerinde dizel modellere göre 
yaklaşık yüzde 40 daha fazla tasarruf 
sağlıyor. Hem AC hem de DC Hızlı şarj 
özelliğine sahip E-Transit, yaklaşık 8,2 
saatte yüzde 100 şarj olabiliyor, 115 kW 
DC Hızlı şarj özelliği ile de 34 dakika 
içinde yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar şarj 
gerçekleştirebiliyor.

Ford’un Avrupa’da hafif ticari araçlar için 
ilk kez sunduğu ‘Pro Power Onboard’ 
özelliği ilk tam elektrikli E-Transit’i 
2.3 kw’a kadar bir mobil jeneratöre 
dönüştürüyor. Böylece, müşterilerin iş 
mekanlarında ve sürüş esnasında araç 
gereçlerini kullanmaya devam etmelerine 
ve şarj etmelerine yardımcı oluyor. 
Taşıma kapasitesinden ödün vermeyen 
E-Transit, van modelleri için 1.616 kg 
ve kamyonet modelleri için 1.967 kg’a 
varan yük kapasitesi sunmaya devam 
ediyor. Maksimum 198 kW (269PS) ve 
430 Nm tork güç sunan elektrikli motoru 
ile E-Transit, Avrupa’da satışa sunulan en 
güçlü tam elektrikli ticari araç unvanıyla 
öne çıkıyor. 
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• En uygun toplam sahip olma maliyeti
• Düşük yakıt tüketimi
• Uygun fiyatlı servis ve yedek parça
• Uzun bakım aralığı ve düşük maliyet
• Yüksek ikinci el değeri
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Pace Lojistik, TIRSAN
araç sayısını 285’e yüksellitti

Tırsan, sektörün yeni oyuncularından
Pace Lojistik’e 30 adet Tırsan araç teslim etti. 
Pace Lojistik’in yeni yatırımıyla filosundaki
Tırsan araç sayısı 285 adede ulaştı. Pace Lojistik
2023 için 200 adetlik daha Tırsan araç yatırımını 
duyurdu. Türkiye’nin güvenilir lider Tırsan, 
müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 
en geniş ürün gamıyla lojistik firmalarının ilk 
tercihi olmaya devam ediyor. Tırsan’ın Adapazarı 
fabrikasında gerçekleştirilen teslimat törenine; Tırsan 
Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, 
Pace Lojistik Kurucu Ortağı Onur Talay, Pace Lojistik 
Kurucu Ortağı Berkcan Danış ve Tırsan Treyler Satış 
Koordinatörü Ertuğrul Erkoç katılım gösterdi.
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Teslimat töreninde açıklamada 
bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Tırsan Ar-Ge 
merkezimizde müşterilerimiz için ve 
müşterilerimiz ile birlikte ihtiyaçlarınızı 
tam karşılayacak en son teknoloji 
ürünleri geliştiriyor ve sektöre yön 

veriyoruz. Müşteri memnuniyeti, bu 
işe başladığımız ilk günden bu yana 
her zaman önceliğimiz oldu. Biliyoruz 
ki müşterilerimiz bizim ürünlerimiz ile 
geleceği tasarlayacak, rekabet gücünü 
artıracak ve değer kazanacak. Sektörün 
yeni ve güçlü oyuncularından biri 
olan iş ortağımız Pace Lojistik’e bugün 
araç teslimatı gerçekleştirmekten 
dolayı gururluyuz. Pace Lojistik ile 
iş birliğimizin uzun yıllar devam 
edeceğine inanıyorum” açıklamalarında 
bulundu. 

Sektör Lideri Tırsan Her Zaman 
ve Her Koşulda Yanımızda
Teslimat töreninde Pace Lojistik’in 
faaliyetleri hakkında da bilgi veren 
Pace Lojistik Kurucu Ortağı Onur Talay, 
“Müşterilerimize, otomotiv, tekstil, 
makine, FMCG, gıda, kimya-petrokimya 
ve elektronik alanında hizmetler 
sunuyoruz. Sektör lideri Tırsan’ı 
öncelikle tercih etme nedenimiz, 
her zaman ve her koşulda yanımızda 
olmasıdır. Bunun yanı sıra, Tırsan 
ürünlerinin güvenilirliği ve sağlamlığı, 
yıllara dayanan tecrübesi, grup 
şirketlerimizin duyduğu memnuniyet, 
şeffaf iletişim ve hızlı geri bildirim de 
bulunmaları da bizim için diğer önemli 
bir tercih sebebidir” dedi.

Tırsan İle Operasyonel 
Verimliliğimiz En Üst Seviyeye 
Çıkarıyoruz
Talay sözlerine şu şekilde devam etti, 
“Firmamızın, Türkiye’de Dilovası’nda 
gümrüklü, serbest deposu ve 
Büyükçekmece’de serbest ihracat 
deposu bulunmaktadır. Ayrıca 
Bulgaristan şirketimize bağlı olarak, 
Plovdiv’de geçtiğimiz yıl faaliyete 
başlayan gümrüklü ve serbest 
depomuzla da faaliyet göstermekteyiz. 
2021 yılında filomuza için 
gerçekleştirdiğimiz Tırsan yatırımıyla 
pazara hızlı bir giriş yaptık. Yeni alımını 
yapmış olduğumuz 30 adet Tırsan 
Multi Ride aracı ile filomuz daha da 
güçlendirdik. Araçta bulunan tren 
yükleme opsiyonuyla taşımalarda 
yüksek verimlilik elde ederken, Yük 
Emniyet Sertifikasına sahip araç üst 
yapısıyla da yükün güvenliğini garanti 
altına alabiliyoruz. Tırsan Tenteli Perdeli 
Multi Ride aracının sahip olduğu bu 

özellik ile tüm operasyonlarımızda 
zamandan tasarruf ediyoruz. 
Öte yandan Tırsan’ın firmamıza 
sağladığı kaliteli ve hızlı satış sonrası 
hizmetlerden de çok memnunuz. 
Tırsan ile sürdürdüğümüz başarılı iş 
birliğimizin ilerleyen dönemlerde de 
artarak devam edeceğine inancımız 
tam. Önümüzdeki yıl içinde yine 200 
adetlik Tırsan araç yatırımı yapacağız” 
ifadelerini kullandı. 

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

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

Araç, Tren Yükleme Sistemi opsiyonu 
sayesinde filo yönetiminde esnekliği 
artırmak üzere geliştirilmiştir. Bu 
opsiyon içerisinde, 2 x 2 adet Tren Vinç 
Bağlantı noktası ile Tren Yükleme için 
özel tasarlanan dingil hava yastıkları 
bulunmaktadır. Sistem, “e-f-g-i” vagon 
tipleri ve P400 tünel tiplerine de 
uyumludur.

Mekanik çatı kaldırma sistemi 
sayesinde; 5 farklı iç net opsiyonu, 
hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı 
sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, 
yan kayar perde ve kayar çatı özelliği 
sayesinde müşterilerine maksimum 
verimliliği sunmaktadır. 7,2 ton forklift 
aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, 
rampa yüklemelerinde maksimum 
taban dayanımı sağlamaktadır. Tırsan 
Tenteli Perdeli Multi Ride, Gümrük 
Mevzuatı kurallarına tam uyumu 
ile uluslararası yük taşımacılığı 
gerçekleştiren müşterimiz için doğru 
çözümdür.
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Petlas SAHA EXPO Sanayi
Fuarı’nda Milli Muharip Uçak ve 

SİHA lastikleri görücüye çıktı

Türkiye’nin tek çatı altında en büyük lastik 
üretim tesisi olmasının yanında, araştırma 

ve geliştirme olanaklarıyla yurt dışından 
bilgi transferi olmadan kendi teknolojisini 

üretmesiyle öne çıkan Petlas, 25-28 Ekim’de 
İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 

2022’de en yeni askeri lastiklerini sergiledi.
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Petlas, TAİ’nin geliştirdiği Milli Savaş 
Uçağı MMU ve Hürkuş, Bayraktar’ın 
ürettiği Akıncı ve TB2 SİHA’ların 
lastiklerinin yanı sıra BMC’nin Tulga 
ve FNSS’in PARS 4x4 STA ile ÖMTTZA 
6x6, 8x8 zırhlı araç lastiklerini de 
ziyaretçilerle buluşturdu. Sanayi Bakanı 
Mustafa Varank da Petlas stantını ziyaret 
ederek askeri kara ve hava araçlarının 
yerlileştirilmesine katkılarından dolayı 
Petlas’a teşekkür etti.

Türkiye’de lastik sektöründe birçok 
ilki teknoloji transferi olmadan, kendi 
potansiyeliyle üretmeyi başaran 
Petlas, askeri hava ve kara araçları 
için ürettiği lastikleri SAHA EXPO, 
Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi 
Fuarı’nda tanıttı. 390 yabancı firma, 
567 yerli firmanın İstanbul Fuar 
Merkezi’nde ağırlandığı Uluslararası 
savunma sanayisi ihtisas fuarında 
Petlas, 2. salonda 2C-07 numaralı 
stantta; askeri sanayiye yönelik özel 
proje olarak geliştirdiği RM900 Plus, 
RM910, Explero PT425, Explero PT451 

lastikleri ile Bayraktar Akıncı, Bayraktar 
TB2, TAİ Hürkuş ve Milli Muharip Uçağı 
lastiklerini sergiledi. Fuara katılan Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da 
Petlas stantında ürünleri inceleyerek 

Petlas Kamu Satış ve İhale Müdürü Ümit 
Berber’den Milli Muharip Uçak, SİHA 
lastiklerine dair bilgiler aldı. Askeri kara 
ve hava araçlarının yerlileştirilmesine 
katkılarından dolayı Petlas’a teşekkür etti.
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Dünya savunma sanayi 
temsilcileri Türkiye’de
Petlas’ın lastik sektöründe Türkiye’nin 
bayrak taşıyıcı markası olduğunu 
vurgulayan Petlas Kamu Satış ve 
İhale Müdürü Ümit Berber, SAHA 
EXPO’ya yönelik şu açıklamaları 
yaptı: “Toplam 57 ülkeden 1 yabancı 
başbakan 10 yabancı bakanın; 
37’si genel kurmay başkanı, kuvvet 
komutanı gibi çok üst düzey olmak 
37 ülkeden 60 heyete mensup 203 
resmî delegasyonun ve 25 ülkeden 
115 ticari delegasyonun katılacağı 
fuarın ülkemiz açısından anlamı 
oldukça büyük. Dünya savunma sanayi 
temsilcileri Türkiye’de ağırlanıyor. Biz 
de alanımızda oyun değiştiren yerli 
teknolojiyle tasarladığımız yenilikçi 
ürünlerimizi sergiledik. Petlas olarak 
böyle önemli bir fuarda yer almanın ve 
yerli teknolojimizi tanıtmanın sektöre 
olan katkılarımızı ortaya koyacağına 
inanıyoruz.” 

Fuar kasım ayında Metaverse evreninde 
SAHA EXPO Fuarı, fiziki bölümünün 
ardından 1 Kasım-1 Şubat arasında 
dünyada ilk defa olmak üzere Metaverse 
evreninde gerçekleşecek. Metaverse 

SAHA EXPO, 3 ay boyunca tüm dünyaya 
açık olacak. Firmalar, dünyanın her 
tarafından müşterileri ile avatarları 
aracılığıyla ya da video konferanslarla 
doğrudan etkileşime geçebilecek.
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Turistlerin İstanbul’u Keşfinde 
Allison Tam Otomatik 

Şanzıman Konforu

BusForUs operasyonlarında kullanılan 
iki katlı AKIA Ultra DD otobüslerin Allison 

tam otomatik şanzıman donanımı, 
yolcuların konforunu arttırıyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
(İBB) bağlı kuruluşlardan İstanbul 
Ulaşım AŞ, yerli ve yabancı 
turistlerin İstanbul’un tarihi 
bölgelerini keşfettikleri 
BusForUs Projesi’nde Allison 
tam otomatik şanzıman 
donanımlı, çift katlı AKIA 
Ultra DD otobüsleri 
kullanıyor. Ocak 2022’den 
bu yana uluslararası 
standartlarda turistlik 
ulaşım hizmeti sunan 
Allison T3375R xFE™ 
tam otomatik şanzıman 
donanımlı 6 otobüs, 
şehrin tanıtımına konfor 
katıyor.  

BusForUs Projesi ile ilgili 
bilgi veren İstanbul Ulaşım 
AŞ İşletmeler Müdürü Murat 
İsmail Elal; “10 yıllık bir özel 
işletme sonrasında İstanbul’da 
turist otobüsü ile gezi ve ulaşımı Ocak 
2022 itibariyle İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi iştirak şirketi olarak İstanbul 
Ulaşım AŞ tarafından verilmeye başlandı. 
Daha kurumsal ve kaliteli bir hizmet 
sunmak üzere planladığımız projede 
turistlerin İstanbul’u en konforlu şekilde 
tanımaları için tam otomatik şanzıman 
donanımlı özel üretim 2021-2022 model, 
AKIA çift katlı otobüsler ile seferlerimizi 
sürdürüyoruz ve gördüğü yoğun ilgiden 
oldukça memnunuz. Yolcularımızın 
yüzde 95’ini yabancı turistler oluşturuyor” 
diye belirtti. 

12 duraklı, 33 kilometrelik 
güzergâh ile şehir ulaşımında 
üstün konfor  
BusForUs otobüsleri, şehrin görülmesi 
gereken sembollerini çevreleyen bir 
güzergâhta hizmet veriyor. Başlangıç 
ve bitiş noktası Sultanahmet olan bu 
güzergâh, 12 durak arasında yaklaşık 
33 kilometrelik bir mesafeyi kapsıyor. 
Trafik koşullarına göre 2 ila 2,5 saat 
arasında değişiklik gösterebilen sefer 
süresi boyunca 24 saat geçerli biletler 
ile yolcular, istedikleri durakta inip bir 
sonraki otobüsler ile gezi ve ulaşımını 
tamamlayabiliyor. 

Yılın her döneminde yerli ve yabacı 
turistlerin ziyaret ettiği İstanbul’da üstü 

Allison T3375R xFE™ 
tam otomatik şanzıman
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açılabilen, panoramik seyir keyfi ve üstün 
teknolojik donanıma sahip çift katlı 
otobüsler ile kaliteli, konforlu ve güvenli 
ulaşım sayesinde yolcu memnuniyeti en 
üst seviyede tutuluyor. Bu doğrultuda 
tam otomatik şanzıman tercihinin zorunlu 
olduğuna değinen Murat İsmail Elal; “72 
yolcu kapasitesine sahip otobüslerimizde 
araçlarımızın teknik özelliklerinin yanı 
sıra her türlü yolcu konforu düşünülüyor. 
Öyle ki birçok ülkede yer alan turistlik 
otobüslerden farklı olarak sürücünün 
yanı sıra yabancı dil bilen araç sorumluları 
desteği, ikram paketi, hijyenik kit, kulaklık, 
internet erişimi ve dijital donanım (USB 
şarj, LCD ekran, 9 adet iç-dış 360 derece 
güvenlik kamera sistemi) hizmetlerine bir 
bilet üzerinden sahip olunabiliyor” dedi.

Elal; “Şehrimizi en iyi şekilde tanıtmayı 
hedeflediğimiz bu projede tabi ki yolcu 
konforu ve güvenliği için en önemli 
konu, aracın teknik özellikleri. Bu nedenle 

tam otomatik şanzıman ile sarsıntısız 
sürüş sayesinde yolcu, vites değiştirmek 
zorunda kalmadıkları için sürücü konforu 
arttırılıyor. Otomatik vites geçişleri 
sayesinde daha kontrollü ve güvenli sürüş 
sağlandığı için yolcu konforu arttırılırken 
sürücüler de daha az yoruluyor” dedi. 

12 m alçak tabanlı, çift katlı AKIA Ultra 
DD otobüs, 220 kilovat ve 1200 Newton-
metre tork üreten 7.7 litrelik Mercedes-
Benz OM936LA Turbo Intercooler, Euro 
VI motor ve Allison T3375R xFE tam 
otomatik şanzıman donanımına sahip. 
Yakıt tasarrufu teknolojisindeki en son 
gelişmeleri sunan Allison 3000 Serisi™ 
xFE şanzıman ailesinin üyesi olan Allison 
T3375R xFE, gelişmiş işleyiş ve prognostik 
sunan 5. Nesil elektronik kontrollere sahip. 

Çift katlı Ultra DD model otobüsün 
sürüş dinamikleri ve teknik ihtiyaçları, 
standart bir 12m şehir içi otobüsten 
farklılıklar gösteriyor. Diğer şanzıman 

teknolojilerinde görülebilen sarsıntılı vites 
geçişlerinin yarattığı konforsuz durum ise 
özellikle üst katta bulunanlar olmak üzere 
tüm yolcular tarafından hissedilebiliyor. 
Bu durum Allison’ın tork konvertörlü 
Kesintisiz Güç Teknolojisi™ sayesinde 
sarsıntısız bir şekilde motor torkunun 
çoğaltılması ve tekerleklere daha fazla güç 
aktarılması ile engellenebiliyor. Böylece 
üstün bir ivmelenmenin yanı sıra tam 
güçte vites değişimleri mümkün oluyor. 
1450 Newton-metre tork gücüne kadar 
olan uygulamalar için geliştirilen Allison 
T3375R xFE, İstanbul’un zorlu yollarında 
dahi aracın sarsıntısız vites geçişleri 
yapmasını sağlıyor. Ayrıca bu şanzıman, 
FuelSense® Max paketi ile en verimli vites 
oranlarını bir araya getirerek daha fazla 
yakıt tasarrufu için uzun mesafelerde 
düşük motor hızında çalışma ve daha 
erken lock-up yapmak üzere tasarlanıyor. 

Dahili retarderin de bulunduğu Allison 
T3375R xFE, daha güçlü ve kontrollü 
frenleme ve mekanik frenlerin daha az 
aşınmasını sağlıyor. İstanbul’un tarihi ve 
turistik, yokuşlu bölgelerinde her gün 
çalışan 18 ton maksimum ağırlığa sahip 
bir araç için yokuşlardan iniş esnasındaki 
frenleme gücü büyük önem taşıyor. 
Allison’ın dahili retarder sistemi, yokuş 
aşağı inişlerdeki yüksek frenleme gücü 
sayesinde aracı güvenle yavaşlatırken fren 
balata ve disklerindeki yükü ve aşınmayı 
azaltıyor. Böylece filoların fren balatası 
değiştirme sıklıkları ve maliyetleri azalıyor. 

AKIA Genel Müdürü Remzi Baka, 
açıklamasında; “AKIA olarak çift katlı Ultra 
DD otobüslerimizin böyle bir hizmet 
sunmasından mutluluk duyuyoruz. 
Bu otobüsleri, operasyonlarının 
gerektirdiği tork ihtiyacını en ideal 
şekilde sağlayabilmek üzere Allison 
şanzıman donanımı ile sunduk. Şehir içi 
rotalarında alçak tabanlı araçlar için tam 
otomatik şanzıman seçimi bir gereklilik. 
Öte yandan birçok projemizde ve 
farklı araç konfigürasyonlarımızda hali 
hazırda Allison şanzıman donanımını 
kullanıyoruz. Geleceğin toplu taşıma 
sistemlerini geliştirirken alanında lider bir 
iş ortağımızın bulunması, sunduğumuz 
çözümlere güç katıyor. Vites geçişlerinin 
en verimli ve seri şekilde olması, dur-
kalkın rahat olması ve sarsıntısız sürüş, 
aracın operasyonunu kolaylaştırıyor”  
diye belirtti. 

