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DOSYA I YAZ LASTİĞİ

Güvenli sürüşün en önemli şartla-

rından birisini kuşkusuz araca ve 
mevsime uygun lastik kullanımı 
oluşturuyor. Zorunlu kış lastiği 

uygulaması 1 Nisan’da sona eriyor. Bu ta-

rihten sonra yaz lastiğine geçilmesi güvenli 
sürüş için oldukça önemli. Lastik Sanayici-
leri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel 
Sekreteri Erdal Kurt, kış lastiğinden yaz las-

tiğine geçerken dikkat edilmesi gereken nok-

taları ve LASİD’in faaliyetlerini Ekovitrin’e 
anlattı.

 Doğru zamanda doğru lastik kullanımı 
neden önem taşıyor? 

Aracınıza ve mevsimine uygun lastik kul-
lanımı güvenli sürüşün en önemli şartı. Ara-

cınızın yol ile temasını sağlayan tek bağlantı 
noktası, lastiğinizin yola bastığı alan; o da 
neredeyse elinizin ayası kadar. Bu alanı doğ-

ru kullanmazsanız hayatınızı, araçtaki yol-
cuların hayatını ve trafikteki başka araçları 
ve onların taşıdığı hayatları tehlikeye atmış 
olursunuz. Güvenli sürüş için aracınıza en 
uygun ve doğru lastiği seçmeli, onu da doğru 
şekilde kullanmalısınız. Doğru lastik seçer-
ken iki önemli kriter var. Birincisi araç üreti-
cisinin hız, yol, yük vb etkenlere ve o aracın 
özelliklerine göre test ederek belirlediği ebat 
ve türdeki lastik. İkinci kriter de lastik üreti-
cilerinin farklı hava, yol ve kullanım koşul-
larını dikkate alarak tasarladıkları lastiklerin 
seçilmesi. 7 derece ve altındaki sıcaklıklarda 
yani kış koşullarında kış lastiği; bahar ve yaz 
aylarında ise yaz lastiği kullanmak gerekir.  

GÜVENLİ SÜRÜŞÜN
EN ÖNEMLİ ŞARTI

DOĞRU LASTİK
Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri 

Erdal Kurt, “Araca ve mevsime uygun lastik kullanımı güvenli 
sürüşün en önemli şartı. Güvenli sürüş için araca en uygun ve 

doğru lastik seçilmeli, o da doğru şekilde kullanılmalı” dedi.

ERDAL KURT
Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği Genel Sekreteri

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal 
Kurt, “7 derece ve altındaki sıcaklıklarda yani kış koşullarında kış 
lastiği; bahar ve yaz aylarında ise yaz lastiği kullanmak gerekir” diyor. 
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“KIŞ LASTİĞİ YAZIN 
KULLANILMAZ”

 Kış lastiklerinin diğer lastiklerden farkı 
nedir? Yazın kış lastiğini kullanırsak ne 
olur? 

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki hava 
sıcaklıklarına uygun tekniklerle donatılmış-

tır. Lastiğin yolla temas eden sırt bölgesinin 
karışımı yaz lastiğine göre farklı. Oluk sayısı 
daha çok ve daha geniştir; ayrıca tutunmayı 
artıran kılcal kanallar eklenmiştir. Bütün bu 
özellikleri sayesinde kış koşullarında yaz 
lastiklerine oranla daha yüksek yol tutuşu ve 
daha kısa fren mesafesi sağlanır. Ama kış las-

tikleri; sıcak havalarda kullanım için uygun 
değil; kış lastiklerinin yazın ıslak zemindeki 
fren mesafesi yaz lastiğine oranla daha uzun. 
Kış koşullarında sizlere daha iyi performans 
sağlaması için üretilen lastiği yaz aylarında 
kullanmaya devam ederseniz; kış lastiğinin 
sağladığı tüm avantajlar tersine döner. Ayrıca 
yuvarlanma direnci yüksek olduğu için yakıt 
tüketiminiz artar. 

 Kış lastiğini ne zaman çıkarmalıyız?
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık-1 

Nisan tarihleri arasında. Ama bildiğiniz gibi 
ülkemizde sıcaklık farklılıkları bölgeden böl-
geye değişiklik gösteriyor. Örnekle anlatmak 
istersek Ağrı’da 1 Nisan itibarıyla kar kalk-

mamış olabilir, Elazığ’da ise hava sıcaklığı 7 
derecenin üzerine çıkmamış olabilir. Bu du-

rumda uygulama süresinin uzatılması veya 
kısaltılması kararı illerin valiliklerine bırakıl-
mıştır. Dolayısıyla sorunuza en doğru cevabı 
vermek istersek sürücülerimize bulundukları 
ilin Valilik duyurularını takip etmelerini öne-

ririz.  

