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Ağır ticari
araç sektöründe

son 10 yılın rekoru
L ojistik sektöründe yaşanan 

hareketlilik, kamyon pazarında 
son 10 yılın rekorunu getirdi. 

En yüksek artış çekicide 
yaşandı; 2022 yılı çekici 
satışları, uluslararası 
taşımacılıktaki yüksek talep 
etkisiyle 2021 yılına göre 
yüzde 32 oranında artarak 
23.286 adet oldu. 16 ton ve 
üstü kamyon satışları ise 
yüzde 9 oranında artarak 9.102 
adet oldu. 16 ton altı kamyon 
satışları da yüzde 14 oranında 
artarak 5.392 adet oldu.

Toplam ağır ticari araç 
pazarının  2022 Aralık 
ayındaki performansı ise tam 
anlamıyla bir patlamaya işaret 
ediyor. 2021 yılının  Aralık 
ayında çekici satışları yüzde 
66 artarken 16 ton ve üstü 
kamyon satışları yüzde 43 
yükseldi. Aralık ayında 16 ton 
altı kamyon satışları da yüzde 
82 oranında artarak tarihin en 
yüksek dönemlerinden birine 
imza atıldı. 

2022 yılı Aralık ayı Ağır 
Ticari araç pazarı 2021 yılı 
Aralık ayına göre yüzde 61  
artarak 5.973 adet olarak 
gerçekleşti. 2022 yılı Aralık 
ayında çekici satışları bir 
önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 66 oranında 
artarak 3.729 adet, 16 ton 
ve üstü Kamyon satışları 
yüzde 43 oranında artarak 
1.462 adet ve 16 ton altı 
kamyon satışları da yüzde 
82 oranında artarak 782 adet 
oldu.

Ağır ticari araç pazarı (16 ton 
ve üstü Kamyon/Çekici) son 
10 yıllık Aralık ayı ortalama 
satışlarına göre yüzde 45 
artarken, çekici satışları son 
10 yıllık Aralık ayı ortalama 
satışlarına göre yüzde 72 
oranında, Kamyon satışları 
da yüzde 4 oranında artış 
gösterdi.

İHRACAT %33 ARTTI
Eşya taşımaya yönelik 
ağır ticari araç sektöründe 
ihracat da hızlandı. Otomotiv 
Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği (OİB) verilerine göre, 
Ocak-Kasım 2022 döneminde 
eşya taşımaya mahsus ağır 
ticari araç ihracatı geçen 
yılın aynı dönemine göre 
yüzde 33 artarak, 436 milyon 
dolara yaklaştı.

“2023 yılında da talebin 
benzer seviyelerde devam 
edeceğini öngörüyoruz”



32023   RADÜS DERGİSİ

72

74

76

78

79

RENAULT TRUCKS MOTORLARI İLE 
% 10’A KADAR YAKIT TASARRUFU

SCANIA’NIN ELEKTRİKLİ KAMYONU
İSVEÇ MADENLERİNDE

KUZEY AMERİKA’NIN İLK %100 
ELEKTRİKLİ MİNİBÜSÜ: E-JEST

OTOKAR TERRITO’YA
“MÜKEMMEL TASARIM” ÖDÜLÜ

ÇALIŞANLAR KAMERA KARŞISINDA 
TEMSA ADANA DEMİRSPOR’UN YANINDA

SCANIA, BAUMA’DA YENİ MOTOR
PLATFORMUNU TANITTI

MAN’IN YENİ NESİL KAMYONLARI, 
2022 YILINDA SEKTÖRE DAMGA VURDU

RENAULT TRUCKS E-TECH T VE C,
YOLA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

SAVUNMA SANAYİ YERLİ LASTİKLERLE 
GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR

4
8

10
14
21
24
38
42
58

GE
Zİ

Fİ
LM

Kİ
TA

P
BU

LM
AC

A
YE

M
EK

Yayın Sahibi 
PROFİSAN MAKİNA OTOMOTİV 
NAKLİYE TEMİZLİK MEDYA 
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Burhan FIRAT 
burhan.firat@radusdergisi.com 

Genel Yayın Koordinatörü 
Burhan FIRAT 
bilgi@radusdergisi.com 

Reklam Koordinatörü 
Bahar YILDIRIM 
reklam@radusdergisi.com

Yayın Kurulu 
Burhan FIRAT 
Recep ÖZER 
Bahar YILDIRIM 
Cengiz VURAL 
Oktay KARAKAYA 
Yılmaz KAYA 
Serbülent ÇİLİNGİR
Gürbüz GÜRER
Harun ARAB

Editör 
Bahar YILDIRIM
editor@radusdergisi.com 

Grafik Tasarım 
Emin ASLAN 
info@radusdergisi.com 

Yayın ve İdare Merkezi 
Saray Mah. Saraykent Sanayi Bölgesi 
53. Cd. No: 15 Kahramankazan/Ankara 
Tel : 0 (312) 441 61 73 
Fax : 0 (312) 441 61 76 
Gsm : 0 (549) 548 99 19 
info@radusdergisi.com 
reklam@radusdergisi.com 

Yıl: 11 / Sayı: 123 Fiyatı: 25 
Radüs Dergisi ayda bir yayımlanır. 

Baskı Tarihi 
Ocak 2023 

Baskı Merkezi 
Demircioğlu Matbaacılık Reklam ve 
Yayın San. Tic. Ltd. Şti. 
Mustafa Kemal Mah. 2159. Sk. 4/A 
Çankaya / ANKARA 06530 
(0 312) 222 95 25 
www.printy.com.tr 
bilgi@printy.com.tr 

Radüs Dergisi basın meslek ilkelerine 
uymaya söz vermiştir. Dergimizde 
yayımlanan yazı ve fotoğraflardan 
yayıncının izni alınmadan, 
kaynak belirtilmeden tam ve 
özet alıntı yapılamaz. 

Whatsapp Haber Hattı 

0549 548 99 19



4 RADÜS DERGİSİ   2023

Yeni nesil Renault Trucks 
motorları ile % 10’a kadar

yakıt tasarrufu

Renault Trucks, yakıt tüketimi ve CO2 
emisyonlarını daha da düşürmek üzere T, 
T High, C ve K serilerini yeni DE11 ve DE13 
motorlarla donatıyor. Turbo Compound 
gibi gelişmiş teknolojiler ve özel hizmetlerin 
entegrasyonuyla birleştiğinde bu motorlar, 
yakıt tüketimini %10’a kadar azaltabiliyor.
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Renault Trucks, 2021 yılında T, T High, C 
ve K serilerinde tasarım, sürüş konforu 
ve kabin içi konfor açısından büyük 
değişiklikler yapmıştı. Şimdi ise yeni 
teknolojilerin ve özel hizmetlerin 
entegrasyonu ile birleştiğinde önceki 
nesil Renault Trucks motorlarına kıyasla 
%10’a kadar yakıt tasarrufu sağlayan 
yeni 11 ve 13 litre Euro VI Step E, DE11 ve 
DE13 motorların sunulmasıyla bu evrimi 
sürdürüyor. 

Yeni DE11 ve DE13 Motorlarının 
optimum verimliliği 
Renault Trucks’ın yeni nesil Euro VI Step E 
motorları DE11 ve DE13, yakıt tüketimini 
ve CO2 emisyonlarını önemli ölçüde 
azaltan yeni teknolojiler ile donatılıyor. 

DE11 ve DE13 motorları, daha iyi 
yanma performansı için patentli Dalga 
Piston teknolojisine sahip. Bu çözüm, 
alevleri yanma odasının içine yeniden 
yönlendirerek mevcut oksijenin 
kullanımını optimize ediyor ve böylece 
yanmayı iyileştiriyor. Motorlar ayrıca, yeni 
yanma performansına uyarlanan, yüksek 
hassasiyetli yeni enjektörlerle donatılıyor. 

Renault Trucks, verimliliği artırmak üzere 
bağlantı kolları, pistonlar ve krank milini 
yeniden tasarlayarak ve karter gazı 
kontrolünü optimize ederek sürtünme 

kaybını azaltmak için de çözümler 
üretiyor. İyileştirilmiş tepki süresine 
sahip yeni yüksek performanslı bilye 
yataklı turbo şarj ve düşük viskoziteli yağ 
ile birleştirilmiş değişken akışlı bir yağ 
pompası da bulunuyor.

Ayrıca Renault Trucks, optimize edilmiş 
art işletme sistemi ve yeni bir motor 
kontrol ünitesi kullanıyor. 

Daha güçlü ve daha yüksek 
yakıt tasarruflu bir motor için 
Turbo Compound teknolojisi 
Optimum performans için Renault 
Trucks T, T High ve C modelleri, manevra 
kabiliyetinden veya ticari hızdan ödün 
vermeden önemli ölçüde yakıt tasarrufu 
sağlayan Turbo Compound teknolojisine 
sahip DE13 TC motor ile opsiyonel olarak 
donatılabiliyor.

Turbo şarjın aşağı akışına yerleştirilmiş ek 
bir türbin, egzoz gazlarında kalan enerjiyi 
mekanik enerjiye dönüştürüyor ve bunu 
ek motor torku şeklinde krank miline 
iletiyor.

Bu nedenle Turbo Compound, daha 
düşük motor hızlarında, daha yüksek 
tork seviyelerine ulaşılmasını sağlıyor. 
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Otoyolda, hız sabitleyici altında 
ve yokuş yukarı sürüşlerde vites 
küçültmeye gerek kalmadan sabit bir 
hız korunabiliyor. 

Daha hızlı vites geçişleri için 
yeni bir şanzıman 
Araçlar, daha sarsıntısız ve daha hızlı 
vites geçişleri için yeni bir hesaplayıcı, 
yeni kontrol yazılımı ve yeni bir debriyaj 
pedalı kumandası içeren yeni nesil 
Optidriver şanzıman donanımına sahip.

Yakıt tüketiminin tam kontrolü 
için gelişmiş yazılım ve 
hizmetler 
Daha fazla yakıt tasarrufu için Renault 
Trucks, manevra kabiliyetini 
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azaltmadan en iyi motor verimliliğiyle 
bölgede geçirilen süreyi en üst düzeye 
çıkaran Akıllı Tork Kontrolü çözümünü 
tercih ediyor.

Ayrıca Renault Trucks, vites 
değiştirmeyi optimize etmek ve 
yakıt tasarrufunu artırmak için yolun 
topoğrafyasını kullanan Optivision 
öngörülü hız sabitleyiciyi de 
geliştirmeye devam ediyor.

Öte yandan, filolarının yakıt tüketimini 
ve CO2 emisyonlarını izleme ve 
iyileştirme çabalarında taşımacılık 
profesyonellerini desteklemek için 

çözümler sunuyor. Optifleet filo 
yönetim yazılımı (Kontrol modülü), 
her aracın yakıt tüketimini izliyor 
ve tüketimi azaltmak için önlem 
alınabilecek alanları belirlemek için 
sürüş stillerini analiz ediyor. Renault 
Trucks ayrıca, yakıt tüketiminin kontrol 
altında tutulmasını sağlamak üzere 
rasyonel sürüş ilkeleri ile ilgili eksiksiz 
bir eğitim programı da sunuyor.
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Scania, endüstriyel operasyonlar 
ve enerji üretimi için piyasaya 

yeni sürülen motor platformunu 
ilk kez Bauma İnşaat ve Ticaret 

Fuarı’nda sergiledi. 

On yıllık inovasyon ve mühendislik 
çalışmalarının ardından hazırlanan yeni 
motor platformu, daha fazla tork, daha 
fazla güç ve yüzde 50’ye kadar daha 
uzun temel motor ömrü ile şimdiye 
kadarki en yakıt verimli motor olarak 
öne çıkıyor. 

“Scania,motor teknolojilerindeki 
öncülüğünü sürdürüyor”
Scania’nın motor teknolojileri 
konusundaki öncülüğünün tüm sektör 
tarafından kabul edildiğini belirten 
Scania Engines Marka Müdürü Suna 
Türk Tuzcuoğlu, “Bauma’da sergilenen 
yeni motor platformu bu çalışmaların 
bir örneğini teşkil ediyor. Yeni platform, 
müşterilerimizin alışık olduğu performans 
ve güvenilirliğin yanı sıra daha düşük 
karbon emisyonu da sağlıyor. Ayrıca 
biyodizel karışımları ve HVO ile uyumlu 
olması ile de dikkat çekiyor. Bu motorları 
Türkiye pazarında da müşterilerimiz için 
satışa sunacağız” şeklinde konuştu.  

“Bakım süreleri arttı”
Yeni motor platformu, en son teknoloji 
kullanılarak oluşturulurken, operasyonel 
devamlılığa önem verildi. Bakım 
aralıkları 25 bin saate ulaştı. Yeni tasarım 
özelliklerinden bazıları arasında daha 
hassas soğutma, daha sağlam bir motor 
bloğu ve silindir kapağı ve optimum vites 
gücüne sahip daha sağlam bir motor 
şanzımanı yer alıyor.Gelişmiş gaz değişim 
sistemi, azaltılmış iç sürtünme ve artan 
turboşarj verimliliği, yakıt verimliliği 
üzerinde olumlu bir etki yaratıyor. 13 litrelik 
motor için bu, aynı güç çıkışında mevcut 
motorlara kıyasla yakıt tüketiminde yüzde 
7’ye varan iyileşme anlamına geliyor. 13 
litrelik motor, 368 kW ile 450 kW arasında 
bir güç aralığına sahip ve mevcut motorlara 
göre yüzde 11’e kadar daha fazla güç ve 
yüzde 21 daha fazla tork sunuyor. 11 litrelik 
motor ise 202 kW ile 368 kW arasında bir 
güç aralığına sahip.

Scania’nın elektrikli kamyonu
İsveç madenlerinde
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Kuzey Amerika’nın İlk %100 
Elektrikli Minibüsü: e-JEST

Yüksek teknolojili ve sürdürülebilir toplu ulaşım çözümleriyle 
Avrupa’nın öncü mobilite şirketleri arasında yerini alan 
Karsan, global marka olma hedefinin önemli adımlarından 
Kuzey Amerika pazarındaki etkinliğini pekiştiriyor. 2022 yılı 
başında Kanada’nın önde gelen otobüs tedarik ve bakım 
hizmetleri sağlayıcısı Mississauga Bus Group of Companies’e 
bağlı Damera Bus Sales Canada Corp. ile distribütörlük 
anlaşması imzalayan Karsan, ülkeye e-JEST ile giriş yaptı. 
Geçtiğimiz günlerde Kanada’nın Saint John şehrine teslim 
edilen 6 adet e-JEST, yeni yılda hizmete başladı.

Okan Baş
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Konuyla ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, “Bu 
teslimat ile Kuzey Amerika pazarına 
güçlü bir giriş yaptık. Avrupa’da iki 
yıl üst üste pazar liderliği elde eden 
e-JEST, Kuzey Amerika’nın ilk elektrikli 
minibüsü olarak bu pazarda önemli bir 
yer edinmeye başlıyor. Amerika’nın 4. 
seviye otonom olarak Michigan State 
Üniversitesi’nde yolcu taşıyan ilk ve tek 
otobüsü de Karsan’ın Otonom e-ATAK 
modeli olmuştu. Bir yandan Kuzey 
Amerika pazarına e-JEST modelimiz ile 
giriş yapmanın mutluluğunu yaşarken, 
diğer yandan da Karsan markalı sürücüsüz 
araç deneyimini gerçek trafik koşullarında 
sunuyor olmanın gururunu yaşıyoruz” 
diye konuştu.

Modern ve teknolojik ürün yelpazesiyle 
yeni nesil toplu taşımanın öncü 
temsilcilerinden Karsan, yurt dışındaki 
varlığını Avrupa’da olduğu gibi Kuzey 
Amerika pazarında da güçlendirmeye 
devam ediyor. Sürekli geliştirdiği ürün 
gamıyla yeni nesil toplu taşımada 
öncü olmayı başaran Karsan, global bir 
marka olma yolunda attığı adımları da 
hızlandırıyor. Kuzey Amerika pazarında 
sağlam bir yer edinme hedefine doğru 
hızla ilerleyen Karsan, bu kapsamda ilk 
teslimatlarını gerçekleştirdi. 

Kuzey Amerika pazarına güçlü 
bir giriş yaptık! 
2022 yılı başında Kanada’nın önde gelen 
otobüs tedarikçisi ve bakım hizmetleri 
sağlayıcısı Mississauga Bus Group of 
Companies’e bağlı Damera Bus Sales 
Canada Corp. ile distribütörlük anlaşması 
imzalayan Karsan, yoğun çalışmalarının 
meyvelerini toplamaya başladı. Son bir 
yılda Amerika Birleşik Devletleri’nde CTAA 
ve MOVE fuarlarına, Kanada’da ise CUTA 
fuarına katılan Karsan, Kuzey Amerika’daki 

ilk teslimatlarını gerçekleştirdi. Bu 
kapsamda Kanada’da Saint John şehrine 
teslim edilen 6 adet Karsan e-JEST, yeni 
yıl itibarıyla hizmete girdi. Bu teslimat 
ile Kuzey Amerika pazarına güçlü bir 
giriş yaptıklarını söyleyen Karsan CEO’su 
Okan Baş, “Avrupa’da iki yıl üst üste pazar 
liderliği elde eden e-JEST, Avrupa’dan 
sonra Kuzey Amerika’nın ilk elektrikli 
minibüsü olarak pazarda önemli bir 
yer edinmeye başlıyor. Bu pazarda 
iddialı hedeflerimiz var ve önümüzdeki 
dönemde Kanada’nın farklı şehirlerine de 
e-JEST teslimatlarımız sürecek.” dedi. 

Bölgede etkinliğimiz hızla 
artacak!
Kuzey Amerika’da hizmete başlayan 
e-JEST’lerin bu pazarda 6 metre (20 ft) 
boyundaki alçak tabanlı ilk elektrikli 
minibüs olduğunu da vurgulayan 
Karsan CEO’su Okan Baş, “Kuzey Amerika 
pazarında 4. seviye otonom olarak 
Michigan State Üniversitesi’nde yolcu 
taşıyan ilk ve tek otobüs de Karsan’ın 
Otonom e-ATAK modeli olmuştu. Bir 
yandan Kuzey Amerika pazarlarına yeni 
siparişleri teslim etmenin mutluluğunu 
yaşarken diğer yandan da Karsan markalı 
sürücüsüz araç deneyimini gerçek trafik 
koşullarında sunuyor olmanın gururunu 
yaşıyoruz” diye konuştu. Kuzey Amerika 
pazarında önümüzdeki dönemde 
Avrupa’da olduğu gibi etkin bir şekilde 
yer almayı hedeflediklerini söyleyen Okan 
Baş, bu yöndeki çalışmalarına tüm hızıyla 
devam ettiklerini ifade etti.
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Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
yenilikçi otobüsleriyle uluslararası 
rakiplerini geride bırakmaya devam 
ediyor. Sektörde 60 yıla yakın deneyimi 
ile ürettiği araçlarla Türkiye’de ve 
dünyanın 50’yi aşkın ülkesinde tasarımı, 
dayanıklılığı, teknolojisi ile büyük 
beğeni toplayan Otokar, son olarak 
Gürcistan İçişleri Bakanlığı’nın açtığı 
30 adetlik otobüs ihalesini kazandı ve 
araçları kısa süre içinde teslim etti.   

