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Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com

Deprem
Türkiye deprem konusunda 

dünyanın 5. tehlikeli ülkesi; 
yaşanan depremlerden sonra 
yerkabuğunun hareketi 
sebebiyle Kuzey Anadolu, 
Marmara ve Ege Bölgesindeki 
Batı Anadolu fay hattında enerji 
birikimi artmıştır. 

Son 100 yılda Erzincan 
depreminden sonra Türkiye, 
en büyük depremlerini yaşadı. 
Can ve mal kaybı çok oldu. 
Türkiye, 6 Şubat’ta da 7.7 ve 
7.6 büyüklüğünde, 10 ilde 
hissedilen ve yaklaşık 13 milyon 
insanın etkilendiği 2 büyük 
deprem ile sarsıldı. Kurtarma 
çalışmaları hala devam ederken, 
insani yardımlar de bölgeye 
ulaştırılmaya çalışılıyor.

Uzmanlar depremin afet değil, 
doğa olayı olduğunu, onunla 
inatlaşmamak gerektiğini tekrar 
tekrar hatırlatıyor. 

Türkiye’de daha önce dünyada 
eşi benzeri görülmemiş art 
arda iki deprem oldu. Bu 
depremler yaklaşık 130 atom 
bombası gücünde. 06 Şubat 2023 
sabaha karşı 04.20’de birinci 
deprem, dokuz saat sonra ise 
aynı bölgede ikinci bir deprem 
meydana geldi.

Deprem yer yüzünde yaşanan 
sarsıntı ve titreşim olaylarına 
verilen isimdir. Sarsıntı ve 
titreşim Richter ölçeği ile ifade 
edilir. Richter ölçeğinde 1’den 
başlayarak 12’ye kadar bir ölçü 

biriminde depremin şiddeti 
gösterilir.

1 ile 4 arası hafif, 5 ile 8 arası 
orta, 9 ile 12 arasında meydana 
gelen depremler ise çok yüksek 
depremlerdir. Depremlerin 
insan üzerindeki etkileri 
sadece depremin şiddeti ile 
sınırlı değildir. Depremin 
süresi, zemin yapısı, dış yüzeye 
yakınlık, bina özellikleri, İnsan 
bilinci ve deprem sonrasında 
yapılanlar depremin insan 
üzerindeki etkisini belirleyen 
önemli noktalardır. Depremler 
çöküntü, Volkanik ve Tektonik 
diye ayrılır. Bizim bildiğimiz 
yıkıcı depremler genelde 
Tektonik (Yer hareketinden 
kaynaklanan) depremlerdir. 
Yerin içindeki magma, düdüklü 
tencerenin içindeki yemek gibi 
sürekli kaynar ve düdüklünün 
içinde biriken enerji gibi enerji 
biriktirir. Bu enerji arttığında 
basınçla kıta birleşim yerleri 
olan levha veya fay hatlarından 
yüzeye çıkar. Dünyada büyüklü 
küçüklü 20 levha vardır. Bu 
levhaların birleşim yerleri 
deprem alanlarıdır. Türkiye 
Avrasya, Afrika ve Arabistan 
levha sınırında olduğu için 
sık sık depremlerin olduğu 
bir ülkedir. 06 Şubat depremi, 
dünyanın en uzun fay hattı olan 
Afrika fay hattının bitiş noktası 
ve Avrasya fay hattının başlangıç 
noktasına yakın bir yerde oldu.  
Uzun süreden beri biriken enerji 
buradan yüzeye çıktı.
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Mercedes-Benz Türk, enerjisini güneşten alacak

Mercedes-Benz Türk, devreye 
aldığı uygulamalarla karbon ayak 

izini azaltmaya devam ediyor

Ürettiği araçlar ve geliştirdiği teknolojilerle ağır ticari araç 
endüstrisindeki öncülüğünü uzun yıllardır sürdüren Mercedes-

Benz Türk, “çevreye duyarlı üretim” anlayışıyla sektörde rol 
model olmaya devam ediyor. Hayata geçirdiği enerji verimliliği 

projelerini geliştirmek için de çalışmalar gerçekleştiren şirket, 
2022 yılında Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda en düşük spesifik 

enerji değerine ulaştı. Mercedes-Benz Türk, çalışmalarına 
başladığı güneş enerjisi santralinin devreye alınması ile Genel 
Müdürlük & Pazarlama Merkezi’nin elektrik enerjisi ihtiyacının 

yaklaşık yüzde 80’ini yeşil enerjiden sağlayacak.
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“Yeşil Fabrika” olma hedefi doğrultusunda 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nın hol 
çatılarına 6 MWe gücünde güneş 
enerjisi santrali kurulumu için de saha 
çalışmalarına başlayan şirket, doğaya 
salınan CO2 miktarını önemli ölçüde 
azaltmayı hedefliyor.

Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda ürettiği araçlar 
ve geliştirdiği teknolojilerle ağır ticari 
araç endüstrisindeki öncülüğünü uzun 
yıllardır sürdüren Mercedes-Benz Türk, 
“çevreye duyarlı üretim” anlayışıyla da 
sektörde rol model olmaya devam ediyor. 
Hem yürüttüğü üretim faaliyetleri hem 
de araçları ile karbon ayak izini azaltmayı 
hedefleyen şirket, gelecek nesillere 
daha temiz bir dünya bırakmak için 
çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. 
Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2022 
yılında da enerji verimliliği konusunda 
birçok projeyi hayata geçiren şirket, yeşil 
enerji alanında da önemli adımlar atmaya 
devam etti.

Hoşdere Otobüs Fabrikası,   
2022 yılında en düşük spesifik 
enerji değerine ulaştı
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda hayata 
geçirdiği enerji verimliliği projelerini 
geliştirmek için de çalışmalar 
gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk, 2022 

yılında Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 
2007 yılına göre araç başına yüzde 41’in 
üzerinde enerji tasarrufu elde etti. 

Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 2019 
yılında güneş enerjisi santralini kuran 
şirket, santralin kuruluşundan günümüze 
kadar 261 ton, sadece 2022 yılında ise 
82 ton CO2 salımını engelledi. Fabrika, 
devreye alınan uygulamalar ile spesifik 
enerji tüketiminde 2022 yılında en düşük 
değere ulaştı. 2022 yılında Hoşdere 

Otobüs Fabrikası’nın klima santrallerine 
yaklaşık 50 adet frekans konvertörü ilave 
eden Mercedes-Benz Türk, böylece ilgili 
sistemlerde yüzde 30’lara varan oranlarda 
enerji verimliliği sağladı. 

Mercedes-Benz Türk Genel 
Müdürlük & Pazarlama Merkezi 
kendi enerjisini üretecek
Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük & 
Pazarlama Merkezi’ne 3470 kWp gücünde 
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güneş enerjisi santrali kurulumu için de 
çalışmalara başlayan şirket, 2023 yılında 
projeyi bitirmeyi planlıyor. Şirket, güneş 
enerjisi santralinin devreye alınması ile 
Genel Müdürlük & Pazarlama Merkezi’nin 
elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık yüzde 
80’ini yeşil enerjiden sağlayacak. 

Aksaray Kamyon Fabrikası, her alanda 
olduğu gibi enerji yönetim modeli ile de 
bölgeye öncülük ediyor

Aksaray Kamyon Fabrikası üretimi, 
ihracatı, AR-GE çalışmaları ve sosyal fayda 
programlarının yanı sıra enerji yönetim 
modeli ile de bölgeye öncülük ediyor. 

“Yeşil Fabrika” olma hedefine adım adım 
ilerleyen şirket, “daha yeşil bir Aksaray” için 
2022 yılında Mercedes-Benz Türk Hatıra 
Ormanı projesini de hayata geçirdi.

Sürdürülen enerji verimliliği çalışmaları 
sayesinde 2022’de 2017 yılına göre 
araç başına yüzde 45’in üzerinde enerji 
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tasarrufu elde edildi. Sadece 2022’de bir 
önceki yıla göre araç başına enerji tüketim 
oranı yüzde 16 oranında düşürüldü. 
Söz konusu oranla birlikte, fabrikanın 
faaliyetlerine başladığı günden günümüze 
kadar araç başına tüketimde ve CO2 

gaz salım miktarında en düşük seviyeye 
ulaşıldı. Mercedes-Benz Türk, enerji 
etüdünün yapıldığı ve CO2 emisyonu 
azaltımı için yol haritasının hazırlandığı 
2022 yılında ayrıca, “Yeşil Fabrika” olma 
hedefi doğrultusunda Aksaray Kamyon 

Fabrikası hol çatılarına 6 MWe gücünde 
güneş enerjisi santrali kurulumu için 
saha çalışmalarına da başladı. Şirket, söz 
konusu santralin devreye alınması ile 
doğaya salınan CO2 miktarını önemli 
ölçüde azaltmayı hedefliyor.
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Lojistik Danışmanlık Uzmanlarından 
Prof. Dr. Wolfgang Stölzle 

liderliğindeki bir çalışma ekibi, 
Dresden Teknik Üniversitesi’nden 
Prof. Dr.-Ing. Thorsten Schmidt ve 

Würzburg-Schweinfurt Uygulamalı 
Bilimler Üniversitesi Uygulamalı 

Lojistik Enstitüsü’nden Prof. Dr. 
Christian Kille, çalışan eksikliklerinin 

lojistik sektörünü nasıl etkilediğini 
ve nasıl çözülebileceğini araştırdılar. 

Krone, konsorsiyum ortağı olarak, 
bu önemli projede aktif yer aldı 

ve çalışmanın çeşitli yönlerine 
uzmanlığıyla katkıda bulundu.

Ocak 2023’ün sonunda Almanya’da 
yayınlanan “Lojistikte kapasite 
eksikliklerini karşılama: durum analizi 
- çözümler - potansiyel - önlem paketleri - 
yol haritaları” konsorsiyum çalışması, 200’e 
yakın veriyi değerlendirdi ve şu sonuca 
ulaştı: “Lojistik sektörü toplamda yaklaşık 
56.000 eksiklikle 2022’de nitelikli çalışan 
sayısıyla, çok eksik durumda bulunan 
bakım ve çocuk yetiştirme mesleklerinin 
bile üzerindedir.” Uzun, çekici olmayan 
ve planlanamayan çalışma saatleri, pek 
rekabetçi olmayan maaş beklentileri ve 
mesleğin çekici olmayan imajı, potansiyel 
nitelikli çalışanları uzak tutmaktadır.  

İstihdamdaki belirgin azalmanın diğer 
sebepleri demografik değişim ve askerlik 
hizmetinin ertelenmesidir. 

Krone Ticari Araç Grubu Satış ve Pazarlama 
Genel Müdürü Dr. Frank Albers, treyler 
üreticisinin taahhüdünü şöyle açıkladı: 
“Bu çalışmanın sonuçları aynı zamanda 
Krone’ye kadın ve erkek sürücülerin ih-
tiyaçlarını daha iyi karşılamak ve geliş-
tirmelerimizi uyumlu hale getirmek için 

yeni fırsatlar sunuyor. Bilimsel temelli bu 
bulgularla Krone her zaman kendini bir-
çok alanda çalışma ortamını iyileştirmeye 
adamıştır. Örnekler arasında geniş tesisle-
re sahip yeni Werlte Trailer Point teslimat 
merkezimiz ve kullanışlı çevrimiçi teslimat 
portalımız “MyKrone” sayılabilir.

Otomasyon, sürücüler için çalışma 
ortamını önemli ölçüde rahatlatan başka 
bir Krone çözümüdür. Örneğin, yeni Box 
Liner eLTU 50 otomatik konteyner şasisi, 
çekici kabinindeki bir düğmeye basarak 
ilgili konteynere göre ayarlanabilmekte, 
bu sayede daha önce gerekli olan 
tüm manuel faaliyetler artık geçmişte 
kalmaktadır. Bu kullanım seçeneği sürücü 
için bu sadece fiziksel bir konfor değil, aynı 
zamanda güvenlik açısından da önemli bir 
kazanç anlamına gelmektedir.»

Toplamda, çalışma konsorsiyumu 16 
şirket, dört federal birlik ve Jobmatch.me 
internet platformundan oluşmaktadır. 
Çalışmanın sonuçlarına logistik-
digitalisierung.de adresinden ücretsiz 
olarak ulaşılabilmektedir.

“Lojistikte kapasite“Lojistikte kapasite
eksikliklerinin iyileştirilmesi” eksikliklerinin iyileştirilmesi” 
çalışmasında Krone proje ortağı olduçalışmasında Krone proje ortağı oldu
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MAN otobüslerinden MAN otobüslerinden 
başarı üçlemesibaşarı üçlemesi

MAN, şehir içi ve
şehirlerarası yolcu 
otobüsleri ile üst üste üçüncü kez 
en büyük uluslararası otobüs ödülünü 
kazandı. Üstelik otobüsler sadece jüri üyelerini 
etkilemiyor, müşteriler de sahip oldukları 
MAN araçlarından son derece memnunlar.
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MAN, sektördeki bütün markalar 
arasında bir ilki başararak, Avrupa’nın 
en büyük otobüs ödüllerini üst üste 
üçüncü kez kazandı. 2020 yılında 
uluslararası Coach of the Year ödülünü 
MAN Lion’s Coach alırken, 2022’de 
aynı ödülü kazanan NEOPLAN 
Cityliner oldu. MAN Lion’s City E ise, 
bu yıl kazandığı Bus of the Year 2023 
ödülü ile MAN’ın başarı üçlemesini 
tamamlanmış oldu. 2021 yılında 
Covid salgını nedeniyle hiçbir ödül 
organizasyonu yapılamamıştı. 

MAN Lion’s City 12 E, Bus of the Year 
ödülünü kazanan ilk tam elektrikli 
otobüs oldu. Bu ödülle birlikte, MAN 
Truck & Bus, otobüs markalarıyla eve, 
tam 12 kupa getirme başarısı gösterdi. 
Bunların altı tanesi Coach of the Year 
ödülü (2022, 2020, 2006, 2004, 2000, 
1994) ve altı tanesi de Bus of the 
Year ödülü (2023, 2015, 2005, 1999, 
1995, 1990) oldu. MAN Truck & Bus 
böylece, seri ödül kazanan bir firma 
olarak, sektördeki başarısını daha da 
pekiştirdi.     

Üstelik, otobüsler sadece jüriyi 
oluşturan endüstri uzmanı gazetecileri 
cezbetmekle kalmadı, aynı zamanda 
MAN müşterilerini de son derece 
mutlu etti. Bu mutluluğu, uluslararası 
satış ve servis ekibinin düzenli 
iletişim halinde olduğu otobüs 
operatörlerinden gelen mükemmel 
geri bildirimler de ortaya koydu. 
MAN, son yıllarda Covid salgınına ve 
Ukrayna’daki krize rağmen otobüs 
portföyüne önemli yatırımlar yaptı ve 
piyasaya fark yaratan ürünler sürdü. Bu 
ürünler de MAN için geleceğin pazar 
başarısına giden yolu açmaya devam 
ediyor.

MAN Lion’s coach ve NEOPLAN 
Cityliner şehirlerarası yolcu 
otobüsü kategorisinde zirvede
MAN’ın 2020- Coach of the Year 
ödüllü modeli Lion’s Coach tam bir 
seyahat devi olarak öne çıkıyor. Geniş, 
konforlu iç mekânında 61 yolcu taşıma 
kapasitesine sahip. Güçlü MAN D26 
motoru ile 510 beygir gücüne kadar 
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çıkan otobüs, rahat ve hızlı bir şekilde 
gideceği yere ulaşıyor. Ayrıca bir dizi 
yeni nesil asistan sistemiyle aracın 
güvenliği daha da artırılmış durumda. 
Jüri üyeleri, 100 kilometrede yalnızca 
19,4 litre yakıt kullanan inanılmaz 
derecede verimli aktarma organları, 
aynaların yerini alan OptiView sistemi ve 
tekerlekli sandalye asansörünün ön aks 
üzerine akılcı entegrasyonu gibi özgün 
özelliklerin yanı sıra aracın genel konfor, 
inovasyon ve kullanım rahatlığına da 
vurgu yaptılar.

NEOPLAN Cityliner ise, Cityliner’ın 
1971’deki ilk üretiminden bu yana 
50 yıllık başarı öyküsünü kesintisiz 
devam ettiriyor. Jüri üyeleri, aracın 
ekonomi, güvenlik, konfor ve tasarımı 
harmanlayan genel konseptinden 

özellikle etkilendiler. Cityliner’ın modern 
Euro-6 altı silindirli motora sahip yüksek 
performanslı aktarma organları, 6 vitesli 
otomatik şanzımanla mükemmel bir 
uyum içinde çalışıyor. Bu da aracın 
özellikle dik yokuşlar ve dar virajlar 
içeren zorlu yolların üstesinden kolayca 
gelmesini sağlıyor. Ultra modern iç 
mekân da yolcularına dinlendirici bir 
yolculuk ortamı sunuyor.

Lansmanından bu yana 1.000’den 
fazla MAN Lion’s City E otobüsü 
sipariş edildi 
Başarıları ile öne çıkan MAN Lion’s 
City E hakkında son zamanlarda çok 
şey yazıldı. MAN Lion’s City E, geçen 
yılın Mayıs ayında sadece kendi güç 
kaynağıyla Münih’ten İrlanda’nın 

Limerick kentinde düzenlenen 
uluslararası Bus Euro Test’ine kadar 
tüm yolu kat etti. Yolculuk boyunca, 
sekiz ülkeden geçti ve yaklaşık 2.500 
kilometre yol yaptı. Alpler’den, 
otoyollardan, dar sokaklardan geçti ve 
hatta Atlantik’i aşan bir feribotu kullandı.

Jüri, özellikle aracın “çığır açan 
tasarımına, yüksek düzey konforuna 
ve çok sessiz iç mekânına” övgü 
yağdırdı. En üst düzey güvenlik sunan 
aracın sürücü kabini, piyasadaki en iyi 
kabinlerden bir tanesi oldu. Tamamen 
elektrikli otobüs, Avrupa yolculuğunda 
toplamda 1.764 kilowatt/saat enerji 
kullandı ve yaklaşık yüzde 21’lik 
etkileyici bir reküperasyon (enerjinin, 
potansiyelin geri kazanımı) oranı elde 
etti. Aracın uzun günlük menzili ise, 
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herhangi bir noktada bataryayı şarj 
etmek için durmasına gerek bırakmadı.

2020’de satışların başlamasından bu 
yana, Avrupa’daki MAN müşterileri, 
daha şimdiden 1.000’in üzerinde tam 
elektrikli MAN Lion’s City E otobüs 
siparişi verdi. Barselona, Hamburg, 
Kopenhag, Malmö ve Zürih gibi Avrupa 
şehirlerinde zaten yollarda olan MAN 
Lion’s City E, çok yakında daha birçok 
şehrin sokaklarını sıfır emisyonlu 
yolculukla tanıştırmaya hazırlanıyor.

İyi ürün için güçlü ekip şarttır   
En iyi ürünler bile, sadece güçlü 
bir ekiple hazırlanıp sunulurlarsa 
başarılı olabilirler. Tasarımcılarının, 
ilk taslaklarından mühendislerin 
inovasyonlarına, üretim personelinin 

güvenli üretiminden satış ve servis 
ekiplerinin faaliyetlerine kadar MAN’ın 
tüm çalışanları otobüs temasını 
tutkuyla yaşar.   