İstanbul Ulaşım AŞ İşletmeler Müdürü Murat İsmail Elal; “Şehrimizi en 
iyi şekilde tanıtmayı hedeflediğimiz bu projede tabi ki yolcu konforu ve 
güvenliği için en önemli konu, aracın teknik özellikleri. Bu nedenle tam 

otomatik şanzıman ile sarsıntısız sürüş sayesinde yolcu, vites değiştirmek 
zorunda kalmadıkları için sürücü konforu arttırılıyor. Otomatik vites 

geçişleri sayesinde daha kontrollü ve güvenli sürüş sağlandığı için yolcu 
konforu arttırılırken sürücüler de daha az yoruluyor” şeklinde açıkladı.
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BusForUs otobüslerin 
direksiyonlarındaki kadın 
sürücüler 
BusForUs otobüslerinde hem araç 
sorumluları hem de sürücüler arasında 
kadın görevliler de bulunuyor. Ekibin 
yüzde 43’ü kadınlardan oluşuyor. 

Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, 
İspanyolca, Rusça, Arapça ve Farsça olmak 
üzere 8 dilde sunulan sesli rehberlik 
hizmeti ve internet erişimiyle BusForUs 
yolcularının İstanbul’u, panoramik 
seyretmeleri mümkün. 

Allison Transmission hakkında
Allison Transmission (NYSE: ALSN), 
Dünya’nın Çalışma Şeklini Geliştiren, ticari 
araçlar ve savunma sanayii araçları için 
tahrik çözümleri tasarlayan ve üreten lider 
bir üretici olmanın yanı sıra orta ve ağır 
hizmet tipi tam otomatik şanzımanlarda 
dünyanın en büyük üreticisi ve bir 
elektrikli tahrik sistemleri lideridir. Allison 
ürünleri, kamyonlar (dağıtım, atık, inşaat, 
yangın ve acil durum), otobüsler (okul, 
şehir içi ve şehirler arası otobüsler), 
karavanlar, arazi araçları ve ekipmanları 
(enerji, madencilik ve inşaat uygulamaları) 

ve savunma sanayii araçları (tekerlekli 
ve paletli) gibi çok farklı alanlardaki 
uygulamalarda kullanılmaktadır. 1915’te 
kurulan Allison’ın Genel Müdürlüğü 
Indianapolis, Indiana, ABD’dedir. 
150’den fazla ülkede faaliyet gösteren 
Allison Transmission’ın, Hollanda, Çin ve 
Brezilya’da merkez ofisleri, Macaristan, 
Hindistan ve Amerika’da üretim tesisleri 

ile Indianapolis, Indiana, Auburn Hills, 
Michigan ve Londra, Birleşik Krallık’ta 
elektrifikasyon mühendislik merkezleri 
de dahil olmak üzere global mühendislik 
kaynakları bulunmaktadır. Ayrıca Allison, 
dünya çapında 1,400’den fazla distribütör 
ve bayi lokasyonuna sahiptir. Daha fazla 
bilgi için allisontransmission.com adresini 
ziyaret edebilirsiniz.

BusForUs otobüsleri, şehrin görülmesi 
gereken sembollerini çevreleyen bir 

güzergâhta hizmet veriyor. Başlangıç 
ve bitiş noktası Sultanahmet olan bu 

güzergâh, 12 durak arasında yaklaşık 33 
kilometrelik bir mesafeyi kapsıyor. (altta)

Diğer şanzıman teknolojilerinde görülebilen sarsıntılı vites 
geçişlerinin yarattığı konforsuz durum ise özellikle üst katta 

bulunanlar olmak üzere tüm yolcular tarafından hissedilebiliyor. 
Bu durum Allison’ın tork konvertörlü Kesintisiz Güç Teknolojisi™ 
sayesinde sarsıntısız bir şekilde motor torkunun çoğaltılması ve 

tekerleklere daha fazla güç aktarılması ile engellenebiliyor. (üstte)
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Elektrikli Süpürge Araçları

CityCat VR50e
100% Elektrikli

Armaksa Araç ve Makina San. Tic. A.Ş.
info@armaksa.com www.armaksa.com 

Tel: +90 212 481 55 25-26
Fax: +90 212 481 55 27
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Toyota
“Hafif Ticari Araçlarda” 

rekor kırmaya
devam ediyor

Toyota, Türkiye’de Toyota 
Professional ürün gamıyla satış 
rekorları kırmaya devam ediyor. 
Hilux pick-up, Proace City ve 
Proace City Cargo modellerinden 
oluşan Toyota hafif ticari araç 
ürün gamı, kısa zamanda 
ticari araç kullanıcılarının 
vazgeçilmezi olmayı başardı.
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Toyota’nın fark yaratan hizmetleriyle 
birlikte Toyota kalitesini hafif ticari araç 
segmentine getiren modeller, Eylül ayında 
da yüksek satış rakamları elde etti. Toyota, 
Türkiye’de Eylül ayında 838 adet hafif ticari 
araç satışı gerçekleştirirken bu rakamların 
658 adedi Hilux, 151 adedi Proace City 
ve 29 adedi Proace City Cargo modeline 
ait oldu. Şık tasarımı, çok yönlülüğü, 
binek otomobil konforu ve yüksek 
taşıma kapasitesiyle öne çıkan Proace 
City de Eylül ayında tüm zamanların 
en yüksek satış adedine ulaştı. Eylül ayı 
içerisinde toplamda 3 bin 791 adet satış 
gerçekleştiren Toyota satışlarının yüzde 
22,1’i hafif ticari araçlardan oluştu. 

Bu satış rakamlarıyla birlikte Toyota, ilk 
9 ayda 7 bin 127 adet ile Türkiye’de tüm 
zamanların en yüksek hafif ticari araç 
satışına imza attı ve geçen yıla göre yüzde 
6,6 oranında satış artışı elde etti. Hilux ise 
Toyota’nın en çok tercih edilen hafif ticari 
aracı olarak parlamayı sürdürdü. İlk 9 ayda 
5 binin üzerinde satış rakamına sahip olan 
Hilux modeli, aynı zamanda Türkiye’de 
de segmentinde en çok tercih edilen 
modellerin başında geliyor. İlk 9 aylık satış 
performansında Hilux modelini, 1609 
adet ile Proace City ve 514 adet ile Proace 
City Cargo izledi. Toyota’nın hafif ticari 
araçlardaki pazar payı ise geçen yıla göre 
2,1 puan artarak yüzde 5,9’a ulaştı.

Toyota hafif ticarileri Garanti 
ON ile 10 yıl/160 bin kilometre 
garanti altında
Toyota, hafif ticari araçlarında sunduğu 
yüksek hizmet standartlarıyla da her 
an müşterisinin yanında olduğunu da 
gösteriyor. Toyota’nın ticari araçları, 
segmentinde tek olacak şekilde 5 
yıl/150.000 km boyunca Toyota Garanti 
Sistemi altında yer alıyor. Bu sayede 
Toyota, yoğun bir şekilde kullanılan 
hafif ticari araçları da her zaman Toyota 
garantisi altında tutuyor. Aynı zamanda 
Toyota ticari araç kullanıcıları, periyodik 

bakımla birlikte 10 yıl 160 bin kilometreye 
kadar Garanti ON sistemiyle araç 
garantilerini uzatabiliyorlar.

Zamanın her zaman kıymetli olduğu ticari 
araç segmentinde Toyota müşterilerin 
hayatını kolaylaştıracak yeniliklerle 
öne çıkıyor. Toyota hafif ticari araç 
kullanıcıları, Toyota 24 saat yol yardımı ile 
2 yıl boyunca 7 gün 24 saat ücretsiz yol 
yardımı alabiliyorlar. Toyota Professional 
müşterilerine 2 gün içerisinde randevu 
garantisiyle öncelik tanınıyor ve hafif ticari 
araç müşterilerinin her zaman zamandan 
tasarruf etmesi sağlanıyor.
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Büyük yıldıza güçlü destek

Mercedes-Benz Kamyon 
Finansman artık hizmet veriyor

Yıldızlı kamyon ve otobüs satın 
almak isteyenlerin finansal 

taleplerine yanıt vermeyi 
hedefleyen Mercedes-Benz 

Kamyon Finansman, 1 Ekim 2022 
tarihi itibarıyla Daimler Truck 

bünyesine geçerek hizmet vermeye 
devam ediyor.

2000 yılında faaliyetine Mercedes-
Benz Finansman Hizmetler olarak 

başlayan şirket, Daimler AG’nin 
Daimler Truck AG çatısı altındaki yeni 
kurumsal yapılanması çerçevesinde 
değişikliğe giderek Mercedes-Benz 
Kamyon Finansman olarak hizmet 

vermeye başladı.

Mercedes-Benz marka 
kamyon ve otobüs ürünleri 

için müşterilere özel finansal 
çözümler sunan kuruluş, aktif 

büyüklüğü açısından Türkiye’nin 
en büyük finansman şirketi 

konumunda yer alıyor.
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Mercedes-Benz Kamyon 
Finansman CEO’su Gökmen 

Onbulak, “Mercedes-Benz 
Kamyon Finansman ve Daimler 

Sigorta Aracılık Hizmetleri 
A.Ş. Nisan 2022 tarihinde 

faaliyetlerine başladı. Bu 2 yeni 
firmanın Daimler Truck AG’nin 

iştiraki olan Daimler Truck 
Financial Services şirketine hisse 

transferi 1 Ekim 2022 tarihi 
itibarı ile tamamlandı” dedi. 

Mercedes-Benz marka otobüs ve 
kamyon satın almak isteyenlerin finansal 
ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefleyen 
Mercedes-Benz Kamyon Finansman, 
2022 yılı itibarıyla hizmet vermeye 
başladı. Şirket, uzun vadeli ve kişiye özel 
finansman ekosistemi yanında sigorta 
hizmetleri de sunuyor.  Mercedes-Benz 
Kamyon Finansman ile ilgili detaylar 
ve şirketin gelecek hedefleri, 1 Kasım 
2022 tarihinde düzenlenen toplantıda 
Mercedes-Benz Kamyon Finansman 
CEO’su Gökmen Onbulak ve Mercedes-
Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer 
Sülün’ün katılımıyla aktarıldı.

Mercedes-Benz Kamyon Finansman 
CEO’su Gökmen Onbulak, “Daimler AG, 
kamyon ve otobüs ürün gruplarının 
üretim, satış, satış sonrası ve finansal 
hizmetler birimlerini tüm dünyada 
Daimler Truck AG çatısı altında yeni 
bir kurumsal yapı altında topladı. Aynı 
strateji paralelinde Türkiye’de Mercedes-
Benz Kamyon Finansman ve Daimler 
Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Nisan 2022 
tarihinde faaliyetlerine başladı. Bu 2 yeni 
firmanın Daimler Truck AG’nin iştiraki olan 
Daimler Truck Financial Services şirketine 
hisse transferi 1 Ekim 2022 tarihi itibarı 
ile tamamlandı. Türkiye’de satılan her 2 
Mercedes-Benz marka kamyonun 1’inin ve 
10 otobüsün 7’sinin finansmanı Mercedes-
Benz Kamyon Finansman tarafından 
yapılıyor. Mercedes-Benz Kamyon 
Finansman, Haziran 2022 itibarıyla aktif 
büyüklüğü açısından Türkiye’nin en büyük 
finansman şirketi konumuna geldi” dedi.
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Büyük yıldıza güçlü destek veriliyor
1 Nisan 2022 itibarıyla hizmet vermeye 
başlayan Mercedes-Benz Kamyon 
Finansman, Mercedes-Benz Türk’ün öncü 
olduğu kamyon ve otobüs pazarında 
“Büyük yıldıza güçlü destek” misyonuyla 
yola çıktı. Mercedes-Benz marka kamyon 
ve otobüs ürünleri için müşterilerine özel 
finansal çözümler sunan kuruluş, aktif 
büyüklüğü açısından Türkiye’nin en büyük 
finansman şirketi konumunda yer alıyor. 

Gelecek hedefleri de paylaşıldı
Düzenlenen toplantıda geleceğe dair 
hedefleri de açıklanan Mercedes-Benz 
Kamyon Finansman, Mercedes-Benz 
Türk›ün satış rakamlarında yakaladığı 
güçlü büyümeye verdiği desteği gelecekte 
de artırarak sürdürmeyi amaçlıyor. 
Mercedes-Benz Kamyon Finansman, 
Avrupa bölgesindeki ülkeler arasında 
en başarılı finansman şirketi konumunu 
korumayı da hedefliyor.
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Mercedes-Benz Türk’ün meslek 
sahibi olmak isteyen kız öğrencileri 
eğitim yolunda desteklemek üzere 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 
(ÇYDD) iş birliği ile hayata geçirdiği 

“Her Kızımız Bir Yıldız” programı, 
eğitimlerini bu yıl da çevrim içi 
olarak tamamladı.Robincode.

org iş birliği ile hayata geçirilen 
“Teknolojiyi Yöneten Geleceğini 

Yönetir” temalı Mercedes-Benz Türk 
Bilişim Teknolojileri ve Kodlama 

Eğitim Programı’na bu sene 
Anadolu ve fen liselerinde okuyan 

öğrenciler katıldı.Yapılan sunumlar 
ve değerlendirmelerin ardından 

eğitim programının en iyi üç 
uygulaması belirlendi. 

Mercedes-Benz Türk’ün meslek sahibi 
olmak isteyen kız öğrencileri eğitim 
yolunda desteklemek üzere Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği (ÇYDD) ile hayata 
geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” programı 
kapsamında düzenlenen eğitimler devam 
ediyor. Robincode.org iş birliği ile hayata 
geçirilen ve çevrim içi olarak düzenlenen 
“Teknolojiyi Yöneten Geleceğini Yönetir” 
temalı Mercedes-Benz Türk Bilişim 
Teknolojileri ve Kodlama Eğitim Programı’na 
bu yıl Anadolu ve fen liselerinde okuyan 63 
öğrenci katıldı. 
Ekim ayında tamamlanan ve eğitmenlerin 
puanlamaları ile finale kalan yedi öğrencinin 
online sunumlarının ardından belirlenen 
programın en iyi üç uygulaması; Hayat 
Göçebe isimli öğrencinin ekolojik ayak 
izini hesaplayarak farkındalık oluşturan 
uygulaması, Kardelen Bulut’un sokak 
hayvanlarının barınma, sahiplenme ve 
kısırlaştırma sorunlarına çözüm bulan 
uygulaması, Sena Şaziye Medine’nin 
ise öğrenciler arasında kitap, kırtasiye, 
elektronik ve giyim takasının yapılmasına 
olanak sağlayan uygulaması oldu.

Her Kızımız Bir Yıldız programı 
2004’ten beri aralıksız sürdürülüyor
Mercedes-Benz Türk ve ÇYDD iş birliği 
ile 2004 yılında 17 ilde 200 kız öğrenciyi 
destekleyerek hayata geçirilen Her Kızımız 
Bir Yıldız programı, 18 yıldır aralıksız olarak 
sürdürülüyor. Program kapsamında lise 
öğrencilerine burs veren Mercedes-Benz 

Türk, üniversiteyi kazanan bursiyerlerine 
de desteğini sürdürmeye devam ediyor. 
Program kapsamında her yıl 1.000 
öğrenciye burs veriliyor.
Pandemi sebebiyle son iki yıldır bilişim 
teknolojileri ve kodlama eğitimlerini 
çevrim içi tamamlayan Her Kızımız Bir 
Yıldız programının bursiyerleri, bu yıl da 
eğitimlerine çevrim içi olarak devam etti. 
Programa dahil olan öğrenciler, canlı yapılan 
eğitimler ile desteklenmeye devam edildi. 

2018 yılında mesleki gelişime yönelik 
eğitimler de programa dâhil edildi
Mercedes-Benz Türk, Her Kızımız Bir Yıldız 
programını derinleştirmek ve sağlanan 
etkiyi artırmak amacıyla uzun yıllardır 
sunduğu kişisel gelişim etkinliklerine 
2018 yılında mesleki gelişime yönelik 
eğitimleri de dâhil etti. Bu çerçevede 
programın bursiyerlerine Robincode.org 
iş birliği ile her yıl “Bilişim Teknolojileri ve 
Kodlama Eğitimleri” veriliyor. 2018 yılından 
günümüze 300’den fazla Her Kızımız Bir 
Yıldız bursiyeri söz konusu eğitimlere katıldı.

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

  Mercedes-Benz
Türk Bilişim

Teknolojileri ve
Kodlama Eğitim

Programı’nın en iyi
üç uygulaması
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Türkiye otomotiv sektörünün 
ilk üretici kuruluşu ve tarım 

mekanizasyonun lider markası 
TürkTraktör, üçüncü çeyrek finansal 

sonuçlarını açıkladı. Şirket, 12 bin 
535 ihracat adediyle ilk dokuz 

aylık dönemde geçen senenin %10 
üzerinde satışla rekor kırdı. Üçüncü 

çeyrek sonuçlarına göre TürkTraktör, 
yılın ilk dokuz ayını 1 milyar 612 

milyon TL net karla tamamlarken, 
aynı dönemdeki faaliyet kâr marjı 
ve FAVÖK marjı ise sırasıyla yüzde 

%14,2 ve yüzde %15,2 oldu. Şirketin 
toplam cirosu 14 milyar 616 milyon TL 

seviyesine yükselirken, ciroda geçen 
senenin aynı dönemine göre %82 ve 

net karda %94 artış gerçekleşti.

İhracatta rekorlar kırmaya devam 
ettiklerini belirten TürkTraktör 
Genel Müdürü Aykut Özüner, 
“Gerçekleştirdiğimiz 12 bin 535 
adet ihracat rakamı ile, ilk dokuz 
aylık dönemler baz alındığında, tüm 
zamanların rekor seviyesine ulaşıyoruz. 
Türkiye’nin toplam traktör ihracatının 
yüzde %89’unu tek başına gerçekleştiren 
bir şirket olarak, tarım sektörüne ve 
çiftçimize kattığımız değerin yanı sıra 
ülke ekonomimize de ihracat yoluyla 
katma değer kazandırıyor olmanın 
gururunu yaşıyoruz” dedi.

TürkTraktör’ün 15 yıldır pazarda kesintisiz 
bir biçimde liderliğini sürdürdüğünü 
belirten Özüner, “Tarımın ve üreticinin 
stratejik öneminin anlaşılmaya başlandığı 
günümüzde, TürkTraktör olarak bu 
başarılarımızın da üstüne koyarak 

ilerlemeyi hedefliyoruz. Çiftçilerimizi 
daha modern yöntem ve ekipmanlarla, 
daha verimli ve sürdürülebilir bir tarım 
için geleceğe hazırlama sözümüz var. Bu 
sözü yerine getirmek için var gücümüzle 
çalışmaya devam ediyoruz” dedi. 

İhracatta %10’luk Artış
TürkTraktör, 2022 yılının üçüncü çeyrek 
finansal sonuçlarına göre 31 bin 166 
adet traktör üretimi gerçekleştirdi. 
Şirket, yurt içi pazarına 19 bin 202 adet 
traktör satışı yaparken, ihracatta ise 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 
%10’luk bir artışla 12 bin 535 adede 
ulaştı ve ihracatta yeni bir rekor kırmış 
oldu. Öte yandan Eylül sonu TÜİK 
verilerine göre TürkTraktör’ün New 
Holland markası pazardaki liderliğini 
sürdürürken, premium markası CASE IH 
ise pazarda üçüncü olarak yerini aldı.