Gürcistan’ın artan toplu taşıma 

ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan 
dönüşüm çalışmaları neticesinde 
2020 yılında 175 adetlik dev otobüs 
ihracat anlaşmasına imza atan Otokar, 
iki yıl gibi kısa sürede ülkedeki araç 
parkını 200’ün üzerine çıkarmayı 
başardı. Gürcistan’da halihazırda 6 farklı 
belediye tarafından kullanılan Otokar 
Kent ve Sultan otobüsleri kullanıcıların 
beğenisini kazanırken, yeni ihale 
kapsamında teslim edilen 30 adet Doruk 
otobüs, Gürcistan İçişleri Bakanlığı’nın 
personelini taşıyacak.

İki yılda araç parkını 200’ün üzerine taşıdı

Otokar’dan Gürcistan’a
30 adet otobüs ihracatı

Türkiye’ninTürkiye’nin
lider otobüs markası lider otobüs markası 
Otokar, kendi tasarımı ve Otokar, kendi tasarımı ve 
üretimi otobüslerle ihracat üretimi otobüslerle ihracat 
pazarlarında büyümeye pazarlarında büyümeye 
devam ediyor. Avrupa başta devam ediyor. Avrupa başta 
olmak üzere dünyanın 50’yi olmak üzere dünyanın 50’yi 
aşkın ülkesinde milyonlarca aşkın ülkesinde milyonlarca 
yolcuya konforlu, güvenli yolcuya konforlu, güvenli 
seyahat imkanı sunan seyahat imkanı sunan 
Otokar, Gürcistan İçişleri Otokar, Gürcistan İçişleri 
Bakanlığı’nın açtığı 30 Bakanlığı’nın açtığı 30 
adet otobüs ihalesini adet otobüs ihalesini 
kazanmasının ardından, kazanmasının ardından, 
araçları kısa süre içinde araçları kısa süre içinde 
teslim etti. 2020 yılında teslim etti. 2020 yılında 
Gürcistan’ı ihracat pazarına Gürcistan’ı ihracat pazarına 
ekleyen Otokar, iki yıl gibi ekleyen Otokar, iki yıl gibi 
kısa sürede ülkedeki araç kısa sürede ülkedeki araç 
parkını 200’ün üzerine parkını 200’ün üzerine 
çıkarmayı başardı.çıkarmayı başardı.
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“HEDEFİMİZ BÖLGEDEKİ 
İHRACATIMIZI ARTIRMAK”
Otokar’ın otobüs ihracatındaki 
başarısına dikkat çeken Ticari Araçlar 
Kamu Satışları Direktörü Mahir Özşeker; 
“Kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerine 
odaklanarak geliştirdiğimiz çevreci, 
konforlu ve güvenli araçlarımız geniş 
bir coğrafyada tercih ediliyor. Önceki 
sene teslim ettiğimiz otobüslerimizle 
Gürcistan toplu ulaşımına yeni bir soluk 
getirdik, araçlarımız 

6 belediyenin filosunda başarıyla hizmet 
vermeye devam ediyor. Gürcistan 
İçişleri Bakanlığı’nın açtığı ihaleyi 
kazanarak teslim ettiğimiz 30 otobüs 
ile ülkedeki araç parkımızı daha da 
artırmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. 
Araçlarımızın zorlu yol ve iklim şartlarına 
dayanıklılığı, uzun ömürlü oluşunun 
yanı sıra satış sonrası hizmetlerdeki 
başarımızla öncelikli tercih olmaya 
devam ediyoruz. Bölgedeki ihracatımızı 
artırmayı hedefliyoruz” dedi.

MODERN ŞEHİRLERİN  
YENİLİKÇİ ARACI
Otokar’ın kullanıcı beklentileri 
doğrultusunda ürettiği ve yurt dışına 
Vectio ismiyle sunulan 9 metrelik orta 
boy Doruk otobüsleri, iç ve dış modern 
görüntüsü, güçlü motoru, yol tutuşu 
ve üstün çekiş performansının yanı 
sıra düşük işletme giderleriyle de ön 
plana çıkıyor. Büyük ve geniş camları, 
ferah iç hacmi ve standart sunulan 
kliması ile yolculara rahat ve keyifli bir 
yolculuk yaşatıyor. Avrupa güvenlik 
normlarına uygun sistemlerin kullanıldığı 
otobüslerde, ön ve arkada tam kuru 
havalı disk frenlere ek olarak ABS, ASR ve 
Retarder sayesinde maksimum güvenlik 
sunuyor.
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Türkiye’nin öncü otobüs üreticisi 
Otokar, Avrupa’nın en prestijli 
ödüllerinden biri olan German 
Design Award 2023’ün sahibi oldu. 
50’den fazla ülkede milyonlarca 
yolcuya toplu taşımada üst düzey 
konfor sunan Otokar’ın orta mesafe 
taşımacılık için tasarladığı ve ürettiği 
TERRITO otobüsü “Mükemmel 
Tasarım” ödülüne layık görüldü.  

Otobüsleri ile dünyanın dört bir yanında 
milyonlarca yolcuya konforlu ve güvenli 
bir ulaşım imkanı sunan, Koç Topluluğu 
şirketlerinden Otokar, küresel ölçekte 
adından söz ettirmeye devam ediyor. Son 
yıllarda araçlarında dinamik ve yenilikçi 
bir tasarım yaklaşımı benimseyen ve 
uluslararası platformlarda birçok ödüle 
layık görülen Otokar yeni bir ödülün 
daha sahibi oldu. Otokar’ın şehirler arası, 
servis ve okul taşımacılığı gibi geniş bir 
kullanım alanı sunmak üzere tasarladığı 
ve büyük beğeni toplayan otobüsü 
TERRITO, dünyanın en seçkin tasarım 
ödüllerinden biri olarak kabul edilen 
Alman Tasarım Ödülleri 2023 

(German Design Awards 2023) 
kapsamında Yolcu Araçları (Passenger 
Vehicles) kategorisinde “Mükemmel 
Tasarım” ödülüne layık görüldü. 
Alman Tasarım Konseyi (German 
Design Council) tarafından düzenlenen 
etkinlik, tasarım kültürünün çeşitliliğini 
yansıtmak amacıyla farklı kategorilerde 
projeleri ödüllendiriyor. Her kategori 
için uzman bir jüri tarafından seçim 
yapıldığı etkinlikte TERRITO kısa ve 
orta mesafelerde çağdaş 
taşımacılık için sunduğu 
yenilikçi çözüm ile 
beğeni kazandı. 

Otobüs tasarımında sektörün geleceğine ışık tutuyor

Otokar TERRITO’ya
“Mükemmel Tasarım” Ödülü



152023   RADÜS DERGİSİ

“GELECEĞİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK 
ARAÇ TASARLIYORUZ”
Otokar’ın Avrupa başta olmak üzere pek çok 
pazara yenilikçi ürünler sunduğunu belirten 
Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman 
kazanılan ödülle ilgili olarak şöyle konuştu: 
“50’yi aşkın farklı ülkede işine, okuluna, 
sevdiklerine ulaşmak için toplu taşımayı 
tercih eden milyonlarca yolcu ve operatörler 
için ideal aracı tasarlamak ve geliştirmek için 

çalışıyoruz. Bugün dünya metropollerinde 
hizmet veren otobüs sayımız hızla artıyor. 
Geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda, modern 
şehirlere yakışır tasarım ve uygulamaların 
geliştirilmesi yönünde çalışmalarımız devam 
ediyor. Küresel çapta kıymetli olan “German 
Design Award 2023”te “Mükemmel Tasarım” 
ödülüne layık görülmekten gurur duyduk. 
Otokar’ı bu önemli ödüle layık gören, emeği 
geçen herkese teşekkür ederiz.”

ALMAN TASARIM KONSEYİ’NİN   
ÖNDE GELEN ÖDÜLÜ
Alman Tasarım Konseyi’nin önde gelen ödülü 
olma özelliğine sahip Alman Tasarım Ödülü 
(German Design Award), dünya çapındaki 
yelpazesi ve uluslararası çekiciliği ile tüm en-
düstrilerde tasarım alanında en prestijli ödül-
lerden biri. Alman Tasarım Ödülleri,  2012’den 
beri önemli tasarım trendlerini belirliyor, 
geniş bir kitleye sunuyor ve onurlandırıyor.
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Allison
Transmission,

Yeni XCMG arazi 
vincinin standart

donanımı 
olarak

belirlendi

Allison
Transmission, Xuzhou 

İnşaat Makineleri 
Grubu’nun (XCMG) 

yeni arazi vinçlerinin 
standart şanzıman 

donanımını
sunuyor.
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Dünyanın en büyük üç inşaat makinesi 
üreticisinden biri olan XCMG, Temmuz 
2022’de yeni XCA400L8 arazi vinçlerine 
ilk entegrasyonundan bu yana Allison 
4970 Özel Serisi™ (SP) şanzımanın 
olağanüstü performansını deneyimledi. 

XCMG Vinç Satış Genel Müdür Yardımcısı 
Ma Qingjie, açıklamasında; “XCMG ve 
Allison, 10 yılı aşkın süredir başarılı bir iş 
ortaklığı yürütüyor. 60 tonluk vinçlerin 
ardından 100 ve 130 tonluk ve şimdi 300 
ila 500 tonluk yeni arazi tipi vinçlerimizin 
şanzıman donanımını sağlayan Allison, 
her zaman yüksek kaliteli ürünleri ile 
güvenilir performansları sayesinde 
araçlarımızı destekledi. Hızlı, doğru 
ve istikrarlı arazi vinçleri geliştirerek 
sektöre liderlik etmek için Allison ile 

güçlerimizi birleştirmeye 
devam edeceğiz” dedi. 
Aralık 2021’de sertifikasyon 
sürecini tamamladıktan 
sonra XCMG, Allison’ın 
kendini sahada ispatlamış 

4000 Serisi™’nin güncellenen 
versiyonu olan 4970SP 

şanzımanı entegre eden 
ilk üreticiydi.

Allison Transmission Asya Pasifik 
Bölgesi Satış Direktörü Brian Geiselhart 
ise konuyla ilgili; “Allison 4970SP 
şanzımanımızın XCMG’nin arazi 
vinçlerine başarılı entegrasyonu, 
Allison’ın müşteri odaklı inovasyona 
bağlılığını gösteriyor. Dünya çapındaki 
büyük altyapı uygulamaları için 
benzersiz performans ve üretkenlik 
sağlayan çözümler geliştirmek üzere 
XCMG ile devam edecek iş birliğimizi 
heyecanla bekliyoruz” diye belirtti. 

Allison 4970SP, yedi ileri ve iki geri vites 
ile maksimum 597 kilovat güce ve 3.200 
Newton metreye kadar torka sahip. 
Allison tam otomatik şanzıman, Shanxi 
Eyaletindeki Datong yakınlarındaki 
Fengpei Demiryolu Köprüsü inşaatı 
ve rüzgar türbini kurulum projesinde 
kanıtlandığı gibi geliştirilen sürüş, yokuş 
çıkma ve manevra kabiliyeti ile araç 
verimliliğini artırıyor. 
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Mercedes-Benz Türk
yeni üretim tesisiyle Kuzey 

Amerika’ya otobüs ihraç ediyor

Mercedes-Benz Türk, Kuzey 
Amerika pazarı için özel olarak 
geliştirilen Mercedes-Benz 
Tourrider için Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda özel bir üretim 
tesisi kurdu. 6.600 metrekarelik 
alana sahip tesiste üretilen 
Mercedes-Benz Tourrider, 
‘Hoşdere Otobüs Fabrikası’nın 
paslanmaz çelikten ürettiği ilk 
otobüs’ unvanına sahip.
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Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden 
Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe, 
“Mercedes-Benz Tourrider’ın paslanmaz 
çelikten mamul karoserisinin imalatı 
için yeni bir tesis kurduk. İnşa ettiğimiz 
bu yeni tesisin yerleşimi, ekipmanları 
ve iş akışlarını yalın üretim prensipleri 
çerçevesinde, verimlilik, ergonomi 
ve kaliteyi gözeterek Mercedes-Benz 
Tourrider’a özel olarak tasarlarken, boya 
ve montaj seri üretim süreçlerimizi de 
düzenledik” dedi.  

Daimler Buses otobüs geliştirme ağı 
içinde, tamamen Türk mühendisler 
tarafından geliştirilen paslanmaz 
çelik gövdenin prototipleri Türkiye’de 
üretilirken, montaj testleri de Hoşdere 
Otobüs Fabrikası’nda gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda inşa ettiği yeni üretim 
tesisi ile global sorumluluklarına bir 
yenisini daha ekliyor. Hoşdere Otobüs 

Fabrikası’nın 6.600 metrekarelik yeni 
üretim tesisinde karoserisi imal edilen 
Mercedes-Benz Tourrider, fabrikanın 
‘paslanmaz çelikten ürettiği ilk otobüs’ 
unvanına da sahip oldu.

Konu hakkında değerlendirmelerde 
bulunan Mercedes-Benz Türk Otobüs 
Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu 
Üyesi Bülent Acicbe, “Mercedes-Benz 
Tourrider’ın paslanmaz çelikten mamul 
karoserisinin imalatı için yeni bir tesis 
kurduk. İnşa ettiğimiz bu yeni tesisin 
yerleşimi, ekipmanları ve iş akışlarını 
yalın üretim prensipleri çerçevesinde, 
verimlilik, ergonomi ve kaliteyi 
gözeterek Mercedes-Benz Tourrider’a 
özel olarak tasarlarken, boya ve montaj 
seri üretim süreçlerimizi de düzenledik. 
Yeni Tourrider’ın Mercedes-Benz 
markasıyla Amerika pazarına sunulan ilk 
otobüs olmasının yanında, üretiminin 
Hoşdere Fabrikamızda gerçekleşmesi 
bizler için çok önemli. Aracın 

geliştirilmesinde, üretim hazırlıklarında 
ve üretiminde emeği geçen tüm çalışma 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 
Hepimizin gurur kaynağı olan bir projeyi 
daha başarıyla hayata geçirdik” diye 
konuştu.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs 
Fabrikası, Mercedes-Benz Tourrider’ın 
AR-GE faaliyetlerinde de önemli 
sorumluluklar üstlendi

Kuzey Amerika pazarındaki talepler 
doğrultusunda oluşturulan yeni otobüs 
projesinde hammadde olarak paslanmaz 
çelik seçildi. Böylece korozyon 
dayanımında pazarın beklentilerini 
karşılayan bir konsept sunuldu. Daimler 
Buses otobüs geliştirme ağı içinde, 
tamamen Türk mühendisler tarafından 
geliştirilen paslanmaz çelik gövdenin 
prototipleri Türkiye’de üretilirken, 
montaj testleri de Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda gerçekleştirildi.
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Otobüslerin üretimde devreye alınması 
ve satış sonrasında Amerika’daki 
servislerde bakım ve onarımlarının 
yapılabilmesi için gerekli olan 
uygulamalar, Mercedes-Benz Türk 
Otobüs AR-GE Diyagnoz Ekibi tarafından 
bu otobüslere özel olarak geliştirildi. 
Gelecekte bu uygulamalarla ilgili 
oluşabilecek değişiklik ve destek 
taleplerinin de yine söz konusu ekip 
tarafından karşılanması planlanıyor.

Ayrıca ilk defa bu otobüse özel, çok 
yüksek enerjileri sönümleme özelliği 
olan bir tampon geliştirildi. Bu sayede 
belli bir hıza kadar çarpmalarda aracın 
ön yüzeyindeki parçaların korunması ve 
aracın yola devam etmesi sağlanıyor.

Hem Türkiye›nin hem de dünyanın en 
teknolojik, en çevreci ve en entegre 
otobüs üretim merkezlerinden biri olan 
Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs 
Fabrikası, sürekli iyileştirme prensibi ve 
yeni projeleri ile iç pazardaki başarısının 
yanı sıra gerçekleştirdiği ihracatla da 
Türkiye ekonomisine önemli katkılar 
sağlamaya devam etmeyi hedefliyor.



212023   RADÜS DERGİSİ

Adana Demirspor’un resmi 
karayolu ulaşım sponsoru TEMSA, 

“TEMSA, Adana Demirspor’un 
Yanında” isimli reklam filmiyle, 

mavi-lacivertli kulübe desteğini 
ortaya koydu. Teknik direktör 

Vincenzo Montella ve futbolcuların 
yanı sıra 150 TEMSA çalışanı reklam 

filmi için kamera karşısına geçti.

Türk sporunun en büyük 
destekçilerinden TEMSA, uzun yıllardır 
devam ettirdiği Adana Demirspor iş 
birliğini özel bir reklam filmiyle kutladı. 
“TEMSA, Adana Demirspor’un Yanında” 
adını taşıyan reklam filmi, dün oynanan 
Adana Demirspor – İstanbulspor maçıyla 
eş zamanlı olarak, TEMSA’nın sosyal 
medya hesaplarından yayınlandı. 

Resmi karayolu ulaşım sponsoru olarak, 
TEMSA’nın mavi-lacivertli kulübe verdiği 
desteğin ön plana çıkarıldığı filmde Teknik 
Direktör Vincenzo Montella ile birlikte 
Adana Demirsporlu futbolculardan 
Gökhan İnler, Ertaç Özbir, Samet Akaydın, 

Jonas Svensson, Younes Belhanda, 
Samuel Nongoh, Fredrik Gulbrandsen ve 
Birkir Bjarnason da görev aldı.

1968 yılında Adana’da kurulan ve bugüne 
kadar Adana’daki üretim tesisinden 
dünyanın 70’e yakın ülkesine 15 bine 
yakın araç ihracatı gerçekleştiren 
TEMSA, Adana Demirspor taraftarı 
olan çalışanlarını da söz konusu 
projeye dahil etti. Gönüllülük esasıyla 
yapılan başvurular sonucu, 150 TEMSA 
çalışanı, şirketin Adana’daki tesisinde ve 
stadyumda gerçekleştirilen çekimlere 
katılarak, takımlarına duydukları sevgiyi 
ölümsüzleştirdi.

Çalışanlar kamera karşısında TEMSA
Adana Demirspor’un yanında



22 RADÜS DERGİSİ   2023

PETRONAS, IVECO ile 
ticari elektrikli araçlar için 

sürdürülebilir sıvıları tasarlıyor

PETRONAS, ticari otomotiv endüstrisi için 
performansı en üst düzeye çıkarmak ve sürdürülebilir 

çözümleri geliştirmek için IVECO ile birlikte 
tasarlanan Iveco’nun yeni sıfır emisyonlu eDAILY 

araçları odağında tasarladığı elektrikli araç sıvılarıyla 
IVECO ile olan tarihi ortaklığını güçlendiriyor.
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1975 yılından bu yana otomotiv 
inovasyonu ve dayanıklılığa odaklanan 
iki endüstri lideri arasında devam eden 
uzun süreli iş birliği, IVECO sürücülerinin 
ihtiyaçlarını karşılamak için binlerce 
saat süren ortak mühendislikle üretilen 
üstün nitelikli elektrikli araç sıvılarının 
üretilmesiyle devam ediyor. Bu yeni 
elektrikli araç sıvıları, hem PETRONAS 
hem de IVECO’nun sürdürülebilir bir 
geleceğe ulaşma konusundaki ortak 
hedefine ışık tutuyor. 

Iveco’nun ikonik modeli DAILY‘ 
araçlarının ’elektrikli ikizi‘ olarak 
tanımlanan eDAILY, zorlu görevler 
de dahil olmak üzere tüm ticari araç 
kullanım uygulamalarını kapsıyor. Yeni 
elektrikli araç, nakliye araçlarının sıfır 
emisyon hedeflerine ulaşmasında önemli 
bir katkı sağlıyor ve araçların daha uzun 
ömürlü olması için performans artıran 
sıvılarla destekleniyor. 