Sektör son yıllarda Covid ve Ukrayna 
savaşı nedeniyle bazı darbeler almış 
ve satışlar özellikle şehirlerarası 
otobüslerde düşmüş olsa bile; bu 
tutku, güçlü otobüs ekibinin, son 
derece rekabetçi pazardaki zorlukların 
günbegün üstesinden gelmesini ve 
geleceğe güvenle bakmasını mümkün 
kılmaya devam etmektedir. İnovatif 
araçları ve motivasyonu yüksek ekibi 
ile kendisini otobüs segmentinde 
olumlu şekilde geliştirmek için ideal 
bir pozisyonda konumlandıran MAN, 
otobüs markalarıyla daha nice ödüllere 
şimdiden hazırdır.
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Mercedes-Benz Türk 10 adet 
Mercedes-Benz Tourismo

15’i LOTİ’ye törenle teslim etti
Türkiye, Tayland, Dubai ve Maldivler’de faaliyet 

gösteren LOTİ, özel olarak tasarlanan 10 adet 
Mercedes-Benz Tourismo 15’i araç filosuna ekledi.  

Mercedes-Benz Türk bayisi Hastalya Otomotiv 
tarafından satış işlemleri yapılan araçlar için

1 Şubat tarihinde Mercedes-Benz Türk
Otobüs Teslimat Holü’nde

teslimat töreni
gerçekleştirildi.
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2020 yılında kurulan, Türkiye, Tayland, Du-
bai ve Maldivler’de faaliyet gösteren LOTİ, 
koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesi doğ-
rultusunda yatırımlarına devam ediyor. Bu 
çerçevede yaptığı ilk otobüs yatırımında 
Mercedes-Benz Türk’ü tercih eden şirket, 
10 adet Mercedes-Benz Tourismo 15’i araç 
filosuna ekledi. 

Mercedes-Benz Türk bayisi Hastalya Oto-
motiv tarafından satış işlemleri yapılan 
ve müşterinin beklentilerine göre Mer-
cedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabri-
kası’nda özel olarak üretilen araçlar için 1 
Şubat 2023 tarihinde teslimat töreni ger-
çekleştirildi. Mercedes-Benz Türk Otobüs 
Teslimat Holü’nde düzenlenen törende 
araçlar; Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo 
Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Mer-
cedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Koordi-
natörü Kadir Sargın ve Hastalya Otomotiv 
Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı İrfan Tüzün tarafından, 
LOTİ CEO’su Aydın Yaşayacak, LOTİ Ope-
rasyon Direktörü Burak Gencer ve LOTİ 
Ulaştırma ve Filo Operasyon Sorumlusu 
Taşkın Kaya’ya teslim edildi.

Teslimat töreninde konuşan LOTİ CEO’su 
Aydın Yaşayacak, “2020 yılında kurulan 
genç bir firma olarak, kısa zaman içeri-
sinde pazarda çok önemli bir yer edindik. 
Tatil taleplerine diğer tüm tur operatörle-
rinden farklı olarak bir deneyim ve duygu 

olarak yaklaşıyoruz. Misafirlerimizin uçuş 
deneyimleri, otel ve havalimanı ulaşımları 
gibi konaklama harici hizmetlerini de farklı 
ve özel hizmet anlayışıyla gerçekleştiri-
yoruz. İşte tüm bu sürece ‘İmza Deneyim’ 
diyoruz. Bu doğrultuda misafirlerimizin 
transferlerinde de kendilerini farklı hisset-
mesi adına önemli bir yatırım gerçekleştir-
dik. Bu yatırım kapsamında gerek koltuk 
yapısı gerek koltuk aralıkları gerekse dış 
tasarımıyla hizmet konseptimize uygun 
otobüs ihtiyacımıza Mercedes-Benz Türk 
ekibi eksiksiz yanıt verdi. Filomuza ekle-
diğimiz araçlarımızla misafirlerimizi en 
konforlu şekilde taşırken, güvenliklerini de 
en üst düzeyde sağlama imkanı bulacağız. 
Büyüme ivmemize ve sektördeki konumu-
muzu güçlendirmemize önemli katkılar 
sağlayacağına inandığım bu iş birliğinin 
hayata geçirilmesine katkı sağlayan her 
iki şirketin değerli yönetici ve çalışanlarına 
teşekkür ederim” dedi.

Hastalya Otomotiv Yatırım ve Pazarlama 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan 
Tüzün ise şunları söyledi: “Dünya genelin-
de Türkiye, Tayland, Dubai ve Maldivler’de 
faaliyet gösteren LOTİ, araç filosuna ekle-
diği 10 adet Mercedes-Benz Tourismo ile 
önemli bir yatırımı hayata geçirdi. Müş-
terilerine özel hizmet anlayışıyla faaliyet 
gösteren LOTİ, otobüslerini kişiselleştirerek 
yolcu deneyimine yeni bir perspektif getir-

di. 38 kişilik koltuk düzeniyle misafirlerine 
geniş diz mesafesi sunan araçların deri 
kaplı Luxline koltukları konfor seviyesini 
artırırken, otobüslerin özel tasarıma sahip 
çift renkli dış boyası da yollarda ilgiyle ta-
kip edilecek. Sahip olduğu geliştirmelerle 
sektörden yoğun talep görmeye devam 
eden Mercedes-Benz Tourismo’nun, eko-
nomik işletim maliyeti ve yüksek 2.El de-
ğeri ile LOTİ markasına önemli kazanımlar 
sağlayacağına inanıyoruz.”

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış 
Grup Müdürü Burak Batumlu da “Merce-
des-Benz Türk olarak dünyanın en mo-
dern otobüs üretim merkezlerinden biri 
haline gelen Hoşdere Otobüs Fabrikamız-
da, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultu-
sunda ‘terzi dikim’ diye adlandırılan özel 
üretimlerle hizmet verebiliyoruz. LOTİ’nin 
özel ihtiyaçları için üretim bandımızdan 
10 adet terzi dikim Mercedes-Benz Tou-
rismo çıkardık. Özel boyası, koltuk düzeni 
ve deri koltuklarıyla farklılaşan bu oto-
büslerimizin LOTİ’nin hizmet anlayışına 
eksiksiz yanıt vereceğinden şüphemiz 
yok.  Müşteri ağımıza eklediğimiz LOTİ ile 
uzun yıllar boyunca çok önemli iş birlik-
leri gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bu 
özel yatırımın her iki şirkete ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca, hepini-
zin huzurunda LOTİ’ye aramıza hoş geldi-
niz demek istiyorum” dedi.
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Scania’dan satış sonrası 
hizmetlerde
motor onarım
kampanyası
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Scania, şubat ve mart ayı 
boyunca sürecek satış 

sonrası hizmetlerde motor 
onarım kampanyası fırsatı ile 
müşterilerine kaçırılmayacak 

avantajlar sunuyor.

30 Ocak – 31 Mart 2023 tarihleri arasında 
geçerli olacak kampanya kapsamında, 
yarım ve tam motor onarımında yüzde 
30’a varan indirim avantajı sunuluyor. 
Motor onarım kampanyasında Scania 
müşterileri, orijinal yedek parçada yüzde 
30 ve işçilikte de yüzde 50’ye varan 
indirim fırsatından faydalanabilecekler. 
Kampanyaya katılan yetkili servislerde her 

şasi, fırsatlardan bir kez faydalanabilecek.  
Scania, satış sonrası hizmetlerinde orijinal 
yedek parça kullanımının önemini bir 
kez daha belirtiyor. Orijinal yedek parça; 
operasyonel devamlılık, araç için daha 
uzun kullanım ömrü, güvenlik ve yakıt 
tasarrufu sağlar. Aynı zamanda orijinal 
yedek parçaların garantili olması maddi 
kayıpları da en aza indirir.
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Kâmil Koç hizmet ağını 
genişletmeyi sürdürüyor

Türkiye karayolu yolcu taşımacılığının 
lider markası Kâmil Koç,

hizmet kalitesini ülkemizin
dört bir yanında daha ulaşılabilir 

kılmak amacıyla yeni
iş birliklerine

imza atıyor.
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Türkiye’nin en çok yolcu taşıyan 
firması olarak seyahat ağını daha da 
genişleten Kâmil Koç, yılın ilk ayında 
bu kez Yozgat merkezli Ses Turizm ve 
Gülen Turizm ile güçlerini birleştirdi. 
Bu iş birlikleri ile İç Anadolu’daki 
etkinliğini daha da artıran Kâmil Koç, 
18 Ocak itibariyle Yozgat kalkışlı ve 
varışlı seferlerine İstanbul, Ankara, 
Bursa, İzmir, Antalya ve Eskişehir’i 
de ekleyerek Türkiye’nin birçok iline 
seferlerini genişletmiş oldu. 

Türkiye’nin ilk yolcu taşıma firması 
Kâmil Koç, yeni yılda da hizmet ağını 
genişletmeye hız kesmeden devam 
ediyor. Seyahat sektöründe 97 yıl önce 
başladığı yolculuğunu kesintisiz bir 
şekilde geliştirerek sürdüren firma; 
81 ilde ulaşılabilir, konforlu ve kaliteli 
seyahat hizmeti sunma hedefiyle 
2023’ün henüz ilk ayında da iki yeni iş 
birliğine imza attı.

Kâmil Koç, Yozgat merkezli Ses Turizm 
ve Gülen Turizm’le gerçekleştirdiği güç 
birliğiyle İç Anadolu’daki etkinliğini 
daha da ileri taşıdı. Bölgelerinin güçlü 
firmaları Ses Turizm ve Gülen Turizm, 
18 Ocak itibariyle yolcularına Kâmil 
Koç markası ile hizmet vermeye 
başladı.

“Yurt içinde ve yurt dışında 
seyahat ağımızı genişletmeye 
devam ediyoruz”
Kâmil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, 
yeni iş birlikleri ile seyahat ağlarını daha 
genişlettiklerini belirterek, şöyle konuştu: 
“Türkiye’nin en çok yolcu taşıyan firması 
olarak, yeni yılda da hem yurt içinde 
hem de yurt dışında hizmet ağımızı 
genişletmeyi sürdürüyoruz. Yurtiçinde 
yeni paydaşlarımızı da bünyemize 

katarak Kâmil Koç’un hizmet kalitesini 
Türkiye’nin dört bir yanına genişletmeye 
devam ediyoruz. Amacımız; yeni iş 
birliklerimiz ile Kâmil Koç’un sektördeki 
97 yıllık tecrübesini ve hizmet kalitesini, 
81 ilimizde, insanlarımız için daha 
ulaşılabilir kılmak. Bu kapsamda da İç 
Anadolu bölgesinin iki güçlü firması 
Yozgat merkezli Ses Turizm ve Gülen 
Turizm ile önemli anlaşmaya imza attık. 
Bu iş birliğimizi ile Ses Turizm ve Gülen 
Turizm firmaları, 18 Ocak’tan itibaren 
Kâmil Koç çatısı altında yolcularımıza 
hizmet vermeye başladı. 

Kâmil Koç olarak her iki firmamızın 
değerli yolcularına, Yozgat merkezli 
seferlerimize İstanbul, Ankara, Bursa, 
İzmir, Antalya ve Eskişehir’i de ekleyerek 
Türkiye’nin birçok iline hizmet vermekten 
heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Sefer 
ağlarımızı genişletirken, elbette yeniliği 
konforla buluşturan ileri teknolojiye 
sahip genç otobüs filomuzla hostlu 
ve ikramlı seferlerimiz ile yeni yılda da 
yeniliklerimize devam ediyoruz. Kâmil 
Koç’un markasına güvenen ve tercih 
eden milyonlarca yol arkadaşımız için, 
2023 yılında da yolculuklarını onlar için 
keyifli ve unutulmaz anlara dönüştürmeye 
devam edeceğiz. Bize güç katan bu iki 
iş birliğimiz, hem firmalarımıza hem de 
yolcularımıza hayırlı olsun.”

Çağatay 
Kepek
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Yeni nesil araçların Yeni nesil araçların 
geliştirilmesi için geliştirilmesi için 
Allison-NikolaAllison-Nikola
iş birliğiiş birliği

Allison Transmission, Allison’ın son teknolojiye Allison Transmission, Allison’ın son teknolojiye 
sahip Araç Elektrifikasyon + Çevresel Test (VE+ET) sahip Araç Elektrifikasyon + Çevresel Test (VE+ET) 
Merkezi’nde sıfır emisyonlu ulaşım, enerji tedariki Merkezi’nde sıfır emisyonlu ulaşım, enerji tedariki 
ve altyapı çözümlerinde dünya lideri olan Nikola ve altyapı çözümlerinde dünya lideri olan Nikola 
Corporation ile iş ortaklığı yapıyor. Bu iş birliği Corporation ile iş ortaklığı yapıyor. Bu iş birliği 
doğrultusunda Nikola’nın Class 8 bataryalıdoğrultusunda Nikola’nın Class 8 bataryalı
elektrikli aracı (BEV) ve hidrojen yakıt hücrelielektrikli aracı (BEV) ve hidrojen yakıt hücreli
elektrikli aracının (FCEV) testlerielektrikli aracının (FCEV) testleri
gerçekleştiriliyor.gerçekleştiriliyor.
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Allison Araç Elektrifikasyon + Çevresel 
Test Merkezi Genel Müdürü David Pro-
ctor, konuyla ilgili olarak; “Emisyonları 
azaltmak ve performansı optimize etmek 
üzere inovatif, yeni nesil araçları gelişti-
ren Nikola ile iş birliği yapmaktan gurur 
duyuyoruz. Her türlü tahrik tipiyle çalışan 
araçlar için test ve doğrulama programla-
rını destekleyen tesisimiz, Allison’ın ticari 
araç endüstrisinde alternatif yakıt çözüm-
lerinin geliştirilmesindeki liderlik taahü-
dünü de güçlendiriyor” diye belirtti.
İki şirket, çok çeşitli görev döngülerini 
simüle edebilen kontrollü termal ortam-
lar ve dinamometreli yol simülasyonları 
aracılığıyla BEV ve FCEV performansını 
test etmek için iş birliği yaptı. Testlerde, 
Nikola’nın hidrojen yakıt ikmal ekipmanı 
ve test çalışmalarının kesintisiz devam 
edebilmesi için tesis tarafından sağla-
nan sabit bir hidrojen akışı kullanılıyor. 
Araçların değerlendirilmesi, batarya 
yönetiminin izlenmesi ve aşırı sıcaklıkları 
oluşturmak için solar simülasyonundan 
yararlanan HVAC testini de kapsıyor. 
Araç Elektrifikasyon + Çevresel Test 
Merkezi, araç üreticileri için güvenli, 
güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçlar sağ-
layan, kontrollü ve tutarlı bir ortamda 
test yapma imkanı da dahil olmak üzere 

çeşitli avantajlar sunuyor. Allison, tesiste 
gerçek uygulama ve iklim koşullarını 
simüle ediyor. Böylece üreticiler, yenilikçi 
teknoloji ve araç sistemlerini pazara daha 
hızlı ve verimli bir şekilde sunabilmek için 
ürün geliştirme ve doğrulama sürelerini 
kısaltabiliyor. Testlerin mevsimsel iklim ve 
yol koşullarına bağlı olmayan yoğun bir 
zaman diliminde yapılabilmesi, yol testle-
rine kıyasla maliyetlerin düşürülebilmesi-
ni de sağlıyor.
Nikola Araç Test Kontrol Başkanı Adam 
Tarleton, açıklamasında; “Allison VE+ET 
Merkezi’nin yeteneklerinden yararlan-
mak, Nikola’nın ürün geliştirme döngü-
sünü hızlandırması ve Tre BEV aracını 
güvenle piyasaya sürmesi için kilit bir 
etken oldu. Kamyon segmentinin talep 
ettiği performans, kalite ve güvenilirliğe 
sahip, sınıfında lider bir hidrojen yakıtlı 
araç sunmak üzere Tre FCEV modelimiz-
de de Allison ile devam edecek iş birliği 
için ayrıca heyecanlıyız” dedi. 
60 bin metrekare alana sahip VE+ET Mer-
kezi, Orta Batı’da alanının tek örneği ve 
tek bir merkezi konumda yıl boyunca test 
yapma olanağı sağlıyor. Tesis, müşteriler 
için yeni ürün geliştirmek üzere gerekli 
tüm olanakları ve iş birliğini sağlayan özel 
ayrı test bölümleri ve alanlar sunuyor.



22 RADÜS DERGİSİ   2023

Karsan e-ATAK’ların Catania’nın da ilk 
elektrikli otobüsleri olduğunu söyleyen 
Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan, 
İtalya’daki varlığını günden güne 
güçlendiriyor. 2023 yılında İtalya’nın 
en güneyinden en kuzeyine kadar dört 
bir yanında elektrikli Karsan otobüsleri 
hizmet verecek. Karsan olarak İtalya’daki 
elektrikli toplu taşıma dönüşümünün en 
önemli oyuncularından biriyiz” dedi.

Yüksek teknolojili mobilite çözümleriyle 
ünü Avrupa sınırlarını aşan Karsan, 
yurt dışındaki varlığını güçlendirmeye 

devam ediyor. Avrupa’yı adeta elektrikli 
mobilite kavramıyla tanıştıran Karsan, 
hedef pazarlarından İtalya’daki 
teslimatlarını son sürat devam 
ettiriyor. Bu kapsamda Karsan, İtalya ile 
imzalanan Consip çerçeve sözleşmesi 
kapsamında, Sicilya adasında bulunan 
Catania’dan aldığı 18 adetlik e-ATAK 
sipaşinin 11 adedini teslim etti. 2023 
başında Karsan’ın teslim ettiği 11 adet 
e-ATAK, bölgede hizmete girdi. Kalan 7 
adetlik e-ATAK’ları ise bu yılın ortasına 
kadar teslim edilecek.

Catania’nın ilk elektrikli 
otobüsleri Karsan’dan!
Söz konusu 11 adet e-aracın, Karsan’ın 
İtalya’ya teslim ettiği ilk e-ATAK’lar 
olduğuna dikkat çeken Karsan CEO’su 
Okan Baş, “Bu otobüsler Catania’nın 
da ilk elektrikli otobüsleri oldu” dedi. 
Karsan’ın İtalya’daki varlığını günden 
güne güçlendirdiğini söyleyen 
Karsan CEO’su Okan Baş, 2023 yılında 
İtalya’nın en güneyinden en kuzeyine 
kadar dört bir yanında elektrikli 

Catania, 2023’e Yüzde 100 Elektrikli Karsan e-ATAK’larla Başladı!

Karsan’dan İtalya’ya
İlk e-ATAK teslimatı!

Avrupa’da sürdürülebilir toplu taşımanın öncü 
şirketlerinden Karsan, hedef pazarlarından İtalya’daki 
gücünü artırmaya devam ediyor. İtalya ile imzalanan 

Consip çerçeve sözleşmesi kapsamında Karsan, 
Sicilya adasında bulunan Catania’dan aldığı 18 

adetlik e-ATAK sipaşinin 11 adedini teslim etti. 2023 
başında Catania’da hizmete başlayan e-ATAK’ların 

geri kalanı ise bu yılın ortasına kadar teslim edilecek.
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Karsan otobüslerinin hizmet 
vereceğini vurguladı. Karsan’ın 
Avrupa’daki elektrikli toplu 
taşıma dönüşümündeki öncü 
rolüne dikkat çeken Okan 
Baş, “İtalya’da da toplu ulaşım 
dönüşümünde Karsan olarak en 
önemli oyunculardan biriyiz” diye 
konuştu. 