TürkTraktör 2022 yılıTürkTraktör 2022 yılı
üçüncü çeyrek  finansal üçüncü çeyrek  finansal 
onuçlarını açıkladıonuçlarını açıkladı
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Karavan olmakKaravan olmak
Sprinter’inSprinter’in

doğasında vardoğasında var

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar ürün gamı, karavan 
üstyapısına uygun üretim altyapısı sunuyor. Sprinter modeli 

altındaki 170 BG ve 190 BG motor seçenekleri, karavan 
deneyimini en iyi şekilde yaşatacak gücü müşterilerine sunuyor. 

Opsiyonel olarak araç donanımlarına eklenebilecek döner ön 
koltuklar ve elektrikli kayar kapının karavan deneyiminde fark 

yaratması bekleniyor. Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari 
Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, karavan 

yapımına uygun altyapıdaki bu araçların Türkiye’deki karavan 
dönüşümü yapan firmalar tarafından tercih edileceğini belirtti.
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Yolcu taşımacılığında premium 
araçlar sunan Mercedes-Benz Hafif 
Ticari Araçlar, Sprinter’in karavana 
dönüştürülmesine de olanak sağlayan 
üretim altyapısı sağlıyor. Altyapısı 
Almanya’da geliştirilen Sprinter araçlar, 
170 BG ve 190 BG motor seçenekleri 
ile karavan deneyiminde müşterilerine 
güçlü seçenekler sunuyor. Bu kapsamda 
karavana dönüştürülebilir araçlar, 
döner koltuk ve elektrikli kayar kapı gibi 
özelliklere de opsiyonel olarak sahip 
olabilecek. Mercedes-Benz Otomotiv 
Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra 
Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, yeni 
sistemin ayrıntılarını anlattı.

“Sprinter araçlarımız karavan 
dönüşümünde heyecan yaratacak”
Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari 
Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi 
Tufan Akdeniz; “Sprinter modelimiz 
dileyen kullanıcılarımız tarafından 
karavan dönüşümünde kullanılabilir, 
aracımız bu altyapıya uygun durumda. 
Bu altyapının tüketicideki beklentileri 
karşılamasını hedefliyoruz. Böylelikle 
geçtiğimiz yıl bin 247 adede ulaşarak 
ülkemizde de büyüme kaydeden 
motokaravan pazarında yerini 

alacak araç seçenekleri sunacağız. 
Mercedes-Benz müşterileri, karavan 
dönüşümüne uygun tüm özellikleri 
taşıyan araçlarımızı, Türkiye’de istedikleri 
yetkili firmada karavan yaptırabilecekler. 

Araçlarımız, karavan kullanıcılarının 
beklentilerini karşılamaya hazırlanırken 
Mercedes-Benz’in kalite, konfor, 
performans ve güvenlik gibi 
özellikleriyle de farkını ortaya koyacak”. 

Tufan Akdeniz
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Karsan İtalya’da gövde 
gösterisine hazırlanıyor

“Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla ileri 
teknolojili mobilite çözümleri sunan Karsan, İtalya’yı yakın markaja 

aldı. Kısa bir süre önce İtalya’nın Bolonya şehrinin toplu taşıma 
sistemleri alanında 24 kesin, 7 opsiyon olmak üzere toplamda
31 adet 18 metrelik elektrikli otobüs ihalesini e-ATA modeli ile 

kazanan şirket, şimdilerde ise iki ayrı fuarda üstleneceği gövde 
gösterisi için geri sayıma başladı. Karsan bu kapsamda,

12-14 Ekim tarihlerinde; e-JEST, e-ATAK ve e-ATA modellerinden 
oluşan 3 aracını sergileyeceği Milano’daki Next Mobility Expo ve 

Rimini’deki IBE (Intermobility and Bus Expo)
fuarlarına damgasını vurmaya hazırlanıyor.
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İtalya pazarının kendileri için ayrı bir 
öneme sahip olduğunu vurgulayan 
Karsan CEO’su Okan Baş, “İtalya’da 
hedeflerimizi büyüttük. Bu kapsamda 
iddialı adımlar atıyoruz ve elektrikli 
araçlarımızla varlığımızı daha da 
güçlendiriyoruz. Bolonya şehrinin toplu 
taşıma sistemleri özelinde kısa bir 
süre önce 18 metre e-ATA modelimiz 
ile kazandığımız ihale de, hedefimize 
doğru emin adımlarla ilerlediğimizin 
kanıtları arasında yer alıyor. Avrupa’da 
gösterdiğimiz istikrarlı büyümenin bir 
adımı olarak da Milano ve Rimini’deki 
fuarlarda elektrikli ürün ailemizi 
sergilemeye hazırlanıyoruz” dedi.
Türkiye otomotiv sanayinin önde 
gelen kuruluşlarından Karsan, yüksek 
teknolojili mobilite çözümleri ile 
İtalya’daki yükselişini sürdürüyor. 
İtalya’nın Bolonya şehrinin toplu 
taşıma sistemleri için toplam 31 adet 
18 metrelik elektrikli otobüs ihalesini 
e-ATA modeli ile kazanan ve anlaşma 
doğrultusunda kısa bir süre önce de 
TPER Bologna firması ile sözleşme 
imzalayan Karsan, söz konusu pazardaki 
konumunu daha da güçlendirmeye 
devam ediyor. Şirket, bu kapsamda 12-
14 Ekim tarihlerinde; e-JEST, e-ATAK ve 
12 metre e-ATA modellerinden oluşan 
3 aracını sergileyeceği Milano’daki 
Next Mobility Expo ve Rimini’deki IBE 
(Intermobility and Bus Expo) fuarlarına 
damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Karsan’ın elektrikli araçları 
İtalya’nın dört bir yanında!
İtalya’da elde ettikleri başarılara 
yenilerini eklemenin gururunu 
yaşadıklarını söyleyen Karsan CEO’su 
Okan Baş, “Toplu ulaşımda en büyük 
pazarlardan biri olan ve elektrikli 
dönüşümünde hızlı adımlar atan 
İtalya’da hedeflerimizi büyüttük. Ana 
hedef pazarlarımız arasında yer alan 

Fransa ve Romanya’da olduğu gibi 
İtalya’da da yükselişimizi sürdürüyoruz” 
diye konuştu. “Bu kapsamda iddialı 
adımlar atıyoruz ve elektrikli 
araçlarımızla bu pazardaki varlığımızı 
daha da güçlendiriyoruz” ifadelerini 
kullanan Okan Baş, “Özellikle e-ATAK 
İtalya pazarında yoğun ilgi görüyor. 
Bolonya şehrinin toplu taşıma sistemleri 
özelinde kısa bir süre önce e-ATA 
modelimiz ile kazandığımız ihale de 
hedefimize doğru emin adımlarla 
ilerlediğimizin kanıtları arasında yer 
alıyor. Söz konusu ihalenin ardından 
İtalya’da şu ana kadar e-JEST ve e-ATAK 
ile birlikte 106 adet elektrikli araç 
siparişine ulaştık. Bu araçların tümünü 
gelecek sene İtalya’nın dört bir yanında 
göreceğiz. Avrupa’da gösterdiğimiz 
istikrarlı büyümenin bir adımı olarak 
da Milano’daki Next Mobility Expo ve 
Rimini’deki IBE (Intermobility and Bus 
Expo) fuarlarında elektrikli ürün ailemizi 
sergilemeye hazırlanıyoruz” dedi. 

Karsan Europe organizasyonu 
daha da büyüyecek!
Karsan’ın, İtalya’da elde ettiği konumun 
pazara özel olarak oluşturulan ve 
şirketin yüzde 100 kendi iştiraki 
olan Karsan Europe ile daha da 
kuvvetleneceğini vurgulayan Baş, bu 
bağlamda önümüzdeki dönemde 
yapılanma anlamında organizasyonlarını 
büyüteceklerini belirtti. 

Okan Baş
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Renault Trucks’tan ticari araçlar sektöründe Türkiye’de bir ilk:

Excellence Predict öngörülü 
bakım onarım sözleşmesi

Renault Trucks, öngörülü bakım onarım sözleşmesi 
olan Excellence Predict’i Türkiye’de başlatıyor. 

Türkiye’de bir ticari araç üreticisi tarafından ilk defa 
sunulan bu hizmet, araçların kullanım süresinin 

artmasını sağlıyor. Renault Trucks, arıza meydana 
gelmeden önce önlem alarak müşterilerinin 

operasyonlarının kesintiye uğramamasını ve 
öngörülmeyen maliyetlerin azaltılmasını destekliyor. 
Teknik verilerin analizine dayanan Excellence Predict 

öngörülü bakım onarım hizmeti, aracın hizmet süresini 
artırarak yoluna sorunsuz devam etmesini sağlıyor.
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Renault Trucks Hizmet Süresi Direktörü 
Anne-Virginie Nesme Deletre, şu anda 
23 ülkede kullanılan bu hizmetin ticari 
araç filolarına maksimum araç kullanım 
süresi ve dolayısıyla daha fazla üretkenlik 
sunduğunu belirtiyor; “Excellence Predict 
bakım onarım teklifi, 2017’den beri 
devam eden bir projemizin sonucu. İlk 
olarak Fransa ve Çek Cumhuriyeti’nde 
bir yıl süreyle denenen Excellence 
Predict, 2019’da on iki Avrupa ülkesinde 
uygulanmaya başlandı. Avrupa genelinde 
Excellence Predict sözleşmesiyle korunan 
15.000 araçta 2019 yılından bu yana 6.500 
beklenmeyen arızayı öngörerek plansız 
duraksamaların önüne geçmeyi başardık. 
Şimdi bu hizmeti, Türkiye’de ilk sunan 
ticari araç üreticisi olduğumuz için gurur 
duyuyoruz.”

Öngörülmeyeni öngörüyoruz
Bir Renault Trucks kullanıcısı, Excellence 
Predict sözleşmesini tercih ettiğinde 
araçlarının kritik bileşenlerinin arıza 
kodları analiz ediliyor. Olağandışı bir 
durum tespit edilirse veri analiz merkezi, 

aracın servise girişini organize etmek 
üzere bayi ile iletişime geçerek müşterinin 
hızlıca bilgilendirilmesini sağlıyor ve olası 
bir arıza riskini ortadan kaldırıyor. Bayi, 
aracın serviste mümkün olduğunca az 
zaman geçirmesini sağlamak için parça 
temini, bakım ve onarım planlanmasını 
organize ediyor. 
Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien 
Delepine, açıklamasında; “Türkiye’de 
yeni TCK EVO serisi araçlarımız ile birlikte 
bağlantılı hizmetleri başlatmıştık. TCK EVO 
serisi, tüm müşterilerimiz ve sürücülerden 
üstün araç özellikleri kadar sunduğumuz 
yeni hizmet çözümleri nedeniyle de 
büyük ilgi gördü. EVO lansmanını yaklaşık 
bir yıl önce gerçekleştirdik ve şimdi 
bağlantılı hizmetlerde bir adım daha 
atıyoruz. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 
Excellence Predict önleyici ve öngörülü 
bakım onarım sözleşmeleri ile 
müşterilerimizin iş ortağı olarak, hizmet 
sürelerini maksimize etmeyi, aracın 
tüm potansiyelini ortaya çıkartmayı 
ve öngörülmeyeni öngörülür yapmayı 
başaracağız” şeklinde belirtti. 

Excellence Predict ile araç hizmet 
süresi artıyor
Renault Trucks Türkiye Yedek Parça 
ve Servis Sözleşmeleri Müdürü Altuğ 
Karaman yaptığı açıklamada; “Excellence 
Predict sözleşmesini kullanacak 
müşterilerimizin araçlarından şu anda 
15 sensörden aldığımız verileri analiz 
ediyoruz. Bunlar temel olarak akü, 
debriyaj, fren balatası ve AdBlue sistemi 
ana ekseninde yer alıyor. Bu dört aksamda 
olabilecek bir arıza, aracı çok büyük 
ihtimalle hareketsiz bırakacağından bu 
noktalara yoğunlaştık. Excellence Predict 
ile araç hizmet süresini en yüksek seviyede 
tutmayı hedefliyoruz” dedi.
Altuğ Karaman; “Verilerin analizi 
sonucunda olası bir arıza, 3 hafta ile 3 ay 
öncesine kadar tespit edilebiliyor. Bayimiz 
arızanın tipine göre ilgili parçaların 
teminini sağlarken müşterimiz, iş planına 
göre aracının servis ziyaretini organize 
ediyor. Servise gidildiğinde önceden 
yapılan teşhis ve parçanın hazır olması 
sayesinde minimum iş kaybı yaşanıyor. 
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Böylece müşterimizin olası bir arızadan 
dolayı zaman kaybı yaşamasının önüne 
geçildiği gibi tespit edilen onarımın 
serviste planlı yürütülmesi sayesinde 
aracın hizmet süresi maksimize 
edilebiliyor” şeklinde açıkladı.

Türkiye’de pilot çalışmalar 
tamamlandı 
2022 Ocak ayından itibaren Türkiye’de 
Excellence Predict pilot çalışmalarına 
başlanıldı. Pilot çalışmalarının 9 aydır 
birlikte yürütüldüğü müşterilerin iş birliği 
sayesinde Excellence Predict sözleşmesi, 
lokal olarak çok olumlu bir yol kat etti. 
Avrupa hattında ve yurtiçi taşımacılık 
alanında hizmet sunan müşteriler ile 
yapılan çalışmalarda toplam 76 araç, 
Excellence Predict sözleşmesinin 
avantajlarından yararlanıyor.

Renault Trucks kullanıcısı olan 
Türk uluslararası lojistik filolarının 
birçoğu şimdiden ilgili
Altuğ Karaman; “Türkiye’de müşterilerimiz, 
yüzde 25 oranında aktif bir şekilde 
servis sözleşmelerinden faydalanıyor. 
Excellence Predict sözleşmesini ise 
bayilerimiz kanalıyla müşterilerimiz 
ile kısmen paylaştık ve yakından 
ilgilendiler. Lansmanı yapılmadan 
önce bile uluslararası lojistik hizmeti 
sunan müşterilerimizin bu sözleşmeyi 
beklediğini söyleyebiliriz.”  
Avrupa’da Excellence Predict sözleşmesi 
kullanımlarına İtalya’daki uygulamaları 
örnek gösteren Anne-Virginie Nesme 
Deletre ise; “İtalya’da 2018’de servis 
sözleşmelerimizin penetrasyonu, yüzde 
37’ydi. Excellence Predict sözleşmesini 
sunduktan sonra 2021’de bu oran, 
yüzde 52’ye ulaştı ki bunun yüzde 
92’sini Excellence Predict sözleşmesi 
oluşturuyordu. Müşterilerimiz, 
sunduğumuz hizmetten oldukça 
memnun. Birçok arızanın önceden tespiti 
sayesinde araçlarımız, yollarına sorunsuz 
şekilde devam edebiliyorlar” diye ekledi. 

Excellence Predict teklifimiz 
gelişmeye devam edecek
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Altuğ 
Karaman; “Her geçen ay sensörlerin 
artırılmasını ve yeni sensörlerin eklenmesini 
planlıyoruz. Aynı mantık ile aracı hareketli 
kılmak ve müşterimizin hizmet süresini 
artırmak temel amacımız” dedi.
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DAF, 24 Ekim - 30 Ekim tarihleri DAF, 24 Ekim - 30 Ekim tarihleri 
arasında Almanya’nın Münih arasında Almanya’nın Münih 

şehrinde düzenlenen dünyanın şehrinde düzenlenen dünyanın 
en büyük inşaat sektörü fuarı en büyük inşaat sektörü fuarı 

Bauma’da Yeni Nesil Construction Bauma’da Yeni Nesil Construction 
kamyonlarını sergiliyor. Yeni DAF kamyonlarını sergiliyor. Yeni DAF 

XDC ve XFC, sırasıyla 2023 ve XDC ve XFC, sırasıyla 2023 ve 
2022’nin “International Truck of 2022’nin “International Truck of 

the Year” ödüllü kamyonlarıyla the Year” ödüllü kamyonlarıyla 
DNA’larını paylaşıyor. Ayrıca DNA’larını paylaşıyor. Ayrıca 

verimlilik, güvenlik ve sürücü verimlilik, güvenlik ve sürücü 
konforu konusunda yeni konforu konusunda yeni 

standartlar getiriyor.standartlar getiriyor.

DAF, Bauma’da DAF, Bauma’da 
Yeni Nesil Yeni Nesil 
Construction Construction 
kamyonlarını kamyonlarını 
sergiliyorsergiliyor

DAF, inşaat DAF, inşaat 
sektörü için sektörü için 
düzenlenen düzenlenen 

dünyanın en dünyanın en 
büyük fuarı büyük fuarı 

Bauma’da yeni Bauma’da yeni 
inşaat kamyonu inşaat kamyonu 
serisini sunuyor.serisini sunuyor.
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İnşaat uygulamaları için yeni DAF 
XDC ve XFC
• 2, 3 ve 4 dingilli yapılandırmalar
• Sağlam ızgara ve 3 parçalı çelik tamponla 
sağlam tasarım 
• Mükemmel yaklaşma açısı ve yüksek 
taban serbestliği
• Damperler, beton mikserleri ve kancalı 
liftler için ideal temel
Yeni verimlilik standardı 
• 390 kW/530 hp’ye kadar yeni PACCAR 
MX-11 ve MX-13 motorlar
• Standart olarak sunulan yeni TraXon 
otomatikleştirilmiş şanzıman

- Arazi yazılımı
- Arazide daha iyi performans için yeni 
“Rock Free” yazılım işlevi 

• Yeni “ASR-Off” özelliği 
• Kasa yapımında büyük kolaylık
Yeni güvenlik standardı
• Ultra alçak cam bel çizgisi, Geniş Görüşlü 
Cam ve DAF Vision Dashboard, doğrudan 
görüşü en üst düzeye çıkarmak için bir 
araya geliyor 
• DAF Digital Vision System ve DAF Corner 
View, dolaylı görüşü en üst düzeye 
çıkarıyor
Yeni sürücü konforu standardı
• Koltuk ve direksiyon simidinde 
mükemmel kabin erişimi ve benzersiz ayar 
aralıkları
• Üstün sürüş, direksiyon hakimiyeti ve yol 
tutuşu
En hızlı araç kullanılabilirliği için önde 
gelen kasa yapımcılarıyla iş birliği

İnşaat uygulamaları için 
mükemmel teklif
DAF XDC ve XFC inşaat kamyonları, birçok 
ödül alan Yeni Nesil DAF XD, XF, XG ve XG⁺ 
kamyon serileriyle aynı DNA’yı paylaşıyor. 
Bu kamyon serileri art arda iki yıl içinde 
“International Truck of the Year” ödülünü 
almıştı.   XDC ve XFC serisi; 2, 3 ve 4 dingilli 
araçlara sahiptir ve tek veya çift tahrikli 
olarak mevcuttur. XDC ve XFC, ağır şartlar 
altında en zorlu işler için özel olarak 
tasarlanmıştır. 

DAF XDC ve XFC modelleri, 25o’lik geniş 
bir yaklaşma açısına sahiptir ve yerden 
yüksekliği teknik özelliklere bağlı olarak 
33 ile 39 cm arasında değişmektedir. 
DAF’ın inşaat kamyonları standart olarak 
sağlam bir tasarıma, 3 parçalı sağlam çelik 
tampona, siyah şeritli ızgaraya ve çelik 
radyatör koruma plakasına sahiptir. Her 
iki araç da damperler, beton mikserleri, 
kancalı liftler ve diğer özel amaçlı kasalar 
için ideal bir temel oluşturur.