PETRONAS Iona Integra Plus, sistemin 
dayanıklılığını sağlarken yağın 
çalkalanmasından kaynaklanan 
kayıpları azaltmak için eDAILY e-Transfer 
(elektrikli şanzıman) kutusuna özel 
olarak tasarlanmıştır. Bu, standart 
sıvılardaki daha yüksek viskozitelerle 
karşılaştırılabilir ve yüksek sıcaklıklarda 
bile mükemmel oksidasyon özellikleri 
sunuyor. PETRONAS Iona, modern, üst 
düzey elektrikli araçlar için kusursuz 
optimize edilmiş bir performans ve 
dayanıklılık sunuyor.   

eDAILY araçları, verimliliği en üst 
düzeye çıkarmak ve en son yönetmelik 
gereksinimlerini karşılamak için 
hafif ve ağır hizmet araçları da dahil 
olmak üzere tüm IVECO aksları için 
geliştirilmiş bir SAE 75W -85 aks yağı 
olan PETRONAS Tutela Axle 900 HD’yi 
de kullanacak.

PETRONAS EMEA Bölge Yöneticisi 
Domenico Ciaglia, “ Uzun ve zorlu 
yolculukları tercih eden pek çok IVECO 
sürücüsü için rakipsiz performansın 
hayati önem taşıdığını biliyoruz. 
IVECO’nun yeni eDAILY elektrikli 
araçları için PETRONAS Iona ve Tutela 
ürünleri, iki şirket arasındaki iş birliğinin 
önemli bir göstergesi. İnovasyon, ortak 
mühendislik ve iş birliklerindeki ortak 
çabaların, otomotiv endüstrisi için daha 
sürdürülebilir bir gelecek yaratılmasına 
kesinlikle katkıda bulunacağını 
söylemek mümkün görünüyor.”

Birlikte geliştirilen araç sıvıları, IVECO 
sürücülerine fayda sağlayan, araçlarının 
her zaman işler halde kalacağını ve en 
yüksek endüstri standartlarına göre 
performans göstereceğini garanti eden 
PETRONAS ve IVECO arasındaki otuz 
yıllık iş birliğinin en yeni örneği olarak 
dikkat çekiyor. 
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Scania’nın elektrikli ağır 
damperli kamyonu İsveç›in 

kuzeyinde yer alan Malmberget 
LKAB madeninde operasyona 

başladı. Scania, zorlu yeraltı 
maden ortamında tamamen 

elektrikli kamyonlarını test etme 
fırsatı da bulabilecek.

Madencilik sektöründe türünün ilk örneği 
olan Scania elektrikli kamyonun yük dahil 
toplam ağırlığı 49 ton.  Scania ve LKAB, 
daha yüksek bir sürdürülebilirlik düzeyine 
ulaşmak için güçlerini birleştirdi. İki firma, 
bu iş birliğini geleceğe ve sürdürülebilir 
ulaşıma doğru bir adım olarak görüyor.  

Dünyanın sürdürülebilir madencilik 
şirketlerinden birisi olma hedefindeki 
LKAB, güvenli, üretken ve karbon 
emisyonsuz bir demir-çelik 
endüstrisinde öncü olmak istiyor. Bu 
hedef doğrultusunda planlamalarını 

madenlerdeki demir cevherinden 
başlayarak, taşımacılık faaliyetlerini 
içerecek şekilde yapıyor. 

LKAB tarafından kullanılan Scania P25, 
P kabin tipi olup 25 rakamı 201-250KW 
anlamına gelmektedir. Scania P25’te 2 tip 
batarya kapasite seçeneği bulunuyor. 5 
hücreli Lityum iyon pil 165 kWh, 9 hücreli 
Lityum iyon pil ise 300 kWh kapasiteye 
sahiptir. Aracın motor gücü sürekli 
kullanımda 230 kW (310 HP) olup, güç 
istendiği durumlarda anlık olarak 295 kW 
(400 HP) güce çıkabilmektedir.

Scania, Bauma’da Yeni Motor
Platformunu Tanıttı
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LKS Grup, Mercedes-Benz 
Türk’ten teslim aldığı 20 adet 

Tourismo 16, 2 + 1 ile
filosunu güçlendirdi

Büyüme stratejisinin bir parçası olarak araç parkına yaptığı yatırımları 
sürdüren LKS Grup, teslim aldığı 20 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 2+1 ile 

filosunun gücünü önemli oranda artırdı.  4 adet aracın da BusStore tarafından 
takasa alındığı satış işlemleri Mercedes-Benz Türk bayisi Koluman Motorlu 

Araçlar tarafından gerçekleştirildi. Araçların teslimatı için 23 Aralık tarihinde 
Mercedes-Benz Türk Ankara Koluman bayisinde bir tören gerçekleştirildi.
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1992 yılından itibaren turizm ve taşımacılık 
sektöründe faaliyet gösteren LKS Grup, 
yerli ve yabancı grupların yurt içi ve yurt 
dışı taşıma ve transfer alanında faaliyet 
gösteriyor. Lüks Karadeniz ve LKS Turizm 
ile şehirler arası yolcu taşımacılığı alanında 
faaliyet gösteren firma, aynı zamanda 
Pamukkale Turizm’in bireyselciliğini de 
yürütüyor. Büyüme stratejisinin bir parçası 
olarak araç parkına yaptığı yatırımları 
sürdüren LKS Grup, son olarak 20 adet 
Mercedes-Benz Tourismo 16 2+1 ile 
filosunun gücünü önemli oranda artırdı. 

4 adet aracın BusStore tarafından takasa 
alındığı ve Mercedes-Benz Türk bayisi 
Koluman Motorlu Araçlar tarafından satış 
işlemleri yapılan otobüslerin teslimatı 
için 23 Aralık 2022 tarihinde bir tören 
düzenlendi. Mercedes-Benz Türk Ankara 
Koluman bayisinde gerçekleştirilen 
törende araçlar; Mercedes-Benz Türk 
Otobüs Satış ve Pazarlama Direktörü 
Osman Nuri Aksoy, Mercedes-Benz Türk 
Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak 
Batumlu, Koluman Holding A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili ve Ticari Araçlar Satış 
Direktörü Ali Saltık, Koluman Otobüs Satış 
Koordinatörü Fevzi Kaplan ve Koluman 
Ankara Otobüs Satış Müdürü Hakan 
Öztekin tarafından LKS Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdullah İslam, LKS Grup 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih 
İslam, LKS Grup Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ali Hakan İslam, 
Lüks Karadeniz Turizm 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Muharrem İslam ve Lüks 
Karadeniz Turizm Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mustafa İslam’a teslim edildi.

LKS Grup Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Fatih İslam, teslimat töreninde 
yaptığı konuşmada şunları söyledi: 
“Şehirler arası yolcu taşımacılığı ve 
turizm alanında faaliyet gösteren LKS 
Grup olarak, sektöründe dünya devi 
olan Mercedes-Benz otobüslerine uzun 
yıllardır yatırım yapıyoruz. Müşterilerimize 
sunduğumuz hizmet kalitesinin en temel 
belirleyicilerinden olan otobüslerimize 
yatırım yaparken ince eleyip sık dokuyor; 
kaliteyi ve güveni diğer her türlü etkenin 
önünde tutuyoruz. Nitekim filosunun 
önemli bir kısmı Mercedes-Benz marka 
araçlardan oluşan bir şirket olarak, yıldızlı 
araçların sahip olduğu 
konfor, güvenlik ve 
ekonomik avantajlar 
bizim için Mercedes-
Benz ile süregelen

uzun süreli partnerliğimizdeki en 
önemli etkenler. Mercedes-Benz marka 
otobüslere yaptığımız yatırımlarımızın 
firmamıza yansımaları hep pozitif yönde 
oldu. Önceki yıllarda teslim aldığımız 
otobüslerden duyduğumuz üst düzey 
memnuniyetin yanı sıra yüksek 2. El 
değeri ve düşük yakıt tüketimi yeni araç 
yatırımımızda tercihimizi Mercedes-
Benz’den yana kullanmamızı sağladı. 
Bugün teslim aldığımız 20 adet Mercedes-
Benz Tourismo 16 2 + 1 ile ortaklığımızın 
önümüzdeki süreçte de verimli bir şekilde 
devam edeceğine inanıyorum.” Koluman 
Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
/ Ticari Araçlar Satış Direktörü Ali Saltık, 
“Sektörde fark yaratan Mercedes-Benz 
Tourismo ailesinden 
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20 aracı filosuna ekleyen LKS Grup, yeni 
araçlarıyla sunduğu ayrıcalıklı hizmet 
farkını değerli müşterilerine hissettirmeye 
devam edecek. LKS Grup’a teslim ettiğimiz 
bu araçlar, 2022 yılında gerçekleştirilen 
ilk ön ödemeli sipariş olması açısından 
bizim için ayrı bir öneme sahip. Bildiğiniz 
gibi Mercedes-Benz Türk, finansmandan 
teslimata kadar pek çok alanda iş 
ortaklarının sürecini kolaylaştırmak için tüm 
gücüyle çalışmaya devam ediyor. LKS Grup 
ile 2023 yılında da pek çok yeni iş birliğine 
imza atmayı temenni ediyorum” dedi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış ve 
Pazarlama Direktörü Osman Nuri Aksoy 
ise şu ifadeleri kullandı: “Üretilen her 
bir otobüsümüzün en yüksek güvenlik 
standartlarına sahip olmasının yanı 
sıra konfor ve kalite konusunda da 
müşterilerimizden olumlu geribildirimler 
aldığını gururla paylaşmak isterim. Olumlu 
geribildirim aldığımız diğer bir konu ise 
kullanım süresi boyunca araçlarımızın 
müşterilerimize en düşük işletim giderlerini 
sağlaması. Umuyoruz ki; bugün teslimatını 
gerçekleştirdiğimiz Mercedes-Benz 
Tourismo otobüslerimiz de, LKS Grup’un 
operasyonlarına hem maliyet hem de 
kalite açısından pozitif katkılar sağlayacak. 
Bildiğiniz üzere sadece satış sürecinde 
değil, her zaman müşterilerimizin 
yanındayız. Özellikle finansman, 2. El ve 
satış sonrası hizmetler konusunda hiçbir 
zaman onları yarı yolda bırakmadık, 
bırakmamaya da kararlıyız. LKS Grup ile 
uzun yıllardır süregelen bu kıymetli iş 
birliğinin gelecekte de büyüyerek devam 
edeceğine yürekten inanıyorum. Yeni 
araçlarımızın LKS Grup’a bol ve hayırlı 
kazançlar getirmesini temenni ediyorum.”

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış 
Grup Müdürü Burak Batumlu da, “Yolcu 
taşımacılığı sektörüne sunduğumuz yıldız 
araçlarımızdan biri olan Mercedes-Benz 
Tourismo, müşterilerimizden yoğun ilgi 
görmeye devam ediyor. Onların bu ilgisi 
ve güveni bizi çok mutlu ederken; bir 
yandan da bize çok önemli sorumluluklar 
yüklüyor. Müşterilerimizin bu güvenine 
layık olabilmek için araçlarımızı sürekli 
yeni donanımlarla geliştiriyor; her geçen 
gün daha konforlu, daha güvenli, daha 
teknolojik ve daha ekonomik araçlar 
sunabilmek için kendimizi yeniliyoruz. 
Geçmişten bugüne büyüyen ve güçlenen 
iş birliğimiz doğrultusunda bugün 20 
adet Tourismo 16 2 + 1 model aracımızı 
LKS Grup’a teslim ettiğimiz için büyük 
bir mutluluk duyuyoruz. Uzun yıllardır 
yıldızlı araçlarımıza yatırım yapan değerli 
iş ortağımız LKS Grup’a teslim ettiğimiz, 
en son teknolojiye sahip otobüslerimizin 
firmanın hizmet kalitesinde ve yolcu 

memnuniyetinde olumlu katkıları 
olacağına inanıyoruz. Böylesine güçlü 
ve köklü bir firmanın yıllardır bizimle 
kol kola ilerlemesinden memnuniyet 
duyuyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak 
müşterilerimizin her zaman yanında 
olmayı görev bildik ve sektöre her zaman 
destek olduk. Pandemi nedeniyle zorlu 
günlerden geçen otobüsçü dostlarımıza 
birçok destekte bulunmuştuk. Son iki 
yıldır ön ödemeli sipariş yöntemi ile hem 
müşterilerimizi hem bayilerimizi hem 
de bizleri koruyan ve herkesin ‘kazan 
kazan’ ilkesinde buluştuğu fırsatlar 
sunmaya başladık. Sunduğumuz bu 
fırsatlar sektör tarafından da çok olumlu 
karşılandı. Bu vesile ile ön ödemeli sipariş 
yöntemi dahilinde Mercedes-Benz 
Kamyon Finansman tarafından finanse 
edilen 20 adet aracımızın da teslimatını 
2023 yılının ilerleyen dönemlerinde 
gerçekleştireceğimizin müjdesini vermek 
isterim” dedi.
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Borusan Grup şirketlerinden Borusan 
Cat’in temsil ettiği Caterpillar, Cat® 

MineStar™ Command çözümleri 
ile donatılan ve otonom hale gelen 

Cat kamyonları ile son 9 senede 
5 milyar ton materyal taşımayı 
başardı. 2013’ten bu yana 200 

milyon kilometre yolu geride bırakan 
otonom kamyonlar böylelikle 

Dünya’dan Mars’a olan ortalama 
uzaklığı da (225 milyon kilometre) 

neredeyse kat etmiş oldu. 

Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, 
Kazakistan, Kırgızistan ve Uzak Doğu Rusya’da 
Borusan Cat’in başarıyla temsil ettiği Caterpil-
lar, otonom kamyon operasyonlarının sayısını 
son iki yılda yüzde 40 oranında artırdı. Com-
mand ile donatılmış, madenciliğe yönelik hali 
hazırda 500’ün üzerine Caterpillar otonom 
kamyonun, yıl sonuna kadar 1.4 milyar ton 
materyali taşıması, böylelikle 2022’nin oto-
nom araçlarla en fazla materyalin taşındığı yıl 
olması bekleniyor.

Gelecek otonomda!
İlk olarak Avustralya’da yer alan Solomon ve 
Jimblebar demir maden sahalarına otonom 
çözümlerin entegrasyonunu sağlayan Ca-
terpillar, bugün dünya genelinde 13 müşte-
risinin, birbirinden farklı 23 lokasyondaki iş 
sahasına otonom çözümler sunuyor. Farklı 
tonajlardaki Caterpillar otonom kamyonları 
Cat 789D, 793D, 793F, 797F ve elektrikli 
sürüşe sahip 794 AC ve 798 AC lityumdan 
kömüre farklı madenleri kolaylıkla taşıyabi-
liyor. Şili’de bulunan Escondida madenine 
entegre edilecek yeni elektrikli Cat 798 
AC’nin, sahip olduğu teknoloji ile materyal 

taşımanın ötesinde, iş sahasının karbonsuz-
laşmasına da yardım etmesi bekleniyor. 

Caterpillar otonom kamyonlara yönelik 
büyük bir ilgi olduğunu belirten Cater-
pillar Genel Müdür Yardımcısı ve Maden 
Endüstrisi Müdürü Sean McGinnis, otonom 
teknolojiden ilk olarak yararlanan büyük iş 
sahalarının yanı sıra küçük madenlerin de 
bu teknoloji ile birlikte önemli bir ekonomik 
kazanç elde etme potansiyellerinin oldu-
ğunu söylüyor.Caterpillar, 2013’ten bu yana 
200 milyon kilometre yolu geride bırakarak 
Dünya’dan Mars’a olan ortalama uzaklığı 
kat eden otonom kamyonların verimliliğini 
ve güvenliğini artırmak adına çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. 

Caterpillar Otonom kamyonları 
Mars’a seyahat etti!
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Tırsan Silobas serisi
Avrupa’nın en hafif Silobas ailesi

Treyler sektörünün güve-
nilir lideri Tırsan, Ar-Ge 
yetkinliği, uluslararası 
uzmanlığı ve üretim gücü 
sayesinde Avrupa’nın en 
geniş ürün gamıyla Türki-
ye ve Avrupa başta olmak 
üzere dünyanın 70’ten faz-
la ülkesinde müşterilerinin 
rekabet gücünü artırıyor.



312023   RADÜS DERGİSİ

Avrupa’nın En Hafif Silobas Ailesi
Müşterilerinin rekabetçiliğini artırmak için 
her daim geliştirilen silobas ailesi, Avru-
pa’nın en hafif silobas ailesidir. Uluslararası 
Basınçlı Kaplar Yönetmeliği’ne uygun 
olarak alüminyum malzemeden üretilen 
Tırsan’ın Kässbohrer Silobas Ürün Ailesi; 31 
m3’ten 90 m3’e kadar yatay, damperli ve 
ADR’li silobasları kapsıyor. Yüksek taşıma 
kapasitesi, operasyon kolaylığı ile çimento, 
inşaat malzemesi, toz veya granül halinde-
ki plastik hammaddeler, gıda ve tehlikeli 
maddelerin taşımacılığında kullanılıyor.

Avrupa’da İlk 3’te
Türkiye alüminyum silobas pazarının lideri 
konumundaki Kässbohrer Silobas Ailesi, 
Avrupa pazarında da düşük boş ağırlığı 
ve verimliliği sayesinde ilk 3’te yer almaya 
devam ediyor. Farklı coğrafyalardaki farklı 
regülasyonlar, yükler, taşıma modelleri ve 
operasyonel beklentiler doğrultusunda 
her gün gelişmeye devam eden Kässboh-
rer Silobas Ailesi farklı hacim seçenekleri 
ile çimento, inşaat malzemesi, toz veya 
granül halindeki plastik hammaddeler ve 
gıda başta olmak üzere akışkan katı yükle-
rin taşınmasında kullanılıyor.

Düşük boş ağırlığı, boşaltımdaki hızı 
ve üstün mühendislik eseri üst yapı 
tasarımı sayesinde yükün tamamen 
boşaltılmasını sağlayan Kässbohrer 
Silobas Ailesi yatay, damperli, ADR’li 
ve konteyner olmak üzere 4 ana gruba 
ayrılıyor. 31 m³, 33 m³, 35 m³, 38 m³, 
40 m³ ve 45 m³ hacim opsiyonlarıyla 
müşterileriyle buluşan yatay silobas 
ailesi K.SSL, 3 adete kadar kompartman 
ve menhol opsiyonu, sağ, sol veya 
arkadan boşaltım opsiyonu, boşaltım 
akışkanlaştırıcı ve kompresör gibi 
opsiyonları ile farklı müşteri ihtiyaçlarına 
çözüm sunuyor.

Kässbohrer Silobas Ailesinin damperli 
grubu K.SSK, 40 m3‘ten 90 m3’’e kadar 
olan hacim opsiyonları, 8’e kadar 
menhol opsiyonu, elektro-hidrolik 
pompa, 4 dingil, kompresör, paslanmaz 
hava hattı ve valfler, iki eksende açılan 
boşaltım konisi, gövde içi asit yıkama, 
vibratör, boşaltım akışkanlaştırıcı, hava 
soğutucu başta olmak üzere geniş 
opsiyonlarıyla farklı sektörlerde farklı 
ürünlerin taşınmasında kullanılıyor.