Elektrikli midibüste   
hedef liderlik!
İtalya’nın Karsan için en önemli 
hedef pazarlardan birisi olduğunu 
vurgulayan Okan Baş, “Bu 
kapsamda İtalya merkezli Karsan 

Europe S.R. şirketimizle 2023 
itibarıyla varlığımızı daha da 
güçlendirecek adımlar atıyoruz. 
Karsan e-ATAK ile Avrupa’da 
elektrikli midibüs segmentinin 
lideriyiz. Teslim edeceğimiz 
yeni siparişlerle birlikte e-ATAK 
modelimizin, 2023 yılında da 
İtalya’da elektrikli midibüs 
segmentinin lideri olacağını 
öngörüyoruz. Öte yandan 
Avrupa’da 6 metreden 18 metreye 
kadar uzanan elektrikli ürün 
gamımız ile toplu ulaşımın her 
boyutta ihtiyacına cevap verebilen 
ilk ve tek Avrupa markasıyız” dedi.

Okan Baş
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Busitalia, 150 adet elektrikli şehir 
otobüsü alımı için IVECO BUS’ı 

seçti. IVECO BUS’un İtalya›da 
imzaladığı en büyük E-WAY 

otobüs anlaşması olan bu 
işbirliği, markanın sıfır emisyon 

çözümlerindeki başarısını 
kanıtlıyor.  Teslimatların 

tamamının 2023 - 2025 yılları 
arasında yapılması planlanırken, 

ilk 18 araç 2023 yılının Temmuz 
ayında teslim edilecek.

IVECO BUS, Busitalia ile 12 m 
uzunluğunda, 150 adet elektrikli şehir 
otobüsü E-WAY satın alımı için üç yıllık bir 
anlaşma imzaladı. Bu işbirliği, İtalya›da 
bugüne kadar E-WAY şehir otobüsü için 
verilen en büyük sipariş olup, markanın 
tam elektrikli mobilite çözümlerinin 
ön saflarındaki konumunu ortaya 
koymaktadır.

Busitalia, doğrudan ve iştirakleri 
aracılığıyla otobüslerle yerel toplu 
taşıma hizmetleri (LPT) sunan FS Italiane 
Group şirketi olup, Umbria, Veneto ve 
Campania’da ve Hollanda’da Qbuzz 
ile Utrecht ve Groningen-Drenthe 
bölgelerinde LPT hizmetleri sunmaktadır. 
Karayolu yolcu taşımacılığında lider 
şirketler arasında yer alan Busitalia’nın 
5.000 çalışanı ve 2.700 otobüsü 
bulunmaktadır. Busitalia 2021 yılında 
yaklaşık 152 milyon km yol yapmıştır.

Busitalia’nın işleteceği 12 metre 
uzunluğundaki gece şarjlı E-WAY 
otobüsleri, klima, USB prizler, tekerlekli 
sandalyedeki kişiler için özel alanlar 
ve arka görüş sistemi gibi çok sayıda 
donanımı içeriyor.  İki farklı tasarım, 
tek bir şarjla mesafeden ödün 
vermeden geniş bir yolcu kapasitesi 
sunacak. Bazı araçlar şehir içi ulaşım 
için 28 koltukla yolcuları karşılayacak 
şekilde donatılırken, diğerleri banliyö 
taşımacılığı için 32 koltuklu optimum bir 
kombinasyon sunacak.

Araçlar 2023 - 2025 dönem aralığında 
teslim edilecek olup, ilk 18 araç Padoua 
ve Rovigo’da hizmete girmek üzere 
Temmuz 2023’te teslim edilecek.

Bu yeni sözleşme ile IVECO BUS, sıfır 
emisyonlu otobüslerin geliştirilmesindeki 
liderliğini ve enerji dönüşümünde toplu 
taşıma yetkililerini destekleyen önemli 
bir ortak olarak konumunu güçlendiriyor.

Busitalia CEO’su ve Genel Müdürü 
Stefano BONORA, “Ülkemizin 
sürdürülebilir kalkınmasında yer almak 
ana  faaliyetlerimizin merkezinde 
yer alıyor. Sürdürülebilir kolektif 
hareketin gelişimine katkıda bulunmak 
Busitalia’nın hem kararlılığını hem de 
hedefini yansıtıyor. Filolarımızın tüm 
beklentilerimizi karşılayacağından emin 
olduğumuz bu tip elektrikli otobüslerle 
yenilenmesi, hedeflerimize sürdürülebilir 
bir şekilde ulaşmamıza yardımcı olacak” 
ifadelerini kullandı. 

IVECO BUS’ın Satış ve Ürünlerden 
sorumlu başkanı Stéphane ESPINASSE 
ise şunları söyledi: “Elektrikli araç 
teknolojisindeki güçlü liderliğimizi 
kanıtlayan bu siparişten büyük onur 
duyuyoruz. İtalya›da toplu taşımayı daha 
da sürdürülebilir hale getirmek için sıfır 
emisyonlu otobüslerin dağıtımında 
Busitalia’yı desteklemekten gurur 
duyuyoruz. İtalya yollarında sayıları 
giderek artan E-WAY modelinin çalıştığını 
görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”

IVECO BUS İtalya’da büyük bir başarıya imza attı:

Busitalia’ya 150 adet elektrikliBusitalia’ya 150 adet elektrikli
şehir otobüsü “E-WAY”şehir otobüsü “E-WAY”



252023   RADÜS DERGİSİ



26 RADÜS DERGİSİ   2023

Otobüs pazarında tercih değişmedi 

Otokar 14’üncü kez
pazar lideri oldu

Türkiye’nin öncü otomotiv üreticisi Otokar,Türkiye’nin öncü otomotiv üreticisi Otokar,
2022 yılında da otobüs sektörünün lider markası oldu. 2022 yılında da otobüs sektörünün lider markası oldu. 

2023 yılında Otokar, Türkiye’nin en çok tercih edilen 2023 yılında Otokar, Türkiye’nin en çok tercih edilen 
küçük otobüsü Sultan’ın tasarımını yeniledi. Turizm küçük otobüsü Sultan’ın tasarımını yeniledi. Turizm 
ve personel taşımacılığında Sultan ile rakipsiz olan ve personel taşımacılığında Sultan ile rakipsiz olan 

Otokar, ürün gamına 9 metre uzunluğundaki Sultan Otokar, ürün gamına 9 metre uzunluğundaki Sultan 
Giga’yı ekledi. Geçen yıl kamyon ailesini genişleten Giga’yı ekledi. Geçen yıl kamyon ailesini genişleten 

Otokar, Atlas’ın garanti süresini 4 yıla çıkardı.Otokar, Atlas’ın garanti süresini 4 yıla çıkardı.H. Basri Akgül
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Otobüs sektöründe 2022 yılında da tercih 
değişmedi. Koç Topluluğu şirketlerinden 
Otokar, bir kez daha otobüs sektöründeki 
liderliğini yeniledi. 7 metreden 21 
metreye kadar farklı uzunluktaki 
otobüsleri ile Türkiye’nin en geniş ürün 
gamına sahip olan Otokar, 2022 yılına 
dair değerlendirmeler yaparken, 2023 yılı 
yeniliklerini basın mensuplarıyla paylaştı. 
Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen 
toplantıya; İç Pazar Satış ve Pazarlama 
Genel Müdür Yardımcısı H. Basri Akgül ve 
Otokar yöneticileri katıldı. Kuruluşundan 
günümüze Türk sanayisinin gelişimine 
katkıda bulunan, farklı alanlarda birçok 
yatırımı hayata geçiren ve ilklerin öncüsü 
konumunda olan Otokar, 2022’de üst 
üste 14’üncü kez Türkiye’nin en çok tercih 
edilen otobüs markası olduğunu ve 2023 
yılı yeniliklerini duyurdu.

“HER 3 OTOBÜSTEN 1’İ OTOKAR 
MARKASINI TAŞIDI”
Geleceğe yatırım yapmayı sürdüren 
Otokar’ın, 2022 yılında yaşanan 
belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmalara 
rağmen önemli bir başarıya imza attığını, 
Türkiye genelindeki etkin bayi ağını 
genişletmeye ve güçlendirmeye devam 
ettiğini belirten Otokar İç Pazar Satış 
ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı 

H. Basri Akgül, “2022 yılında yurt içi 
pazardaki otobüs satışlarımız, önceki 
yıla oranla yaklaşık yüzde 16 arttı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesine teslim 
ettiğimiz 100 adet metrobüs ile şehir 
içi taşımacılıktaki yükselişimizi istikarlı 
şekilde sürdürdük. Metrobüsteki başarı 
hikayemiz dünya medyasında yer buldu. 
Balıkesir’den İzmir’e birçok şehrin toplu 
taşımada öncelikli tercihleri arasında 
yer aldık. Sultan küçük otobüsleri 
turizm ve servis taşımacılığının lideri 
olmaya devam etti; Otokar sadece bu 
sınıftaki yurt içi satışlarını yüzde 45 
oranında arttırdı. 2022’de ürün ailemize 
eklediğimiz Centro mikrobüslerimiz kısa 
sürede kısa mesafeli toplu taşımacılığın 
gözdesi haline geldi. Bu başarılar, 
Otokar’ı 14.kez Türkiye’nin en çok tercih 
edilen otobüs markası konumuna 
taşıdı. Geniş ürün gamımız, satış sonrası 
hizmetlerimiz, araçlarımızın yüksek ikinci 
el değeri ve markamıza duyulan güven 
ile bir kez daha sektörün öncelikli tercihi 
olduk. Satılan her 3 otobüsten 1’i Otokar 
markasını taşıdı. Tercihini Otokar’dan 
yana kullanan ve üst üste 14’üncü kez 
lider olmamızı sağlayan müşterilerimize, 
mesai arkadaşlarımıza ve tüm iş 
ortaklarımıza teşekkür ediyoruz” dedi. 

ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER 
AVRUPA’DA
Toplantıda, Türkiye’nin yanı sıra 50’den 
fazla ülkede toplu ulaşımda fark yaratan 
Otokar’ın yılın ikinci çeyreğinde satışa 
sunduğu yeni elektrikli otobüsleri 
e-CENTRO ve e-KENT Körüklü’nün hem 
ülkemizde hem de Avrupa’nın dört 
bir yanında büyük beğeni kazandığını 
belirten Basri Akgül şöyle konuştu: 
“Daha temiz bir çevre ve daha sessiz 
trafik vadeden yeni elektrikli araç ailemiz 
sektör temsilcileri ve kullanıcıların büyük 
beğenisini kazandı. Araçlar, Türkiye 
ve Avrupa’da Fransa, Polonya, İtalya, 
Almanya gibi farklı ülkelerde tanıtıldı. 
Bütün bu çalışmaların neticesinde, İtalya, 
İspanya, Romanya ve Sırbistan’dan yeni 
elektrikli araç siparişleri aldık.” 

Otokar’ın 2022 yılında ulaştığı bir 
diğer başarı ise kazandığı ödüller 
oldu. Territo otobüsü Avrupa’nın en 
prestijli ödüllerinden biri olan “German 
Design Awards” ödüllerinde yolcu 
taşıma araçlarında “Mükemmel Ürün 
Tasarımı”ödülüne layık görüldü. Ayrıca 
Otokar, Kent otobüsleri iki farklı modeliyle 
BIG SEE Awards’ta “Mobilite” kategorisinin 
kazananı oldu.
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Ford Otosan’ın ürettiği araçlar
Ford’u üst üste 8. Kez Avrupa ticari 
araç satışlarında liderliğe ulaştırdı

Ford Otosan Kocaeli 
fabrikalarında üretilen Transit 
Custom, Türkiye ve Avrupa’nın 

1 ton segmentindeki en çok 
satan van aracı olurken, 

İngiltere’de de yılın en çok 
satan aracı seçildi.
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Ford, ticari araç üssü Ford Otosan’ın 
üretim gücüyle 2022’de Avrupa’nın ticari 
araç satış lideri oldu. Bu, Ford için art arda 
sekiz yıl pazar liderliğini anlamına geliyor 
ve sektörde yeni bir rekora işaret ediyor. 
Bu rekorda en önemli pay, Avrupa’da 1 
ton segmentinde en çok satılan ticari 
van unvanına sahip, Ford Otosan Kocaeli 
Fabrikalarında üretilen Ford Transit 
Custom’ın oldu. 

Transit Custom’ın başarısı ve Ford 
Otosan’ın üretim gücüyle Ford, yüzde 
15 ile Avrupa’daki şimdiye kadarki en 
yüksek toplam pazar payına ulaşırken; 
İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, 
Yunanistan, İrlanda, Portekiz, Romanya, 
İsveç ve Türkiye olmak üzere 11 ülkedeki 
pazar payını yıldan yıla da artırdı. 

Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans 

Schep: “Sekiz yıl üst üste Avrupa 
pazar liderliği rekorunu kırmak, ticari 
müşterilerimizin Ford’a duyduğu güvenin 
bir göstergesi. Benzersiz yazılım, şarj 
ve hizmet platformumuzu Avrupa 
genelinde kullanıma sunarken, üretkenlik 
için müşterilerimizin güvenilir ortağı 
olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ford Otosan, otomotiv sektörünün 
elektrik dönüşümüne liderlik etme 
vizyonu doğrultusunda geliştirdiği 
elektrifikasyon stratejisiyle yatırımlarını, 
Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını uzun 
zamandır elektrikli ve hibrit araçlara 
odaklanarak sürdürüyor. 2021’de 
elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari 
araç projelerinin 2026 yılına kadar 
hayata geçirilmesi için 2 milyar avroluk 
bir yatırım planı duyuran Ford Otosan, 
Ford’un elektrikli dönüşümünde 

stratejik önem taşıyor.

Ford Otosan’ın elektrifikasyon 
yolculuğundaki önemli kilometre 
taşlarından biri E-Transit oldu. Ford 
Otosan 2022 yılının ikinci çeyreğinde 
Ford’un Avrupa’daki ilk tam elektrikli 
ticari aracı olan E-Transit’i, elektrik 
enerjisinin tamamını yüzde 100 
yenilenebilir kaynaklardan elde eden 
Gölcük fabrikasında hattan indirdi. 
E-Transit, geçtiğimiz yılın haziran ayından 
bu yana Avrupa’da 2 tonluk elektrikli 
ticari araç segmentinin aylık satışlarına 
öncülük ediyor.

Öte yandan bu yıl itibarıyla ‘Yeni Nesil 
Transit Custom’ ailesinin dizel ve şarj 
edilebilir, hibrit elektrikli versiyonları ile 
tam elektrikli ilk versiyonu da Kocaeli 
Fabrikalarında üretilecek.
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Allison Şanzıman donanımlı Allison Şanzıman donanımlı 
ralli kamyonu, Dakar 2023 ralli kamyonu, Dakar 2023 
yarışını kazandıyarışını kazandı
Team De Rooy, Allison donanımlı aracıyla 
dünyanın en zorlu motor sporları yarışı olan Dakar 
Rallisi’nin kamyon etabını kazandı. Bu yıl 45.’si 
düzenlenen yarış, aşırı sıcak ve zorlayıcı arazi 
koşullarında tamamlandı. Dakar 2023, 31 Aralık’ta 
Kızıldeniz kıyılarında başladı ve Suudi Arabistan’ı 
geçti. 15 Ocak’ta Basra Körfezi’nin kumlarında 
Dammam’da sona erdi. 2023 Dakar Rallisi, 4.706 
km’si süreli olan özel aşamalı etaplar dahil toplam 
8.549 kilometrelik bir rotada gerçekleştirildi.
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Team De Rooy Takım Kaptanı Gerard 
De Rooy, açıklamasında; “Amacımız, 
bu Dakar yarışını kazanmaktı ve 
başardık. Janus, Marcel ve Darek’in 
ralliyi kazanmasının yanı sıra 
sırasıyla üçüncü ve dördüncü olarak 
Martin van den Brink ve oğlu Mitchel 
tarafından da harika sonuçlar 
sağlandı. Bu sene düzenlenen Dakar, 
hatırladığım en zorlu ve pek çok 
sürprizle dolu yarışlardan biriydi. 
Allison tam otomatik şanzıman 
donanımı sayesinde ekipler, en zorlu 
arazilerde tam hızda ve tekerleklere 
tam güç aktararak sürüş yapabildi” 
diye belirtti. 

2023 Dakar Rallisi’nde yarışan 
yaklaşık 25 kamyon ve ilk 10 sırada 
yer alan kamyonlar, çoğu Allison 
4000 Serisi™ olan Allison tam 
otomatik şanzımanları kullanıyordu. 
Orta ve ağır hizmet tipi ticari 
araçlar için tasarlanan 4000 Serisi, 
dünya genelinde ağır inşaat, atık 
toplama, itfaiye ve acil durum 
araçları ile askeri ve savunma 
araçları tarafından yaygın olarak 
kullanılıyor.
Allison Transmission Avrupa, 
Orta Doğu ve Afrika Pazarlama 
Direktörü Sjoerd Vos, konuyla 
ilgili olarak; “Allison, Dakar yarış 
takımlarına üstün güvenilirlik, 
manevra kabiliyeti, ivmelenme ve 
endüstri lideri performans sağlayan 
sağlam tam otomatik şanzımanlar 
sunmaktan gurur duyuyor. 

Ayrıca, Hollanda’daki Drive 
Line Systems (DLS) ve Çek 
Cumhuriyeti’ndeki NIMDA dahil 
olmak üzere Allison Yetkili 
Distribütörleri, yıllar boyunca 
Dakar Rallisi takımlarıyla yakın iş 
birliği yaparak başarıda önemli bir 
rol oynuyor. Dakar, en zorlu motor 
sporları rallisi. Dakar’da Allison 
tam otomatik şanzımanlar, dik 
yokuşlar, kum tepeleri ve yumuşak 
zemin dahil olmak üzere çeşitli 
zorlu koşullarda üstün performans 
gösterme yeteneklerini bir kez daha 
kanıtladı” açıklamasında bulundu. 
Allison tam otomatik şanzımanlar, 
motor sporları yarışlarının zorlu 
taleplerini karşılamak için ideal 
tahrik çözümü olmalarını sağlayan 
çeşitli özellikler taşıyor. Allison’ın 
patentli tork konvertörü, özellikle 
yumuşak zeminli ve çamurlu 
arazide daha hızlı ivmelenme ve 
daha yüksek manevra kabiliyeti 
için tekerleklere daha fazla güç 
sağlayarak motor torkunu sorunsuz 
bir şekilde çoğaltıyor. Ayrıca Allison 
Kesintisiz Güç Teknolojisi™, manuel 
veya otomatikleştirilmiş manuel 
şanzımanlardaki (AMT’ler) vites 
geçişlerinde meydana gelen güç 
kesintilerini ortadan kaldırıyor. 
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Allison şanzımanlar, yük, yol tutuşu 
ve eğimi hesaba katarak doğru 
zamanda otomatik olarak 
vites değiştirerek sorunsuz, 
tam güç vites geçişlerine 
olanak tanıyor. Bu teknoloji, 
aracın bileşenlerini koruyor 
ve sürücü yorgunluğunu 
da azaltıyor. Sürücülerin 
vites değiştirmek zorunda 
kalmadan her saniye 
elleri direksiyonda ve 
gözleri yolda olarak sürüşe 
odaklanabilmeleri, ralli 
yarışlarında büyük önem taşıyor.

Allison’ın entegre retarderi, 
araçların fren sisteminde daha az 
aşınma ile yavaşlamasını desteklemek 

de dahil olmak üzere sürücülere 
ek avantajlar sağlıyor. Ayrıca 

tekerleklerde ve lastiklerde 
oluşan ısıyı azaltıyor ki bu, 
Dakar Rallisi’nde kumda ve 
yüksek sıcaklıklarda sürüş 
sırasında önemli bir avantaj 
sunuyor. Böylece lastiklerin 
ömrünün uzatılmasına 
yardımcı olunarak ralli 
sırasında zaman alan bakım 
işlemleri azaltılıyor. Tüm 

bu avantajlar, sürücüler 
15 günlük arazi yarışında 

mücadele ederken ve Allison 
tam otomatik şanzımanların 

zorlu koşullara dayanabileceğini 
keşfettikçe fark ediliyor.
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Türkiye’nin
en büyük

merkeziyetsiz
metaverse

deneyim alanı
Otokoç

Metazone
ziyarete  açıldı
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Türkiye’nin lider mobilite şirketi 
Otokoç Otomotiv, Metaverse’te 
oluşturduğu Otokoç Metazone 

alanı üzerinde erişilebilir ve 
sürdürülebilir bir deneyim 
merkezini hayata geçirdi.