Yeni verimlilik standardı
Yeni Nesil XDC ve XFC, arazi 
uygulamalarında kullanılan diğer 
modeller gibi 390 kW/530 hp’ye kadar güç 
çıkışına sahip yeni PACCAR MX-11 ve MX-
13 motorlardan güç almaktadır. Tüm DAF 
inşaat araçlarında standart olarak TraXon 
otomatikleştirilmiş şanzıman bulunur. 
Bu şanzıman, zorlu arazilerde optimum 
vites değiştirme performansı için özel 
bir arazi modu sunar. Ağır şartlara sahip 
veya engebeli arazilerde momentumu 
korumak için vites geçişleri son derece 

hızlı ve yüksek motor devirlerinde yapılır. 
Ayrıca XDC ve XFC, otomatik kalkış vitesi 
seçimi sunar. Yeni “ASR Off” ve “Rock 
Free” işlevleri, kaygan zemin koşullarında 
aracı hareket ettirerek uzaklaştırmak 
ve son derece zorlu koşullarda aracın 
kurtarılmasına yardımcı olmak için hızlı 
sallantı özelliğini etkinleştirmeye yarar.   

Yeni güvenlik standardı
Yeni Nesil DAF XDC ve XFC, tüm Yeni 
Nesil DAF modellerinin övgü topladığı 
ultra düşük bel çizgisi özelliğine sahip 
büyük ön ve yan camları içerir. Bu sayede 
sınıfının en iyisi doğrudan görüş sağlar. 
İsteğe bağlı olarak, katlanabilir yardımcı 
sürücü koltuğuyla birlikte Geniş Görüşlü 
Cam sunulur. Bu cam, kamyonun yanından 
geçen yayaların ve bisikletlilerin yardımcı 
sürücü tarafından engellenmeden 
görülebilmesini sağlar. Ayrıca hem XDC 
hem de XFC’de standart olan yardımcı 
sürücü tarafından ön cama yönelen 
çizgilere sahip yeni “DAF Vision Dashboard”, 
mükemmel doğrudan görüş sağlar.

Yeni sürücü konforu standardı                                                                                   
Birinci sınıf sürücü konforu, iyi 
konumlandırılmış basamaklar ve dik bir 
park konumuna getirilebilen direksiyon 
simidi sayesinde mükemmel kabin 
erişilebilirliği ile başlar. Koltukların ve 
direksiyon simidinin ayar aralıkları, 
mükemmel saklama alanı ve ferah kabin 
alanı benzersizdir. Day Cab, standart 
olarak genişletilmiş iç alanla birlikte gelir. 
Konforlu bir üçüncü koltuk veya büyük 
buzdolabı fabrika çıkışı olarak mevcuttur.
Yeni XDC ve XFC, tamamen dijital 
gösterge panelleri de dahil olmak üzere 
Yeni Nesil ürün yelpazesinin diğer 
modelleriyle aynı etkileyici gösterge 
panelini paylaşıyor. Üstün sürüş ve 
yol tutuşu, tamamen yeni ön uç şasi 
tasarımı ve yeni kabin süspansiyonundan 
yararlanır. 

Kasa yapımcılarıyla iş birliği 
Bauma’da gösterildiği gibi DAF; en 
yüksek kaliteyi, verimliliği ve en hızlı 
araç kullanılabilirliğini sağlamak üzere 
önde gelen kasa yapımcılarıyla iş birliği 
yapmaktadır. Özellikleri en uygun 
şekilde önceden belirlenmiş kamyon: 
Üstyapı kombinasyonları sipariş sürecini 
hızlandırarak, ilk tamamen üretilen 
araçların 2023 yılının ilk çeyreğinde teslim 
edilmeye hazır olmasını sağlar.
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Dünyalar Grup makine 
parkını Komatsu ile 

güçlendirmeye devam ediyor
Dünyalar Grup, dozer sınıfının güçlü modelleri 

Komatsu D155AX-6 ve D85EX-15 ve ağır hizmet tipi 
PC500LC-10M0 paletli ekskavatörle makine parkını 

güçlendirdi. Türkiye’de 1983 yılından bu yana iş 
makineleri sektöründe müşterilerinin ihtiyaçlarını 
geniş ürün yelpazesiyle karşılayan ve satış sonrası 

hizmetlerinde kullanıcılara özel çözümler sunan 
Komatsu; inşaat, maden, hafriyat ve kamu gibi birçok 

farklı sektörde bulunan firmalarının makine parkını 
güçlendirmeye devam ediyor.

Ali Dünya
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Komatsu son olarak asfalt, agrega, kum 
ve çakıl üretimiyle birlikte, beton santrali 
ve taahhüt işlerini üstlenen sektörünün 
saygın firmaları arasında yer alan Dünyalar 
Grup’a 2 adet D155AX-6, 1 adet D85EX-15 
ve 2 adet PC500LC-10M0 paletli ekskavatör 
teslim etti. Teslimata Temsa İş Makinaları 
adına İş Makineleri Saha Satış Müdürü 
Cem Doyuran katılırken, makineleri ise 
Dünya Grup adına Ali Dünya teslim aldı. 
Ali Dünya, uzun yıllardan bu yana iş 
makineleri parkında Komatsu modellerini 
tercih ettiklerini belirtirken sözlerini şu 
şekilde devam ettirdi;

“Komatsu özellikle ağır uygulamalarda 
göstermiş olduğu performans ve uzun 
yıllar sorunsuz bir şekilde çalışabildiği 
için tercih nedenimiz oluyor. Satış sonrası 
süreçte ise Komatsu ekiplerinin ihtiyaç 
duyduğumuz anda yanımızda olması da 
bize güven veriyor. Umarım uzun yıllar bu 
iş birliğimiz devam eder.”

Tüm Engelleri Önüne Katan İkili 
“D155AX-6 ve D85EX-15” 
Dozer sınıfında oldukça iddialı olan 
Komatsu D155AX-6, sahip olduğu teknik 
özelliklerle toprak tesviyesi ve yol yapımı 
uygulamalarında en çok tercih edilen 
modellerden biri. 268 kW 360 beygirlik 
güç üreten, turboşarjla güçlendirilmiş 
SAA6D140E motoru ve yüksek itme 

gücüyle zorlu arazilerde bile yüksek 
performans sunuyor. Ayrıca, lock-up 
konvertörlü otomatik şanzımanı ise 
%25’e varan yakıt performansı sağlarken, 
uygulamalarda ortalama olarak %15 daha 
fazla iş çıkarıyor. D155AX-6 ,40 ton çalışma 
ağırlığıyla birlikte en zorlu çalışma koşulları 
için güçlendirilmiş iskeleti sayesinde uzun 
yıllar aynı performansı sunabiliyor.

Dozer sınıfında diğer farklı bir model olan 
Komatsu D85EX-15 ise 28 ton çalışma 
ağırlığıyla ve turboşarjlı 197 kW 264 HP 
güç üreten motoruyla kullanıcılara farklı 
bir alternatif olarak sunuluyor.

Zorlu Sahaların Güçlü Devi 
Özellikle ağır hizmet tipi uygulamalarda 
işletmelerin en büyük yardımcısı 
olan Komatsu PC500LC-10M0 
paletli ekskavatör ise arttırılmış kova 
kapasitesi, 363 beygirlik gücü ve 52 
ton çalışma ağırlığıyla zorlu koşullarda 
yüksek performans sunuyor. Özellikle 
koparmanın çok zor olduğu kayalık 
yüzeylerde dahi 303 kN’luk kazma 
kuvvetiyle uygulamalar daha kolay bir 
hale geliyor.
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MAN teslimatlarına 
devam ediyor: 

5 firmaya 7 adet  
     Lion’s Coach 

teslimatı yapıldı
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MAN, yolculukları keyfe dönüştüren 
ödüllü otobüsü Lion’s Coach ile 
işletmelerin gözdesi olmaya devam 
ediyor. Teslimatlarını hız kesmeden 
sürdüren MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş., seyahat sektörünün 
5 güçlü firmasına peş peşe 7 adet 
Sustainable Bus Award (Sby Award) 
2022- Sürdürülebilir Otobüs Ödülü’ 
sahibi Lion’s Coach teslimatı yaptı. 
Yeni otobüs yatırımları kapsamında 
ALTUR ve Ali Osman Ulusoy Turizm’in 
bireysel yatırımcısı Kasım Dayıoğlu 
2’şer adet; Kamil Koç Muğla İşletmesi 
DG Otomotiv, Reverans Turizm ve 
İstanbul Konfor da 1’er adet MAN 
Lion’s Coach ile filolarını güçlendirdi. 

MAN’ın; güvenlik, konfor, üstün 
teknoloji, ekonomik ve sürdürülebilir 
özellikleri ile Sustainable Bus Award 
(Sby Award) 2022- Sürdürülebilir 
Otobüs Ödülü’nü alan otobüsü Lions 
Coach, seyahat sektöründe yoğun 
talep görmeye devam ediyor. Talepler 
karşısında teslimatlarına hız veren 
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., 
5 seyahat firmasına 7 adet Lion’s 
Coach teslimatı yaptı. Yolcularına 
eşsiz bir seyahat keyfi yaşatmak 
amacıyla filolarını ödüllü MAN Lion’s 

Coach ile güçlendiren firmalar, 
düzenlenen ayrı ayrı törenlerle yeni 
otobüslerini teslim aldılar.

ALTUR, 2022 otobüs 
yatırımlarında yine ‘MAN’ dedi
Türkiye’de personel taşımacılığı alanında 
yarım asra yaklaşan bilgi, birikim 
ve tecrübesiyle sektörünün öncü 
firmalarından biri olan ALTUR, 2019 
yılında başladığı MAN seyahat otobüsü 
yatırımlarına 2022 yılında da devam etme 
etti. Firma düzenlenen törenle filosuna 2 

adet, MAN Lion’s Coach kattı. 

Satın aldıkları otobüsleri personel 
taşımacılığında kullanacaklarını 
belirten ALTUR firması yetkileri, “ALTUR 
olarak, Türkiye’de çok önemli firmalara 
personel taşımacılığı hizmeti veriyoruz. 
Sunduğumuz hizmette ise, yolcu 
memnuniyeti bizim için en önemli 
faktörü oluşturuyor. MAN Lion’s Coach da 
aldığı ‘2020- Yılın Otobüsü’ ve 2022- Yılın 
Sürdürülebilir Otobüs’ ödülleri ile bu 
alandaki başarısını kanıtlamış durumda” 
açıklamasında bulundu.
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Ali Osman Ulusoy, bireysel 
yatırımcısı Kasım Dayıoğlu 2 yeni 
Lion’s Coach ile filosunu güçlendirdi
Karadeniz’in güçlü firmalarından 
Ali Osman Ulusoy Turizm’in bireysel 
yatırımcısı Kasım Dayıoğlu da filosunu 
gençleştirme amacıyla 2 adet MAN 
Lion’s Coach yatırımı yaptı. Firma sahibi 
Kasım Dayıoğlu, “MAN Lion’s Coach 
otobüslerini modern tasarımlarından 
rahat koltuklarına, yüksek güvenlik 
standartlarından yakıt ekonomilerine 
kadar birçok farklı özelliğinden dolayı 
tercih ettik. Amacımız filomuza kattığımız 
yeni otobüsler ile yolcularımıza konforlu, 
güvenilir ve keyifli yolculuklar yaşatmak. 
MAN Lion’s Coach’un üstün niteliklerinden 
hem bizim hem de yolcularımızım 
büyük keyif alacağına inanıyoruz. Ayrıca 
temsil ettiğimiz Karadeniz’in güzide 
firması Ali Osman Ulusoy Turizm’e yolcu 
memnuniyetini arttıracak yeni araç 
katmanın da gururunu yaşıyoruz” dedi.

Muğla Kamil Koç’un tercihi yine 
ödüllü MAN Lion’s Coach oldu
Şehirlerarası seyahat sektörünün güçlü ve 
köklü firması Kamil Koç’un Muğla İşletmesi 
DG Otomotiv’in otobüs yatırımındaki 
tercihi de MAN Lion’s Coach oldu. Müşteri 
memnuniyetini temel alan kaliteli hizmet 
anlayışı ile kısa sürede bölgenin önemli 
firmalarından biri haline gelen DG 
Otomotiv, sıfır araç yatırımı kapsamında 
filosunu 1 adet, 13 metre, 2+1 VIP koltuk 
düzenli yeni Lion’s Coach ile güçlendirdi. 

Hem firmaya hem de yolcularına en iyi 
hizmeti verme hedefiyle çalıştıklarını 
anlatan DG Otomotiv yetkilisi Haluk 
Beyimoğlu, şunları söyledi: “Bu anlayış 
çerçevesinde otobüs tercihlerimizde birçok 
unsura bakıyoruz. Güvenlik, konfor, tasarruf, 
teknik özellikler ve satış sonrası hizmetler 
bizim için çok önemli kriterleri oluşturuyor. 
MAN da sahip olduğu üstün nitelikler ve 
sunduğu avantajlı hizmetlerle aradığımız 
tüm bu özellikleri bir arada sunuyor. Bu 
yüzden de yeni otobüs yatırımızda MAN’ın 
ödüllü otobüsü Lion’s Coach’u tercih 
ettik. Yolcularımız ödüllü otobüsümüz 
ile keyifli bir seyahat yaşarken, biz de 
aracın işletmemize sağladığı avantajları 
kullanmanın keyfini yaşayacağız.”

Reverans Turizm otobüs filosuna 
MAN Lion’s Coach’u kattı
Turizm taşımacılık sektörünün güçlü 
firması Reverans Turizm de 2022 otobüs 
yatırımları kapsamında filosunu ödüllü 
MAN Lion’s Coach ile güçlendirdi. Yeni 
otobüsleri ve kaliteden ödün vermeyen 

müşteri memnuniyeti temelli hizmet 
anlayışı ile Kocaeli bölgesinin önemli 
markaları arasındaki yerini aldıklarını 
belirten Reverans Turizm yetkilisi 
Ömür Öztürk, “Hem firmamıza hem de 
yolcularımıza en iyi hizmeti vermeye 
çalışıyoruz. Bunun içinde tercihlerimizde 
titiz davranıyoruz. MAN da bize gerek 
araçlarıyla gerekse de hizmet kalitesiyle 
aradığımız tüm ayrıcalıkları bir arada 
sunuyor. Bu yüzden de MAN Lion’s 
Coach’u filomuza katmaktan çok 
mutluyuz. Memleketimize, firmamıza ve 
yolcularımıza hayırlı olsun” dedi.

İstanbul Konfor ile MAN ile 
yatırımlarına devam ediyor
Filosunu ödüllü MAN Lion’s Coach ile 
güçlendiren başka bir firma ise İstanbul’un 
öncü seyahat firması İstanbul Konfor oldu. 
2022 yılı seyahat otobüsü yatırımlarına 
MAN ile devam etme kararı alan firma, 
1 adetlik Lion’s Coach siparişini törenle 
teslim aldı. Yeni otobüsleri, İstanbul VIP 
hatlarında kullanacaklarını söyleyen 
İstanbul Konfor firması yetkisi Emir 
Günaydın, şunları kaydetti: “İstanbul 
Konfor olarak, yıllardır şehirlerarası 
yolcu taşımacılığı hizmeti veriyoruz. 
Müşterilerimize sunduğumuz hizmette 
yolcu memnuniyeti ve yakıt ekonomisi 
bizim için en önemli faktörleri oluşturuyor. 
Bu kriterlerde MAN’ın üstün nitelikli 
otobüslerine güveniyoruz. Bu nedenle 
yeni yatırımlarımızda MAN otobüslerini 
tercih etmeye devam ediyoruz.”
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IVECO’nun 
en renkli 

S-WAY 
çekici 

teslimatı 
Öztaş 

Nakliyat’a
Yeni nesil araçları ile 2022 yılı içerisinde 
sektörde önemli teslimatlar yaparak satış 
adetlerini yükselten IVECO yetkili satıcısı 
Ankara Özgözde Otomotiv tarafından 
başarılı bir teslimat daha gerçekleştirildi. 
2022 yılı araç yatırımları kapsamında 
filosunu 10 adet IVECO S-WAY AS440S53 
FULL PLUS ile genişleten ve araçlarının 
renkli yapısıyla kendinden söz ettiren 
Öztaş Nakliyat, düzenlenen törenle 
araçlarını teslim aldı. 

Firma sahibi Ahmet Öztaş, IVECO’yu tercih 
etme sebeplerini şu sözlerle anlattı:

“Filomuzda kullandığımız Stralis tipi 
araçlardan memnunduk, IVECO’nun 
S-WAY çekicileri ile kendini daha da 
ileriye taşıması ve geliştirmesiyle 
filomuzu markanın yeni nesil araçlarıyla 
güçlendirmek istedik. Araç dingil 
mesafelerinin 3800mm olması, park 
klimasının olması, yüksek tavan ve geniş 

iç hacmi ile 1320 litrelik yakıt tankı ve 13 
litrelik 530 beygir gibi güçlü bir motor 
seçeneğine sahip olması bizi etkiledi. 
Yaptığımız yatırım ile de ne kadar 
doğru karar verdiğimizi anladık. Satış 
ve satış sonrası hizmetleriyle birlikte ön 
plana çıkan IVECO; sağlamlığı, yüksek 
performansı ve yakıt verimliliği ile 
dikkatimizi daha da çok çekti.”

Düzenlenen törene, IVECO Türkiye ağır 
vasıta satış müdürü Murat Uçaklı, IVECO 
Türkiye bölge satış müdürü Atilla İlkyaz, 
Özgözde Ankara Şube Müdürü Sezgin 
Işık ve Özgözde Ankara Ağır Vasıta Satış 
Müdürü Erhan Şükrü Şahin katılırken 
törende teşekkür plaketini firma sahibi 
Ahmet Öztaş’a IVECO Türkiye ağır vasıta 
satış müdürü Murat Uçaklı teslim etti. 
Kesilen pasta ile geleceğe hep birlikte 
atılacak güzel adımların temelleri 
sağlamlaştırıldı.

IVECO’nun Ankara yetkili satıcısı 
Özgözde Otomotiv Öztaş 

Nakliyat’a törenle 10 adet S WAY 
çekici teslim etti.
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IVECO yetkili saticisi Bartin 
Otomotiv tarafindan Bolu 
Ergıda firmasina toplam 20 
adet Daily 3,5 ton kamyonetin 
teslimatı gerçekleştirdi.

Otomotiv sektöründe 30 yila aşkin 
süredir faaliyet gösteren bir çok 
markanin yetkili saticiliğini yapan  
Bartin Otomotiv tarafindan , Bolu 
bölgesinde ve bir çok ilde gıda 
sektöründe önde gelen şirketlerden 
biri olan Bolu Ergıda firmasinin 
tercihi tekrar Iveco oldu. firma çeşitli 
bölgelerde lojistik hizmetlerde 
kullanmak üzere 20 adet Iveco Daily 
kamyoneti törenle teslim aldı.

Teslimatta, Bartin Otomotiv firma 
yetkililerinden Onur Çöme ve 
Bolu bölge sorumlusu Murat Çetin 
tarafindan, Bolu Ergıda firmasi şirket 
yetkilisi  Ergün Söbütay’a plaket 
takdim edildi.

