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2023 yılı ekonomik 
beklentiler...

K üresel ekonomide yaşanan 
ve neredeyse son 50 yıldır 
görülmeyen gelişmeler ne-
deniyle 2023 yılına ilişkin 
birçok belirsizlik ortaya çık-
mıştı. Ancak son dönemde-
ki eğilimler ile 2023 yılına 
ilişkin öngörüler giderek 
şekillenmeye başlamıştır. 

ABD, İngiltere, Almanya, 
Euro Bölgesi, Çin ve Ja-
ponya başta olmak üzere 
hemen tüm ülkelerde uzun 
yıllardır görülmeyen yüksek 
enflasyonlar yaşanmakta-
dır. Pandemi ile hareketle-
nen, Rusya-Ukrayna Savaşı 
ile hızlanan enflasyonlar 
hem katılaşmış hem de yay-
gınlaşmıştır. Enerji, gıda ve 
diğer tüm mallar fiyatların-
da artışlar sürmektedir. Enf-
lasyonlarda katılığın sona 
ermesi için daha kuvvetli 
para politikalarına ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Enflasyona karşı para 
politikalarında sıkılaşma 
kaçınılmaz hâle gelmiştir. 
Merkez bankaları daha er-

ken ve yüksek faiz artışları 
gerçekleştirecektir. 

Uygulanacak olan sıkı 
para politikaları nedeniy-
le ekonomik büyümeler 
olumsuz etkilenecektir. 
Etkilerin sonunda resesyon 
mu, yavaşlama mı yoksa 
durgunluk mu yaşanacağı 
da giderek belirginleşmek-
tedir.  2023 yılında gelişmiş 
ülkeler kısmen resesyon, 
kısmen durağanlık içinde 
kalacaktır.

2022 yılında miktar olarak 
yüzde 3,5 büyümesi öngö-
rülen dünya mal ticaretinin 
2023 yılında sadece yüzde 
1,0 büyüyeceği tahmin edil-
mektedir.  2023 yılının ilk 
yarısında dünya mal ticare-
tinde küçülme beklenmek-
tedir. Yılın ikinci yarısında 
ise büyüme yaşanması 
öngörülmektedir. Bu çerçe-
vede dünya mal ticaretinde 
miktar olarak oldukça sınır-
lı bir büyüme yaşanacaktır.

Türkiye’nin ihracatı da aynı 
dönemde yavaşlayacak. 
Ayrıca parite etkisi ile bazı 
aylarda ihracat, geçen yılın 
da altında kalabilecek. Av-
rupa’nın enerji kısıtlamaları 
nedeniyle üretimdeki dü-
şüşleri Türkiye’den tedarik 
ile karşılanabilecek, bu da 
ihracat düşüşünü sınırlaya-
cak. Türkiye’nin ihracatında 
Türk lirasının değeri ve ih-
racat finansmanı belirleyici 
iki unsur olacak.
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Tureksa’dan Tek seferde 
710 Ekipmanlı 355 Araç

İçinde bulunduğumuz
zor ekonomik şartlara rağmen

son derece hızlı yürüyen projede
çok kısa sürede hedefe ulaşılmış ve 

bu sayede Avrupa’nın da aynı anda ve 
tek seferde teslim edilen en yüksek araç 

sayısı olma özelliğine ulaşmış durumda.
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Üst yapı imal ve ihracatı konusunda 
ülkemizin yükselen yıldızı, Ankara 
merkezli Tureksa Araç Üstü Ekipman 
tarafından imal edilen 710 adet 
ekipmanlı 355 adet karla mücadele 
aracı sektörün en önemli firmalarından 
olan Sarılar Grup’a 17 Aralık 2022 
tarihinde Haliç Kongre Merkezinde 
düzenlenen görkemli bir törenle teslim 
etti. Karla mücadelede kullanılacak 
Mercedes, Ford ve Iveco araçlardan 
oluşan ve ekipmanları Tureksa 
tarafından üretilen 710 ekipmanlı 
355 aracın ülkemizin önde gelen 
firmalarından Sarılar Grup’a teslim 
töreni geniş bir katılımla gerçekleşti. 

Teslimat törenine; Tureksa Araç Üstü 
Ekipman Makine Projelendirme ve 
İmalat San. Tic. A.Ş. Genel Müdürü 
Zeliha Şahin, Tureksa Yöneticisi Tarık 
Şahin, Sarılar İnşaat ve Elektronik San. ve 
Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Ahmet Sarı, 
Sarılar Grup Ailesinden Süleyman Sarı 
ve İsmail Sarı, Sarılar Grup İş Geliştirme 
Müdürü Faruk Sarı, Mercedes-Benz 
Türk Kamyon Satış Direktörü Alper Kurt, 
Ford Çetaş Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mehmet Taşar, Çetaş 
Otomotiv Genel Müdürü Gülay Kökbaş, 
Iveco Satış Direktörü Erkan Erşin, Iveco 
Bayisi İstanbul Fiat Yönetim Kurulu 
Başkanı Cem Arı, Mercedes-Benz Türk 
Bayisi Heska Otomotiv Yönetim Kurulu 

Başkanı Hekim Toloğ ve çok sayıda 
tedarikçi katıldı. 

2016 yılında faaliyete başlayan 
Tureksa kurulduğu günden bu yana 
etik anlayışı, gelişmeye açık duruşu, 
teknoloji odaklı çalışma arzusu, yatırım 
yapmaktan çekinmeyen cesur yapısı, 
partnerleri ile uyumlu ticari bakışı, 
insani değerlere verdiği önem ile 
ilkelerinden şaşmayan yerli bir kimliğe 
sahip. Kurulduğu günden bu yana 
sürekli gelişen, hizmet ağını genişleten 
ve hali hazırda birçok ülkeye ihracat 
yapan yapısı ile tanına, güvenilen bir 
marka olarak yoluna emin adımlarla 
devam ediyor. 
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Bir yandan karla mücadele araçları 
üretirken diğer taraftan da yol süpürme 
araçları konusundaki uzmanlığına dayalı 
imalatlarını sürdürüyor. Nitekim bu son 
projede de yetkin personelleri, hızlı 
pozisyon alabilme kabiliyeti ile mesleki 
deneyimleri sayesinde son derece hızlı 
bir şekilde ve çok kısa sürede bir rekora 
imza atarak 710 ekipmanlı 355 araç 
imalatını gerçekleştirdi. 

Öte yandan;1993 yılında, çeşitli 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına hizmet 
vermeye başlayan Sarılar Grup, faaliyet 
alanını genişleterek ve iş hacmini 
büyüterek gerek kamu sektöründe ve 
gerekse özel sektörde gerçekleştirdiği 
ve halen gerçekleştirmekte olduğu 
faaliyetlerle SARILAR GRUP olarak 
bugün içinde bulunduğu saygın 
konuma gelmiştir. 

Bugün grubun başlıca faaliyet alanları 
içerisinde inşaat yapımı, kamu 
sektöründe çeşitli altyapı ve üstyapı 
işleri, her türlü araç ve iş makinesini 
kapsayan (Şoförlü, operatörlü ve yakıtlı) 
tam anlamıyla operasyonel kiralamalar, 
proje kapsamlı dış ticaret ilişkileri 
bulunmaktadır. 

Düzenlenen ve sektörde bir ilk olan 
törene sektörün teveccühü hayli 
yoğun olmuş, katılımcıların sıcak 
bir atmosferde gerçekleştirdikleri 
sohbetler dikkat çekmiştir.

Her iki taraf açısından da son derece 
uyumlu, verimli ve olumlu bir iş 
birliği içerisinde gerçekleşen projenin 
ülkemize hayırlı olmasını dileriz.
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Ford Trucks’ın ürettiği
ilk elektrikli kamyon
Pirelli R01 ile buluştu

Pirelli marka endüstriyel ve ticari lastiklerin 
lisanslı üreticisi Prometeon Tyre Group ve 
Ford Otosan’ın global ağır ticari markası 
Ford Trucks arasındaki güçlü iş birliği, yeni 
nesil ağır ticari araçlarda devam ediyor. 
Ford Trucks’ın ürettiği ve Hannover IAA’da 
lansmanını gerçekleştirdiği ilk elektrikli 
kamyonunda 315/70R22.5 ölçüsünde 
Pirelli lastikleri kullanıldı.
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Dünyada endüstriyel ve ticari lastik 
odaklı tek şirket ve Pirelli marka 
kamyon, otobüs, tarım ve iş makinesi 
lastiklerinin lisanslı üreticisi Prometeon 
Tyre Group, Ford Otosan’ın global ağır 
ticari araç markası Ford Trucks ile güçlü 
partnerliğini sürdürüyor. Otomotiv 
endüstrisinin en önemli etkinlikleri 
arasında kabul edilen ve bu yıl 20 – 25 
Eylül tarihleri arasında Almanya’nın 
Hannover şehrinde düzenlenen 

Uluslararası Ticari Araç ve Yan Sanayii 
Fuarı’nda (IAA Transportation) görücüye 
çıkan Ford Trucks’ın ilk elektrikli 
kamyonunda 315/70R22.5 ölçüsünde 
Pirelli lastikleri kullanıldı. 

Paris İklim Anlaşması, AB Yeşil 
Mutabakat ve Avrupa Otomobil 
Üreticileri Birliği’nin (ACEA) “Sıfır 
emisyonlu yük taşımacılığına 
geçiş” bildirisi gibi sözleşmeler 
çerçevesinde geleceğin sıfır emisyonlu 

taşımacılığına odaklanan Prometeon 
Tyre Group ve Ford Trucks, yüzde 
100 elektrikli kamyonda güçlerini 
birleştirdi. Ford Trucks, sürdürülebilirlik 
bakış açısıyla sıfır karbon emisyonu 
hedefi doğrultusunda ürettiği 
elektrikli kamyonunun Hannover 
IAA’daki lansmanında lastik partneri 
Pirelli’yi seçti. 

315/70R22.5 Pirelli R01 lastikleriyle 
donatılmış Ford Trucks’ın yüzde 100 
elektrikli kamyonu, IAA’da büyük ilgi 
görürken Ford Trucks’ın sürdürülebilirlik 
bakış açısıyla geliştirdiği en inovatif ağır 
ticari aracının seri üretiminde Pirelli’nin 
R ve H 02 serisi lastikleri de kullanılacak. 
Prometeon Tyre Group da Prometeon 
mühendisliği ile geliştirdiği yenilikçi 
ürünleri sayesinde, son dönemde ağır 
ticari araç sektöründe hızla ivmelenen 
elektrikli araçlara geçiş sürecinde aktif 
rol üstelenmeye devam edecek. 

PROMETEON TYRE GROUP
Prometeon Tyre Group, tüm dünyada 
endüstriyel lastik (kamyon, otobüs, 
tarım ve iş makinesi) odaklı tek şirket 
olup, ANTEO, ERACLE ve TEGRYS 
markalarının yanı sıra FORMULA, 
PHAROS ve PİRELLİ lisansıyla 
endüstriyel ve ticari lastiklerinin 
üretimini gerçekleştirmektedir. Grubun 
ürün yenilikçiliğini temsil eden dört 
fabrikası (ikisi Brezilya’da, biri Mısır’da, 
biri Türkiye’de), üç Ar-Ge Merkezi 
(İtalya, Brezilya, Türkiye) ve Mısır’da 
bir Geliştirme Merkezi bulunmaktadır. 
Prometeon Tyre Group, beş kıtada 
40’tan fazla ülkede yaklaşık 8.000 
çalışanı bünyesinde bulundurmaktadır. 
Türkiye’de 1960 yılında İzmit’te 
kurulan ilk lastik fabrikasını da yöneten 
Prometeon Türkiye ise yaklaşık 75 
ülkenin içinde yer aldığı “Türkiye,  
AFME (Afrika-Orta Doğu), Rusya ve CIS 
(Orta Asya ve Kafkaslar)” Bölgesi’nin 
yönetim merkezi konumundadır. 
Prometeon’un 2019 yılında imzacısı 
olduğu United Nations Global 
Compact, 165 ülkeden 15.500 şirketi 
kapsamaktadır. Prometeon ayrıca 
2020’de United Nations Global 
Compact Network Italy’nın kurucu 
üyeleri arasında yer almıştır.
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Mercedes-Benz kamyonlar çok güçlü ve çok kazançlı

Ağır ticari araç sektörünün 
ihtiyaçlarını dinleyen
Mercedes-Benz Türk, 

kamyonlarını yeniliklerle donattı

Hem filo müşterileri hem de bireysel kullanıcıların ilk tercihi 
olmayı sürdüren Mercedes-Benz Türk, kamyon ürün ailesinde 

gerçekleştirdiği yenilikleri müşterileri ile buluşturmaya başladı. 
Yeni nesil OM 471 motor ile donatılan Mercedes-Benz Actros ve 

Arocs modelleri, seçilen sürüş moduna göre bir önceki nesle kıyasla 
yüzde 4’e varan yakıt verimliliği sağlarken araçların standart 

donanımları da genişletildi. Mercedes-Benz Türk, hafif kamyon 
segmentinde şehir içi dağıtım, kısa mesafe taşımacılığı ve kamu 

uygulamalarında yoğun bir şekilde kullanılan Atego modelinde de 
Powershift şanzımanı standart olarak sunmaya başladı.
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Mercedes-Benz Türk, Actros, Arocs ve 
Atego’dan oluşan çekici, inşaat ve kargo-
dağıtım gruplarında sunduğu yenilikleri 
müşterileriyle buluşturmaya başladı. 
Pazar koşulları ve müşterilerinden 
gelen talepler doğrultusunda kamyon 
model ailesinde yenilikler gerçekleştiren 
şirket, yeni nesil kamyonlarıyla da filo 
müşterilerinin ve bireysel kullanıcıların ilk 
tercihi olmayı hedefliyor. 

Mercedes-Benz Actros ailesi  
3. nesil OM 471 motoru ile   
“çok güçlü, çok kazançlı”
Mercedes-Benz Türk, önceki iki nesli ile 
standartları belirleyen OM 471 motorunun 
yeni neslini Actros ailesinde sunmaya 
başladı. Ekim ayından itibaren sunulan ve 
verimliliği artıran birçok yeniliğe kavuşan 
yeni nesil OM 471 motor, müşteri ve 
sürücülerin her türlü taleplerine yanıt 
verebilecek özelliklerle donatıldı.

Yeni ateşleme sistemine sahip olan 3. 
nesil OM 471, motor gücüne en uygun 
turbo besleme seçenekleri ile sunuluyor. 
480 PS’e kadar Mercedes-Benz Actros 
çekici ve kamyonlarda yakıt tüketimi 
odaklı turbo beslemeyle sunulan motor, 
turbo beslemesi ve seçilen sürüş moduna 
göre bir önceki nesle kıyasla yüzde 3 ila 
yüzde 4 arasında değişen yakıt verimliliği 
sağlıyor. 510 PS - 530 PS güç seneğine 
sahip Actros çekici ve kamyonlar ise güç 
odaklı turbo besleme ile donatılıyor.

G281-12 şanzıman ile donatılan 
Mercedes-Benz Actros 1848 LS 

modelinde ise standart ve power sürüş 
modlarında 7 ve 12. vitesler arasında 
200 Nm’lik ekstra bir tork sunuluyor. 
Bu özellik sayesinde, örneğin otoyol 
rampalarında veya sollama gibi daha 
fazla performans gerektiren durumlarda 
tek bir düğme ile ekstra güç sağlanıyor. 

3. nesil OM 471 motor ile Powerbrake 
(güçlendirilmiş motor freni) gücünde de 
değişimler söz konusu oldu. Powerbrake, 
turbo tipine göre 380 kW - 425 kW 
arasında güç sunuyor.

Daha hızlı vites geçişi ve kalkışlarda 
daha doğru vites seçimi sağlayan 
Powershift Advanced paketi, 3. nesil OM 

471 motorlu araçlarda standart olarak 
sunulmaya başladı. İlk etapta sadece 
3. nesil OM 471 motorlu araçlarda 
sunulan Powershift Advanced paketi ile 
iyileştirilmiş kalkış ve vites değiştirme 
performansı, yüzde 40’a kadar azaltılmış 
tork kesintisi süresi ve optimize edilmiş 
kavrama kontrolü sunuluyor. 

Mercedes-Benz Actros çekiciler 
yeni donanımları ile “çok 
teknolojik, çok kazançlı”
Mercedes-Benz Türk, Actros ailesinin 
kokpitlerinde de önemli değişimler 
sunmaya başladı. Mercedes-Benz Actros 
1845 LS modelinde sunulan klasik 
kokpitin gösterge paneli 10,4 cm’den 
12,7 cm’ye yükseltilirken, Mercedes-
Benz Actros L 1848 ve Actros L1851 LS 
modellerinde standart olarak sunulan 10 
inçlik multimedya kokpitten Mercedes-
Benz Actros L 1851 LS Plus paketinde 
standart olarak sunulan 12 inçlik 
Multimedia Kokpit Interaktif’e geçildi. 
Böylece bütün Mercedes-Benz Actros L 
çekici ailesinde artık 12 inçlik Multimedia 
Kokpit Interaktif standart hale geldi.  

Daha önce Mercedes-Benz Actros L1851 
ve Actros L 1851 Plus modellerinde 
sunulan LED farların Actros L 1848 
modelinde de sunulmaya başlaması 
sayesinde Actros L ailesinin tüm üyeleri 
LED farlara geçiş yapmış oldu. Ayrıca 
Mercedes-Benz Actros L ailesinin tüm 
modellerinde alt yatak için yeni konforlu 
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şilte ve mesafe kontrol asistanı standart 
olarak sunulmaya başlandı. Daha önce 
Actros L 1851 ve 1851 Plus modellerinde 
standart olan bu özellikler artık tüm 
Mercedes-Benz Actros L ailesinde 
standart donanımda sunuluyor.

Damper römork ile yapılan hurda ve 
hafriyat taşımacılığı için piyasadan gelen 
daha kalın şasili Mercedes-Benz Actros 
1845 LS talepleri doğrultusunda yapılan 
çalışma neticesinde, modelin şasi kalınlığı 
artık 6 mm’den 8 mm’ye çıkartılabiliyor. 
Opsiyonel olarak sunulan ilgili donanım 
ile ön aks ve makas 7.5 tondan 8 tona 
çıkartılırken, aracın lastik ölçüleri de 
295/80’den 315/80’e dönüştürüldü. 
Bununla birlikte Mercedes-Benz Actros 
1845 LS’in ağırlık varyantı da 18 tondan 
20.5 tona yükseltildi.

Nakliye ürün portföyünde yer alan 
tüm standart araçlarda 10,4 cm 
büyüklüğündeki gösterge paneli yerine 
12,7 cm büyüklüğündeki yeni gösterge 

paneli sunulmaya başlandı. Daha önce 
nakliye ürün portföyünde yer alan 
yerli araçlarda LED gündüz sürüş farı 
sunulurken, gelen yeniliklerle birlikte 
nakliye ürün portföyündeki kısa kabinli 
yataksız ithal tüm standart araçlarda LED 
gündüz sürüş farı ve LED sinyal lambası 
sunulmaya başlandı.

Bu yeniliklere ek olarak Mercedes-Benz 
Actros 3242 L Plus paketi özel yeniliklere 
kavuştu. Sürücü koltuğu ısıtmalı olan 
Actros 3242 L Plus pakette, muavin 
koltuğu ısıtmalı ve süspansiyonlu 
versiyon ile değiştirildi. 