Türkiye’nin ADR’li taşımacılık ile tanışması-
nı, ürettiği Türkiye’nin ilk ADR’li Akaryakıt 
Tankeri K.STB ile sağlayan Tırsan, ADR’li 
Silobası ile de Avrupa’nın en hafifi olma 
özelliği taşıyor. Karbür, kömür, kül ve metal 
talaşı gibi tehlikeli maddelerin taşınmasın-
da 40 m3, 50 m3 ve 60 m3 hacim seçeneği 
ile üretilen K.SSK ADR tercih ediliyor.

Kässbohrer’in intermodal taşımacılığa 
tam uyumlu ürünlerinden biri olan Silo 
Konteyner K.CON S, 20 ft., 30 ft. ve 40 ft. 
uzunluklarda üretiliyor ve bu uzunluklar 
dahilinde Avrupa’nın en yüksek yükleme 
hacmini sunuyor.

Son Teknoloji Silobaslar   
IAA Transport 2022 Fuarı’nda 
Sergilendi
Silobas Ailesinin en yeni üyeleri, geçtiği-
miz Eylül ayında Almanya’da gerçekleşti-
rilen IAA Transport 2022 fuarında sadece 
Tanker ve Silobas araçlarının yer aldığı 
özel bir stantta sergilenmişti. Ödüllü Ar-
Ge Merkezi’nde geliştirilen ve Kuzey Av-
rupa regülasyonlarına uygun üretilen, 66 
m3’lük 4 dingilli damperli silobas K.SSK 
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66 ile Kässbohrer’in en yüksek hacimli 
yatay silobası olan 45 m3’lük yatay silo-
bas K.SSL 45 fuar boyunca ziyaretçilerden 
büyük ilgi görmüştü.

Avrupa’nın En Hafif En Yüksek 
Hacimli 90 m3 Hacimli Silobası
Tırsan Avrupa’da 90 m3 hacimli silobas 
üretebilen tek üreticidir ve aynı zamanda 
müşteri odaklı sürekli iyileştirme faaliyet-
leri ve üretim gücü ile de Avrupa’nın en 
hafif silobasını pazara sunmaktadır. 90 
m3 hacimli silobas, K.SSK 90, Avrupa’nın 
en yüksek kapasitesi ve en düşük boş 
ağırlığı ile müşterilerine kuru dökme yük 
taşımacılığında en yüksek verimliliği sun-
maktadır. Yüksek taşıma kapasitesinin yanı 
sıra yüksek mukavemetli çelik şasisi ile, 
en dayanıklı ve en uzun ömürlü kullanımı 
sunar. K.SSK 90 son olarak, Logitrans 2022 
fuarında sergilenmiş ve sektör profesyo-
nellerinin büyük beğenisini toplamıştı.

Tırsan Kaynak Akademisi ile 
Türkiye’ye Uluslararası Katma Değer
Kaynak kalitesinin yol, yük ve sürüş gü-
venliğinde büyük önem taşıdığı silobas 
üretim süreci Tırsan’ın 45 yıllık uzmanlığı 
ve yalın üretim anlayışı ile her gün iyileş-
tiriliyor. Tırsan, 2013’te kurduğu Kaynak 
Akademisi ile kaynak kalitesi konusunda 
hem sürekli gelişimi sağlıyor hem de yet-
kin ve alanında uzman insan kaynağının 

yetişmesine öncülük ediyor.

Kaynak Akademisi aracılığı ile 2013 yılın-
dan bu yana 850 kaynak çalışanına, ulusla-
rarası geçerliliğe sahip 1025 sertifika ka-
zandırdı. En kaliteli ürünleri, malzeme ve 
işçiliği müşterilerine standart olarak sunan 
Tırsan, teorik ve pratik eğitimleri bir arada 
sunarak yetkin, uluslararası sertifikaya 

sahip kaynak uzmanı çalışanlar yetiştirme-
ye devam ediyor. Tırsan Kaynak Akademisi 
eğitimlerinde, kursiyerlerin kendini üretim 
hattındaymış gibi algılamasını sağlayan 3 
boyutlu sanal gerçeklik uygulamasıyla gaz 
altı kaynak tekniklerini uygulamalı olarak 
öğreten simülasyon ekipmanının yanı sıra 
gerçek kaynak makineleri kullanılıyor.
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BiSU’nun çevreci
filosuna Rakun’dan
100 elektrikli
motosiklet

Ford Otosan girişimiyle hayata 
geçirilmesinden bu yana ticari kullanımda 

yepyeni bir kulvar açan Türkiye’nin yerli 
e-motosikleti Rakun, son bir yılda hızla 

büyüyen online indirim marketi BiSU 
ile yaptığı iş birliği kapsamında şirketin 

filosuna katılacak 100 aracını teslim etti. 
Düşük karbon ayak izine sahip, sessiz 

operasyonlara imza atan Rakun araçları, 
doğa dostu mobiliteyi desteklemenin 
yanında geniş filo ihtiyaçlarını düşük 

maliyetlerle karşılıyor.
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Hızla yükselen e-ticaret ve hafif mobilite 
trendine yönelik ihtiyaçlardan yola çıkan 
Ford Otosan’ın son nokta teslimatına 
hizmet eden, çevreci ve yenilikçi araç 
üretme amacıyla hayata geçirdiği tam 
elektrikli iki ve üç tekerlekli motosikletleri 
Rakun, ticari filoları büyütmeye devam 
ediyor. Rakun, Türkiye’nin online 
indirim marketi BiSU ile yaptığı iş birliği 
kapsamında 100 aracını şirkete teslim etti.

Son bir yıllık dönemde 10 katlık ciro 
büyümesiyle dikkat çeken BiSU, 
sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda 
çevreci araçlara yatırım yapmayı 
sürdürüyor. 100’ün üzerindeki deposu 
üzerinden, temel ihtiyaç ürünlerini çoklu 
paketlerde ve ekonomik boylarda, 30 
dakika gibi kısa bir sürede tüketiciye 
ulaştıran BiSU, elektrikli araçların 
toplam filo içerisindeki payını yüzde 25 
seviyesine çıkararak sektörde önemli bir 
başarıya imza attı. 

BiSU, Rakun’un elektrikli motosikletleriyle 
İstanbul’da Anadolu ve Avrupa yakasında 
toplam 67 noktada operasyon yürütüyor.   

Konuyla ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Rakun Genel Müdürü Eren 
Atlı, “Yenilikçi, çevreci ve hafif mobilite 
çözümleri arayan tüm kullanıcılar için 
farklı iş modelleriyle hizmet sunmak 
amacıyla yola çıktık. Tamamen Ford 
Otosan mühendisleri tarafından 
geliştirilen e-motosikletimiz ile  ulaşım 
sorunlarının çözümü olmayı hedefledik. 
Geldiğimiz noktada paydaşlarımız 
%100 elektrikli araçlarımız vasıtasıyla 

teslimatlarını güvenilir, çevreye duyarlı, 
son derece sessiz bir şekilde yapabilme 
imkânı buluyor. Bu kapsamda BiSU 
ile olan iş birliğimizden ve onların 
operasyonlarına destek olmaktan 
mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimizden 
aldığımız ilhamla, onların mobilite 
alanındaki ihtiyaçlarına yanıt veren 
yenilikçi ürün ve teknolojileri geliştirmeye 
devam edeceğiz” diye konuştu.

BiSU Kurucu Ortağı ve CEO’su Ergin 
Üner ise, “Her gün 400’e yakın araç 
hareketini kontrol eden bir şirket 
olarak, sürdürülebilirliği her zaman 
önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. 
Bu kapsamda, araç filomuzda sıfır 
emisyonlu elektrikli araçların payını 
artırmak bizim için çok önemli. Son 
teslimatla birlikte filomuzdaki Rakun 
marka araçlarımızın sayısını 100’e 
çıkarmak, bizim bu yoldaki kararlılığımızın 

en güçlü göstergesi. Bu alanda, 
Türk girişimcilik ekosisteminin öncü 
şirketlerinden olan Rakun ile yaptığımız 
iş birliğinden son derece memnunuz. 
Ülkemize, insanımıza, doğamıza değer 
yaratmayı ilke edinen iki şirket olarak iş 
birliğimizi önümüzdeki dönemde daha 
da pekiştirmek ve BiSU filosunda bulunan 
Rakun sayısını artırmak istiyoruz” dedi.

Çevre dostu, sessiz ve yüksek 
performanslı operasyonlar
Rakun e-motosikletler, operasyonlarını 
çevreye duyarlı bir şekilde 
gerçekleştiriyor. Ayrıca araçların ‘sessiz 
motoru’, özellikle akşam veya gece 
saatlerinde yapılan siparişlerde gürültü 
kirliliğinin önüne geçiyor. Yük taşıma 
kapasitesi ve yokuşta bile yüksek 
performans sağlayan yapısı sayesinde 
operasyonlardaki başarıyı artırıyor.

Yüksek hedeflere düşük 
maliyetlerle ulaşmak mümkün
Tüm teknolojisi, tasarımı ve üretimiyle 
Ford Otosan iştiraki olan Rakun; market, 
yemek, lojistik ve kargo sektöründe 
faaliyet gösteren şirketlerin yanı sıra 
belediyelere de farklı iş modelleriyle 
hizmet sunuyor. Yenilikçi ve hafif 
mobilite çözümleri arayan tüm şirket 
ve kurumların büyük filo ihtiyaçlarına 
kiralama ve satın alma seçenekleriyle 
yanıt veriyor. 

Gerek düzlükte gerekse yokuşta 
yüksek performans sağlayan güçlü 
elektrikli motor teknolojisi, 75.000 
kilometre veya üç yıla kadar bakım 
gerektirmeyen sağlam yapısı ve kârlı 
abonelik modelleriyle Rakun, filolar için 
önemli maliyet avantajlarına sahip. Ürün 
gamındaki Pro 2 modeli sürücüsüyle 
birlikte 155, Pro 3 modeli ise 179 kiloya 
kadar yük taşıyabiliyor; araçlar tam şarj ile 
100 kilometrenin üzerinde yol yapabiliyor. 
Şarj ünitesi olmaksızın ev tipi prizde tam 
şarj seviyesine 4,5 saatte ulaşıyor. 

Rakun, satış sonrası hizmetleriyle de öne 
çıkıyor. Mobil servis hizmeti sayesinde 
operasyonu durdurmadan, yerinde 
destek veriyor. Dileyen müşteriler seçili 
Ford binek ve hafif ticari servislerinden de 
hizmet alabiliyor.

Rakun e-motosikletlerin üretimi 2022 
yılından bu yana Ford’un Eskişehir 
fabrikasında sürüyor.
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TürkTraktör üretimde önemli
bir eşiği daha geride bıraktı:
600 bininci motorunu üretti

Türkiye’nin otomotiv sektöründeki 
ilk üretici kuruluşu ve tarım 
mekanizasyonundaki öncü firması 
TürkTraktör, başarılarla dolu tarihinde 
önemli bir kilometre taşını daha geride 
bıraktı. Türkiye traktör pazarında yüzde 
90’ın üzerinde yerlilik oranı ile üretim 
yapan tek şirket olan TürkTraktör, 600 
bininci motor üretimini gerçekleştirdi. 
TürkTraktör’ün Ankara fabrikasında 
gerçekleşen törende TürkTraktör Şirket 
Lideri Aykut Özüner ve TürkTraktör’ün 
üst düzey yöneticileri, bu gururu emeği 
geçen tüm çalışanlarla kutladı.
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TürkTraktör’ün 600 bininci motoru 
banttan indirdiği törende konuşan 
TürkTraktör Şirket Lideri Aykut Özüner, 
yerli üretimde çok önemli bir eşiği 
daha aştıklarını söyledi. Tasarımından 
üretimine, her aşamasında büyük bir 
emek bulunan motorların Türkiye’de 
ve dünyanın 130’dan fazla ülkesinde 
her gün toprağı işleyen traktörlere 
hayat vermeye devam ettiğini belirten 
Özüner, “Traktörün kalbi olarak 
nitelendirebileceğimiz motor üretiminde 
önemli bir kilometre taşını geride 
bıraktık. Ankara’daki fabrikamızda 600 
bininci motor üretimimizi gerçekleştirdik. 
İlk 100 bin motorun üretimi 9 yıl almıştı, 
son 100 bin motoru ise 3 yıldan daha 
kısa sürede ürettik. TürkTraktör ailesi 
olarak gece gündüz demeden bugünlere 
gelmemiz için büyük bir özveriyle çalışan 
tüm mesai arkadaşlarıma gönülden 
teşekkür ediyorum” dedi. 

TürkTraktör’ün ilk motor üretimini 
1994’te gerçekleştirdiğini belirten 
TürkTraktör Endüstriyel 
Operasyonlar İş Lideri 
Nebi Doğan Özdöngül ise 
katettikleri yolun önemine 
dikkat çekti. Özdöngül, 
“TürkTraktör olarak ilk motor 
üretimimizi 28 yıl önce, 
1994 yılında gerçekleştirdik. 

2003 yılında 100 bininci motoru banttan 
indirdik. 2011 senesinde çevreye duyarlı 
ilk Faz 3 motor serimizin üretimine 
başladık. Gerek artan üretim tecrübemiz 
gerekse artan yatırımlarla beraber daha 
verimli bir şekilde üretim kapasitemizi 
artırdık. 2019 yılına geldiğimizde, 500 
bininci motoru ürettik. Tüm dünyayı 
etkileyen pandemi süreci hepimiz için 
zor olsa da çalışanlarımızın gösterdiği 
üstün başarı sayesinde, üretilen toplam 
motor adedimizi 2022 yılında 600 bine 
ulaştırdık. Yine 2022’de Ankara’daki 
fabrikamızda dünya standartlarında bir 
çevrecilik algısıyla, Türkiye pazarı için Faz 
5 motora 
sahip 

ilk yerli ürün üretimini gerçekleştirdik. 
Esnek üretim yeteneğimiz sayesinde, 
birçok farklı emisyon seviyesine sahip, 
48 beygirden 120 beygire kadar 3 ve 
4 silindirli motorları müşterilerimizin 
beklentileri doğrultusunda kendileri 
ile buluşturuyoruz. İlerleyen yıllarda da 
dünya standartlarında gerçekleştirdiğimiz 
üretimimizle sektördeki yeni teknolojileri 
ilk devreye alan, ülkemizin öncü şirketi 
olmaya devam edeceğiz” dedi.

TürkTraktör Ankara Fabrikası 
Hakkında;
Yatay entegrasyonda çeşitli imalat 
yöntemlerini bünyesinde barındırması, 

dikeyde ise ısıl işlem, talaşlı imalat, 
gövde, motor, ön aks, hidrolik kaldırıcı 

kompleleri montajı ve testlerini aynı 
çatı altında gerçekleştirebilmesiyle 
öne çıkıyor. Ayrıca tüm bu işlemlerin 

yapılmasına imkân tanınması tesisin 
üretim esnekliği ve kalitesini 
gösteriyor. 

Motor bloğu, krank mili, silindir 
kafası, tüm gövde kutuları, 
hidrolik kaldırıcı parçaları, 
diferansiyel kutusu, fren sistemi, 
birçok çeşit aks, şaft ve dişliler, 

ön ve son ısıl işlemler ile 
Ankara Fabrikası’nda imalat 
hatlarında üretiliyor.
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MAN’ın yeni nesil kamyonları, 
satış sonrası kampanyaları 
ve aktiviteleri ile 2022 yılında 
sektöre damga vurdu

Yaşam boyu iş ortağı olarak gördüğü müşterilerinin tüm 
ihtiyaçlarına en ideal çözümleri sunan MAN Kamyon ve 

Otobüs Ticaret A.Ş., Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği 
tedarik ve üretim sıkıntılarına rağmen 2022 yılında 

başarılarını devam ettirdi. Yıllardır Yaşam Boyu Maliyet 
Analizlerinden üst sıralarda çıkmayı başaran MAN, zorlu 

yılda araçların yakıt tüketimi başta olmak üzere tüm bakım, 
onarım ve sarfiyat giderlerinde, iş ortaklarına en avantajlı 

çözümleri sunmayı sürdürdü. MAN, bu zorlu süreçte özellikle 
teknolojik üstünlükleri, dijital çözümleri ve sürüş destek 

sistemleri ile iş ortakları lehine başarılı sonuçlara imza attı.
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2022 yılında yaşanan tedarik ve üretim 
sıkıntılarına rağmen bir önceki yılın satış 
adetlerini yakaladıklarını ve 2023’e de 
olumlu baktıklarını vurgulayan MAN 
Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Kamyon 
Satış Direktörü Serkan Sara, “2022 yılı, 
Ağır Ticari Araç pazarı açısından talebin 
tarihi seviyelere ulaştığı bir yıl oldu. 
Ancak tedarik ve üretim konularında 
yaşanan sıkıntılardan dolayı pazarın, 
talebin altında kalacağı tahmin 
ediliyor. Buna rağmen 2021 yılında 
satış ve teslimatlarını gerçekleştirmeye 
başladığımız MAN’ın yeni nesil TG3 
serisi ile geçen yıldan daha fazla 
satış adetine ulaşmış olacağız. 
2023’te ise, yine hem inşaat serisi 
hem de çekici araçlarımızla iş 
ortaklarımızın yanında olmaya 
devam edeceğiz” dedi.

MAN Kamyon ve 
Otobüs Ticaret A.Ş. Yıllık 
Değerlendirme Toplantısı’nda 
konuşan MAN Kamyon ve 
Otobüs Tic. A.Ş. Kamyon Satış 
Direktörü Serkan Sara, 2022 
satış stratejileri ile 2023 hedefleri 
hakkında şunları söyledi:

“2022 yılına, pandeminin yarattığı 
olumsuz koşullara ilaveten Rusya-
Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı 
tedarik problemleri damgasını vurdu. 
Sektör, Ukrayna’daki kablo tedarik 
tesislerinin kapanması nedeniyle büyük 
zorluklarla karşılaştı. Özellikle iç ve dış 
lojistik firmalarından kaynaklanan talep 
karşılanamayacak seviyelere geldi ve 
bekleme sürelerindeki süre uzadı. 

MAN olarak, bu zorlu piyasa 
süreçlerinden üretim teknolojilerimiz ve 
esnekliğimiz ile çıkmayı başardık ve hızlı 
bir toparlanma süreci yaşadık. Yılın ikinci 
yarısından itibaren iş ortaklarımıza yoğun 
teslimatlar yaparak, pazardaki iddiamızı 
ortaya koyduk. TGX 18.510 ve TGX 18.470 
çekici araçlarımız, lojistik firmalarının 
ilk tercihi haline gelirken, TGS serisi 
araçlarımız ile de inşaat grubunda tercih 
edilen marka olduk.

2022, ağır ticari pazarının 
büyüdüğü bir yıl oldu
Ticari Araç İthalatçıları Derneği’nin 
(TAİD) verilerine göre, Kasım ayı sonu 
itibariyle 27.000 adeti geçen 16 ton 
üzeri ağır ticari araçlar pazarı, bu sayı ile 
2015 yılından sonraki en yüksek seviyeyi 
görmüş oldu. Üretim tarafında yaşanan 
sıkıntılara rağmen hız kesmeden artan 
talep, 2022’nin, son 10 yılın en yüksek 
ikinci pazar rakamına doğru koşacağına 
gösteriyor. 

Son birkaç aydaki kur ve finansman 
bulma konusunda yaşanan 
dalgalanmalar bile pazarın yukarı yönlü 
seyrine olumsuz bir etki yapamadı. 
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2023 yılında da talebin benzer 
seviyelerde devam edeceğini 
öngörüyoruz. Yılın ikinci yarısında 
ülkemizdeki seçim sonrası ekonomik 
durum ve şartlara bağlı olarak, üretim 
kapasitelerinin de pozitif gelişim 
göstereceğini ve yıl sonuna doğru da 
arz ve talep dengesinin bulunacağını 
düşünüyoruz. 

