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2021’DE DE HIZ KESMEDİ

T

icariden Gazetesi 2021 yılında da
hız kesmedi. Kesintisiz varlığını
sürdüren dergi, 2021’de tam
gaz devam ediyor. Yeni sayısıyla
yine dikkat çeken Ticariden
birbirinden farklı konuları bir araya getirdi.
Zengin haber içeriğiyle dikkat çeken sayımız
yine dopdolu.
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Volkswagen Caddy yeni yüzüne kavuştu.
Satışa sunulan model, 2 litrelik dizel motorla
geldi. Volkswagen Caddy yeni yüzüne 2021
itibarıyla kavuştu.
Citroën, 2021’in ikinci yarısında satışa
sunulacak olan başarılı hafif ticari aracın
elektrikli ve bağlantılı versiyonu ë-Berlingo
Van’ı tanıtıyor. ë-Berlingo Van, 275 km’ye
(WLTP döngüsü) varan elektrikli sürüş
menzili sayesinde, profesyonellerin günlük
gereksinimlerini karşılıyor.
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Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar,
Türkiye’nin ilk akıllı Otonom Otobüs
çalışmalarında yeni bir başarıya imza attı.
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MAN, pandeminin getirdiği zorlu koşullara
karşın Türkiye ithal kamyon çekici pazarındaki
geleneksel birinciliğini 2020 yılında da
sürdürdü. İleri teknolojisi, üstün performans ve
yüksek tasarruf nitelikleri ile öne çıkan MAN,
sadece ithal araçlarla yer almasına karşın genel
kamyon çekici pazarında da ilk üç içindeki
yerini korudu.

Turkish Cargo, Sağlık Bakanlığı’nın Çin’den
tedarik ettiği Kovid-19 aşılarının (Sinovac)
ilk bölümünü Türkiye’ye taşıdı. Özel soğutma
sistemlerine sahip 17 adet konteynere yüklenen
Kovid-19 aşıları, gerçekleştirilen özel bir
seferle Pekin’den Ankara’ya başarılı bir şekilde
ulaştırılarak Sağlık Bakanlığı yetkililerine
teslim edildi.

Daimler Buses kapsamında üretilen
Mercedes-Benz ve Setra markaları, örnek
niteliğinde güvenlik donanımları sunmaya
devam ediyor.

Euro NCAP, ilk kez gerçekleştirdiği aktif
güvenlik testinde Avrupa’da satışta olan 19 van
modelini değerlendirdi. Test sonucunda Transit
altın ödül, Transit Custom ise gümüş ödülü
almaya hak kazandı.
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Ticariden Gazetesi’nin 49’inci sayısını
keyifle okumanız dileğiyle,
50’nci sayımızı merakla bekleyiniz...
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Ofiste 50 bin sayfaya kadar kesintisiz baskı
Epson’un WorkForce Pro RIPS WF-C879R modeli, ofisler için kalite ve maliyet avantajını
bir araya getiriyor. Bu seri, düşük oranda kullanıcı müdahalesi gerektiren ve daha az atık
ve enerji tüketimi sağlayan türünün ilk örneği Değiştirilebilir Mürekkep Paketi Sistemi
(RIPS) teknolojisini bünyesinde barındırıyor…

E

pson, baskı ihtiyacı yüksek
olan ofisler için verimliliği en
üst düzeye çıkaran çok işlevli
yazıcılar sunuyor. Epson’un
WorkForce Pro RIPS WF-C879R
modeli ile 86.000 sayfaya kadar tek renkli
ve 50.000 sayfaya kadar çok renkli kesintisiz
baskı yapmak mümkün. Bu güvenilir mürekkep
püskürtmeli çok işlevli yazıcı, düşük oranda
kullanıcı müdahalesi gerektiren ve daha az
atık ve enerji tüketimi sağlayan türünün ilk
örneği Değiştirilebilir Mürekkep Paketi Sistemi
(RIPS) teknolojisini bünyesinde barındırıyor.
5,5 SANİYEDE İLK BASKIYI YAPIYOR
Epson’un Isısız Teknolojisi, açıldığında
veya uyku durumundan çıkarıldığında çalışır
hale gelmek için ısı gerektirmiyor. Bu da enerji
tüketimini önemli ölçüde düşürerek tasarruf
sağlıyor. Isınma süresi gerekmediğinden bu
cihazlar 5,5 saniyelik bir ilk baskı hızı sunuyor.
Otomatik Belge Besleyici (ADF), kompakt
ve sağlam tasarımına ek olarak iyileştirilmiş
tarama hızı ve kalitesi ile pazarda lider ince
kağıtları destekliyor.
12,7 CM’LİK EKRANLA BİLGİSAYARSIZ
BASKI
Epson Print Admin Serverless özelliğiyle
WF-C879R serisini, bir sunucu sistemini
yönetmenin zorluğunu yaşamadan, güvenlik ve
yasal uyumluluk kuralları ve düzenlemelerine
uygun hale getirmek mümkün.

Bulut tabanlı cihaz izleme ve yönetim
sistemi de servis sağlayıcılarının güvenlikten
ödün vermeden, doğru şekilde uzaktan
tanılama gerçekleştirmesine olanak tanıyor.
WF-C879R üzerinde yerleşik olan aracı,
sorunsuz kurulum ve kullanım sağlıyor.
Üzerindeki 12,7 cm’lik dokunmatik LCD
ekran ile bilgisayarsız doğrudan baskı ve
tarama yapılabiliyor. Epson ve ortaklarının
sunduğu çözümlerle yazdırma işlemlerine
yönelik eksiksiz denetim elde ederek
cihazların özel ve değişen kurumsal
ihtiyaçları karşılayacak şekilde ayarlanması
sağlanabiliyor.
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Otokar sürücüsüz otobüs testlerini tamamladı
Otokar, toplu ulaşım sektöründe geleceği şekillendirmeye devam ediyor. Otokar, Okan
Üniversitesi iş birliğiyle yürüttüğü Türkiye’nin sürücüsüz otobüsü çalışmasında önemli bir başarı
daha sağladı. Üç yıldır yürütülen çalışmalar neticesinde Türkiye’nin ilk otonom otobüsünün
ikinci aşama yazılım bütünleştirme ve sürücüsüz doğrulama testleri başarı ile tamamlandı.

K

oç Topluluğu şirketlerinden
Otokar, Türkiye’nin ilk akıllı
Otonom Otobüs çalışmalarında
yeni bir başarıya imza attı. Son
10 yılda cirosunun yüzde 8’ini
Ar-Ge faaliyetlerine ayıran şirket; akıllı ulaşım,
alternatif yakıtlı araçlar, akıllı teknolojiler ve
sürücüsüz araçlar üzerine yürüttüğü araştırma
geliştirme çalışmalarında sürücüsüz otobüs
alanında seviye atladı. Türkiye’nin ilk akıllı
Otonom Otobüs çalışmalarına 2016 yılında
“Geleceğin İş Birlikçi Mobil Hizmetleri”
CoMoSeF (Co-Operative Mobility Services of
the Future) projesi ile başlayan şirket, araç-araç
ve araç-cihaz haberleşmesini gerçekleştiren
donanım ve yazılımların geliştirildiği bu
çalışmanın ardından sürücüsüz otobüs
çalışmalarına hız verdi. Otokar, ÜniversiteSanayi İş Birliği Destek Programı kapsamında
2018 yılından günümüze Okan Üniversitesi
ile birlikte “İleri Seviyede Otonom Otobüs
Sistemi Geliştirilmesi” projesinde Türkiye’nin
sürücüsüz otobüsünü geliştirmeye başladı. Üç
yıllık çalışmaların ardından Türkiye’nin ilk
çevresini algılayan, düşük hızlarda dahi hassas
kontrol ve konforlu bir yolculuk sağlayan
otonom otobüsünün ikinci aşama yazılım
bütünleştirme ve sürücüsüz doğrulama testleri
başarı ile tamamlandı..

HEDEFİMİZE KARARLI BİR ŞEKİLDE
İLERLİYORUZ
Otokar’ın vizyonunda kendi teknolojisini
geliştirerek ürünlerinde yerli ve milli
özellikleri korumak olduğunu belirten Genel
Müdür Serdar Görgüç, “Otokar olarak,
sürdürülebilirliği ve yenilikçiliği odağımıza
alarak global bir marka olma hedefmize doğru
hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Geride
bıraktığımız 10 yılda Ar-Ge olanaklarımızla
Türkiye’nin ilk hibrit otobüsü, Türkiye’nin ilk
elektrikli otobüsü gibi ilklere imza attık. Dört
yıl önce nesnelerin interneti (IoT) odaklı Akıllı
Otobüsümüzü kamuoyuna tanıttık. Birbiriyle,
yol kenar üniteleri ve trafik sinyalizasyon
sistemleriyle konuşan sistemin hemen ardından
Türkiye’nin ilk otonom otobüsü için Okan
Üniversitesi ile çalışmalara başladık. Trafiğe
açık tüm yollarda ve tüm hava koşullarında
direksiyonsuz sürüş seviyesine kadar otonom
araç geliştirme ve ticarileştirme hedefimizde
kararlı bir şekilde ilerliyoruz” dedi.
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Kovid-19 aşılarını Turkish Cargo taşıdı
Turkish Cargo, Sağlık Bakanlığı’nın Çin’den tedarik ettiği Kovid-19 aşılarının (Sinovac) ilk
bölümünü Türkiye’ye taşıdı. Özel soğutma sistemlerine sahip 17 adet konteynere yüklenen
Kovid-19 aşıları, gerçekleştirilen özel bir seferle Pekin’den Ankara’ya başarılı bir şekilde
ulaştırılarak Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

S

on 100 yılın en büyük krizlerinden
olan ve tüm dünyayı etkileyen
KOVID-19 pandemisine karşı
verilen mücadelede Turkish Cargo
önemli bir misyon üstleniyor.
Pandemi sürecinde uluslararası gıda ve ilaç
zincirinin devamlılığına katkı sağlayan marka
sahip olduğu uçuş ağı gücünü yüzde 30
kapasite artışıyla taçlandırdı. Başarılı marka,
150 uçak paletine cevap verecek bir kapasite ile
soğuk zincir taşıma ölçeğini aylık 25 bin tona
kadar yükseltti ve dünya çapında aşı taşımaları
için güvenilirliğini pekiştirdi. IATA CEIV
(Bağımsız Denetleyiciler için Mükemmellik
Merkezi) pharma sertifikasına sahip Turkish
Cargo, ilaç ve aşı taşımalarında global
standartlarda tasarladığı ‘TK Pharma’ ürünü
ile en ideal şartlarda soğuk zinciri koruyor.

İlaç üreticileri, nakliye şirketleri, havaalanları,
yer hizmetleri ve ülke otoriteleri ile sürekli
diyaloğunu sürdüren başarılı marka,
ultra dondurulmuş aralıkta olan (-70 ° C)
taşımalarda kuru buz gibi özel soğutulmuş
kaplar ve araçlar kullanılarak, ilaç ve aşı
üreticilerinin çok çeşitli gereksinimlerini
karşılayabiliyor. Turkish Cargo; Mumbai,
Brüksel, İstanbul, Singapur, Dubai, Basel,
Londra ve Amsterdam gibi önemli ve sertifikalı
destinasyonlara ilaç taşıyarak, 400’den fazla
destinasyon arasında küresel ilaç koridoru
oluşturan Turkish Cargo, 96’sı direkt kargo
olan 300’den fazla destinasyona ulaşıyor ve 365
uçaktan oluşan filosuyla birlikte, global hizmet
ağında yer alan müşterilerine 7/24 hizmet
sağlamaya devam ediyor.
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MAN İthal çekicide pazar lideri
MAN, pandeminin getirdiği zorlu koşullara karşın Türkiye ithal kamyon çekici pazarındaki
geleneksel birinciliğini 2020 yılında da sürdürdü. İleri teknolojisi, üstün performans ve
yüksek tasarruf nitelikleri ile öne çıkan MAN, sadece ithal araçlarla yer almasına karşın
genel kamyon çekici pazarında da ilk üç içindeki yerini korudu.