Mercedes-Benz Arocs inşaat 
kamyonları “çok konforlu,   
çok kazançlı”
Yeni nesil OM 471 motor ile donatılmaya 
başlanan Mercedes-Benz Arocs inşaat 
kamyon serisi de yüksek performans 
ve düşük yakıt sarfiyatı için geliştirilen 
motor ve şanzımana kavuştu. Söz 

konusu kamyonun ürün ailesinde 
bu özelliğin yanı sıra kabin içinde de 
yenilikler sunuluyor. Mercedes-Benz 
Arocs’ta; kabin içi konforu artıran10,4 
cm büyüklüğündeki gösterge paneli 
yerine 12,7 cm büyüklüğündeki yeni 
gösterge paneli, USB bağlantılı radyo 
yerine bilgi eğlence sistemine sahip 
dokunmatik radyo ve daha önce opsiyon 
olarak sunulan filo yönetim sistemlerinin 
kolay kurulumunu sağlayan “filo yönetim 
sistemi ön hazırlık” opsiyonu artık 
standart olarak sunuluyor. Gündüz sürüş 
farı ise LED gündüz sürüş farı ve LED 
sinyal lambası ile değiştirildi.

Mikser Mercedes-Benz Arocs 4142B 
modelinde sürüş konforunu artıracak 
konforlu tip çelik kabin süspansiyon 
standart olarak sunulurken, Arocs 4148K 
ve 4851K modelinde inşaat araçları 
için fonksiyonel kullanıma yönelik Arka 
Kurtarma Çeki Kancası - Ringfeder 
standart donanıma eklendi.
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Mercedes-Benz Arocs çekici ailesi 
teknolojiye ağırlığını koydu
Mercedes-Benz Arocs 1842 ve Arocs 3351 
modellerinde 10,4 cm büyüklüğündeki 
gösterge paneli yerine 12,7 cm 
büyüklüğündeki yeni gösterge paneli, 
USB bağlantılı radyo yerine bilgi eğlence 
sistemine sahip dokunmatik radyo ve 
LED Gündüz Sürüş Farları sunulmaya 
başlandı. Multimedia Kokpit Interaktif, 
ambiyans aydınlatma, Premium yataklar 
ve cam versiyonlu elektrikli sunroof 
gibi birçok premium yeniliğe kavuşan 
2.5 metre kabine sahip Mercedes-Benz 
Arocs 3353 ve Arocs 3358 modelleri, dış 
donanımda ise LED Gündüz Sürüş Farları 
ve aydınlatmalı Mercedes-Benz yıldızı ile 
dikkat çekiyor.  

Mercedes-Benz Atego’da Powershift 
şanzıman sunulmaya başlandı
Mercedes-Benz Türk, hafif kamyon 
segmentinde şehir içi dağıtım, 
kısa mesafe taşımacılığı ve kamu 

uygulamalarında yoğun bir şekilde 
kullanılan Atego modelinde de 
yenilikler sunuyor. Tüm Mercedes-
Benz Atego modellerinde Powershift 
şanzıman sunulmaya başlanması söz 
konusu ürün ailesindeki en büyük 
yenilik oldu. Bu özelliğe ek olarak tüm 
Mercedes-Benz Atego araçlarda 10,4 
cm büyüklüğündeki mevcut gösterge 
paneli yerine 12,7 cm büyüklüğündeki 
yeni gösterge paneli 
sunulmaya 
başlandı. 

Mevcut durumda çöp paketlerinde 
standart olarak sunulan PSM’nin tüm 
Mercedes-Benz Atego portföyünde 
sunulmaya başlanması ile üst yapı ile 
araç arasında ortak dil olması sağlanıyor.

Sürekli iyileştirme prensibi ile tüm 
model ailesinde yenilikler gerçekleştiren 
Mercedes-Benz Türk, Türkiye kamyon 
pazarındaki öncü konumunu 

sürdürmeyi hedefliyor.



14 RADÜS DERGİSİ   2022

ASELSAN ve KARSAN’dan 
Yerli ve Milli

Elektrikli Minibüs

Türkiye’nin yüksek
teknolojili mobilite çözümleri 
sunan markası Karsan, ASELSAN’la 
modern ve çevreci ulaşım için yerli 
ve milli iş birliğine imza attı. İş birliği 
kapsamında Karsan, e-JEST modelini 
ASELSAN çekiş sistemi ile donatılmış 
olarak üretecek. Tam bağımsız 
tedarik zinciri ekosistemi için batarya 
sistemi de ülkemizin akü, batarya ve 
pil ihtiyacını milli olarak karşılayan 
ASPİLSAN Enerji tarafından üretilecek.
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‘Mobilitenin Geleceğinde Bir 
Adım Önde’ olma vizyonu ile ileri 
teknolojili mobilite çözümleri sunan 
ve e-JEST modeliyle Avrupa’da 
elektrikli minibüs pazarının iki yıl 
üst üste lider markası olan Karsan, 
yeni iş birliğiyle hedef büyütüyor. 
Markanın 2018 yılında lanse 
ederek 2019 yılı başında yollarla 
buluşturduğu ilk elektrikli modeli 
e-JEST, ASELSAN’la yapılan iş birliği 
kapsamında yerli ve milli batarya ile 
yollara çıkmaya hazırlanıyor. Anlaşma 
kapsamında Karsan, yeni e-JEST 
modelini ASELSAN çekiş sistemi ile 
donatılmış olarak üretecek. Yerli ve 
milli elektrikli çekiş sistemi olarak, 65 
kWh kapasiteye sahip batarya, 70 kW 
güce sahip elektrik motoru, motor 
sürücüsü, araç kontrol bilgisayarı, 
sürücü görüntüleme paneli ve 
şarj kontrol ünitesi yer alacak. Tam 
bağımsız tedarik zinciri ekosistemi 
için batarya sistemi de ülkemizin akü, 
batarya ve pil ihtiyacını milli olarak 
karşılayan ASPİLSAN Enerji tarafından 
üretilecek. Aşağı açılır kayar camın yer 
aldığı e-JEST versiyonu, sağladığı konfor 
ile yine ön plana çıkacak. İki adedi katlanır 
olmak üzere toplamda 12 adet koltuk 
sayısına sahip olacak Karsan e-JEST’ler, 
ASELSAN hızlı şarj altyapısı ile yaklaşık bir 
saatte şarj olacak. 

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve 

Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, 
üretilecek yerli ve milli elektrikli araçlar 
için şu değerlendirmede bulundu: 
“ASELSAN mühendislerinin milli 
imkanlarla geliştirdiği teknolojiler 
ülkemizin gerekli gördüğü her alanda 
yetkin ürünlere dönüşüyor. Askeri alanda 
kendini ispat etmiş bir şirket olarak, 
komuta-kontrol, güç elektroniği, 

motor kontrol ve görev bilgisayar 
sistemleri gibi konularda sahip 
olduğumuz bilgi birikimi ve 
deneyimlerimizi elektrikli araç 
sektörüne aktardık. Yerli ve 
milli elektrikli araç sistemlerinin 
yaygınlaşarak ülkemizde bu 
konuda bir ekosistemin oluşması 
için çalışıyoruz. Bunun için bizleri 
Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) ile 
teşvik eden Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz.” 

ASELSAN ile yaptıkları anlaşmanın 
son derece önemli olduğunu 
vurgulayan KARSAN CEO’su 
Okan Baş, “KARSAN olarak 
tüm proje ve iş birliklerimizle 
geleceğin teknolojilerine öncülük 
ediyor, toplu ulaşım alanındaki 
çözümlerimizi bu bakış açısıyla 
şekillendiriyoruz. Avrupa’nın 
farklı ülkelerinde yüzde 100 
elektrikli araçlarımızla hizmet 
vererek ülkemizi temsil ediyoruz. 
Şimdi de Avrupa’da elektrikli 

minibüs pazarının iki yıldır üst üste 
lideri olan KARSAN e-JEST modelimizin 
ASELSAN çekiş sistemi ile donatılmış 
yeni versiyonunu üretiyoruz. Türkiye’de 
modern ulaşım dönüşümü anlamında, 
böylesine örnek bir çalışmaya imza 
attığımız için son derece gururluyuz. Bu 
adımımızın; benzer iş birlikleri için emsal 
teşkil edeceğine inanıyorum” dedi. 

Okan Baş
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Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
küresel ölçekteki başarılı çıkışını 
sürdürüyor. Yılın ilk yarısında 6 metreden 
18,75 metreye kadar uzanan elektrikli 
otobüs ailesinin lansmanını yaparak 
Türkiye’de ve yurt dışında birçok fuara 
katılım gösteren Otokar’ın elektrikli 
otobüslerinin yeni adresi Romanya oldu. 
Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 50’yi 
aşkın ülkesinde on binlerce otobüsü 
ile milyonlarca yolcuya konforlu, 
güvenli seyahat imkânı sunan şirket, 
Romanya’nın Mogoşoaia Belediyesi’nin 
elektrikli otobüs ihalesini kazandı. 
Sözleşmesi imzalanan ihale kapsamında 
Otokar, 12 adet elektrikli e-KENT 
otobüsünün teslimatını 2023 yılı içinde 
yapacak. Otobüsleriyle şehrin elektrikli 
dönüşümüne öncülük edecek olan 
Otokar, araçların 9 yıl satış sonrası hizmet 
ve bakımını da üstlenecek. 

Otokar’dan 
Romanya’ya elektrikli 
otobüs ihracatı
Türkiye otobüs pazarının lideri Otokar, 
Romanya’nın Mogoşoaia Belediyesi’nin 
elektrikli  otobüs ihalesini kazandı. Sözleşmesi 
imzalanan ihale kapsamında Mogoşoaia’ya 
12 adet elektrikli e-KENT otobüs teslim edecek 
olan Otokar, şehrin elektrikli dönüşümüne 
öncülük edecek. İtalya, Fransa, İspanya 
başta olmak üzere Avrupa’nın pek çok 
ülkesinde toplu ulaşım şirketleri ve 
belediyeler tarafından denenerek büyük 
beğeni   kazanan 12 metrelik 
çevre dostu  e-KENT’lerin teslimatı 
2023 yılında yapılacak.
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Daha temiz bir çevre, daha sessiz trafik, 
daha düşük işletme maliyetleri ve daha 
yüksek verimlilik sağlamak hedefiyle 
tasarlanan e-KENT’in test edildiği Almanya, 
İspanya, İtalya, Fransa başta olmak üzere 
Avrupa genelinde yolcular, otobüs 
şirketleri ve belediyeler tarafından büyük 
beğeni kazandığını söyleyen Otokar Ticari 
Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Kerem 
Erman, şirketin elektrikli otobüs alanında 
iddiasını artırdığını belirtti.

AVRUPA’DA    
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Otokar’ın değişen müşteri ihtiyaç ve 
beklentilerini küresel ölçekte yenilikçi 
teknolojiler ile karşıladığına dikkat 
çeken Erman, “Kendi teknolojimiz ile 
rekabet gücü yüksek, çevreci araçlar 
geliştiriyoruz. On binlerce aracımız 
dünyanın dört bir yanında 50’den 
fazla ülkede hizmet veriyor. 5 ay önce 
lansmanını yaptığımız 6 metreden 18,75 
metreye kadar uzanan yeni elektrikli 
otobüs ailemiz Türkiye’de ve Avrupa’da 
büyük beğeni topladı. Kullanıcılarımız 

ürünlerin sıfır emisyona sahip, sessiz 
araçlar olmasının yanı sıra taşıma gücü 
yüksek ve toplam sahip olma maliyetinin 
düşük olmasına önem veriyor. Otokar’ın 
elektrikli otobüs ailesini geliştirirken bu 
ihtiyaçları odağımıza aldık, geleceğin 
beklentilerine uygun ideal bir ürün ailesi 
oluşturduk “ dedi.

“İHRACATTAKİ İDDİAMIZI 
ELEKTRİKLİ OTOBÜS AİLEMİZLE 
ARTIRIYORUZ”
Farklı güzergahlar için geliştirdikleri 
farklı uzunluk ve kapasiteli araçların 
Avrupa’daki otobüs işletmecileri ile 
operatörlerin kısa sürede ilgisini çektiğini 
belirten Kerem Erman, “Sürdürülebilirlik 
ve çevre odaklı yaklaşımlarıyla  toplu 
ulaşımda alternatif yakıtlı araçlar 
dönüşümü başlatan ülkelerde yollarda 
olmaktan mutluyuz. Otokar olarak 
ihracattaki iddiamızı elektrikli otobüs 
ailemizle artırıyoruz. Toplu ulaşımda yeni 
bir dönem başlatacak olan e-KENT’lerin 
Mogoşoaia halkına hayırlı olmasını 
diliyoruz” açıklamasını yaptı.

TAM ŞARJLA 300 KM YOL 
YAPAN E-KENT ŞEHİRLERİN 
HAVASINI DEĞİŞTİRİYOR
Dinamik, zarif, modern tasarımıyla 
dikkat çeken e-KENT, lansmanından 
günümüze binlerce Avrupalı 
tarafından deneyimlendi. Şehirlerin 
değişen ihtiyaçlarına en uygun 
çözümü sunacak şekilde Otokar 
Ar-Ge mühendisleri tarafından 
geliştirilen araç, farklı batarya kapasite 
seçenekleri sunuyor. Otobüsün Li-
ion NMC bataryaları, hızlı ve yavaş 
şarj özellikleriyle taşımacılığa çeviklik 
katıyor. Tam şarjla topografya ve 
kullanım profiline bağlı olarak 300 
kilometre üzerinde menzile ulaşabilen 
e-KENT, geniş iç hacmi ile yolcular için 
daha iyi görüş ve konfor sunuyor.
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Otokar
iş ortaklarıyla 

Kıbrıs’ta 
buluştu

Geleceği, 
yetkili bayi ve 

servisleri 
ile birlikte 

kurgulayacak
Türkiye’nin öncü otomotiv 

şirketlerinden Otokar, yetkili bayi 
ve servisleriyle Kıbrıs’ta buluştu. 

Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri 
Akgül ev sahipliğinde gerçekleşen 

toplantıya Türkiye genelinden 
100’e yakın iş ortağı, Otokar satış, 

pazarlama ve satış sonrası hizmetler 
ekipleri katıldı. “Birlikten Gelecek 

Doğar” temasıyla düzenlenen ve 4 
gün süren organizasyonda, 2022 yılı 

değerlendirilirken, gelecek planları 
konuşuldu ve yeni yıl hedefleri 

belirlendi. 

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
Türkiye genelindeki paydaşlarıyla bir araya 
gelmeye devam ediyor. Hizmet verdiği 
alanlarda satışa sunduğu araçlarının 
yanı sıra satış sonrası hizmetleriyle de 
fark yaratan Otokar, Türkiye genelindeki 
yetkili bayi ve servisleriyle Kıbrıs’ta bir 
araya geldi. “Birlikten Gelecek Doğar” 
mottosuyla düzenlenen buluşma, Elexus 
Hotel’de gerçekleştirildi. 

Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri 
Akgül ev sahipliğinde gerçekleşen 
buluşmaya, Türkiye genelindeki yetkili 
bayi ve servislerinden 100’e yakın yetkili,  
Otokar satış, pazarlama ve satış sonrası 
hizmet ekipleri katıldı. 2022’de tanıtımını 
yaptığı ve satışa sunduğu araçlarıyla 
yenilik rüzgarı estiren; üretim, satış ve 
ihracatta önemli başarılara imza atan 
Otokar’ın düzenlediği buluşmada yıl 
değerlendirmesi yapılırken, gelecek 
planları konuşuldu ve yeni yıl hedefleri 
belirlendi.

“YENİ ARAÇ AİLEMİZ TÜRKİYE’DE 
VE AVRUPA’DA BÜYÜK BEĞENİ 
KAZANDI”
Yenilikler yılı olarak ilan ettiği 2022’de 
Otokar’ın kent içi toplu taşıma, personel, 
turizm taşımacılığı ve hafif kamyon 
segmentinde fark yarattığını belirten 
Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, 
“Sektörde 60 yıla yakın tecrübesi ile 
ürettiği araçların yanı sıra Ar-Ge, dijital 
dönüşüm, alternatif yakıtlı araçlar ve 
sürdürülebilirlik konularında birçok 
ilke imza atan Otokar, 2022 yılında da 
yenilikleriyle sektöre yön vermeye devam 
etti. Geleceğimize yatırım yapmaya devam 

ettiğimiz 2022’de 7 metreden 21 metreye 
kadar farklı uzunluktaki otobüslerimiz, 
turizm ve servis taşımacılığının yanı sıra 
kamyon segmentinde sunduğumuz 
araçlarımız büyük beğeni kazandı. 
Yılın ikinci çeyreğinde, ilk kez Busworld 
fuarında tanıttığımız yeni elektrikli araç 
ailemiz, ülkemizde de Avrupa’da da 
tam not aldı. Otokar olarak Türkiye’de 
ve dünyada 50’yi aşkın ülkede modern, 
dayanıklı ve çevreci araçlarımızla her gün 
milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli 
toplu taşıma imkanı sunuyoruz. Diğer 
taraftan hafif kamyon segmentinde yeni 
nesil kamyonlarımızla ticaretin ağır iş 
yükünü hafifletiyoruz. İş ortaklarımızdan 
aldığımız güçle bugüne kadar birçok 
büyük başarıya, öncü işlere imza attık; 
sektördeki liderliğimizi sürdürdük. 
Kıymetli emekleri için tüm iş ortaklarımıza 
teşekkür ederiz” dedi.

“GELECEĞİMİZİ BİRLİKTE 
KURGULAYACAĞIZ”
Otokar’ın iş ortaklarıyla uzun yıllara 
dayanan işbirliği süresince, birlikte 
hareket ederek sayısız başarıya ulaştığını 
vurgulayan Akgül, “İş ortaklarımız ile 
sahip olduğumuz güçlü bağ sayesinde 
değişen pazar koşullarına birlikte uyum 
sağladık, birlikte değiştik, birlikte geliştik. 
Aramıza katılan yeni bayilerimizle 
gücümüze güç kattık. Globalleşme 
adımlarımız, ürün geliştirme ve üretim 
maliyeti avantajları paydaşlarımıza fayda 
sağlamaya devam edecek. Geleceğimizi 
birlikte kurgulayacağız. Önümüzdeki 
süreçte bu büyük aile ile nice başarılara 
imza atacağımıza inancımız tam” 
açıklamasını yaptı.
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Turan Şakacı: TOGG’daki gelişme
elektrikli araç şarj istasyonlarının 

yaygınlaşması açısından
hayati öneme sahip

TOGG’un banttan indirilmesi ile beraber Türkiye, bir hayalini daha gerçekleştirdi. 
Yerli ve milli TOGG, 2023 yılının ilk çeyreğinde caddelerde olacak. ISOMER markasıyla 

elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu ve işletilmesi için EPDK’dan lisans alan 
sayılı kurum arasında bulunan ÜÇAY Grup’un CEO’su Turan Şakacı, “TOGG’un 

banttan inerek hayatımıza girmesi elektrikli şarj istasyonları için çok önemli bir 
adım. Elektrikli araç şarj istasyonlarının yaygınlaşması açısından TOGG’daki bu 

gelişmeyi hayati bir önem olarak değerlendirebiliriz. ISOMER markamızla elektrikli 
şarj istasyonlarında hızla yol alarak liderliği ele alacağımıza inancımız tamdır” dedi.
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Türkiye bir hayalini daha gerçekleştiriyor. 
Kısa adı TOGG olan Türkiye›nin Otomobili 
Girişim Grubu 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramımızda Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ve görkemli 
bir törenle açıldı. 