Otokoç Otomotiv, sürdürülebilir Web 
3.0 stratejisi ve vizyonu ile bu yeni 
dünyada birçok ilki barındıran projesi 
Otokoç Metazone’u, Decentraland 
-111,10 koordinatlarında yayına 
aldı. Decentraland’de 7 parsel 
kullanımıyla Türkiye’de de en büyük 
alana sahip olması dikkat çekiyor. 
Otokoç Otomotiv, Web 3.0 iletişimini 
devam ettireceği, alana özel 
kampanyalar düzenleyeceği, şirket 
içi etkinliklere ev sahipliği yapacağı, 
farklı markalarla iş birliği yapılabilen, 
sanat ve iş dünyası ile entegre olabilen 
Otokoç Metazone’u oluşturdu. Bu 
deneyim merkezinin yer aldığı alanın 
tamamında, 7 parselin 4 parselinde 
ana yapı, 2 parselinde iki ayrı silindir 
bina ve 1 parselinde billboard yer alan 
park alanı bulunuyor. 

Otokoç Metazone
Otokoç Metazone’da ana yapıyı 
oluşturan her katta farklı bir tema 
ziyaretçileri karşılıyor. Giriş katında, 

şirketin 9 ülkede faaliyet göstermesine 
ithafen 9 dilde “Merhaba” ile karşılayan 
ve tüm Otokoç Otomotiv markalarının 
yer aldığı Otokoç World Zone yer 
alıyor. Birinci katta 2. el araç satışı 
ile ilgili sadece Metaverse’e özel 
kampanyaların kurgulanacağı Otokoç 
Showroom Zone, ikinci katta marka 
iş birlikleri, sponsorluklar ve sosyal 
sorumluluk projelerinin yer aldığı 
Otokoç Co-Creation Zone yer alıyor. 
Otokoç Metazone’un teras katında 
ise sosyal etkileşim ve deneyim için 
tasarlanmış Otokoç Social Zone 
bulunuyor. İkinci binada Otokoç Agile 
Zone ve üçüncü binada ise Otokoç Art 
Zone yer alıyor. Son parselde ise dijital 
billboard ve Otokoç Metapark park 
alanı ziyaretçileri karşılıyor.

Web 3.0 Vizyonumuzun ve Uzun 
Süreli Bir Çalışmanın Ürünü
Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine 
yer verilen Otokoç Otomotiv 
Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş 
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Kaynak; “Günümüz dünyasında 
deneyimin kelime anlamından 
öteye geçtiği noktadayız, hayatın 
her alanında farklı bir deneyim, 
hatta oyunlaştırma söz konusu. 
Markalarımızla da gerçek anlamda 
sürdürülebilir deneyim paralelindeki 
gelişmelere, uzun süre, öncü olarak 
nasıl entegre oluruz felsefesiyle 
baktık ve nihayetinde dünyada 
da birçok alanda muadili olmayan 
ve Web 3.0 vizyonumuzun bir 
ürünü olan bu çalışmaya imza 
attık. Metaverse’te yer alma ve NFT 
üretmenin ötesinde, her anlamda 
gerçek topluluklar ve faydalar 
ekseninde çalıştığımız işlerin 
başlangıcında olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz.”

Cumhuriyetimizin 100. Yılı 
ve Otokoç Otomotiv’in 95. 
Yılında Metaverse
Kaynak şöyle devam ediyor; “Otokoç 
Otomotiv olarak Web 3.0’daki 
gelişmeleri yakından takip ediyor ve 
oluşturduğumuz Otokoç Metazone 
deneyim merkezi ile geleceği 
bugünden kurgulamanın ve öncü 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Otokoç Metazone’da 11 markamız ve 
fütüristik yaklaşımımız ile kullanıcılara 
en iyi deneyimi yaşatmak için yola 
çıktık. Bilgi, avantaj, eğlence, sosyal 
etkileşim, sanat, agile çalışma, park, 

reklam alanı gibi birçok farklı temayı bir 
araya getirdik. Amacımız ziyaretçilerin 
tekrar gelebileceği, keyif alacağı ve 
fiziksel dünyamız dışında da kendini 
ifade edebileceği bir yer yaratmaktı. 
Bugün geldiğimiz noktada Otokoç 
Metazone’un buna hizmet edeceğine 
gönülden inanıyoruz. Web 3.0 ile 
ilgili çalışmalarımız ve yatırımlarımız 
bundan sonra da devam edecek. 
Otokoç Metazone’un kapsayıcı içeriği 
ile hem Cumhuriyetimizin 100. Yılı hem 
de Otokoç Otomotiv’in 95. Yılı olan 

zaman diliminde hayata geçmesinden 
ötürü ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Buna 
özel NFT çalışması da gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz.” dedi. Otokoç Otomotiv; 
NFT, Metaverse ve DAO (Merkeziyetsiz 
Otonom Organizasyon / Decentralized 
Autonomous Organization) üzerinde 
projeler üretmek üzere başladığı Web 
3.0 yolculuğunda, ilk olarak 2022 
yılında dev Fenerbahçe forması ile 
Avis’in Fenerbahçe sponsorluğuna 
istinaden kulübün yeni sezonunu 
kutlamıştı.
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Sanatsal ve Sosyal    
İş Birlikleri
Otokoç Otomotiv, marka iş birlikleri 
üzerinden yaratılacak sinerji ile Web 
3.0 dünyasının dinamiklerini birlikte 
keşfetmeyi amaçlıyor. Otokoç Art 
Zone’da yer alacak ve yakın zamanda 
açıklanacak olan sanatsal iş birlikleri 
ile birlikte Otokoç Social Zone’da 
Otokoç Metazone’un teras katı, sosyal 
etkileşim ve eğlence odaklı düzenlendi 
ve Divan Pub şeklinde tasarlandı. 
Otokoç Metazone’a gelen kullanıcılar 

Divan Pub’da keyifli zaman geçirerek 
birbirleriyle etkileşime girebilecek.

Otokoç Agile Zone
Otokoç Otomotiv’in Agile çalışma 
prensibiyle hazırlanmış Otokoç 
Agile Zone’da Otokoç Otomotiv 
çalışanları agile çalışmayı Metaverse’te 
deneyimleyebilecek. 

Otokoç Art Zone
Otokoç Art Zone’da ise iş birliği 
yapılan markalar, kendi çalışmalarını 

gerçekleştirip NFT koleksiyonlarını 
sergileyebilecek. 

Web 3.0 Billboard ve 
Metapark
Otokoç Metazone’da ayrıca 
metaverse reklamları için bir billboard 
ve park alanı yer alıyor. Bu alanda 
da markalar, Web 3.0 topluluklarına 
mesajlarını ulaştırabilecek.

Odağına insanı alan ve müşterilerine 
en kaliteli hizmeti sunabilmek için 
her alanda kendini yenilemekte ve 
geliştirmekte Otokoç Otomotiv, bu 
yaklaşımı doğrultusunda yaptığı Web 
3.0 hamlesiyle geleceğin dünyasına 
şimdiden adım atıyor, kullanıcılara ve 
markalara çok katmanlı bir deneyim 
imkanı sunuyor.

Otokoç Otomotiv Hakkında: 
Türkiye’nin lider mobilite şirketi 
Otokoç Otomotiv; otomotiv 
perakendeciliğinde Otokoç, Otokoç 
Sigorta, Otokoç İkinci El, Otokoç 
İhale, Otokoç Parça; araç kiralamada 
Avis, Avis Filo, Avis Filo Maestro, 
Budget ve araç paylaşımında Zipcar 
markalarıyla faaliyet göstermektedir. 
Şirket; Türkiye, Yunanistan, 
Azerbaycan, Macaristan, Gürcistan, 
Kazakistan, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs ve 
Kuzey Irak’ta olmak üzere toplam 9 
ülkede 400’e yakın noktada hizmet 
vermektedir.



38 RADÜS DERGİSİ   2023

TEMSA’dan, 17 usta Türk yazarını bir araya getiren anlamlı proje

“Otobüsün Penceresinden”
Türkiye’nin yol hikayeleri

TEMSA tarafından, Sibel Oral’ın editörlüğünde 
hazırlanan, çağdaş edebiyatımızın 17 yazarının 
bir otobüsün penceresinden öykülerle dünyaya 

baktığı “Otobüsün Penceresinden” adlı kitap 
raflardakini yerini aldı. Kitabın satışından 

sağlanacak gelir, TEMSA çalışanları tarafından 
kurulan Hayal Ortakları Derneği’ne bağışlanacak.
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Türkiye’nin toplumsal kalkınmasına 
öncülük etmeyi en büyük 
sorumluluklarından biri olarak gören 
TEMSA, çok anlamlı bir edebiyat projesini 
hayata geçirdi. Çağdaş Türk edebiyatının 
usta isimleri Ahmet Ümit, Aslı Perker, 
Ayşe Sarısayın, Başar Başarır, Bedia 
Ceylan Güzelce, Defne Suman, Doğu 
Yücel, Haydar Ergülen, İsmail Güzelsoy, 
Mahir Ünsal Eriş, Mario Levi, Murat 
Yalçın, Pelin Buzluk, Sibel Oral, Şebnem 
İşigüzel, Şermin Yaşar ve Yekta Kopan’ın 
otobüs yolculuğu öykü ve anılarından 
oluşan “Otobüsün Penceresinden” isimli 
kitap, geçtiğimiz haftalarda Doğan 
Kitap etiketiyle satışa sunuldu. TEMSA 
tarafından, Sibel Oral’ın editörlüğünde 
hazırlanan kitap, farklı mekan ve 
zamanlarda geçen birbirinden özgün 17 
hikaye ile okuyucuları uzun bir yolculuğa 
çıkarıyor. 

“BİZ YOL HİKAYELERİNİ   
ÇOK SEVERİZ”
Kitabın lansman davetinde konuyla 

ilgili değerlendirmelerde bulunan 
TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, 
TEMSA’nın 55 yıldır Türk insanının 
hayatına dokunan çok güçlü bir marka 
olduğunu ifade ederken, “TEMSA, Türk 
insanı için sadece bir otobüs üreticisi 
değil, bir yol arkadaşı. Bu projenin 
çıkış noktası da aslında tam olarak bu. 
Hepimizin zihnine kazınmış bazı yol 
hikayeleri vardır. Biz bu projeyle bu yol 
hikayelerini, yaşadığımız keyifli anıları 
yeniden insanımıza hatırlatmak istedik. 
Biz Türk insanı olarak gerçekten yol 
hikayelerini, yolculukları çok severiz. 
Her yolculukta da kendimizi biraz daha 
keşfederiz. ‘Otobüsün Penceresinden’ de 
bu yönüyle, bizi çok heyecanlandıran, 
mutlu eden bir proje” dedi.

TEMSA’NIN SANAT İLE İLİŞKİSİNİ 
GÜÇLENDİRECEĞİZ
Bu kitabın, TEMSA’nın sürdürülebilirliğe, 
çağdaşlaşmaya, toplumsal kalkınmaya 
bakış açısının da bir göstergesi 
olduğunu sözlerine ekleyen Tolga Kaan 

Doğancıoğlu, “Bugüne kadar spora ve 
sanata yaptığımız yatırımların her biri 
aslında kendi içinde birer farkındalık 
projesi. Biz sanatın birleştirici gücünü ne 
kadar iyi kullanabilirsek, bunu ülkemizde 
ne kadar yaygınlaştırabilirsek, ülke ve 
toplum olarak da o kadar ileri gideriz. 
Bunu çok iyi biliyoruz. Bu kitap projesi 
de aslında bu sorumluluk bilincimizin 
toplumdaki bir yansıması. Bu gibi 
projelerle, TEMSA’nın sanat ile olan 
ilişkisini güçlendirmeye devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu. 

TÜM GELİRİ HAYAL ORTAKLARI 
DERNEĞİ’NE
TEMSA Art projesinde olduğu gibi, bu 
projede de tüm gelirin TEMSA çalışanları 
tarafından kurulan Hayal Ortakları 
Derneği’ne bağışlanacağının altını çizen 
Tolga Kaan Doğancıoğlu şöyle devam 
etti: “Geçtiğimiz yıl içinde Çukurova 
Üniversitesi’nden öğrencilerimizle birlikte 
TEMSA ART projemizi hayata geçirdik. Bu 
projeyle, üretim süreçlerimizde ortaya 



40 RADÜS DERGİSİ   2023

çıkan toplam 1,5 tonluk sanayi atığı ve 
hurdayı, genç sanatçılarımıza teslim 
ettik. Ve onlar da bu malzemelerden 
20’ye yakın sanat eseri tasarladılar. 
Bunların bazılarını da düzenlediğimiz 
etkinlikte açık artırmak usulüyle satarak 
buradan elde ettiğimiz kaynağı, TEMSA 
çalışanları tarafından kurulan Hayal 
Ortakları Derneği’ne bağışladık ve köy 
okullarının renovasyonu için kullandık. 
Aynı yaklaşımı, bu projemizde de ortaya 
koyuyoruz. Bu sayede, bir yandan bu 
kitap projesiyle topluma bir fayda 
sağlarken, sonrasında da bu gelirleri yine 
toplumsal kalkınmanın farklı bir amacı 
doğrultusunda kullanacağız.”

Otobüsün Penceresinden isimli 
kitabın editörlüğünü üstlenen ve 
aynı zamanda kitaptaki 
17 öyküden birinin de sahibi olan yazar 
Sibel Oral ise, şunları söyledi: “Otobüs 
bizim yolculuk kültürümüzde köklü 
ve önemli bir yere sahip. Bu kültür 
hikâyeleriyle birlikte edebiyatımızın 

da esin kaynaklarından biri. Ben 
de TEMSA’nın katkılarıyla böyle bir 
kitabın editörü olduğum için, kapakta 
isimlerini gördüğünüz yazarlarımızla 
çalıştığım için çok mutluyum. Evet, her 
yolculuk bir hikâye ve bu kitapta da 
tüm hikâyeler otobüste geçiyor. Sadece 
şehirler değil hikâyeler arası da giden 
bir otobüs. Ve bizler bu kitapla birlikte 
o otobüsün penceresinden baktık 
dünyaya. Kitap çıktıktan kısa bir süre 
sonra okurlardan gelen yorumlar ise 
o pencereden yalnız bakmadığımızı 
gösterdi. Otobüs yolculuğunun farklı 
kuşaklardan dahi birçok insan için ne 
kadar önemli olduğunu, hepimizin 
yolculuk hikâyelerine vurgun olduğunu, 
bir başkasının yolculuğuna edebiyatın 
gücüyle nasıl eşlik ettiğimizi gösterdi. 
Okurlar da yazarlarımızla birlikte 
yolculuk etti hem onların hem de kendi 
hikâyelerine. Bu birlikteliği sağlayan 
TEMSA’ya, kitaba katılan yazarlara ve bu 
yolculuğa ortak olan okurlarımıza çok 
teşekkür ediyorum.”

Yazarlar ve Öyküleri:
Ahmet Ümit: O otobüs Anka Kuşu gibiydi

Aslı Perker: Unutmuşum, yalandı

Ayşe Sarısayın: İlk otobüs yolculuğu: 
Yokülkeye uzanan yol 

Başar Başarır: Kaptan 

Bedia Ceylan Güzelce: Otobüs ailem 

Defne Suman: Karşılama 

Doğu Yücel: Karadul ve Cadılar 

Haydar Ergülen: 7 Otobüs anı 

İsmail Güzelsoy: Dünyayı gönlümce 
olacak sandım 

Mahir Ünsal Eriş: Şambala’da bir misafir 

Mario Levi: Gece otobüsleri 

Murat Yalçın: Gertrude’lar 

Pelin Buzluk: Abla 

Sibel Oral: Ay’dan bakınca dünya çok güzel 

Şebnem İşigüzel: Yük 

Şermin Yaşar: Başlatma şimdi 

Yekta Kopan: Kazı kazan
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Renault Trucks Türkiye
2022 yılını ithal ürünler arasında 

lider olarak tamamladı

Renault Trucks Türkiye, son yılların
en yüksek başarısını sağlayarak hem çekici

hem de 16 ton üzeri segmentinde 2022’yi
ithal ürünler arasında lider olarak tamamladı.
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Türkiye ağır ticari araçlar pazarının gerçek 
hacmine dönmeye başladığı 2022 yılında, 
Renault Trucks, pazarın üstünde bir büyüme 
ile hedeflerini gerçekleştirdi. Renault Trucks, 
Türkiye ağır ticari araçlar sektöründe son 
beş yılda satış hacmini en hızlı arttıran 
marka olarak 2022’yi ithal kamyon ve çekici 
segmentinde liderlikle tamamladı. 

Küresel ekonomiden kaynaklanan 
dalgalanmalar, jeopolitik gerginlikler, 
tedarik zincirindeki zorluklar, ham 
madde maliyetlerindeki artış gibi 
olumsuzlukların tüm dünyada ticari 
araçlar sektörünü etkilediğine değinen 
Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien 
Delepine; “2022, ticari araçlar sektöründe 
elektromobilite ve dijitalleşme anlamında 
dönüm noktasıyken tüm üreticilerin, 
özellikle tedarik zinciri yönetimindeki 
engellerle mücadele ettiği bir yıl oldu. 
Tüm bu zorluklara rağmen Renault Trucks 
olarak globalde başarılı bir yıla imza attık. 
Türkiye ticari araçlar pazarı ise çok büyük 
bir ivme kazanarak hacim anlamında 
Avrupa’nın dördüncü pazarı olmayı 
başardı. 2017-2018’de Türkiye’de daralan 
ve zorlaşan pazar, çok büyük bir artış ile 
2022’de normal seviyelerine gelmeye 
başladı ki bizce Türkiye 16 ton üzeri ticari 
araçlar pazarının olması gereken yer, 
32.000 araç hacmiyle aslında tam olarak 
da burası” diye belirtti. 

2022 yılı, tablomuzda altın 
yılımız olarak yer aldı 
Sebastien Delepine, 2022 yılında 
Renault Trucks Türkiye olarak farklı 
başarılara imza attıklarının altını çizdi; 
“Türkiye, büyüyen bir pazar olsa da pek 
çok zorluğu aşarak rekor araç satışları 
elde ettik ve pazarın üzerinde büyüme 
gösterdik. Türkiye’de hem 16 ton üzeri 
hem de çekici segmentinde, ithal araç 
üreticileri arasında lider olduk. Satış 

sonrası hizmetlerde rekor seviyede 
performans gösterdik. Renault Trucks 
Finansal Hizmetler ise 2022’de en iyi 
performansını sergiledi. Tüm bunlarla 
doğru orantılı olarak en yüksek müşteri 
memnuniyetini sağladık ve böylece altın 
bir yılı geride bıraktık. Öte yandan bu 
başarıyı geride bırakılan olarak değil, bir 
dönemin başlangıcı şeklinde görüyoruz.” 