“LASTİKLER UYGUN KOŞULLARDA 
MUHAFAZA EDİLMELİ”

 Açığa çıkan kış lastiklerimizi ne yapma-
lıyız? Nasıl saklamalıyız?

Lastiklerin kullanılmadıkları dönemlerde 
uygun koşullarda muhafaza edilmesi gerekir. 
Kullanılmayan lastikler tekrar araç altına ta-

kıldıklarında performans kayıpları yaşanma-

ması için en ideal şartlarda saklanmalı. Kuru, 
serin, güneş ışığı almayan asit ve yağ benzeri 
kimyasallardan uzak ortamlar lastik sakla-

maya uygun ortamlardır. 

Lastikleri saklarken dikkat edilmesi gere-
ken noktalar şunlar:
• Güneş ışınlarıyla yüksek mor ötesi ışın içe-

ren güçlü yapay ışınların ürün üzerine gel-
mesi önlenmeli. Lastiğinizi güçlü olmayan 
yapay ışık altında saklamalısınız.
• Depo zemini; betondan düzgün yapılmış 
olup, temiz olarak muhafaza edilmeli.

• Lastikler mümkün ise dik olarak ve yan 
yana, değil ise üstüste 8 adetten daha fazla 
olmamak ve zaman zaman üstteki alta man-

tığıyla yer değiştirilerek istiflenmeli; yerleri 
dönüşümlü olarak değiştirilmeli. Lastikle-

rinizi ağırlık ya da basınç yüzünden kalıcı 
deformasyona maruz bırakmamaya özen 
gösterin. 
• Lastiğinizi oda sıcaklığında saklamalısınız. 
Depo ortamı mümkün olduğunca serin, kuru 
ve havalandırılmış olmalı. Nemli, ıslak veya 
rutubetli ortamlarda kesinlikle saklanmama-

lı. 
• Lastiklerinizi; solvent, yakıt, asit vb kimya-

salların bulunduğu depolarda ve kıvılcım çı-
karabilecek makinelere yakın depolamayın. 
• Ürünlerin tesisat boruları ve radyatörlerle 
doğrudan teması önlenmeli.
• Tavan/çatı, pencereler, giriş ve benzeri yer-
lerden su sızıntısı olmamalı.
• Ürünleri kirletecek ve/veya zarar verecek 
maddeler depoda bulunmamalı.

 Lastikleri değiştirirken nelere dikkat 
etmeliyiz?

Yaz lastiklerine geçişte lastiğin araç altına 
takılması sırasında önemle dikkat edilmesi 
gereken noktalar ise şöyle:

Diş derinliği çok önemli: Kış lastiğine 
geçerken sakladığınız yaz lastiğinizin diş 
derinliğini mutlaka kontrol etmelisiniz. Diş 
derinliğinin yasal sınır olan 1.6 mm’den 
daha düşük olmaması gerekir. Düzensiz aşın-

malara dikkat: Yaz lastiklerinizin diş, topuk, 
yanak ve sırt kontrollerini yetkili servislere 
yaptırmanızı öneririz. Lastiğinizin herhangi 
bir noktasında görülen düzensiz aşınma, de-

linme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler 
uzmanları tarafından incelenmeli ve alınacak 
karara göre uygulama yapılmalı. Doğru janta 
monte: Lastiklerinizin doğru ve teknik olarak 
uygun janta monte edilmesini sağlamalısınız. 
Doğru jant ölçüsü lastik üreticisinin belirttiği 
ebatlarda olmalı.

Uygun Lastik Basıncı: Yaz lastiklerinizin 
uygun basınç değerlerinde şişirilip şişirilme-

diğini kontrol etmeli ve lastiğinize aracınızın 
kullanma kılavuzunda önerilen doğru ve uy-

gun havayı basmalı / bastırmalısınız. Balans 
ayarı: Lastiklerinizin balans ayarlarını yetkili 
servislerde yaptırmalısınız. Lastiğin araca 
montajı: Lastiklerinizi aracınıza monte etti-
rirken, hep karşılıklı gelen bijonları sıkarak 
tam ve sağlıklı bir şekilde taktırmalı ve sıkı-
lığı kontrol ettirmelisiniz. Hava basıncı kont-
rolü: Lastiğinizin havalarını mümkün oldu-

ğunca sık ve lastikler soğuk iken ölçmeli ve 
azalma var ise tamamlatmalısınız. Unutma-

yın doğru lastik doğru hava ile daha verimli 
hizmet eder. Yüksek basınç lastiğinizin sır-
tının ortasında, düşük basınç ise lastiğinizin 
sırtının omuza doğru kenarlarında anormal 
aşınmalara yol açar ve lastiğinizi zamanın-

dan önce değiştirmek zorunda kalırsınız. E

“SEKTÖRDE KÖPRÜ 
GÖREVİ GÖRÜYORUZ”

 Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları 
Derneği (LASİD) hakkında kısaca bil-
gi verir misiniz?