ISMOMER İLE LİDERLİĞİ HEDEFLEYEN 
ÜÇAY GRUP’TA TOGG SEVİNCİ
Dünyaca ünlü güç yönetim firması 
EATON, elektrikli araç şarj istasyonları 
çözümleri için Türkiye’nin önde gelen 
şirketlerinden ÜÇAY Grup ile bundan 

yaklaşık 1 yıl önce partnerlik anlaşması 
imzalamıştı. Anlaşma ile ÜÇAY Grup, 
ISOMER markası ile elektrikli araçların şarj 
istasyonları satışında ve servisinde tek 
yetkili olmuştu.

ÜÇAY Grup CEO’su Turan Şakacı, 
“TOGG’un banttan inerek hayatımıza 
girmesi elektrikli şarj istasyonları için çok 
önemli bir adım. Türkiye’nin yerli ve milli 
aracı TOGG, 2023 ilk çeyrekte sokaklarda 
olacak. Elektrikli araç şarj istasyonlarının 
yaygınlaşması açısından TOGG’daki 
bu gelişmeyi hayati bir önem olarak 
değerlendirebiliriz.” dedi.

ŞAKACI: TOGG, ELEKTRİKLİ ARAÇ 
KULLANIM ALGISINI DEĞİŞTİRECEK
TOGG ile elektrikli araç algısının 
değişeceğini vurgulayan ÜÇAY Grup 
CEO’su Turan Şakacı, “Türkiye ve dünyada 
elektrikli araç pazarı ile ilgili çok önemli 
gelişmeler yaşanıyor. Sürdürülebilir 
bir gelecek planında elektrikli araçlar 
önemli bir yer teşkil ediyor. Bununla 
ilgili başta Avrupa olmak üzere tüm 
dünyada ciddi yaptırım adımları atılıyor. 
TOGG, 2023 yılının ilk çeyreğinde 
yollara çıkacak. TOGG ile birlikte ülkemiz 
tüketicisinin elektrikli araç kullanım 
algısının değişeceğine ve elektrikli 
araç pazarındaki talebin artacağına 
inanıyorum.” şeklinde konuştu.

“HIZLA YOL ALARAK LİDERLİĞİ ELE 
ALACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAM”
ISOMER markasıyla elektrikli araç şarj 
istasyonlarının kurulumu ve işletilmesi 
için EPDK’dan lisans alan sayılı kurum 
arasında bulunduklarını belirten Şakacı, 
“TOGG’daki son gelişmeyi gerek ülkemiz 
gerekse de şirketimiz adına büyük bir 
sevinçle karşılıyoruz. ÜÇAY Grup olarak 
ISOMER markamızla Türkiye’de Elektrikli 
Araç Şarj İstasyonlarının kurulması 
konusunda hızla yol alarak liderliği ele 
alacağımıza inancımız tamdır. TOGG’un 
hem ülkemize hem de tüm dünyaya 
hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini 
kullandı. 

TOGG, 2023 YILININ İLK 
ÇEYREĞİNDE YOLLARA ÇIKACAK
TOOG’un 2030’a kadar tek platformdan 5 
farklı model üretimiyle toplam 
1 milyon adet araç üretilmesi planlanıyor. 
Fabrikada ilk olarak tamamen elektrikli 

Turan 
Şakacı
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C segment SUV olan TOGG SUV 
üretilecek ve 2023 yılının ilk çeyreğinde 
yollara çıkacak. TOGG’dan yapılan 
açıklamaya göre, altı farklı renkte satışa 
sunulacak TOGG’un renklerine; “Anadolu”, 
“Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve 
“Pamukkale” isimleri verildi. TOGG’un 
da hayatımıza dahil olması ile elektrikli 
şarj istasyonlarına olan ihtiyacın artması 
bekleniyor. Şirketin 2023 yılı hedefi 17-18 
bin araç üreterek piyasaya sürmek.

DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ TOGG’UN 
TEMELLERİ 2011 YILINDA ATILMIŞTI
Her aşamasında heyecan duyduğumuz 
yerli ve milli otomobilin temelleri 
ilk olarak 2011 yılında atılmıştı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobile 
ilişkin olarak ilk açıklamasını 20 Ocak 
2011 tarihinde TÜSİAD 41›inci Genel 
Kurulu›nda yapmıştı. Tarihler 26 Eylül 
2011›i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı 
Erdoğan «Bu pazara artık yerli bir 
otomobil yakışır. Yarım asırdan fazla 
süredir faaliyette bulunduğumuz 
bu sektörde artık kendimize bir 
model oluşturmanın vakti gelmiştir. 
Bu işe girecek bir babayiğit vardır» 
açıklamasında bulunmuştu.
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Karayolları Genel Müdürlüğü, kışa hazırlık için filosuna 25 adet MAN TGS kattı

Bakan Adil Karaismailoğlu
MAN’ın özel donanımlı karla 

mücadele aracını
kullandı

Kış mevsimine 
hazırlanan Karayolları 
Genel Müdürlüğü (KGM), araç ve 
makine parkını güçlendirme çalışmaları kapsamında 
25 adet MAN TGS 33.430 6x6 BB CH damperli, ön ve yan kar bıçaklı, 
tuz sericili kamyon satın aldı. Türkiye genelinde karla mücadele çalışmalarında 
görev yapacak, özel donanımlı yeni araçlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun 
katıldığı bir törenle hizmete alındı. Tören sırasında araçları inceleyip, yetkililerden bilgi alan Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Karaismailoğlu daha sonra yeni alınan özel donanımlı MAN aracına binerek, bizzat test etti.
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Türkiye’nin zorlu kış şartlarına hazırlanan 
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 
filosunu yeni araç ve ekipmanlarla 
güçlendirdi. Karayolları Genel 
Müdürlüğü, araç ve makine parkına 
güçlendirme çalışmaları kapsamında 
filosuna 25 adet MAN TGS 33.430 6x6 BB 
CH damperli, ön ve yan kar bıçaklı, tuz 
sericili kamyon kattı. Türkiye genelindeki 
karayolu ağı üzerinde karla mücadele 
çalışmalarında görev yapacak özel 
donanımlı yeni MAN araçlar, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun 
katıldığı bir törenle hizmete alındı.

Bakan Karaismailoğlu, törende 
MAN aracını kullandı
İstanbul Tuzla’daki İntercity İstanbul 
Park’ta düzenlenen “Karayolları 2022-
2023 Sezonu Kar ve Buzla Mücadele 
Başlangıcı ve Yol Bakım Araçlarını 
Hizmete Alım Töreni”ne Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun 
yanı sıra Karayolları Genel Müdürü 
Abdulkadir Uraloğlu, ilgili birim 
yöneticileri, Karayolları Genel Müdürlüğü 
çalışanları ve MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. adına Kamu Satış Uzmanı 
Kemal Akın katıldı.

Törende sırasında zorlu kış 
şartlarında görev alacak yeni 
araçları beraberindekilerle birlikte 
yakından inceleyip, yetkililerden 
bilgi alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 

Karaismailoğlu, daha sonra teslimatı 
yapılan özel donanımlı yeni MAN TGS 
33.430 6x6 BB CH Karla Mücadele aracına 
binerek, bizzat test etti.

“Karayollarının araç ve makine 
parkını sürekli olarak yeniliyoruz”
Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, 
yoğun yağışlar gelmeden kara yollarında 
araç, ekipman ve lojistik hazırlıklarını 
tamamladıklarını belirterek, şunları 
söyledi:

“Yaz ve sonbaharın ardından kış 
mevsiminin yaklaştığı şu günlerde, 
özellikle doğu bölgelerimizde kar 
yağışları etkisini göstermeye başladı. 
Biz de bu kapsamda yoğun yağışlar 
gelmeden kara yollarında, araç, ekipman 
ve lojistik hazırlıklarımızı tamamladık. 
Kar ve diğer doğal afetlere karşı 
yollarımızın sürekli açık bulundurulması 
için Karayolları Genel Müdürlüğü’müzün 
araç ve makine parkını sürekli olarak 
yeniliyoruz. Geçen yıl 10 bin 916 makine 
ve ekipman hizmet verirken, 2022’de 
bu sayıyı 574 adet artırarak, 11 bin 
490’a çıkardık. Yağışların yaklaştığı 
bu günlerde, 2022-2023 sezonu kış 
programımızı da hazırladık. 
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Planımıza göre; yurt genelindeki 
toplam 68 bin 725 kilometrelik 
karayolu ağımız üzerinde, 450 karla 
mücadele merkezimizde, 11 bin 490 
makine ve ekipmanla, ayrıca 13 bin 52 
personelimizle hizmet vereceğiz.”

“MAN’ın karla mücadele araçları 
zorlu kış şartları için özel 
ekipmanlarla donatıldı”
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 
Kamu Satış Uzmanı Kemal Akın da 
karayollarına teslim ettikleri yeni karla 
mücadele araçlarının özel donamlı 
olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“MAN araçları, üstün nitelikleri ile bugün 
pek çok sektörde en ağır işlerde bile 
başarıyla hizmet veriyor. Karla mücadelede 
özel donanım gerektiren bu alanlardan 
bir tanesidir. Karayolları Genel Müdürlüğü 
ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde bu yıl 
özel donanımlı 25 adet, MAN TGS 33.430 
6x6 BB CH damperli, 
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ön ve yan kar bıçaklı, tuz sericili kamyonu 
kendilerine teslim ettik. 2016 yılında 60 
adet, 2019 yılında 17 adet, 2020 yılında 25 
adet ve bu yıl da yine 25 adet olmak üzere 
son 6 yılda toplamda 127 adet MAN TGS 
6x6 araç teslimatını gerçekleştirmiş olduk. 
Bu teslimatlar, KGM’nin MAN markasına 
duyduğu güvenin bir göstergesidir. Bu 
iş birliğimizin önümüzde yıllarda artarak 
devam edeceğine inanıyorum. 

Bugün teslimatını yaptığımız MAN 
kamyonlarımızın tamamı kış şartlarına 

göre özel donatılmış, kış ekipmanlarına 
sahip araçlardan oluşuyor. Türkiye’nin 
zorlu kış şartlarına görev yapabilecek pek 
çok özelliği bünyesinde barındırıyorlar. 
Araçlarımız fabrikamızda üstyapı 
ve kış ekipmanlarını çalıştırabilecek 
tüm gerekli özel donanımla birlikte 
üretiliyor. MAN olarak, ülkemizin farklı 
noktalarında karla mücadele de önemli 
bir görev üstlenecek MAN araçlarımızın 
Karayolları Genel Müdürlüğü’ne hayırlı 
ve uğurlu olmasını diliyoruz.”
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Ford Otosan tam elektrikli Ford Otosan tam elektrikli 
E-Tourneo Custom ileE-Tourneo Custom ile
ticareti şekillendiriyorticareti şekillendiriyor

Ford Pro, Ford Otosan tarafından 
Kocaeli Fabrikaları’nda üretilecek, 
merakla beklenen tam elektrikli 
üçüncü ticari modeli yeni E-Tourneo 
Custom’u tanıttı. Ford’un yolcu 
taşımacılığındaki iddialı modeli 
Tourneo ailesinin en yeni üyesi 
E-Tourneo Custom, hem ticari 
hem de kişisel kullanıma uygun 
geliştirilmiş performans, özel 
alanlar ve rafine tasarım özellikleri 
ile dikkat çekiyor.

Tam elektrikli E-Tourneo Custom, 
sekiz koltuğa kadar kapasitesiyle 

çok yönlü, çok amaçlı bir araç 
olmanın yanı sıra üst seviye 

yetkinlik, lüks ve şık tasarımı 
birlikte sunuyor. E-Tourneo Custom, 

tam elektrikli güç aktarma sistemi 
370 km›ye kadar menzil ve 125 

kW DC hızlı şarj imkanı sunuyor. 
Tourneo Custom serisinde ayrıca 

PHEV ve dizel motor seçenekleri de 
bulunuyor.
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Gelişmiş özellikler arasında raylı arka 
koltuklarla esnek kullanım, elektrikli 
kayar yan kapılar, eğimi ayarlanabilen 
direksiyon simidi ve B&O ses sistemi yer 
alıyor. EV modellerinde 2,3 kW Pro Power 
Onboard sistemi de sunuluyor.

Yeni nesil Tourneo Custom serisi Ford 
Otosan tarafından Kocaeli fabrikasında 
üretilecek ve 2023’ün ikinci yarısında 
müşteriler ile buluşturulacak. 

DUNTON, UK, 22 Kasım 2022 –Ford 
Pro, uzun yıllardır çok amaçlı minibüs 
serisine öncülük eden Tourneo serisinin 
tam elektrikli gelişmiş güç aktarma 
sistemine1 sahip olan ve Ford Otosan 
Kocaeli fabrikalarında üretilecek yeni 
nesil E-Tourneo Custom modelini tanıttı.

Yeni nesil E-Tourneo Custom’da en 
üst düzey çok yönlülük ve konfor, 
370 kilometreye kadar hedef menzile 
ulaşabilen yüksek verimli elektrikli güç 
aktarma sistemiyle buluşuyor. 

2024 yılında Avrupa pazarına sunulacak 
dört yeni tam elektrikli Ford Pro 
modelinden biri olan E-Tourneo Custom, 
sekiz kişiye kadar konforlu koltuk 
kapasitesiyle ve ferah iç mekanıyla hem 
kişisel kullanıcıları hem ticari müşterileri 
hedefliyor.

Van, Kombi, Kombi Van ve Minibüs gövde 
stilleriyle sunulacak E-Tourneo Custom’da 
yeni model raylı koltuklarla ultra esnek 
kullanım seçenekleri, otomatik elektrikli 
kayar yan kapılar, B&O ses sistemi,2 
dijital kart anahtar, panoramik cam 

tavan ve eğimi ayarlanabilen yenilikçi 
bir direksiyon simidi gibi çeşitli üst 
düzey özellikler sunuluyor. Bağımsız 
arka süspansiyonlu, optimize edilmiş 
şasi mimarisi, sessiz elektrikli motor 
ile birlikte E-Tourneo Custom’da sürüş 
konforu yepyeni bir boyuta çıkıyor

Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans 
Schep: “İster hafta sonu aktivite dolu bir 
aile gezisi, ister yöneticilerin konforlu 
ve şık bir araçla havaalanına transferi 
için, E-Tourneo Custom tam elektrikli 
güç aktarma sistemi, gelişmiş bağlantılı 
teknolojileri, rafine tasarımı ve yeni lüks 
özellikleriyle en doğru tercih olacak. 
Tourneo adı daima ferah iç tasarım ve 
çok yönlü taşımacılıkla birlikte anılmıştır. 

Şimdi bunu bir adım daha öteye taşıyarak 
üst düzey performans ve benzersiz 
konfor arayan yeni nesil seçici elektrikli 
araç müşterilerine aradıkları tüm 
özellikleri tek araçta sunuyoruz.” 

Müşteriler daha fazla esnekliğe ihtiyaç 
duydukları uygulamalar3 için, Tourneo 
Custom serisinin bugüne dek sunulan 
en kapsamlı parçası olan bu aracın yeni 
Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) versiyonunu 
da seçebilecek. Yeni model ayrıca yüksek 
verimli sekiz vitesli otomatik şanzıman ve 
ilk kez akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi 
ile sunulan yeni nesil Ford EcoBlue 
dizel motor seçenekleriyle de tercih 
edilebilecek.

EcoBlue dizel motorlu Tourneo Custom 
modelinin 2023 ortalarından itibaren 
müşterilere teslim edilmesi, ilave 
versiyonların ise yıl sonuna doğru 
sunulması planlanıyor. 

Üstün elektrikli araç performansı
Ford F-150 Lightning pick-up ile aynı 74 
kWh kullanılabilir kapasiteli bataryada 
yüksek yoğunluklu batarya hücresi 
teknolojisinden ve 160 kW elektrik 
motorundan yararlanan E-Tourneo 
Custom, üstün performans ve rafine 
bir stil sunacak. Çok amaçlı aracın tam 
elektrikli güç aktarma sistemi ayrıca daha 
da fazla enerji verimliliği sağlıyor, daha 
rahat ve konforlu bir sürüş deneyimi için 
tek pedallı sürüş modu içeriyor. 

Entegre 11 kW AC üç fazlı şarj cihazıyla 
batarya 8 saatten daha kısa sürede 
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tam kapasiteye ulaşıyor veya 125 kW 
DC hızlı şarj4 ile yaklaşık 41 dakikada 
yüzde 15-80 oranında şarj edilebiliyor. 
E Tourneo Custom›ın şarj profili hızlı 
şarjları desteklemek için ön enerji 
yüklemesi yapabiliyor. Sistem laboratuvar 
testlerinde 125 kW’lık bir şarj cihazı 
kullanarak sadece 5 dakikada yaklaşık 38 
km menzil sağladı.

E-Tourneo Custom, 2,000 kg5 maksimum 
çekme kapasitesi ve cömert yük taşıma 
kapasitesi6 sayesinde araç sahiplerinin 
arkadaşları, aileleri ve spor ekipmanları 
ile birlikte yolculuk yapabilmesine, 
işletmelerin de müşterilerini ve 
bagajlarını verimli bir şekilde taşımasına 
yardımcı oluyor.

Ön kabindeki soketler aracılığıyla 
şebekeye bağlanmadan dijital cihazlara, 
aletlere, spor ve kamp ekipmanına 
2,3 kW’a kadar enerji veren Pro Power 
Onboard teknolojisi müşterilerin Tourneo 
Custom›ın elektrikli versiyonlarının tam 
potansiyelinden yararlanmalarını sağlıyor. 

Üst düzey lüks, konfor ve  
esnek tasarım özellikleri
Sürücüye ve yolculara mükemmel 
konfor ve sürüş sunmak için tasarlanan 
yeni Tourneo Custom, üstün işçilik ve 
malzeme kalitesinin yanı sıra üst düzey 
özelliklere ve teknolojilere sahip iç 
mekanıyla da öne çıkıyor. 

Geliştirilmiş iç mekan özellikleri ikinci ve 
üçüncü sıralarda raylı koltuklar içeren 

yeni bir oturma sistemiyle başlıyor. 
Bu sayede kabin, yolcular ve eşyaları 
için optimum alan sağlayacak şekilde 
düzenlenebiliyor. Arka kabin zeminindeki 
raylar koltukların yolcunun isteğine 
göre ileri geri kaydırılmasına veya 
gerektiğinde tamamen kaldırılmasına 
imkan veriyor. İkinci sıradaki üç koltuğun 
her biri bağımsız olarak hareket 
ettirilebilirken üçüncü sıradaki koltuklar 
iki artı bir oturma bölmesine sahip. 

Yeni koltuklar daha hafif, ikinci 
sıradaki koltuklar ise entegre emniyet 
kemerlerine sahip olduğu için kabin 
kolayca yapılandırılabiliyor. Sınıfına 
özgü altı kişilik konferans düzeni de 
dahil çeşitli yerleşim düzenleri hızla 
oluşturulabiliyor. 