Lojistikte en çok tercih edilen 
markalardan biri olduk
TGX 18.510 ve TGX 18.470 serisi çekici 
araçlarımız 2022 yılında gösterdikleri 
saha performansları ile iş ortaklarımıza 
işletme maliyetleri açısından çok 
önemli avantajlar sağladı. Özellikle yakıt 
ekonomisi ile ön plana çıkan araçlarımız, 
MAN’ı hem yurt içi hem de uluslararası 
lojistik firmalarının en çok tercih ettiği 
marka konumuna getirdi. 

Bununla birlikte 2022 yılında, satış 
ve servis ağımıza yeni noktalar 
ekleyerek, müşteri memnuniyetimizi 
artırmak adına önemli adımlar attık. 
Kocaeli ve Kayseri’de yeni satış ve 
servis noktalarımızı bünyemize kattık. 
Ayrıca 2023 yılı başında da Antalya’da 
yeni bir satış ve servis noktasının 
MAN bünyesinde yer alması için 
hazırlıklarımızı tamamlanmak üzereyiz. 
Bu gelişmeler neticesinde geçtiğimiz 
2 yıl içerisinde toplamda 4 yeni satış 
ve servis noktasını müşterilerimizin 
hizmetine sunmuş olduk.

İş Ortağımız olarak gördüğümüz değerli 
müşterilerimiz için, bu dönemde 
hazırlamış olduğumuz zengin içerik 
ve uygun maliyetli Bakım Paketi 
kampanyamız ile sadece satış anında 
değil, sürecin tamamında onlarla birlikte 
olduğumuzu bir kez daha hissettirdik.

2022 yılında, büyük lojistik firmalarına 
yaptığımız filo satışlarının yanında, 
bireysel kullanıcılara da ulaşarak, en 

uygun donanım ve teknik özelliklerdeki 
paketlerimiz ile ihtiyaçlarını karşılayacak 
çözümleri sunduk. Yaptığımız garaj 
ziyaretleri, teslimat aktiviteleri ve 
eğitim faaliyetlerimiz ile bu alanlarda 
da MAN’ın gücünü ortaya koyduk. Yine 
daralan inşaat grubu araç pazarında da 
pozisyonumuzu korumayı başardık. Çok 
önemli firmaların büyük projelerinde, 
alt yapı işlerinde en zorlu yol ve yük 
şartlarında MAN olarak, yerimizi aldık. 
2023 yılında gerçekleşecek büyük 
projelerde de var olmaya, iş ortaklarımıza 
zor işlerinde destek olmaya devam 
edeceğiz.

IAA 2022 fuarında elektrikli 
çekicimiz ile sahne aldık
Ayrıca bu yıl yine küresel 
organizasyonlarda MAN olarak, yerimizi 
aldık. Eylül Ayında Hannover’de 
düzenlenen sektörün en prestijli etkinliği 
olan IAA fuarında, yeni teknolojilerimizi, 
dijital çözümlerimizi ve en yeni 
araçlarımızı takipçilerimizle buluşturduk.

100 Milyon Euro Ar-Ge yatırımı ile 
geliştirilmiş olan ve seri üretimine 
2024 yılında başlanacak olan elektrikli 
çekicimiz fuar alanında en çok beğeni 
alan araçlardan bir tanesi oldu. Tek şarj 
ile 600-800 Km arası menzile ulaşabilen 
yeni elektrikli aracımız, sadece 45 
dakikada yüzde 80’lik şarj olma yeteneği 
ile fuarda hem fark yarattı hem de 
ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.



412023   RADÜS DERGİSİ



42 RADÜS DERGİSİ   2023

Renault Trucks E-Tech T ve 
C modelleri, Avrupa’da yola 

çıkmaya hazırlanıyor

Renault Trucks’ın 
bölgesel taşımacılık 

operasyonlarına 
yönelik olan Renault 

Trucks E-Tech T ve 
kentsel inşaat alanı 

için sunulan Renault 
Trucks E-Tech C 

modellerinin ön 
talepleri açıldı. 

Bu yeni 44 tonluk 
elektrikli kamyonlar, 

üreticinin Bourg-
en-Bresse’deki 

fabrikasında 
üretilecek.
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Ağır hizmet serisinden elektrikli araç 
alımı yapmak isteyen taşımacılık 
profesyonelleri, Renault Trucks E- Tech 
T ve C için ön talep oluşturabiliyorlar. 
Araçların üretimi, 2023›ün sonunda 
Fransa, Bourg-en-Bresse’de başlayacak.

Geniş elektrikli motor ve 
batarya seçenekleri
Bölgesel taşımacılık ve kentsel inşaat 
faaliyetlerinin gereksinimlerini karşılamak 
üzere Renault Trucks E-Tech T ve C araçlar, 
toplam 490 kW›a kadar güç sağlayan 

iki veya üç elektrikli motor opsiyonu ile 
sunuluyor.  Renault Trucks E-Tech T ve 
C, 390 ila 540 kWh güç çıkışına sahip 
dört ila altı lityum iyon batarya paketi ile 
donatılabileceğinden, çok çeşitli çekiş 
aküleri de mevcut. 
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Bataryalar, alternatif akım (AC) ile 43 
kW›a kadar veya doğru akım (DC) 
ile 250 kW›a kadar tamamen şarj 
edilebiliyor. Bu kamyonlar, tek şarjla 300 
km›ye kadar, bir saatlik ara hızlı şarjla 
(250 kW) 500 km›ye kadar menzile 
sahip. 

Samsung SDI tarafından tedarik 
edilecek batarya hücreleri ve modülleri 
ise Belçika›nın Ghent şehrinde Renault 
Trucks›ın da bir parçası olduğu Volvo 
Group fabrikasında monte edilecek.

Üç farklı PTO ve geniş 
yelpazede dingil mesafesi
Her tür üstyapıya ve dolayısıyla her türlü 
kullanıma kolayca uyum sağlamaları 
için elektrikli, elektromekanik veya 
şanzıman üzerinde olmak üzere 
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üç tip PTO (PTO) ile donatılabiliyor. 
44 ton azami yüklü ağırlığında olan 
Renault Trucks E-Tech T ve C, 4x2 ve 6x2 
çekiciler, uzun kabin ve 3.900 mm dingil 
mesafesi ile sipariş edilebiliyor. Kamyon 
versiyonunda 4x2, 6x2 ve 8x4 tridem, kısa 
veya uzun kabin versiyonları ve 3.900 ila 
6.700 mm arasında değişen on bir dingil 
mesafesi seçeneği bulunuyor. 

Optimum performans için 
tasarlanan hizmetler
Sorunsuz operasyon ve optimize edilmiş 
performans için araçlar, eksiksiz bir 
hizmet yelpazesiyle birlikte sunuluyor. 
Özellikle, bataryaların ve aşınan 
bileşenlerin durumunu izleyen, aracın 

beklenmedik şekilde hizmet dışı kalma 
sürelerini önleyen, bakım işlemlerinin 
gruplandırılmasına ve 

optimize edilmesine olanak tanıyan 
Excellence Predict öngörülü bakım 
sözleşmesinin avantajlarından 
yararlanılabiliyor. Ayrıca Renault Trucks 
E-Tech T ve C, sürücülerin rotalarını 
planlamasına, sürücülere uzaktan 
görev atanmasına, müşterilere teslimat 
süreleri hakkında bilgi verilmesine 
ve enerji tüketimini optimize etmek 
için akülerin şarj seviyelerinin gerçek 
zamanlı olarak izlenmesine olanak 
tanıyan Optifleet filo yönetim yazılım 
paketi ile uyumlu. 

Renault Trucks tarafından taşımacılığın 
karbondan arındırılması için eksiksiz 
bir ekosistemin ayrılmaz parçası 
olarak sunulan Renault Trucks E-Tech 
T ve C, taşımacılık profesyonellerinin 
ihtiyaçlarının incelenmesinden ve 
analiz edilmesinden uygulama ve 
operasyonların izlenmesine kadar 
enerji geçişlerinde özelleştirilmiş bir 
destek sağlıyor. Bu analiz, Renault 
Trucks uzmanlarının GPS rotasını, hava 
koşullarını, taşınan yükü ve yardımcı 
araçların kullanımını dikkate alarak aracın 
tüketimini mümkün olduğunca gereceğe 
yakın şekilde analiz etmesini sağlayan 
Menzil Simülatörü aracını içeriyor.
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Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi’ne 12 adet

Mercedes-Benz Conecto Solo

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, satın aldığı 12 
adet Mercedes-Benz Conecto Solo otobüsünü 

16 Aralık tarihinde düzenlenen törenle 
teslim aldı. Mercedes-Benz Conecto Solo 

otobüsler, çarpışma önleyici fren asistanı ve 
dönüş yardımcısı gibi yüksek teknolojili öncü 

güvenlik donanımlarıyla ilkleri sunuyor. Teslim 
edilen yeni otobüslerde ayrıca, Covid-19 

salgınına karşı yeni antiviral etkili yüksek 
performanslı aktif filtre yazılımı ve aktif filtreler 

de kullanılarak hijyen seviyesi artırılıyor.
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, toplu 
ulaşım hatlarında kullanılmak üzere satın 
aldığı 12 adet Mercedes-Benz Conecto 
Solo aracı, 16 Aralık 2022 tarihinde 
Halk Otobüsleri Belediye Otobüs 
Garajında düzenlenen törenle teslim aldı. 
Mercedes-Benz Türk Şehir İçi Otobüs ve 
Kamu Satış Grup Müdürü Orhan Çavuş, 
Mercedes-Benz Türk Otobüs Kamu Satış 
Koordinatörü Ümit Türk ve Mercedes-Benz 
Türk Otobüs Kamu Satış Koordinatörü 
Ahmet Koşturoğlu, düzenlenen törende 
otobüsleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Albayrak’a teslim etti.

Tekirdağ halkına hizmet verecek olan 
Mercedes-Benz Conecto Solo; şehir içi 
otobüs sektöründe Türkiye’de ilk defa 
sunulan çarpışma önleyici fren asistanı 
ve dönüş yardımcısı gibi güvenlik 
donanımlarıyla fark yaratıyor. Dünyanın 
en modern otobüs fabrikalarından 
olan Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 
üretilen Mercedes-Benz Conecto Solo, 
tam alçak tabanlı yapısıyla geniş bir iç 
mekâna sahipken; ekonomik ve çevreci 
E6 motoruyla benzersiz yakıt ekonomisi 
sağlayan reküperasyon (geri kazanım) 
modülünü de barındırıyor. Sadece yeni 
Mercedes-Benz Conecto otobüslerinde 
bulunan bu modül sayesinde, otobüsün 
gazsız sürüş ve frenleme sırasında 
depoladığı enerji, ilave yakıt tasarrufu 
olarak geri dönüyor. Yangın ikaz ve 

söndürme sistemi, engelli rampası ve 
otomatik klima sistemi gibi pek çok 
aksesuarla donatılan araç, yüksek güvenlik 
ve konfor standartlarını bir üst basamağa 
taşıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Albayrak, teslimat töreninde 
yaptığı konuşmada şunları söyledi: 
“Tekirdağ halkına en iyi şekilde hizmet 
verme hedefimiz doğrultusunda yeni 
araç alımımızda tercihimizi Mercedes-
Benz’den yana kullandık. 2015 yılından 
bu yana kullandığımız Mercedes-Benz 
Conecto Solo Dizel otobüslerimizden 
duyduğumuz memnuniyet, yeni satın 
alma sürecimizde önemli bir rol oynadı. 
Teslim aldığımız 12 adet Mercedes-Benz 
Conecto Solo aracımız ile filomuzdaki 
Mercedes-Benz marka araç sayımızı 38 
adede yükselttik. Mercedes-Benz Conecto 
araçların uygun satın alma maliyeti ve 
düşük yakıt tüketimine sahip olması da 
tercihimizi etkileyen önemli faktörler 
arasındaydı. Ayrıca Mercedes-Benz 
Türk’ün satış sonrasında da sağladığı 
hizmetler de bizler için çok önemli. 
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, 
Mercedes-Benz Türk’ün ürünlerine ve satış 
sonrası hizmetlerine çok güveniyoruz. 
İşbirliğimizi gelecek senelerde de devam 
ettirmeyi amaçlıyoruz.”

Mercedes-Benz Türk Şehir İçi Otobüs 
ve Kamu Satış Grup Müdürü Orhan 

Çavuş ise, “2022 yılını geride bırakırken, 
büyük bir ivme yaşadığımız şehir içi 
otobüs teslimatlarımıza bugün yeni 
bir tanesini daha eklemenin gururunu 
yaşıyoruz. Teslimatını gerçekleştirdiğimiz 
12 yeni otobüsle beraber, Tekirdağ 
Belediyesi’nin araç parkındaki Mercedes-
Benz yıldızına sahip araç sayısını 38’e 
çıkartmış bulunuyoruz. Dünyanın en 
teknolojik, en entegre ve en modern 
otobüs fabrikalarından biri olan Hoşdere 
Otobüs Fabrikamızda üretilen Mercedes-
Benz Conecto Solo araçlarımızın ileri 
güvenlik teknolojisi ve geniş yolcu 
kapasitesi sayesinde, Tekirdağ halkı 
trafikte güvenli ve konforlu bir şekilde 
seyahat etmeye devam edecek. Ayrıca, 
otobüslerimiz sahip oldukları yeni 
antiviral etkili yüksek performanslı aktif 
filtre yazılımı ile başta Covid-19 salgını 
olmak üzere pek çok salgına karşı 
koruyucu bariyer oluştururken, hijyen 
seviyesini en üst noktaya taşıyacak. 
Düşük yakıt tüketiminin sağladığı 
uygun işletim maliyetleri ve yüksek ürün 
kalitesiyle Mercedes-Benz Conecto Solo 
otobüslerimizin Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinde uzun yıllar boyunca 
hizmet vereceğinden eminiz.  Tekirdağ 
Büyükşehir Belediyesi’ne; Mercedes-Benz 
Conecto Solo otobüslerimizi tercih ederek, 
Tekirdağ halkının ulaşım ihtiyaçlarında 
konfor ve güvenliği önceliklendirdiği için 
teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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CEVA Lojistik Türkiye “Geleceğe 
Doğru Yöneticilik Gelişim 

Programının” ilkini gerçekleştirdi.  
Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli 

Eğitim Merkezi (BAUSEM) iş 
birliği ile gerçekleşen dokuz 

ay süren ve toplam on altı 
modülden oluşan program, 

kırk iki yönetici mezunuyla 
kapanış törenini Bahçeşehir 

Üniversitesi’nde gerçekleştirdi.

Geleceğe Doğru Yöneticilik 
Gelişim Sertifika Programı ilk 

mezunlarını verdi
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Program beş ana başlıkta 
yapılandırıldı
CEVA Lojistik Türkiye İnsan Kaynakları 
Kıdemli Başkan Yardımcısı Nihan 
Usanmaz, “Programı planlarken bir 
yöneticinin rolü nedir, nasıl olmalıdır, 
bir yöneticinin organizasyonun toplamı 
ile etkileşimi nedir, nasıl olmalıdır 
sorularına yanıt aramaya çalıştık. 
Programı 5 ana yetkinlik grubu üzerine 
inşa ettik. Bunlar etkileşim, iş birliği, 
başarı, liderlik ve öz yönetim. Modüllerin 
aslında birbirleriyle olan yakın 
etkileşiminin en büyük sebebi budur. 
Programın içeriğini klasik yöneticilik 
becerileri ve yetkinliklerinin yanı sıra 
inovasyon, teknoloji trendleri, bilişim 
yönetimi gibi güncel konular üzerine 
kurgulamak istedik. Bu programda, en 
iyisini ve en güzelini yakaladığımızı 
gördük. 9 aylık uzun bir programı 
tamamlayan tüm katılımcılarımıza 
gayret, sabır ve dirayetleri için çok 
teşekkür ediyorum” dedi.

Sektörde deneyimli eğitmenlerin 
katılımıyla gerçekleşen program, 
Bireyi Anlamak/Kişisel Liderlik, Esnek 
ve Uzaktan Çalışmada Kendi Kendini 
Yönetme ve Motivasyon, Büyük Resmi 
Görmek ve Stratejik Yönetim, Yaşam 
Serüveninde İş ve Özel Yaşam Dengesi, 

Liderler İçin Transaksiyonel Analiz ile 
İlişki Yönetimi, Değişim Yönetimi ve 
Krizi Fırsata Çevirmek, Lider Takım 
Stratejileri, Karar Verme Teknikleri, 
Ekonominin Kodları, Kurum Kültürü, 
Kurumsallaşma ve “Tercih Edilen” 
Marka Oluşturmak, Liderler İçin Etkin 
İletişim ve Global Vizyon Yaratmak, 
Dijital Dönüşüm, Teknolojik Trendler 
ve İnovasyon, Müşteri Deneyimi 
Yönetimi, Fasilitasyon ve  Analitik 
Düşünme Becerisi olmak üzere toplam 
16 modülden oluştu ve dokuz aylık bir 
sürede tamamlandı.

BAUSEM Direktörü Dr. Öğretim Üyesi 
F. Elif Çetin “Sürekli Eğitim Merkezi 
olarak biz de bu büyük aile içinde 
18 yıldır faaliyetlerimize devam 
ediyoruz. Yaşam boyu eğitimle 
ilgili literatüre baktığımızda; en az 
derece kadar önemli, tamamen 
uygulama ağırlıklı, yaş, mekân ve 
zaman kısıtlamaları olmaksızın dijital 
platformlarla desteklenmiş esnek 
yapıdaki müfredatlara sahip sertifika 
programlarının çok daha işlevsel, 
amaca uygun, gerektiğinde dereceye 
taşınan, dereceyle entegre basamaklar 
olduğunu biliyor ve tüm çalışmalarımızı 
buna göre yapılandırıyoruz. Değişimle 
birlikte, sektörün kendini yeni iş 
modellerine adapte etmesi gereksinimi 

ise sadece fiziki yatırımlarla atılabilecek 
bir adım değil. Burada; eğitimli işgücü 
ihtiyacı aynı oranda yükseliyor ve daha 
da önem kazanıyor. Sektöre bu yönde 
de öncülük eden, genç ancak zengin 
ve köklü bir geçmişe sahip olan CEVA 
Lojistik hem çalışanına hem de sektöre 
katkı sağlıyor” diye belirtti.