Türkiye ağır ticari araçlar pazarındaki 
gelişmelerin detaylarına değinen 

Sebastien 
Delepine
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Renault Trucks Bayi Ağı Ticari Direktörü 
Özgür Fırat; “Genel olarak pazara 
baktığımızda 6 ton üzeri segment, bir 
önceki yıla göre yüzde 23 büyüme 
göstererek 37.780 adetlik araç satış 
rakamlarına yaklaştı.16 ton pazarı ise 
uzun yıllar sonra 30.000 rakamını aştı ve 
bir önceki yıla göre yüzde 25 büyüyerek 
32.000 adetlere yaklaştı. 16 ton 
pazarındaki bu adetlerde çekici satışları 
ise yüzde 73 oranını temsil ediyor. 
Yani 2020’den bu yana uluslararası 
lojistiğin gelişimine paralel olarak çekici 
satışlarının artma trendi devam etti ve 
bir önceki yıla göre yüzde 33 büyüyen 
bir çekici pazarı gerçekleşti” dedi. 

Renault Trucks, Türkiye’de 
25.yılına başarılarla başlıyor 
Renault Trucks Türkiye, 2022’de 
gerçekleştirdiği 2.430 araç satışı adedi ile 
Türkiye’de 25.yılına rekor bir başlangıç 
yapıyor. Ürün ve hizmet sundukları 6 
ton, 16 ton üzeri ve çekici segmentleri 

olmak üzere üç alanda da pazar paylarını 
arttırdıklarını belirten Özgür Fırat; “16 
ton ticari araçlar alanında, yüzde 7.1’lik 
pazar payı ile ithal markalar arasında 
birinci olduk. Çekici segmentinde de 
aynı başarıyı tekrar ettirdik ve yüzde 
8.6 pazar payı ile yine ithal markalar 
arasında lider konuma geldik. Adet 
olarak baktığımızda 6 ton, çekici ve 16 
ton pazarlarında satışlarımızı adetsel 
olarak ortalama yüzde 35 artırarak her 
segmentte pazarın büyüme hızından 
fazla gelişim gösterdik” şeklinde açıkladı. 

Türkiye pazarında odak 
noktamız, tüm ürün gamımız 
Renault Trucks, 2022 yılına yeni T,C,K 
EVO serisi araçlarını sunarak hızlı bir 
giriş yapmıştı. Yeni T, T High, C ve K EVO 
serileri, yakıt verimliliği, güvenilirlik, 
dayanıklılık, maksimum çalışma süresi 
gibi önemli özellikleri ile Türkiye’de 
de büyük talep gördü. Özgür Fırat 
açıklamasında; “Bu araçlarımız ile 

uluslararası lojistik, yurt içi taşımacılık, 
ağır yük ve proje taşımacılığı, inşaat, 
altyapı ve maden uygulamalarının 
beklenti ve ihtiyaçlarını en ideal şekilde 
karşılayan bir ürün gamı sunduk. 
Geçmişte sadece çekici segmentine 
odaklanırken artık tüm ürün gamımız 
ile Türkiye’de varlığımızı arttırıyoruz. 
2022’de Renault Trucks D serimiz ile 
yurt içi ve şehir içi dağıtım görevlerine 
ağırlık verdik. D serisiyle daha önce 
çok odaklanmadığımız perakende 
alanında temas ettiğimiz müşteri sayısını 
yükselterek D serisinin bilinirliğini 
arttırdık. Tüm segmentleri kapsayan bu 
iş planımız, başarılarımızın katlanmasını 
sağladı” dedi. 

Turbo Compound, 2023 yılının 
temel argümanlarından biri olacak
Renault Trucks, yakıt tüketimi ve CO2 
emisyonlarını daha da düşürmek 
üzere T, T High, C ve K serilerini yeni 
DE11 ve DE13 motorlarla donatıyor. 
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Turbo Compound araçlarının satışına 
2022 yılı sonu itibariyle başladıklarını 
belirten Özgür Fırat; “Turbo Compound 
ile bir önceki seriye göre yüzde 10’a 
varan yakıt tasarrufu ve aynı şekilde 
daha az CO2 salınımı sağlayabiliyoruz. 
Turbo Compound teknolojisi, 2023 
yılında konsantre olacağımız temel 
argümanlarımızdan biri olacak. Bir 
diğer önemli ürünümüz ise Prestige. 
Yine 2022 yılı sonunda, yüksek konfor 
ve performans sağlayan özel tasarım 
Prestige modelimizi müşterilerimize 
sunduk ve çok olumlu geri bildirimler 
aldık. Yüksek donanımı ile üst düzey 
bir sürüş konforu sunan Prestige, aynı 
zamanda Turbo Compound teknolojisi 
ile yakıt tasarrufu açısından da cazip bir 
ürün” diye ekledi.  

Bu başarının arkasında bayi 
ağı teşkilatımızın gücü gözardı 
edilemez 
Renault Trucks Türkiye olarak bayi 
ağımızı güçlendirmek her zaman 
önceliğimizdi diyen Özgür Fırat; 
“Türkiye’de yaygın bir satış ve servis 
ağına eriştik. 17 noktada olan servis 
hizmetlerimizi 2023’de 19 noktaya 
ulaştırmayı planlıyoruz. Ayrıca 
Gürcistan’daki iş ortağımızla Azerbaycan 
ve Ermenistan için anlaştık ve buralarda 

da yapılanmamız olacak. Sadece yeni 
yatırımcılarla değil mevcut bayilerimizle 
de büyüyoruz. Hem yeni illere, hem 
de mevcut tesislere yapılan yatırımlar, 
markamıza olan güveni gösteriyor” 
şeklinde açıkladı.

Başarılarımız, şans değil  
Sebastien Delepine; “Son derece 
profesyonel, kararlı, müşteri odaklı 
Renault Trucks iş ortakları ile son yıllarda 
büyümeye devam eden bayi ağımız 
sayesinde dinamik ekip çalışması ve 
işbirliği, bizi başarıya götürdü. Pazar 
kapsamımızı artırmaya devam ettik. 
İkinci El Kamyon satışlarımızın da 
bu pazar kapsamında önemli bir rol 
oynadığını ve bu yıl çok iyi sonuçlar 
elde ettiğini belirtmemiz gerekir. 
T, C, K EVO ve D serisi  araçlarımızın 
pazar ve müşterilerimiz tarafından 
gördüğü ilgi, ürün yelpazemizi 

çeşitliliği, müşteri portföyümüzü 
genişletmemiz başarılarımızı katladı. 
Müşteri çözümlerimizi geliştirerek 
müşterilerimizin toplam sahip olma 
maliyetini optimize eden müşteri 
çözümleri sunduk” diye belirtti.

2023’te pazarın büyüklüğünü 
talepten çok arz belirleyecek 
Sebastien Delepine son olarak 2023’te 
müşteri memnuniyetine daha da fazla 
odaklanacaklarının altını çizdi; 

“Yakıt verimliliğinde son teknoloji olan 
yeni Turbo Compound araçlar ve çalışma 
süresini iyileştirmek için yeni çözümlerle 
360 derecelik bir yaklaşım sunarak 
müşterilerimize en ideal iş çözümlerini 
sağlamaya devam edeceğiz.”

2023 yılında da talep artışının devam 
edeceğini öngördüklerini paylaşan 
Sebastien Delepine;  “2023, karmaşık 
bir makro ekonomik ortamda zorlu 
bir yıl olabilir. Sektör, tedarik zinciri 
türbülansından etkilenmeye devam 
edecek diye düşünüyoruz ancak Türkiye 
pazarı için olumluyuz. 2023 yılında, 2022 
yılına paralel bir pazar öngörüyoruz. 
2023, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yılını, 
Renault Trucks’ın ise Türkiye ile ortak 
tarihinin 25. yılını kutlayacağımız için 
bizim için özel bir yıl olacak” dedi.

Özgür Fırat
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Mercedes-Benz Türk, OİSD
Yönetim Kurulu üyelerini, Hoşdere 

Otobüs Fabrikası’nda ağırladı
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Türkiye genelindeki otobüs işletme 
firmalarını dernek çatısı altında bir araya 
getiren Otobüs İşletme Sahipleri Derneği 
(OİSD) Yönetim Kurulu üyeleri, dünyanın 
en modern otobüs üretim merkezlerinden 
biri olan Hoşdere Otobüs Fabrikası’nı 
ziyaret ettiler. Sektörde yaşanan 
gelişmelerin değerlendirildiği ziyarette, 
sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm 
önerileri de masaya yatırıldı.

24 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen ve 
Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden 
Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acic-
be’nin ev sahipliği yaptığı ziyarete; OİSD 
Başkanı Ayhan Kara, OİSD Başkan Yardım-
cısı İrem Bayram, OİSD Genel Sekreteri 
Mustafa Tekeli ile Yönetim Kurulu üyeleri 
Haluk Şenpolat, Aslan Aydemir, Kemal So-
ğancı, Mehmet Özkeleş, Ertuğrul Sarıhan, 
Serdar Karataş ve Sönmez İkde katıldı. 

4 bini aşkın çalışanı ile hem Türkiye’nin 
hem de dünyanın en teknolojik, en 
çevreci ve en entegre otobüs üretim 
merkezlerinden biri olan Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’na gerçekleştirilen ziyarette, 
OİSD Yönetim Kurulu üyeleri üretim 
süreçlerini yakından takip etme şansını 
yakaladılar.

OİSD Başkanı Ayhan Kara, Mercedes-Benz 
Türk ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
toplantıyı şu sözlerle değerlendirdi: “Her 
birimiz kendimizi birer yıldız gibi hissettik. 

Mercedes-Benz Türk; yıllardır iş birliği 
içerisinde olduğumuz, sektörümüzün 
tüm problemlerine vakıf, inovatif bir bakış 
açısıyla sektörü taçlandırmaya çalışan bir 
firma. Gerek otobüs teknolojileri gerekse 
de çalışma prensipleri açısından Hoşdere 
Otobüs Fabrikası’nın dünya çapındaki 
önemini bugünkü ziyaretimizde bir kez 
daha görmüş olduk. Bu başarılı aileyi 
oluşturan kişilerin birçoğuyla bugün bir 
araya gelme fırsatı bulduk. Özellikle Bülent 
Bey’e ev sahipliği ve misafirperverliği 
için bir kere daha teşekkür ederiz. Bizler 
bugün Hoşdere’yi Otobüs İşletme 
Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri 
olarak ziyaret ettik. Derneğimizin kuruluşu 
çok yeni; 23 firmayla yola çıktık ama 
çok kısa sürede 90 firmaya ulaştık. 90 
firma, sektör genelinin neredeyse yüzde 
85’ini temsil ediyor. OİSD’nin İçerisinde 

birbirinden değerli firma sahipleri ve 
genel müdürler var. Ancak en önemlisi 
ülkemizin 7 bölgesinden, 81 ilde faaliyet 
gösteren firmalar derneğimize üye. 
Derneğimiz, her biri sektörde mazisi olan 
ve geleceğe dair umutları olan birçok 
insanı bir araya getirdi. Dernek çatısı 
altında, üyeler olarak çok kıymetli bir 
şey olan tecrübe mübadelesi yapıyoruz. 
Taşıdığımız yolcuların güvenliği için fikir 
alışverişinde bulunuyoruz. Bugün Hoşdere 
Otobüs Fabrikası gezimizin ardından 
gerçekleştirdiğimiz OİSD Yönetim Kurulu 
toplantımızda, can ve mal güvenliğini 
artırmaya yönelik tedbirler ile kaza 
risklerini nasıl minimize edebileceğimizi 
konuştuk. Sektörü güvenlik anlamında 
ileri taşıyacak adımlarda Mercedes-Benz 
Türk’ün sağladığı eğitimlerin de büyük 
katkısı olacağına inanıyoruz.”

Türkiye genelindeki otobüs işletme firmalarını dernek çatısı altında bir 
araya getiren Otobüs İşletme Sahipleri Derneği (OİSD) Yönetim Kurulu 

üyeleri, 24 Ocak’ta Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nı 
ziyaret ettiler. Sektörde yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği ziyarette, 

OİSD Yönetim Kurulu üyeleri Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden 
Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe tarafından ağırlandı.
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Borusan Lojistik Genel Müdürü 
Serdar Erçal ödül gecesinde yaptığı 
konuşmada, paydaşlarına teknolojik 
çözümler sunan bir lojistik ve 
teknoloji şirketi olmalarının yanında, 
sürdürülebilirlik çalışmalarıyla da 
fark yarattıklarını ve ödüle layık 
görüldüklerini aktardı.

Borusan Grup şirketlerinden Borusan 
Lojistik, Marketing Türkiye ve 
AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen 
ve pazarlama sektörünün en önemli 
organizasyonlarından biri olarak 
kabul edilen “The ONE Awards 
Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde, 
lojistik kategorisinde Yılın İtibarlısı 
seçildi. 2022 yılı içinde itibarını en çok 
artıran markaların halk oylamasıyla 
belirlendiği ve bu başarıya ortak 
olan paydaşların da ödüllendirildiği 
gecede Borusan Lojistik ödülünü 
çalıştığı PR, reklam, medya planlama 
ve dijital ajanslarıyla birlikte aldı. 

“Sektörün yeşil 
oyuncusu olmaya 
kararlıyız”
19 Ocak Perşembe tarihinde 
düzenlenen ödül gecesinde 
konuşan Borusan Lojistik Genel 
Müdürü Serdar Erçal, “Borusan 
Lojistik olarak ticari faaliyetlerimiz 
kadar, sürdürülebilirlik odaklı 
çalışmalarımızı da çok önemsiyoruz. 
Bu çalışmalarımızı Borusan Holding 
ile birlikte iklim, insan ve inovasyon 
başlıkları altında yönetiyoruz. 
Sektörümüzdeki ciddi miktarlardaki 
karbondioksit salınımı nedeniyle 
iklim tarafında önümüzde uzun bir 
yol var. Ancak biz bu sektörün yeşil 
oyuncusu olmaya kararlıyız. Bugüne 
kadar yaptığımız taşımalar için her 
10 taşımaya karşılık bir ağaç diktik. 
Günümüzde 600 binden fazla olmak 
üzere kendimize ait ağacımızın olduğu 

ormanlarımız 
var” dedi.  İnovasyon 
tarafında ise sadece 
Türkiye’nin değil 
Avrupa’nın da önde 
gelen dijital lojistik 
platformlarından biri 
olduklarını belirten Erçal, 
şirketin toplumsal cinsiyet 
eşitliği alanındaki çalışmalarına 
da değinerek “İnsan boyutunda 
Borusan Holding ile birlikte Geleceğe 
İz Bırak çerçevesinde, sadece kadın-
erkek eşitliği değil hayatın her 
alanında eşitliği ön plana çıkarmaya 
çalışıyoruz. Bu organizasyonda 4. 

Borusan Lojistik 4. kez yılın en 
itibarlı lojistik şirketi seçildi
Borusan Lojistik, Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle 
düzenlenen ve pazarlama sektörünün en önemli standartlarından 
biri olarak kabul edilen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama 
Ödülleri”nde, lojistik kategorisinde Yılın İtibarlısı seçildi.
Kendi sektöründe finale kalan 3 marka için yapılan 
halk oylaması sonucunda 2022 yılında itibarını 
en çok artıran marka seçilen Borusan Lojistik, 
bu ödülü 4. kez almış oldu.
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kez ödül alıyoruz ve çalışmalarımızın 

yansımasını görüyoruz. Gururluyuz, 

tüm paydaşlarımız ile ajanslarımıza 

çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. 

Hem lojistik    
hem teknoloji şirketi

Borusan Lojistik güçlü finansal 

yapısı, etkin yönetimi ve kurumsal 

altyapısıyla kısa zamanda sektörün 

lider markalarından biri olarak 

konumlandı. Lojistik sektöründe 

en iyi müşteri deneyimini sunma 

hedefiyle faaliyetlerini yürüten 

şirket, aynı zamanda bir teknoloji 

şirketi olarak da paydaşları için özel 

çözümler sunan dijital platformlar 

geliştiriyor. Bu kapsamda uluslararası 

kara taşımacılığı hizmetleri arasına 

yeni eklediği B-Yol projesiyle 

e-ticaret lojistik hizmetlerini başlatan 

Borusan Lojistik, Türk ihracatçısının 

ürünlerini Almanya ve İngiltere’ye 

taşıyor. Şirketin mobil uygulaması 

eTA Platformu, yurt içinde yükünü 

taşıtmak isteyen firmalara en uygun 

aracı 45 dakika içinde buluyor, Yük 

taşıyan tır ve kamyon sahipleri de 

garajlara gitmeye gerek duymadan, 

eTA Mobil uygulama sayesinde 

aracına uygun tüm nakliye işlerini 

anında görebiliyor. Borusan 

Lojistik’in yeni teslimat modeli 

Bukoli ise, 47 ilde 4800 teslimat 

noktasıyla öne çıkıyor.  Bu doğrultuda 

müşteriler, online alışverişlerinde 

siparişlerini teslim almak için 

esnaflardan oluşan Bukoli noktalarını 

seçebiliyorlar.

Serdar Erçal
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IVECOIVECO
KARAVANISTKARAVANIST
2023 Fuar’ında, Daily2023 Fuar’ında, Daily
modelleri ile büyük ilgi topladımodelleri ile büyük ilgi topladı
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KARAVANİST 2023, İstanbul 3. 
Karavan ve Ekipmanları Fuarı 7 
Ocak 2023 tarihinde TÜYAP Fuar 
Merkezi’nde başladı. Ziyaretçilere 
motokaravanlardan, alkoven 
karavanlara, iç dekorasyon 
malzemelerinden, kamp malzemelerine 
kadar geniş bir ürün yelpazesini aynı 
çatı altında sunan fuar 15 Ocak tarihine 
kadar gezilebilecek. Fuarın dikkat çeken 
katılımcıları arasında, karavan severlerin 
kapısında kuyruk beklediği, üretim 
merkezi Konya’da bulunan Carsiva 
Karavan da var. Carsiva Karavan fuara 
alkoven karavan modelleri ile katıldı. 
IVECO DAILY model araçlar ile fuarda 
yerini alan Carsiva Karavan’ın kurucusu 
ve genel müdürü Şener Kayacık  “Biz 
Carsiva Karavan olarak terzi usulü 
tasarım yapıyoruz. IVECO DAILY araçlar 
ile çalışmayı özellikle tercih ediyoruz. 
Aracın karavan üst yapısına son derece 
uygun olmasının yanı sıra, aracın yol 
performansı, yakıt verimliliği ve konforu 
karavan severlerin aradığı nitelikte. Bu 
sebepten ülkemizde sayıları gitgide 
artan karavan sevdalıları özellikle IVECO 
DAILY karavanlara rağbet ediyor.’ dedi.

IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı 
Işınak, kendisinin de karavanlara olan 
ilgisinin artmaya  başladığını belirterek 
‘Carsiva Karavan’ın IVECO DAILY 
araçlarla yaptığı karavanları görüp de 
bir tane edinmek istememek olanaksız. 
Özellikle Amerika, Kanada ve Almanya 
gibi ülkelerde karavan adeta bir 
yaşam tarzı. Pandemi sonrasında tüm 

alışkanlıklarımızın değiştiği gibi seyahat 
etme ve tatil yapma anlayışlarımızda 
da farklılıklar oluştu. Bu anlamda yakın 
bir zamanda Türk karavancıların da 
artacağından, yollarda daha çok karavan 
göreceğimizden hiç şüphem yok. 
IVECO DAILY çok yönlülüğü sayesinde, 
dağıtımdan seyahate kadar hayatın her 
yükünde ideal bir yol arkadaşı’. dedi.
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Prometeon Worldsbk 
Şampiyonası’nda 
Yamaha’nın yeni ortak
isim sponsoru oldu

Prometeon markası,
Yamaha’nın resmi WorldSBK 

takım motosikletlerinde, pilotların 
kıyafetlerinde ve malzemeleri 
pistlere taşıyan kamyonlarda 

yer alacak. Prometeon’un Resmi 
Sponsoru olduğu FIM Superbike 

Dünya Şampiyonası ve şampiyon 
Toprak Razgatlıoğlu’nun 

sponsorluğu devam edecek.
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Prometeon Tyre Group, 2023 FIM Super-
bike Dünya Şampiyonası’nda yarışan Pata 
Yamaha Prometeon WorldSBK takımının 
yeni ortak isim sponsoru oldu. 