Lüks kabin, müşterilerin araçlarını 

kişiselleştirmeleri ve seyahat 
deneyimlerini iyileştirmeleri için pek çok 
yeni özellik içeriyor. Büyük bir panoramik 
cam tavan yolcuların mekan ve ışık 
algısını geliştirirken camın infrared 
özelliği sayesinde sıcak güneş altında bile 
kabinin serin kalması sağlanıyor. Elektrikli 
kayar yan kapılar elle temasa gerek 
olmaksızın da açılabiliyor. Örneğin sürücü 
ağır eşya taşırken ayağını ön tekerleğin 
yanında hareket ettirerek kapının 
otomatik açılmasını sağlayabiliyor. 

Yeni Tourneo Custom ayrıca üç bölgeli 
elektronik sıcaklık kontrolü, arka 
bölmede 14 hoparlörlü güçlü B&O ses 
sistemi, sofistike ortam aydınlatması, 
mobil cihazlar için kablosuz şarj bölmesi7 
ve ikinci sırada ısıtmalı dış koltuklar gibi 
özellikleriyle yolculuk sırasında üst düzey 
konfor ve keyif yaşatıyor.
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Hidromek
Bauma 2022’de 

yeni nesil 
makinelerini 

tanıttı

HİDROMEK, yeni modellerini 
Bauma 2022 Fuarı’nda sektörle 
buluştururken yeni nesil iş makineleri 
“HİDROMEK NEXT” ile operatörlerin 
makineleri uzaktan kontrol 
edebilmelerine imkan sağlayacak 
olan HİDROMEK Opera’yı da tanıttı.
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Dünyanın önde gelen iş ve inşaat 
makineleri fuarı Bauma 2022, 24 Ekim’de 
Almanya’nın Münih kentinde 33’üncü 
kez kapılarını açtı. HİDROMEK, Bauma 
2022’de açık alanda yer alan FN.919/1 
no’lu stantta tüm ürün gruplarından 
geniş bir yelpazeye ait makinelerini 
sergiledi.

YENİ NESİL MAKİNELER: 
HİDROMEK NEXT
HİDROMEK, Bauma 2022 Fuarı’nda 
“HİDROMEK NEXT” adı altında yeni 
nesil makinelerini tanıttı. HİDROMEK 
NEXT bünyesinde, HMK 140 LC paletli 
ekskavatör, HMK 130 CS toprak silindir ve 
HMK 680 MG motor greyder gösterildi. 

LIDAR teknolojisi, 360 derece kameralar 
ve ultrasonik sensörlerin bulunduğu 
HİDROMEK NEXT makineleri, bu 
teknolojik donanım sayesinde güvenli 
bir çalışma ortamı sağlanmasını ve 
performans verimliliğin artmasını 
hedefliyor. Bauma 2022’de HMK 140 
LC’nin otonom kazı döngüsü katılımcılara 
sergilendi.

HİDROMEK OPERA, OPERATÖRÜ 
MERKEZİNE KOYUYOR
Operatörlerin makine kullanım 
alışkanlıklarını ve şekillerini inceleyerek 
tasarlanan “HİDROMEK Opera” operatörü 
merkeze koyuyor. Opera, operatörlere 
yer ve zaman fark etmeden, herhangi bir 
HİDROMEK makinesini, konfordan ödün 
vermeden uzaktan kullanma imkanı 

sağlıyor. Bauma 2022’de yeni lastikli 
yükleyici HMK 630 WL, HİDROMEK Opera 
tarafından uzaktan kontrol edildi.

YENİ K4 SERİSİ: YENİLİKÇİ TASARIM 
VE YÜKSEK PERFORMANS 
HİDROMEK’in yeni, dördüncü nesil 
kazıcı yükleyici ailesi K4 Serisi fuarda 
sergilendi. K4 Serisi, üstün teknolojisi 
ve benzersiz tasarımı ile kullanıcısına 
güçlü performans, çok yönlülük ve 
konfor sunuyor. Koltuğa entegre edilmiş 
joysticklere sahip K4 Serisinde bulunan 
HİDROMEK patentli “Autotilt” özelliği 
sayesinde, operatör kazıcı tarafına 
geçmek istediğinde koltuğu çevirirken, 

direksiyon kolonu otomatik olarak 
yukarı kalkıyor. Böylelikle, kullanıcı 
kolaylıkla yükleyici pozisyonundan kazıcı 
pozisyonuna geçiş yapabiliyor.

Bauma 2022’de K4 Serisi ailesine 
ait kanopi kabin özellikli mini kazıcı 
yükleyici HMK 62 SS, yeni mini paletli 
kazıcı yükleyici HMK 62 TC, HMK 102B 
ve HMK 102S makineleri sergilendi. 
Kanopi kabinli HMK 62 SS, alçak tavanlı 
çalışma alanlarında çalışabilmeyi sağlıyor. 
HMK 62 TC mini paletli kazıcı yükleyici 
ise, silindir, burgu, beton karıştırıcı, gibi 
birçok farklı ataşman ile çalışma imkanı 
sunuyor. 

H4 SERİSİNİN YENİ ÜYELERİ 
TANITILDI
HİDROMEK, H4 Serisine ait paletli ve 
lastikli ekskavatörleri de fuarda geniş bir 
yelpazede katılımcılarla buluşturdu. HMK 
85 CP paletli platform, HMK 65 ZT, HMK 
140 LC, HMK 145 LC SR, HMK 235 LC SR, 
HMK 230 LC, HMK 310 NLC, HMK 390 NLC 
HD, HMK 520 LC HD paletli ekskavatörler, 
HMK 150 WR, HMK 210 W MH lastikli 
ekskavatörler sergilendi.

HMK 85 CP ÇOK YÖNLÜLÜK 
SAĞLIYOR
H4 Serisine ait yeni HMK 85 CP paletli 
platform, çok yönlü çalışma imkanı 
sağlıyor. Teleskopik yükleyici ve 
teleskopik vinç ataşmanları sayesinde 
farklı işlerde yüksek performans 
sunuyor.
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HMK 520 LC HD GENİŞLEYEBİLİR 
ŞASİYLE AVANTAJ SUNUYOR
Yeni HMK 520 LC HD paletli ekskavatör, 
sevkiyat sırasında yol düzenlemelerine 
uygun olacak şekilde genişliği 
ayarlanabilen alt şasisi ile, nakliye 
kolaylığı sağlıyor.  HİDROMEK, Bauma 
2022’de ayrıca HMK 160 CS toprak 
silindirler, HMK 635 WL ve HMK 640 WL 
lastikli yükleyiciler ve HMK 280 MG motor 
greyderlerini de sergiledi.

HİDROMEK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE 
DİKKAT ÇEKTİ
HİDROMEK, Bauma 2022 fuarında 
sürdürülebilirliğe de dikkat çekti. Çevreyi 
koruyan bir yönetim anlayışı benimseyen 
HİDROMEK, tüm faaliyet alanlarında atık 
miktarını azaltmaya ve çevre kirliliğini 
önlemeye yönelik bir politika yürütüyor. 
HİDROMEK Tasarım Stüdyo ekibinden 
Kil Model Takım Lideri Asaf Erdemli, 
HİDROMEK’in fabrikalarından çıkan hurda 
parçalara hayat vererek fuar alanında 
performans sergiledi ve “sürdürülebilirlik” 
kavramını kendi sanat felsefesi üzerinden 
yorumladı. 

HİDROMEK HAKKINDA
Dünyanın tanınmış iş makinesi 
üreticilerinden HİDROMEK, 1978 yılında 
Ankara’da kurulmuştur. Kurucusu 
Hasan Basri Bozkurt, faaliyetlerine 
tarım traktörleri için ataşman üretimiyle 
başlamıştır. Bu girişim, ilerleyen yıllarda 
bir adım daha ileriye götürülmüş ve Türk 

mühendisler tarafından tasarlanan ilk 
iş makinesi üretimi gerçekleştirilmiştir. 
Ürün gamının genişletilmesiyle büyüyen 
HİDROMEK’in bünyesinde şu an 2000›e 
yakın çalışan istihdam edilmektedir. 
Ayrıca; dördü Ankara’da, biri İzmir’de, 
biri de Tayland’da olmak üzere altı 
üretim tesisinde kazıcı yükleyici, hidrolik 
ekskavatör, lastikli yükleyici, motor 
greyder ve toprak silindiri üretimi 
yapmaktadır. Ankara Sanayi Odası 
I. Organize Sanayi Bölgesinde 1.400 
dönümü aşkın sanayi parseli üzerinde 
inşaatı devam eden HİDROMEK Üretim 
Üssü’nde, ilk olarak faaliyete geçen 

komponent fabrikasında ise daha 
önce ithal ettiği şanzıman, aks, hidrolik 
redüktör ve hidrolik silindir gibi ana 
komponentlerin üretimini büyük ölçüde 
kendi bünyesinde yapmaktadır. 

Dünyada 6 kıtada 100’ün üzerinde 
ülkede makineleri çalışan HİDROMEK, 
yurt dışındaki yetkili bayi yönetimi, satış 
ve satış sonrası hizmetlerini yürütmek 
üzere İspanya’da HİDROMEK WEST, 
Rusya’da HİDROMEK RUS, Tayland’da 
HİDROMEK HCE ve Japonya’da 
HİDROMEK JAPAN firmalarını kurarak 
faaliyete geçirmiştir. İş makinesi tasarımı 
konusunda fark yaratan HİDROMEK, bu 
başarısını birçok ödülle taçlandırmıştır. 
HİDROMEK şu an, uluslararası düzeyde 
prestije sahip, toplam 29 adet tasarım 
ödülünün sahibidir. 

İş makineleri konusunda tüm dünyaya 
bilgi tedariki sağlayan ve sektöre referans 
oluşturan basın kuruluşu KHL Group’un, 
dünyada iş makineleri üreten en büyük 
firmaların sıralandığı uluslararası ‘Yellow 
Table’ listesinde yer alan ilk ve tek Türk 
makine üreticisi HİDROMEK olmuştur. 
‘Yellow Table 2021’ listesinde de yer alan 
HİDROMEK, listeye 8’inci kez girmiştir. 
Bunun yanında, HİDROMEK, İMDER 
(Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve 
İmalatçıları Birliği) tarafından açıklanan, 
2009-2019 yılları arasındaki verilere göre 
Türkiye’de aralıksız 11 yıl kazıcı yükleyici, 
8 yıl hidrolik ekskavatör ve 2 yıl motor 
greyder satışlarında pazar lideri olmuştur.
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Scania, 6-18 Kasım tarihlerinde Mısır’ın 
Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen  

27’inci Birleşmiş Milletler (BM) İklim 
Değişikliği Konferansı’na (COP27) 
katılıyor. Afrika ülkelerindeki iklim 

değişikliğinin etkisine ve kıtada 
ihtiyaç duyulan çözümlere odaklanan 

konferansta Scania, sürdürülebilir 
ulaşım sistemine geçişin itici gücü 

olarak konumlandırılıyor. 

Scania’nın Elektrifikasyon 
stratejisi 
Scania, konferansta mevcut 
sürdürülebilirlik sorunlarına yönelik 
çözümlerini sergileyecek. Ayrıca, Scania 
iklim geçişinde hem elektrifikasyonun 
hem de biyoyakıtların önemini 
vurgulayacak. Scania artık hem elektriğe 
geçmenin hem de biyoyakıt üretimini 
ve kullanımını artırmanın zamanı 
geldiğini belirterek her ikisi de Paris 
Antlaşmasına ulaşmada kilit öneme 

sahip olduğunun bilgisini paylaşacak. 

Ayrıca Scania, mobilite taşımacılığına 
yönelik genel çözümleri de vurgulayarak 
şehirlerde sürdürülebilir taşımacılığın 
geliştirilmesinde en güvenilir, yetkin ve 
sürdürülebilir potansiyel ortak olarak 
konumlandırılmayı amaçlıyor. 

Scania, sektörde bilime dayalı karbon 
azaltma hedeflerini benimseyen 
ilk şirket olarak 2030 yılına kadar 
tedarik zincirinde karbonu sıfırlamayı 
hedefliyor. 

Scania Scania 
BM İklim BM İklim 

Konferansı Konferansı 
COP27’ye COP27’ye 

katılıyorkatılıyor



36 RADÜS DERGİSİ   2022

Borusan Grup şirketlerinden Borusan Cat’in başarıya 
temsil ettiği Caterpillar’ın ürünleri, teknolojileri, satış 

sonrası hizmetleri ve çözümleri 24 Ekim – 30 Ekim 2022 
tarihleri arasında Münih’te düzenlenen dünyanın en 
büyük iş makineleri fuarı bauma’da tanıtıldı. Toplam 

600 bin m2’lik devasa alanda 58 ülkeden 3000’in 
üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapan etkinlikte Cat’in 

70’in üzerinde iş makinesinin yanında 0.5 litreden 30 
litreye değişen geniş güç sistemleri ürünleri de sergilendi. 

CaterpillarCaterpillar  
BaumaBauma’’da gövdeda gövde
gösterisi yaptıgösterisi yaptı
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Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, 
Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve 
Uzak Doğu Rusya’da Borusan Cat’in 
başarıyla temsil ettiği Caterpillar’ın 
ürünleri,  servis hizmetleri ve çözümleri 
bu sene 33.kez düzenlenen dünyanın 
en büyük iş makineleri fuarı bauma’da 
tanıtıldı. Caterpillar ürünleri ve hizmetleri 
fuarda büyük beğeni topladı.  Cat’in 
70’in üzerinde iş makinesinin yanında 
0.5 litreden 30 litreye değişen geniş güç 
sistemleri ürünleri sergilenirken, Cat’in 
sunduğu yeni teknolojiler ve servisler de 
katılımcılarla paylaşıldı. 

Gelişmiş teknolojiler,   
komple çözümler
Cat ürün gruplarının yanı sıra düşük 
maliyetler ile yüksek verim sağlayan 
teknolojilerinin de tanıtıldığı fuarda, 
operatörlerin uzaktan sanal bir kabin ile 
iş makinelerini kontrol edebilecekleri 
Cat Command Station (Cat Kumanda 
İstasyonu) teknolojisi katılımcılarla 
paylaşıldı. Katılımcılar, sanal kabini 
deneyimleme fırsatı yakaladı. Cat’in 

sergilenen teknolojileri arasında iş 
sahalarının performansını ölçen bulut 
bilişim tabanlı Cat Productivity (Cat 
Üretkenlik) uygulaması ve ekskavatörlerin 
hatasız kazı işlemleri yapmalarını 
sağlayan Cat PL161 de yer aldı. 

bauma’da ayrıca satış sonrası hizmetler 
ve çözümlerde de gücünü ortaya koyan 
Caterpillar’ın iş makinelerinde verileri 
analiz eden VisionLink çözümünün yanı 
sıra Türkiye’de Borusan Cat’in de fark 
yarattığı Müşteri Değer Anlaşmalarını 
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(MDA) katılımcılarla paylaştı. Fuarda 
tanıtılan diğer Cat çözümler ise, iş 
makinelerinin çalışma saatlerini, 
lokasyonlarını, karbon emisyonlarını 
takip etmeye olanak tanıyan Cat 
Equipment Management ile (Cat 
Ekipman Yönetimi) www.parts.cat.
com üzerinden parça siparişlerine 
yönelik çevrimiçi ve mobil özellikler 
sunan yeni bulut tabanlı Cat Service 
Information System (SIS) 2.0 (Cat Hizmet 
Bilgi Sistemi) oldu. Cat temsilcilerinin 
makinelere bağlanarak hata kodlarını 
tetkik edebildikleri ve işletim 
sistemini güncelleyebildikleri Remote 
Troubleshoot and Remote Flash’ın yer 
aldığı uzaktan sunulan hizmetler ile 
kişilerin basit makine tamirleri ve parça 
siparişleri gerçekleştirebilmelerine 
olanak tanıyan Cat Self-Service Options 
da (Cat Self-Servis Seçenekleri) tanıtılan 
hizmetler arasında yer aldı. 

Yeni nesil hidrolik  
ekskavatörler yıldızlaştı
bauma’da katılımcılarla buluşan yeni 
nesil Cat hidrolik ekskavatörler, Cat 
iş makineleri ürün grubu içerisinde 
ön plana çıktı. Bir önceki jenerasyona 
oranla daha yüksek performans, daha 
yüksek koparma kuvveti, daha uzun 

servis aralıkları ve daha düşük işletme 
maliyetlerine sahip ürünler 1 ile 10 
ton arasında değişen modellerde 
kullanıcılarla buluşuyor. 3.5- 10 ton 
arasındaki yeni nesil modellere ayrıca Cat 
Grade teknolojileri entegre edilebiliyor. 
Fuar kapsamında ayrıca geçtiğimiz 

günlerde pazara sunulan Cat 906, 907 ve 
908 tekerlekli yükleyicilerin de tanıtımı 
gerçekleştirildi. Operatör deneyimini 
iyileştiren özel Caterpillar teknolojileri 
ile yeniden tasarlanan makineler, daha 
yüksek yol hızlarına ulaşmalarını sağlayan 
Cat 2.8 motora sahip.  bauma’da ayrıca 
kapasitesi 15 ila 95 ton arasında değişen 
dokuz paletli ve dört tekerlekli yeni nesil 
ekskavatör, bir demiryolu ekskavatörü ve 
üç malzeme elleçleyiciyle birlikte yaklaşık 
30 Caterpillar inşaat ve altyapı makinesi 
sergilendi. 

Odağında sürdürülebilirlik var
Yakıt tüketimini optimize etmeye 
odaklanarak karbon salımını en aza 
indirgemeyi hedefleyen Caterpillar’ın, 
bu doğrultuda geliştirdiği dünyanın 
ilk yüksek sürüşlü elektrikli dozeri D6 
XE de bauma’da sergilendi.  2030’a 
kadar tüm ürün gruplarında sunacağı 
ürünlerin bir önceki jenerasyona göre 
çok daha sürdürülebilir olacağını taahhüt 
eden Caterpillar’ın, sürdürülebilirliğe 
katkı sağlayan ekskavatörleri ve henüz 
geliştirme çalışmaları devam eden 
elektrikli modelleri de tanıttı. Yakın bir 
gelecekte bazı Cat ürünlerinin sadece 
şarjla çalışarak sıfır karbon emisyonuna 
ulaşacağının açıklanması büyük ilgi ve 
beğeni topladı. 
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Mercedes-Benz Türk
Dünya Şoförler Günü’nde

otobüs kaptanlarıyla
İstanbul’da buluştu

Mercedes-Benz Türk, Dünya Şoförler Günü kapsamında 
Büyük İstanbul Otogarı’nda otobüs kaptanları için özel 

bir etkinlik düzenledi.  “Yolların Gerçek Kahramanlarına 
Saygıyla” sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte, otobüs 

kaptanları kendileri için özel hazırlanan aktivitelerle 
keyifli bir gün geçirdiler.
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Mercedes-Benz Türk, yolcuların güvenle 
seyahat etmeleri konusunda hayati 
bir rol üstlenen otobüs kaptanlarıyla 
Dünya Şoförler Günü kapsamında Büyük 
İstanbul Otogarı’nda bir araya geldi. 
30 Kasım’da gerçekleştirilen etkinlikte, 
otobüs kaptanları kendileri için özel 
olarak hazırlanan aktivitelerle keyifli 
bir gün geçirdiler. Etkinlikte Mercedes-
Benz Travego 16 2+1 otobüsü yakından 
inceleme fırsatını yakalayan kaptanlar, 
yenilikler hakkında yetkililerden bilgi alma 
şansına da sahip oldular. Ödüllü oyun ve 
yarışmalarla eğlenceli bir gün geçiren 
otobüs kaptanlarına öğlen saatlerinde 
yemek ikramı da gerçekleştirildi.