LASİD, lastik endüstrisini geliştirmek, 
sektörü yurtiçi ve yurtdışında daha güç-

lü bir şekilde temsil edebilmek amacıyla 
lastik sanayicileri ve ithalatçıları tara-

fından 2014 tarihinde kuruldu. Üyeleri 
Brisa, Continental, Goodyear, Hankook, 
Michelin, Pirelli Otomobil Lastikleri AŞ 
ve Prometeon Türkiye Endüstriyel ve Ti-
cari Lastikleri AŞ’dir. Derneğimiz sektör 
ve ürünlerle ilgili konularda kamuoyunu 
bilgilendirmeyi, doğru ve bilinçli lastik 
kullanımını yaygınlaştıracak faaliyetler 
gerçekleştirmeyi, sektörün sorunlarını 
topluca ele alarak sektör ile resmi kurum-

lar, yasa koyucular ve toplum arasında 
köprü görevi görmeyi hedefliyor.
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DOSYA I YAZ LASTİĞİ

Küresel ağır ticari lastik pazarı is-

tikrarlı bir şekilde büyüyor. 2018 
yılında yüzde 3 artışla 208 mil-
yon adede ulaşan ağır ticari las-

tik pazarının gelecek 5 yılda toplam yüzde 9 
artışla 228 milyon adede ulaşacağı öngörü-

lüyor. Türkiye’de ise, son 5 yılda yüzde 7,9 
büyüyen ağır ticari lastik pazarı, 2018 yılın-

da bir önceki yıla oranla yüzde 2,4 daraldı ve 
satışlar 2,4 milyon adet olarak gerçekleşti. 
Yerel pazarda satış rakamlarının 5 yıl içinde 
toplam yüzde 16 artış ile 2,8 milyon adede 
ulaşması bekleniyor.

Bu pazar şartlarında Brisa ticari ürün gru-

BRİSA’DAN AĞIR
TİCARİDE ‘AKILLI’ DÖNÜŞÜM

Akıllı hizmetleriyle Türkiye’de tüm filolarda 16,6 milyar TL kazanç 
yaratma potansiyeline sahip olan Brisa, 2019’da sahadaki güçlü 

varlığı ile müşterileri için sunduğu değeri artırmayı hedefliyor.

bunda güçlü bir performans gösterdi. Şirket, 
daralan pazarda sahadaki güçlü varlığı, yeni 
nesil ürünleri ve müşterilerine sunduğu top-

lam değerler paketi ile pazar payı kazanarak 
her 3 lastikten birinde tercih edildi.  

Bridgestone, Lassa ve Dayton markala-

rıyla Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, 2018 
yılında ağır ticari araç lastikleri pazarında 
katma değerli ürün ve akıllı hizmetleriyle 
büyümeyi sürdürdüğünü açıkladı. 

Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, 
Türkiye ağır ticari araç lastikleri pazarının, 
geçtiğimiz yıl yaşanan daralmaya rağmen 
güçlü bir potansiyel taşıdığını söyleyerek, 

“Ağır ticari araç parkı son 10 yılda yüzde 
12,7 büyüyen Türkiye’nin Batı ve Orta Avru-

pa Bölgesi’nde en büyük ticari araç parkına 
sahip olması da bu potansiyeli güçlendiriyor. 
2018’de hem yenileme hem OEM pazarının 
ilk tercihi olduk, sektörde en güçlü araç üre-

ticileriyle kuvvetli iş birliğimizi sürdürdük. 
Bridgestone, Lassa ve Dayton markalı Tür-
kiye’de üretilen lastiklerimizde Yerli Üretim 
logosunu kullanarak bu uygulamayı sek-

törümüzde ilk hayata geçiren şirket olduk. 
Lassa markamız ile sektörün lider markası 
konumumuzu güçlendirdik. Ticari lastik gru-

bunda yüzde 82 yerli üretim oranına ulaş-

BRİSA’DAN TÜRKİYE’YE AKILLI FABRİKA: Lastik devi Brisa, 300 milyon dolar yatırımla Aksaray’da inşa ettiği akıllı fabrikası ile katma 
değerli üretim ve teknolojide cesaretle yol alıyor. Brisa, Türkiye lastik sektörünün ilk akıllı fabrikası olan Aksaray Fabrikasında Endüstri 
4.0 uygulamalarıyla lastikte otonom dönemi başlatıyor. 
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Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, ağır ticari lastik pazarında büyümesini sürdüren Brisa’nın, yeni ve kesintisiz yolculuk deneyimleri 
için katma değerli ürün geliştirmeye ve akıllı hizmetlere odaklandığını söyledi.