IVECO  Bolu’da Er Gıda’ya 
20 adet Daily teslimatını 

gerçekleştirdi



44 RADÜS DERGİSİ   2022

Tarım Profesyonelleri Tarım Profesyonelleri 
kışa hazırlanıyor:kışa hazırlanıyor:
Şimdi sıra AGRO10’daŞimdi sıra AGRO10’da

Geçtiğimiz kış mevsiminin yağışlı geçmesi sebebiyle ve verimli 
topraklarımız sayesinde oldukça bereketli bir hasat dönemini geride 
bıraktık. Hasat verilerine göre özellikle hububatta Türkiye’de beklenen 
rekolte büyük oranda gerçekleşti. Bu bereketli hasatta elverişli 
toprakların payının yanı sıra tarım profesyonellerin emeği ve gelişen 
tarım teknolojilerinin rolü büyük... Tarım ve iş makinesi lastikleri 
sektöründe teknoloji geliştirerek değer katan ÖZKA Lastik, her dönemde 
tarım profesyonellerinin yanında olmaya devam ediyor. Hasat dönemi 
kullanılan büyük traktörlerin yerini şimdi sera yetiştiriciliği dönemi için 
bahçe tipi traktörlerde verimlilik sağlayan, ÖZKA Lastik Ar-Ge ekibi 
tarafından yeni teknolojiler ışığında geliştirilen ‘Agro10’ göreve başlıyor.

Kemal Çiftçi
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Hasat döneminin bitmesiyle birlikte büyük 
traktörlerin kenara çekildiğini, artık sahaya 
küçük sera ürünlerinin ekimine müsait, 
boyut olarak küçük traktörlerin çıkacağını 
belirten ÖZKA Lastik Teknik İşlerden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Kemal Çiftçi, doğru 
tarımda uygun lastik kullanımının önemine 
işaret ediyor. Esnek yanak yapısı sayesinde 
konforlu sürüş sağlayan radyal traktör 
lastiği Agro10’un özelliklerinden bahseden 
Kemal Çiftçi, derin dişleri sayesinde toprağı 
ezmeden yüksek performans sağlayan 

Agro10’un özel tasarım diş deseni sayesinde 
çamur tutmama, kendi kendini temizleme 
ve dayanıklılık özelliklerinin altını çiziyor. 
Sonbahar aylarında ekimi yapılan pırasa, 
kıvırcık marul, lahana, karnabahar gibi 
ürünlerin ekiminde ve sera yetiştiriciliğinde 
öne çıkan Agro10, bahçe tipi traktörlerde 
yüksek verimlilik sağlıyor. 
Türkiye’nin gururu ÖZKA Lastik 
dünya markası olma yolunda 
Dünyada dev lastik markaları ile rekabet 
halinde olan %100 yerli ve milli marka 

ÖZKA Lastik, her geçen yıl artan üretim 
kapasitesi ve genişleyen satış & dağıtım ağı 
ile büyümesini sürdürüyor. Kanık Şirketler 
Grubu bünyesinde 1991 yılında faaliyetlerine 
başlayan ve Kocaeli’nde yaklaşık 200.000 
m2’lik alanda 3 ayrı fabrika ve depoya sahip 
olan ÖZKA Lastik, üretiminin 65%’ini dünyada 
80’den fazla ülkeye ihraç ediyor. Markanın en 
çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 
Amerika, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya, 
Rusya, İngiltere, Fransa, Romanya, Sırbistan, 
Mısır, Fas, Cezayir ve Tunus yer alıyor. 
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41 yılda 50 bin otobüs üretiminden, 14 yılda 50 bin otobüs üretimine

Mercedes-Benz Türk 100 bininci 
otobüsünü banttan indirdi

Ağır ticari araç 
endüstrisinin 
öncüsü, benzersiz 
küresel birikimiyle 
55 yıldır Türkiye için 
değer yaratan 
Mercedes-Benz Türk, 
Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda 100 
bininci otobüsünü üretti.

50 bininci otobüs üretimini 
kuruluşunun 41. yıldönümü 

olan 2008 yılında gerçek-
leştiren Mercedes-Benz 

Türk Hoşdere 
Otobüs Fabrikası,

ikinci 50.000
otobüsünü

14 yılda üretti.
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2008 yılından bu yana istihdamını 2 katına 
çıkaran ve 4 bini aşkın çalışanı ile hem 
Türkiye’nin hem de dünyanın en teknolojik, 
en çevreci ve en entegre otobüs üretim 
merkezlerinden biri olan Hoşdere Otobüs 
Fabrikası, ürettiği her 10 otobüsten 8’ini 
70’ten fazla ülkeye ihraç ediyor. 

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu 
Başkanı Süer Sülün, “Bugün 100 bininci 
otobüsümüzü banttan indirmenin 
gururunu yaşıyoruz. 2008 yılında 
şirketimizin kuruluşundan tam 41 yıl 
sonra 50 bininci otobüsümüzü banttan 
indirmiştik. İkinci 50.000 otobüsümüzü 
14 yılda ürettik. Türkiye’de üretilen her 
2 otobüsten 1’ini üretiyor, ürettiğimiz 
her 10 otobüsten 8’ini ihraç ediyoruz. 
Tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızla 
markamızın öncü konumunu otobüs 
alanındaki bayrak taşıyıcı misyonumuzla 
sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’de 1967 yılından bu yana ağır 
ticari araç endüstrisinin temel taşlarından 
biri olan Mercedes-Benz Türk, 100 bininci 
otobüsünü bantlardan indirerek tarihi 
bir başarıya imza attı. 4 bini aşkın çalışanı 
ile hem Türkiye’nin hem de dünyanın 
en teknolojik, en çevreci ve en entegre 
otobüs üretim merkezlerinden biri olan 
Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nın bantlarından inen 100 bininci 
otobüs üçüncü nesil Mercedes-Benz 
Travego oldu. Mercedes-Benz Türk Hoşdere 
Otobüs Fabrikası, 1995 yılında Mercedes-
Benz 0 403 modeliyle başlayan üretim 
serüveninde iç pazardaki başarısının yanı 
sıra yurt dışına yaptığı ihracatla da Türkiye 
ekonomisine önemli katkı sağladı.

100 bininci otobüsün banttan inişi için 
Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda düzenlenen törende 
konuşan Mercedes-Benz Türk İcra 
Kurulu Başkanı Süer Sülün, “2008 yılında, 
şirketimizin kuruluşundan tam 41 yıl sonra, 
50.000’inci otobüsümüzü banttan gururla 
indirmiştik. İkinci 50.000 otobüsümüzü 
14 yılda ürettik. Bugün 100.000’inci 
otobüsümüzü banttan indirmenin 
gururunu yaşıyoruz. Türkiye’de üretilen her 
2 otobüsten 1’ini üretiyor, ürettiğimiz her 
10 otobüsten 8’ini ihraç ediyoruz. Bugün 
70’ten fazla ülkeye yaptığımız otobüs 
ihracatımız, 62.000 adedi aştı ve biz bu 
ihracatın yaklaşık 40.000 adedini 2008 
yılından itibaren gerçekleştirdik. Ülkemizin 
ekonomisine, istihdamına ve geleceğine 
katkı sağlayan bir firma olarak, tüm 
çalışanlarımız ve paydaşlarımızla beraber 
markamızın öncü konumunu, otobüs 

alanındaki bayrak taşıyıcı misyonumuzla 
sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden 
Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe ise 
“Hoşdere Otobüs Fabrikamızda 4.000’i aşan 
çalışanımız ile Türkiye’yi dünyaya bağlayan 
fabrika olarak üretiyor ve geliştiriyoruz. 
Bizim açımızdan ve ülkemiz açısından 
bugün çok önemli bir kilometre taşına 
daha ev sahipliği yapan Hoşdere Otobüs 
Fabrikamızda 100 bininci otobüsümüzü 
banttan indirmenin gururunu yaşıyoruz. 
Bu benzersiz anı yaşamamızda katkısı olan 
başta tüm çalışma arkadaşlarımız olmak 
üzere paydaşlarımıza, müşterilerimize ve 
yolcularımıza teşekkürlerimi sunarım. 

Türkiye’yi, dünyanın otobüs üretimindeki 
üslerinden biri haline getirdiğimiz 
çalışmalarımız sonrasında sadece 
üretimimiz ve ihracatımızla değil, 
bünyemizde barındırdığımız İstanbul 
AR-GE Merkezimiz ile de tüm dünyadaki 
Mercedes-Benz otobüslerin Ar-Ge 
sorumluluğunu üstlenerek ülkemize katma 
değer sağlıyoruz” diye konuştu. 

Toplam ihracat 62 bin adedi aştı
Mercedes-Benz Türk, üretime başladığı 
1968 yılından bu yana Mercedes-Benz ve 
Setra marka 17 farklı otobüs modelinin 
üretimine imza attı. İlk otobüs ihracatını 
1970 yılında gerçekleştiren firma o tarihten 
bu yana Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika 
kıtalarında yer alan 70’in üzerinde ülkeye 
62 bin adedin üzerinde otobüs ihraç etti. 
Şu an ise Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 
Mercedes-Benz ve Setra markalı 6 model, 
çeşitli versiyonlarıyla üretilip ihraç ediliyor.
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Michelin’den sürdürülebilir 
malzeme içeren onaylı
İKİ YENİ LASTİK

Mobilite alanında öncü 
şirketlerden biri olan Michelin, 
yüksek teknolojili malzemeler 

alanındaki güçlü deneyimiyle, 
sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 
58 sürdürülebilir malzeme 

içeren; biri otomobiller diğeri 
otobüslerde kullanılmak üzere iki 
yeni lastik çıkarıyor. Yol kullanımı 

için onaylı olan bu lastikler, 
mevcut lastiklerle tamamen aynı 
performans seviyelerine ulaşıyor.
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Mobilite alanında öncü şirketlerden biri olan 
Michelin, yüksek seviyelerde sürdürülebilir 
malzeme içerecek yeni ürün gamını iki üç yıl 
içerisinde önden üretmeye ve pazarlamaya 
başlamak üzere yeni bir adım attı. Michelin, 
sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 58 sürdürülebilir 
malzeme içeren, biri otomobiller diğeri 
otobüslerde kullanım için iki lastik 
çıkarıyor. Yol kullanımı için onaylı olan 
bu lastikler, mevcut lastiklerle tamamen 
aynı performans seviyelerine ulaşıyor. 
Grup 2030 yılında yüzde 40’lık hedefine 
ulaştıktan sonra 2050 itibarıyla yüzde 100 
biyolojik kaynaklı, yenilenebilir ve geri 
dönüştürülebilir malzemelerden küresel 
üretim yapacağı taahhüdünü karşılamak 

üzere çalışmalarını sürdürüyor. 
Michelin bu ilerlemeyi, doğal kauçuğun 
bolca kullanımına ve lastiklerine geri 
dönüştürülmüş karbon siyahı, ayçiçek 
yağı gibi yağlar ve biyolojik kaynaklı 
reçineler, pirinç çeltiğinden elde edilen 
silika ve hatta geri dönüştürülmüş çeliği 
dahil etmesine borçlu. Lastiklerinin 
geliştirme sürecine sürdürülebilir 
malzeme eklemek, Grubun gerçek 
bir taahhüdü. Bunu gerçekleştirirken 
performanstan hiç taviz verilmiyor ve 
tasarım, imalat, nakliye, kullanım ve geri 
dönüşüm gibi yaşam döngüsünün her 
adımında çevre üzerinde etki bırakmamak 
için her türlü gayret sarf ediliyor. 

Michelin uzmanlığına ve
Ar-Ge’nin katkısına güveniyor
Belirlediği yol haritası doğrultusunda 
hareket eden Michelin; hem yüksek 
teknolojili malzeme alanındaki 
uzmanlığına hem de 6000 mühendis, 
araştırmacı, kimyager ve geliştirmeciden 
oluşan Ar-Ge departmanının tamamının 
katkısına güveniyor. 2021 yılında 
Michelin’in sadece bu malzemelerle 3678 
aktif patent sahibi olduğu dikkat çekiyor. 
Sürdürülebilir malzemeler alanında 
inovasyonların hızı ve doğasının yeni 
beceriler gerektirdiğinin farkında olan 
Grup, amaca yönelik bir ortaklıklar 
programına dahil olarak bilhassa 
dönüşüm ve geri dönüşüm alanlarında 
çığır açıcı teknolojilerin geliştirilmesini 
hızlandırmayı amaçlıyor. Bunun örnekleri 
arasında; Pyrowave (r-stiren), Carbios 
(r-PET), Enviro (rCB), ADEME’nin katılımıyla 
(Fransız ekolojik geçiş ajansı) IFPEN/
Axens (biyobutadien), yine ADEME ile 
birlikte üstlenilen Empreinte* projesi ya 
da Michelin’in bir dizi Avrupalı ortakla 
ve AB desteğiyle kullanım ömrünün 
sonuna gelmiş lastikleri yeni lastiklere 
eklenebilecek yüksek kaliteli ham 
maddelere dönüştürmek için sürdürdüğü 
döngüsel ekonomi projeleri BlackCycle ve 
Whitecycle gösterilebilir.
*Empreinte projesi şu anda Fransa 2030 
içine dahil edilen ve ADEME tarafından 
yürütülen gelecek yatırımlar Programının 
bir parçası olarak devlet tarafından 
finanse ediliyor.
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Pembe tasarımıyla 
giydirilen Mercedes-Benz 
Travego 16 2+1 Best Van 

Turizm’e teslim edildi

Best Van Turizm, filosuna yeni eklediği 
Mercedes-Benz Travego 16 2+1 ile meme 

kanseri ve erken tanı farkındalığına dikkat 
çekmeyi hedefliyor. Hoşdere Otobüs 

Fabrikası’nda üretilen aracın teslimatı 
kapsamında Mercedes-Benz Türk Genel 

Müdürlük Kampüsü’nde bir tören düzenlendi.
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Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda üretilen ve pembe tasarımla 
giydirilen Mercedes-Benz Travego 16 2+1’i 
Best Van Turizm’e teslim etti. Meme Kanseri 
Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olan Ekim 
ayında Best Van Turizm filosuna katılan 
araç, meme kanseri ile mücadeleye dikkat 
çekmek için 2022 yılı boyunca yollarda ola-
cak. Aracın teslimatı için 12 Ekim 2022 tari-
hinde Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük 
Kampüsü’nde bir tören gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz Kamyon Finansman’ın 
kredi desteği ile Mercedes-Benz Türk 
bayisi Koluman tarafından satış işlemleri 
yapılan araç; Mercedes-Benz Türk 2.El 
Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem 
Özensel, Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo 
Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Mer-
cedes-Benz Türk Kamyon & Otobüs Pazar-
lama İletişimi ve Müşteri Yönetimi Grup 
Müdürü Serra Yeşilyurt, Mercedes-Benz 
Türk Kurumsal İletişim Müdürü Miray Kut-
lu, Mercedes-Benz Türk Kamyon Satış Son-
rası Hizmetler Pazarlama Grup Müdürü 
Mehtap Karakuş ve Koluman Otobüs Grup 
Satış Müdürü Fevzi Kaplan tarafından Best 
Van Yönetim Kurulu Üyesi İrem Bayram’a 
teslim edildi.

Best Van Yönetim Kurulu Üyesi İrem Bay-
ram, teslimat töreninde yaptığı konuşmada 
şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizde ve dünya-
da kadınlar arasında en sık görülen ve aynı 

zamanda en sık ölüme neden olan kanser 
türünün meme kanseri olduğunu artık bir-
çoğumuz biliyoruz. Meme Kanseri Farkın-
dalık Ayı olan Ekim ayında teslim aldığımız 
pembe tasarımla giydirilen otobüsümüz ile 
Best Van ailesi olarak farkındalık çalışmala-
rında bizim de katkımız olsun istedik. Ha-
yata geçirdiğimiz proje kapsamında, yeni 
teslim aldığımız otobüsümüz ile meme 
kanseri konusunda farkındalık yaratmayı 
hedefliyoruz. Pembe tasarımla giydirilen 
otobüsümüz ile 2022 yılı boyunca yolculuk 
yapacak müşterilerimizi, araç içi anons ve 
broşürler ile meme kanserinde erken teşhi-
sin önemi konusunda bilgilendireceğiz.”

Mercedes-Benz Türk Kamyon & Otobüs 
Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi 
Grup Müdürü Serra Yeşilyurt da “Öncelikle 
30 yıldır iş ortağımız olan Best Van firması-
nı göstermiş olduğu duyarlı davranış için 
tebrik etmek istiyorum. Özel olarak pembe 
tasarımla giydirilen Mercedes-Benz Trave-
go 16 2+1 model aracımızın kat ettiği her 
kilometrede meme kanseri konusunda 
farkındalık yaratacağına yürekten inanıyo-
rum. Bugün burada aracımızı teslim ettiği-
miz Best Van firması ile olan iş birliğimizin 
her geçen yıl katlanarak büyüyeceğine ve 
beraber nice güzel projelere imza atacağı-
mıza inancımız tam” diye konuştu.
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TEMSA, iki elektrikli aracını  
Fransa’da tanıttı

Bugüne kadar Fransa yollarına çıkardığı

6 bine yakın aracıyla, pazarın en güçlü 

oyuncularından biri haline gelen TEMSA, 12-15 

Ekim tarihlerinde Lyon’da düzenlenen Autocar 

EXPO Fuarı’nda iki elektrikli modeli MD9 

electriCITY ve LD SB E’yi tanıttı.
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BATARYA PAKETLEMELERİ 
TEMSA BÜNYESİNDE YAPILIYOR
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan 
TEMSA Fransa Direktörü Serkan Uzunay, 
TEMSA’nın lansmanını gerçekleştirerek 
seri üretime hazır hale getirdiği beş farklı 
elektrikli araç modeli bulunduğunu 

hatırlatırken, “Bu ürün gamımızla, 
her segmentte bir elektrikli modeli 
müşterilerine sunabilen Avrupa’daki 
tek üreticiyi konumundayız. Bir yandan 
elektrikli araç portföyümüzü genişletirken, 
bir yandan da teknolojimizi sürekli 
geliştirerek elektrifikasyon alanında öncü 
rolümüzü güçlendirmeye çalışıyoruz. Diğer 

tüm elektrikli araçlarımızda olduğu gibi, 
Autocar Expo’da tanıtımını yaptığımız 
iki aracımızda kullandığımız batarya 
paketlemelerimizi de TEMSA bünyesinde 
gerçekleştirdik. Bu da farklı koşullara ve 
coğrafyalara uygun araç geliştirebilmek için 
bize çok büyük bir esneklik sağlıyor” dedi.

AVRUPA’NIN DÖNÜŞÜMÜNE 
ÖNCÜLÜK ETMEYE HAZIRIZ
TEMSA’nın büyüme hikayesinde 
Avrupa’nın çok önemli bir yeri olduğunu 
da sözlerine ekleyen Uzunay, “Avrupa’da 
öncelikli pazarlarımız arasında yer alan 
Fransa’da bugün itibarıyla 6 bine yakın 
aracımız yollara çıkmış durumda. Aynı 
şekilde Almanya, İtalya, İngiltere gibi 
ülkelerde TEMSA markalı araçlarımızın 
sayısı her geçen gün artıyor. Bu ülkeler 
başta olmak üzere, tüm Avrupa’da 
son dönemde sürdürülebilirlik ve 
elektrifikasyon odağında bir dönüşüm 
yaşanıyor. Biz de TEMSA olarak hem 
teknolojimizle hem de üretim kalitemizle 
bu dönüşüme öncülük etmeye; Avrupa 
şehirlerinin sıfır emisyon yolculuğuna 
katkıda bulunmaya hazırız” dedi.