15 yıldan uzun süredir otobüs 
şoförlerine eğitim veriyor
Kamu, filo ve bireysel otobüs müşterilerine 
yönelik 15 yıldan uzun süredir “Otobüs 
Sürücü Eğitimleri” düzenleyen Mercedes 
Benz Türk, “Otobüs Sürücü Eğitim 
Programı”na 2022 yılında da devam 
ediyor. Güvenli, ekonomik, konforlu ve 
ileri görüşlü yeni araç sürüş tarzının ülke 
çapında yaygınlaştırılmasını hedefleyen 
eğitimlerden, son 5 yılda sadece seyahat 
otobüsleri sektöründen 2.700’den fazla 
sürücü yararlandı. 2022 yılı boyunca 
şehir içi ve şehirler arası 55 farklı müşteri 
grubuna şoför eğitim desteği sağlandı.

Otobüs Sürücü Eğitimleri, “Ekonomik 
Araç Kullanım Eğitimi” ve “Araç Tanıtım 
Eğitimi” olmak üzere iki farklı kapsamda 

düzenleniyor. Otobüs sürücüleri ve 
şirketler, İstanbul Hadımköy’de bulunan 
Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezi 
Kampüsü içerisinde yer alan “Mercedes-
Benz Türk Eğitim Merkezi”nde veya 
tercihe bağlı olarak firma tesislerinde, 
mobil olarak düzenlenen teorik ve pratik 
eğitimlerden yararlanabiliyorlar.

Araçların teknik tanıtımının yapıldığı 
“Araç Tanıtım Eğitimi” ile Mercedes-
Benz’in yeni otobüs teknolojilerinin 
verimli kullanılması amaçlanıyor. Verilen 
eğitimlerle; sürüş ve yolcu taşıma 
performansının artırılması, sürücüler 
ve yolcular için konforun artırılması, 
konfor sistemlerinin doğru işletimi 

sayesinde sürücünün kondisyonunun ve 
dolayısıyla sürüş emniyetinin sağlanması 
da hedefleniyor. Eğitim sonrasında 
elde edilen gelişimler, firmalara müşteri 
memnuniyeti olarak geri dönüyor.

“Ekonomik Araç Kullanım Eğitimi”nde 
ise, Mercedes-Benz’in yeni otobüs 
sürüş asistan sistemleri, Euro 6 motor 
ve Powershift şanzıman teknolojisinin 
verimli kullanılmasının yanında, yeni sürüş 
felsefesi sayesinde müşteri kârlılığının ve 
verimliliğinin artırılması; yakıt, bakım ve 
sarf malzemeleri giderlerinin azaltılması 
hedefleniyor. Tüm bunlar araç ömrünün 
uzamasının yanı sıra zaman ve para 
tasarrufuna da katkı sağlıyor.
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Otobüs ihracatını   
yüzde 62 oranında artırdı
Ekim ayında 100 bininci otobüsünü 
bantlardan indirerek önemli bir dönüm 
noktasına ulaşan Mercedes-Benz Türk, 
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ürettiği 
otobüslerin ihracatına da hız kesmeden 
devam etti. 2022 yılının ilk üç çeyreğinde 
2.000 adedin üzerinde otobüs ihraç eden 
şirket, geçen yılın aynı dönemine göre 
ihracatını yüzde 62 oranında artırdı.

Mercedes-Benz Türk, ürettiği otobüsleri 
ağırlıklı olarak aralarında Portekiz, Fransa, 
Çekya ve İtalya’nın olduğu Avrupa 
ülkelerine ihraç ediyor. Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda ürettiği her 10 otobüsten 
8’ini ihraç eden şirket, aynı zamanda 
Amerika Birleşik Devletleri ve Reunion 
gibi farklı kıtalardaki bölgelere de ihracat 
gerçekleştiriyor.

Mercedes-Benz Türk, 2022’nin ilk üç 
çeyreğinde de sürdürdüğü ihracattaki 
öncü konumunu yılın son çeyreğinde 
pekiştirmeyi hedefliyor.
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 Mutlu Akü Mutlu Akü
Automechanika Dubai Fuarı’naAutomechanika Dubai Fuarı’na

enerji kattıenerji kattı

Türkiye’de 
ve dünyanın 
birçok ülkesinde 
akü sektörünün 
önde gelen markaları 
arasında yer alan Mutlu 
Akü, 22 – 24 Kasım tarihleri 
arasında düzenlenen Dubai 
Automechanika Fuarı’na katıldı. 
Mutlu Akü, her araca uygun teknolojik 
ürün grubunu sektör profesyonelleri ile 
22 - 24 Kasım tarihleri arasında katıldığı 
Automechanika Dubai Fuarı’nda 
buluşturdu. 

Farklı kullanım alanlarına 
göre teknolojik aküler tanıtıldı. 

Otomotiv endüstrisinin en önemli 
etkinliklerinden biri kabul edilen 
Automechanika Dubai Fuarı’nda bu yıl 

53 ülkeden, 
1.145 katılımcı firma 

yer aldı. Mutlu Akü standında 
hibrit binek ve ticari araç aküleri, marş 
olarak bilinen starter amaçlı kullanım 
için SFB, EFB, AGM ve JEL teknolojili 
ürünler, bölge ihtiyaç ve beklentileri 
doğrultusunda sıcak iklim koşullarına 
özel olarak geliştirilen High Temp ürün 
grubu ve deniz yolu ulaşım araçları için 
üretilen aküler tanıtıldı.
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TürkTraktör’den
Cacimler İnşaat’a 35‘inci

İş Makinesi Teslimatı

Türkiye’nin otomotiv sektöründeki ilk üretici kuruluşu 
TürkTraktör, iş makineleri alanında da faaliyetlerini 

başarılı bir şekilde sürdürüyor. Çanakkale Akçansa’da 
Cacimler Madencilik şantiyesinde gerçekleştirilen 

törende CASE İş Makineleri’nden 4 adet CX370C 
model ve 1 adet CX500C model Paletli Ekskavator 

teslimatı gerçekleşti. Törene TürkTraktör İş Makineleri 
İş Birimi Direktörü Boğaç Ertekin, TürkTraktör 

pazarlama ve İzmir bölge ekipleri ile Cacimler İnşaat 
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Cacim katıldı.
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TürkTraktör İş Makineleri İş Birimi Direktörü 
Boğaç Ertekin, Cacimler İnşaat’a 2019 yılından 
bu yana 35’inci iş makinesi teslimatının 
yapıldığına dikkat çekti. Sektörün her 
ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte yerli 
ve ithal ürünlerden oluşan geniş bir ürün 
gamına sahip olduklarını belirten Ertekin, 
“Ağır iş makineleri ve ağır inşaat sektöründe 
önde gelen ve uzun yıllardır bilinen bir 
firma olan filo müşterimiz Cacimler İnşaat’a 
gerçekleştirmiş olduğumuz teslimatımız 
ile CASE İş Makineleri’nin 180. yılını 
gururla kutlamaya devam ediyoruz. CASE 
İş Makineleri olarak; bu yıl içerisindeki 
hedefimiz satış ile satış sonrası gücümüzü 
ve bu yöndeki performansımızı artırmak 
ayrıca ağır inşaat sektöründeki ekskavatör 
ve yükleyicilerimizle etkinliğimizi devam 
ettirmekti. Müşterilerimize kısa zamanda 
etkin çözümler sunmak başlıca hedeflerimiz 
arasında yer almakta. Bugün Cacimler İnşaat’a 
gerçekleştirdiğimiz teslimatımız ile bu 
hedeflerimize bir adım daha yaklaştık” dedi. 

CASE İş Makinelerinin yüksek 
performansı tasarruflu yakıt tüketimiyle 
birlikte sunduğunu ve düşük kullanım 
maliyetleriyle işletmelerin verimliliğini 
yükselttiğini belirten Ertekin konuşmasını 
şu sözlerle noktaladı: “TürkTraktör olarak 
2020 yılı sonunda, iş dünyasında ve 
sektörde yaşanan değişimlere etkili cevap 
verebilmek ve geleceğe etkin şekilde 
hazırlanmak için başladığımız Çevik 
Dönüşüm yolculuğumuzda müşterilerimizi 
tamamen işimizin merkezi haline getirdik. 

Bu çerçevede müşterilerimizin her ihtiyaç 
duyduklarında yanlarında olacak şekilde 
organize olduk. İşletmelere hem zaman 
hem maliyet tasarrufu sağlayan satış 
sonrası faaliyetlerimizi de geliştirmeye 
devam ediyoruz.”

CX500C ve CX370C Hidrolik 
Ekskavatörler 
50 ton sınıfında yer alan CX500C ve 40 
ton sınıfında yer alan CX370C model 
paletli ekskavatörler, CASE Akıllı Hidrolik 
Sistemi sayesinde yüksek performansı, 
hassas kontrolü ve maksimum yakıt 
tasarrufunu bir arada sunuyor. 

CASE’in üst düzey üretim kalitesi; sağlam 

tasarım, artan dayanıklılık ve düşük 
maliyetiyle öne çıkıyor. 5 farklı Enerji 
Tasarruf Kontrolü, bir önceki seriye göre 
daha fazla yakıt tasarrufu sunuyor. Güvenli 
ve ergonomik operatör kabin, tamamen 
ayarlanabilir koltuk, joystick grubu ve LCD 
ekran, CX370C ve CX500C’nin öne çıkan 
özellikleri arasında bulunuyor.

Benzersiz pompa tork kontrol sistemi, 
yenilikçi yakıt tasarrufu fonksiyonları ile 
gelişmiş enerji yönetimi özelliklerinin 
yanı sıra CX370C ve CX500C model 
paletli ekskavatörlerde müşterilerin 
ihtiyaçlarını karşılayacak 3 farklı güç 
modu bulunuyor.
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Mercedes-Benz Türk
Türkiye’nin otobüs ve

kamyon ihracatına yön veriyor

Türkiye için 55 yıldır değer yaratan 
Mercedes-Benz Türk, yılın ilk 9 aylık 

döneminde de otobüs ve kamyon 
ihracatındaki öncü konumunu sürdürdü.
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Söz konusu dönemde Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda 17.000 adedin üzerinde 
kamyon üreten şirket, bu araçların 
yaklaşık 9.000 adedini Avrupa ülkelerine 
ihraç etti. Ürettiği her 2 kamyondan 
1’ini ihraç eden Mercedes-Benz Türk, 
ilgili dönemde Türkiye’den ihraç edilen 
her 10 kamyondan 6’sının ihracatını 
gerçekleştirdi. Şirket, ayrıca 2022 yılının 
Ocak-Eylül döneminde 27 ülkeye 2.000 
adedin üzerinde otobüs ihraç etti. 

Türkiye’de 1967 yılından bu yana ağır 
ticari araç endüstrisinin en önemli 
temsilcilerinden biri olan Mercedes-
Benz Türk, yılın ilk 9 ayında Türkiye 
pazarında gösterdiği başarılı performansı 
ihracatta da sergiledi. Şirket, söz konusu 
dönemde yaklaşık 9.000 adet kamyon ve 
çekici; 2.000 adedin üzerinde de otobüs 
ihracatı gerçekleştirerek sektördeki öncü 
konumunu korumayı sürdürdü.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı 
Süer Sülün, “Aksaray Kamyon Fabrikamızda 
ürettiğimiz kamyonlarımız ile Hoşdere 
Otobüs Fabrikamızda ürettiğimiz 
otobüslerimizi dünyanın dört bir 
yanına ihraç ediyoruz. Yıllardır öncüsü 
olduğumuz ağır ticari araç endüstrisindeki 
konumumuzu, 2022 yılının ilk üç 
çeyreğinde de ihracatta gösterdiğimiz 
başarı ile pekiştirdik. Söz konusu dönemde 
Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 

6’sı ve her 2 otobüsten 1’i Mercedes-Benz 
imzası taşıyor. İhracatta gerçekleştirdiğimiz 
bu başarıyı yılın son çeyreğinde de 
sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Aksaray’da üretilen her   
2 kamyondan 1’i ihraç edildi
Yılın ilk 9 ayında Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda 17.000 adedin üzerinde 
kamyon ve çekici üreten Mercedes-Benz 

Türk, üretiminin yaklaşık 9.000 adedini 
Avrupa ülkelerine ihraç etti. Ürettiği her 
2 kamyondan 1’ini ihraç eden şirket, 
bahsi geçen dönemde kamyon ihracatı 
konusundaki öncü konumunu daha da 
güçlendirmeyi başardı. Türkiye’den ihraç 
edilen her 10 kamyondan 6’sına imza 
atan şirket, geçen yılın aynı dönemine 
göre ihracat adedini de yüzde 24 
oranında artırdı.
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IVECO Otomotiv
Logitrans 2022 Fuarı’nda

IVECO’nun İstanbul yetkili 

satıcılarından IVECO Otomotiv 

uluslarası nakliyeye uygun 3 aracı ile 

16-18 Kasım tarihleri arasında Dr Kadir 

Topbaş sergi alanında düzenlenen 

Logitrans fuarında yerini aldı. 
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Iveco Otomotiv ağır vasıta satış 
müdürü Çayan Tubay şunları söyledi; 
Burda gördüğünüz gibi uzun yol 
çekicimiz S WAY’i sergiliyoruz. S WAY 
bildiğiniz üzere 2020 yılı başında 
piyasaya sunuldu ve 2020 başından 
beri Türkiye’de toplam 2500 adet S 
WAY satıldı, S WAY pazar payımız her 

geçen ay biraz daha artıyor. Uzun yol 
araçlarımızı otomatik klima ve park 
kliması ile beraber sunuyoruz, ayrıca 
havalı kabin süspansiyonu, ADR, ZF 
intarder, 463 KW güçlü motor freni gibi 
özellikler standard. Uzun yol taşımacılığı 
için IVECO Cursor 13 Litre, 530 BG 
motorlu araçlarımız tercih ediliyor,

Iveco Otomotiv hafif orta vasıta satış 
müdürü Özer İşler de şunları söyledi; 
Daily modelimiz 3,5 ton segmentinde 
uzun yol Express taşımacılık için de 
çok tercih edilen bir araç, özellikle tek 
tekerlekli, 16m3 panel van modellerimiz 
çok tercih ediliyor. Daily modellerimizin 
en öne çıkan özelliklerinde biri de 

Fuar açılışında birer konuşma yapan Iveco Otomotiv 
Ağır Vasıta satış müdürü Çayan Tubay ve Hafif Orta 

Vasıta satış Müdürü Özer İşler IVECO’nun 
uluslararası nakliyeye uygun araçları 

S WAY çekici, 3,5 ton Daily panel 
van ve 3,5 ton Daily şasi 

sergilediklerini 
belirtti. 



50 RADÜS DERGİSİ   202250 RADÜS DERGİSİ   2022

araçlarımızı C tipi kamyon şasisi olmazı 
bu da araçlarımızın yıpranmasını 
geciktiriyor. Diğer bir güçlü yanımız da 
Hİ Matic tork konvertörlü tam otomatik 
şanzıman seçeneği. Kısa sürede Daily 
satışlarımızın %20 sini otomatik 
şanzıman oluşturmaya başladı, hem 
şehir içinde hem de uzun yolda büyük 
konfor sağlıyor. 

Iveco Otomotiv yetkilileri güçlü satış 
sonrası hizmetleri ile müşterilerini satış 
sonrasında da yalnız bırakmadıklarını 
ifade ettiler. 

Sergilenen araçların özellikleri şöyle;

S WAY
Yeni kabin: Mükemmel sürüş ortamı

Mükemmel sürüş ortamı: Yeni 
kabinin tasarımı, ideal sürüş pozisyonu 
ile başlamak üzere sürücülerin 
ihtiyaçları düşünülerek gerçekleştirildi. 
Ayarlanabilir koltuğun bazası alçaltılıp 
minderin kalınlığı ve ileri geri hareket 
mesafesi arttırılarak sürücüye konforlu 
bir pozisyon ve ideal görüş alanı 
sağlandı. Direksiyonun alt kısmı düz 
tutularak sürücülere daha fazla alan 
bırakıldı ve konfor arttırıldı. 

Kontrollerin ergonomik yerleşimiyle 
tüm anahtar özellikler sürücünün 
kolayca erişebileceği noktalara 
yerleştirildi ve aracın daha konforlu ve 
verimli yönetimi sağlandı. 

Ön konsol ve merkez, konfor ve 
verimliliği arttırmak üzere baştan 
tasarlandı ve yeni yerleşim biçimi 
fonksiyonelliği arttırdı. 7 İnç kapasitif 
dokunmatik ekran, son teknoloji bilgi-
eğlence sistemine erişimi sağlıyor ve 
sürücünün dijital hayatını Apple Car 
Play ile telefonunu eşleyerek araca 
getirmesine olanak veriyor. Ek olarak 
eller-serbest ve müzik yayını için 
Bluetooth, DAB radyo, ses tanıma, 
kamyon navigasyon sistemi ve de 
çeşitli donanım ile siber güvenlik de 
dâhil olmak üzere yazılım geliştirmeleri 
mevcut. Sürücü 7/24 Servis ve 
Uzaktan Servis Hizmetleri ile Sürüş 
Tarzı Değerlendirme sistemine de 
erişebiliyor. 

Merkezde yer alan çok sayıda düğme, 
olası kombinasyonları arttırırken aracın 
gövdesi veya treyleri kontrol etmek 
üzere fazladan boş düğmeler bırakıyor. 

Yeni Dur/Kalk düğmesi ve tümleşik 
uzaktan kontrollü elektronik anahtar 
yeri ön panelde DNR (Otomatik vites 
kontrolleri) alanının yanına uygun bir 
şekilde konumlandırıldı. 

Geniş, iyi donanımlı yaşam alanı. Yeni 
kabin konsepti hareket kolaylığı için 
oldukça boş alan bırakan geniş bir 
yaşam ortamı sunuyor. 

Yeniden tasarlanan tavan, alt tünel 
ve şekillendirilmiş üst raf, kabinin 
ortasında 2,15 metrelik konforlu bir 
ayakta durma alanı sunarken üst yatay 
kullanılabilir alan ise önceki modele 
kıyasla 35 santim daha geniş ve üst 
yatak ile bölmelere daha kolay erişmeyi 
sağlıyor. 

Merkezde sürücü ve yolcunun konforu 
için kullanışlı özellikler yer alıyor: 
Hepsi gece kullanımı için arkadan 
ışıklandırılmış şişe ve bardak tutacaklı 
raf, USB ve 12V soketleri ve yeni A4 
dosyası konulabilen belgelik. Ön 
konsolda yolcu koltuğunun önünde yer 
alan katlanan masa yemek ya da masa 
başı işler için konforlu ve uygun. 