M

AN Kamyon ve Otobüs
Tic. A.Ş. Kamyon Satış
Direktörü Serkan Sara,
“Yeni nesil kamyon ve
çekici serimiz TG3,
uluslararası değerlendirmelerde ‘geleceğin
aracı’ olarak tanımlanıyor. IToY 2021 (Truck of
the Year – Yılın Kamyonu) seçilen TGX başta
olmak üzere, gelişmiş TG3 serisi yeni ürün
yelpazemizle, bu yıl da yeni başarılara imza
atmaya, pazarda büyümeye devam edeceğiz”
açıklamasında bulundu. MAN kamyon ve
çekicileri, ileri teknolojileri, dayanıklılıkları,
her ihtiyaca yanıt veren zengin donanım ve
model çeşitliliği, performansları, fark yaratan
yakıt tasarrufları ile pazarda öne çıkıyor. Satış
Sonrası Hizmetler, düşük işletme giderleri
ile oluşturulan yaşam boyu maliyet avantajı
ve uygun finansal çözümler ile MAN araçları,
lojistikten inşaata, perakendeden taşımacılığa,
altyapıdan madenciliğe kadar birçok sektörün
tercihi olmaya devam ediyor.
ÇEKİCİ PAZARI 2 KAT BÜYÜDÜ
2019 yılında 7.901 adetlik satışın
gerçekleştiği Türkiye kamyon çekici pazarı,
2020 yılında 17.172’ye ulaştı. Benzer bir
gelişim gösteren ithal kamyon çekici pazarı
da 3.024’ten, 5.904 adede çıktı. Pandemi ve
diğer koşullara hızla uyum göstererek ideal
çözümler oluşturan MAN, bu pazarlarda çifte
başarıya imza attı. Yeni araç yatırımlarının
yanı sıra filo yenilemelerinin de gözdesi olan
MAN, 2020 yılında toplam 5.904 aracın
satıldığı ithal kamyon çekici pazarında 1.215
adetlik araç satışı ile yine zirveye oturdu. MAN,
2020 yılında da Türkiye ithal kamyon çekici
pazarındaki geleneksel birinciliğini sürdürdü.
MAN, sadece ithal araçlarla yer almasına karşın
genel kamyon çekici pazarında da ilk üç içinde
yer aldı.

2020’Yİ ZİRVEDE BİTİRDİK
MAN araçlarının pandemiye rağmen
Türkiye ithal kamyon pazarında farkını ortaya
koyduğunu belirten Kamyon ve Otobüs Tic.
A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara,
“2020 yılı dünyayı etkileyen salgın süreci
nedeniyle tüm sektörler için zor bir sene
oldu. Bu zorlu süreçte geliştirdiğimiz ideal
çözüm önerileri ile ‘yaşam boyu iş ortağı’
olarak, gördüğümüz müşterilerimizin yanında
olduk. 2020 yılını, yeni nesil TG3 serisi
kamyonlarımızın dünya lansmanıyla karşıladık.
TG3 serisi yeni nesil araçlarımızı Türkiye’de
2020 yılı son çeyrekte satışa sunmakla birlikte,
TGX ve TGS çekici modellerimiz, TGS serisi
inşaat kamyonlarımız, TGL serisi kargo
kamyonumuz ile ithal kamyon pazarındaki
geleneksel birinciliğimizi devam ettirdik”
diye konuştu. 2020 yılının ilk üç ayının iyi
başladığını ancak salgın başta olmak üzere kur
ve faiz hareketliliği gibi unsurların pazarı ciddi
şekilde etkilediğini kaydeden Serkan Sara, şu
açıklamalarda bulundu: “Karantina dönemi ile
birlikte iş yapış şekilleri değişti, alışılagelmiş
süreçlerin dışına çıkıldı. Bu dönemde tüm
sektörlerde daralmalar yaşanmasına karşın
lojistik sektöründe ise, tersini yaşadık. Yıllardır
yavaşlama eğiliminde olan lojistik sektöründeki
yeni yatırımlarla birlikte, bu süreçte atılan
olumlu adımlar talebi arttırdı.

Pandemi sürecinin zorlu koşullarına karşın
MAN olarak, gerekli tedarik, üretim tedbirlerini
alarak, lojistik sektöründe artan talebe hızlı bir
şekilde cevap verdik. İki kata yakın büyüyen
ithal kamyon çekici pazarında biz de benzer
şekilde satış adedimizi arttırarak, yılı zirvede
tamamladık. Beklentimiz, 2021 yılında da
özellikle inşaat projelerinin yeniden hızlanması
ve yeni alımların etkisi ile pazarın %15-20
civarında daha büyüyeceği yönünde. Biz de bu
büyüme çerçevesinde pazar payımızı artırarak,
zirvedeki yerimizi korumayı hedefliyoruz.”
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Yeni Volkswagen Caddy yola çıktı
Volkswagen Caddy yeni yüzüne kavuştu. Satışa sunulan model, 2 litrelik dizel motorla geldi.
Volkswagen Caddy yeni yüzüne 2021 itibarıyla kavuştu.

Y

eni VW Caddy, sağlamlık,
fonksiyonellik ve sunduğu birçok
teknolojik özellikle birlikte Caddy
DNA’sını yüzde 100 korumayı da
başarıyor. Panel Van ve Kombi
olmak üzere iki farklı karoserle satışa sunulan
Caddy’nin beşinci neslinde donanım seviyeleri
de yenilendi; baz model ‘Impression’ ismi
ile pazara sunulurken; bir üst modeli ‘Life’,
premium model ‘Style’ ve Panel Van modelleri
de ‘Cargo’ ismi ile satışa sunuluyor. Yeni
teknolojileri ve yeni tasarımıyla sınıfının en
iddialı modeli olmayı sürdüren Yeni Caddy’nin
‘Impression’ modeli 224 bin 900 TL’den satışa
sunulacak. ‘Life’ modeli 241 bin 900 TL’den,
‘Style’ donanım seviyesindeki modeli ise 279 bin
900 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla
satın alınabiliyor. Caddy’nin ‘Cargo’ versiyonu
ise 172 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla
satışa sunuluyor. Yeni Caddy ile birlikte ilk kez
sunulmaya başlanan Panoramik Cam Tavan
(opsiyonel) ise lansmana özel fiyat avantajıyla
15 bin TL yerine 10 bin TL’ye satışa sunuluyor.
ELEKTRİKLİ BAGAJ KAPAĞI
Baştan aşağı yenilenen Caddy, dış
görünüşünde yepyeni, sportif ve dinamik bir
tasarıma kavuştu. MQB platformun getirdiği
yeni dış özelliklerden bazıları sırasıyla; ‘Style’
versiyonda standart olarak sunulan elektrik
destekli bagaj kapağı var. Park assist, opsiyonel
olarak sunulan 1,4 m2 en geniş cam alanına
sahip panoramik cam tavan, 17 inç alüminyum
alaşımlı jantlar ve yeni LED ön farlar / LED
arka stop lambaları.

Yeni Caddy, tamamen dokunmatik tuşlara
sahip yeni ön konsolu ve dijital ekranıyla
artık çok daha teknolojik. Dijitalleştirilmiş
yüksek teknolojiye sahip ön konsol, geniş iç
mekanın da etkisiyle konfor seviyesini daha da
artırıyor. Gösterge paneli ve kontrol elemanları
tamamen yeniden tasarlanan Yeni Caddy’de,
donanım seviyesine bağlı olarak ‘Cargo’ ve
‘Impression’ donanım seviyesinde 6,5; ‘Life’
ve ‘Style’ donanımda ise 8,25 inç ekrana
sahip multimedya sistemleri standart olarak
sunuluyor. Yeni dokunmatik tuş takımları
ile bilgi-eğlence sistemi menülerine erişmek,
sürücü destek sistemlerini, park assist’i,
ikaz lambalarını kontrol etmek çok daha
kolaylaşmış bulunuyor.
DONANIMI ZENGİN
Yeni sürüş destek sistemleri sayesinde
yolculuğu daha güvenli ve konforlu hale
getiren modelde en baz donanımdan
başlayarak standart olarak sunulan sürüş
destek ve güvenlik sistemleri arasında; Acil
Çağrı Sistemi eCall, Şerit Takip Asistanı, Hız
Sabitleyici, Elektronik Diferansiyel Kilidi EDL,
Elektromekanik el freni ve Auto Hold, Sürücü
ve yolcu için yan, perde ve orta hava yastıkları,
Elektrikli çocuk kilidi, Sürüş esnasında ön
kamera ve radar sayesinde tehlikeli durumlarda
devreye giren acil frenleme özellikli ‘Front
Assist’,, Şerit Değiştirme Asistanı “Side Assist”
yer alıyor.

122 BEYGİRLİK DİZEL
Yeni Caddy’de sunulan, 4 silindirli tamamen
yenilenmiş motor, kendi segmentinde ilk kez
kullanılan yeni çift püskürtmeli SCR teknolojisi
sayesinde 2021 yılı içinde geçilmesi zorunlu
olan Euro 6d-ISC emisyon standartlarını
sağlarken hem ekolojik hem de ekonomik
bakımdan olumlu çıktılar yaratıyor. 2.0 litrelik
TDI motor, 122PS güç ve 320Nm tork ile
yüksek performans sunarken, manuel viteste
yaklaşık yüzde 10, DSG otomatik viteste ise
yaklaşık yüzde 15 oranında yakıt tasarrufu
sağlıyor.
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Elektrikli Berlingo 275 km menzille gelecek
Citroën, 2021’in ikinci yarısında satışa sunulacak olan başarılı hafif ticari aracın elektrikli ve
bağlantılı versiyonu ë-Berlingo Van’ı tanıtıyor. ë-Berlingo Van, 275 km’ye (WLTP döngüsü)
varan elektrikli sürüş menzili sayesinde, profesyonellerin günlük gereksinimlerini karşılıyor.