MD9 ELECTRICITY AVRUPA’DA 
YOLLARA ÇIKTI
• Fuarda yeni ön maskesi ile sergilenen MD9 

electriCITY, 9,5 metrelik uzunluğa sahip. 
• 250 kW’lık elektrikli motoruyla, 

performans konusunda rakiplerinden 
ayrışan MD9 electriCITY, 53 kişilik yüksek 
yolcu kapasitesiyle de dikkat çekiyor. 

• İsveç, Fransa, İspanya gibi ülkelerde yollara 
çıkan MD9 electriCITY, aynı zamanda 
TEMSA tarihinde ihraç edilen ilk elektrikli 
araç modeli olma unvanına sahip.

• Class II uygunluğu ile Intercity 
kullanımına da hazır hale gelen 
MD9 Electricity, müşterilerinin tüm 
ihtiyaçlarını karşılamaya hazır.

AVRUPA’NIN İLK ŞEHİRLERARASI 
ELEKTRİKLİ OTOBÜSÜ
• Hannover IAA Transportation’da lansmanı 

gerçekleştirilen LD SB E ise, 12 ya da 13 
metre olarak iki farklı uzunlukla sunuluyor.

• 63 kişilik yolcu kapasitesi bulunan 
araç, 250 kW’lık güce sahip elektrikli 
motoru sayesinde tüm yol koşullarında 
mükemmel performans sunuyor. 

• 210, 280 ve 350 kWh olmak üzere 3 
farklı batarya kapasitesi seçeneği sunan 
LD SB E’nin menzili de uygun koşullarda 
350 kilometreye kadar ulaşabiliyor.

Sabancı Holding ve PPF Group
ortaklığında faaliyetlerini sürdüren

TEMSA, Avrupa’daki elektrifikasyon sürecine öncülük
etmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz ay içinde düzenlenen Hannover 

IAA Transportation Fuarı’nda, bir Avrupalı üretici tarafından 
geliştirilen ilk şehirlerarası elektrikli otobüs olan LD SB E’nin
dünya lansmanını gerçekleştiren TEMSA, bu kez de alanında 

Fransa’nın en önemli organizasyonlarından biri olan Autocar 
EXPO’ya katıldı. Hali hazırda Avrupa yollarında bulunan MD9 

electriCITY ile elektrikli araç portföyünün en genç üyesi
LD SB E’yi standında sergileyen TEMSA, vereceği test sürüşü 

hizmetiyle de katılımcılara LD SB Plus deneyimini yaşattı.
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Çağdaş Demirağ

Metaverse’te dünyanınMetaverse’te dünyanın
ilk akaryakıtilk akaryakıt
istasyonuistasyonu
Türk markasıTürk markası
Aytemiz’denAytemiz’den

Sektörde yenilikçi ve şaşırtan hizmetleri ile öne çıkan 
yüzde 100 Türk markası Aytemiz, Metaverse’ün en 

popüler evreni Decentraland‘te açtığı istasyonla dünyada 
bir ilki gerçekleştirdi. Akaryakıt sektörünün önde gelen ve 

yüzde 100 yerli markası Aytemiz, teknolojiye ve geleceğe 
yönelik yaptığı yatırımlarla sektörde farklılaşmaya 

devam ediyor. Aytemiz, Metaverse’teki en popüler evren 
olan Decentraland’te 139,-72 koordinatlarında açtığı 
akaryakıt istasyonuyla dünyada Metaverse evrenine 

giren ilk akaryakıt şirketi oldu.
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Decentraland evrenindeki Aytemiz 
istasyonunun ziyaretçileri hem yeni bir 
istasyon deneyimi yaşayacak hem de 
istasyonda yer alan uygulama ekranları 
üzerinden sunulan özel kod ile yıl sonuna 
kadar Aytemiz Vaay uygulamasındaki 
indirime ek, yüzde 50 avantajlı akaryakıt 
alma fırsatına sahip olacaklar.

Metaverse’ün kullanıcıların sanal ve gerçek 
dünyayı aynı anda deneyimleyebildiği 
bir tür yeni gerçeklik olduğunu hatırlatan 
Aytemiz Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, 
“Metarverse’ün ilk akaryakıt istasyonunu 
Decentraland içindeki popüler alanlardan 
biri olan ve şu anda aylık 280 bin kişi 
tarafından ziyaret edilen Dragon City 
isimli tema parkın yanına kurduk. Özellikle 
erişimi kolay ve eğlenceli bu yeni sanal 
deneyimin herkesin çok ilgisini çekeceğini 
düşünüyoruz. Bu yeni sanal dünyanın, 
e-ticaret de dahil, tüm ticareti yeniden 
değiştireceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki 
dönemde market ve akaryakıt 
alışverişlerimizi çok daha kişiselleştirilmiş 
deneyimlerle gerçekleştirmek mümkün 
olacak. Metaverse evreninde yer alan 
dünyanın ilk akaryakıt markası olarak 
geleceğe kendimizi bugünden hazırlıyor, 
sunacağımız deneyimlerle rekabette ön 
plana çıkmak istiyoruz. Bu tür teknoloji 
odaklı projelerin gençlerin daha fazla 
ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Geleceği 
sahiplenen farklı projelerle sektörümüze 
öncülük etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Metaverse’e özel akaryakıt: MetaFuel 
Aytemiz’in Metaverse için özel olarak 
konumlandırdığı yakıt hakkında da bilgi 
veren Demirağ, bunun tüm dünyada 
sektör için bir ilk olduğuna dikkat çekti. 
Demirağ, “Geleceğin yakıtı konsepti 
ile ‘MetaFuel’ yakıtına ilk defa bu 
istasyonumuzda bir pompa adasında yer 
verdik. Teknoloji meraklıları AR teknolojisi 
sayesinde MetaFuel pompa adalarını, 
akıllı cihazları vasıtası ile deneyimleme 
ve görme fırsatını yakalayabilecekler. 
Dünyadaki ticaret yapma şeklinin 
tamamen değişeceği yakın gelecekte 
Metaverse için geliştirilen ürünleri bu 
evrendeki alanları ziyaret ederek ve 
kendi özel para birimleriyle satın almak 
mümkün olabilecek. Dönüşen dünyada 
şirketler, toplam cirolarının ve kârlarının 
büyük oranını bu sanal evrenlerdeki 
faaliyetlerinden elde edecekler” dedi.

Decentraland’teki ilk akaryakıt 
istasyonunda Aytemiz Vaay 
uygulamasının yanı sıra Self Servis, 
Motorcu Dostu İstasyon ve elektrikli araç 
şarj noktası gibi Aytemiz’in müşterilerine 
sunduğu tüm şaşırtan ürün ve hizmetler 
de yer alıyor. Aytemiz’in yeni ve modern 
konseptli ON 7/24 Market’inin de 
bulunduğu istasyonda Aytemiz’in katkılı 
yakıtı Optimum da tanıtılıyor. On the Wash 
bölümünde ekspres araç yıkama hizmeti 
vurgulanırken, Aytemiz istasyonlarında 
satışı gerçekleştirilen lider madeni yağ 
markası olan Castrol’ün ürünleri de 
marketteki raflarda sergileniyor. Elektrikli 
araç şarj noktasında ise yenilenen 
tasarımıyla yüzde 100 elektrikli ve 440 km 
WLTP (Hafif Taşıtlar İçin Dünya Genelinde 
Uyumlu Test Prosedürü) menzile sahip 
olan MG’nin yeni ZS EV modeliyle 
gelecekteki dönüşüm vurgulanıyor.
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Karatay
Trafik Eğitim 

Parkı’nda 
eğitimler
başladı

Karatay Belediyesi’nin eğitim çağındaki çocuklara 
erken yaşta trafik bilincinin oluşturulması amacıyla 
şehre kazandırdığı Karatay Trafik Eğitim Parkı’nda 
eğitimler başladı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün de işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında 
Karatay’ın genelindeki 59 okuldan ilkokul 4. sınıf 6 bin 800 
öğrenci, Karatay Trafik Eğitim Parkı’nda trafik kurallarını 
hem uygulamalı ve hem teorik olarak öğreniyor.
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Karatay Belediyesi tarafından Ulubatlı 
Hasan Mahallesi’nde 8 bin 900 
metrekarelik alanda kurulan Trafik 
Eğitim Parkı’nda eğitimler başladı. Proje 
kapsamında içerisinde simülasyon 
merkezi, gözetleme kulesi, trafik eğitim 
parkuru, tünel, yaya üst geçidi, yaya 
geçitleri, kavşak, mini otopark alanı, 
bisiklet yolu, açık otopark alanı ile çocuk 
oyun alanının bulunduğu Karatay 
Trafik Eğitim Parkı’ndaki eğitimler, her 
seferinde 180 öğrencinin katılımıyla 
gerçekleştiriliyor. 

Bu eğitim-öğretim döneminde Karatay 
genelindeki 59 okulda eğitim gören 
toplam 6 bin 800 ilkokul 4’üncü sınıf 
öğrencisinin faydalanması planlanan 
söz konusu eğitimlerde; akülü araçlar 
kullanılarak, trafik kurallarına uygun 
durma, duraklama ve park etme 
yöntemleri, uyulması gereken manevra 
kuralları, güvenli takip mesafesi, emniyet 
kemerinin önemi, trafik levhalarının ve yol 
işaretlerinin anlamları, trafik ışıklarında 
sürücü ve yaya olarak davranış metodları 
hakkında bilgiler veriliyor. 

Karatay Belediyesi tarafından tahsis edilen 
servis araçlarıyla Karatay Trafik Eğitim 
Parkı’na getirilen öğrencilere hayata 
kurtaran uygulamalı eğitimler; park 
görevlileri ve öğretmenleri nezaretinde 
Konya İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 
uzman eğitmenler ve trafik polisleri 
tarafından veriliyor. İlkokul 4’üncü 
sınıf öğrencilerine verilen eğitimler, 
içerikler animasyon filmleriyle de 
zenginleştirilirken; söz konusu proje 
2023-2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi’nin 
sonuna kadar devam edecek. 

Eğitimlerin ardından projeden faydalanan 
Karataylı öğrencilere içerisinde; “Trafikte 
Değerler ve Kurallar Eğitimi Katılım 
Belgesi”, İsme Özel Akülü Araç Ehliyet 
Kimlik Kartı, Düdük, Boyama Kitabı, 
Bloknot Defteri ve anahtarlığın olduğu bir 
de çanta hediye ediliyor.  

TRAFİK EĞİTİM PARKIMIZDA 
ÇOCUKLARIMIZ HEM EĞLENİYOR 
HEM DE ÖĞRENİYOR
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
eğitimlerin sorunsuz ve başarılı bir şekilde 
devam ettiğini ifade ederek söz konusu 
eğitimlerle çocuklarda trafik kültürünü 
erken yaşta oluşturulmasına katkı sunmayı 
amaçladıklarını söyledi. 

Başkan Hasan Kılca; “Ulubatlı Hasan 
Mahallemize 8 bin 900 metrekarelik 
alanda oluşturduğumuz Karatay 
Trafik Eğitim Parkımız artık ilçemize ve 
Konyamıza hizmet vermeye başladı. 
İlçe genelinde 59 okulumuzda okuyan 
4’üncü sınıf öğrencilerin katılacağı ‘Trafikte 
Değerler ve Kurallar Eğitimleri’ni de 
başlattık. Bu eğitim ve öğretim dönemi 
boyunca toplamda 6 bin 800 öğrencinin 
faydalanacağı söz konusu eğitimlerle 
geleceğimiz olan çocuklarımızın bu trafik 
konusunda bilinçlenmesini istiyoruz. 
Çocuklarımız bu projeyle trafik kurallarını 
hem teorik hem de uygulamalı olarak 
üstelik eğlenceli bir şekilde öğreniyor. 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet 
Müdürlüğü’nün de kıymetli işbirliğiyle 
yürüyen projede ‘Ağaç yaşken eğilir’ 
diyoruz ve yavrularımızın eğitimleri ile 
gelişimlerine katkı sunuyoruz. Eğitimlere 
katılan ve destek veren herkese çok 
teşekkür ediyorum” dedi.
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Mercedes-Benz Türk’ten Mardin’de mesleki ve
teknik Anadolu liselilerin eğitimine destek 

Mercedes-Benz 
Laboratuvarları’nın

32’ncisi Mardin’de açıldı
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“EML’miz Geleceğin Yıldızı” 
programı kapsamında 
2014 yılında mesleki ve 
teknik Anadolu liselerinin 
laboratuvarlarını yenilemeye 
başlayan Mercedes-Benz Türk, 
son olarak Mardin Mimar Sinan 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Laboratuvarı’nı yeniledi.

Mercedes-Benz Türk, Mercedes-Benz 
Otomotiv, Milli Eğitim Bakanlığı ile 
Mercedes-Benz Yetkili Bayi ve Servisleri 
iş birliğiyle hayata geçirilen ve 2014’ten 
beri yürütülen “EML’miz Geleceğin Yıldızı” 
programı, mesleki eğitim ve istihdamda 
Türkiye’ye katma değer yaratmaya 
devam ediyor. Meslek lisesi öğrencilerinin 
Mercedes-Benz Laboratuvarlarında (MBL) 
aldıkları eğitim ile sanayinin beklentilerine 
cevap verecek nitelik ve donanıma 
ulaşmalarına katkı sağlayarak ülke 
üretimi için ihtiyaç duyulan donanımlı 
insan kaynağının yetiştirilmesinin 
desteklenmesinin hedeflendiği program 
kapsamında, son olarak Mardin Mimar 
Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Laboratuvarı yenilendi.21 Ekim 
2022 tarihinde düzenlenen MBL açılış 
törenine; Mercedes-Benz Türk Bayi Ağı 
ve İş Geliştirme Direktörü Hüseyin Çelik, 
Mardin Vali Yardımcısı Abdullah Demirdağ, 
Kızıltepe Kaymakamı ve Kızıltepe Belediye 
Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, MEB Sosyal 
Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Korkut 

Koçak, Mercedes-Benz Yetkili Servisi Yapı-
San Genel Müdürü Abdurrahim Kolbaşı, 
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Müdürü Bülent Yıldız ile öğretmen 
ve öğrenciler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Mercedes-
Benz Türk Bayi Ağı ve İş Geliştirme 
Direktörü Hüseyin Çelik, mesleki ve teknik 
eğitimin desteklenmesinin önemine 
dikkat çekti. Çelik, “EML’miz Geleceğin 
Yıldızı Programı çerçevesinde açılan 
Mercedes-Benz Laboratuvarlarında 
ülkemize donanımlı personel 
yetiştirilmesini hedefliyoruz. Program 
ile öğrencilerin, sanayinin beklentilerine 
cevap verecek nitelik ve donanıma 
ulaşmalarına katkı sağlıyoruz ve ülke 
üretimi için ihtiyaç duyulan insan 
kaynağının yetiştirilmesini
destekliyoruz” dedi.

Hedef: Ülkemize donanımlı 
insan kaynağı yetiştirilmesi
EML’miz Geleceğin Yıldızı programı 
kapsamında bugüne kadar 2 bin 500’den 
fazla öğrenci eğitim aldı. Mercedes-
Benz yetkili servisleri, her 3 yeni mezun 
istihdamından 1’ini MBL mezunlarından 
gerçekleştirdi. Diğer taraftan MBL 
mezunu öğrencilerin yüzde 63’ü çalışma 
hayatına katılırken, işe giren mezunların 
büyük bir bölümü otomotiv sektöründe 
çalışmaya devam ediyor. 
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Bir Iveco Grup N.V. (MI: IVG) 
markası olan IVECO BUS, 

biyometan uyumlu CROSSWAY 
Alçak Tabanlı Hibrid Doğal 

Gazlı otobüsü ile şehirlerarası 
kategorisinde “Yılın Sürdürülebilir 

Otobüsü” ödülünün sahibi oldu. 
Bu, IVECO BUS’ın 2018’de Alçak 
Tabanlı CROSSWAY ve 2020’de 

Doğal Gazlı CROSSWAY’den sonra 
bu ödülü üçüncü alışı.

Avrupa’nın önde gelen sektör 
yayınlarından yedi temsilciden oluşan 
jüri; güvenlik, konfor, gürültü seviyesi, 
parça dönüştürülebilirliği, üreticinin 
sürdürülebilirliğe olan bağlılığı ve aracın 
hizmet verdiği toplumda olumlu bir imaj 
oluşturabilirliğini denetledi.

CROSSWAY Alçak Tabanlı Hibrid Doğal 
Gazlı otobüs, enerji geçişi projeleriyle 
uyumlu taşımacılık çözümleri arayan 
Bölgeler, İlçeler ve Kentler için bir 
alternatif. Dizel modele kıyasla %15 yakıt 
tasarrufu sağlayan otobüs, yenilenebilir 
yakıtların kullanımıyla da karbondioksit 
salınımını %82’ye kadar düşürebiliyor.

Geçtiğimiz Temmuz’da Mutabakat Zaptı 
imzalayan IVECO BUS, bugün de ulaşım 
teknolojileri şirketi Via ile ortaklığını 
açıkladı. Ortaklık, ilk olarak İtalya’daki 
IVECO BUS müşterilerine 2023 başından 
itibaren bayi ağı aracılığıyla isteğe bağlı 
taşımacılık çözümleri için kişiselleştirilmiş 
yazılımlar sunacak.

İki ortak, talebe duyarlı taşımacılıktan 
alternatif enerjili otonom toplu taşımaya 
kadar Kamu Ulaşım Otoriteleri ve 
Operatörler için uygulaması kolay 
çözümleri keşfetmeye devam edecek. 
Ek olarak otonom talebe bağlı mekik 
hizmetleri için de değerlendirmeler 
devam etmekte.

Iveco Grup, Otobüs İş Kolu Başkanı 
Domenico Nucera, konu ile ilgili şunları 
söyledi: “Bu üçüncü ödül, IVECO BUS’ın 

Avrupa’da şehirlerarası klasmandaki 
lider pozisyonunu ve Iveco Grup’un 
sürdürülebilir mobiliteye bağlılığını 
onaylıyor; Via ile ortaklığın ilk sonucu 
ile birlikte IVECO BUS’ın geleneksel iş 
anlayışından, enerji geçişi ve yeni iş 
modelleri gibi yolcu taşımacılığı sektörünü 
devrimselleştiren evrimi takip ettiğini 
kanıtlıyor.”

Iveco Grup N.V. (MI: IVG), Ticarî ve Özel 
Araçlar, Güç Aktarma Organları ve ilgili 
alanlarda Finansal Hizmetler sunan 
küresel otomotiv liderlerinden biridir. 
Sekiz markasının her biri alanında 
önemli bir güçtür: IVECO, ağır, orta ve 
hafif kamyonlar tasarlayan, üreten ve 
pazarlayan öncü bir ticarî araç markasıdır; 
FPT Endüstriyel, tarım, inşaat, denizcilik, 
enerji ve ticarî araç sektörlerine gelişmiş 
güç aktarma teknolojileri sağlayan küresel 
bir liderdir; IVECO BUS ve HEULIEZ, toplu 
taşıma ve ayrıcalıklı otobüs markalarıdır; 
IDV, alanında uzmanlaşmış savunma ve 
koruma ekipmanı markasıdır; ASTRA, 
büyük ölçekli madencilik ve inşaat araçları 
konusunda liderlerden biridir; MAGIRUS, 
endüstrisinde tanınan itfaiye araçları ve 
ekipmanları üreticisidir; ve IVECO CAPITAL, 
tüm bu markaları destekleyen finans 
markasıdır. Iveco Grup dünya çapında 
yaklaşık olarak 34 bin kişi istihdam 
etmekte ve 28 üretim tesisi ile 29 Ar-Ge 
merkezi işletmektedir. Daha fazla bilgiye 
şirket web sitesi www.ivecogroup.com 
üzerinden erişilebilir.