Endüstriyel ve ticari lastik sektörünün 
global oyuncusu Prometeon sponsorluk 
kapsamında; yeni bir görselin tasarlandı-
ğı motosikletler, pilotların yarış kıyafetle-
ri, donanımları pistlere taşıyan kamyonlar 
ve takımların tüm resmi iletişimlerinde 
marka logosuyla yer alacak. 

Prometeon Tyre Group Genel Müdürü 
Roberto Righi konuyla ilgili şunları söy-
ledi: “Resmi Yamaha WorldSBK takımının 
ortak isim sponsorluğu için imzaladığımız 
bu sözleşme, seri üretim motosikletlerin 
yarıştığı dünya şampiyonasını destek-
lemek amacıyla Prometeon’un 
2022 yılında resmi sponsorluk 
ile başlayan taahhüdünün 
doğal evrimini yansıtıyor. 
WorldSBK ile inovas-
yon, teknoloji 
ve maksimum 
performans 
arayışı konusun-
da aynı değerleri 
paylaşıyoruz. Bu 
iş birliğinin ku-
rumsal markamızın 
görünürlüğünü daha 
da artıracağına, iş or-
taklarımıza ve müşterilerimize 
daha da özel ve etkileşim yaratan 
deneyimler sunmamıza imkan 
sağlayacağına inanıyoruz.”

2022 yılında 14 yarış kazanan ve üreticiler 
şampiyonasında ikinci olan Pata Yamaha 
Prometeon WorldSBK kategorinin en iyi 
takımları arasında yer alıyor. Bu sezon iki 
resmi Yamaha R1 WorldSBK motosikletle 
üç yıldır takım arkadaşı olan İtalyan And-
rea Locatelli ile 2021 WorldSBK Şampiyo-
nu ve 2022 ikincisi Toprak Razgatlıoğlu 
yarışacak.

Prometeon, Yamaha’nın resmi Worl-
dSBK takımının ortak isim sponsoru 

olmasının yanı sıra 2022 
sezonundan bu yana 
FIM Superbike Dünya 
Şampiyonası resmi 
sponsorluğu başta olmak 
üzere Superbike 
dünyasında fark-

lı iş birlikleri 
de ya-

pıyor. 

Grup bugüne dek 156 yarışta 82 defa 
WorldSBK podyumuna çıkan, 32 yarışı 
birincilikle bitiren, 26 kere en hızlı tur 
zamanına imza atan ve 8 kez pole pozis-
yonu alan, 2021 WorldSBK Şampiyonu 
Türk pilot Toprak Razgatlıoğlu’nun da 
sponsorluğunu üstleniyor.

Avustralya’nın Phillip Adası’nda 24 Şu-
bat’ta başlayacak şampiyona, dünyanın 

farklı yerlerinde düzenlenecek 12 
etaptan sonra sonbaharda sona 
erecek. Yarışlar Endonezya ve 
Arjantin’in yanı sıra Avrupa’da 
İspanya, Hollanda, İngiltere, Çek 

Cumhuriyeti, Fransa ve Portekiz 
gibi ülkelerde koşulacak. 

Şampiyonanın İtalya 
etabı ise 2-4 Haziran 

hafta sonu Misano 
World Circuit 

“Marco Simon-
celli” pistin-
de gerçekle-
şecek. 

2022’de Pi-
relli markalı yeni 

nesil premium 02 
Serisi’ni lanse eden 

Prometeon için WorldS-
BK şampiyonasının ulus-
lararası niteliği sponsor-
luk kararında belirleyici 
bir faktör oldu. Üç kıtada 

lastik üreten Grup, ürün-
lerini 150’den fazla ülkede 
satışa sunuyor.
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OKT Trailer, artan
büyüme hacmi ile 78 ülkede

OKT Trailer Genel 
Müdürü Hakan 
Maraş 2022 yılı 
değerlendirmesi ve 
2023 yılına yönelik 
beklentileri hakkında 
basın açıklamasında 
bulundu.

Hakan Maraş
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Sektörde fark yaratan çalışmaları ile 78 
ülkeye ulaşarak ihracattaki başarısını 
zirveye taşıyan OKT Trailer; 2023 yılında 
marka hedeflerine yönelik yeni projeleri 
ile gündeme gelecek. 2022 yılında 
Dünyadaki pazar payını genişleterek 
kapasite artışını hızla sürdüren OKT 
Trailer, lojistik sektöründe artan 
hareketliliğe ve özel ürünleri ile gelen 
taleplere cevap verme noktasındaki 
başarısı ile satış rakamlarında adet 
bazında %14’lük büyüme ile başarısını 
sürdürdü. 

2022 YILI İTİBARİYLE    
78 ÜLKEYE ULAŞTI
Satış adetlerine bakıldığında 2022 yılı 
12 aylık dönemde 2021 yılına göre 
toplam treyler üretim adet bazında 
%14 oranında artış gerçekleştiren OKT 
Trailer; özellikle global pazarda büyüme 
hedeflerinde emin adımlarla ilerledi. Pek 
çok ülkede bulunan distribütörleri, yeni 
iş birliktelikleri ve geniş filolara sunduğu 
özel çözümleri ile Afrika ve Ortadoğu’daki 
yapılanma sürecinin ardından Avrupa’da 
satış ağını genişletip yapılanmasını 
tamamlayan, treyler sektöründeki 
deneyim ve uzmanlığı ile tercih edilen 

OKT Trailer uluslararası yayılım stratejisi 
kapsamında 2022 yılı itibarıyla 78 pazara 
ulaştı. 2023 yılı için Kuzey Avrupa’da 
yol alarak Avrupa’nın tüm ülkelerinde 
kullanıcı beklentilerine cevap veren OKT 
Trailer, ürünleri ile geniş filoların çözüm 
ortağı olmayı hedefliyor.

KAPASİTE ARTIŞIMIZ GÜNDEMDE
Treyler sektöründe farklı bakış açıları 
kazandırarak Ar-Ge Merkezinde 
yürütülen proje çalışmaları ile Dünya’da 
yaşanan gelişmelerin sektöre uyarlandığı, 
inovatif çalışmaların çıktı olarak 
kazandırıldığı bir dönem içerisindeyiz 
diyerek treyler sektörüne her daim geniş 
açı ile baktıklarını ve geleceğin temsilcisi 
olmak istediklerini belirten Hakan Maraş; 
“2022 yılı; artan talepler doğrultusunda 
hızlı cevap verebilirliğimiz, profesyonel 
bakış açımız ve çözüm odaklı üretim 
kabiliyetimiz ile ön plana çıktığımız 
bir dönem oldu. Rekabetin daha 
fazla arttığı sektörümüzde her daim 
yeniliğe ayak uyduran, henüz ihtiyaç 
değilken oluşabilecek talepleri ön 
gören, hızlı ve profesyonel ekibimiz 
ile sektörümüze farklı bakış açıları 
getirerek ülkemizi dünyada temsil 

etme yolunda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 2022 yılında yaşadığımız 
hareketlilik ve markamızın büyüme 
hedefi doğrultusunda altyapı ve 
ekipmanlarımızda güçlendirme, insan 
kaynağı olarak ekibimizi genişletme 
yolunda çalışmalarımız devam etti. OKT 
Akademi kapsamında üretim sahasında 
çalışan uzman ekibimiz ve yine Mühendis 
Formasyon Eğitimlerimiz ile alanında 
profesyonel mühendis kadromuzu 
genişleterek geçen yıla oranla çalışan 
sayımızda %35 artış sağladık. Artan 
talepler doğrultusunda 2023 yılında 
da çalışan sayımızda artışımız devam 
edecek olup, büyüme hedeflerimiz 
doğrultusunda dördüncü fabrika 
yatırımımız için fizibilite çalışmalarımızı 
da başlattık. 100.000 m2’lik alanda 
konumlandırılacak dördüncü fabrika 
yatırımımız ile üretim kapasitemizde 
önemli oranda artış sağlayacağız” 
şeklinde konuştu. 

ÇEVREYE DUYARLI, SÜRÜCÜ 
KONFORU ÖN PLANDA 
Her zamankinden daha dijital hale 
gelen yeni dönemde otomotiv, 
lojistik ve treyler sektöründe teknoloji 
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şirketlerine benzer bir yapıya bürünme 
çalışmalarında büyük bir yol katedildiğini 
söyleyen Hakan Maraş; “Küresel alanda 
rekabet üstünlüğümüzü korumak ve 
geliştirmek adına, ürünlerimizde pek çok 
yenilikler, üretim sahamızda kapasite 
artışı ve geleceğe yönelik yatırımlarımızı 
şekillendirerek sektör pazarındaki 
gelişimi yönlendiren veya engelleyen 
temel eğilimleri ve faktörleri belirledik. 
Bu hususta gerekli teknolojik altyapıya 
sahip Ar-Ge merkezimizde Aerodinamik 
gıda tankeri projemizi hataya geçirerek, 
yeni dönem ihtiyaçlarına ışık tutacak 
geleceğin taşımacılık modelini 
sunuyoruz. Son zamanlarda üzerinde 
fazlaca durduğumuz sürücü konforu 
hususunda kullanım kolaylığı ve kullanıcı 
dostu pek çok özelliği barındıran 
Avrupa’da tasarım ödülü alan ilk ve tek 
Türk Markası olmayı başardık. Yeni nesil 
tanker projemizde yakıt tüketimini 
düşüren aerodinamik yapıda gövde 
tasarımı ve sürtünme katsayısını 
azaltarak çevreye duyarlı, CO2 salınımının 
azaltılmasını destekleyen tasarım 
detaylarını geçtiğimiz Eylül ayında 
Hannover’daki Uluslararası Ticari Araç 
Fuarı’nda (IAA Transportation) lanse ettik. 
Fuarda çeşitli ülkelerden ziyarete gelen 

pek çok müşterinin ilgisini çeken konsept 
tasarım Aerodinamik Gıda Tankeri 
aracımızın üretimi için çalışmalarımız 
başladı. Müşterilerimizin rekabet gücünü 
artıracak, verimlilik ve güvenli taşımacılık 
esaslı gelecek çalışmalarımız ile sektörde 
fark yaratarak, markamızın vizyonuna 
uygun yeni projelerimiz ile 2023 yılında 
da gündeme gelerek ülkemizi temsil 
edeceğiz” ifadelerine yer verdi. 

2023’TE SEKTÖRÜN NABZINI 
TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ
2022 yılı tüketicinin farkındalığını 
arttıracak çalışmaların ve yine bu 
yöndeki iş birliktelikleri için hazırlıkların 
yapıldığı, sektörün geleceğine yönelik 
stratejilerin gözden geçirilip pandemi ve 
buna bağlı ekonomik dalgalanmalarla 
mücadelede sektörümüzde ve 
dünyada kabuk değiştirme dönemi 
olduğunu söyleyen Hakan Maraş; 
“Bir süredir global ölçekte etkileri 
devam eden treyler ürün gruplarında 
bulunabilirlik sorunları, yaşanan çip 
krizi, kurlara bağlı fiyatların yükselme 
trendi sektörel bazlı mamullerde ciddi 
anlamda artış meydana getirdi. Yaşanan 
tüm bu gelişmeleri yakından takip 
ederek; gereken plan güncellemeleri 

ön görülerimiz doğrultusunda 
gerçekleştiriyor, uzun vadeli planlama 
sürecini elden bırakmıyoruz. Bugüne 
kadar sektördeki gelişmeler ve pazar 
tahmini yapılırken öncelikle ekonomi 
veya siyasi konjonktür takip edilirdi. 
Bu yıl ise önceliğimiz alım gücü ve 
hammadde tedarik süreçleri ile enerji 
krizi sürecindeki gelişmeleri yakından 
takip ederek yol almak olacak. Avrupa’da 
treyler üretiminde ve teslimatında 1 
yılı aşkın süreler veriliyor, bu durumda 
arz-talep kaynaklı problemler farklı 
tedarikçi arayışını sağlayacak ve özellikle 
hammadde stok durumunu yöneterek 
ihtiyaçlara cevap verebilen firmalar ön 
planda olacaktır. 2023’te kapasite artışı, 
üretim, değer, pazar payı ve gelecek 
yıllar için faaliyet geliştirme planları 
üzerinde duran şirketlerde pozitif yönde 
bir sürecin oluşacağı öngörüsünde 
bulunarak; özellikle Avrupa’daki 
gelişmelerin yakından takibindeyiz. 
2022 yılında yükselme trendimizi devam 
ettirdik. 2023 yılında da ürünlerimize 
olan taleplerin artışta olduğu bir dönem 
içerisindeyiz. Bu hususta sektörün 
nabzını tutmaya ve emin adımlarla 
yenilikler üreterek ilerlemeye devam 
edeceğiz “değerlendirmesinde bulundu.
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Altur Turizm
Mercedes-Benz yıldızlı 

yatırımlarına devam ediyor

Mercedes-Benz Türk’ün ürettiği 100 bininci 
otobüs olan Mercedes-Benz Travego’yu 
2022 yılında özel bir törenle filosuna 
ekleyen Altur Turizm, yıldız transferine 
devam ediyor. Personel taşımacılığı 
sektörünün Türkiye’deki öncü şirketlerinden 
biri olan Altur Turizm, son olarak 23 adet 
Mercedes-Benz Tourismo 15 2+2’yi daha 
araç parkına ekledi. Mengerler tarafından 
satış işlemleri gerçekleştirilen araçlar 
için 20 Ocak’ta Altur Turizm Yenibosna 
Garajı’nda teslimat töreni düzenlendi.
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Personel taşımacılığı sektörüne ilk 
adımını 1976 yılında atan ve günümüzde 
sektörün Türkiye’deki öncü şirketlerinden 
biri olan Altur Turizm, yıldız transferine hız 
kesmeden devam ediyor. Mercedes-Benz 
Türk’ün ürettiği 100 bininci otobüs olan 
Mercedes-Benz Travego’yu 2022 yılında 
özel bir törenle filosuna ekleyen şirket, 
son olarak 23 adet Tourismo 15 2+2’yi 
modern ve geniş araç parkına ekledi. 

Mengerler tarafından satış işlemleri 
yapılan araçlar için 20 Ocak 2023 
tarihinde Altur Turizm Garajı’nda teslimat 
töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen 
törende araçlar; Mercedes-Benz Türk İcra 
Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-
Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış 
Direktörü Osman Nuri Aksoy, Mercedes-
Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup 
Müdürü Burak Batumlu, Mercedes-Benz 
Türk Otobüs Satış Operasyonları Grup 
Müdürü Özgür Taşgın, Mercedes-Benz 
Türk Otobüs Filo Satış Koordinatörü Can 
Okumuş, AVM Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ergin İmre, AVM Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Nusret Güldalı, Mengerler 
İstanbul Genel Müdürü Güven Onan, 
Mengerler Otobüs Satış Müdürü Günay 
Eren ve Mengerler Otobüs Satış Müdürü 
Hüseyin Tilki tarafından, Altur Turizm 
Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim 

Albayrak ve Altur Turizm Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Hikmet Albayrak’a 
teslim edildi.

Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdurrahim Albayrak teslimat töreninde 
yaptığı konuşmada, “Hepinizin 
hatırlayacağı üzere; geçtiğimiz yılın 
Kasım ayında hem Altur Turizm hem 
de Mercedes-Benz Türk ailesi için çok 
özel bir an olan 100 bininci otobüsün 
şirketimize teslim edildiği törende 
buluşmuştuk. Ürettiği 100 bininci 
otobüsü Altur Turizm’e teslim ederek 
bize çok büyük bir gurur ve mutluluk 
yaşatan Mercedes-Benz Türk ile uzun 
yıllardır sürdürdüğümüz iş birliğimize 
bugün yeni bir sayfa daha eklemenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Mercedes-
Benz Türk tarafından üretilen 23 adet 
Tourismo model araç, bugün itibarıyla 
resmen filomuza katılıyor. Daha önce de 
birçok kez ifade ettiğim gibi; personel 
taşımacılığı sektörüne ilk adımımızı 
1976 yılında Mercedes-Benz marka bir 
araçla atmıştık. O anki heyecanımızı ve 
mutluluğumuzu her teslimat töreninde 
bize tekrar hissettirdikleri için Mercedes-
Benz Türk ailesine teşekkür ediyorum. 
Sadece ülkemizde değil tüm dünyada 
sahip olduğu kalite, teknoloji, güvenlik 
özellikleri ve konforu ile ilk akla gelen 
markalardan olan Mercedes-Benz 
ile gelecekte de kol kola yürümeyi 
hedefliyoruz” dedi.

AVM Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Ergin İmre ise, “Yarım asra yaklaşan bir 
süredir personel ve servis taşımacılığı 
sektöründe başarıyla hizmet veren 
Altur Turizm, yeni araç yatırımında bir 
kez daha Mercedes-Benz Türk’ü tercih 
ederek 23 adet Tourismo 15 2+2’yi geniş 
ve modern araç parkına ekledi. Sürekli 
yapılan geliştirmelerle yolcu ve sürüş 

konforunun her geçen gün üst seviyeye 
çıkarıldığı araçlarımızın, ekonomik 
işletim maliyetleri ve 2.El değerleri ile de 
Altur Turizm ailesine önemli kazanımlar 
sağlayacağına gönülden inanıyorum. 
Altur Turizm’in araç parkına eklediği 
son teknolojiye sahip yeni araçların her 
iki şirkete ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum” diye konuştu. 

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı 
Süer Sülün de teslimat töreninde yaptığı 
konuşmada şu ifadeleri kullandı: “56 
yıllık şirket tarihimizin 47 yılında Altur 
Turizm ile yaptığımız iş birlikleri var. Bu 
sebeple Altur Turizm’in firmamız için 
yerinin çok ayrı olduğunu söylemem 
yanlış olmaz. Altur Turizm ile sahip 
olduğumuz bu uzun soluklu gönül 
bağının, her bir teslimatla daha da 
güçlendiğini hissediyoruz. Bu teslimatla 
birlikte, iki firma arasındaki uzun 
soluklu dostluğa çok özel bir halka 
daha ekliyoruz. Biliyoruz ki; Abdurrahim 
Albayrak önderliğinde her geçen gün 
büyüyen Altur Turizm ile gelecekte 
daha nice iş birliklerine imza atarak hep 
birlikte ülkemizin ekonomisine katkı 
sağlamaya devam edeceğiz. En son 
teknolojiye sahip yeni araçlarının Altur 
Turizm’e hayırlı olmasını ve bol kazançlar 
getirmesini temenni ediyorum.”
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Karatay Belediyesi
sıfır atık projesiyle 

çevreye
sahip çıkıyor

Karatay Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl 
başlatılan “Atık Yağ Kumbarası” projesi büyük 

bir başarıyla sürdürülüyor. Projeyle bir yılda 
toplanan 4 bin litre atık yağ, 4 milyon metreküp 

suyun kirlenmesinin önüne geçti. Öte yandan 
toplanan atık yağlar Biyodizel’e dönüştürülerek 

ekonomiye de kazandırılmış oldu. Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca; “Sıfır Atık 

projelerimizle çevreyi korurken ekonomiye de 
katkı sunmayı sürdürüyoruz” dedi. 
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Atık 1 litre bitkisel yağ, tam 1 milyon litre 
suyun kirlenmesine neden olabiliyor. 
Bitkisel atık yağ, lavaboya döküldüğünde 
ise kanalizasyon sistemi tıkanarak işletme 
maliyetleri daha da artmış oluyor. Söz 
konusu atık toprağa döküldüğünde ise 
suda çözünebilen kirleticiler yağışlarla 
birlikte yeraltı suyunun kirlenmesine 
sebep oluyor. Kirlenen su ise doğada 
canlı yaşamını olumsuz etkiliyor. 