C

itroën, elektrikli sürüşün tüm
avantajlarını modülerlik ve
yükleme kapasitesinden ödün
vermeden kullanıma sunan ve
tamamen yeni teknolojilerle
profesyonel kullanıcılara daha fazla üretkenlik
sağlayan hafif ticari aracın elektrikli versiyonu
ë-Berlingo Van’ı tanıtıyor. Yeni elektrikli
Berlingo modelini değerlendiren Citroën
Genel Müdürü Vincent Cobée “Hafif ticari
araç pazarının öncülerinden olan Citroën
Berlingo Van, son derece pratik bir kullanımı
beraberinde getiren birçok yenilikçi çözümüyle
ünlenen bir araç. Yeni ë-Berlingo Van gelişmiş
elektrikli araç teknolojileriyle profesyonellere
yükleme kapasitesi ve kullanım alanından
hiçbir şekilde ödün vermeden benzersiz bir
konfor seviyesi, hareket özgürlüğü ve düşük
işletim maliyetleri gibi avantajlar sunuyor.
Uluslararası Yılın Vanı seçilen ë-Jumpy ve
ë-Jumper modellerimizin ardından yollara
çıkan ë-Berlingo Van, elektrikliye geçiş
hamlemiz açısından son derece önemli bir adım
oluşturuyor.” dedi.
PİL GARANTİSİ VERİYOR
ë-Berlingo Van, 50kWh kapasiteli lityumiyon batarya ile sürüş koşullarına bağlı olarak
275 km’ye varan bir elektrikli sürüş menzili
kullanıma sunuyor. ë-Berlingo Van, Groupe
PSA’nın gelişmiş e-CMP platformu üzerine
yükseliyor ve bu segmentteki kullanıcıların
günlük gereksinimlerini karşılayan elektrikli
sürüş menzilini sunuyor. ë-Berlingo Van,
elektrikli sürüş menzilini en üst seviyeye
çıkartmak için fren veya yavaşlama
anında oluşan enerjiyi elektrik enerjisine
dönüştürüyor. Daha etkin bir enerji geri
kazanımı için orta konsoldaki “B” düğmesine
devreye giriyor. Bataryalar koltukların ve
yükleme zemininin altında gizleniyor, aracın iç
hacmi ile kargo alanına etki etmiyor ve sekiz yıl
veya 160.000 km (bu garanti süresinin sonunda
%70 batarya kapasitesi ile) garanti ile uzun
kullanım ömrü sunuyor.

Bir yıl veya 20.000 km sonra ve
ardından her iki yıl veya 40.000 km sonra
gerçekleştirilen bakım sonrasında bir batarya
kapasite belgesi düzenleniyor.
136 BEYİRLİK GÜÇ
ë-Berlingo Van sürüş koşullarına ve sürüş
moduna bağlı olarak güç üretimini ayarlayan
100 kW/136 HP güce ve 260 Nm torka
sahip bir elektromotorla donatılıyor. Sürücü
sürüş modunu konsoldaki seçim düğmesiyle
seçebiliyor. Sistem Normal sürüş modunda
80 kW/180 Nm kullanıma sunuyor ve menzil
ile sürüş dinamizmi arasında ideal bir denge
oluşturuyor. Eko sürüş modu 60 kW/190
Nm üretiyor ve güç üretimini kısarken ısıtma
ve iklimlendirme sisteminin kullanımını
kısıtlayarak, ancak devre dışı bırakmadan
enerji tüketimini optimize ediyor. Güç sürüş
modu 100 kW/260 Nm üretiyor ve maksimum
yükleme kapasitesi dahil her zaman etkileyici
bir sürüş performansı sunuyor. ë-Berlingo Van
tercih edilen sürüş moduna bağlı olarak 130
km/s hıza ulaşabiliyor.
30 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ
Standart şarj soketinden 30 dakikada
yüzde 80 şarj kapasitesi sağlayan süper hızlı
şarja kadar farklı şarj seçenekleri bulunuyor.
Basit bir Green’Up soket, bataryanın büyük
bölümünün bir gecede şarj edilmesini

sağlayarak bir günlük kullanım için hazır hale
getiriyor. Standart olarak sunulan ev tipi Mod
2 kablo evde, iş yerinde veya araç parkında
kullanım için devreye giriyor. Bu şarj modu
standart 8A soketi veya gelişmiş 16A soket
(Green’Up ünitesi ve soketi) ile uyumlu olup
şarj süresini yarıya indiriyor ve bataryayı 15
saatten daha kısa sürede tamamen veya 5 saat
30 dakikada 100 km’lik menzil için şarj ediyor.
Bireysel veya halka açık hızlı şarj, 3,7 ila 22
kW Wallbox hızlı şarj ünitesi kurulumunu
ve isteğe bağlı olarak sunulan Mod 3 kablosu
gerektiriyor. Böylece %0’dan %100’e şarj
etmek için 7 saat 30 dakika (tek fazlı 7,4 kW
Wall Box) veya 5 saat (üç fazlı 11 kW Wall
Box) yeterli oluyor. Halka açık bir istasyonda
süper hızlı şarj, şarj cihazına entegre Mod 4
kablosuyla 100 kW’a kadar gerçekleşiyor. Bu
çözüm 50kWh’lik bataryanın %80 doluluğa
30 dakikada ulaşmasını sağlıyor. ë-Berlingo
Van, hızlı şarj süresi açısından pazarda kendi
segmentinin en iyisi olarak öne çıkıyor.

11

SEKTÖRDEN • 1 - 28 ŞUBAT 2021

Otokar pandemiye rağmen liderliği korudu
Otokar, 2020 yılında da kent içi toplu taşıma, personel ve turizm taşımacılığının gözdesi
olmaya devam etti Otokar, koronavirüs pandemisine rağmen satışlarını artırdığını, otobüs
pazarı liderliğini koruduğunu açıkladı.

T

ürkiye’nin öncü otomotiv sanayi
şirketi Otokar, 2020 sonuçlarını
paylaştı. Otobüs pazarındaki
liderliğini 2020 yılında bir kez
daha pekiştiren ve 7 metreden
18,75 metreye kadar farklı uzunluktaki
otobüsleri ile Türkiye’nin en geniş ürün gamına
sahip olan Otokar’ın düzenlediği toplantıya;
İç Pazar Satış ve Pazarlamadan sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı H. Basri Akgül ve
Otokar yöneticileri katıldı. Geride bıraktığı
58 yılda kullanıcı beklentileri doğrultusunda
tasarladığı ve ürettiği araçlarla sektörüne
birçok ilki kazandıran Otokar, 2020’de faaliyet
gösterdiği segmentlerin toplamında 12’nci kez
Türkiye’nin en çok tercih edilen otobüs markası
olduğunu duyurdu. 2020 yılında koronavirüsün
etkilerini değerlendiren Basri Akgül, “Covid-19
sürecinin en başından itibaren çalışanlarımızın,
iş ortaklarımızın sağlığını korumak, işimizin
devamlılığını sağlamak, salgının etkisini
azaltmak ve yayılımı engellemek için gerekli
tüm önlemleri aldık. Sağlık Bakanlığı’nın
virüsün yayılımını önleme yönündeki tavsiyeleri
ve Koç Topluluğu genelinde uygulanmakta
olan tüm tedbirleri hassasiyetle uyguladık.
İşyeri hekimlerimiz yönetiminde Koronavirüs
Danışma Merkezi oluşturduk. 25 Mart-20
Nisan tarihleri arasında üretime ara verdik.
20 Nisan sonrasında üretimimize düşük
kademeyle başladık, tek vardiya olan çalışma
şeklimizi iki vardiyaya böldük. 552 bin
metrekare alana yayılı fabrikamızda hayata
geçirdiğimiz güvenli üretim uygulamaları
ve düzenlemelerimizle Türk Standartları
Enstitüsü (TSE) tarafından verilen COVID-19
Güvenli Üretim Belgesi’ni aldık. Üretimimiz
aksamadan devam ediyor. Ofis çalışanlarımız
bulaş riskini azaltmak için büyük oranda evden
çalışmaya devam ediyor. Teslimatlarımıza ara
vermeden devam ediyoruz. Pandemiyle beraber
bayi ve müşteriler ile olan temaslarımızı Otokar
mobil uygulaması da dahil olmak üzere dijital
iletişim kanalları aracılığıyla sürdürdük. Bu
sayede iletişimimizi normal döneme göre yüzde
25 oranında arttırdık. CRM Merkezimiz 7/24
hizmet vermeye devam etti, evden çalışmayla
birlikte CRM verimliliğimizi de yaklaşık
yüzde 10 artırdık. Dijital iletişim kanallarıyla
müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlıca çözüm
bulduk. Servislerde yoğunluğu önlemek adına
randevulu sisteme geçtik, gerekli alanlarda
teknik ekibimiz arıza teşhisi ve onarımını da
uzaktan bağlantılar ile çözdü” açıklamasını
yaptı.

12. KEZ SEKTÖRÜN LİDERİ OLDUK
Covid-19’un pazara olumsuz etkisini
tüm sektörlerde olduğu gibi mart-haziran
döneminde yoğun olarak gösterdiğini belirten
Basri Akgül, pazardaki toparlanmanın haziran
ayında normalleşme süreciyle başladığını
belirterek; “2020 yılı iyi başladı ve pazar ilk
üç ayda yükseliş gösterdi, ancak pandeminin
etkisiyle ikinci çeyrekte durgunluk yaşandı.
Haziran ayında normalleşme ve finansman
koşullarındaki gelişmelerin de etkisiyle
pazar hızla toparlanmaya başladı. Özellikle
servis taşımacılığında önemli bir talep artışı
gerçekleşti. Kasım ayında ise tüm segmentlerde
canlanma azaldı. Yıl geneline baktığımızda
şehirlerarası dahil, tüm otobüs pazarı yüzde
14’e yakın büyüdü. Faaliyet gösterdiğimiz
segmentlerin toplamında ise yaklaşık yüzde
2’lik bir büyüme gerçekleşti. Geniş ürün
gamımız, markamıza duyulan güven, düşük
işletme giderleri ve yüksek ikinci el değeri
ile Otokar bir kez daha sektörün ilk tercihi
oldu; geçen yılı tüm otobüs pazarında lider
olarak tamamladı. Tüm müşterilerimize,
iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza Otokar
markasını tercih ettikleri ve ürünlerimize
duydukları güvenden dolayı teşekkür ederiz”
dedi.

OTOBÜS PAZARININ TERCİHİ SULTAN
Türkiye’deki küçük ve orta boy otobüs
segmentindeki satışları da değerlendiren
Akgül şunları ekledi: “Müşterilerimizin
ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz
araçlarımız sektörde takdir toplamaya
devam etti. Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen
Türkiye’nin dört bir yanında teslimatlarımıza
devam ettik. 2020 yılında küçük ve orta boy
otobüs pazarı yüzde 10 civarında daralırken,
Otokar bu segmentte satışlarını artırdı.
Belediye otobüsü segmentinde ise koronavirüs
pandemisinin yayılımını azaltmak için getirilen
sınırlamalar araç ihtiyacını artırdı. Yılın tek
kalemde gerçekleşen en büyük otobüs ihalesi
olan İzmir ESHOT Genel Müdürlüğü’nün
açtığı ihaleyi kazandık. Artışlarla birlikte 368
adet otobüsün teslimatlarına yıl sonunda
başladık. Türkiye’nin yanı sıra 50’den
fazla ülkede milyonlarca yolcuya hizmet
vererek 2020 yılında da ülkemizin otomotiv
ihracatına katkı sağladık. Globalleşme
stratejimizi merkezimize alarak, geçtiğimiz
yıl da uluslararası rakiplerimizi geride bırakıp
önemli projeler üstlendik. Pandemi sırasında
Gürcistan Belediye Kalkınma Fonu ile 175
adet otobüs ve bu otobüslerin yedek parça ve
eğitimlerini kapsayan bir sözleşme imzaladık.
Ayrıca Malta’dan aldığımız 50 adetlik sağdan
direksiyonlu 5’inci siparişimizi tamamladık.”
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Mercedes-Benz ve Setra otobüslerde covid-19 önlemi
Daimler bünyesindeki Mercedes-Benz ve Setra markalı otobüsler, pandemi döneminde
yolcuların sağlığı düşünülerek, yayılımın en aza indirilmesi için yeni filtre sistemleri ile donatıldı.
Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndan 2021 itibariyla çıkacak tüm otobüslerde aktif filtreler
standart donanım olarak sunulacak. Yeni filtreler ayrıca 24 Aralık itibariyla piyasadaki
Mercedes-Benz markalı şehirlerarası otobüslere de sonradan entegre edilebiliyor.