Hacmi yüksek bölmeler kabine uygun 

bir şekilde yerleştirilmiş ve sürücünün 
duyabileceği tüm saklama ihtiyacını 
karşılayacak düzeyde ve hepsi kolayca 
erişilebilir. Yan kapıdaki açık eldiven 
bölmesi aynı zamanda 1,5 litrelik şişe 
tutacağına da sahip. Yeniden tasarlanan 
üst raf 250 litrelik bir saklama kapasitesi 
sunuyor. Bunların yanı sıra hem sürücü 
hem de yolcu tarafında yer alan 
saklama kutuları toplam 375 litrelik bir 
kapasiteye erişebiliyor. 

Yemek ve içecekler için buzdolabı ve 
soğuk tutma kutuları seçenekleri çeşitli 
ihtiyaçları karşılıyor. Buzdolabının 
tepesindeki göz kapağı sürücünün 
içecek için buzdolabının kapağını 
tamamen açmadan içeceğini almasına 
olanak tanıyor. 

Yüksek konforlu uyku alanı
Yeni IVECO S-WAY’in kabini, dinlenme 
veya gece uykusu sırasında sürücü 
konforunu maksimize etmek için 
tasarlandı. Gece alanının T şekilli 
alt ranza ile simetrik yerleşimi, cep 
bölmeleri, ranzanın iki ucunda 
yer alan USB girişleri sürücünün 
istediği tarafta yatmasına olanak 
veriyor. Yatak modülü arka duvarın 
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merkezine konumlandırılmış ve ihtiyaç 
duyulabilecek -ısıtma, aydınlatma, 
radyo, kapı kilidi gibi- kontrollere 
kolayca erişilebilen bir yerde. 

Tek parçalık alt ranza yatağı 14 santim 
kalınlığında 2 farklı konfor seviyesine 
sahip bir şilte barındırıyor. Üst ranzada 
ise farklı ihtiyaçlara göre iki çözüm 

mevcut: 8 Santim kalınlığında şilte 
ile katlanabilir ve bavul alanı olarak 
kullanılabilen 60 santim genişliğinde 
Akıllı Ranza veya 10 santim 
kalınlığında şilte ve merdiveniyle 70 
santim genişliğinde Konforlu Ranza. 

Her zaman mükemmel iç 
iklimlendirme. Klima sistemi, tümleşik 
park soğutucusu ve ısıtma sistemleri 
her türlü hava koşulunda, giderken 
veya dururken ideal iç iklimlendirmeyi 
sağlıyor. 

Yeni Kabin: Yakıt verimliliğini 
arttırmak için tasarlandı

Kabinin dış kısmının her detayı hava 
direncini minimize etmek için incelikle 
çalışıldı. Yeni çatı mükemmel bir 
biçimde aracın ön bitişine eklemlendi 
ve düz bir yüzey yaratarak sürtünmeyi 
minimize etti. Ön cama erişimi 
kolaylaştıran katlanabilir ön merdiven 
kullanılmazken tamamen kayboluyor. 
Yüksek yarıçaplı köşelere ve yan 
bitişlere sahip ön ızgara, tümleşik kafa 
lambaları, tümleşik yansıtıcılı yeni 
tampon tasarımı, teker kemerleriyle 
birlikte hava akışını optimize eden 
akan hatlar yaratıyor ve araca kendine 
özgü bir ifade veriyor.
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Cengiz Ergün

Büyükşehir’in Büyükşehir’in 
Çevreci Yatırımı Çevreci Yatırımı 
2500 proje 2500 proje 
arasından arasından 
‘‘Mükemmel’’ ‘‘Mükemmel’’ 
seçildiseçildi

Manisa Büyükşehir Belediye Manisa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Cengiz Ergün, Başkanı Cengiz Ergün, 

oluşturdukları Türkiye’nin oluşturdukları Türkiye’nin 
en büyük elektrikli otobüs en büyük elektrikli otobüs 

filosunun 2500 proje filosunun 2500 proje 
arasından “MÜKEMMELLİK” arasından “MÜKEMMELLİK” 
ödülüne layık görüldüğünü ödülüne layık görüldüğünü 
Büyükşehir Belediye Meclis Büyükşehir Belediye Meclis 

Üyeleriyle paylaştı.Üyeleriyle paylaştı.
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Çevreci yatırımlarla Manisa’yı, 
Türkiye’nin önde gelen şehirleri 
arasına çıkardıklarını ifade eden 
Manisa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Cengiz Ergün, “Bildiğiniz 
gibi, 2019 yılında elektrikli otobüs 
filomuzu toplu ulaşıma dahil 
ederek, önemli bir hizmeti hayata 
geçirmiştik. 18 metrelik 20 adet 
ve 2 adet 25 metrelik elektrikli 
otobüsümüz ile Türkiye’nin en 

büyük elektrikli otobüs filosunu 
kurduk. Yıllık 1 Milyon 250 Bin 
Kilometre yol yaptığımız bu 
çevreci otobüslerimiz sayesinde 
500 bin litre yakıt tasarrufu 
sağlıyor, karbon salınımını da 
sıfıra düşürüyoruz. Bu doğa dostu 
yatırımımız, Türkiye Sürdürülebilir 
Enerji Finansman Programı’nın 
(TurSEFF) ödül töreninde, 2500 
proje arasından “MÜKEMMELLİK” 

ödülüne layık görüldü. Öncelikle 
emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum. Manisa’mız için, 
çevremiz için çok anlamlı bir ödül 
kazandık. Bildiğiniz gibi daha önce 
de doğanın korunması noktasında 
en çok altyapı yapan ve atıksu 
arıtma tesisi inşa eden Büyükşehir 
Belediyesi ödüllerini almıştık. Bu 
ödülün de Manisa’mıza hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
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Avrupa ülkelerinde kış sürüşü Avrupa ülkelerinde kış sürüşü 
liginin zirvesinde Romanya varliginin zirvesinde Romanya var

Goodyear’dan kış sürüş davranışları anketi:

Goodyear’ın Kış SürüşüGoodyear’ın Kış Sürüşü
Davranışları Anketi1 ile Davranışları Anketi1 ile 
Avrupalı sürücülerin mevsimsel Avrupalı sürücülerin mevsimsel 
sürüş konusundaki tutum ve alışkanlıkları sürüş konusundaki tutum ve alışkanlıkları 
hakkında daha fazla bilgi edinilmesi amaçlanıyor.hakkında daha fazla bilgi edinilmesi amaçlanıyor.
Ankete, sekiz Avrupa ülkesinden 4000 sürücü katıldı.Ankete, sekiz Avrupa ülkesinden 4000 sürücü katıldı.
Anketin sonuçlarına göre sürücülerin %42’si Anketin sonuçlarına göre sürücülerin %42’si 
lastiklerini mevsime göre değiştiriyor.lastiklerini mevsime göre değiştiriyor.
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Araştırmanın sonuçlarına göre, Avrupa’nın 
en soğuk aylarında araç kullanma 
konusundaki bilgi, deneyim ve buna 
yönelik olarak yapılan hazırlıklar, ülkelere 
göre farklılık gösteriyor. 

Kış mevsiminde sürüş bilgisi liginin 
zirvesinde Romanya yer alıyor. 
Romanya’da sürücülerin %79’u kış 
lastikleri ve dört mevsim lastiklerin 
sağladığı avantajları ve bunlar arasındaki 
farklar konusunda diğer Avrupa 
ülkelerindeki sürücülerden daha fazla 
bilgi sahibi. Fransa ve İtalya’da bu 
konudaki bilgi düzeyinin, sırasıyla %56 ve 
%69 ile çok daha düşük olduğu görülüyor. 
İngiltere’de ise bu oran %34. Rumen 
sürücülerin, seyahat ettikleri ülkedeki 
mevzuatı öğrenme alışkanlığı da daha 
yüksek olurken, sürücülerin %56’sı gittiği 
ülkedeki yasal düzenlemeleri önceden 
kontrol ettiğini belirtti. 

Goodyear’ın Kış Sürüş Alışkanlıkları Anketi 
kapsamında, Avrupa›nın lastik pazarında 
büyük öneme sahip sekiz pazarındaki 
4.000 katılımcıya kış aylarındaki sürüş 
deneyimleri, lastik konusundaki bilgi ve 
alışkanlıkları ile yerel mevzuata ilişkin 
bilgileri konusunda bir dizi soru soruldu. 
Böylece, Avrupa genelindeki sürücülere 
lastik konusunda daha doğru bilgilere 
dayalı öneriler verilebilecek. 

Sürücüler için en caydırıcı  
etken buzlanma
Sürücüler için en kaygı verici sürüş koşulu 
buzlanma olurken, katılımcıların %14’ü 
buzlu yol koşullarında ve sıfırın altındaki 
sıcaklıklarda kesinlikle araç kullanmadığını 
ifade etti. Buzlanma, bu alanda kar (%12), 
sis (%6) ve şiddetli yağmuru (%4) geride 
bıraktı. Sürücü güveninin en yüksek ülke 
Lüksemburg olurken, Lüksemburg’daki 
sürücüler, her yol koşulunda güvende 
hissettiklerini ifade etti. İtalya ve 
İspanya’da ise sürücüler sisli, karlı ve 
buzlu koşullarda anlamlı düzeyde daha az 
güvende hissettiğini ifade etti. En yüksek 
risk faktörü olarak buzlanmayı görmeyen 
tek ülke Polonya’da ise sürücüleri en çok 
korkutan etken sis oldu. 

Lastik alışkanlıkları: Sürücülerin 
% 58’i lastiklerini aşındıkça 
değiştiriyor
Anketten elde edilen sonuçlara göre, 
Avrupa’da sürücülerin çoğunluğu (%58) 

mevsime 
uygun lastik kullanımının faydalarını 
göz ardı ederek lastikleri ancak lastikler 
aşındığında değiştiriyor. Sürücülerin 
çoğunluğunun mevsime uygun lastik 
kullandığı ülkeler ise Almanya (%54), 
Lüksemburg (%57), Polonya (%83) ve 
Romanya (%70) oldu.

Lastiklerini düzenli değiştiren sürücü 
oranının en yüksek olduğu ülke olan 
Polonya, karlı koşullarda sürüş güveni 
konusunda Lüksemburg’un ardından 

ikinci sırada yer alıyor. Lastik değiştirme 
oranının en düşük olduğu ülkelerde ise 
sürücüler, olumsuz koşullarda yapılan 
sürüşleri daha riskli bulduğunu ifade etti. 
Özellikle İtalya ve İspanya’da sürücüler 
karlı havalarda zorlanırken, kış geldiğinde 
kış lastiklerine geçme oranı İtalya’da %36, 
İspanya’da ise %12. 

Soğuk havada performansı artıran 
çeşitli özelliklere sahip Goodyear 
UltraGrip Performance+ gibi kış lastikleri, 
sürücülere daha fazla yol tutuş ve 
güven sağlıyor. Goodyear’ın Winter Grip 
Teknolojisi, düşük sıcaklıklarda kauçuğun 
daha esnek olmasını sağlayarak karlı 
ve buzlu zeminlerde daha iyi yol tutuşa 
olanak tanıyan yeni bir malzeme karışımı 
sunuyor. Lastik desenindeki kılcal kanallar 
(sırtın enine açılmış ince yarıklar) bir 
tür pençe veya krampon işlevi görerek 
karı hapseder ve lastiğin karlı zeminde 
daha yüksek çekiş sağlamasına yardım 
eder. Karın top halinde sıkıştırılması 
sırasında yeni ve önceki karların birbirine 
“tutunması” sırasında da benzer bir etki 
meydana geliyor. 

Çekiş Koruma Teknolojisi gibi özellikler de 
devreye girerek frenleme kuvvetlerinin 
yol tutuşa daha iyi ve daha kolay 
dönüştürülmesini sağlıyor. Böylece ıslak 
ve kuru zeminde frenleme mesafeleri 1,5 
metreye kadar azalıyor. Ürün, ÖAMTC 
testinde de «çok tavsiye edilen ürün» 
olarak sınıflandırıldı.
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Ticaride Ticaride 
dizelin yerini dizelin yerini 

elektrikliler elektrikliler 
alıyoralıyor
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Elektrikli araçların gündemi iyiden iyiye 
meşgul ettiği bugünlerde ticari araçların 
geleceği de yavaş yavaş şekillenmeye 
başlıyor. Mercedes gibi markaların yanı 
sıra birçok Alman ve Amerikan üreticinin 
ticari araç tarafında da başarılı modelleri 
seri üretim bantlarından bir bir indirmesi, 
ticarilerin satış sonrası hizmetlerde 
yaşayacağı değişimin de sinyallerini 
veriyor. Uzun menzil ve dayanıklılığın 
ticari kullanımda büyük önem arz ettiğini 
ifade eden Mercedes-Benz Ticari Araçlar 
Satış Sonrası Yetkili Servisi Aşin 
Motorlu Araçlar ve Aşin 
Otomobil Genel Müdürü 
Okan Erdem “Elektrikle 
çalışan hafif ticariler 
ve ağır ticari araçlar, 
dizel modellerin 
yerini alırken aynı 
zamanda otomobil 
tarafındaki teknolojilerin 
daha hızlı gelişmesine 
de katkıda 
bulunacak. 

Elektrikli ticarilerin artışı satış sonrası 
hizmetlerde oto servislerinin, yedek 

parça şirketlerinin ve şarj istasyonu 
altyapısının dönüşmesini 

zaruri kılacaktır. Sektör 
temsilcileri olarak 

şimdiden hazırlıklara 
başlamalıyız.” dedi.

Elektriklileşme 
süreci ticari 
araç tarafında 

da teknolojik 
atılımların 
hızlanmasına 

ön ayak 
oluyor. 
Gerek şehir 
içi taşıma-
cılıkta, 
gerekse 
şehirler ve 
ülkeler arası 

lojistikte 

ekosistemin ayrılmaz bir parçası olan 
hafif ve ağır ticari araçlar, uzun menzil 
ihtiyaçları sebebiyle halen içten yanmalı 
dizel motorların hakimiyetinde; ancak 
her geçen gün ilk kez tanıtılan elektrikli 
ticariler tıpkı otomobiller gibi yeni bir 
dönüşüm ve değişimin sinyallerini 
veriyor. Mercedes-Benz Ticari Araçlar 
Satış Sonrası Yetkili Servisi Aşin Motorlu 
Araçlar, elektrikli ticari araçların, elektrikli 
otomobillerin gelişiminde önemli roller 
üstleneceğini belirtiyor.

Menziller arttıkça elektrikli  
ticari araç sayısı da artacak
Son verilere göre ülkemizde trafiğe 
kayıtlı 26 milyon aracın yaklaşık 7,8 
milyonunun traktör dahil ticari amaçla 
kullanılan araçlar olduğunu belirten Aşin 
Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, 
“Karayolu taşımacılığımızın sac ayağını 
oluşturan ticari araçlarımızın neredeyse 
tamamı, dizel motorlu ve akaryakıtta 
dışa bağımlılığımızı, yaşlı bir parka sahip 
olduğumuzu göz önünde bulundurunca 
elektrikli ticari araçlar Türkiye için hem 
çevreci yapıları hem de maliyet unsurları 
sebebiyle tercih sebebi. Ancak bu 
araçların ülkemizdeki yaygınlığı menzil 
ve hızlı şarj teknolojilerine bağlı olacaktır. 
Menziller arttıkça, elektrikli ticari araç 
sayımızın da artacağına inanıyorum.” 
şeklinde konuştu ve “Bizler gibi ticari araç 
servisleri, yedek parça şirketleri ve şarj 
istasyonu işletmelerinin yeni yatırımlar 
yapması zaruri, sektör temsilcileri olarak 
şimdiden hazırlıklara başlamalıyız.” dedi.

Okan Erdem
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Balıkesir toplu ulaşımına 
yeni bir soluk

getirecek
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Koç Topluluğu şirketlerinden 
Otokar, yurt dışında ve Türkiye’nin 
dört bir yanında belediyelerin 
toplu taşıma filolarını modern 
araçlarıyla güçlendirmeye 
devam ediyor. Ürettiği araçların 
teknolojisi, tasarımı, ergonomisi 
ile 50’yi aşkın ülkede milyonlarca 
yolcuya konforlu ve güvenli bir 
seyahat imkanı sunan Otokar; 
Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.’nin 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 

için açtığı ihaleyi kazanmasını 
takiben 6,6 metre uzunluğundaki 
25 adet Otokar CENTRO Edremit 
Otogarı’nda düzenlenen törenle 
teslim etti. 

Gerçekleşen teslimat törenine, 
Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit 
Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçe 
belediye başkanları, Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi Genel 

Sekreter Yardımcısı Mehmet Akif 
Şencan, Ulaşım Planlama ve Raylı 
Sistemler Daire Başkanı Nurullah 
Erel, Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. 
Genel Müdürü Atınç Akıncı ve 
Otokar Ticari Araçlar Kamu Satışları 
Direktörü Mahir Özşeker katıldı. 
Balıkesir’in mevcut filosunu 
güçlendirecek olan araçlar, Ayvalık-
Edremit Körfez hattı bölgesi ile 
merkeze yakın ilçe hatlarında 
kullanılacak. 

Büyükşehirlerin toplu 
taşımadaki öncelikli tercihi 

olan Otokar, geçtiğimiz aylarda 
kazandığı, Balıkesir Toplu Taşıma 

A.Ş. tarafından açılan ihale 
kapsamında 25 adet Otokar 

CENTRO’yu Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi’ne teslim etti. Edremit 
Otogarı’nda düzenlenen törenle 

hizmete alınan 6,6 metre 
uzunluğundaki CENTRO’lar 

Balıkesir’in toplu taşımasına yeni 
bir soluk getirecek.



60 RADÜS DERGİSİ   2022

Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, manevra 
kabiliyeti yüksek, bölgenin şartlarına 
uygun, yolcu iniş-binişinin kolay olduğu, 
ergonomik bir araç ihtiyacına istinaden 
Otokar CENTRO’nun tercih edildiğini 
belirtti. 
Otokar CENTRO’nun Balıkesirlileri 
taşıyacak olmasından dolayı heyacan 
ve mutluluk duyduklarını belirten 
Otokar Ticari Araçlar Kamu Satışları 
Direktörü Mahir Özşeker “CENTRO, yolcu 
taşıma kapasitesi ve üstün manevra 
kabiliyetiyle Avrupa normlarının en 
yenilikçi aracı. Hesaplı yatırım maliyeti, 
düşük işletme giderleri ile kullanıcısına 
sağladığı tasarrufun yanı sıra CENTRO, 
yüksek performansı, alçak tabanı ve 
geniş iç hacmi ile konfor vadediyor. 
Toplu taşıma araçları alanındaki 60 yıla 
yakın deneyimimiz ile geliştirdiğimiz 
CENTRO, toplu ulaşımda çağdaş şehirlerin 
vazgeçilmezi olacak” dedi. 

TOPLU TAŞIMANIN    
YENİ GÖZDESİ OLACAK
6,6 metre uzunluğundaki Otokar 
CENTRO, geniş ve ferah iç mekanı ile 

dikkat çekiyor. Belediyeler ve halk 
otobüsleri kooperatifleri için geliştirilen 
araç, Euro 6 emisyon seviyesini sağlayan 
çevreci motoru, üstün performansı ile 
dik yokuşları zorlanmadan tırmanırken, 
düşük işletme giderleriyle tasarruf 
sağlıyor. 11 sabit, 6 katlanır koltuklu 
araçta 14 ayakta yolcu taşınabiliyor. 