IVECO BUS, “Yılın Sürdürülebilir Otobüsü” 
Ödülünü kazandı ve yenilikçi isteğe bağlı 

mobilite teknolojisini hayata geçirdi
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TotalEnergies Madeni Yağlar, dünyanın 
önde gelen otomobil ve ticari araç üretici-
si DAF ile 20 yılı aşan iş birliğine önemli bir 
kilometre taşı daha ekledi. TotalEnergies, 
yeni nesil kamyonları XF, XG, XG+’ın lans-
manını yapan DAF’a yeni nesil bir ürünle 
güç verdi. DAF PSQL 2.1E 10W-30 motor 
yağı, DAF’ın yeni nesil araçları için özel 
olarak geliştirildi. Uluslararası API CK-4 ve 
ACEA E7, E9 onaylarına sahip, yakıt eko-

nomisi sağlayan yüksek performanslı Low 
Saps motor yağı DAF PSQL 2.1E 10W-30, 
verimlilik, güvenlik ve sürücü konforunda 
yeni bir standart belirliyor.

DAF orijinal yağları, TotalEnergies 
tarafından üretiliyor
TotalEnergies yeni ürününü, 25 - 26 Ekim 
tarihleri arasında Körfez Yarış Pisti’nde 
gerçekleşen DAF’ın yeni araç lansmanında 

tanıttı. İki gün süren etkinliğin sponsorları 
arasında yer alan TotalEnergies’in standı da 
katılımcıların yoğun ilgisini çekti. TotalEner-
gies Direkt Satışlar Müdürü Meriç Özeren, 
iki markanın çeyrek asra yaklaşan ortaklığı-
nın yeni bir döneme girdiğini söyledi.

Özeren, “TotalEnergies olarak 20 yılı aş-
kın süredir DAF’nın Avrupa madeni yağ 
tedarikçisiyiz. DAF için fabrika ilk dolum 
yağları, otomotiv ve sanayi yağları tedarik 
etmenin yanı sıra Avrupa ve Türkiye’de 
servis dolumu için de madeni yağlar 
tedarik ediyoruz. Özellikle yakıt ekono-
misi sağlayan motor ve şanzıman yağları 
geliştirerek, filoların işletme maliyetlerini 
azaltmak için çalışıyoruz. Yeni ürünümüz 
de uzun yıllardır inovasyon tutkusuyla 
sürdürdüğümüz geniş kapsamlı ortaklığın 
güçlü bir yansıması. TotalEnergies’in ma-
deni yağ alanındaki uzmanlığını yansıtan 
DAF PSQL 2.1E 10W-30 motor yağı, DAF’ın 
yeni nesil araçlarının özel motor gereksi-
nimlerini karşılayacak şekilde tasarlandı. 
Motorun yüksek performansla çalışmasını 
sağlamak, zararlı gaz emisyonunu düşür-
mek ve yakıt ekonomisi sağlamak için özel 
olarak geliştirildi. DAF ile ortaklığımızı bir 
adım daha öteye taşımaktan memnuniyet 
duyuyoruz” dedi.

TotalEnergies, DAF’ın
yeni nesil araçları için
özel motor yağı geliştirdi
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Ford Trucks Batı 
Avrupa’daki 
büyümesini 

Avusturya ile 
sürdürüyor

Tüm Avrupa’ya yayılma 
hedefiyle geçen sene 
sonunda Almanya 
ve Fransa Avrupa’nın 
en önemli ticari araç 
pazarlarında arka arkaya 
açılışlar gerçekleştiren 
Ford Trucks, Batı 
Avrupa’daki stratejik 
büyümesini Avusturya’ya 
adım atarak sürdürüyor.
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Avrupa’daki büyüme yolculuklarına hız 
kesmeden devam ettiklerini vurgulayan 
Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı 
Serhan Turfan, “Avusturya’nın markamız 
için önemli fırsatlar barındırdığına 
inanıyoruz. Burada, uluslararası ödüllü 
çekimiz F-MAX ve en verimli taşıma 
çözümleri sunan modellerimizle 
müşterilerimize değer yaratmayı 
hedefliyoruz” dedi.

Ağır ticari sektöründe gerek mühendislik 
tecrübesi gerekse de 60 yıllık mirası 
ile öne çıkan Ford Otosan’ın global 
markası Ford Trucks, dünya çapında 
büyümesine İspanya, Portekiz, İtalya, 
Belçika ve Lüksemburg ve son olarak 
Avrupa’nın en büyük pazarları Almanya 
ve Fransa’da arka arkaya gerçekleştirdiği 
açılışların ardından Avusturya ile devam 
ediyor.  2019 Uluslararası Yılın Kamyonu 
(ITOY) ödülünün sahibi olan çekicisi 
F-MAX başta olmak üzere, Ford Otosan 
mühendislerinin Eskişehir’de sıfırdan 
geliştirdiği ürün portfolyosu ve yenilikçi 
teknolojiler ile Avrupa’da başarıdan 
başarıya koşan Ford Trucks, Batı Avrupa 
yayılım planlarında stratejik öneme sahip 
Avusturya pazarına F-Trucks Austria 
GmbH iş birliği ile giriş yapacak. 

Ağır ticari sektöründe küresel rekabetin 
boyutlarını değiştiren “2019 Uluslararası 
Yılın Kamyonu” (IToY) ödüllü F-MAX aynı 
yıl Avusturya’da ağır ticari gazetecilerinin 
düzenlenen yarışmada da “Yılın 

Kamyonu” ödülünün sahibi olarak ülkede 
güçlü ayak seslerini duyurmuştu. 

Turfan: “Avusturya yapılanması 
ile Batı Avrupa’da kalıcı ve 
güçlü büyüme hedefimizi hız 
kesmeden sürdürüyoruz”
Ford Trucks olarak “müşterilerini 
önemseyen ve işlerini geliştiren yol 
arkadaşı olmak” amacıyla yenilikçi 
ürün ve hizmetlerini sürdürdüklerini 
ve uluslararası büyüme planlarına 
pandemiye rağmen, kilit önem taşıyan 
pazarlarda ardı ardına açılışlar ile önemli 
adımlar attıklarını belirten Ford Trucks 
Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, 
şunları söyledi:

“Ford Trucks olarak 60 yılı aşkın 
süredir ağır ticari sektöründe “En 
verimli taşıma çözümleri ile değer 
yaratmak” vizyonumuz ile “ilk”leri 
başarmaya ve dünya çapında bir başarı 
hikayesi yazmaya devam ediyoruz. 
Sıfırdan geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz 
2019 Uluslararası Yılın Kamyonu 
(IToY) ödülünü kazanan F-MAX, 
üretim gücümüzün, mühendislik 
kabiliyetlerimizin, tasarım, teknoloji ve 
araç geliştirme becerilerimizin ulaştığı 
noktanın en önemli göstergelerinden 
biri olmaya devam ediyor. Ağır ticari 
sektöründe kalite ve hizmet beklentisinin 
en yüksek olduğu pazarlardan biri olan 
Avusturya’da sektörün önde gelen, 

tecrübeli kuruluşlarından KLV Rent ve 
Hama Austria ile iş birliği yapmaktan 
büyük memnuniyet duyuyoruz. 
İnanıyoruz ki, F-Trucks Austria GmbH, 
markamızı Avusturyalı müşterilere 
mümkün olan en iyi şekilde temsil 
edecek.”

Avrupa’nın Ford Trucks’ın ana ihracat 
pazarı olduğunu ve Avusturya’nın global 
büyüme planlarında önemli bir role 
sahip olduğunu vurgulayan Turfan, “Ford 
Trucks olarak, Batı Avrupa’da kalıcı ve 
güçlü büyüme için gerekli hazırlıklarımızı 
tamamlıyoruz, büyümemiz kuzey 
ülkelerine doğru devam edecek. 2024 yılı 
itibariyle Kuzey Avrupa ülkelerine girmeyi 
planlıyoruz. 2025 yılına kadar toplam 55 
ülkede bulunmayı hedefliyoruz.” dedi.

“Hedefimiz tüm Avrupa’ya 
yayılmak”
Avrupa’nın Ford Trucks’ın ana ihracat 
pazarı olduğunu ve Avusturya’nın 
buradaki büyüme planlarında kilit bir 
role sahip olduğunu vurgulayan Turfan, 
“Avrupa’nın ticaret hatlarının kalbinde 
yer alan stratejik konumu ile uluslararası 
taşımacılıkta önemli noktalarından 
birine sahip Avusturya lojistik faaliyetler 
açısından çok önemli bir pazar. Bu ülkede 
faaliyet göstermemiz küresel büyüme 
planlarımız kapsamında kritik bir adım. 
Ford Trucks olarak, hedefimiz global 
büyüme planlarımızda kritik önem 
taşıyan tüm Avrupa’ya yayılmak” dedi.

Ford Trucks, Avrupa’da 
geleceğin sürdürülebilir ulaşım 
teknolojilerine öncülük etmeyi 
hedefliyor
60 yılı aşkın süredir ağır ticari sektöründe 
“En verimli taşıma çözümleri ile değer 
yaratmak” vizyonu ile hizmet veren Ford 
Trucks, %100 elektrikli kamyonunu ve 
Ford Otosan’ın mühendislik yetenekleri, 
teknoloji üretimi ve Ar-Ge gücü ile 
geliştirdiği bağlantılı ve otonom sürüş 
teknolojilerini geçtiğimiz günlerde 
Hannover’de düzenlenen Uluslararası 
Ticari Araç Fuarı’nda (IAA) tanıttı. 
Bağlantılı ve yenilikçi teknolojilere sahip 
%100 elektrikli kamyon; Ford Otosan’ın 
uzun dönem sürdürülebilirlik hedefleri 
doğrultusunda, ağır ticari araçlarda 
2040’ta sıfır emisyon hedefine yönelik 
dev bir adım niteliği taşıyor. Ayrıca 
Ford Trucks’ın 2030 yılında Avrupa’ya 
satışlarının yarısının sıfır emisyonlu 
olması hedefinin gerçekleşmesinde 
büyük rol oynuyor.
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Saruhanlı AAT’
“Sıfır Atık Belgesi” 

almaya hak kazandı

MASKİ Genel 
Müdürlüğü, 
Saruhanlı Atıksu 
Arıtma Tesisi için 
Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 
Bakanlığının 
istediği 
yükümlülükleri 
yerine getirerek 
“Sıfır Atık Belgesi” 
almaya hak 
kazandı.
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(MASKİ) Genel Müdürlüğü, oluşan 
atıkların, çevre ve insan sağlığına 
zarar vermeden Çevre Kanunu 
uyarınca çıkarılan‘ Atık Yönetimi 
Yönetmeliği’ ve ‘Sıfır Atık Yönetmeliği’ne 
uygun olarak geri dönüşümünü ve 
bertarafını sağlamaya devam ediyor. Bu 
çerçevede MASKİ tarafından başarılı bir 
şekilde işletilen Saruhanlı Atıksu Arıtma 
Tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık 
Projesi’ kapsamında yaptığı çalışmalarla 
“Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı. 

Cengiz Ergün’ün vizyonu ile 
başarılar taçlanıyor
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Cengiz Ergün’ün temiz Manisa hedefine 
doğru emin adımlarla ilerleyen ve Atık 
yönetimi faaliyetlerini en etkin şekilde 
sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü,  israfın 
her alanda önlenmesini, kaynakların daha 
verimli kullanılmasını, atıkların kaynağında 
özelliklere göre ayrıştırılmasını, geri 
dönüştürülmesini, geri kazanımını ve 
bertaraf edilmesini kapsayan sıfır atık 
yönetim sistemini benimsemeye devam 

ediyor. Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisi 
de bu belgeyi almaya hak kazandı. Her 
aşamada çevreye duyarlılık bilinciyle 
hareket eden ve sürdürülebilir çevreye 
katkı sağlamak, kaynaklarımızı verimli 
kullanmak ve gelecek nesillerimize daha 
yaşanılabilir Dünya bırakmak adına 
başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdüren 
MASKİ Genel Müdürlüğü, bu vesile ile bir 
başarıya daha imza attı. Daha yaşanılabilir 
bir Manisa için yaptığımız çalışmalar 
meyvelerini topluyor. Gelecek nesillere 
daha yaşanılabilir bir Manisa için idare 
çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. 
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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-
Ekim verilerini açıkladı. Yılın ilk 10 aylık 
döneminde toplam üretim bir önceki 
yılın aynı dönemine göre % 5 artarak 1 
milyon 76 bin 865 adet olarak gerçekleşti. 
Geçen yılın ilk 10 ayına göre sadece % 
0.3 gerileyen otomobil üretimi ise 633 
bin 369 adet olarak gerçekleşti. Traktör 
üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 
milyon 116 bin 583 adede ulaştı. Yük 
ve yolcu taşıyan ticari araç grubunda, 
2022 yılı Ocak-Ekim döneminde üretim 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre % 13 
arttı. Ürün grubu bazında bakıldığında 
ise ağır ticari araç grubunda % 31 ve 
hafif ticari araç grubunda % 11 oranında 
arttı. 2021 yılı Ocak-Ekim dönemine 
göre ticari araç pazarı % 3, ağır ticari 
araç pazarı ise % 21 artarken hafif ticari 
araç pazarında % 0.4 daralma yaşandı. 
Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı adet bazında % 3 oranında 
artarken, otomobil ihracatı % 2 azaldı. 
Bu dönemde, toplam ihracat 779 bin 317 
adet, otomobil ihracatı ise 447 bin 374 
adet düzeyinde gerçekleşti. Ocak-Ekim 
döneminde toplam pazar geçen yıla 
göre % 4 geriledi ve 618 bin 723 adet 

düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, 
otomobil pazarı da % 6 daralarak 466 bin 
664 adet oldu. 

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 
13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu 
konumunda olan Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD), Ocak-Ekim dönemine 
ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar 
verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 
10 aylık döneminde toplam otomotiv 
üretimi bir önceki yılın aynı dönemine 
göre % 5 artarak 1 milyon 76 bin 865 
adede ulaştı. Otomobil üretimi ise ise % 
0.3 gerileyerek 633 bin 369 adet olarak 
gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte 
toplam üretim ise 1 milyon 116 bin 583 
adedi buldu. Ocak-Ekim döneminde 
ticari araç üretimi ise bir önceki yılın 
aynı dönemine göre % 13 oranında artış 
gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç 
grubunda üretim % 31 artarken, hafif 
ticari araç grubunda üretim % 11 arttı. Bu 
dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite 
kullanım oranı % 67 olarak gerçekleşti. 
Araç grubu bazında kapasite kullanım 
oranları ise hafif araçlarda (otomobil + 
hafif ticari araç) % 66, kamyon grubunda 
% 88, otobüs-midibüs grubunda % 37 ve 
traktörde % 64 seviyesinde gerçekleşti. 

Otomotiv ihracatı, 2021 yılına göre 
% 4 artarak 25,4 milyar dolar oldu!
Ocak-Ekim döneminde otomotiv ihracatı 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet 
bazında % 3 artarak 779 bin 317 adet 
olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil 
ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine 
göre % 2 azalırken, ticari araç ihracatı ise 
% 10 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 
2021 yılına göre % 12 artarak 15 bin 172 
adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi verilerine göre, Ekim ayından % 
12,3 pay ile birinci sırada yer alan toplam 
otomotiv sanayi ihracatı, 2022 yılı Ocak-
Ekim döneminde % 12 pay ile sektörel 
ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı. 
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine 
göre, Ocak-Ekim döneminde toplam 
otomotiv ihracatı, 2021 yılına göre % 4 
artarak 25.4 milyar dolar oldu. Euro bazında 
ise % 18 artarak 24 milyar euro olarak 
gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında 
ana sanayi ihracatı % 2 oranında, tedarik 
sanayi ihracatı da % 9 oranında arttı.

Toplam pazar 618 bin 723 adet 
düzeyinde gerçekleşti!
Yılın ilk on aylık döneminde toplam pazar 
geçen yıla göre % 4 daralarak 618 bin 723 

Otomotiv Sanayii Derneği, 
Ocak-Ekim verilerini açıkladı

10 Yıllık Ortalama ve 2011/2022 Toplam Satışlar (Ocak-Ağustos) (x1000) 

Ocak-Ekim döneminde toplam üretim yüzde 5, ihracat yüzde 3 arttı
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Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, 
otomobil pazarı da % 6 oranında daraldı 
ve 466 bin 664 adet oldu. Ticari araç 
pazarına bakıldığında ise, Ocak-Ekim 
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 

kıyasla toplam ticari araç pazarı % 3, 
ağır ticari araç pazarı ise % 21 artarken 
hafif ticari araç pazarında % 0.4 daralma 
yaşandı. 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre ithal hafif 

ticari araç satışları % 11 azalırken, yerli hafif 
ticari araç % 8 oranında arttı. Bu dönemde, 
otomobil satışlarındaki yerli araç payı % 
38, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı 
ise % 60 olarak gerçekleşti.

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

Kaynak: OSD

Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)
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Goodyear Bauma Fuarı’nda 
en iddialı kamyon ve greyder 

lastiği GP-3E’yi görücüye çıkardı

Goodyear’ın ürün, hizmet ve lastik yönetimine dair 
tüm çözümlerinden oluşan Goodyear Total Mobility, 

Almanya’nın Münih şehrinde düzenlenen Uluslararası 
İnşaat, Madencilik Makinaları ve Malzemeleri 

Fuarı Bauma’da tanıtılıyor. Münih Ticaret Fuar 
Merkezi’nde 30 Ekim’e kadar sürecek olan dünyanın 

önde gelen inşaat ve madencilik ekipmanları 
ticaret fuarı Bauma, Goodyear’a, lastiklerin ve lastik 

yönetimi çözümlerinin endüstrinin verimlilik ve 
sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı 

olmada oynadığı rolü sergileme fırsatı sunuyor. 
Tekerlekli yükleyiciler, belden kırma kamyonlar ve 
greyderler için tasarlanmış olan Goodyear GP-3E, 

tüm iddiasıyla Bauma 2022’de yer alıyor.
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Bauma’da sergilenen bir diğer yeni lastik 
ise Goodyear Powerload®. Kompakt 
yükleyiciler ve greyderler için tasarlanan 
Powerload, sağlam ve dayanıklı kompakt 
bir lastik olarak önce çıkıyor. Goodyear 
POWERLOAD, omuz bölgesinde ve yanak 
kısmında ekstra kalın ve pürüzsüz kauçuk 
bir koruma katmanı içeren yeni Smooth 
Guard Technology™’sine sahip. GP-3E’nin 
sırt deseni; ek kavrama kenarları, çift 
merkezli ve daha sık tasarlanmış deseni 
ile yüksek düzeyde çekiş sağlıyor. Aynı 
zamanda, lastik sırtı, ağırlığı eşit olarak 
dağıtarak yüksek seviyede çekişi ve 
yumuşak zemine batmadan ilerlemeyi 
desteklemek üzere tasarlandı.