tık. Dayton markamızın bölgesel segmentte 
yüzde 100’ünü İzmit fabrikamızda ürettik. 
Bununla birlikte sektör, kesintisiz yolculuk 
deneyimi ile yeniden şekilleniyor. Otonom 
sürüş ve elektrikli araçların yaygınlaşması ile 
başlayacak bu dönüşümle, lastik sektöründen 
beklentiler de değişiyor. Bu kapsamda, İzmit 
Fabrikamızda yer alan ve belgelendirilen Ar-
Ge merkezimizde; daha uzun ömür, yakıt ta-

sarrufu, yüksek yol tutuş ve çekiş kabiliyeti, 
düşük yuvarlanma direnci gibi teknik özel-
liklerde lastik geliştirmeye odaklanıyoruz. 
Diğer yandan filolaşmanın artması ile bir-
likte hizmetler de dönüşüm geçiriyor. Artık 
lastiğin yolculuğunu önceden tahmin edebi-
len sistemlere ihtiyaç artıyor ve odağımızda 
bu ihtiyaçlara yanıt vermek yer alıyor” diye 
konuştu.

“AKILLI HİZMETLERİMİZLE 
DÖNÜŞÜME ÖNCÜLÜK

EDİYORUZ”

Akıllı hizmetleriyle ağır ticari sektörünün 
dönüşümüne öncülük ettiklerine değinen 
Güzel, “Ticari araç lastikleri sektöründe 
hizmet çeşitliliğimiz ile lideriz. Profleet filo 
yönetim çözümleri ile sunduğumuz toplam 
değerler paketi ile iş ortaklarımızın ve filo 
müşterilerimizin iş ve operasyon süreçlerin-

de verimliliğe, kârlılığa ve sürdürülebilirliğe 
önemli katkı sunuyoruz. Bugün Brisa’nın 
sunduğu akıllı hizmetlerden faydalanan 100 
araçlık bir filonun yıllık ortalama kazancı 1 
milyon 722 bin TL. Bu hizmetlerin tümünü 
Türkiye’deki tüm filolara sunduğu hesap edi-
lirse de yaratılan toplam değer, 16,6 milyar 
TL oluyor” dedi. 

Güzel, tüm bu hizmetleri sahada güçlü bir 
ekiple gerçekleştirdiklerini belirterek, “Saha-

ya hem aklımızı hem gönlümüzü koyuyoruz. 
Yalnızca sahaya özel 105 kişilik ekibimizle 
birlikte müşterilerimizin sahasını karış ka-

rış ezberliyoruz. Şimdiye dek toplamda 3 
milyon lastikte ölçüm gerçekleştirdik. 2018 
yılında 6 bin saha ziyareti gerçekleştirerek 
filolara en iyi çözümleri sunduk. 120 filo ile 
Profleet hizmetlerimiz kapsamında anlaşma 
gerçekleştirdik ve 600 yeni filo müşterimiz, 
lastikte Brisa markalarını tercih etti. Diğer 
yandan bireysel müşterilerimize özel uygu-

lamalarla sahada omuz omuza verdik. Yola 
Sağlam Çık projemizle Uzun yol şoförlerinin 
sağlığı için Türkiye yollarına düştük, kam-

yon şoförlerimizin ihtiyaçlarını dinleyerek 
yol arkadaşı olduk. 2019 yılında da Brisa, 
gönül bağını güçlendirerek liderliğini devam 
ettirecek” diye konuştu. 

Brisa, sahadaki güçlü varlığı sayesinde filo 
müşterilerinin ihtiyaçlarını belirliyor ve özel 
olarak tasarladığı ‘Profleet’ hizmetleriyle 

360 derece çözüm sunuyor. Filoların en bü-

yük maliyet kalemleri olan yakıt ve lastikte 
fark yaratan hizmetleriyle lastik ölçümünden 
verimli ve güvenli sürüş eğitimlerine kadar 
birçok alanda çalışmalar gerçekleştiriyor. 
Filo müşterilerinin lastiklerini anlık olarak 
izliyor ve detaylı analiz ve yönlendirmelerle 
operasyonların sorunsuz bir şekilde yürü-

tülmesine ve kârlılığın artmasına yardımcı 
oluyor. 

Şirket, 2019 yılında da müşterilerinin ve iş 
ortaklarının verimliliğini artıran, operasyon 
süreçlerini iyileştiren ve maliyetlerini azaltan 
hizmetlerine yatırım yapmaya devam edece-

ğini açıkladı.