Karatay Belediyesi de bu kapsamda 
“Atık Yağ Kumbarası” projesini 
yürüterek atık yağların su ve toprağın 
kirlenmesinin önüne geçmeye büyük 
özen gösteriyor. Söz konusu projeyle 
Karatay Belediyesi’nin yanı sıra Karataylı 
vatandaşlar da evlerinde biriktirdikleri 
atık yağların çöpe ve kanalizasyona, 
dolayısıyla doğaya karışmasının önüne 
geçmiş oluyor. 

2022’DE 4 BİN LİTRE BİTKİSEL 
ATIK YAĞ KUMBARADA BİRİKTİ
Geçtiğimiz yıl ilçede başlayan “Atık Yağ 
Kumbarası” projesi sayesinde 15 milyon 
metreküp su toplama kapasitesindeki 
Altınapa Barajı’nın 3’te 1’ini kirletebilecek 
4 bin litre atık bitkisel yağ, ilçenin 
çeşitli noktalarına konulan atık yağ 
kumbaralarında toplandı. Toplanan atık 
yağlar, bir dizi işlemden geçirildikten 
sonra Biyodizel’e dönüştürüldü ve 
ekonomiye kazandırıldı. 

YAĞ KUMBARASIYLA ÇEVRE 
KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Sıfır 
Atık Projesi kapsamında bir dizi çalışma 
yürüttüklerine vurgu yaparak “Çevreci 
Belediye” düsturuyla geri dönüşümü 
önemsediklerini ifade etti. 

BİTKİSEL ATIK YAĞ TOPLAMA 
İŞLEMLERİNİ TİTİZLİKLE 
YÜRÜTÜYORUZ
İlçedeki site ve kamu kurumlarına 50 
adet atık yağ kumbarası yerleştirdiklerini 
hatırlatan Başkan Hasan Kılca ayrıca, 10 
adet Mobil Atık Getirme Merkezi oluşturup 
söz konusu bölgelerde de atık yağ toplama 
işleminin devam ettiğini kaydetti. Hasan 
Kılca, “Gelecek nesillerimiz için emanet 
aldığımız bu aziz şehre hizmet etmeye 
devam ediyoruz. Bunu yaparken de 
çevremize ve doğaya karşı çok hassas 
davranıyoruz. Tabii, Cumhurbaşkanımızın 
kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin 
himayelerinde; Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığımızın öncülüğünde 
yürütülen ‘Sıfır Atık Hareketi, ülkemiz 
genelinde önemli bir bilinç haline gelmiş 
oldu. Bu vesileyle Sayın Emine Erdoğan 

başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanımız, hemşehrimiz Sayın 
Murat Kurum’a çok teşekkür ediyorum. 
Çevre kirliliğinin de önüne geçilen, 
atıkların çöp olmadan geri dönüşümünün 
sağlandığı ve bunun ekonomiye 
kazandırıldığı Sıfır Atık projelerini 
Karatay Belediyesi olarak bizler de ayrıca 
önemsiyoruz. Bu bağlamda geçtiğimiz 
yıl başlattığımız ‘Atık Yağ Kumbarası’ 
projemiz sayesinde de ilçemiz genelinde 
4 bin litre atık yağ topladık. Bu sayede atık 
yağların çevreye zarar vermesinin önüne 
geçilmiş oldu hem de toplanan atık yağlar 
biyodizele dönüştürülerek ekonomiye 
kazandırdık. Dolayısıyla çevreye saygılı ve 
toplumsal sorumluluklara duyarlı hareket 
ederek geleceğe dair çözümlerimizle 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda 
bizlere katkı sunan tüm hemşehrilerime 
ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
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Ağır ticari araç endüstrisinin global 
markası Ford Trucks, tüm Avrupa’da 

hizmet verecek yeni çağrı merkezi 
için 24/7 Assistance ile anlaştı. Ford 

Trucks’ın bu iş birliğiyle hizmet ağını 
büyütmesi, müşterilerine çok daha 
profesyonel ve çok daha kaliteli bir 

hizmet sunması hedefleniyor.

Ford’un tek ağır ticari markası Ford 
Trucks, Avrupa pazarındaki çağrı 
merkezini değiştirdi. Ford Trucks 
hem hizmet ağını büyütmek hem de 
müşterilerine çok daha profesyonel ve 
kaliteli hizmet sunmak için, Avrupa’nın 
en iyi firmalarından biri olan 24/7 
Assistance ile anlaştı.  

Ford Trucks ile 24/7 Assistance arasında 
varılan anlaşmayla şu anda faaliyet 
gösteren mevcut yol yardım ve çekici 
hizmetlerinin kapsamının ve hizmet 
kalitesinin iyileştirilmesinin yanı 
sıra ek hizmetlerin de duyurulması 
amaçlanıyor. Bu kapsamda Avrupa’da 
hizmet verecek yeni hizmet numarası 
devreye alındı. 

Ford Trucks, Avrupa’daki 
büyümesini sürdürüyor
Ford Trucks, kamyon üretimindeki 60 
yıllık tecrübesini ve uzmanlığını ürün 
geliştirme yetenekleriyle birleştirerek 
Avrupa’daki büyümesini sürdürüyor.

Ford Trucks, Batı Avrupa’nın yanı sıra 
Orta ve Doğu Avrupa’daki genişlemesini 
tamamladı ve bu yılın sonunda 46 
ülkeye ulaştı, 2024 itibarıyla da 50 
ülkede hizmet sunmayı hedefliyor. Kısa 
süre önce Avusturya pazarına girerek 
küresel genişlemesini sürdüren, 2024 
yılına kadar da Kuzey Avrupa pazarına 
girecek olan Ford Trucks’ın büyümesi 
aynı hızla devam edecek. 

Ford Trucks’ın Avrupa’daki
yeni çağrı merkezi 

24/7 Assistance oldu
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Sektörünün öncüsü VavaCars 
2022’de 30 bin araç satışı

gerçekleştirdi

2022’nin ilk yarısında 20 
bin adedin üzerinde araç 
satışına ulaşan Türkiye’nin 
lider ikinci el araç alım-
satım platformu VavaCars, 
yılın tamamında 
30 bin araç satışı 
gerçekleştirdi. 2022’yi 
hedefleri doğrultusunda 
kapattıklarını söyleyen 
VavaCars Kurucu Ortağı 
ve CEO’su Lawrence 
Merritt, “Müşteri odaklı 
yaklaşımımızı 2023 yılında 
da sürdürerek sektöre 
önderlik etmeye devam 
edeceğiz” dedi.
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Türkiye’de 2019’dan bu yana hizmet 
veren online ikinci el araç alım-satım 
platformu VavaCars, yaptığı yatırımlarla 
büyümeye devam ediyor. 2022’de 
toplamda 200 milyon dolarla İstanbul 
Pendik ve Ankara Ergazi’de Türkiye’nin 
en büyük araç ekspertiz ve yenileme 
merkezlerini hayata geçiren şirket, 
yıl boyunca 30 bin adet araç satışı 
gerçekleştirdi. 2022’yi beklentilerin 
üzerinde satış ile kapatan VavaCars, 
2023’te de aynı başarıyı elde etmeyi 
hedefliyor.   

Lawrence Merritt:   
“Sektörde büyük bir   
fark ortaya koyduk” 
VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO’su 
Lawrence Merritt, 2022 yılını 
beklentilerinin üzerinde bir başarı ile 
kapattıklarına değinerek şu ifadeleri 
kullandı: “2022 yılının ilk yarısında 20 
bine yakın araç satışıyla tahminlerimizi 
aşan bir gelir elde ettik. Yılın ikinci 
yarısında da yükselen fiyatların etkisiyle 
piyasalarda meydana gelen durgunluğa 
rağmen 10 binden fazla araç satışı 
gerçekleştirerek toplam satışımızı 
30 bine çıkardık. Elde ettiğimiz 
başarılı sonuç, sektörde yarattığımız 
farkın ve ne kadar doğru bir strateji 
yürüttüğümüzün göstergesi.” 

“Türkiye’de oyunun   
kurallarını değiştirdik”  
2022’de 200 milyon doları bulan 
yatırımları sonucu Türkiye’nin en büyük 
araç yenileme ve ekspertiz merkezlerini 
hayata geçirdiklerini hatırlatan 
Lawrence Merritt, “İyi fiyata üstün 
kalitede hizmet veren VavaCars olarak, 
araç alım-satımından yıllık bakıma 
kadar uçtan uca tüm işlemlerin online 
yaşanabileceği entegre bir deneyim 

sunuyoruz. İstanbul Pendik ve Ankara 
Ergazi’deki araç ekspertiz ve yenileme 
merkezi yatırımımızla daha önce böyle 
tesisleri bulunmayan Türkiye’de, oyunun 
kurallarını değiştirdik. Yatırım odaklı 
büyümeyi misyon edinen bir şirket 
olarak, 2022’nin sonunda yakaladığımız 
karlılık oranını 2023’te de sürdürerek, 
yılı başa baş noktasında kapatmayı 
hedefliyoruz” diye konuştu.  

“Önceliğimiz Türkiye 
ekonomisine katkı sağlamak”
Türkiye’de ikinci el araç deneyimini 
yeniden tasarlayarak, müşterilerine 
gönül rahatlığıyla araç alıp satma 
imkanı yarattıklarını söyleyen Lawrence 
Merritt, “Türkiye; 50 milyar doları 
aşan ikinci el araç pazarıyla Avrupa’da 
İngiltere, Fransa ve Almanya’nın 
ardından dördüncü konumda yer alıyor. 
VavaCars olarak kuruluşumuzdan bu 
yana geçen 3 yıllık sürede bu pazarın 
daha da büyümesi adına Türkiye’ye 
dışarıdan 100 milyon dolarlık yatırım 
getirdik. Sürdürülebilir ekonomik 
kalkınmaya destek veren, pazara katma 
değer sağlayan, güvenilir ve ilham 
verici bir marka olarak, 2023’te de ülke 
ekonomisine katkı sağlamaya devam 
etmek öncelikli hedeflerimiz arasında 
yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Lawrence Merritt
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2023 yılı Ocak ayında toplam üretim bir 
önceki yılın aynı dönemine göre % 24, 
otomobil üretimi % 48 oranında arttı. 
Ocak ayında toplam üretim 111 bin 837 
adet, otomobil üretimi ise 70 bin 723 
adet düzeyinde gerçekleşti.
2023 yılı Ocak ayında toplam pazar 
geçen yılın aynı dönemine göre % 35 
artarak 53 bin 509 adet düzeyinde 
gerçekleşti. Ocak ayında otomobil 
pazarı ise % 29 oranında artarak ve 37 
bin 288 adet olarak gerçekleşti.
Ticari araç grubunda, 2023 yılı Ocak 
ayında üretim % 4 seviyesinde 
azalırken, ağır ticari araç grubunda % 
56 arttı, hafif ticari araç grubunda ise 
% 8 seviyesinde azaldı. 2021 yılı Ocak 
ayına göre ticari araç pazarı % 51, hafif 
ticari araç pazarı % 49 ve ağır ticari araç 
pazarı ise % 62 oranında azaldı.
2023 yılı Ocak ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre, toplam otomotiv 
ihracatı adet bazında % 17, otomobil 
ihracatı % 46 oranında arttı. Ocak 
ayında, toplam ihracat 79 bin 381 adet, 
otomobil ihracatı ise 51 bin 122 adet 
düzeyinde gerçekleşti.
2023 yılı Ocak ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre, toplam otomotiv 
ihracatı Dolar bazında % 23, Euro 
bazında ise % 29 arttı. Bu dönemde 
toplam otomotiv ihracatı 2,8 Milyar $ 

olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı 
% 40 artarak 874 Milyon $ seviyesinde 
gerçekleşti. Euro bazında otomobil 
ihracatı ise % 48 artarak 811 Milyon € 
seviyesinde gerçekleşti.

ÜRETİM
• 2023 yılı Ocak ayında toplam üretim 

bir önceki yılın aynı dönemine göre 
% 24 artarak toplam 111 bin 837 adet 
olarak gerçekleşti.

• 2023 yılı Ocak ayında traktör üretimi 
ile birlikte toplam üretim 116 bin 730 
adet olarak gerçekleşti.

• 2023 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan 
ticari araçlar üretimi, 2022 yılı Ocak 
ayında % 4 seviyesinde azalırken, 
ürün grubu bazında üretim:

- Kamyonda % 52
- Midibüste % 86
- Otobüste % 81 oranlarında artarken
- Minibüste % 8
- Kamyonette % 8 oranlarında azaldı.
• 2023 yılı Ocak ayında otomobil 

üretimi, 2022 yılına göre % 48 
oranında artarak 70 bin 723 adet 
düzeyinde gerçekleşti.

• 2023 yılı Ocak ayında traktör üretimi % 
36 oranında azalarak 4 bin 893 adet oldu.

• 2023 yılı Ocak ayında toplam pazar 
geçen yılın aynı dönemine göre % 35 

artarak 53 bin 509 adet düzeyinde 
gerçekleşti.

• 2023 yılı Ocak ayında otomobil 
satışları, 2021 yılı aynı ayına göre % 
29 oranında arttı ve 37 bin 288 adet 
olarak gerçekleşti.

• 2023 yılı Ocak ayında otomobil 
pazarında ithalatın payı % 69 olarak 
gerçekleşti.

- 2023 yılı Ocak ayında geçen yılın 
aynı ayına göre toplam otomobil 
satışları % 29, ithal otomobil satışları 
% 46 ve yerli otomobil satışları % 1 
oranlarında arttı.

• 2023 yılı Ocak ayında hafif ticari araç 
(minibüs + kamyonet) pazarında 
ithalatın payı % 56 olarak gerçekleşti.

- 2023 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı 
ayına göre toplam hafif ticari araç 
satışları % 49, yerli hafif ticari araç % 1 
oranlarında azalırken, ithal hafif ticari 
araç satışları % 146 oranında arttı.

• 2023 yılı Ocak ayında; bir önceki 
yılın aynı ayına göre ağır ticari araç 
pazarı % 62 artarak 2 bin 615 adet, 
kamyon pazarı % 56 oranında artarak 
2 bin 343 adet, otobüs pazarı % 
227 oranında artarak 98 adet ve ise 
midibüs pazarı ise % 112 oranında 
azalarak 174 adet düzeyinde 
gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii 2023 Yılı
Ocak Ayı Sonuçları

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

• Son 10 yıllık ortalamalara göre 2023 
yılı Ocak ayında toplam pazar % 55, 
otomobil pazarı % 51, hafif ticari araç 
pazarı % 67 ve ağır ticari araç pazarı % 
67 oranlarında artış gösterdi.

İHRACAT
• 2023 yılı Ocak ayında adedi 51 bin 122 

adet otomobil olmak üzere, toplam 
üretimin % 71’ini oluşturan 79 bin 381 
adet taşıt ihraç edildi. 2023 yılı Ocak 
ayında gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 

2021 yılı aynı ayına göre % 17 arttı.
• Bu ayda otomobil ihracatı bir önceki 

yılın aynı ayına göre % 46 oranında 
artarken, ticari araç ihracatı % 14 
oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 
2022 yılına göre % 25 artarak bin 718 
adet olarak gerçekleşti.

• Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) 
verilerine göre, 2023 yılı Ocak ayında 
toplam ihracat, 2022 yılına göre % 23 
oranında arttı ve 2,8 milyar $ oldu. 

Euro bazında ise % 29 artarak 2,6 
milyar € olarak gerçekleşti.

• Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi 
ihracatı % 26 oranında , yan sanayi 
ihracatı % 20 oranında arttı.

• Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine 
göre, toplam otomotiv sanayi 
ihracatı, 2023 yılı Ocak ayında % 
14 pay ile ihracat sıralamasında ilk 
sırada yer aldı.

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

Kaynak: OSD

Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)
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AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren 
Petlas, sürdürülebilir büyüme anlayışıyla 
çalışmalarını sürdürüyor. Petlas’ın 
2022 verileri, yeni yatırımlarını ve 2023 
hedeflerini paylaşan Petlas Genel Müdürü 
Hakan Yalnız, yeni fabrika, enerji, tesis ve 
ekipman yatırımları ve sürdürülebilirlik 
hedefleri hakkında bilgi verdi. Petlas’ın 
başarılı stratejileri sonucunda 2022’yi 
hem yurt içinde hem de ihracatta artışla 

kapattıklarını belirten Hakan Yalnız, “2022 
yılsonu itibarıyla Petlas, cirosal olarak 
yüzde 124’lük artışla 13 milyar 369 milyon 
TL gelir elde etti. Yurt içi satışımız yüzde 
135, yurt dışı satışımız ise yüzde 111 
oranında artış gösterdi. İhracatımızın ciro 
içindeki payı 364 milyon dolar (6,11 milyar 
TL) olurken, 2023 için de hedef büyüttük; 
yeni dönemde ihracatta ciro öngörümüz 
400 milyon dolar” ifadelerini kullandı. 

İhracatta yeni pazarlar mercek 
altında
“Petlas olarak Türkiye’den en çok 
ülkeye lastik ihracatı yapan üretici 
pozisyonundayız” diye devam eden 
Hakan Yalnız, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Lastik sektörünün en büyük ihracatçısı 
olarak 2021 yılında Altın İhracatçı Ödülü 
aldık. 2022 yılında ise 120 ülkeye düzenli 

Petlas’tan 360 milyon dolarlık 
yeni fabrika yatırımı

2022’yi ciro bazında bir önceki yıla 
göre yüzde 124’lük artışla, 13 milyar 
369 milyon TL’yle kapatan Petlas, 
ihracatta hedef büyüterek satış 
hacmini artırmanın yanı sıra farklı 
pazarlara açılmayı hedefliyor. 2023’te 
360 milyon dolarlık yeni fabrika 
yatırımı için harekete geçen Petlas, 
bu hamleyle üretim kapasitesini yıllık 
340 bin tona çıkaracak. Petlas, yeni 
fabrika haricinde enerji, bina, tesis ve 
ekipmanlara yönelik toplam 60 milyon 
dolarlık yatırım gerçekleştirecek.



692023   RADÜS DERGİSİ

ihracatımız oldu. İhracatımızın yüzde 
42’si Avrupa’ya, yüzde 32’si Asya’ya, 
yüzde 13 Kuzey Amerika’ya, yüzde 6 
Güney Amerika’ya, yüzde 6’sı ise Afrika 
ve Avustralya’ya yapıldı. 2023 ihracat 
hedefimizden bahsedecek olursak, 
daha önce Asya ve Afrika’da hiç satış 
yapmadığımız Moğolistan, Myanmar, 
Gabon, Zambia, Botswana gibi ülkelere 
giriş yapmak istiyoruz. Arjantin, Şili, 
Brezilya gibi Güney Amerika ülkeleri 
ile Mısır, Cezayir gibi Kuzey Afrika 
ülkelerinde de pazar payımızı artırmayı 
ve alternatif pazarlar geliştirmeyi 
hedefliyoruz. Bu ülkelerde yük ve 
sanayiye yönelik karayolu taşımacılığı 
alanında da varlığımızı güçlendirmek 
ve Kuzey Afrika ülkelerinde pazarımızı 
segment çeşitliliği ile artırmak istiyoruz. 
Önem verdiğimiz pazarlarımızdan olan 
Türki Cumhuriyetlerde de satış artırma 
hedefimiz var. Mevcutta en çok satış 
yaptığımız rekabetin ve teknolojinin üst 
düzeyde olduğu Almanya, Fransa ve 
kuzey Avrupa ülkelerinde de yaşanan 
resesyona rağmen pazar payımızı 
korumaya odaklanacağız. Öncelikli 
büyüme hedefimiz ise ABD, Güney 
Amerika ve Avrupa pazarında nitelikli 
büyüme yönünde.”