Basamaksız girişe imkan sağlayan alçak 
tabanlı gövde tasarımı, engelli rampası 
ile tüm yolcular araç içerisine kolayca 
biniyor ve rahat koltukları sayesinde 
konforla seyahat ediyor. Otokar CENTRO, 
teknolojisi ve yüksek güvenlik donanımı 
ile hem yolcusuna hem de sürücüsüne 
güven veriyor. 
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MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa 
merkez ve ilçelerine eksiksiz 

hizmet götürmek adına 7 adet 
transiti araç filosuna dahil etti. 

Araçların teslim alınmadan 
önceki son kontrolleri ise İller 

Bankası yetkilileri ve MASKİ Genel 
Müdürlüğü teknik personeli 

tarafından yapıldı. 

Manisa Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 
vatandaşlardan gelen taleplere 
en hızlı ve en etkili şekilde yanıt 
verilebilmesi adına araç filosunu her 
geçen gün güçlendirmeye devam 
ediyor. Bu kapsamda hem merkezde 
hem de ilçelerde kullanılmak üzere 7 
adet transit daha MASKİ bünyesine 
dahil oldu. Araçların teslim 
alınmadan önceki son kontrolleri 
ise İller Bankası yetkilileri ve 
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal 
Dairesi Başkanlığı teknik personeli 
tarafından gerçekleştirildi. 

“Var gücümüzle çalışacağız” 
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal 
Dairesi Başkanı Kemal Anaç, 
“Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Sayın Cengiz Ergün önderliğinde, 
vatandaşlarımızın taleplerine 
daha hızlı yanıt verebilmek adına 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Bu doğrultuda araç filomuzu 
7 transit ile daha güçlü hale 
getirdik. MASKİ Genel Müdürlüğü 
olarak, vatandaşlarımıza eksiksiz 
hizmet götürme noktasında var 
gücümüzle çalışmaya devam 
edeceğiz” dedi.

MASKİ’nin araç filosu güçleniyor



62 RADÜS DERGİSİ   2022

Periyodik araç bakımı
hem güvenli sürüş

hem de tasarruf sağlıyor

İstanbul, 17 Kasım 2022 – Türkiye’de madeni yağ sektöründe 30 yılı 
aşkın süredir faaliyet gösteren TotalEnergies Turkey Pazarlama, Quartz 

Auto Services ve Rubia Truck Services uzman servis merkezleriyle araç 
sahiplerine kaliteli, hızlı ve güvenilir servis hizmeti sunmaya devam ediyor.
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Araç sahiplerine yüksek kaliteli ve hızlı 
hizmet sağlamak amacıyla Türkiye 
genelinde 154 noktada hizmet veren 
merkezlerde, hafif ve ticari araçlar için 
periyodik bakım ve yağ değişiminin 
yanı sıra mekanik onarım, elektrik, 
karoseri onarımı ve lastik değişimi gibi 
ek hizmetler bulunuyor. TotalEnergies ve 
ELF madeni yağları ile motor ömrünü ve 
verimliliğini artıran çözümler sunuluyor.
Quartz Auto Services ve Rubia Truck 
Services noktaları ile güvenilir servis 
anlayışını benimsediklerini belirten 
TotalEnergies Turkey Pazarlama İş 
Geliştirme ve Müşteri Hizmetleri Müdürü 
Mehmet Bilgin, “Periyodik araç bakımı, 
güvenli bir sürüşün yanı sıra hem aracın 
performansını artırıyor hem de masrafları 
azaltıyor. Sürücüler için basit gibi görünen 
ancak olası kazaların önüne geçebilmek 
veya riski minimuma indirmek adına 
da gerekli kontrolleri yaptırmak hayati 
önem taşıyor. Sürücüler, periyodik araç 
bakımlarında kaliteli, hızlı ve güvenilir 

servis hizmeti talep ediyorlar. Quartz 
Auto Services uzman servis merkezleri 
bu noktada sürücülerin beklentilerini 
karşılıyor. Alanında uzman ve nitelikli 
servis çalışanları tarafından yüksek kaliteli 
ekipman ve araçlar kullanılarak hizmet 
veriliyor. TotalEnergies ve ELF güvencesi 
ile üstün performanslı madeni yağlar 
kullanılan servis merkezlerimizde, hizmet 
alan her müşterimiz için üst düzey hizmet 
sunmayı ve servis merkezlerimizden almış 
oldukları hizmetten memnun bir şekilde 
ayrılmalarını hedefliyoruz” diye konuştu.

Motor yağı değişimini  
ihmal etmeyin
TotalEnergies Turkey Pazarlama Teknik 
Servisler Müdürü Mine Altınkurt 
ise üstün motor koruması ve yakıt 
tasarrufu için ise şu bilgileri paylaştı: 
Maksimum performans ve koruma 
için motor yağını araç üreticilerinin 
belirlediği aralıklarda ve araca uygun 
spesifikasyonlardaki yağlarla değiştirmek 

oldukça önemlidir. Bu özelliklerin yanı 
sıra sürtünmeyi en aza indirmek ve 
yakıt tüketimini azaltabilmek için de 
motor yağlarının önemi büyüktür. Sürüş 
sırasında motordaki hareketli parçalar 
aşınma ve yıpranmaya maruz kaldığı 
için üstün özelliklere sahip bir motor 
yağı; sürtünmeyi önlemeye, hareketli 
parçaları soğutmaya ve motoru temiz 
tutmaya yardımcı olarak motoru korur.
TotalEnergies motor yağları, 
yakıt verimliliğini artırarak çevreye de 
katkı sağlar. Daha az emisyona neden 
olan motor yağları, araçların karbon ayak 
izini azaltır.

İyi bir soğutmaya   
neden ihtiyaç var?
Motor yağları motoru soğutmaya, 
korozyona karşı korumaya ve temiz 
tutmaya yardımcı olur. Buna ek olarak, 
maksimum koruma ve performans için 
araca uygun antifriz / soğutma sıvısının 
kullanımı da oldukça önemlidir. Soğutma 
sistemi arızası, araçlardaki arızaların 
yaygın sebepleri arasında yer alır. Doğru 
soğutma sıvısını kullanmak yüksek maliyet 
oluşturabilecek hasarların önüne geçmeye 
yardımcı olur. Soğutma sıvısı seviyesini 
kontrol etmek kolay olsa da, araca en uygun 
soğutma sıvısının seçiminde ve soğutma 
sıvısı değişiminde uzman bir servisten 
destek almak daha doğru olacaktır.Mehmet Bilgin

Mine Altınkurt
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Özka LastikÖzka Lastik
Sima Fuarı’ndaSima Fuarı’nda

yenilikleriyle iz bıraktıyenilikleriyle iz bıraktı

Zirai ve iş makinesi lastikleri sektöründe güçlü 
üretimiyle Türkiye’nin sanayi devleri arasında 

boy gösteren ÖZKA Lastik, Fransa Paris’te 
düzenlenen Uluslararası Tarım ve Hayvancılık 

Fuarı Sima’da tüm dünyadan sektör temsilcileri 
ile bir araya geldi. Farklı coğrafyalardan yoğun 

bir katılımın gerçekleştiği fuarda ÖZKA Lastik, 
Avrupa pazarında öne çıkan radyal ürün gamı 

için geliştirdiği yeni deseni Agrolox ve radyal 
römork deseni Agrigor ile dikkat çekti.
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Tarım ve hayvancılık 
makineleri alanında 
tüm dünyadan sektör 
temsilcilerini buluşturan ve 
uluslararası öneme sahip 
olan Sima Fuarı, 6-10 Kasım 
2022 tarihleri arasında 
Paris’te gerçekleştirildi. 
Fiziksel olarak 85 m2 ile 
fuarda yerini alan yerli ve 
milli marka ÖZKA Lastik, 
geniş ürün gamına ait zirai 
ve endüstriyel lastikleri ile 
tüm dünyadan ziyaretçilerini 
karşıladı. Fuarda yoğun 
ilgiyle karşılaşan ÖZKA 
Lastik, distribütör kanalıyla 
satış gerçekleştirdiği 
Fransa ve çevre pazarlarla 
ilgili gelişmeleri ve global 
trendleri yakından takip 
etti. Geçtiğimiz yıla göre 
Avrupa’da 2023 sonunda 
cirosal bazda % 35 büyüme 
hedefleyen ÖZKA Lastik, 
tarımsal makinelerde ileri teknoloji 
kullanımına sahip ve yakıt tasarrufu 
sağlaması sebebiyle radyal lastik 
kullanımının yaygın olduğu Avrupa 
pazarında üretim gücü ve geniş ürün 
gamıyla öne çıkıyor. Traktör arka, traktör 
ön, biçerdöver, sulama, bahçe-tarla, 
römork, iş makinası, forklift, kamyonet-
minibüs ve askeri lastik kategorilerinde 

geniş bir ürün yelpazesi sunan ÖZKA 
Lastik, onlarca global markanın rekabet 
ettiği Avrupa pazarında cirosunun   
% 47’sini elde ediyor. 

Agrolox’un yeni ebadı ve  
radyal römork deseni  
Agrigor fuarda tanıtıldı
ÖZKA Lastik Ar-Ge ekibi tarafından üstün 
özelliklerle tasarlanan Agrolox; yüksek 

dayanımlı, daha verimli ve 
korunaklı olmasının yanı sıra 
artırılmış çekiş gücü ile de 
güçlü bir alternatif olarak 
ürün gamında yerini alıyor. 
Yenilenen desen ve çift açılı 
diş yapısıyla hem arazi hem 
de yolda artırılmış çekiş gücü 
sunan Agrolox, 3 katmanlı 
bar yapısı tasarımı sayesinde 
delinme ve yırtılmalara 
karşı yüksek dayanım 
sağlaması ve arttırılmış diş 
bloğu sayesinde yorulma 
ve çatlamalara karşı koruma 
sağlamasının yanı sıra 
verimlilik sağlayan özel 
deseni ile dikkat çekiyor. 
Avrupa’da römork tarafında 
da radyal lastiğin tercih 
edilmesinden yola çıkan 
ÖZKA Lastik, yeni Agrigor 
desenini fuarda sektör 
profesyonellerine tanıttı. 
ÖZKA Lastik ürün gamında 

yer alan radyal römork lastiği Agrigor, 
takviyeli topuk tasarımı ile her türlü arazi 
koşullarında kullanım sağlarken geniş 
taban izi sayesinde toprağı ezmeden 
yüksek performans sunabiliyor. Yönsüz sırt 
deseni sayesinde kendini temizleyebilme 
özelliğine sahip olan Agrigor, delinmelere 
karşı güçlendirilmiş sırt ve yanak profilleri 
ile tercih sebebi oluyor.
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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-
Kasım verilerini açıkladı. Yılın ilk 11 aylık 
döneminde toplam üretim bir önceki yılın 
aynı dönemine göre % 6 artarak 1 milyon 
210 bin 331 adet olarak gerçekleşti. 
Geçen yılın ilk 11 ayına göre artıya geçen 
otomobil üretimi ise 717 bin 368 adet 
olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle 
birlikte toplam üretim ise 1 milyon 255 
bin 270 adede ulaştı. Ticari araç grubunda, 
2022 yılı Ocak-Kasım döneminde üretim 
% 13, ağır ticari araç grubunda % 25 ve 
hafif ticari araç grubunda % 11 oranında 
arttı. 2021 yılı Ocak-Kasım dönemine 
göre ticari araç pazarı 6, hafif ticari araç 
pazarı  % 3, ağır ticari araç pazarı ise % 19 
artış sağladı. Ocak-Kasım döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre, 
toplam otomotiv ihracatı adet bazında 
% 5 oranında artarken, otomobil 
ihracatındaki artış % 0,4 olarak 
gerçekleşti. Bu dönemde, toplam ihracat 
876 bin 187 adet, otomobil ihracatı ise 
509 bin 364 adet düzeyinde gerçekleşti. 
Ocak-Kasım döneminde toplam pazar, 
geçen yılla paralel seviyede seyretti 
ve 705 bin 183 adetten kapandı. Bu 
dönemde, otomobil pazarı da % 2 
daralarak 505 bin 886 adet oldu. 

Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 
13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu 
konumunda olan Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD), Ocak-Kasım dönemine 
ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar 
verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 
11 aylık döneminde toplam otomotiv 
üretimi bir önceki yılın aynı dönemine 
göre % 6 artarak 1 milyon 210 bin 
331 adede ulaştı. Otomobil üretimi 
ise ise % 2 artarak 717 bin 368 adet 
olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle 
birlikte toplam üretim ise 1 milyon 
255 bin 270 adedi buldu. Ocak-Kasım 
döneminde ticari araç üretimi ise bir 
önceki yılın aynı dönemine göre % 13 
oranında artış gösterdi. Bu dönemde, 
ağır ticari araç grubunda üretim % 25 
artarken, hafif ticari araç grubunda 
üretim % 11 arttı. Bu dönemde, 
otomotiv sanayisinin kapasite 
kullanım oranı % 68 olarak gerçekleşti. 
Araç grubu bazında kapasite kullanım 
oranları ise hafif araçlarda (otomobil 
+ hafif ticari araç) % 68, kamyon 
grubunda % 90, otobüs-midibüs 
grubunda % 38 ve traktörde % 65 
seviyesinde gerçekleşti. 

İhracat % 5 artarak
28,3 milyar dolara ulaştı!
Ocak-Kasım döneminde otomotiv 
ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre adet bazında % 5 artarak 876 bin 
187 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde 
otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı 
dönemine göre % 0.4 artarken, ticari 
araç ihracatı ise % 12 oranında arttı. 
Traktör ihracatı ise 2021 yılına göre % 11 
artarak 17 bin 13 adet olarak gerçekleşti. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine 
göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 
2022 yılı Ocak-Kasım döneminde % 12 
pay ile sektörel ihracat sıralamasında 
ikinci sırada yer aldı. Uludağ İhracatçı 
Birlikleri (UİB) verilerine göre, Ocak-Kasım 
döneminde toplam otomotiv ihracatı, 
2021 yılına göre % 5 artarak 28,3 milyar 
dolar oldu. Euro bazında ise % 19 artarak 
26,9 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu 
dönemde, dolar bazında ana sanayi 
ihracatı % 3 oranında, tedarik sanayi 
ihracatı da % 9 oranında arttı.

Toplam pazar 705 bin 183 adet 
düzeyinde gerçekleşti!
Yılın ilk 11 aylık döneminde toplam 
pazar geçen yıla göre paralel seviyede 

Otomotiv Sanayii Derneği, 
Ocak-Kasım verilerini açıkladı

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

Ocak-Kasım Döneminde Toplam Üretim % 6, İhracat % 5 Arttı 
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Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

kaldı ve 705 bin 183 adet düzeyinde 
gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil 
pazarı da % 2 oranında daraldı ve 
505 bin 886 adet oldu. Ticari araç 
pazarına bakıldığında ise, Ocak-Kasım 
döneminde bir önceki yılın aynı 

dönemine kıyasla toplam ticari araç 
pazarı % 6, ağır ticari araç pazarı ise % 
19, hafif ticari araç pazarında ise % 3 
büyüme yaşandı. 2022 yılı Ocak-Kasım 
döneminde geçen yılın aynı dönemine 
göre ithal hafif ticari araç satışları % 

5 azalırken yerli hafif ticari araç % 
10 oranında yükseldi. Bu dönemde, 
otomobil satışlarındaki yerli araç payı % 
38, hafif ticari araç pazarında yerli araç 
payı ise % 58 olarak gerçekleşti.

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

Kaynak: OSD

Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)
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Brisa’nın, Türkiye’nin en çok 
tercih edilen araç servisi markası 

Otopratik, yeni reklam filmiyle 
en kaliteli hizmete uygun fiyatla 

ulaşıldığına Ahmet Mümtaz 
Taylan iş birliği ile dikkat çekiyor

Türkiye lastik pazarı lideri Brisa’nın binek 
ve hafif ticari araç sahiplerine servis 
hizmeti sunan mağaza zinciri Otopratik’in 
hazırladığı yeni reklam kampanyası 
yayına girdi. 
Sabancı iştiraki Brisa’nın, binek ve hafif 
ticari araçların tüm servis ve bakım 
ihtiyaçlarını yenilikçi ve profesyonel bir 
bakış açısıyla tek bir noktada karşılayan 
servis markası Otopratik, bağımsız 
araştırma şirketi Twentify’ın araştırmasına 
göre Türkiye’nin en çok bilinen ve tercih 
edilen araç servis markası konumunda. 
Otopratik, yayına giren yeni reklam 
kampanyasında “Aklınızı kullanın 
Otopratik’e gidin!” sloganıyla değişen 
araç servis pazarı koşullarında 
müşterilerin Otopratik noktalarında en 
kaliteli hizmete uygun fiyatla ulaştığını 
vurguluyor. Reklam filminde rol alan, 
sevilen tiyatro ve sinema oyuncusu 

Ahmet Mümtaz Taylan, samimi tarzıyla 
eğlendirici bir şekilde Otopratik’i 
öneriyor. Reklam filmi, Alametifarika 
ajans imzasını taşıyor.
Lastiğin ötesinde mobilite çözümleri 
sunan Brisa, 44 ilde 85 noktada her 
marka model araca hizmet verdiği 
Otopratik servis ağını genişletmeye ve 
daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. 
Yolculuğun lideri Brisa, mobilitenin 
de liderliği yolunda lastik odağındaki 
mevcut iş portföyünü mobilite çözümleri 
işine dönüştürmek için, 2022 yılı ilk 
çeyreğinde, Arvento Mobil Sistemleri’ni 
de satın almıştı. Bu satınalma, şirketin 
lastiğin ötesinde öncü hizmetlerini 
büyütmesini, filo sahipleri ve sürücülerin 
hayatlarını kolaylaştıran, verimlilik ve 
üretkenlik getiren bir çözüm ortağı 
olmasını hızlandıracak.

Ahmet Mümtaz Taylan öneriyor:

Aklınızı kullanınAklınızı kullanın
Otopratik’e gidinOtopratik’e gidin
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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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Morningstar Sustainalytics 
tarafından gerçekleştirilen 

değerlendirmeler, Prometeon Tyre 
Group’un (PTG) sürdürülebilirlik 

performansını ortaya koydu. 
PTG, değer zinciri boyunca 

sürdürülebilirlik ilkelerine ilişkin 
aksiyonlarını anlamaya ve 

iyileştirmeye yardımcı olması 
amacıyla ESG (Çevresel, Sosyal 

ve Yönetişim) derecelendirme 
kuruluşu Morningstar 

Sustainalytics’i kurumsal 
sorumluluğunu değerlendirmeye 

davet etti. 