Yenilenmek ve güncellenmek 
sektörün ihtiyaçlarına yanıt 
verecek
Kapanış töreninde, süreci başarıyla 
tamamlayan katılımcılar sertifikalarını 
CEVA Lojistik Genel Müdürü Fuat 
Adoran ve İnsan Kaynakları Kıdemli 
Başkan Yardımcısı Nihan Usanmaz‘dan 
alırken Fuat Adoran, “Öncelikle 
BAUSEM’e, değerli yöneticilerime, 
eğitmenlere ve İnsan Kaynakları Kıdemli 
Başkan Yardımcısı Nihan Usanmaz’a 
ve ekibine, değişimi takip ettikleri ve 
kendimizi güncelleyeceğimiz programın 
gerçeklemesindeki tüm gayretleri için 
teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili 
katılımcılarımız, bu program içerisinde 
elde ettiğiniz değerli bilgileri sırt 
çantalarınıza koyacağınıza ve ihtiyacınız 
olduğunda ileride kullanacağınıza 
eminim. Hem katılımınız hem de 
mezuniyetiniz için sizleri tekrar tebrik 
ediyorum.” dedi.
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Toplu taşımada değişimin 
öncüsü Karsan, Romanya 
için ürettiği 56 e-ATA’nın 

teslimatlarına başladı
İleri teknolojili mobilite 

çözümleri ile birçok ülkede 
kentlerin toplu ulaşımında 

söz sahibi olan Karsan, 
Avrupa’da elektrikli araç 

dönüşümündeki öncü 
rolünü pekiştiriyor.
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Elektrikli toplu ulaşım dönüşümünde 
Avrupa şehirlerinin tercihi olmayı 
sürdüren Karsan, ilk teslimatını 
Romanya’ya yaptığı doğuştan 
elektrikli modeli e-ATA ile bu pazarda 
varlığını genişletiyor. Bu kapsamda 
Karsan, Romanya Braşov ve Timisoara 
belediyeleri ile 2021’de sözleşmesini 
imzaladığı ve 41 milyon euroluk değere 
sahip 56 adetlik 18 metre e-ATA’ların 
teslimatına  devam ediyor. Anlaşma 
kapsamında Braşov Belediyesi’ne 
teslim edilen 12 adet e-ATA 18’in 

yeni yılda hizmete gireceğini belirten 
Karsan CEO’su Okan Baş, “2023 
Avrupa Kültür Başkenti Timisoara için 
üretmekte olduğumuz toplam 44 
adet e-ATA’nın ilk araçlarını yeni yıl 
öncesinde teslim etmeye başlıyoruz. 
Ayrıca şarj istasyonlarının bir kısmının 
kurulumu da tamamlandı. Anlaşma 
kapsamında toplam 44 aracın ve 
şarj istasyonlarının kurulumunun 
2023 son çeyreğinde tamamlanması 
planlanıyordu. Fakat Timisoara 
Belediyesi modern toplu ulaşım 
hizmetini planlanandan daha erken 
zamanda halkına sunmak istedi. Biz de 
planlamamızı bu talep dogrultusunda 
öne çektik. Kalan araçların teslimi ve 
şarj istasyonlarının kurulumunun yeni 
yılın ilk yarısı içerisinde tamamlanmasını 
hedefliyoruz” dedi.

Çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun 
modern toplu taşıma çözümleriyle ünü 
Türkiye sınırlarını aşan Karsan, Avrupa’nın 
elektrikli toplu taşıma dönüşümünde 
öncü rolünü sürdürüyor. Avrupa’da 
hızla büyüyen Karsan, doğuştan 
elektrikli e-ATA modelinin ilk ihracatını 
gerçekleştirdiği Romanya’da güçlenmeye 
devam ediyor. Bu doğrultuda Karsan, 
Romanya’da Ağustos 2021’de imzalanan 
ve 41 milyon euroluk değere sahip 
56 adetlik 18 metre elektrikli araç 
ihalesi sözleşmesi kapsamında araç 
teslimatlarına başladı.

6 yıl boyunca tüm bakımları 
Karsan yapacak!
Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu 
Yönetimi Bakanlığı tarafından açılan 
yüzde 100 elektrikli toplu ulaşım 
ihalelerini kazanarak Türk otomotiv 
sanayinin bugüne kadarki en büyük 
elektrikli otobüs ihracatı için anlaşma 
imzalayan Karsan, ihale kapsamında 
44 adedi Timisoara Belediyesi’ne, 12 
adedi Braşov Belediyesi’ne olmak üzere 
toplamda 56 adetlik 18 metre elektrikli 
otobüs teslimatlarına başladı. Anlaşma 
kapsamında bölgeye 15’i hızlı şarj 
olmak üzere toplam 59 şarj istasyonu 
kuracak olan Karsan, aynı zamanda 6 
yıl boyunca da araçların tüm bakım ve 
garaj işletmesini üstlenerek bu alandaki 
anahtar teslim çözüm iddiasını açıkça 
ortaya koyuyor. Proje kapsamında Braşov 
Belediyesi’ne ait 12 adetlik 18 metre 

e-ATA’ların geçtiğimiz aylarda teslim 
edildiğini söyleyen Karsan CEO’su Okan 
Baş, şarj istasyonu kurulumlarının da 
tamamlandığını ve araçların Braşov’da 
toplu ulaşım hizmetine 2023 başı 
itibarıyla başlayacağını kaydetti. 

Timisoara  halkını yılbaşında 
e-ATA’lar taşıyacak!
2023 yılında Avrupa’nın Kültür Başkenti 
seçilen Timisoara Belediyesi ile yapılan 
44 adetlik e-ATA 18 metre anlaşması 
kapsamında ilk araçların  Aralık 
sonunda teslim edilmiş olacağını ifade 
eden Okan Baş, “Araçlar Timisoara’da 
yılbaşında hizmete başlayacak. Anlaşma 
kapsamındaki şarj istasyonlarının bir 
kısmının kurulumunu da tamamladık. 
Timisoara Belediyesi ile yapılan anlaşma 
kapsamında tüm araç teslimatlarının 
ve şarj istasyonlarının kurulumunun 
2023 son çeyreğinde tamamlanması 
planlanıyordu. Fakat Timisoara 
Belediyesi modern toplu ulaşım 
hizmetini planlanandan daha erken 
zamanda halkına sunmak istedi. Biz de 
planlamamızı bu talep doğrultusunda 
öne çektik. Kalan araçların teslimatı ve 
şarj istasyonu kurulumunun yeni yılın 
ilk yarısı içerisinde tamamlanmasını 
hedefliyoruz” dedi.

Okan Baş
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Hedef Avrupa’da dönüşümün 
öncüsü olmak!
Karsan’ın, Romanya’da elektrikli araç 
dönüşümünde öncü rol oynayan bir Türk 
markası olduğunu vurgulayan Karsan 
CEO’su Okan Baş, şöyle devam etti: 
“Romanya da Karsan gibi elektrikli araçta 
Avrupa’da dönüşüme öncülük ediyor. 
Romanya’nın bu öncü vizyonu, Karsan’ın 
5 yıl önce başlayan elektrikli dönüşüm 
yolculuğu ile oldukça iyi örtüşüyor. 
Romanya, tıpkı Fransa ve İtalya gibi 
Karsan’ın ana hedef pazarlarından biri. 
Bugün Karsan, Romanya’daki elektrikli 
araç parkının yaklaşık üçte birine 
sahip. Üstelik otobüs üretim üssü olan 
Türkiye’deki üreticiler arasında da, Karsan 
Romanya’da en çok elektrikli parkına 
sahip Türk markası olarak öne çıkıyor. 
2022 sonu itibarıyla Romanya’daki 
elektrikli araç parkımız 140 adet iken, 
Timisoara Belediyesi’ne yapılacak 
teslimatlarla birlikte 2023 ortalarında 180 
adede ulaşacak”. 

Güçlü ve kaliteli   
marka imajı gelişiyor!
Karsan’ın Avrupa pazarındaki güçlü 
büyümesine yönelik açıklamalarda 
bulunan Okan Baş, “Avrupa’nın en 
önemli otobüs üreticilerinden olan 
Türkiye’nin sanayi gücü dünyanın 
takdirini topluyor. Biz de Karsan olarak 
bir ticari araç üreticisi olmanın ötesine 
geçiyoruz. İleri  teknolojili ulaşım 
çözümlerimiz ile elektrikli mobilitenin 
öncü markalarından biri olmayı başardık. 
Avrupa’da sürdürülebilir ulaşım alanında 
12 metrelik e-ATA ile Sustainable Bus 
Awards’ta Yılın Otobüsü ödülünü alan 
Karsan, Fransa, İtalya, Luxemburg 
gibi Avrupa ülkelerinin sokaklarında 
Avrupa halkına hizmet veriyor. Ayrıca 
Karsan, e-JEST ve e-ATAK ile de kendi 
segmentlerinde Avrupa’da pazar lideri 
konumunda. Bu da Karsan’ın güçlü ve 

çözüm odaklı marka algısının bir 
sonucu ve bu algıyı geliştirmeye devam 
ediyoruz” diye konuştu.

En dolu kapasitede bile   
tam performans! 
İsmini Türkçe’de ailenin büyükleri 
anlamına gelen Ata’dan alan e-ATA, 
18 metre sınıfındaki modelde 198 
kWh’dan 595 kWh’a kadar farklı batarya 
kapasitesi seçeneklerine ve pantograflı 
hızlı şarj opsiyonuna sahip. Karsan 
e-ATA’nın tekerlere konumlandırılan 
elektrikli hub motorları, 18 metrelik 
versiyonda sunduğu 500 kW’lik azami 
gücüyle en dolu kapasitede bile tam 
performans gösteriyor. Sunduğu yüksek 
menzile rağmen yolcu kapasitesinden 
ödün vermeyen e-ATA, 18 metrelik 
versiyonuyla 135’in üzerinde yolcu 
taşıyabiliyor.
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Mercedes-Benz Türk ve İKSV tarafından 
hayata geçirilen SaDe (Sanatçı Destek 
Fonu) için başvuru süreci tamamlandı. 

Türkiye’nin dört bir yanından 
toplam 140 sanatçının başvurduğu 

programda yer almaya hak kazanan 
isimler Ocak ayı sonunda açıklanacak. 
Programa katılacak sanatçılara tasarı 

aşamasındaki projelerini hayata 
geçirebilmeleri için 5.000’er Euro 

katkı sağlanmasının yanı sıra, İKSV 
tarafından yıl boyunca mentorluk 

desteği de verilecek. Sanatçılar, proje 
üretim süreçlerinde kültür sanat 

profesyonelleri, kurumlar ve üreticilerle 
bir araya getirilecek.  Programa 

kabul edilen sanatçılar, SaDe’den 
aldıkları destekle hayata geçirecekleri 

üretimlerini sergileme, sanatseverler ve 
izleyicilerle buluşturma imkânına da 

sahip olacaklar.

35 yıldan uzun süredir iş birliği yapan 
Mercedes-Benz Türk ve İstanbul Kültür 
Sanat Vakfı (İKSV) tarafından hayata ge-
çirilen SaDe (Sanatçı Destek Fonu) için 
başvuru süreci sanatçıların yoğun ilgisiyle 
tamamlandı. Dijital ve görsel sanatlar 
alanında faaliyet gösteren ve üretimleri-
ne Türkiye’de devam eden sanatçıların sa-
natsal gelişimlerine katkıda bulunulma-
sının hedeflendiği SaDe için Türkiye’nin 
dört bir yanından toplam 140 sanatçı 
başvuruda bulundu. Başvuru sürecinde 
sanatçılar; özgeçmişleri ile portfolyolarını, 
sanatsal pratiklerini ve programa katılma 
amaçlarını anlatan metinlerin yanı sıra 
desteklenmesi amaçlanan projeleri hak-
kındaki ayrıntılı bilgileri İKSV’ye ulaştırdı-
lar. Ankara, İzmir, Antalya, Manisa, Sakar-
ya, Bursa, Eskişehir, Giresun, Şırnak, Hatay 
ve Balıkesir gibi farklı şehirlerde üretimle-
rini sürdüren sanatçıların başvuru yaptığı 
SaDe’ye en yoğun ilgi İstanbul’dan geldi. 

Programa kabul edilecek sanatçılar 
üç aşamada belirlenecek
SaDe’ye kabul edilecek sanatçılar; “baş-
vuru koşullarını sağlama”, “ön eleme” ve 
“jürinin değerlendirmesi” olmak üzere üç 
aşamalı bir süreç sonunda belirlenecek. 
Başvurular; küratör Kevser Güler, sanat 
tarihçisi, araştırmacı ve bağımsız küratör 
Yekhan Pınarlıgil, sanatçı Hale Tenger, 
editör ve bağımsız küratör Nilüfer Şaş-

mazer, akademisyen, eğitim programcısı 
ve bağımsız küratör Işın Önol tarafından 
değerlendirilecek. Tasarı aşamasındaki 
projelerini gerçekleştirmek üzere prog-
ramda yer almaya hak kazanan sanatçılar 
Ocak ayı sonunda açıklanacak. 

1 yıl içinde toplam 5 sanatçıya 
destek verilecek 
Dijital ve görsel sanatlar alanında faali-
yet gösteren ve üretimlerine Türkiye’de 
devam eden sanatçıların sanatsal geli-
şimlerine katkıda bulunma hedefiyle yola 
çıkan SaDe’de, sanatsal pratiğinde yeni 
kırılımlar yaratmak üzere araştırma halin-
deki sanatçıların pratiklerini geliştirmele-
rine olanak tanıyacak şekilde 1 yıl içinde 
toplam 5 sanatçıya destek verilecek. Her 
bir sanatçıya tasarı aşamasındaki projesi-
ni hayata geçirebilmesi için 5.000’er Euro 
katkı sağlanacak.

Programa katılmaya hak kazanan sanat-
çılar SaDe tarafından sağlanacak finansal 
desteğe ek olarak, proje üretim süreç-
lerinde kültür sanat profesyonelleri, ku-
rumlar ve üreticilerle bir araya getirilecek. 
Aynı zamanda sanatçılara yıl boyunca 
İKSV tarafından mentorluk desteği de 
verilecek. Diğer taraftan programa kabul 
edilen sanatçılar, SaDe’den aldıkları des-
tekle hayata geçirecekleri üretimlerini 
sergileme, sanatseverler ve izleyicilerle 
buluşturma imkânına da sahip olacaklar.

Mercedes-Benz Türk ve
İKSV iş birliği
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Karatay’a bir Trafik Eğitim Parkı daha

Hasan Kılca: İlçemize değer 
katmaya devam ediyoruz

Karatay Belediyesi, trafik kurallarına 
duyarlı bir nesil yetiştirme hedefiyle hayata 
geçirdiği trafik eğitim parkı projesine bir 
yenisini ekledi. Karatay Olimpiyat Parkı 
içerisinde 6 bin 402 metrekare alan üzerinde 
yapılan parkta çalışmalar son aşamaya 
geldi. Parkta yürütülen çalışmaları yerinde 
inceleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca; “İlçemize ve insanımıza değer katan 
projeler üretmeye devam ediyoruz” dedi.
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Bugüne kadarki örnek yatırım ve 
hizmetleriyle Karatay’a ve Konya’ya değer 
katan Karatay Belediyesi, ilçeye ikinci bir 
Trafik Eğitim Parkı kazandırıyor. 

KARATAY’IN İKİNCİ TRAFİK 
EĞİTİM PARKI OLİMPİYAT PARKI 
İÇERİSİNE KURULUYOR
Eğitim yaşındaki çocuklara trafik 
kurallarını ve kültürünü küçük yaşta 
kazandırılması ve trafik konusunda çok 
daha bilinçli bir toplum oluşturabilme 
hedefiyle belediye tarafından Karatay 
Olimpiyat Parkı içerisinde yapımı süren 
projede artık son aşamaya gelindi. 6 bin 
402 metrekarelik bir alan üzerinde kurulan 
Olimpiyat Trafik Eğitim Parkı’nın kısa 
süre içerisinde tamamlanarak çocukların 
hizmetine sunulması planlanıyor.      

HASAN KILCA, OLİMPİYAT 
PARKI’NDAKİ DÜZENLEMELER 
İLE YENİ PROJEYİ İNCELEDİ 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
Karatay Belediye Başkan Yardımcıları 
Osman Ciğer, Mehmet Eğin, Mustafa 
Yaylacı, Mehmet Toknal, Karatay Belediyesi 
Meclisi Üyeleri ve birim müdürleriyle 
birlikte yapımında son aşamaya gelinen 
Karatay Olimpiyat Parkı içerisindeki Trafik 
Eğitim Parkı ile olimpiyat parkında yapılan 
düzenlemelerle ilgili incelemeler yaptı. 

Projede gelinen noktalar ve diğer ayrıntılar 
hakkında bilgi alan Başkan Hasan Kılca, 
çocukların eğitim hayatı ve geleceğinde 
önemli katkılar sağlaması hedeflenen 
yeni trafik eğitim parkının Karatay’a hayırlı 
olmasını diledi.

2. TRAFİK EĞİTİM PARKIMIZ 
DA HEM EĞİTEN HEM DE 
EĞLENDİREN BİR PROJE 
Karatay’ın tüm yönleriyle aynı düzeyde 
gelişmesi ve güzelleşmesine katkı sunan 
yatırımlara her geçen gün bir yenisini 
eklediklerinin altını çizen Hasan Kılca; 
Olimpiyat Parkı içerisinde inşa ettikleri yeni 
Trafik Eğitim Parkının eğiten ve eğlendiren 
bir mekân haline geleceğini ifade etti. 

Küçük yaştan itibaren trafik bilincinin 
oluşturulmasının önemine dikkat çeken 
Hasan Kılca; “Olimpiyat Parkımızda bazı 
düzenlemeler yapıyoruz. Bu kapsamda 
parkımızın tamamını yeniden gözden 
geçirdik ve aydınlatmaları tasarruflu 
olan Led lambalarla değiştirdik. Bunun 
yanında parkımız içerisine Karatay’ımıza 
yeni bir cazibe merkezi kazandırıyoruz. 
Parkımız içerisine trafik eğitim parkını 
kuruyoruz. İlçemizdeki ikinci olan bu trafik 
eğitim parkı projemiz tamamlandığında 
buraya eğitim almaya gelecek öğrenci 
kardeşlerimiz, trafik eğitimini alacaklar ve 
o yaşlardaki çocuklarımızda trafik bilincinin 
oluşturulması noktasında önemli bir 
noktaya gelecekler. İlkini Ulubatlı Hasan 
Parkımızın yanında oluşturduğumuz trafik 
eğitim parkımıza ilçemizin 59 okulundan 
getirdiğimiz ilkokul 4’ncü sınıf 6 bin 800’ün 
üzerinde öğrenci, hem eğleniyor hem de 
trafiği öğreniyor. Olimpiyat Parkı içerisinde 
oluşturduğumuz ikinci trafik eğitim 
parkımız da aynı misyonu üstlenecek. 
Yeni trafik eğitim parkımızın ilçemize ve 
şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 
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Barselona, 73 adet Renault Trucks 
elektrikli aracıyla sürdürülebilir 

mobiliteye yatırım yapıyor

Barselona, belediye atıklarının toplanması 
ve yönetimi için açtığı son kamu ihalesinde 

karbondan arındırılmış kentsel mobilite 
yönünde güçlü bir seçim yaptı. İhale sonucunda 

ilgili görev, şehir için aynı sürdürülebilirlik 
hedeflerini paylaşan üç ayrı atık yönetimi alt 

yüklenicilerine verildi. Bu doğrultuda CLD 
Sorigué, Urbaser ve Valoriza (Sacyr Group) 

şirketleri, Katalan başkentinin sokaklarında 
görev yapacak 73 adet tam elektrikli Renault 

Trucks kamyon alımı gerçekleştirdi.
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Barselona, şehrin temizlik ve bakım 
hizmetlerini kapsayan en son kamu 
ihalesinde sıfır emisyonlu kamyonlara 
yatırım yaparak karbon ayak izini 
azaltma konusunda güçlü bir taahhütte 
bulundu. CLD Sorigué, Urbaser ve Valoriza 
şirketlerinin temizlik ve atık toplamaya 
yönelik alımını gerçekleştirdiği 73 adet 
Renault Trucks elektrikli araç ile Katalan 
başkenti, sessiz, sıfır emisyonla atık 
toplama sayesinde yaşam kalitesini 
artırırken karbondan arındırma 
konusunda Avrupa’da bir örnek teşkil 
ediyor.  