D

aimler Buses kapsamında
üretilen Mercedes-Benz
ve Setra markaları, örnek
niteliğinde güvenlik
donanımları sunmaya devam
ediyor. Covid-19 pandemisine karşı otobüslere
takılan yeni iklimlendirme sistemi bu güvenlik
donanımlarının başında yer alıyor. MercedesBenz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndan
2021 itibariyla çıkacak tüm otobüslerde aktif
filtreler standart donanım olacak. Ayrıca 24
Aralık itibariyla piyasadaki Mercedes-Benz
markalı şehirlerarası otobüslere de sonradan
yetkili servisler tarafından yeni filtreler
uygulanabiliyor. Koruyucu önlemlerinin
etkinliği, Berlin Teknik Üniversitesi’ndeki
Hermann Rietschel Enstitüsü tarafından
yayınlanan araştırma raporuyla da doğrulanan
yeni aktif filtre sistemi, araç içerisinde hızlı
hava değişimi sağlayarak enfeksiyon riskine
karşı üstün koruma sunuyor. Yeni özellikler
arasında antiviral etkili yüksek performanslı
klima filtreleri ile otobüsler için sürücü koruma
kapıları ve sensörlü dezenfektan dispenserleri
de yer alıyor. Daimler Buses, modele bağlı
olarak araç içerisinde maksimum taze hava
akışını yüzde 33 ila 40 oranında artıran bir
opsiyonel özelliği de sunmaya başladı. Tüm
bu yeni donanımlar, Mercedes-Benz Türk
Hoşdere Otobüs AR-GE Merkezi ile Mannheim
ve Neu-Ulm’daki ekiplerle ortaklaşa çalışması
sonucunda geliştirildi.

HAVA, İKİ DAKİKADA BİR TAMAMEN
YENİLENİYOR
Mercedes-Benz ve Setra otobüslerinin
yeni filtre teknolojisi, yayılım riskini en aza
indirmek için tasarlandı. Tam otomatik
iklimlendirme sistemi, araç içerisindeki havayı
sürekli olarak değiştiriyor. Ayak boşluğundaki
havalandırma, türbülansı engelleyen hafif,
dikey bir hava akışı oluşturuyor. 8 - 26 derece
aralığındaki yaygın dış sıcaklıklarda, klima
kontrol sistemi maksimum seviyede, yüzde 80
ila 100 seviyesinde temiz hava kullanabilliyor.
Her iki dakikada bir aracın içindeki hava
sürekli ve tamamen yenileniyor. Hem düşük
hem de yüksek sıcaklıklarda, klima kontrol
sistemleri karışık hava modunda çalışabiliyor.
Bu aşamada, içerideki taze havanın yenilenmesi
dört dakikada bir gerçekleşiyor. Ofislerde
en az saatte bir, diğer yaşam ortamlarında
ise en az iki saatte bir havanın yenilendiği
düşünüldüğünde, Mercedes-Benz ve Setra
otobüslerinin yeni yazılım ve filtrelerinin üstün
teknolojisi daha iyi anlaşılıyor.

YÜKSEK PERFORMANSLI AKTİF KLİMA
FİLTRESİ
Antiviral işleve sahip filtre sistemleri,
havadaki partikülleri etkin bir şekilde
temizlemek için otobüslerin klima kontrol
sistemlerinde kullanılıyor. Yeni aktif filtreler,
bu etkiyi daha da artırıyor: Çok katmanlı,
progresif tasarıma sahip yüksek performanslı
aktif filtreler, bir antiviral işlev katmanına
sahip. Bu, viral dâhil diğer kirletici maddelerin
filtrelenmesini sağlıyor. Fiziksel testler
ve mikrobiyolojik analizler de bu etkiyi
doğruluyor. Aktif filtreler, tavana monte klima
kontrol sistemleri, hava devridaim filtreleri ve
ayrıca iklim kontrol kutusu için kullanılabiliyor.
Yolcular, özel etiket ile aktif filtre varlığının
kontrolünü sağlayacak.
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Ford Trucks F-MAX Blackline satışa sunuldu
Ford Trucks, 2021’i yeni ürün ve geliştirmelerle karşılıyor. 250 adet üretilecek, koleksiyon
niteliğindeki yeni ‘F-MAX Blackline’ ve dolu depoyla 5000 km’ye kadar varan menzil
sağlayan yeni ‘F-MAX L’yi müşterilerine sunarken, F-MAX’te standart olarak sunulacak
olan ve %5’e varan yakıt tasarrufu sağlıyor.

A

ğır ticari sektöründe gerek
mühendislik tecrübesi gerekse
de 60 yıllık mirası ile öne çıkan
Ford Trucks, 2021’e hem iki
yeni ürün hem de mevcut ürün
portföyünde sunduğu özellik ve teknolojileri
geliştirerek ‘merhaba’ dedi. Ford Trucks Genel
Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, “Ford
Trucks olarak, seneyi %31,7 pazar payıyla
kapadık. Pazar payımızı yükseltmemizde
F-MAX’in başarısının etkisi büyük oldu. Çekici
segmentindeki pazar payımızı 2017’den bu
yana yaklaşık 3 katına çıkarmayı başararak
2020 yılı sonunda %25,5’e getirdik ve Türkiye
ile birlikte tüm uluslararası bölgelerimizde de
pazar payımızı artırdık. Bu başarımızı daha da
ileriye taşımak amacıyla, ürün portföyümüzde
ve sunduğumuz teknolojilerde müşteri beklenti
ve talepleri doğrultusunda yenilikler yaparak
markamızı geleceğe taşımaya devam ediyoruz.
Markamızın müşterilerimize vadettiği en büyük
katma değerin ‘toplam sahip olma maliyeti’
olduğuna inanıyoruz. Her yeni ürünümüzü
tasarlarken müşterilerimizin operasyonlarını
daha karlı bir şekilde yönetmelerini sağlamayı
amaçlıyoruz” dedi. Ar-Ge çalışmaları
doğrultusunda yeni nesil teknolojileri
müşterileri ile buluşturduklarını ifade eden
Turfan, “Müşterilerimizi dinleyerek, ihtiyaç
duydukları alanları belirledik ve bu doğrultuda
şehir içi kullanıma yönelik modellerimizde 9
ileri otomatik şanzıman ve arka dümenlenebilir
aks opsiyonlarını sunmaya başladık. Ford
Trucks olarak, 2021’de de standartları
belirlemeye, müşterilerimize daha fazla
verimlilik, performans ve en ileri teknolojileri
sunmaya devam edeceğiz” dedi.
250 ADETLİK ÖZEL SERİ
ConnecTruck, ağır ticari endüstrisi için
global çapta bir ürün geliştirme altyapısı
sunarken, sürücü ve filo yöneticilerine
ise büyük tasarruf ve kolaylık sağlıyor.
Ford Trucks, araçları beklenmedik arıza
hallerinde uzaktan teşhis edebiliyor, durumu
çağrı merkezi ve bayileri ile paylaşabiliyor.
ConnecTruck uygulaması kapsamında, bu
yıl yeni nesil mobil uygulaması ile birlikte
heyecanla beklenen ‘uzaktan kontrol’ özelliği
de devreye alındı. Bu sayede kullanıcılar, ‘My
Ford Trucks’ uygulaması üzerinden araçlarını
uzaktan kontrol edebilecek ve birçok veriye
ulaşabilecekler.

My Ford Trucks uygulamasını kullanan
kullanıcılar, artık yeni bir web platform
üzerinden daha kolay kullanımıyla yeni kanalı
deneyimleyebilecek. Uluslararası ödüllü
F-MAX’in koleksiyon niteliğinde sınırlı sayıda
üretilecek özel versiyonu ‘F-MAX Blackline’,
kapı üzerinde yer alan, her bir araç için özel
serisi numarası ve Blackline adını taşıyan
yeni serisiyle müşterilere farklı bir ayrıcalık
yaşatıyor. Sadece 250 adet üretilecek bu özel
seri, F-MAX severler için aytozu gri rengi
üzerine aracın tarzını yansıtan siyah mavi
sportif çizgileri, siyah LED farlar, siyah çelik
jantlar ve siyah ayna kapaklarına sahip. F-MAX
Blackline’ın içinde de dış detaylarla uyumlu,
şık ve etkileyici, siyah iç döşeme, siyah baş
üstü dolapları, siyah ön panel yatak ve yatak
altı dolapları yer alıyor. F-MAX Blackline’ın
içindeki en dikkat çekici detaylar olan, özel
deri siyah koltuklar ve siyah deri direksiyon,
göz alıcı mavi sportif detaylarla müşterilere
sunuluyor.
BİR DEPO İLE 5 BİN KİLOMETRE
Ford Trucks mühendislerinin tamamen
müşteri beklenti ve talepleri doğrultusunda
geliştirdiği daha uzun menzil sağlayan ve
dingil mesafesi artırılan yeni ‘F-MAX L’ ise
büyük yakıt depo opsiyonuyla müşterilere tek
depoyla 5.000 km’ye varan menzil imkanı
sunuyor. Yakıt deposu standart F-MAX’e
göre, 300 litre arttırılan F-MAX L, 1350
litrelik yakıt deposunun yanı sıra 3.60
metreden 3.75 metreye artan dingil mesafesi

ile kullanıcılara önemli taşıma avantajları
sunuyor. Dileyen müşteriler, sadece dingil
mesafesini artırarak 1050 litre depo hacmi olan
versiyonu da seçebilecek. 2021 itibarıyla iki
körüklü arka havalı süspansiyonlu modellerde
devreye alınacak F-MAX L versiyonun 2022
yılı itibarıyla da dört körüklü arka havalı
süspansiyonlu olarak ürün gamına eklenmesi
planlanıyor.
9 İLERİ ŞANZIMAN
Yakıt tüketimi ve toplam sahip olma
maliyetinin ağır ticari araç sektöründeki en
önemli kriterler olduğundan yola çıkan Ford
Trucks, müşterilerin daha fazla verimlilik
sağlaması adına %5’e varan yakıt tasarrufu
sağlayan ‘Eco+ Mode’ sürüş modunu tüm
F-MAX’lerde standart olarak sunuyor.
Ford Trucks mühendislerinin Türkiye ve
Avrupa’daki müşteri talepleri ve davranışlarını
inceleyerek yol kamyonlarında sunduğu yeni 9
ileri otomatik şanzımanlı versiyonu, özellikle
şehir içinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde
sürücülere önemli sürüş kolaylığı sağlarken,
dur kalk sonucu artan yakıt tüketimini ve
dolayısıyla toplam sahip olma maliyetini
de azaltıyor. ZF Ecotronic 9 ileri otomatik
şanzıman 330 PS’lik hafif damper ve hafif yol
kamyonlarında artan sürüş konforu sağlıyor.
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Çimko Çimento 25’inci tesisini Turpak ile açtı
10 yılı aşkın süredir Turpak güvenli yakıt ikmal sistemlerini kullanan Çimko Çimento filosundaki
transmikser,beton pompası,silobas ve iş makinalarından oluşan yaklaşık 400 araç, 25 Çimko
Beton tesisinden taşıt tanıma teknolojisi ile sorunsuz olarak güvenli yakıt ikmali yapıyor.