FİLOLAR İÇİN
AKILLI GARAJ YÖNETİMİ

Brisa, filolar için geliştirdiği akıllı garaj 
yönetim programı TMP+ 2.0’yi baştan aşağı 
yeniledi ve lastik ölçümünün ötesine geçe-

rek, filoların ihtiyaç duyduğu servis modül-
lerini de sisteme ekledi. Türkiye’de yalnızca 
Brisa’nın sunduğu dijital ve mobil bir çözüm 
olan TPM+2 ile filolara, lastik ve servis har-
camalarının yönetimi, kayıp-çalıntı lastikle-

rin tespiti ve özel projeksiyon raporları su-

nuluyor. TMP+ 2.0 kullanıcıları 100 araçlık 
bir filoda yıllık ortalama 264 bin TL kazanç 
sağlıyor. E
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SÖYLEŞİ I ALP GÜNVARAN

Türkiye’de üretim yapan tek firma. Avru-

pa’da dönen Pirelli ticari markalı lastiklerin 
çok büyük bir kısmını Türkiye fabrikası üre-

tiyor. Prometeon Türkiye, Ortadoğu, Afrika, 
Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar CEO’su Alp 
Günvaran, lastik sektörüne yaptıkları yatı-
rımları ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

Toplam 160 ülkede Pirelli ticari 
markasıyla kamyon, otobüs, zirai 
ve iş makinesi lastikleri üreten 
Prometeon Lastik Grubu’nun yıl-

lık toplam cirosunun yaklaşık 3’te biri Pro-
meteon Türkiye ofisi tarafından yönetilen 
bölgede elde ediliyor. Prometeon, yüksek 
teknoloji gerektiren bazı lastik ölçülerinde 

TÜRKİYE’DE BÜYÜMEYE
DEVAM EDECEĞİZ

“2018 yılı Kasım ayında, Prometeon Lastik Grubu’nun Türkiye’ye olan inancının ve 
güveninin göstergesi olarak, İzmit fabrikamıza yapacağımız 115 milyon dolarlık yatırımın 

planını açıkladık. Türkiye’de büyümeye ve yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz”

ALP GÜNVARAN
 Prometeon CEO / Türkiye, MEA, Rusya, CIS

 Lastik sektöründe üretim, yatırım, satış 
ve pazar payı anlamında ulaştığınız bü-
yüklük hakkında bilgi verir misiniz? 

Prometeon Lastik Grubu, 160 ülkede 
Pirelli ticari markasıyla kamyon, otobüs, 
zirai ve iş makinesi lastikleri üretiyor ve 
satışa sunuyor. Dünyada biri Türkiye’de, 
biri Mısır’da ve ikisi Brezilya’da olmak 

ALP GÜNVARAN
“Prometeon Türkiye olarak, 2017’de pazarın 
yaklaşık iki katı kadar büyüdük. 2018’e ise 
yaşanan tüm zorlu koşullara rağmen pazar 

payımızı artırarak devam ediyoruz.”
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üzere 4 fabrikası mevcut. Prometeon Lastik 
Grubu’nun yıllık toplam cirosunun yakla-
şık 3’te biri Prometeon Türkiye ofisi tara-
fından yönetilen bölgede gerçekleştiriliyor. 
Prometeon Türkiye olarak, 2017’de pazarın 
yaklaşık iki katı kadar büyüdük. 2018’e ise 
yaşanan tüm zorlu koşullara rağmen pa-
zar payımızı artırarak devam ediyoruz. Bu 
başarımızda en önemli etkenlerden biri de 
inşaat segmentinde elde ettiğimiz pazar li-
derliği oldu. Prometeon olarak bu büyüyen 
pazarda kendimizi sadece nihai tüketicile-
rimize kaliteli ürünü ulaştırmakla mükellef 
saymıyoruz. Aynı zamanda tüketici ürünü 
aldıktan sonra kullanım döneminde de onla-
ra destek vererek verimliliklerini artırmaya 
yönelik çabalar içerisindeyiz. Bu yaklaşımı-
mız sayesinde biz hep pazarın üstünde bü-
yümeyi başardık.  

Diğer yandan İzmit fabrikasında ileri 
teknoloji ile en yüksek teknolojiye sahip 
premium ürünleri üretme kapasitesine sa-
hibiz. Halihazırda yıllık yaklaşık 1 milyon 
endüstriyel-ticari lastik üretimi gerçekleşi-
yor. Prometeon dünyası için yılda 7 binden 
fazla prototip lastiğin testini yapıyoruz. Ay-
rıca yüksek teknoloji gerektiren bazı lastik 
ölçülerinde Türkiye’de üretim yapan tek 
firmayız. Üretilen lastikleri hem iç piya-
saya sunuyor hem de ihraç ediyoruz. Ana 
pazar Avrupa olmak üzere üretimimizin 
yüzde 50’sinden fazlasını ihraç ediyoruz. 
Avrupa’da dönen Pirelli ticari markalı las-
tiklerin çok büyük bir kısmını Türkiye fab-
rikası üretiyor. Mevcut ihracat hacmimiz 
125 milyon dolar. 2018 yılı Kasım ayında 
Türkiye’ye gerçekleştirdiğimiz 115 milyon 
dolarlık doğrudan yabancı yatırım planımızı 
açıkladık. Bu yatırım tamamlandıktan sonra 
da (2020 itibarıyla) ihracat hacmimizi iki 
katına ulaştırmayı hedefliyoruz.