Şehrin temizlik hizmetleri için  
73 adet Renault Trucks E-Tech 
D ve D Wide kamyon
Elektrikli ürün gamının genişliği 
ve çevresel uzmanlığı sayesinde 
Renault Trucks, bu çok yönlü 
kamu ihalesi için ideal 
çözümü sunabildi. Renault 
Trucks E-Tech D, D Wide ve 
D Wide LEC, belediyelerin 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
arka yükleyiciler (tek ve çift 
bölmeli), yandan yükleyiciler 
(sağ ve sol), süpürme-
püskürtme tankı, damperli 
ve vinçli kamyonlar, kaldırma 
kancaları ve alçak girişli kabinler 

gibi özellikler ile çok çeşitli üstyapı 
tasarımlarıyla donatılabiliyor.

Tam elektrikli olan bu 
kamyonlar, operatörlere 
elektrikli araç teknolojisi ve 
sürüş teknikleri hakkında 
eğitim dönemini de kapsayan 
kademeli bir uygulama 
için gruplar halinde teslim 
ediliyor. İlk parti olarak teslim 

edilen arkadan yüklemeli, 
süpürme-püskürtme tankerli 

araçlar ve bir damperli kamyon 
şehrin sokaklarında yoğun şekilde 

çalışmaya başlıyor. 

Tam elektrikli, çok yönlü araç yelpazesi, 
kapsamlı dağıtım ve servis ağı sayesinde 
Renault Trucks, belediye araçları 
segmentinde Avrupa’da pazar lideri 
konumunu sürdürmeyi amaçlıyor.
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Global lastik pazarında 
Türkiye’yi başarıyla temsil eden 

Petlas, savunma sanayiinin yerli 
üretim gücü ile büyümesine 

yıllardır katkı sağlıyor. Ürün 
portföyünde yer alan askeri 

birliklerin ve güvenlik güçlerinin 
ihtiyaçlarına cevap verecek 

şekilde özel olarak tasarlanan 
lastikleriyle öne çıkan Petlas, 

bu alanda yerlilik oranını 
artırmada öncü rol üstleniyor. 

Milli savunma sanayiinin lastik 
ihtiyacını yerli Ar-Ge ve yerli üretimle 
karşılayabilmek için önemli yatırımlara 
imza atan Petlas, askeri hava ve kara 
araçları için yüksek kaliteli ürünler 
geliştiriyor. Askeri hava ve kara araçları için 
ürettiği lastikleri ile savunma sanayiinin 
yerli üretim gücüyle büyümesini sağlayan 
Petlas, askeri sanayiye yönelik özel proje 

olarak geliştirdiği Bayraktar Akıncı, 
Bayraktar TB2, TB3, Kızılelma, TAİ Hürkuş, 
Milli Muharip Uçak, Anka, Aksungur, 
Atak, FNSS 4x4 STA, ÖMTTZA ve BMC 
Tulga orijinal ekipman lastikleri ile askeri 
araçların yerlileştirilmesine katkıda 
bulunuyor. 

Savunma sanayi yerli lastiklerle 
güçlenmeye devam ediyor
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Ülkemizin güvenliği ve terörle 
mücadelesine büyük katkı sunan 
ve halihazırda ordu envanterinde 
kullanılan C130, CN235, T38, F-4, F-5, 
F-16 lastiklerinin dünyadaki lisanslı 
üç üreticisinden biri konumunda olan 
Petlas’ın savunma sanayiine yönelik 
üretimi bunların yanında; BMC Kirpi 
ve Amazon, Otokar Ural ve Cobra, 
FNSS Pars, Tümosan Pusat, Katmerciler 
Hızır ve Kıraç gibi taktik tekerlekli 
zırhlı araçlar ve Seyit, BMC TTAR Tank 
Taşıyıcılar için özel lastikleri de kapsıyor.

Lastik endüstrisinde 
yerlileşmenin öncüsü
Petlas’ın, Türkiye’nin Kıbrıs Barış 
Harekatı sonrası uygulanan ambargolar 
yüzünden yapılan devlet yatırımıyla 
doğduğu, bugün ise dünyanın en 
yüksek teknolojileri ile üretilen kara 
ve hava araçlarına lastikler geliştirip 
üretebilen ve bu ürünleri yine 
uluslararası standartlara uygun test 
kriterlerinde test ederek, ulusal ve 
uluslararası kalifikasyon gereksinimlerini 
yerine getirebilen yeteneğe ulaştığını 
vurgulayan 

AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi S. Safa 
Özcan, “Petlas, bugün küresel rekabet 
gücüne sahip bir Türk markası olmanın 
yanı sıra, savunma sanayiine yönelik Ar-
Ge ve üretim çalışmalarıyla da bu alanda 
üzerine düşen görevi yerine getiriyor. 
Türkiye’de lastik sektöründe birçok 
ilki teknoloji transferi olmadan, kendi 
potansiyelimizle üretmeyi başaran 
bir firma olarak lastik sektöründe 
Türkiye’nin bayrak taşıyıcı markası 

konumundayız. Ürün portföyümüz 
içerisinde, askeri birliklerin ve güvenlik 
güçlerinin envanterinde yer alan hava 
ve kara taşıtlarının ihtiyaçlarına özel 
vasıflı lastikler önemli bir yer tutuyor. 
Dünyanın içinden geçtiği kriz ortamında 
savunma sanayiinde dışa bağımlılığı en 
aza indirme noktasında sunduğumuz 
katkıdan dolayı gururluyuz” dedi. 
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“Ar-Ge yaparak ürün geliştiren 
öncü şirketlerdeniz”
Türkiye’de savunma sanayiinin büyüyerek 
yerlileşmesinde Petlas’ın önemli rol 
oynadığını belirten S. Safa Özcan şöyle 
devam etti: “Türkiye lastik sektöründe 
Ar-Ge yaparak ürün geliştiren öncü 

şirketlerdeniz. Bu anlamda yerli sermaye, 
yerli Ar-Ge, yerli iş gücü ile üretilen milli 
lastikler, savunma sanayimizde yerlilik 
oranının artışına da katkı sağlıyor. 
Bu noktada Türkiye’nin ekonomisi 
ve varoluşu açısından büyük önem 
taşıyan yerli savunma sanayiinde, 
yan sanayi ve test aşamalarında 

yerli kaynak kullanımı büyük önem 
taşıyor. Devletimizin, sivil ve askeri 
havacılıkta özellikle uçak lastiklerine 
yönelik strateji ve politikalarının tüm 
gereksinimlerini karşılamak için, tüm 
üretim kaynaklarımızla çalışmaya ve bu 
anlamda ülkemiz için hizmet etmeye 
devam edeceğiz.”
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Otomotiv satış sonrası sektörünün 
öncü kuruluşu Martaş Otomotiv, 

Happy Place to Work ve Capital 
Dergisi iş birliği ile gerçekleştirilen 

Çalışan Memnuniyeti Anketi’ne 
katılarak Türkiye’nin En Mutlu 
İşyerleri listesine girip “Çok İyi 

Çalışan Deneyimi” sertifikasını ve 
ödülünü aldı.

Martaş Otomotiv, geniş ürün 
yelpazesiyle elde ettiği başarıyı, nitelikli 
personeli ve çalışan dostu faaliyetleri 
ile devam ettiriyor. Bu kapsamda 
sektörde 42 yılı geride bırakan Martaş 
Otomotiv, Happy Place to Work firması 
tarafından ödüle layık görüldü. Çalışan 
Memnuniyeti Anketine katılan Martaş 
Otomotiv, “Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri 
Listesi”ne girerek “Çok İyi Çalışan 
Deneyimi” sertifikasını ve ödülünü 
almaya hak kazandı.

Çalışan memnuniyeti anketine 
katılım oranı yüzde 92! 
Ankete katılım oranının yüzde 92’yi 
bulduğunu söyleyen Martaş Otomotiv 
Genel Müdürü Erdem Çarıkcı, “Martaş 
Otomotiv olarak, verimli bir iş ortamı 
oluşturmanın çalışma arkadaşlarımızın 
mutluluğu ile sağlanabileceğine 
inanıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın 
fikirlerini rahatça dile getirebildikleri 

ve yatay iletişim anlayışına sahip bir 
çalışma ortamı sunmak için çalışıyoruz. 
Bu kapsamda insan kaynakları 
uygulamalarımız ile çalışanlarımızın 
kişisel gelişimlerine ve kariyer planlarına 
da katkı sağlayan birçok projemizi 
hayata geçirdik. Tüm bu uygulamaların 
tamamen bağımsız bir Bilim Kurulu 
tarafından denetlenerek ve standart 
kriterlere göre değerlendirilip ödüle layık 
görülmesi bizi ayrıca mutlu etti. Ankete 
katılarak bize bu ödülü kazandıran 
tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi. 

Çalışan mutluluğu şirket 
kültürünün merkezinde
Çalışan mutluluğunun şirket kültürünün 
merkezinde olduğunu kaydeden 
Çarıkcı, “Bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da çalışanlarımızın 
motivasyonu ve bağlılığı için 
projelerimize devam edeceğiz” dedi.

Martaş Otomotiv “Türkiye’nin

Martaş Otomotiv “Türkiye’nin

En Mutlu İşyerleri” listesine girdi...

En Mutlu İşyerleri” listesine girdi...

Erdem Çarıkcı
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Mercedes-Benz Kamyon 
Finansman’dan otobüs ve kamyon 

modelleri için Ocak
ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Kamyon Finansman, Mercedes-Benz çekici/inşaat ve kargo kamyonları ile 
Mercedes-Benz otobüslerine yönelik Ocak ayına özel kampanyalar gerçekleştiriyor. Kamyon ürün 

grubu için düzenlenen kampanya çerçevesinde, kurumsal müşteriler yüzde 1,61’den başlayan faiz 
oranları ve 48 aya varan vade seçenekleri ile yeni bir Mercedes-Benz kamyona sahip olabilecekler. 
Mercedes-Benz otobüslerinde ise Ocak ayına özel olarak 60 aya varan vade seçenekleri sunuluyor.
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Mercedes-Benz Kamyon Finansman, 
Mercedes-Benz çekici/inşaat ve 
kargo kamyonları ile Mercedes-Benz 
otobüslerine yönelik Ocak ayına özel 
kampanyalar düzenliyor.

Mercedes-Benz Kamyon Finansman, 
Aksaray ve Wörth üretimi çekici/inşaat ve 

kargo kamyonları için Ocak ayı boyunca 
geçerli olacak kasko ve servis sözleşmesini 
kapsayan bir finans kampanyası hazırladı. 
Söz konusu kampanya kapsamında 
kurumsal müşteriler yüzde 1,61’den 
başlayan faiz oranları ve 48 aya varan vade 
seçenekleri ile yeni bir Mercedes-Benz 
kamyona sahip olabilecekler.

Mercedes-Benz Kamyon Finansman, 
Ocak ayında Mercedes-Benz otobüs 
modellerinde geçerli olacak bir 
kampanya da gerçekleştiriyor. Kampanya 
doğrultusunda, kurumsal müşteriler 60 
aya varan vade seçenekleriyle 2023 model 
Mercedes-Benz marka yeni bir otobüse 
sahip olabilecekler.
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İnşaat ve taahhüt alanında 
tüm Türkiye’de faaliyet 

gösteren, ülkenin en büyük 
500 şirketi arasında yer 

alan Çelikler Holding, 
filosunu Ford Trucks İnşaat 

Serisi’nden 110 adet 4142 
XHD ile genişletti. Holdingin 

filosunda bundan önce 
de 164 adet Ford kamyon 

bulunuyordu.

Ford Trucks’tan
Çelikler Holding’e

110 adet inşaat kamyonu teslimatı
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7 Aralık 2022 tarihinde Rahmi Koç 
Müzesi’nde düzenlenen araç teslimat 
töreninde Ford Trucks Genel Müdür 
Yardımcısı Serhan Turfan, Ford Trucks 
Türkiye Direktörü Burak Hoşgören, 
Çelikler Holding Genel Müdürü Halil 
Ersoy hazır bulundu. 

Törende Ford Trucks yönetimi tarafından 
teşekkür plaketi takdim edilen Çelikler 
Holding Genel Müdürü Halil Ersoy, 
“Araç filomuzu yeni nesil modellerle 
yenileyerek hem operasyonel hem de 
çevresel performansımızı geliştirmeyi 
hedefliyoruz. Zorlu inşaat sahalarında 
ve güç koşullarda verimli operasyonlar 
yürütmek bizim için çok önemli. 
Ford Trucks araçlar şirketimizin de 
çalışanlarımızın da büyük beğenisini 
kazandı. Yeni geliştireceğimiz projelerde 
de iş birliği için Ford Trucks’ı tercih 
etmeye devam edeceğiz” dedi.

Törende konuşan Ford Trucks Türkiye 
Direktörü Burak Hoşgören ise, 
“Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından 
biri olan Çelikler Holding’in filosuna 
katılmak üzere 110 adet Ford Trucks 
aracımızı teslim etmekten mutluyuz. 
Bizim için iş ortaklarımızla birlikte 
değer yarattığımız uzun vadeli iş 
birlikleri geliştirmek çok değerli. Ford 
Trucks olarak öncelikli hedefimiz, 
müşterilerimizin operasyonlarına 

verimlilik ve katkı sağlamak. Yüksek 
performanslı motoru, manevra 
kabiliyetleri ve ileri teknolojik 
donanımlarıyla kendini zorlu sahalarda 
kanıtlamış araçlarımıza çok güveniyoruz. 
Ülkemizdeki ticari araç ekosistemini 
paydaşlarımızla birlikte büyütmeye 
devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

Zorlu inşaat sahalarında verimli, 
konforlu, dayanıklı
Ford Otosan mühendisleri tarafından 
geliştirilen Ford Trucks modelleri, 
müşterilerin beklentilerine uygun olarak 
üretiliyor. Araçlarda yüksek performans 
ve düşük yakıt tüketimi; konfor, güç, 

dayanıklılık ve yüksek teknolojik 
özellikler bir arada deneyimleniyor. En 
zorlu inşaat sahalarında ve rampalarda, 
en ağır yüklerde, yüksek performans en 
ekonomik koşullarla buluşuyor. 

Ford Trucks inşaat serisinde yer alan 
araçlar 420PS’a kadar güç üreten, 9L ve 
13L Ecotorq motor seçenekleri sayesinde 
üstün çekiş gücüyle sınıfında fark 
yaratıyor. 16 vites MT ve AMT otomatik 
şanzıman opsiyonu da ağır şantiye 
ortamlarında verimli ve seri operasyon 
imkânı sunuyor. Tamamen yerli tasarım 
ve imalat olması nedeniyle yaygın 
yedek parça ve servis ağı gibi kapsamlı 
hizmetleriyle firmalara avantaj sağlıyor.
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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2022 yılı 
Ocak-Aralık verilerini açıkladı. Geçen yılın 
12 aylık döneminde toplam üretim bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 
artarak 1 milyon 352 bin 648 adet olarak 
gerçekleşti. Geçen yıla göre yüzde 4 
artış sağlayan otomobil üretimi ise 810 
bin 889 adede ulaştı. Traktör üretimiyle 
birlikte toplam üretim ise 1 milyon 402 
bin 189 adede ulaştı. Ticari araç grubunda, 
2022 yılı Ocak-Aralık döneminde üretim 
yüzde 10, ağır ticari araç grubunda yüzde 
26 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 
8 oranında arttı. 2021 yılı Ocak-Aralık 
dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 
11, hafif ticari araç pazarı yüzde 9, ağır 
ticari araç pazarı ise yüzde 24 artış sağladı. 
Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı adet bazında yüzde 4 oranında 
artarken, otomobil ihracatındaki artış 
yüzde 1 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, 
toplam ihracat 970 bin 124 adet, otomobil 
ihracatı ise 571 bin 218 adet düzeyinde 
gerçekleşti. Ocak-Aralık döneminde 
toplam pazar, geçen yıla göre yüzde 7 
artarak 827 bin 147 adetten kapandı. Bu 
dönemde, otomobil pazarı da yüzde 6 
büyüyerek 592 bin 660 adede ulaştı. 

Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 
13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu 
konumunda olan Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD), 2022 yılının Ocak-Aralık 
dönemine ait üretim ve ihracat adetleri 
ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, 
2022’nin 12 aylık döneminde toplam 
otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 6 artarak 1 milyon 
352 bin 648 adede ulaştı. Otomobil 
üretimi ise ise yüzde 4 artarak 810 bin 
889 adet olarak gerçekleşti. Traktör 
üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 
milyon 402 bin 189 adedi buldu. Ocak-
Aralık döneminde ticari araç üretimi 
ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 10 oranında artış gösterdi. Bu 
dönemde, ağır ticari araç grubunda 
üretim yüzde 26 artarken, hafif ticari 
araç grubunda üretim yüzde 8 arttı. 
Bu dönemde, otomotiv sanayisinin 
kapasite kullanım oranı yüzde 70 
olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında 
kapasite kullanım oranları ise hafif 
araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) 
yüzde 70, kamyon grubunda yüzde 
92, otobüs-midibüs grubunda yüzde 
41 ve traktörde yüzde 66 seviyesinde 
gerçekleşti. 

İhracat yüzde 6 artarak   
31,5 milyar dolara ulaştı!
Ocak-Aralık döneminde otomotiv ihracatı 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet 
bazında yüzde 4 artarak 970 bin 124 adet 
olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil 
ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 1 artarken, ticari araç ihracatı 
ise yüzde 7 oranında arttı. Traktör ihracatı 
ise 2021 yılına göre yüzde 7 artarak 18 
bin 154 adet olarak gerçekleşti. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam 
otomotiv sanayi ihracatı, 2022 yılı Ocak-
Aralık döneminde yüzde 12,2 pay ile 
sektörel ihracat sıralamasında ikinci sırada 
yer aldı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) 
verilerine göre, Ocak-Aralık döneminde 
toplam otomotiv ihracatı, 2021 yılına 
göre yüzde 6 artarak 31,5 milyar dolar 
oldu. Euro bazında ise yüzde 18 artarak 
29,9 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu 
dönemde, dolar bazında ana sanayi 
ihracatı yüzde 4 oranında, tedarik sanayi 
ihracatı da yüzde 9 oranında arttı.

Toplam pazar yüzde 7 artarak   
827 bin 147 adetten kapandı! 
2022 yılında toplam pazar, bir önceki 
yıla göre yüzde 7 artarak 827 bin 

Otomotiv Sanayii Derneği,
2022 yılı verilerini açıkladı

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

Türkiye Otomotiv Sanayi 2022’yi üretim, ihracat ve iç pazarda artışla kapattı
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Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

147 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu 
dönemde, otomobil pazarı ise yüzde 6 
oranında artarak 592 bin 660 adet oldu. 
Ticari araç pazarına bakıldığında ise, 
Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç 

pazarı yüzde 11, ağır ticari araç pazarı 
ise yüzde 24, hafif ticari araç pazarında 
ise yüzde 9 büyüme yaşandı. 2022 yılı 
Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre ithal hafif ticari araç 
satışları yüzde 1 artarken, yerli hafif 

ticari araç yüzde 15 oranında yükseldi. 
Bu dönemde, otomobil satışlarındaki 
yerli araç payı yüzde 39, hafif ticari araç 
pazarında yerli araç payı ise yüzde 59 
olarak gerçekleşti.

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

Kaynak: OSD

Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)
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Brisa’nın hızlı bakım servis 
zinciri Otopratik şimdi 
Kıbrıs’ta...