S

anko Holding iştiraklerinden
olan ve Türkiyenin çimento beton
sektörünün önde gelen sanayi
kuruluşlarından olan Çimko
Çimento 25. Tesisini GaziantepTaşlıca gölgesinde faliyete geçirdi. 10 yılı
aşkın süredir Turpak güvenli yakıt ikmal
sistemlerini kullanan Çimko Çimento
filosundaki transmikser,beton pompası,silobas
ve iş makinalarından oluşan yaklaşık 400
araç, 25 Çimko Beton tesisinden taşıt tanıma
teknolojisi ile sorunsuz olarak güvenli yakıt
ikmali yapıyor. Turpak Inhouse tesisler
satış yöneticisi Cem ERDOĞAN konu
hakkında dergimize değerlendirmelerde
bulundu.25 yıldır enerji petrol sektörüne
otomasyon çözümleri üreten Turpak olarak
Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşunun
büyük bir çoğunluğunda Turpak güvenli
yakıt ikmal sistemlerimiz başarıyla çalışıyor.
Akaryakıt tüketimi yoğun olan kuruluşlarda
sağladığımız teknolojik altyapı sayesinde
işletmeler kayıp kaçak oranlarını kontrol
altına alarak çok ciddi bir tasarruf sağlıyorlar.
Turpak otomasyon sisteminin sağladığı artı
değer sayesinde akaryakıt depolama ve sarfiyat
süreçleri şeffaf,izlenebilir,raporlanabilir, kayıp
kaçaklara ve istismara müdahale edilebilir hale
geliyor. Yaklaşık 11 yıldır Turpak otomasyon
sistemlerini kullanan Çimko Çimento’nun
büyüme başarısının arkasında teknolojiye

yaptığı yatırımlar son derece önem teşkil
ediyor. Son olarak belirtmek isterim ki
akaryakıt girdilerini kontrol altına alamayan
firmaların karlılıkları her zaman düşüş eğilimi
gösterir ve bir süre sonra rekabet edemez
duruma gelerek iktisadi küçülme kaçınılmaz
olur. Turpak ailesi olarak iş ortaklarımızın
büyümesi ve güçlenmesiyle iftihar ediyoruz.
Çünkü biz de onlarla birlikte büyüyüyoruz.
7/24 ONLINE TAKİP
Çimko Çimento’nun akaryakıt takibindeki
taleplerine %100 çözüm sağlayacaklarını
belirterek Turpak Taşıt Tanıma teknolojilerinin
bazı avantajlarını şu şekilde sıraladı; Turpak
Kamu ve Filo Satış Yöneticisi Aytaç Kaçtı Eti
Krom A.Ş nin akaryakıt takibindeki taleplerine
%100 çözüm sağlayacaklarını belirterek Turpak
Taşıt Tanıma teknolojilerinin bazı avantajlarını
şu şekilde sıraladı; Taşıt bazında düzenli
Akaryakıt Tüketim Raporları ile km, litre, tutar,
dolum tarihi, yer ve saat bilgileri takip edilir.

Takip edildiği sürece olası kaçakları engeller.
Taşıtınız pompa tarafından otomatik olarak
algılanır. Dolum bilgileri otomatik olarak
transfer edilir. Taşıt sürücüsü para ödemek
zorunda kalmaz. Programlanmış yakıt cinsi
dışında başka bir yakıt cinsinin dolumunu
engeller. Böylece taşıtınıza hata sonucu yanlış
yakıt konulamaz. Tanımadığı taşıta yakıt
vermez. Pompa tabancası taşıtın deposundan
çıkarıldığında dolum işlemini otomatik olarak
keser. Taşıt dışında başka bir yere dolum
yapılamayacağı için ödediğiniz akaryakıt
bedelinin taşıtlarınızın deposuna girdiğinden
emin olursunuz. Bütün bilgiler el değmeden
tam otomatik olarak aktarılır. Hiç bir sistem
dışı müdahaleye izin vermez. Doğruluğundan
emin olduğunuz bilgileri raporlar halinde size
ulaştırır. Bu raporlar ile taşıtların kilometrede
tükettiği akaryakıt miktarlarını karşılaştırma
imkanı elde edilir.
Aynı zamanda
taşıtın hangi
istasyonlardan ve
ne zaman dolum
yaptığı tespit
edilir.
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Hedef 1 milyar Euro’luk ihracat
2020 yılında, Türkiye’de üretilen ve ihraç edilen otobüslerin yarısı, üretilen her 10
kamyondan 6’sı ve ihraç edilen her 10 kamyondan 8’i Mercedes-Benz Türk imzasını taşıdı.

M

ercedes-Benz Türk,
2020 yılında gerçekleşen
yeniden yapılanma sonrası;
müşterilerine, çalışanlarına
ve tüm iş ortaklarına
gösterdiği özen ve özveriyle pandemi etkisi
altında geçen zorlu yılı başarıyla tamamladı.
Hoşdere Otobüs Fabrikası, Aksaray Kamyon
Fabrikası ve bu üretim tesisleri kapsamındaki
iki farklı AR-GE merkezi ile hem iç pazar
hem de ihracat pazarlarında, 2020 yılını
büyüme ile tamamlayan şirket, 2021 yılında
da sürdürülebilir bir büyümeye odaklanıyor.
2020 sonu itibarıyla Türkiye’deki faaliyetleri
için toplamda 1.3 milyar Euro’yu aşkın
yatırım değerine ulaşan Mercedes-Benz
Türk, pandeminin etkisine rağmen otobüs
ihracatından 422 milyon Euro, kamyon
ihracatından 479 milyon Euro, AR-GE ve diğer
alanlardaki hizmet ihracatından da 41 milyon
Euro’yu aşkın gelir elde etti. Mercedes-Benz
Türk, 2020 yılında yaklaşık 1 milyar Euro’luk
ihracat gelirine ulaşarak Türkiye ekonomisine
katkısını aralıksız sürdürdü. Türkiye’de üretilen
ve ihraç edilen her 2 otobüsten 1’i, Türkiye’de
üretilen her 10 kamyondan 6’sı ve ihraç edilen
her 10 kamyondan 8’i Mercedes-Benz Türk
imzasını taşıyor.

2020’Yİ ZİRVEDE TAMAMLADIK
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı
Süer Sülün; “Mart 2020 itibarıyla ülkemizde
etkilerini hissettiğimiz Covid-19 pandemisine
rağmen; ‘Ekonominin aşısı üretimdir’ diyerek
Aksaray Kamyon Fabrikamız ve Hoşdere
Otobüs Fabrikamızda sürdürülebilir üretime
odaklandık. 2019 yılına kıyasla şehirlerarası
otobüs satışlarımızda yüzde 90, kamyon
satışlarımızda ise yüzde 141’lik artış ile 2020
yılını zirvede tamamladık. Pandemi döneminde
müşteri memnuniyetini odağımıza alarak,
müşterilerimize kesintisiz hizmet sağlamak
amacıyla satış sonrası servis ağı faaliyetlerimizi
bu zorlu koşullara rağmen aralıksız sürdürdük.
Eylül 2020’de 95.000’inci otobüs ve Ekim
2020’de 285.000’inci kamyon üretimine imza
attık. 53 yıllık toplam yatırımlarımız 1.3 milyar
Euro’yu aşarken, 2020 yılında üretim, AR-GE
ve hizmet ihracatımızla ülkemize yaklaşık 1
milyar Euro’luk gelir sağladık.” dedi.

ÜRETİMİN YARISI İHRAÇ EDİLDİ
Süer Sülün; “2020 yılında 347 adet
şehirlerarası otobüs sattık. Türkiye’de 2020
yılında üretilen 7.267 adet otobüsten, 3.611
adedini, yaklaşık yarısını, üretmenin gururunu
yaşıyoruz. Bir diğer gurur kaynağımız
ise; 2020’de Türkiye’den ihraç edilen her
2 otobüsten 1’inin Mercedes-Benz Türk
imzası taşıması. Hayatın devamlılığının
sağlanmasında büyük bir önemi olan kamyon
ürün grubunda, bu yıl da liderliğimizi
sürdürdük. Türkiye’deki her 10 kamyondan
6’sını üreten Mercedes-Benz Türk Aksaray
Kamyon Fabrikası; üretimiyle, istihdamıyla,
AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile Türkiye’nin
ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli
katkılar sağlıyor. Şirketimiz, 2020 yılında
Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan
8’inin üretimine imza atarak bir kez daha
gururlanmamızı sağladı. 2021 yılında
şehirlerarası otobüs ve kamyon pazarlarındaki
liderliğimizi üretim, ihracat ve AR-GE
alanlarında sürdürmek öncelikli hedefimiz.”
dedi.
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BMC dijital dönüşüm için Cisco’yu seçti
BMC Otomotiv, Cisco ürün ve çözümleriyle gerçekleştirdiği dijital dönüşüm sayesinde
hem pandemi döneminde operasyonel kalmayı başardı hem de güvenlik altyapısını çağın
gereklerine uygun bir standarda taşıdı.

T

ÜRK otomotiv sektöründe
50 yıldan uzun süredir öncü
konumda olan, yurtiçi ve
yurtdışı pazarlara ürünler
sunan BMC Otomotiv, sektörün
değişen görünüm ve beklentilerine, entegre
ve basitleştirilmiş Cisco çözümleriyle
uyum sağlıyor. Kişiler, kuruluşlar ve askeri
kurumlar için çeşitli ulaşım çözümleri
konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan BMC
Otomotiv, kamyondan otobüse, paletli askeri
araçlardan taktik tekerlekli araçlara kadar
geniş bir yelpazede üretim yapıyor. 3.500’ü
aşkın çalışan ve yılda 12.500 adetten fazla
üretim kapasitesiyle sektörün en önde gelen
aktörlerinden biri olan şirket, beş yıl önce
yönetiminde yaşanan değişim sonrası, satış
döngülerinden AR-GE’ye kadar her alanda
modernleştirme ve dijital dönüşümü ilerletme
hedefi için düğmeye bastı. Üstelik bu değişimin,
BMC çatısı altındaki üç şirketin tamamında
yapılması gerekiyordu. Bir diğer zorluk da
BMC Otomotiv, çok farklı müşterilere hizmet
verdiğinden, işlevlerinin birçoğu birbirinden
ayrı yönetilmesi. Örneğin, Ar-Ge ekibinin
otobüs ve kamyon üretimi için ihtiyaç duyduğu
güvenlik, zırhlı araç üretimi için ihtiyaç
duyduğu güvenlikten çok farklı. Araçların her
birinin de geliştirme ve satış süreçleri, kamyon
ve otobüslerin işletmeler arası ihtiyaçlarından
farklı. Sade bir sistem yaratmak son derece zor
oluyordu.

OPERASYONEL YÜKÜ EN AZA
İNDİRİYORUZ
BMC Grup Bilgi Teknolojileri Direktörü
Serdar Erdem, Cisco ile yapılan iş birliğine dair
şunları söyledi: “En az bizler kadar geleceği
düşünen Cisco ile stratejik bir ortaklığa imza
attık. Mevcut Cisco güvenlik ürünlerimiz
arasındaki entegrasyon sayesinde ağda
çalışan her şeyin son derece görünür olması,
altyapımızın güvenlik düzeyinin artmasını
sağladı. Cisco DNA Center’ın Stealthwatch
ve ISE entegrasyonu sayesinde, bir güvenlik
açığını, sistemde manuel olarak saatlerce arama
yapmadan hızlıca bulabiliyoruz. Bugün BMC
Otomotiv, Türkiye’de Cisco sunucularından
güç alan en büyük VDI altyapısına sahip.
Ağ ortamımız için kullandığımız Catalyst
3K ağ anahtarları ve SAP sistemlerimiz için
kullandığımız VxBlock, Cisco UCS’den güç
alıyor. Uçtan uca Cisco portföyümüz ve Cisco
DNA Center sayesinde, altyapımızın tamamını
tek bir ekrandan denetleyebiliyoruz. Artık
faaliyetlerimiz, en güvenli şekilde, mümkün
olduğunca otomatikleştirilmiş durumda.”