VERİMLİLİK, GÜVENLİK VE 
KONFOR BİR ARADA

 Yeni modellerinizde hangi özellikler ön 
planda yer alıyor?  

Uzun mesafe otobüs taşımacılığı için 
tasarladığımız H:01 (Coach) serisiyle ve-
rimlilik, güvenlik ve konforu bir araya ge-
tiriyoruz. Yeni nesil araçlarla uyumlu yük 
endeksine sahip seri, yüksek kilometre 
performansı, düzenli aşınma ve düşük yu-
varlanma direnci arasındaki doğru denge 
sayesinde lastiğimiz kullanım süresi boyun-
ca kullanıcılarına üstün tasarruf sağlıyor. 
Otobüsler için geliştirdiğimiz lastiklerimiz, 
yenilikçi kanal geometrisi (dalgalı) ile üs-
tün yol tutuşu ve direksiyon hakimiyeti sağ-
lıyor. Lastik üzerindeki yanal kanallar taş 
tutmayı engelleyerek, kullanıcılarına daha 
yüksek dayanıklılık ve kaplanabilirlik su-
nuyor. Yenilikçi taban profili, yol ile temas 
alanında ortaya çıkan basıncı her noktaya 
eşit olarak dağıtarak düzenli aşınma ve yük-
sek kilometre performansı sağlıyor.  

Kopma ve kesilmelere karşı yüksek da-

yanıklılık sağlayan “G:01 II” inşaat lastik-

leri serimiz, uzun lastik ömrü ile en zorlu 
koşullarda bile yüksek performans vadedi-
yor. Yenilenen yapısı ve özellikle ön lasti-
ğimiz “FG:01 II” tüm kanallarında bulunan 
taş iticiler sayesinde, inşaat sahalarında sık 
karşılaşılan taş batmaları ve karkasın hasar 
görmesinin önüne geçerek, üstün kaplana-

bilirlik performansı sunuyor. Öte yandan 
lastiğin satın alınmasından sürüş anına, ba-

kım sürecinden, yenilenen kullanım ömrüne 
ve hurdaya çıkmasına kadar maliyet oluştu-

ran tüm süreçlerde müşterilerimize katma 
değerli hizmet sunmak üzere tasarladığımız 
“ProTruck” çözüm paketimiz ile fark yaratı-
yoruz. Müşterilerimizin toplam sahip olma 
maliyetini minimize etmeye, onların ana 
işlerine odaklanarak zaman kazanmalarına, 
lastikten maksimum verimi alabilmelerine 
ve genel toplamda tasarruf elde etmelerine 
imkan sağlayan ProTruck çözüm paketimiz 
içinde; otomatik hava ölçüm-tamamlama 
hizmeti, müşterinin kendi lastiğini yönet-
mesine imkan sağlayan istasyon hizmeti, 
filonun garajında konumlandırılabilecek 
kademe istasyonları ve dijital filo yönetim 
sistemleri yer alıyor.

 

 Prometeon Lastik Grubu olarak geçti-
ğimiz yıl sonu Türkiye’ye 115 milyon do-
larlık ilave yatırım yapacağınızı açıkladı-
nız. Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz?

2018 yılı Kasım ayında, Prometeon Las-

tik Grubu’nun Türkiye’ye olan inancının 
ve güveninin göstergesi olarak, İzmit fab-

rikamıza yapacağımız 115 milyon dolarlık 
yatırımın planını ve detaylarını açıkladık, 
sonrasında hızla çalışmalarımıza başladık. 
Bu çalışmalarımızı tamamlama noktasına 
geldik. Yatırımımız sayesinde üretimimizi 
yüzde 75 oranında artırdık ve ihracatımızı 2 
katına çıkarıyoruz. Yatırım ile beraber artan 
üretim kapasitemiz; sürdürülebilir büyüme, 
pazar payı ve karlılık odağımızda bize itici 
bir güç katacak.

“TÜRKİYE EN BÜYÜK 
PAZARLARDAN BİRİSİ”

 Lastik sektörünün genel değerlendirme-
sini yapacak olursak karşımıza nasıl bir tab-
lo çıkıyor? 

Öncelikle, Türkiye lastik pazarı Avru-
pa’daki endüstriyel ve ticari lastik kullanı-
mı alanında en büyük pazarlardan bir tanesi.  