2023’te 60 milyon dolarlık  
yatırım hedefliyor
Petlas’ın 2022’de 47 milyon dolarlık yatırım 
yaptığına dikkat çeken Hakan Yalnız, 
“Petlas, AKO Grup tarafından satın alındığı 
2005 yılından bu yana 17 yılda 630 milyon 
dolar (yıllık ortalama 37 milyon dolar) 
düzeyinde yatırım gerçekleştirdik. Yalnızca 
geçen yıl 47 milyon dolarlık yatırım yaptık. 
Uçak sanayi ile ilgili test makineleri 
ve yeni üretim makinelerine 
yatırım yaptık. Bu yıl için 
ise 60 milyon dolarlık 
yatırım hedefimiz var. 
Bu yatırımlar enerji, 
bina, tesis ve ekipman 

yatırımlarını kapsıyor. Sadece enerji için 
öngördüğümüz yatırım tutarı ise 19 
milyon dolar” dedi. 

2022’de hayata geçirilen Yüksek Katlı 
Akıllı Depo hakkında da bilgi veren Yalnız, 
“20 milyon dolarlık yatırımla devreye 
aldığımız Yüksek Katlı Akıllı Depo yatırımı 
ile üretim kapasitesinin genişletilmesi 
çalışmalarımız kapsamında önemli bir 
adım atmış olduk. Üretim prosesinde 
son kontrol ve otomatik test süreçleri 
tamamlanan lastikler, el değmeden 
robotik sistemlerle depo alanına transfer 
ediliyor. Son teknoloji otomasyonel 
taşıma sistemleriyle çok katlı depolama 
alanında depolanan lastikler sistematik 
şekilde sevk ediliyor. Yüksek Katlı 
Depolama sistemi Binek, SUV ve Hafif 
Ticari olmak üzere toplamda 1 milyon 
adetten fazla lastik depolama kapasitesine 

sahip. Yeni yatırımlarımızla birlikte 
güçlü büyümemizi 

sürdüreceğiz” 
dedi. 

Avrupa’nın tek çatı altında en 
büyük lastik fabrikasıyız
Petlas’ın Kırşehir’de hayata geçireceği 
yeni fabrikası hakkında da bilgi veren 
Hakan Yalnız, “Yeni fabrikamız için 
toplam 360 milyon dolarlık bir yatırım 
tutarı öngörüyoruz. Petlas’ın mevcutta 
yıllık üretim kapasitesi 240 bin ton ve 
yeni fabrika yatırımıyla yıllık üretim 
kapasitemizin 100 bin ton ilave ile 340 
bin tona ulaşmasını hedefliyoruz. 1.850 
kişiye istihdam yaratacak bu fabrika 
yatırımımızda çalışmalar tüm hızıyla 
sürüyor. Binek ve hafif ticari araçlar için 
yeni nesil lastik üretim teknolojileriyle 
donatılacak fabrikamızın inşaatına 2023 
yılında başlamayı ve 2025 ve 2026 yılları 
itibarıyla tamamlayarak Avrupa’nın tek 
çatı altında en büyük lastik fabrikası olma 
pozisyonumuzu korumayı hedefliyoruz. Bu 
planlı yatırımlarımızla çevre coğrafyamızda 
en büyük üretici konumumuzu uzun yıllar 
sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. 

“Toplam enerji tüketimimizin yüzde 
60’ını kendimiz üreteceğiz”
Petlas’ın sürdürülebilirlik alanındaki 
çalışmalarının 2023’te de devam 
edeceğinin altını çizen Hakan Yalnız, 
şunları aktardı: “Petlas olarak, çevreye 
duyarlı enerji politikamız kapsamında 
fabrika çatımızda uygun olan alanlarını 
ve üretim tesisimizin bulunduğu arazinin 
bir kısmına GES yaparak temiz elektrik 
enerjisi üretimi gerçekleştiriyoruz. Bunun 
yanı sıra 40 milyon liralık yatırımla devreye 
alacağımız akışkan yataklı kazan ve buna 
bağlı turbo şarjlı buhar türbininden 15 
megawatlık elektrik üretimi sağlayacağız. 
Bu çerçevede bakıldığında GES 
yatırımımızla toplam enerji harcamamızın 
yüzde 20’sini, Turbo kompresörlü 
jeneratörle yüzde 40’ı olmak üzere toplam 
enerji tüketimimizin yüzde 60’ını kendimiz 

üretmeyi planlıyoruz. 
Karbon ayak izimizi 
azaltmaya yönelik 
projelerimiz ise 
2023’te de devam 

edecek.”

Hakan Yalnız



70 RADÜS DERGİSİ   2023

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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Kış aylarında hava sıcaklıklarının 
düşmesi, gizli buzlanma ve kar yağışı 
gibi mevsimsel şartlar yolculukları 
zorlaştırıyor. Ancak birkaç önemli noktaya 
dikkat edildiğinde tatilde de sürüş keyfini 
yaşamak mümkün. Dünyanın lider lastik 
üreticilerinden Goodyear, daha güvenli 
ve konforlu bir yolculuk yapmak ve kış 
tatilinin tadını çıkarmak isteyenlere çok 
önemli ipuçları veriyor:

•  Yola çıkmadan önce lastiklerinizin diş 
derinliğini ölçün ve yasal sınır olan 1,6 
mm’nin altındaysa lastiklerinizi hemen 
değiştirin.

•  Aracınızın periyodik bakımlarını 
zamanında yaptırın.

•  Lastik basınçlarının araç üreticisinin 
önerdiği değerlerde olduğundan emin olun.

•  Yola çıkmadan önce yol durumuna ilişkin 
haberleri okuyun.

•  Hava durumuna uygun lastiklerin aracınızda 
takılı olduğundan emin olun. Hava sıcaklığı 
+7 derecenin altında ise kış lastiği kullanın.

•  Araç hareket etmeden önce araçtaki 
herkesin kemerlerinin bağlı olduğundan 
emin olun.

•  Önünüzdeki araçla takip mesafenizi koruyun.
•  Kış lastikleri bünyesinde farklı teknik 

özellikleri barındırabilir, her kış lastiği 
aynı değildir. Kış lastiğinizin 3PMSF işareti 
taşımasına dikkat edin.

•  En iyi performans için aynı desene sahip 

dört kış lastiği kullanın.
•  Yola çıkmadan mola yerlerini planlayın.
•  İki saatte bir 15-20 dakikalık molalar verin.
•  Yolculuk boyunca temiz hava almayı 

ve gerekli zamanlarda mola yerlerinde 
dinlenmeyi unutmayın.

Goodyear’dan keyifli bir Goodyear’dan keyifli bir 
tatil için ipuçları...tatil için ipuçları...

Yapılan araştırmalar, arızaların Yapılan araştırmalar, arızaların 
ve teknik sorunların önemli bir ve teknik sorunların önemli bir 
bölümünün tatil için uzun yola bölümünün tatil için uzun yola 
çıkıldığında meydana geldiğini çıkıldığında meydana geldiğini 
gösteriyor. Ancak, tatile çıkmadan gösteriyor. Ancak, tatile çıkmadan 
iyi hazırlık yaparak araçla iyi hazırlık yaparak araçla 
çıkılan tatili çok daha keyifli ve çıkılan tatili çok daha keyifli ve 
güvenli hale getirmek mümkün. güvenli hale getirmek mümkün. 
Goodyear, tatilde keyifli ve güvenli Goodyear, tatilde keyifli ve güvenli 
bir yolculuk geçirebilmeleri için bir yolculuk geçirebilmeleri için 
sürücülere, seyahat öncesi hazırlık sürücülere, seyahat öncesi hazırlık 
önerileri ve yoldayken dikkate önerileri ve yoldayken dikkate 
alınması gereken ipuçları sunuyor.alınması gereken ipuçları sunuyor.
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Aydın’ın Güzelçamlı ilçesininsınırlıları 
içinde bulunan Dilek Yarımadası, ba-
rındırdığı bitki vehayvan çeşitliliği ile 
Türkiye’ninen zengin millî parkıdır. Tür-
kiye’yiüç tarafından çevreleyen tümsa-
hil şeridinde yer alan ağaç veağaççık-
ların oldukça büyük birbölümü Dilek 
Yarımadası’ndayetişir. Ayrıca maki flo-
rasının en iyiörneklerine burada rast-
lanabilir.Büyük ve Küçük Menderesır-
maklarının arasında kalanyarımada, 
beş yüz milyon yıllık biroluşumdur. Bu 
bölgede pek çokderin kanyon, vadi, 
tepe ve koybulunur. Yarımadanın gü-
neyindebulunan Büyük Menderes Del-
tası,lagün ve tuzlu bataklıklar içerenol-
dukça geniş bir sulak alandır.

Delta sadece bölgeye özgü endemik-
bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği-
yapmakla birlikte göçmen kuşlarında 
en önemli yaşam alanlarındanbirini 
teşkil eder. Yarımada ayrıcanesli tü-
kenmekte olan Anadolu Parsı’nın ba-
tıda bulunabileceğison yerdir. Kurt, 
tilki, çakal, sırtlan, vaşak, yaban kedisi, 
porsuk, sansar, kirpi, oklu kirpi, yaban 
domuzu, kertenkele, kaplumbağa, 

kaya kartalı, deniz kartalı, şahin, do-
ğan, martı, karatavuk, keklik, kaya gü-
vercini, tahtalı güvercin, yaban ineği, 
yabani at, tavşan, su samuru, Akdeniz 
foku, çulluk, kerkenez, yeşilbaş ördek, 
Hazar sumrusu gibi hayvanların yanı 

sıra, eskiden doğaya terk edilmiş sı-
ğırlar ile atların nesilleri yarımadada 
yabani bir hayat sürmektedir.

Bölgenin coğrafi ve jeolojik yapısının 
çok çeşitli olması, bitki örtüsünü de 
çeşitlendirir. Yarımadanın barındırdığı 
804 bitki türünden 6’sı, dünyanın baş-
ka hiçbir yerinde görülmemektedir. 
Avrupa Konseyi millî parkı, bitki örtü-
sü açısından soyu tükenmekte veya 
genetik çeşitliliği azalmakta olan bir 
canlı türü veya topluluklarını koruma-
ya yönelik uluslararası düzeyde koru-
ma alanı ilan etmiştir.

Millî parkın girişine yakın bir yerde bu-
lunan Zeus Mağarası, bölgenin en çok 
dikkat çeken doğal yapılarından biridir. 
Mağaranın 10-15 metre derininde bi-
riken mavi-yeşil renkteki su, denizden 
gelen tuzlu su ile dağdan gelen tatlı 
suyun karışımıyla oluşan hafif bir ma-
den suyudur. Milli Park özellikle nisan 
ayından itibaren yoğun ilgi görmekle 
birlikte Zeus Mağarası da doğal ve ha-
vuz niteliği taşımaktadır.

HUZURUN ADRESİ

Dilek Yarımadası 
 Milli Parkı
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ANKARA YAZI - VEDA MEKTUBU
Yönetmen: Kemal Uzun

Oyuncular: Sefa Zengin, Gürkan Uygun, İpek 
Tuzcuoğlu, Münir Can Cindoruk

12 Eylül öncesi yaşanan ve darbeye zemin hazırlayan 
ulusal kaosu konu eden filmler arasındaki yerini 

alıyor “Ankara Yazı”. Ankara’da, 10 Ağustos 1978 günü 
genellikle solcuların gittiği bir kahvehane taranır. Üstelik 

o dönemde ülke genelinde hakim olan sıkı yönetime 
rağmen meydana gelmiştir Balgat katliamı. Ardından 

polis çevre semtlerde araştırma yapmaya başlar ve 
olayla ilgisi olabileceğine inanılan bazı ülkücü gençleri 

gözaltına alır. Aralarında, yirmi yaşındaki Mustafa 
Pehlivanoğlu (Münir Can Cindoruk) da bulunmaktadır. 

Gözaltına alınmasının ardından Pehlivanoğlu’nun annesi 
Zeynep (İpek Tuzcuoğlu) ve babası Ahmet Bey’in (Gürkan 

Uygun) hukuki mücadele süreci başlar. Bu arada 12 
Eylül çatıp gelir, uzun süren işkenceler, acele verilmiş bir 
idam kararıyla son bulur. Üstelik Pehlivanoğlu, sonraları 

mahkemede işkence ile suçun kendisine zorla kabul 
ettirildiğini söylemesine rağmen idam edilmiş, ailesinin 

günler sonra haberi olur. Esasında TRT için TV filmi olarak 
hazırlanan “Ankara Yazı”, 80 darbesinin en önemli

sonuçlarından birini gözler önüne sererken, oyuncuların 
performansıyla da dikkat çekiyor.SUÇLU

Yönetmen: Ariel Vromen
Oyuncular: Kevin Costner, Ryan Reynolds, Gal Gadot

Tür: Bilimkurgu, Gerilim, Aksiyon

Dutchman olarak bilinen hacker Jan Strook (Michael 
Pitt), tüm dünyanın nükleer savunma bilgilerini 

saklayan bilgisayar kodlarını saptıracak bir program 
yapması istenince, panikler ve işi CIA’e devretmeye 

çalışır. Londra’daki ajan Bill Pope (Gal Gadot) ile iletişime 
geçer, Pope’un onu güvence altına alma ve hizmetleri 

için gerekli parayı sağlama şansı olmasına rağmen, 
Dutchman’den görevi yerine getirmesini isteyenler 

Pope’u yakalar ve Dutchman’i nereye sakladığını 
söyleyemeden öldürler. Dutchman’i bulmak için akla 

gelen çare, ölen bir insanın beynindeki anı örüntülerini 
yaşayan bir insanın beynine aktarma yöntemi olur ve Dr. 
Franks’e (Tommy Lee Jones) başvururlar. Olayın psikolojik 

boyutu dolayısıyla Jericho Stewart da (Kevin Costner) 
devreye girer. Ne var ki Pope’un beynindeki bilgilerin 

aktarıldığı kişi, ömrünün büyük bir kısmını cezaevinde 
geçirmiş, azılı bir suçludur. Zira yapılacak işlemin 

tehlikeli olması sebebiyle en uygun denek odur. Empati 
duygusundan yoksun, hiçbir şey hissetmeyen bu adam, 

sahip olduğu değerli bilgilerle ne yapacaktır?
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KOMPLO
Gayle Lynds

Olimpos Yayınları

CIA’in üst düzey Gizli 
Servis’inin baş ajanı Charles 

Jay Tice, uluslararası 
istihbarat söz konusu 

olduğunda dünya çapında 
tanınan bir efsane olmuştur. 
Ne var ki Tice, aynı zamanda

Birleşik Devletler’in 
güvenliğini tehlikeye atacak 

bazı bilgileri satan bir haindir. 
İhaneti ortaya çıkınca Tice 

maksimum güvenlik altındaki 
bir cezaevine konulur. 
Ve bir gün hücresinin 
boş olduğu görülür. 

Tice, herhangi bir alarma 
yakalanmadan, arkasında 

hiçbir iz bırakmadan ortadan 
kaybolup gitmiştir.

ŞEHİR 
ALTYAPISI
Sibel Ecemiş Kılıç

Nobel Akademik Yayıncılık

Kentsel gelişimi ve planlamayı 
yöneten kişiler, altyapı ile 

zorunlu bir ilişki kurmaktadırlar. 
Altyapısız bir kentin varlığından 

söz etmek mümkün değildir. 
Kentleşmenin günümüzde 
ulaştığı boyut, altyapının 

mevcut durumunu ve gelişme 
potansiyelini de iyi analiz 

etmeyi gerektirmektedir. Zira 
durum sadece mühendislik 
değil, ekolojik bakımdan da 

önem taşımaktadır. Şehir 
Altyapısı, daha yaşanılabilir 
ve sürdürülebilir kentlerin 

tasarlanması ve planlanması 
konusunda yapılabileceklere ışık 

tutuyor.

DÜNYA
DÜZENİ

Henry Kissinger
Boyner Yayınları

Herry Kissinger, ABD’de Ulusal 
Güvenlik Danışmanlığı, Dışişleri 

Bakanlığı ve birçok başkana 
dış siyaset konularında 

danışmanlık yapmış olan, 
1973 Nobel Barış Ödülü 

sahibi önemli bir siyasetçi. 
Kissinger, hem deneyimlerini 
hem de geçmişe ve geleceğe 
yönelik değerlendirmelerini 

Dünya Düzeni’nde 
okuyucuya aktarıyor. Yazarın 

araştırmalarına ve kişisel 
deneyimlerine dayanan eser, 

dünya tarihinde meydana 
gelmiş önemli olaylara dair 

kültür, din, gelir dağılımı, 
bilimsel ilerleme ve liderlik 

ekseninde bir keşif sunuyor.
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Ø20 BULMACA

Soldan sağa
1. Övmek, gururunu okşamak.

2. Radikal.

3. Gazete, dergi gibi yayınlarda sayfa düzeni.

4. Saat, pusula gibi araçlarda, üzerinde yazı rakam 
veya başka işaretler bulunan düzlem.

5. Padişah sefer katılmadığı zaman ordu 
başkumandanlığına getirilen sadrazama verilen ad.

6. Zorunlu bir şekilde yapılan.

7. Edirne ilinde bulunan, Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki sınır kapısı.

8. Odunu güç yanan, yaprakları yapışkan, meyvesiz bir 
çeşit ağaç.

Yukarıdan aşağı
1. Nazar değmesine karşı tütsü olarak kullanılan bir 
bitki.

2. Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş.

3. Değerli eşyaların veya paraların saklandığı yer.

4. Daha iyi ürün elde etmek için, bir ağaçtan başka bir 
ağaca dal nakledilmesi.

5. Yaban atlarına bakan kimse, yabani at çobanı.

6. Açık, ortada.
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• JUMBO KARİDES 13 ADET
• TEREYAĞI 20 GR
• FINDIK TURP 3 ADET
• TAZE FESLEĞEN 5 YAPRAK
• NAR EKŞİSİ 10 GR
• DOMATES 80 GR
• TUZ 1 GR
• KARABİBER 1 GR
• SARIMSAK 2 DİŞ
• TORTİLLA EKMEĞİ
  33 CM LİK 1 ADET
• KIRMIZI TOZ BİBER 2 GR

Ayıkladığımız Jumbo 
karidesleri tereyağı ile sote 
ederek pişiriyoruz. Karidesler 
pişmek üzereyken kabuğunu 
soyup küp küp doğradığımız 
domatesleri, sarımsağı tuzu, 
karabiberi, yuvarlak şekilde 
doğradığımız fındık turpu ve 
fesleğeni ilave edip biraz daha 
soteleyip pişirme işlemini 
bitiriyoruz. Tortilla ekmeğini 
yuvarlak bir format yardımı 
ile halka halka çıkarıyoruz. 

Ve kızgın yağda kızartıyoruz. 
Servis tabağına öncelikle 
nar ekşisini görseldeki gibi 
çektiriyoruz ve sırası ile bir 
adet tortilla ekmeği üzerine 
üç adet karides karışımından 
ekliyoruz ve bu işleme kat 
kat devam ediyoruz. En üste 
bir adet karides ve fesleğen 
yaprağı ilave ederek karides 
kulisimizi tamamlıyoruz.

Afiyet olsun...

H
az

ır
la

nı
şı

Malzemeler
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