İNOVASYONLAR DİKKAT ÇEKİYOR
Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem
Duru da BMC Otomotiv’le yapılan iş
birliğinin önemine değinerek, “Rekabetçi
kalabilmek ve tüketicilere en son ürün ve
hizmetleri sunmak için, dijital dönüşüm
sürecini benimsemek, şirketler için artık
bir seçimden öte bir zorunluluk halini aldı.
Cisco olarak vizyonumuz, inovasyonlarımız
ve çözümlerimizle onları bu yolculukta
desteklemek ve müşteri memnuniyetini en üst
düzeye çıkarmalarını sağlamaktır. Sektöründe
öncü konumdaki BMC Otomotiv’in dönüşüm
sürecinde böylesi bir rol üstlenmekten büyük
mutluluk duyuyoruz” dedi.
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İtalya için de DKV Box Europe hazır
Uluslararası nakliyecilerin Avrupa’yı tek kutu ile hızlı ve kolayca geçmeleri için hizmete
sunulan DKV Box Europe kutusu çok yakında İtalya’da da geçerli olacak. İtalya’da test
sürecini başlatan DKV, bu yılın ortalarına kadar müşterilerine toplam 13 ücretli otoyol
sisteminden aynı kutuyla geçme olanağı sunmayı hedefliyor.

D

KV Euro Service, Avrupa’daki
bütün önemli paralı yolların
ücretlerinin tek kutu ile kolayca
ve hızla ödenebilmesi için
tasarlanan DKV Box Europe
kutusunun İtalya’daki pilot uygulamasını
başlattı. İtalyan ücretli otoyol işletmecileri
bu çözüme onaylarını önceden vermişler,
İtalya’daki geçiş ücretlerinin ödenmesi için
tasarlanan DKV BOX ITALIA’nın ulusal
nakliyeciler için pilot uygulaması 2020
sonbaharında başlamıştı. DKV 30 yılı aşkın
bir süredir İtalya’daki işletmeci şirkete geçiş
ürünleri hizmeti sunuyor. DKV Euro Service;
DKV Box Europe ve DKV Box Italia ile

gelecekte ürün yelpazesini daha da genişletecek
ve 3,5 tonun üzerindeki araçlar için ücretli
yolları nakit ödemeksizin kolayca ve hızla
geçmelerini mümkün kılacak iki geçiş kutusu
ürününü hizmete sunacak.
AVRUPA’YI NAKİT ÖDEMEDEN
GEÇİYORLAR
DKV Euro Service Geçiş Ücretleri
Genel Müdürü Jérôme Lejeune, İtalya’daki
gelişmelere ilişkin şu değerlendirmeyi
yaptı: “DKV Box Europe’un İtalya’da pilot
uygulamasının başlaması bizim için son derece
önemli bir adım. İtalya Avrupa’da en önemli
ücretli otoyol ağına sahip ülkelerden biri.

Hâlen nakliyeciler DKV Box Europe ile
Almanya, Belçika, Fransa, Avusturya, İspanya,
Portekiz, Bulgaristan, Warnow Geçişi, Herren
Tüneli ve Liefkenshoek Tüneli’nden nakit
ödemeden geçiş yapabiliyorlar. İtalya ile
birlikte tek geçiş kutusuyla 11’inci ücretli otoyol
sisteminden de geçebilecekler. Müşterilerimize
Macaristan ve İsviçre’de de aynı hizmeti
sunmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz bu yılın
ortalarına kadar müşterilerimize toplam 13
ücretli otoyol sisteminden aynı kutuyla geçme
olanağı sunmaktır. Bu vesile ile AISCAT’a
(İtalya Ücretli Otoyol Operatörleri Derneği)
teşekkür etmek ve başarılı bir işbirliğini
sabırsızlıkla beklediğimizi vurgulamak isterim.”
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Beşiktaş’ı yeni sezonda TEMSA taşıyacak
TEMSA, Türkiye ve Avrupa’da büyük başarılara imza atan Beşiktaş Aygaz Hentbol
Takımı’nın Karayolu Ulaşım Sponsoru oldu. Siyah-beyazlı oyuncuları yeni sezonda,
TEMSA’nın takıma özel olarak tasarladığı Safir Plus taşıyacak.

S

abancı Holding ve Skoda
Transportation’ın ana ortağı
PPF Group ortaklığı bünyesine
katılan Türkiye’nin lider otomotiv
üreticilerinden TEMSA, spora
desteğini kulüplerle olan sponsorluk
çalışmalarıyla sürdürmeye devam ediyor. Son
olarak Türkiye’ye sayısız kupa kazandıran
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı’yla sponsorluk
anlaşması imzalayan TEMSA, anlaşma
kapsamında TEMSA kulübe bir adet Safir
Plus takım otobüsü tahsis etti. Araç, Beşiktaş
JK İkinci Başkan Adnan Dalgakıran,
Asbaşkan Fatih Hakan Avşar, Hentbol Şube
Sorumlusu Mesut Çebi, Pazarlama ve İş
Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi Enis Ulusoy ve Beşiktaş Aygaz Hentbol
Takımı Oyuncularından Burak Turan’ın

katılımıyla Vodafone Park’ta düzenlenen
törenle kulübe teslim edildi. Bir yıl sürecek
anlaşma kapsamında Siyah-beyazlı oyuncuları
TEMSA’nın takıma özel tasarım ile üretimini
gerçekleştirdiği Safir Plus taşıyacak.
SİYAH - BEYAZLI AİLEMİZ BÜYÜYOR
TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu,
“2016’dan bu yana başarılarının bir parçası
olmaktan onur duyduğumuz Beşiktaş JK’nın
en başarılı branşlarından biri olan Beşiktaş
Aygaz Hentbol Takımı da TEMSA ailesine
katıldı. Ülkemizi Avrupa’da başarıyla temsil
eden ve Türk hentbolunda farkındalık yaratan
bir takımla iş birliği yapmak bizim için çok
kıymetli. Siyah- Beyazlı takım ailemiz gittikçe
büyüyor. Eminim yarattığımız sinerji ile iş
birliğimiz uzun yıllar devam edecek” dedi.

Euro NCAP’den Ford Transit ve Custom’a ödül
Euro NCAP, ilk kez gerçekleştirdiği aktif güvenlik testinde Avrupa’da satışta olan 19 van
modelini değerlendirdi. Test sonucunda Transit altın ödül, Transit Custom ise gümüş ödülü
almaya hak kazandı.

E

uro NCAP, ilk kez düzenlediği
yeni aktif güvenlik testi ile
araçlara, bisiklet sürücülerine
ve yayalara yaklaşırken devreye
giren Otonom Acil Frenleme
Sistemi (AEB), şerit takip teknolojileri, aktif
hız sınırlayıcı ve yolcu takip sistemlerini
değerlendirdi. Yapılan değerlendirmeler
sonucunda Transit, mevcut aktif güvenlik
teknolojileri ile altın ödül alırken, Transit
Custom ise gümüş ödül almaya hak kazandı.

Euro NCAP ayrıca, Ford’un otonom acil
frenleme sistemi (AEB) ile Yaya ve Bisikletli
Algılama Özellikli Çarpışma Önleme
Yardımcısı ve Çarpışma Önleyici Sistemlerine
övgüde bulunarak, sınıfının lideri özellikler
olduğunu vurguladı. Yine, Trafik Levha Tanıma
Sistemi’nin tüm araçlar içinde en iyi (%100)
skoru kaydettiği vurgulanırken, Otonom
Acil Frenleme Sistemi’nin (AEB) ise bisiklet
sürücülerini mükemmel şekilde koruduğu
belirtildi.

TRANSİT HEM DE CUSTOM ÖVGÜYÜ
HAK EDİYOR
Euro NCAP Genel Sekreteri Dr. Michiel
van Ratingen, “Avrupa yollarındaki
milyonlarca araç ve e-ticaret’in hızlı büyümesi
göz önüne alındığında, ticari araçlarda yer
alan aktif güvenlik sistemleri tüm kullanıcılar
için güvenliği artırmanın en önemli anahtarı.
Ticari araçlarda Avrupa’nın liderlerinden
biri olan Ford, hem Transit hem de Custom
modelleri ile trafikteki tüm unsurların
korunmasına yardımcı oluyor ve güvenlik
sistemlerinin verdiği taahhütleri gerçekten de
tam olarak karşılıyor” diye konuştu. Stresi ve
yorgunluğu azaltmaya, çarpışmaların etkisini
önlemeye yardımcı olmak amacıyla Çapraz
Trafik Uyarı Sistemi destekli Kör Nokta Uyarı
Sistemi, uzun yolculukları daha az yorucu
ve daha ekonomik hale getiren Adaptif Hız
Kontrolü, önünüzdeki yolu sürekli olarak
izleyen ve şeritten çıktığınız anda uyararak
tekrar şeridinize güvenle yönlendiren Şeritte
Kalma ve Şerit Hizalama Yardımcısı, seyir
halindeyken aniden önünüze çıkabilecek araç
ve yayalara karşı otomatik olarak fren yaparak
önden çarpışmaların etkilerini azaltılmasına
ve önlenmesine yardımcı olan Yaya Algılama
Özellikli Çarpışma Önleyici Akıllı Fren
Sistemi gibi
lider sürücü
destek
teknolojileri
Transit ile
sunuluyor.
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Mercedes-Benz Türk Enerji tasarruflu fabrika
Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda, 2019 yılına göre yüzde 8.5 daha az enerji
harcanırken, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda da yatırımsız gerçekleştirilen enerji tasarrufu projeleri
ile üretim dışı zamanlardaki enerji tüketim miktarında şimdiye kadarki en düşük seviyeler kaydedildi.