- Bunun en önemli sebebi, Türkiye’nin 
coğrafi konumu gereği önemli bir ulaşım 
hattı üzerinde olması. Avrupa ile Orta Doğu, 
Orta Asya üzerinde olması, taşımacılık ve 
lojistik faaliyetlerinin çok yoğunlaşmasına 
sebebiyet veriyor.  

- Türkiye’nin bir tarım ülkesi olması zirai 
araçların yoğunluğunu getiriyor.  

- Üçüncüsü de Türkiye’deki karayolu ta-
şımacılığının oranının çok yüksek olması. 

Pazar, 2017’de çift haneli bir büyüme 
gerçekleştirdi. 2018’de ise pazarda bir kü-
çülme söz konusu oldu. 2019 yılında da 
pazarda 2016-2017 dönemindeki gibi bir 
büyüme beklemiyoruz. Ancak, bu sorunla-
rın atlatılacağını ve önümüzdeki dönemde 
pazarın eski büyüme trendini yakalayacağı-
nı öngörüyoruz.

“TÜRKİYE, YATIRIM İÇİN 
CAZİBESİNİ KORUYOR”

 Kısa ve uzun vadedeki yatırım hedefle-
rinizi paylaşır mısınız?

Prometeon Lastik Grubu olarak, 60 yıla 
yakındır Pirelli markasının da Türkiye’deki 
varlığından güç alarak ciddi bir birikimle 
Türkiye’de yatırımlarımızı kesintisiz sürdü-
rüyoruz. Türkiye, stratejik coğrafi konumu, 
yüzde 50’si 30 yaşın altındaki genç nüfusu 
ile büyüme potansiyeli yüksek bir pazar 
olmaya devam ediyor. Dolayısıyla yatırım 
için cazibesini koruyor. Kısa süre önce 
açıkladığımız 115 milyon dolarlık doğru-
dan yabancı yatırımımız da Türkiye’deki bu 
uzun vadeli hedeflerimizin ve güvenimizin 
önemli bir göstergesi. Türkiye’de büyüme-
ye ve yatırımlarımızı sürdürmeye devam 
edeceğiz. E
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Lastik sektöründe “uzun ömürlü 
performans” stratejisiyle 
ilk kilometreden son 
kilometreye kadar yüksek 

performans sunan teknolojiler tasarlayan 
Michelin, kullanıcıları memnun edecek 
kampanyalara bir yenisini daha ekledi. 
Kampanya kapsamında Michelin, 30 
Haziran 2019 tarihine kadar tek seferde 
dört adet ve üzeri binek, 4x4  veya hafif 
ticari araç için seçili yaz lastiklerinden 

alan müşterilerine araç bakım ve servis 
hizmetlerinde indirim fırsatı sunuyor.

 
MICHELIN’DEN 200 TL 

DEĞERİNDE ARAÇ VE SERVİS 
BAKIMI HEDİYE

Müşteriler kampanyaya katılan Michelin 
yetkili bayilerinden, 15 Şubat-30 Haziran 
2019 tarihleri arasında tek seferde dört 
adet ve üzeri 15” binek, 4x4 ve hafif ticari 
araç yaz lastiği satın alan müşteriler yetkili 
bayi tarafından verilen hediye kart ile 200 
TL’lik araç bakım ve servis indiriminden 
yararlanabilecek. 

16 inç ve üstü Michelin marka binek, 
4x4 ve hafif ticari araç yaz lastiği satın 
alımlarında ise 300 TL değerinde araç ve 
servis bakım indirimi sunan kampanyaya 
katılmak için, Michelin kampanyaya 
katılan perakende bayilerinden dört adet 
seçili Michelin 4x4 binek veya hafif ticari 
araç yaz lastiği almak yeterli olacak. 

LASTİK VE ARAÇ BAKIM 
HİZMETLERİNDE FIRSAT

Kampanyaya katılan müşteriler rot-
balans ayarı, sökme-takma, montaj, ön-
arka lastik değişimi, lastik oteli, nitrojen 
gibi lastik servis hizmetlerinin yanı sıra yağ 
ve filtre değişimi, fren sistemi kontrolü, 
bakımı, silecek değişimi, akü değişimi, ön 
takım onarımı, klima gazı dolumu ve ilave 
lastik garantisi, cam tamiri gibi araç bakım 
hizmetlerinden faydalanabilecek.

MICHELIN YAZ
KAMPANYASIYLA 

SERVİS FIRSATI
SUNUYOR

Michelin, 15 Şubat-30 Haziran 2019 
tarihleri arasında yetkili bayilerinden lastik 

satın alan müşterilerine 300 TL’ye varan
araç bakım ve servis fırsatı sunuyor.