Puan sıfıra ne kadar 
yakınsa şirketin o 
kadar iyi performans 
gösterdiği 
anlamını taşıyan 
derecelendirmeye 
göre göre Prometeon 
Tyre Group’un 
değerlendirmesi olumlu 
sonuçlar ortaya koydu ve 
grubun ESG Risk Derecelendirme 
puanı 100 üzerinden 14,9 oldu. Bu 
puan, PTG’yi hem otomotiv komponenti 
üreten şirketler hem lastik üreticileri 
arasında dünya sıralamasında en üst 
sıralarda konumlandırıyor. 
Prometeon Tyre Group İç Denetim ve 
Sürdürülebilirlik Üst Yöneticisi Nicolas 
Marchi şu açıklamada bulundu: “ESG 
derecelendirmesi bir şirketin finansal 
olmayan risklerini yönetme açısından 
çevresel, sosyal ve yönetişim konularını 
nasıl ele aldığını değerlendiriyor. 
ESG derecelendirmesi alan şirketler, 
çoğu durumda kendilerini bekleyen 
zorluklarla başa çıkma konusunda daha 
donanımlı olduklarını kanıtlıyor. Bu 
derecelendirmeyi önceden yapmak, 
geleceği planlarken yatırımları optimize 
etmek, gerekli ve somut aksiyonlara 
odaklanmak anlamına geliyor.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK   
BAĞLANTILI KREDİ 
Değerlendirme, Aralık 2021’de alınan 
toplam 350 milyon Euro değerindeki 
sürdürülebilirlik bağlantılı kredi 
ışığında özellikle dikkat çekiyor. 200 
milyon Euro tutarındaki kısmı vadeli 
kredi ve 150 milyon Euro tutarındaki 
kısmı çok para birimli döner kredi 
tahsisinden oluşan ilave bir yıl uzatma 
opsiyonlu üç yıl vadeli finansman, 
mevcut borcun finanse edilmesi ve yeni 
yatırımlar dahil çeşitli iş ihtiyaçları için 
kullanılacak. 

DÜNYA ÇAPINDA   
YATIRIMLAR SÜRÜYOR
Sürdürülebilirliğin somut örneği olan 
Pirelli markalı yeni nesil 02 Serisi lastiklerin 
verimlilik potansiyeli artmaya devam 
ediyor. PTG’nin, 2021’in dördüncü 
çeyreğinde Türkiye’deki üretim 
kapasitesini artırma kararı neticesinde 
40 milyon Euro’ya yakın ilave yatırımla 
üretim kapasitesi 1,8 milyon adedin 
üzerine çıkacak. 2022 yılının ilk yarısında 
ise Mısır’daki fabrikaya teknolojik 
iyileştirmeler için yaklaşık 30 milyon Euro 
tutarında yatırım yapılması onaylanmıştı. 
Bu yatırımlar sonucunda 02 Serisi 
lastiklerin üretimi artacak. 
Öte yandan, bir kısmı halihazırda 
kullanılmış olan toplam 25 milyon Euro 

tutarındaki yatırım paketiyle Türkiye, İtalya 
ve Mısır’daki Ar-Ge tesislerinde araştırma 
ve geliştirme faaliyetleri de sürdürülüyor.
02 Serisi, hammadde tedarik ve 
üretim süreçlerinden başlayarak geri 
kazanıma kadar her aşamada lastiklerin 
sürdürülebilirliğine odaklanan yeni 
Prometeon teknolojileri sayesinde, 
işletme maliyetlerinin yönetimini daha 
verimli hale getiriyor. Beş ürün grubundan 
oluşan 02 Serisi’nin yüksek kilometre 
performansı, daha uzun lastik ömrü ve 
daha düşük yuvarlanma direnci sayesinde 
lastik ve yakıt tüketimi düşüyor, dolayısıyla 
da CO2 emisyonları azalıyor. 

PROMETEON TYRE GROUP
Prometeon Tyre Group, tüm 

dünyada endüstriyel lastik 
(kamyon, otobüs, tarım 

ve iş makinesi) odaklı 
tek şirket olup, ANTEO, 
ERACLE ve TEGRYS 
markalarının yanı sıra 
FORMULA, PHAROS 

ve PİRELLİ lisansıyla 
endüstriyel ve ticari 

lastiklerinin üretimini 
gerçekleştirmektedir. Grubun 

ürün yenilikçiliğini temsil eden 
dört fabrikası (ikisi Brezilya’da, biri 
Mısır’da, biri Türkiye’de), üç Ar-Ge Merkezi 
(İtalya, Brezilya, Türkiye) ve Mısır’da 
bir Geliştirme Merkezi bulunmaktadır. 
Prometeon Tyre Group, beş kıtada 
40’tan fazla ülkede yaklaşık 8.000 
çalışanı bünyesinde bulundurmaktadır. 
Türkiye’de 1960 yılında İzmit’te 
kurulan ilk lastik fabrikasını da yöneten 
Prometeon Türkiye ise yaklaşık 75 
ülkenin içinde yer aldığı “Türkiye, AFME 
(Afrika-Orta Doğu), Rusya ve CIS (Orta 
Asya ve Kafkaslar)” Bölgesi’nin yönetim 
merkezi konumundadır. Prometeon’un 
2019 yılında imzacısı olduğu United 
Nations Global Compact, 165 ülkeden 
15.500 şirketi kapsamaktadır. Prometeon 
ayrıca 2020’de United Nations Global 
Compact Network Italy’nin kurucu 
üyeleri arasında yer almıştır.

PTG; Türkiye, Mısır ve İtalya’daki 
yatırımlarına devam ediyor
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DOĞA İLE TARİHİN EŞSİZ UYUMU

Pamukkale ve 
HierapolisDoğanın insana bahşettiği nadir gü-

zelliklerden biri olan Pamukkale tra-
vertenlerinin manzarasında, milattan 
önce 2. yüzyıl dolaylarında bir şehir ku-
rulmuş ve adına “Kutsal Şehir” anlamı-
na gelen Hierapolis denmiş. Bembeyaz 
travertenlerin üzerine batmakta olan 
güneşin kızıllığı yansıdığında, bu isim 
adeta daha anlamlı oluyor.
Hierapolis Antik Kenti, bölgenin UNES-
CO Dünya Miras Listesi’ne girmesini 
sağlayan pek çok önemli unsur barın-
dırıyor. Yüzyıllar içinde pek kültüre ve 
medeniyete evsahipliği yapan kent 
zamanla tipik bir Roma şehri özelliğine 
bürünmüş, ardından Bizanslılar bura-
nın mukimi olmuş. 12. yüzyıldan sonra 
ise Türk egemenliğine girmiş.

Pek çok antik kentte bulunan yapılar 
Hierapolis’te de mevcut, ancak onu di-
ğerlerinden ayıran özelliği, şehrin orta-
sında muazzam bir kanalizasyon siste-
minin olmasıdır. Bunun yanında temiz 
bir su kanalı, kentin doğusundaki bir 
tepeye inşa edilmiş olan filtre odasın-
dan geçerek sokak ve evlere su temin 
edilmesini sağlamaktaydı. Hierapolis’in 
antik tiyatrosu ise Türkiye’de sahnesi 
restore edilip kültür ve sanat faaliyet-
leri için uygun hale getirilen tek antik 
tiyatrodur ve tam 12 bin kişiliktir.
Bölgeyi daha bilinir kılan Pamukkale 
travertenleri ise adeta yüzyılların eski-
temediği bir mucizedir. Burada farklı 
sıcaklıklara sahip on yedi su kaynağı 
bulunur. Travertenlerin beyaz rengi, 

yer altındaki volkanik faaliyetler sonucu 
çıkan karbondioksit oksijenle birleşti-
ğinde, sudaki yarı eriyik kalsiyum kar-
bonatın katmanlar halinde kayaların 
üzerine çökmesi sonucu oluşur. Pamuk-
kale’nin UNESCO korumasına alınma-
sından bu yana, bu dokunun bozulma-
ması için sayısız önlem alınıyor. 
Örneğin travertenler üzerinde ayakka-
bı ile yürünmüyor, akan termal sular 
kontrol altında tutularak yosunlaşma-
nın önüne geçiliyor. Pamukkale’nin 
simgelerinden biri de, içinde devrik 
sütunların bulunduğu antik havuz. Bu 
havuz, sıcak ve rahatlatıcı suyu ile pek 
çok rahatsızlık için şifa niteliği taşıyor. 
Pamukkale ve Hierapolis’in güzellikle-
rine kuşbakışı bakabilmek için balon 
turları düzenleniyor.
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Michelin Grubu çatısı altında Türkiye’nin 
50 ilinde 150’den fazla servis noktasıyla 
profesyonel lastik ve araç bakım hiz-
meti veren Euromaster, araç sahipleri-
ni kışa ‘bakımsız’ yakalanmamaları için 
uyarıyor. Kış mevsimiyle oluşan zorlu 
yol koşullarına dikkat çeken Euromaster 
yetkilileri, kış şartlarında güvenli ve ke-
yifli yolculuklar için araçların kışa hazır 
olması gerektiğini vurguluyorlar. Müş-
terilerinin yola sorunsuz ve güvenle de-

vam etmesi için çalışan Euromaster, bu 
kapsamda check-up hizmetini de ücret-
siz olarak sunuyor. 
7 derecenin altında kış lastiği şart! 
Hava sıcaklığının 7 derecenin altı-
na düştüğünde mutlaka kış lastiğine 
geçiş yapılması gerektiğine de işaret 
eden Euromaster yetkilileri, uygun ol-
mayan lastiklerin kış şartlarında yol 
tutuş kaybı ve artan fren mesafesi gibi 
güvenlik sorunlarına yol açabileceği-
ni belirtiyorlar. Uzmanlara göre ayrıca 
mutlaka diş derinliklerinin de kış ayları 
öncesinde kontrol edilmesi gerekiyor. 
Euromaster yetkilileri, araç sahiplerini 
ayrıca şu noktalara dikkat etmesi konu-
sunda uyarıyor: “Yaz aylarında yapılan 
yolculuklarda sıcak hava etkeni aküler 
için özellikle zorlayıcıdır. Çünkü yüksek 
hava sıcaklığın, akülerin içindeki kim-
yasallara olan etkisi fazladır. Sıcak hava-

larda yapılan uzun yolculuklar da bu 
etkiyi daha da artırır. Kış aylarında zor-
lanan akülerde sorun yaşamamak adı-
na akü testi mutlaka yaptırılmalıdır. Kış 
aylarında sorunsuz bir fren sistemine 
sahip olmak da ekstra önem arz ediyor. 
Islak zeminde lastiklerin performansı 
ile birlikte frenlerin düzgün şekilde ça-
lışması da çok önemli olduğu için fren 
sisteminin mutlaka kontrolden geçiril-
mesi gerekiyor. Bunlara ek olarak kış 
şartlarında yolu daha görünür kılmak 
için silecek ve farlar büyük önem taşı-
yor. Mutlaka kontrol edilmesi gereken 
silecekler, gerekiyorsa değiştirilmeli. 
Farlar da aynı şekilde kontrol edilmeli 
ve gerekirse far ayarı yapılmalı.”

Euromaster uyarıyor:Euromaster uyarıyor:
Kışa Bakımsız Yakalanmayın!Kışa Bakımsız Yakalanmayın!

Michelin Grubu çatısı altında
profesyonel lastik ve araç bakım
hizmeti veren Euromaster, araç sahiplerini 
uyarıyor. Araç sahiplerinin kış bakımlarını 
aksatmaması gerektiğini belirten Euromaster, 
ücretsiz check-up hizmetiyle de tüketicilerin 
yanında olduğunu ortaya koyuyor. Lastiklerden 
farlara, amortisörlerden fren hidroliği ve 
sileceklere kadar pek çok kontrolü kapsayan 
check-up hizmeti, kış mevsiminde araç arızası 
ve kaza risklerini en aza indiriyor.
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KOD ADI: LONDRA
Yönetmen: Babak Najafi

Oyuncular: Gerard Butler, 
Aaron Eckhart, Morgan Freeman

Tür: Aksiyon
Yapım: ABD & İngiltere & Bulgaristan, 2016

Pakistanlı silah tüccarı Aamir Barkawi’nin, Avrupa’da 
ve dünyanın pek çok yerinde meydana gelen terörist 

saldırıların arkasındaki isim olduğu keşfedilir. İstihbarat 
birimlerinin çalışmaları sonucu yeri tespit edilen Barkawi 

ve ailesine saldırı düzenlenir. İki yıl sonra, İngiltere 
Başbakanı’nın ölümünün ardından Londra’da cenaze töreni 
düzenlenecektir. Törende Başkan Benjamin Asher’in yakın 
koruması olarak, hamile eşiyle daha çok vakit geçirebilmek 

ve yakın zamanda emekli olmak hayali kuran Gizli Polis 
Teşkilatı ajanı Mike Banning (Gerard Butler) görevlendirilir. 
Aamir Barkawi ise sanıldığının aksine ölü değil, Yemen’de 

hayattadır ve oğluyla birlikte yeni eylemler planlamaktadır. 
Bu arada, ülke liderleri cenaze töreni için Londra’ya gelmeye 
başladıktan sonra şehirde bombalar patlamaya başlamıştır 

bile. Güvenlik zafiyeti sorgulanırken, ajanımız Mike 
Banning’e başkanı ve çevresindekileri korumak için büyük 

iş düşecektir. “Kod Adı: Londra”, üç yıl önce vizyona giren ve 
olumlu eleştiriler alan “Kod Adı: Olympus” filminin devamı 

niteliğinde bir aksiyon vadediyor.ABLUKA
Yönetmen: Emin Alper

Oyuncular: Mehmet Özgür, 
Berkay Ateş, Tülin Özen

Tür: Dram
Yapım: Katar & Fransa & Türkiye, 2015

Yirmi yıl yattığı hapishaneden şartlı tahliye olan Kadir, 
emniyette çalışan arkadaşı Hamza sayesinde iş bulur. 

Bu sırada İstanbul’un bazı bölgeleri siyasi karmaşa 
nedeniyle abluka altındadır ve Kadir de çöp toplayıcısı 
olarak yaptığı paravan işte aslında muhbirlik edecektir. 
Görevi gecekondu mahallelerinde çöpleri karıştırmak, 
patlayıcı madde malzemesi olup olmadığını bulmak ve 
düzenli olarak raporlamaktır. Yaptığı iş onu belediyede 

çalışan kardeşi Ahmet ile karşı karşıya getirir. Kadir 
her ne kadar kardeşiyle iyi ilişkiler kurmaya çalışsa da 
bu çabası karşılıksız kalır. Sürekli içine kapanık halleri 

onları bir iç çekişmeye sürükler. Kadir kardeşinden 
şüpheye düşerek komplo teorileri üretmeye başlar. 

“Abluka” iki kardeşin hikayesini siyasi bir arka planda 
anlatırken, iyi ile kötünün çatışmasını da gözler 

önüne seriyor. İlk filmi “Tepenin Ardı” ile ses getiren 
Emin Alper, Türkiye’nin gelecek vadeden distopya 

yönetmenleri arasında gösteriliyor.
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KIZIL ŞEBEKE - 
EŞREFZADE  
İDRİS BEY’İN  
MACERALARI

Ayfer Kafkas
Portakal Kitap

“Bir Osmanlı Polisiyesi” alt 
başlığıyla raflarda yerini alan Kızıl 

Şebeke, 1800’lü yıllarda bir
Osmanlı sancağında işlenen 

cinayetleri konu alıyor. Eşrefzade 
İdris Bey, iz sürmek ve aynı

yöntemle işlenmiş iki cinayeti 
çözmek üzere sultan tarafından 

görevlendirilir. İdris Bey, delil
toplama ve yorumlamanın 

yanı sıra kimsenin göremediği 
detayları görebilecek kadar 

akildir. Ve ailenin sır dolu 
üyelerinden evdeki hizmetlilere, 

hatta mahalle esnafına kadar 
herkes şüpheliler arasındadır.

ALTINCI
ADAM

David Baldacci
Martı Yayınları

Edgar Roy, dünyanın bilinen en 
zeki insanıdır ve bir istihbarat 
programında çalışmaktadır.

Duvar adı verilen programa göre, 
tüm istihbarat ajanslarından 

gelen veriler bir ekrana
yansıtılır. Edgar Roy, bu ekrandan 

geçen milyonlarca görüntüyü 
birleştirip yorumlamaktan

sorumlu altıncı ve son analisttir. 
Ne var ki bir gün Edgar Roy’un 

evinin bahçesinde altı ceset
bulunur ve Roy, seri katil olduğu 

iddiasıyla tutuklanır. Bu arada 
onlarca cinayet işlenmeye ve
dünyanın kaderini zihninde 

tutan altıncı adam için amansız 
bir mücadele başlayacaktır.

KABİL’İN
GÖZÜ

Patrick Bauwen
Pegasus

Herkes bir şeyler saklar. Eşiniz, 
dostunuz, komşunuz… Peki, ya 

her şeyi biliyor olsaydınız?
Onların korkularını, en derin 

sırlarını? Tıpkı Amerika’yı kasıp 
kavuran reality şov “Kabil’in

Gözü”nde olduğu gibi. On aday, 
on sır. Geçmişlerinden gelen 
korkunç sırları olan on kişi,

stüdyoya götürülmek üzere 
otobüse binerler ama sabah 

uyandıklarında kendilerini çölün
ortasındaki ıssız bir madenci 
kasabasında bulurlar. Üstelik 

yarışmacılar teker teker ortadan
kaybolmaya başlamıştır.
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BULMACA
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Soldan sağa
1. Zafer kazanan, üstün gelen.

2. Varlıklar, yaratıklar.

3. Bağbozumu sırasında toplanılan üzüm.

4. Fakir düşme.

5. Tabaklanarak boyanmış ve cilalanmış deri.

6. Canlı kalmanın gerektirdiği şeyler.

7. Nabız atışlarını kaydeden alet.

Yukarıdan aşağı
1. Haber alma, haber verme, haberleşme.

2. Nane türünden güzel kokulu bir bitki.

3. Yabancı devlet bayrağı.

4. İç açılması, gönül açılması, ferahlık.

5. Olgunlaşmamış meyve.

6. Sabırsız.

7. Yağlı çıra.

8. Yabani bitki.

9. Zahmet, sıkıntı.

10. Dağda yetişen yer elması türü bitki.
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• DANA BONFİLE 200 GR
• AYÇİÇEK YAĞI 20 GR
• TUZ 2 GR
• KÖZLENMİŞ KAPYA BİBER 20 GR
• PUL BİBER 5 GR
• HOT CHILLI SOS 10 GR
• KURU SOĞAN 15 GR
• SARIMSAK 1 DİŞ
• PATLICAN 1 ADET
• KABAK 1 ADET
• BROKOLİ 2 ADET
• CHERRY DOMATES 1 ADET
• PAPERDELLA MAKARNA 80 GR
• BARBEKÜ SOS 50
• KREMA 50 GR

İnce bir şekilde açtığımız dana 
bonfileyi az yağla teflon tava 
veya ızgarada istediğimiz dere-
cede pişiriyoruz.

Bonfile pişmeye yaklaştığında 
aynı tavada patlıcanı ve kabağı 
ince ince kesip brokoli ve do-
matesi de ekleyip pişiriyoruz. 
Ayrı bir kaba soğan, sarımsak, 
köz kapya biberi küçük küçük 
doğrayıp az yağ ile bir tavada 
soteliyoruz. Sonrasında tuz, pul 

biber, hot chilli sos ve barbekü 
sosu ilave edip akışkan kıvamlı, 
acı, ama lezzetli bir sos elde edi-
yoruz. Son olarak haşladığımız 
paperdella makarnayı krema ve 
tuz ile lezzetlendiriyoruz.

Bütün malzemeler hazır old-
uğuna göre servis tabağında en 
alta makarna ve sırasıyla bon-
file sos ile sebzeleri ekleyerek 
görseldeki gibi sunum yapabilir-
siniz. Afiyet olsun…

H
az

ır
la

nı
şı

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

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

YETKİLİ SERVİSLİKLERİMİZ
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