Altyapı projeleri için   
lastik seçimi kolaylaşıyor
Goodyear, lastikli yükleyiciler, belden 
kırmalı kaya kamyonları ve greyderler 
için tasarlanan lastiği GP-3E’yi Bauma 
Fuarı’nda sektör profesyonellerinin 
beğenisine sunuyor. Bu tür araçlar 
genellikle yüksek maliyetli ve kısıtlı 
zamanda tamamlanması gereken büyük 
altyapı projelerinde kullanılıyor. Bu 
araçların sürücüleri olan operatörlerin 
ihtiyaçlarına yönelik araştırmaların 

sonucunda, Goodyear en son nesil 
lastiklerinin operasyonel çok yönlülüğünü 
GP-3E serisi ile arttırıyor. Gelişmiş GP-3E, 
operatörler için lastik seçimini çok kolay 
bir hale getiriyor.

GP-3E çekiş gücü ve performanstan 
ödün vermeden verimliliği 
maksimum düzeye getiriyor 
Goodyear, L3 (yükleyici ve buldozer), 
E3 (belden kırmalı kaya kamyonu) ve 
G3 (greyder) segmentlerindeki araçlara 
yönelik ürün ve hizmet sunma konusunda 
engin bir deneyime sahip. 

Rekabetçi pazarlarda karlılığı maksimum 
seviyeye getirmek operatörler için 
büyük önem taşıyor. Goodyear operatör 
maliyetlerini azaltırken performansı 
artırmak için yenilikler sunuyor. Örneğin, 
GP-3E’de Goodyear’ın özel olarak formüle 
edilmiş, gelişmiş aşınma direncine sahip 
olan ve operatörlerin lastik maliyetlerini 
azaltan Type 6 bileşimi kullanılıyor. 

Goodyear, önceki modellere kıyasla GP-
3E’nin ağırlığını azaltarak verimliliği de 
artırıyor. GP-3E, lastik sırtının aşınmaya 
karşı direncini artıran yeni çoklu çelik 
kuşaklı karkas yapısına sahip olduğundan, 

ağırlığının önceki modellere kıyasla daha 
düşük olması, güç ve dayanıklılıktan ödün 
vermesini gerektirmiyor. Goodyear’ın 
performanstan ödün vermeden 
verimliliği ve sürdürülebilirliği en üst 
düzeye getirme hedefine ulaşmasına 
yardımcı olan bu yapının lastik sırtı 
aşınmalarını optimize ettiği kanıtlandı.

GP-3E’nin sırt deseni; ek kavrama 
kenarları, çift merkezli ve daha sık 
tasarlanmış deseni ile yüksek düzeyde 
çekiş sağlıyor. Aynı zamanda, lastik sırtı, 
ağırlığı eşit olarak dağıtarak yüksek 
seviyede çekişi ve yumuşak zemine 
batmadan ilerlemeyi desteklemek üzere 
tasarlandı.

Yeni yapıyla birlikte bu geliştirilmiş 
sırt deseninin bir başka avantajı da 
operatörlere daha fazla konfor sunuyor 
olması. GP-3E özellikle sert zeminlerde 
titreşim seviyelerini azaltacak şekilde 
tasarlandı.  Bu, zorlu iklimlerde uzun 
vardiyalarla çalışan operatörlerin 
refahı için genellikle önemli bir özellik. 
Goodyear’ın “ELEKTRİKLİ SÜRÜŞ 
İÇİN HAZIR” felsefesi, şirketin en yeni 
lastiklerinin elektrikli, hibrit ve geleneksel 
dizel motorlu araçlarda kullanılabileceği 
anlamına geliyor. 
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FUARIN ADI BAŞLAMA-BİTİŞ
TARİHİ KONUSU ŞEHİR - YER DÜZENLEYEN

FİRMA

MAKTEK
EURASIA

16 Mart 2023
18 Mart 2023

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

Hannover
Messe

17-21 Nisan
2023

Uluslararası
Sanayi Fuarı

ALMANYA
Hannover

Hannover
Messe

AUTOMECHANICS 
2023

28-30 Nisan 
2023

Uluslararası 
Otomotiv 

Yedek parça, 
Aksesuar ve Servis 
Ekipmanları Fuarı

LETONYA 
Riga

BT1

Savunma Sanayi 
Sanal Fuarı

23 Temmuz 2022 
23 Temmuz 2023   

Online Sanal Savunma 
Sanayi Fuarı

365 Gün 
Online Sanal

Fuar Takip

Ulaşım ve 
Teknolojileri 
Sanal Fuarı

23 Temmuz 2022  
23 Temmuz 2023

Online Sanal Ulaşım 
ve Teknolojileri Fuarı

365 Gün 
Online Sanal

Fuar Takip

Busword
2023 07-12 Ekim 2023 

Otobüs ve otobüs 
endüstrisi fuarı

Belçika 
Brüksel Busword
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Geliştirdiği ürün ve hizmetlerle 
topluma fayda sağlamayı 

amaçlayan Ford Otosan, genç 
mühendisleri desteklemeye devam 

ediyor. Ford Otosan Eskişehir 
Fabrikası Malzeme Yönetim 

Sistemleri ekibi; Eskişehir Teknik 
Üniversitesi (ESTÜ) Endüstri 

Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 
geliştirdiği bir dijitalleşme projesinin 

sanayi danışmanlığını üstlendi. 
Proje, TÜBİTAK 2242 Üniversite 
Öğrencileri Araştırma Projeleri 

Yarışması’nda birincilik elde etti. 

Türkiye’nin bugününe ve yarınına yatırım 
yapmayı sürdüren Ford Otosan, üniversite-
sanayi iş birlikleriyle birçok yeni projeyi 
hayata geçiriyor. Bu iş birlikleri kapsamında; 
Ford Otosan Eskişehir Fabrikası Malzeme 
Yönetim Sistemleri ekibi ile Eskişehir Teknik 
Üniversitesi (ESTÜ) Endüstri Mühendisliği 
Bölümü öğrencileri, ‘Otomotiv Sektöründe 
Envanter Doğrulama Sürecinin Web Tabanlı 
Dijitalizasyonu’ adlı bir proje geliştirdi. Ford 
Otosan ekibinin sanayi danışmanlığını 
üstlendiği tez projesi, TÜBİTAK 2242 
Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Yarışması’nda büyük bir başarı elde ederek 
‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ kategorisinde 
birincilik elde etti.

Ödüllerini Teknofest’te 
Erdoğan’dan aldılar
Genç mühendisler, ödüllerini 
Samsun’da gerçekleşen Teknofest 

2022 organizasyonu kapsamında 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’dan aldı. Törene katılan Ford 
Otosan ekibi, birinciliği öğrencilerle 
birlikte kutladı. 

Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşu Ford 
Otosan, toplumsal kalkınmaya katkı 
sağlama hedefiyle uzun yıllardır birçok 
farklı alana yatırım yapıyor. Bu kapsamda 
üniversite-sanayi iş birliklerine büyük 
önem veren Ford Otosan, ESTÜ-Ford 
Otosan Akademi bünyesinde öğrencilerin 
sanayi projeleri geliştirmelerine 
imkan veriyor. Gençlerin eğitimleri 
ve gelişimlerine katkıda bulunurken, 
Türk otomotiv sektörünün geleceğine 
yatırım yapıyor. 60 yılı aşkın deneyimiyle, 
sektörde nitelikli iş gücü ve kaliteli 
eğitimi destekleyen Ford Otosan; ülke 
ekonomisine, istihdama ve topluma katkı 
sağlamak için çalışmaya devam ediyor.

Ford Otosan ekibinin desteğiyle
Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencilerine 

TÜBİTAK’tan birincilik ödülü
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BULUTLARA KOMŞU TOPRAKLAR:

Kaçkarlar

Karadeniz’in bulutlara komşu dağ 
sırası Kaçkarlar, yaklaşık 51 bin 500 
hektarlık bir alanı kapsıyor ve 1994 
yılından bu yana “millî park” unvanı 
taşıyor. Tabiatın insana cömert bir 
armağanı olan Kaçkar Dağları Millî 
Parkı, gözün görebildiği her yerde 
yeşilin binbir tonunda ormanlar, 
çayırlar, şelaleler, yaylalar, akarsular 
ve buzul gölleri ile çevrili bir diyar. 
Bölgeye özgü bitki ve hayvan türlerini 
de burada keşfetmek mümkün.

Kaçkar Dağları Millî Parkı’nın 
oldukça büyük bir kısmı Rize’nin 
Çamlıhemşin, geri kalanı ise Artvin’in 
Yusufeli ilçelerinin sınırları içinde 
yer alıyor. Kaçkarların eteklerinde 
ise büyüklü küçüklü onlarca yayla 
bulunuyor. Eskiden yaz aylarında 

köylerden yaylalara çekilmek üzere, 
yayla evinde kullanılacak eşya 
ve erzak katırlara yüklenir, sabah 
erkenden yola düşülürdü. Yaylacılık 
kültürünün asıl amacı yağ, kaymak, 
peynir, minci gibi hayvansal ürünleri 
elde etmekti, günümüzde ise 
çay yetiştiriciliğinin gelişmesiyle 
hayvancılık eski önemini yitirmiş 
durumdadır. Yayla evlerinin de pek 
çoğu sayfiye amaçlı kullanılmaktadır. 
Yayla evlerinin en güzel ve ince 
işçilikli örnekleri Sal, Hazindağ ve 
Pokut yaylalarında görülebilmektedir, 
ne var ki çoğu yüzü aşkın yaşlarında 
ve yıkık dökük durumdadır.

Kaçkar Dağları Millî Parkı’nın en ilgi 
çekici yerlerinden biri de şüphesiz 
Fırtına Vadisi’dir. Çamlıhemşin’den 

başlayarak Ardeşen’den Karadeniz’e 
dökülen Fırtına Deresi boyunca, 
bölgeye özgü kızılağaç, ladin, 
şimşir, kayın ormanları ve alpin 
çayırlıkları uzanır. Fırtına Vadisi 
bitki örtüsü ve barındırdığı hayvan 
türleriyle dünyanın koruma öncelikli 
100 ekolojik bölgesi arasında yer 
almaktadır. Üzerinde tarihî taş 
kemer köprüler barındıran ismiyle 
müsemma Fırtına; rafting, kano, 
yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, 
dağcılık, kaya tırmanışı, serbest dalış 
gibi adrenalin yüklü doğa sporlarına 
da kapı açıyor. Vadi boyunca uzanan 
yaylalara yürüyerek ve araçla ulaşım 
mümkün olmakla beraber, kamp ve 
pansiyon ile konaklama seçenekleri 
de mevcuttur.
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Türkiye lastik sektörü lideri Brisa ve ticari 
araç sektörünün öncü şirketi Otokar, uzun 
yıllara dayanan işbirliklerini geliştirmeye 
devam ediyor. Bu kapsamda Brisa’nın 
Lassa Maxiways ürünleri, turizm ve servis 
taşımacılığında en çok tercih edilen 
otobüs olan Otokar’ın Sultan modeli ile 
birlikte yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Kendi teknoloji, tasarım ve uygulamaları 
ile müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun 
özel çözümler sunan Otokar, Sultan 

model otobüsleri için Lassa’nın yeni 
nesil LSR grubu düz tip midibüs ve 
kamyonet lastiği Maxiways’i tercih etti. 
Yeni karışımı sayesinde önceki nesle 
göre %13 daha uzun ömür sağlayan 
Lassa Maxiways, hafif ticari ve ağır vasıta 
araçların ihtiyaçlarını karşılamak için 
geliştirildi. Lassa Maxiways’in güçlü 
karkas yapısı, ağır yüklerin üstesinden 
kolaylıkla gelirken düzensiz aşınmaların 
da önüne geçiyor. Sahip olduğu 

markalamalar ile kullanıcısına yaz ve kış 
kullanım imkanı sunan Lassa Maxiways 
serisi, kuru ve ıslak zeminlerde araca 
yüksek çekiş gücü ve mükemmel fren 
mesafesi kazandırıyor.

Brisa’nin yolcu taşımacılığı yapan midibüs 
ve otobüs grubu için Lassa markası 
altında özel olarak tasarladığı Maxiways 
ürünlerinin bu özellikleri ile Otokar’ın 
araçlarının verimliliğini ve son kullanıcı 
memnuniyetini arttırması hedefleniyor.

Brisa’nın yeni nesil Lassa Brisa’nın yeni nesil Lassa 
Maxiways lastikleriMaxiways lastikleri
şimdi Otokar’ınşimdi Otokar’ın
Sultan otobüslerindeSultan otobüslerinde Sabancı Holding iştiraki 

Brisa’nın hafif ve ağır ticari 
araçların ihtiyaçlarını 

karşılamak için geliştirdiği 
yeni nesil lastiği Lassa 

Maxiways, Otokar’ın pazar 
lideri Sultan otobüslerinde 

kullanılacak.
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İFTARLIK GAZOZ
Yönetmen: Yüksel Aksu Oyuncular: Cem Yılmaz, 

Berat Efe Parlar, Okan Avcı
Tür: Komedi, Dram Yapım: Türkiye, 2016

1823’te, kürkleri için hayvanları avlayan bir şirket 
vahşi doğanın kucağında faaliyet göstermektedir. 

Ne var ki bir avlanma sırasında, ekip Kızılderililerden 
gelen beklenmedik bir saldırıyla karşılaşır. 

Kızılderililerin pek çoğunu öldüren ekip, içlerinde 
en bilgili ve deneyimli olan Hugh Glass liderliğinde 
kayıklara binerek kaçmaya başlar. Sonraları kampa 

yürüyerek ulaşmaya çalışırlarken, Hugh Glass bir 
ayının saldırısına uğrar ve oldukça kötü bir şekilde 
yaralanır. Hızını kaybetmek istemeyen ekip Glass’ı 

bırakmaya karar verir. Eninde sonunda yaraları 
yüzünden öleceğini düşündükleri Glass’ın yanına üç 

kişiyi daha bırakarak yola devam ederler.

DİRİLİŞ
Yönetmen: Alejandro González Iñárritu 

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, 
Domhnall Gleeson

Tür: Western, Macera Yapım: ABD, 2015

1823’te, kürkleri için hayvanları avlayan 
bir şirket vahşi doğanın kucağında faaliyet 

göstermektedir. Ne var ki bir avlanma sırasında, 
ekip Kızılderililerden gelen beklenmedik bir 

saldırıyla karşılaşır. Kızılderililerin pek çoğunu 
öldüren ekip, içlerinde en bilgili ve deneyimli olan 
Hugh Glass liderliğinde kayıklara binerek kaçmaya 

başlar. Sonraları kampa yürüyerek ulaşmaya 
çalışırlarken, Hugh Glass bir ayının saldırısına 

uğrar ve oldukça kötü bir şekilde yaralanır. Hızını 
kaybetmek istemeyen ekip Glass’ı bırakmaya karar 
verir. Eninde sonunda yaraları yüzünden öleceğini 

düşündükleri Glass’ın yanına üç kişiyi daha 
bırakarak yola devam ederler.
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YARATICILIK 
A.Ş.

Yazar: Ed Catmull
Yayınevi: CEO Plus

Ed Catmull’un ekonomik 
kalkınma ile gelişmenin insana 

ve onun yaratıcılığına bağlı 
olduğunu, bu nedenle insana 

yatırım yapmak gerektiğini usta 
bir dille anlattığı Yaratıcılık A.Ş., 
New York Times en çok satanlar 

listesinde yer alıyor. Gelmiş 
geçmiş en iyi iş dünyası kitabı 
olarak nitelendirilen eser, hem 
sanatsal hem de idari anlamda 
yaratıcılık konusuna ışık tutarak 

yöneticilerin çalışanlarından 
nasıl daha özgün ürünler 
alabileceği konusunda da 

fikirler sunuyor.

SOKRATES’LE 
BİR AKŞAM 

YEMEĞİ
Yazar: Alan Ken Thomas

Yayınevi: Aylak Adam

Çağının en yenilikçi ve ileri 
görüşlü girişimcilerinden 

biri olarak gösterilen Steve 
Jobs, aforizma niteliğindeki 

sözleriyle ardından gelenlere 
ışık tutuyor. Kurduğu şirketle 
insanların birbiriyle iletişim 

kurma alışkanlıklarını değiştiren 
ve teknoloji üzerine daha çok 

düşünmeye sevk eden Jobs’ın bu 
bilge sözleri, Alan Ken Thomas 
tarafından derlendi. Sokrates’le 
Bir Akşam Yemeği, Steve Jobs’ın 
yaşamı boyunca farklı yerlerde 

dile getirdiği veya yazdığı 
ifadelerden oluşan bir aforizmalar 

kitabı niteliği taşıyor.

KLON
Yazar: Geoffrey Girard

Yayınevi: Panama Yayıncılık

Kötülük genlerden mi miras 
kalır, yoksa yetiştirilme 

tarzından mı gelir? Sorunun 
cevabını bu kitapta aramak, 
kanınızı donduracak. ABD 

Savunma Bakanlığı, yeni nesil 
bir biyolojik silah üretme 

çalışmaları arasında, dünyanın 
en ünlü seri katillerinin 

genlerini kopyalar. Söz konusu 
genler, artık onların birer 

kopyası olan ve ülkenin çeşitli 
yerlerinde tutulmuş aileleriyle 
yaşayan çocuklardadır. Olaylar, 

en tehlikeli klonların gerçeği 
öğrenip salıverilmesiyle adeta 

bir kabusa dönüşecektir.
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BULMACA
Sudoku

7 4 9
5 9 3 1
4 7 5 1 2

1 6 4 9
6 1 2 8

4 2 9 6
8 6 1

3 9 1 2 7 4
6 1 5

6 9 7 4
3 8 1

1 9 7 8
7 5 4 3 1

2 1 6 7

9 2 4
8 4 5 9
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• DANA BONFİLE 200 GR
• YEŞİL EKŞİ ELMA 60 GR
• TAZE NANE 3 YAPRAK
• TOZ TARÇIN 2 GR
• CEVİZ İÇİ 30 GR
• AYÇİÇEK YAĞI 5 GR
• TUZ 1 GR
• KAPYA BİBER 40 GR
• ÇARLİSTON BİBER 40 GR
• KÖY BİBERİ 40 GR
• TAZE MANTAR 40 GR
• ROZMARİN 2 DAL
• TAZE PATATES
• CHERRY DOMATES

Öncelikle bonfileyi et 
döveceği ve streç film yardımı 
ile incecik açıyoruz. Daha sonra 
rendelediğimiz elmayı, incecik 
kıydığımız nane yapraklarını, 
övüttüğümüz ceviz içini ve 
tarçını harmanlayıp bonfile-
nin içine alıp bohça şeklinde 
sarıyoruz. Daha sonra bonfileyi 
teflon tava veya ızgarada pişiri-
yoruz. Ayrı bir tavada az ayçiçek 
yağı ile cips şeklinde ince 
doğradığımız patatesi çarliston 

biberi, kapya biberi, köy biber-
ini, mantarı, cherry domatesi 
rozmarin ekleyerek istediğimiz 
büyüklükte doğrayıp tuz ilave 
ederek soteliyoruz.

SUNUM:
Soteledğimiz sebzeleri servis 

tabağına alıp kenarına iç dol-
gulu bonfileyi ilave ediyoruz. 
Çok lezzetli ve hafif bir akşam 
yemeği olarak değerlendirebilir-
siniz. Afiyet olsun

H
az

ır
la

nı
şı

Malzemeler
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Elmalı Tarçınlı Elmalı Tarçınlı 
BonfileBonfile
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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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