DOSYA I YAZ LASTİĞİ
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an ve mal güvenliği araç kullanırken 
her daim ön planda tutulması gerek-

tiği için mevsimine uygun olmayan, 
yıpranarak eskimiş lastikleri kullanmaktan 
uzak durmak gerekiyor. Yaz aylarının gel-
mesi ve havaların ısınmaya başlaması ile 
birlikte araçlarda yaz lastiklerine geçilmesi 
güvenlik açısından önemli bir faktör. 

Dünya markası Mio, uzun yola çıkacak 
araç sahiplerinin sürüş güvenliği açısından 
yolculuğa çıkmadan önce mutlaka kış las-

tiklerini çıkartarak, yaz lastiklerini takmaları 
gerektiğini öneriyor. Yaz lastiklerinin üzerin-

de bulunan diş desenleri ve kauçuk bileşimi, 

aracın yola daha iyi tutunmasını sağlıyor. Diş 
desenleri, kış lastiklerine göre daha az oyuğa 
sahip. Bu sayede kauçuk maddesinin yola 
daha iyi temas etmesi sağlanıyor. Yaz lasti-
ği daha sessiz ve yumuşak bir performans 
gösteriyor. Aracın yüksek derece performans 
göstermesi için yaz aylarında yaz lastikleri 
kullanılmalı. Mevsiminde kullanılmayan las-

tikler aracın çekiş gücünde kayıplara sebep 
oluyor. 

Diğer taraftan fren mesafesinin uzaması-
na da yol açabiliyor. ABS ile fren yaparken 
yaz lastikleri, kış lastiklerine göre sıcak ha-

valarda yüzde 40’lara varan oranlarda daha 

kısa mesafede durabiliyor. Su tahliyesine 
yardımcı olan ve kaymayı önleyen özel sırt 
desenleri sayesinde, yaz lastikleri ıslak sürüş 
şartlarında daha iyi performans sağlıyor.

Bunların yanı sıra Mio’nun ADAS sistemi 
adıyla, araçlarda acil ve tehlike oluşturabi-
lecek durumlarda sürücüyü uyarmak ve ka-

zaları önlemek için dizayn edilen bir sistemi 
bulunuyor. Önden Çarpışma Uyarı Sistemi, 
Şerit Değiştirme Uyarı Sistemi, Yorgunluk 
Uyarısı MIO Markasının tüm MIO MIVUE 
7 serisinde bu özellikleri kullanıcılarına su-

nuyor.  

MİO, YAZ 
LASTİKLERİNİN 
TAKILMASINI 
ÖNERİYOR
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018’de tüketici lastikleri yenileme ka-

nalı satış adedini yüzde 7 artırmayı 
başaran Goodyear, ticari lastikler ye-

nileme pazarı özelinde ise satış adedini sabit 
tutmayı başardı ve pazar payı artışı kaydetti. 
Goodyear’ın bu başarısında yeni filo kaza-

nımları ve üçüncü havalimanı gibi büyük 
projeler etkili oldu. Goodyear’ın 2018 filo 
kazanımlarında Avrupa’da kendisini kanıtla-

mış ve sektörde bir ilk olan filo lastik yöne-

tim sistemi FleetOnlineSolutions’ı Türkiye 
pazarına sunmasının da payı fazla. 

Goodyear Lastikleri Türk A.Ş Genel Mü-

dürü Mahmut Sarıoğlu, “Goodyear’da üre-

tim ve satış anlamında başarılı bir yılı geride 
bıraktık, pazar paylarımızı artırdık. Bölgesel 
ve küresel stratejilerimizle paralel olarak 
Goodyear olarak hem tüketici lastikleri tara-

fında hem de ticari lastikler tarafında önemli 
başarılara imza attık. Bu yıl içerisinde dört 
mevsim lastiklerinde stratejik bir değişikliğe 
gittik. Dört mevsim lastiğin mucidi olarak 
bu yıl da pazardaki yerimizi bir kez daha 
vurguladık ve 2018’de dört mevsim satış-

larımızı önemli ölçüde artırdık. Kış lastik-

lerimizde ise GoodyearUItraGrip ailesi çok 
sayıda modele hitap etmesiyle yine öne çıktı. 
UltraGrip 8 lastiğini Temmuz ayından itiba-

ren Adapazarı fabrikasında üretmeye başla-

dık. Tüketicilerin de tercih ettiği UltraGrip 8 
modeli, çeşitli testlerde de çok başarılı olan 
bir model. Ayrıca yıl içerisinde kış lastiğinde 
yeni ebatları da pazara sunduk. 2018 yılında 
daralan Türkiye ticari lastikler yenileme pa-

zarında ise Goodyear olarak pazar payı artışı 
kaydettik” dedi.

GOODYEAR 2018’DE PAZAR
PAYINI ARTIRDI

YAZ LASTİĞİ I DOSYA