Lastiğin ötesinde 
çözümleriyle 
mobilitenin 
liderliğini üstlenen 
Brisa, Kıbrıs’ta 
hızlı bakım servis 
zinciri Otopratik’in 
ilk mağazasını 
açtı. Otopratik, 
profesyonel araç 
bakım hizmeti verdiği 
noktalara Kıbrıs 
Lefkoşa’yı da ekledi.
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Bridgestone ve Sabancı Holding iştiraki 
ve Türkiye lastik pazarı lideri olan Brisa, 
tek noktada binek ve hafif ticari araçların 
tüm ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla 
hayata geçirdiği Otopratik hızlı bakım 
servis zincirini genişletiyor. Türkiye gene-
linde 44 ilde, 85 Otopratik mağazasında 
her marka ve model araç sahibine hizmet 
veren Brisa, şimdi de Lefkoşa’da ilk Otop-
ratik mağazasını açtı. 1 Aralık’ta yapılan 
resmi açılışa Brisa Genel Müdürü Haluk 
Kürkçü, Brisa Pazarlama ve Uluslararası 
Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Evren 
Güzel, Brisa Satış Genel Müdür Yardımcısı 
Cenk Koçdor, Brisa Uluslararası Pazarlar 
Direktörü Kemal Yılmaz, Brisa Pazarlama 
Direktörü Efe Attila, Brisa Satış Direktörü 
Serkan Seçkin, Brisa Mobilite Çözümleri 
Satış Direktörü Numan Erdoğan, Ercan-
tan Şirketler Grubundan Tansu Ercantan, 
Berna Ercantan Defteralı ve Esra Ercantan 
Yetkili katıldı.

Başkent Lefkoşa’nın merkezinde yer alan 
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda 500 metrekare 
yerleşim alanına sahip olan Otopratik 
mağazası aynı anda 3 araca servis hizmeti 
verebiliyor. Açılışta konuşma yapan Brisa 
Genel Müdürü Haluk Kürkçü, Otopratik 
mağazalarının mobilite dönüşümün ve 
müşterilere lastiğin ötesinde hizmetler 
sunma çalışmalarının en güzel örnek-
lerinden bir tanesi olduğuna dikkat çe-

kerek, “Bugün gerçekleştirdiğimiz açılış, 
Brisa’nın Kıbrıs’ta konumunun güçlenme-
si adına önemli bir adım. Bu önemli adımı 
40 yılı aşkın süredir Brisa’nın Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ndeki distribitörüğünü 
üstlenmiş olan Ercantan İnşaat Şti. Ltd. 
ile atmış olmak ise Kıbrıs’taki varlığımız 
adına büyük değer taşıyor. Otopratik 
hizmetlerini Ercantan İnşaat Şti. Ltd.’nin 
uzun yıllara dayanan sektör tecrübesi ve 
bilgi birikimi ile harmanlayarak önemli 
bir fark yaratacağımıza inanıyorum.” dedi.

Ercantan Group Yönetim Kurulu Başkanı 
Tansu Ercantan ise alanında en profes-
yonel marka olan Otopratik tabelası 
altında hızlı araç bakım konseptinde 

ve lastik hizmetlerinde fark yaratan bir 
mağaza olmak için ellerinden gelenin en 
iyisini yaptıklarını belirterek, “Mağaza-
mızda kullandığımız son teknoloji ürünü 
ekipmanlarımız, her biri alanında uzman 
ve çözüm odaklı profesyonel çalışanları-
mızla yüzde yüz müşteri memnuniyetini 
hedefliyoruz. İş birliğimizin hem Brisa ve 
Ercantan ailesine hem de müşterilerimize 
karşılıklı kazanç sağlayacağına inanıyo-
ruz.” diye konuştu. 

Brisa Otopratik mağazalarında yenilikçi 
hizmetlerini çeşitlendirerek araç sahiple-
rinin hayatını kolaylaştırıyor ve geniş ürün 
ve hizmet yelpazesi ile otomotiv sektö-
ründe çözüm ortağı olmayı hedefliyor. 
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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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Kaliteli lastik, yolculukta geçirilen kaliteli 
ve güvenli zaman dilimi anlamına geliyor. 
Bu nedenle kış lastiğini doğru tanımak 
ve doğru seçmek büyük önem taşıyor. 
Dünyanın lider lastik üreticilerinden 
Goodyear, kış lastiği seçmek isteyenler 
için önerilerde bulunurken doğru bilinen 
yanlışları da gözler önüne seriyor.

Kış lastikleri karlı, çamurlu, buzlu ve 
donmuş zeminlerde daha iyi çekiş, yol 
tutuşu ve direksiyon hâkimiyeti sağlar. 

Özellikle gece ve sabahın ilk saatlerinde 
zemin sıcaklığı hava sıcaklığından daha 
düşük olacağından hava daha ılıman olsa 
dahi kış lastikleri aracınızı kullanırken 
büyük avantaj sağlar. Özel olarak 
formüle edilmiş sırt kauçuğundan ve kış 
şartlarına uygun sırt deseniyle üretilen 
kış lastikleri, otomobilinizi buzlu ve karlı 
yollarda kontrol etmenizi kolaylaştırır. 
Kış lastiklerinin sırt blokları daha geniştir 
ve sırt deseninde kışın yolda, tepelerde 
ve keskin virajlarda yol tutuşu için 

lastiğe ekstra kavrama gücü veren ve 
kar birikimini önleyen ekstra kanallar 
bulunur. Bazı kış lastiklerinde ekstra 
güçlü yol tutuşu için küçük çiviler de yer 
alır. Bunlar kış boyunca zorlu koşulları 
yaşayan yerlerde çok önemlidir. Yaz 
lastiklerinin hamurları düşük sıcaklıklarda 
sertleşerek yola tutunma kabiliyetlerini 
kısmen kaybederler bu da bazı güvenlik 
zafiyetlerinin ortaya çıkmasına sebep olur. 
Bu nedenle 70Cderece altında kış lastiği 
kullanmak gerekmektedir.

Kış lastikleri hakkındaki 
YANLIŞLAR

Kış lastikleri hakkındaki 
GERÇEKLER

Sürekli kar ve buzla kaplı yolları olan 
bölgelerde yaşamıyorsanız, kış lastiği 
kullanmanın bir anlamı olmaz.

Kış lastikleri tüm kış hava koşullarında 
ve düşük sıcaklıklarda güvenliği artırır.

Yeterli diş derinliğine sahip 
oldukları sürece, yeni yaz lastikleri 
tüm kış koşulları için yeterlidir.

Kış lastikleri tüm kış şartlarında yaz 
lastiklerinden çok daha iyi performans 
gösterir ve daha güvenli sürüş sağlar.

Kış lastiğinin performansı diş 
derinliğine bağlı değildir.

Kış lastiği ne kadar fazla diş derinliğine 
sahipse, kışın yollarda o kadar iyi 
performans gösterir.

Kış lastiklerinin nasıl ve hangi sıraya 
göre takıldığı önemli değildir.

Sürücüler, kış lastiklerini belirli 
kurallara uygun olarak takmalıdırlar.

Kış lastikleri konforsuz bir sürüşe 
neden olur.

Kış lastikleri tüm yüzeylerde konforlu 
bir yolculuk olanağı sağlar.

Kış lastikleri aracın 
yakıt tüketimini artırır.

Yakıt tüketimi lastiğin yuvarlanma direnci 
ile ilişkilidir. Yeni nesil kış lastiklerinin 
yuvarlanma direncinin, yaz lastiklerine 
göre daha yüksek olması şart değildir.

SUV ve 4x4 araçlarda kış lastiklerine 
ihtiyaç duyulmaz.

Özellikle ağır SUV araçlarında kış 
mevsiminde kış lastikleri mutlaka 
kullanılmalıdır.

Kış lastikleri, yaz lastikleri kadar 
“çekici” bir görünüme sahip değildir.

Yeni nesil kış lastikleri artık çekici 
tasarımlara sahipler.

Tüm kış lastikleri aynıdır.
Tüm kış lastikleri aynı değildir. Her 
kış lastiği bünyesinde farklı teknik 
özellikleri barındırabilir.

Kış lastiği hakkında doğru 
bilinen yanlışlar
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Ünlü Yunan ozan Homeros’un yazdığı 
İlyada’da anlatılan odur ki Zeus, Peleus 
ile Thetis’in düğününe tanrıçalardan 
kavgacı Eris’i davet etmez. Bunun üze-
rine Eris, düğüne gelip ortaya altın bir 
elma atarak, bunun “en güzel tanrıça-
ya” verilmesini ister. Athena, Hera ve 
Afrodit altın elmanın kime verilmesi 
gerektiği konusunda anlaşmazlığa dü-
şünce Zeus, İda dağının (günümüzde 
Kaz Dağı) çobanı Paris’in karar verme-
sini ister. Paris altın elmayı Afrodit’e 
verir. Çünkü Afrodit, “tüm kadınların en 
güzeli” olan Helen’i, Paris’e âşık etmeyi 
vadetmiştir. Bu olaydan sonra Paris, He-
len’i memleketi Sparta’dan alıp Truva’ya 
kaçırır ve tam on yıl sürecek Truva Sa-
vaşı böylece başlamış olur. Tarih bilgile-
rimizde bu savaş, Truva atı hilesi ile yer 
edinmiştir.
Truva antik kentinin efsane değil ger-
çek bir şehir olduğu, 1870 yılında Al-
man arkeolog Heinrich Schliemann 
tarafından başlatılan kazılar sayesinde 
ortaya çıkarıldı. Çanakkale Boğazı’nın 
güney sahillerindeki Troas bölgesinde 
bir sırtın üstünde bulunan bu şehir, tam 

dokuz kez yıkılıp yeniden yapılmış. Ho-
meros’un bize anlattığı, efsaneye konu 
olan Truva ise milattan önce 15-12. yüz-
yıllar arasında varlığını sürdürmüş ve 
savaş sonrası Yunanlar tarafından tah-
rip edilmiştir.
Günümüzde Ezine ilçesi sınırları içinde 
bulunan Truva antik kenti, 1998 yılın-
dan bu yana UNESCO Dünya Miras Lis-
tesi’nde yer alıyor, 1996 yılından beri de 
Troya Tarihî Millî Parkı unvanını taşıyor. 
Arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkarı-
lan surlar ve diğer kalıntılar, kültür turiz-
mi açısından büyük önem taşıyor. Bu-
nunla birlikte doğal kızılçam ormanları, 
kıyı ekosistemi açısından önem taşıyan 
endemik bitkiler ve yaban hayatın yer 
bulduğu Karamenderes deltası, millî 
parkı eşsiz kılıyor.
Arkeolojik kazıların hâlâ devam ettiği 
antik kentte geçmişte ortaya çıkarılan 
eserlerin pek çoğu ne yazık ki Alman-
ya, Rusya, ABD gibi ülkelere kaçırılmış 
ve küçük bir kısmının Türkiye’ye iadesi 
sağlanabilmiştir.

EN GÜZELE ADANAN TOPRAKLAR

Troya Tarihi
Milli Parkı
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CLOVERFIELD YOLU NO: 10
Yönetmen: Dan Trachtenberg

Oyuncular: Mary Elizabeth Winstead,
John Goodman, John Gallagher Jr.

Tür: Bilimkurgu, Gerilim
Yapım: ABD, 2016

Nişanlısı Ben ile kavga eden Michelle, New Orleans’tan 
Louisiana’ya doğru yola çıkar. Gecenin içinde hızla 
ilerlerken, bir yandan da geride bıraktığı şehirlerde 

meydana gelen bir dizi elektrik kesintisini haber veren 
radyoyu dinlemektedir. Ben’den gelen telefonla dikkati 

dağılan Michelle, trafik kazası geçirir ve ardından bilincini 
kaybeder. Duvara zincirlendiği bir odada gözlerini 

açtığında, yanında Howard isimli bir adam bulunmaktadır. 
Howard, dışarıda kaynağı bilinmeyen kimyasal bir saldırı 

olduğunu, Michelle’i yol kenarında bulduğunda bu 
yer altı sığınağına getirdiğini söyler. Michelle burada 

saldırıdan kurtulan Emmett adında biriyle daha karşılaşır. 
Hafızası hâlâ yerine gelmemiş olan Michelle, Howard’ın 

anahtarlarını çalarak kaçmaya çalışır, ama derisinde çeşitli 
lezyonlar olan ve acı çeken Leslie’nin sığınağa girmek için 
yalvardığını görür. Leslie ölünce Michelle, Howar’ın haklı 

olduğunu düşünür ve orada kalır.BATMAN V SUPERMAN: 
ADALETİN ŞAFAĞI

Yönetmen: Zack Snyder
Oyuncular: Ben Affleck, Henry Cavill, Jesse Eisenberg

Tür: Aksiyon, Fantastik
Yapım: ABD, 2016

General Zod’un Metropolis’e saldırısının üzerinden on 
sekiz ay geçmiş, önceleri dünyaya yaptığı iyiliklerle 
adeta ilahlaştırılan Superman, artık ihtilaflı bir figür 

olarak algılanmaya başlamıştır. Superman’in gizli kimliği 
gazeteci Clark Kent, Lois Lane ile birlikte yaşamaya başlar. 

Gotham City’de Batman olarak tam yirmi yıl faaliyet 
göstermiş olan Bruce Wayne ise Superman’i insanlık 

için bir tehdit olarak görmektedir. Superman de yaptığı 
işleri öğrendikten sonra Batman’i tehdit olarak görmeye 

başlar ve çalıştığı Daily Planet gazetesinde yazdığı 
makalelerle onu durdurmanın yollarını bulmaya çalışır. 
Bu arada dünya, insanlığın ne tür bir kahramana ihtiyaç 
duyduğuna karar vermeye çalışmaktadır. Kontrolsüz bir 
şekilde hareket etmeye başlayan Superman’in insanlığın 
yanında mı, yoksa karşısında mı olacağı merak edilirken 

Gotham Şehrinin koruyucusu Batman’e karşı giriştiği 
mücadele yeni bir savaşa davetiye çıkaracaktır.
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İKNA ETME SANATI
(ETKİLİ TARTIŞMA, 

MÜZAKERE 
VE PAZARLIK 
TEKNİKLERİ)

Michael Wheeler / Omega

İyi ilişkiler kurmak ve anlaşmaya 
varmak sadece para zemininde 

olmaz bazen. Müzakere konusunda 
usta olanlar, en çetrefilli konularda 
bile yüksek ikna gücüne sahiptir. 

Müzakerelerin birer parçası 
olan öğrenme, uyum sağlama, 

etkileme süreçlerinde fikirlerin de 
hedeflerin de değişmesi olasıdır. 

İkna Etme Sanatı’nda, diplomatların 
taktiklerinden iş hayatındaki risklere, 

ev ya da araba alım-satımından 
spor ve sanat dünyasında yapılan 

anlaşmalara kadar yaratıcılık ve 
çevikliği artıracak, günlük yaşamda 
kılavuzluk edecek birçok deneyim 

yer alıyor.

BELLEK
Jennifer Rush

Pegasus

Sam, Cas ve Nick ile birlikte 
Şube’den kaçtıktan sonra Anna, 
saklanarak ve Sam’in kurallarına 
uyarak hayatta nasıl kalınacağını 

öğrenmeye çalışır: Dikkatleri 
üzerine çekme. Daima silah 

taşı. Etrafını tanı. Arkanı kolla. 
Anna’nın geçmişinden gelen 

anılar ve kişiler su yüzüne 
çıkmaya başlayınca, sadakati de 
sınanır. Bu, Şube’nin düzenlediği 

bir şey midir, yoksa Anna’nın 
uzun zamandır umut ettiği 

kavuşma mı gerçekleşecektir? 
Hepsinden önemlisi, Anna’nın 

hafızası en başında neden
silinmiştir?

KURUMSAL 
YÖNETİM 

(NASIL 
YÖNETİLMELİ?)

Ali Alp, Saim Kılıç
Doğan Kitap

Günümüzde, modern çağın gereği 
olarak insanın refahını merke-
ze alan ve onun sağlıklı, huzur 

içinde yaşamasını sağlamak için 
gerekli koşulların oluşturulmasına 

yönelik adımlar atılıyor. Serbest 
piyasa modeline dayanan modern 
ekonomi ise çoğunlukla şirketleri 

gözetir ve şirketlerin sürdürülebilir 
değer yaratan bir yapıda faaliyet 

göstermesi için gerekli alt yapı ko-
şullarını sağlamaya çalışır. Kurum-
sal Yönetim, çalışanlar, müşteriler, 

tedarikçiler, finansörler, sosyal 
çevre, devlet gibi tüm unsurların 

beklentileri ışığında kurumsal 
yönetim konusunu ele alıyor.



772023   RADÜS DERGİSİ



78 RADÜS DERGİSİ   2023

 

BULMACA
Sudoku

8 1 6 5 3
3 4 7 2

5 7 2 3 6 4
6 5

4 6 5 1 2 8
2 3
4 3 1 5 9 2
6 3 7 1

7 1 2 6 8

6
7

9 5 3 1 6
6

7 5 4
2

9 2 8 3 6
2

9

R 20
R 10

R
25

R
45

R
15

R 15 R 18

Ø20

35

4

3

7

4

5

6

6

51 9

1

8

7

2

8

3

2 3

6

7

1

2

6 4

2

3

7 1

6

4

2

3

1

6

5

5

2 8

BULMACA

Soldan sağa
1. Düşünce, duygu ve imgelerin dil aracılığıyla 
biçimlendirilmesi sanatı.

2. Kuvvet ya da kuvvet çiftini ölçmeye yarayan aygıt.

3. Organik olmayan, cansız.

4. Osmanlı İmparatorluğu’nda başbakan.

5. Mutlu, talihli, hayatından memnun olan.

6. Hareketli yük boşaltma düzeni.

Yukarıdan aşağı
1. Anlayış, düşünüş biçimi.

2. İç temizliği, paklık.

3. Efelek de denilen çok yıllık otsu bir bitki.

4. Doğal yaşam alanı akıntılı orta Amerika nehirleri 
olan, yaklaşık 10-12 cm boya erişebilen bir tatlı su 
balık türü.

5. Sert ve siyah renkli tahta.

6. Kavuzlular takımından genellikle üç köşe saplı 
otsu bitkiler familyası.

7. Gökküresinde üzerinde on iki burcun eşit olarak 
dağıldığı kuşak.
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• İKİ SU BARDAĞI SÜT
• BİR ÇAY BARDAĞİ NİŞASTA
• 150 GR ÇİLEK
• BİR ÇAY BARDAĞI PUDRA ŞEKERİ
• 50 GR ÇİLEK ŞURUBU
• TAZE NANE BİR DAL

Süt, nişasta, pudra şekerini 
bir çay bardağı su ekleyerek 
kısık ateşte sürekli karıştırarak 
pişirin ve yoğun bir kıvama 
geldiğinde geniş bir tepsiye 
alarak ve yine sürekli 
karıştırarak beş dakika ılık bir 
kıvama gelmesini sağlayın. 
Daha sonra sunum yapacağınız 
kase veya kahve fincanı gibi 
bir kaba alıp buzdolabında 
iki saat dinlenmeye bırakın. 
Muhallebimiz dinlendikten 

sonra kenarına elle 
bastırarak çıkarın ve sunum 
yapacağınız tabağa alın. 
Dörde böldüğünüz çilekleri 
çilek şurubuyla karıştırıp 
muhallebinin üstüne 
görseldeki gibi dökebilirsiniz. 
Son olarak dekor olarak taze 
naneyi eklediğinizde tabağınız 
sunuma hazır. Yaklaşmakta 
olan yaz ayları için serinletici 
ve hafif bir tatlıdır. Şimdiden 
afiyet olsun.

H
az

ır
la

nı
şı

Malzemeler
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