M

ercedes-Benz Türk, 2009
yılında tesislerinde hayata
geçirdiği 5E modeli ile
sektöre öncülük etmeye
devam ediyor. Oluşturulan
bu model ile şirket uzun vadede hayata
geçireceği teknolojik gelişmeleri ve büyümeyi
göz önünde bulundurarak; enerji tüketimindeki
artışı hesaplayıp önceden tespit etmenin
yanı sıra; bu tüketimlerinin kontrol altına
alınmasını ve azaltılmasını sağlıyor. Enerji
verimliliği, CO2 emisyonlarının azaltılması,
enerji ve kaynak tasarrufuna odaklanan 5E
Modeli; tüm Mercedes-Benz Türk ailesinin
çevreye duyarlılığını ve farkındalığını
artırmaya yarayan, bunu ayrıca teknik ve
sosyal projelerle hayata geçirmeyi sağlayan
önemli bir araç olarak tanımlanıyor. 2018
yılında ISO 14001:2015’e geçiş denetimini
başarıyla tamamlayarak Çevre Yönetimi
Sistemi Sertifikası’na sahip olan Mercedes-Benz
Türk, gerekli yatırımlarını gerçekleştirmeden
önce, ilgili yasal yönetmeliğin gerektirdiği
sertifikalara sahip uzmanlardan oluşan
Enerji Yönetim Takımı’nın hazırladığı
düzenli raporlamalarla iyileştirme gereken

noktaları ve verimlilik potansiyellerini
belirliyor. Kurulduğu 1995 yılından itibaren
bina otomasyon sistemini Türkiye’de ilk defa
kullanan endüstriyel tesislerden biri olan
Hoşdere Otobüs Fabrikası, bu sistem ile
yaklaşık yüzde 25 oranında enerji tasarrufu
sağlıyor. Bu sistemin bir parçası olan sıcaklık
sensörleri ile ortam sıcaklığının izlenerek
kontrolünün sağlanmasının yanı sıra; zaman
programlarıyla da aydınlatmaların ve ısıtmasoğutma sistemlerinin gereksiz yere çalışması
engelleniyor. Aydınlatmalar, ısıtma-soğutma
sistemleri ve pompalar zaman programları ile
kontrol edilirken, ısı geri kazanım sistemi ile
ısıtma yapılan zamanlarda emilen havadaki ısı
geri kazanılarak tekrar ortama veriliyor.
YÜZDE 100’Ü KARŞILANIYOR
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda kurulan
“Trijenerasyon Tesisi” sayesinde doğalgaz
kullanılarak; elektrik, ısıtma ve soğutma suyu
elde ediliyor. Böylece enerji daha verimli
kullanılıyor ve enerji kesintisi nedeniyle
ortaya çıkabilecek olumsuz çevresel etkiler
kaynağından engelleniyor. Bu sistemle fabrika
elektrik ihtiyacının tamamı ve ısı ihtiyacının yaz
aylarında yüzde 100’ü, kış aylarında ise %50’si
karşılanıyor. 2007 senesinden beri MercedesBenz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda
sürdürülen enerji verimliliği çalışmaları
kapsamında araç başı yüzde 35’e ulaşan
enerji tasarrufu elde edilirken, karbondioksit
salımında yıllık yaklaşık 13.700 ton düşüş
sağlandı. 2020 yılı ise enerjide de pandeminin
gölgesinde geçti. Özellikle ısıtma ve soğutma
sistemlerinde virüs yayılım riskini bertaraf
etmek adına tüm havalandırma sistemleri
tamamen dış hava kullanılarak çalıştırıldı.

Bu nedenle üretilen araç başına tüketilen
spesifik enerjide artışlar göze çarptı. Buna
rağmen ofis ve üretim alanlarında pandemi
nedeniyle kullanılmayan bölgelerde, enerji
tüketilmemesi adına yapılan çalışmalar
sayesinde Hoşdere Otobüs Fabrikası, 2020
yılında da toplam enerji tüketimini düşürerek
üst üste altıncı yılda da bu trendi devam
ettirmiş oldu.

Prometeon Türkiye şampiyonlar arasında
Pirelli marka premium endüstriyel ve ticari lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon Türkiye,
Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı olan İnovaLİG kapsamında, inovatif projeleri ile
“İnovasyon Döngüsü” kategorisinde ödül sahibi oldu.

P

rometeon Türkiye, Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM)
tarafından düzenlenen
İnovaLİG yarışmasında Ar-Ge
süreçleri ve halihazırda yönettiği
inovatif projeleri ile “İnovasyon Döngüsü”
kategorisinde ikincilik ödülü almaya hak
kazandı. İnovaLİG değerlendirmesinde

Türkiye’nin dört bir yanından inovatif projelere
imza atan birçok firma 5 farklı kategori için
yarışırken, Prometeon’un ödülü kazanmasında
Tübitak ve Prometeon Türkiye Ar-Ge Merkezi
işbirliği proje sayıları, inovatif ürünler, Ar-Ge
proje geliştirme aşamaları, Üniversite-Kurum
işbirliği konuları önemli rol oynadı. Ödülle ilgili
değerlendirmede bulunan Prometeon Türkiye,
Ortadoğu, Afrika, Rusya Bölgesi CEO’su
Antonio Dolgetta, “Araştırma ve geliştirmenin
gücüne olan inancımızla daima daha iyisi ve
daha yenisi için çalışmaya, üretmeye devam
ediyoruz. Türkiye lastik sektöründeki Bakanlık
lisanslı ilk Ar-Ge Merkezi ve Prometeon Lastik
Grubu’nun üç Ar-Ge Merkezi’nden biri olarak

Prometeon
dünyası
için yılda
7.500’e
yakın
prototip
lastiğin
testini yapıyoruz. Her yıl ciromuzun yaklaşık
%3’ünü Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz. Ar-Ge
konusu gündemimizde en ön sırada yer alıyor.
Fabrikamıza gerek teknolojik olarak gerekse
üretim kapasitesi artışı anlamında düzenli
yatırım yapıyoruz. Prometeon Türkiye’yi
başarıyla temsil eden Ar-Ge ekibimizin bu
başarısından büyük gurur duyuyoruz” dedi.
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Sanayi Bakanı Varank, teknolojiyi yerinde inceledi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ford Otosan’ın önümüzdeki dönemde
gerçekleştireceği uzun dönemli yatırıma ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Ford Otosan
Kocaeli Fabrikaları’nı ziyaret etti. ‘İş’te Eşitlik’ anlayışıyla hareket eden ve otomotiv
sektöründe kadın çalışan sayısını artırmak hedefiyle faaliyet gösteren Ford Otosan’da,
Bakan Varank, elektrikli araçlar konusundaki çalışmaları ve yeni yatırım planlarını mühendis,
teknisyen ve saha çalışanı kadınlardan dinledi.

S

anayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, Kocaeli
Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı
Tahir Büyükakın, Ford Otosan’ın
Kocaeli Fabrikaları’nı ziyaret ederek, şirketin
geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı tarafından
açıklanan teşvik kararı kapsamında planlanan
20,5 milyar TL tutarındaki yeni yatırım
öngörüsü ile 2022 yılı itibarıyla devreye
alınacak yeni nesil araç üretimi ve Batarya
Montaj Fabrikası ile ilgili gelişmelere yönelik
bilgi aldı. Bakan Varank, Şarj Edilebilir
Hibrit Elektrikli Araçlar (PHEV) Atölyesini
ziyaret ederken, yaklaşık 2 bin 300 kadına
istihdam sağlayan Ford Otosan’ın ‘İş’te
Eşitlik’ kapsamında kadın çalışan sayısını
artırmaya yönelik yapmış olduğu projelerden
övgüyle bahsederek yetkilileri tebrik etti. Tüm
dünyada
otomotiv
sektöründe
elektrikli
araç devrimi
yaşandığına
dikkat çeken
Bakan
Varank,

“Otomotiv sektörünün lider üreticilerinden
olan Ford Otosan’ın gelecek nesil ticari araç
ve batarya üretimine ilişkin aldığı yeni yatırım
kararı ülkemizin ekonomisine çok önemli bir
ilave katma değer sağlayacak. Bu yatırım ile
dünyadaki trendlere uygun olarak tam elektrikli
araçlar ve bunların bataryaları Kocaeli’de
üretilecek. Bu sayede ülkemizin elektrikli araç
üretiminde önemli bir merkez olmasına katkı
sağlanacak. Bu yatırım Türkiye’ye duyulan
güvenin bir göstergesidir. Ülkemizin nitelikli
istihdamına ve otomotiv sanayi ekosistemine
itici bir güç olacak yatırımlar ile global
arenadaki rekabet gücümüz daha da artacak”
değerlendirmelerinde bulundu.
YENİ YATIRIMLA İSTİHDAM ARTACAK
Otomotiv sanayinin dönüşümüne öncülük
etmek üzere yeni nesil ticari araç yatırımlarına
devam ettiklerini ifade eden Ford Otosan
Genel Müdürü Haydar Yenigün ise şöyle
konuştu: “Ford Otosan olarak, 60 yıldır
gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla bugün, ticari
araçta Ford’un Avrupa’nın en büyük üretim
üssü haline geldik. Bu yatırım neticesinde
Türk otomotiv sektöründe tedarikçilerimiz ve
tüm ekosistemle dolaylı olarak 18 bin kişilik
yeni istihdam imkanı sağlamış olacağız.

Ford Otosan olarak, ayrıca eşit temsiliyetin
olmadığı otomotiv sektöründe kadın işgücünü
artırmak yönünde bir hedefimiz var. “İş’te
Eşitlik” anlayışı ile kadın çalışanların iş
hayatına katılımı başta olmak üzere iş
hayatında fırsat eşitliğini tüm sektöre yaymayı
amaçlıyoruz. Türkiye otomotiv sektörünün
kadın çalışan istihdamında lider şirketi
olarak, yeni yatırım planlarımız kapsamında
da üretimde tesislerimizde kadınların sayısını
artırmak
ve yönetim
kadrolarında
eşit temsiliyeti
desteklemek
hedefiyle
çalışmalarımıza
devam ediyoruz.”

IVECO’dan tablet ve internet desteği
IVECO Türkiye’nin desteği ile proje kapsamında Covid-19 salgını mağduru orta okul öğrencilerine
uzaktan eğitime erişim sağlayabilmeleri için toplam 72 adet Casper VIA L30 model tablet ve
4 ay süreyle 10 GB internet desteği sağlandı.

T

ablet desteği verilen öğrenciler
Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’nın
Yamanlar ve Altındağ Etkinlik
Merkezlerinden eğitim
desteği alan ve bölgedeki
devlet okullarına devam eden öğrencilerden
seçildi. İzmir’in ekonomik ve sosyal açıdan
dezavantajlı bölgelerinde konumlanmış olan
EÇEV Etkinlik Merkezlerinden, Yamanlar,
Bayraklı, Gümüşpala, Soğukkuyu, Altındağ,
Gültepe, Toros, Mersinpınar, Çamkule
semtlerinde yaşayan yaklaşık 800 çocuk ve
aileleri yararlanıyor. Ailelerinin ekonomik ve
sosyal olanaklarının yetersiz olması nedeniyle
evlerinde bilgisayar,
tablet veya internet
erişimi bulunmayan
öğrencilere öncelik
verilen projede,
çocukların uzaktan
eğitime bağlanarak
akademik ve sosyal

gelişimlerini sürdürmeleri hedeflendi. Uzaktan
eğitime bağlanan çocuklar okul müfredatının
yanı sıra, EÇEV’in etkinlik merkezlerinde yıl
boyunca gerçekleştirmekte olduğu, salgının
başlamasından bu yana çevrim-içi olarak
düzenlemeye devam ettiği, sosyal, bilimsel,
kültürel, sanatsal etkinlik ve atölyeler içeren
etkinlik programlarına da katılma olanağı
bulacaklar.

21

YENİLİK • 1 - 28 ŞUBAT 2021

Mercedes-Benz kamyon grubuyla yıla hızlı başladı
Mercedes-Benz’in Arocs, Actros ve Atego modelleri, 2021 yılı için kapsamlı yenilikler sunarak
pazarın her segmentinde değişen müşteri beklentilerine karşılık vermeye devam ediyor.

T

ürkiye kamyon pazarında 2020
yılını da liderlikle tamamlayan
Mercedes-Benz Türk, 2021 yılı
için Actros, Arocs ve Atego’dan
oluşan çekici, inşaat ve kargodağıtım gruplarında yeni modellerinin
üretimine ve satışına başlıyor. Pazar
koşulları ve müşterilerinden gelen talepler
doğrultusunda model ailesinde yenilikler
gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk, yeni
nesil kamyonları ile güvenlik, konfor ve 2.
El değerinin korunması anlamında hem filo
müşterilerinin hem de bireysel kullanıcıların
ilk tercihi olmayı sürdürecek. Mercedes-Benz
Arocs, 2021 yılı için çok kapsamlı yenilikler
barındırıyor. Mevcut modellerde yeni opsiyon
ve paketler sunulmaya başlanırken yeni
serilerin lansmanı da 2021 yılında markanın
gücüne güç katacak. İnşaat kamyon grubunun
en güçlü modellerinden Mercedes-Benz Arocs
8x4 Damper Serisi araçların motor güçlerinde
revizyon yapıldı. Dört akslı çift çeker damper
üst yapısına uygun Arocs kamyonların motor
güçleri, 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 30 PS
arttırılarak daha da güçlendirildi. Bu segmentte
Mercedes-Benz Türk, Arocs 4145 K, 4148 K
ve 4851 K modellerini müşterilerin beğenisine
sunuyor. Hazır beton sektöründe faaliyet
gösteren müşterilerin beklentilerinin hem
teknik hem de ekonomik açıdan karşılanması
amacıyla araç portföyüne, 8x4 Mikser
segmentindeki yeni Arocs 3740 katılıyor. Beton
pompası üst yapısına uygun çift çeker Arocs
kamyonların, 2021 yılı itibarıyla motor güçleri
yaklaşık 10 PS arttırıldı. Bu araçların “offroad” yani arazi kullanım karakteristikleri de
iyileştirildi. Bu segmentte sunulan ürünler, üç
akslı Arocs 3343 P, dört akslı Arocs 4143 P ve
4443 P olarak yeniden düzenlendi.

KARGO VE DAĞITIM GRUBUNDA
YENİLİK BAŞLADI
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon
Fabrikası’nda üretilen Actros’un nakliye
araçları, hem ürün kapsamı hem de
konumlandırması farklı müşteri segmentlerinin
ihtiyaçları gözetilerek yenilendi. 8x2 dağıtım
segmentindeki 3242 L Plus paketi ile sürücü
konforuna yönelik Premium bir araç da 2021
kapsamında müşterilerin beğenisine sunuldu.
Actros 2632 L DNA 6x2, 3232 L ADR 8x2
ve 3242 L 8x2 olarak adlandırılan standart
araçlar, 2021 yeniliklerine dahil oldu. Bu
araçlardaki en temel ürün değişikliği, kabin
tiplerinde dikkat çekiyor.

2021 itibarıyla söz konusu modellerde,
L-Cab Stream Space (Çift yataklı) kabin
yerine L-Cab Classic Space (Tek yataklı)
kabin sunulmaya başlandı. Bunların dışında,
Actros 3242 L 8x2 araç özelinde seri kapsama
retarder donanımı eklendi. 2021 yılı itibarıyla
8x2 segmenti için seri donanımı ile tehlikeli
madde taşımacılığına uygun 3232 L ADR ve
daha yüksek motor gücüne sahip, standardında
retarder donanımı bulunan yol aracı olarak
3242 L olmak üzere iki tip standart araç daha
sunulmaya başlandı. Tüm bu değişikliklere
ek olarak, 2021 model yılı itibarıyla opsiyonel
donanım listelerinde 8x2 dağıtım segmenti için
3242 L Plus paketi sunulmaya başlandı. Plus
paketi, konfor odaklı içeriğiyle, sürücülerin ve
aracının sahibi ve kullanıcısı olan müşterilerin
beklentilerine yönelik özel olarak hazırlandı.
ACTROS’TA YENİ GÜVENLİK
DONANIMLARI
Mercedes-Benz’in Premium segmentte
başarı yakaladığı Actros 1851 çekicilerin
kapsamı da 2021 yılında daha da
zenginleştirildi. Yeni Actros 1851 Plus paketi
ile Premium segmentte daha yüksek donanım
beklentisine sahip müşterilere hitap edilirken,
bir diğer yenilik olan Actros 1842 LS ile,
odağında ilk yatırım maliyeti bulunan yurtiçi
taşımacılık müşterilerine hitap eden bir
seçenek olarak Mercedes-Benz portföyüne
eklendi. Mercedes-Benz Actros 1851 LS çekici
modellerinde, yakıt tasarrufuna katkı sağlayan
Lastik Basınç İzleme Sistemi, güvenliği arttıran

Yağmur Sensörü, Otomatik Uzun/Kısa Far
ile Dönüş Aydınlatması standart donanıma
eklendi. Ayrıca sürücünün konforunu
üst düzeye taşımak adına koltukta masaj
fonksiyonu, elektrikli ön güneşlik ve kablosuz
telefon şarjı gibi kapsamlar da standart oldu.
Seriye 2021 itibarıyla eklenen yeni Actros 1851
Plus paketi ile yüksek donanım beklentisine
sahip müşterilere hitap eden bir araç daha
sunulmaya başlandı. Actros 1851 LS’nin
yenilenen standart donanımına ilave olarak,
ileri aktif güvenlik donanımlarının ön planda
olduğu bu opsiyonel donanım paketinde;
Yan Görüş Asistanı, Mesafe Kontrol Asistanı
ve yarı-otonom sürüşü mümkün kılan Aktif
Sürüş Asistanı sunuluyor. Ayrıca SoloStar
Muavin Koltuğu, 12.3 inçlik birincil ekrana
sahip İnteraktif Multimedya Kokpit, sürüş ve
yaşam için LED Ambiyans Aydınlatma, LED
Stop Lambaları ve Alüminyum Jantlar da bu
pakete dahil ediliyor. Yeni Actros’un, odağında
ilk yatırım maliyeti bulunan yurtiçi taşımacılık
müşterilerine hitap ettiği yeni modeli ise Actros
1842 LS olarak adlandırılıyor. Fonksiyonel
donanımların ön
planda olduğu,
çekici ailesinin bu
yeni üyesi uygun
sahip olma koşulları
ile yurtiçi taşımacılık
filolarının
beklentilerini
karşılayacak.
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Badem Pınarı MAN’dan yana
Badem Pınarı, filosunu yeni MAN çekicilerle güçlendirdi. Firma, araç yatırımları kapsamında
filo-suna kattığı 2 adet yeni nesil TGX 18.470 4x2 BL SA çekiciyi törenle teslim aldı.

M

AN Üstün nitelikli araçları ve
satış sonrası sunduğu hizmet
anlayışıyla firmaların güvenilir
çözüm ortağı MAN, yeni yılda
da araç teslimatlarına hız kesmeden devam
ediyor. İnşaattan al-tyapıya, ulaştırmadan
lojistiğe birçok sektörün gözdesi konumundaki
MAN, yeni yılın ilk tesli-matını ise, Kırşehir’in
büyüyen ve yükselen markalarından Badem
Pınar’ına yaptı. Bünyesindeki MAN araçlarının
performansından memnun olan Türkiye
ambalajlı içme suyu sektörünün önemli
firmalarından Badem Pınarı, filosunu 2 adet
yeni nesil TGX 18.470 4x2 BL SA çekici ile

güçlendir-di. 1950 yılından bu yana mermerden
madenciliğe, gazoz üretiminden doğal kaynak
suyuna birçok alanda başarılı faaliyetlere imza
atan Badem Şirketler Grubu bünyesinde yer
alan Badem Pınarı, satın aldığı yeni çekicileri
törenle teslim aldı. Ankara’daki MAN Customer
Center’da düzen-lenen yeni yılın ilk teslimat
töreninde, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret
A.Ş. adına Kamyon Satış Müdürü Doğucan
Suyani ve Bölge Satış Yöneticisi Nurettin
Aktemur, sembolik anahtarı Badem Pınarı
firması Yürütme Kurulu Üyesi Kaan Badem’e
teslim etti.

Otokar’dan Gürcistan’a 117 adet Sultan LF
Otokar, 2020 yılı başında Gürcistan ile yılın en büyük ihracat anlaşmalarından birini
gerçekleştirmişti. Sözleşme doğrultusunda teslimat süreci devam eden 117 adet alçak
tabanlı küçük otobüs modeli Otokar Sultan LF otobüs, dahili retarderlı Allison T3270R
xFETM tam otomatik şanzıman donanımı ile toplu taşımaya katkı sağlayacak.

A

llison tam otomatik şanzıman donanımlı Otokar Sultan
LF, tasarımı, konforu, teknolojisi, düşük işletme giderleri
ile başta uluslararası kullanıcılardan olmak üzere büyük
talep görüyor. Allison T3270R xFETM şanzımanların
sunduğu sürücü ve yolcu konforu, düşük işletim maliyeti ve daha az
bakım onarım gerektiren avantajlarıyla ön plana çıkan Sultan LF
otobüsler, Gürcistan’da beş farklı şehirde hizmet verecek. Allison
Transmission Türkiye Satış Müdürü Berk Gönenç, teslimat ile ilgili
yaptığı açıklamada; “Önden motorlu ve yüksek tabanlı otobüs modeli
Otokar Sultan araçlarında Allison T2100 xFETM model tam otomatik
şanzımanımız kullanılırken, tam alçak tabanlı şehir içi küçük otobüs
modeli yeni Sultan LF’de Allison T3270R xFETM şanzıman donanımı
bulunuyor. Otokar Sultan LF, şehir içi yolcu taşımacılığına yüksek
standartlar sunuyor. Allison Transmission olarak bu standartlara değer
katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye açıkladı.
8.4 METRE UZUNLUĞUNDA
Gürcistan’da kullanılacak olan 8.4 metre uzunluğundaki Sultan LF,
107 kW güç ve 632 Nm/Tork üretebilen Cummins Intercooler Turbo
Diesel Euro 5 motora ve 6 ileri vitesli, dahili retarderlı Allison T3270R
xFE tam otomatik şanzıman donanımına sahip. Bu araçlarda bulunan
Allison 3000 serisi xFE şanzımanlar, FuelSense® 2.0 Max paketi ile
birlikte en verimli vites oranlarını bir araya getiriyor. Allison’ın 5.
Nesil elektronik kontrolleri ile donatılan FuelSense® 2.0 Max paketi,
Duruş Esnasında Otomatik Boşa Atma ve Araç İvmelenme Kontrolü
özelliklerine sahip. DynActive™ Vites Değişimi özelliği ise araç ve
çevresel parametrelere göre en verimli vites geçiş noktasını seçmek için
bir algoritma kullanıyor.

TAM OTOMATİK ŞANZIMAN
Sınıfının tek önden motorlu tam alçak tabanlı otobüsü olma
özelliğini taşıyan Sultan LF, rampaları kolayca tırmanmasını sağlayan
yüksek tork değeriyle dikkat çekiyor. Sarsıntısız şekilde motor torkunu
çoğaltan Allison’ın tork konvertörü ise tekerleklere daha fazla güç
aktararak araç performansına katkıda bulunuyor. Allison’ın patentli
Kesintisiz Güç Teknolojisi™, sorunsuz ve sarsıntısız tam güç vites
geçişleri ile üstün hızlanma ve ivmelenme sunuyor. Berk Gönenç
konuyla ilgili olarak; “Allison tam otomatik şanzımanlar, manevra
kabiliyetini ve ivmelenmeyi artırıyor. Şehir içinde dar yollara sahip,
sık dur kalkın gerektiği güzergahların yanı sıra Gürcistan gibi dik
yokuşların ve inişlerin bulunduğu coğrafi koşullarda da büyük avantaj
sağlıyor” diyor.
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SCSLOG Lojistik MAN ile güçlendi
SCSLOG Lojistik, filo yenileme yatırımında MAN’ı tercih etti. Türkiye’den Avrupa ülkeleri başta
olmak üzere birçok farklı bölgeye günlük ful ve parsiyel ulaşım hizmeti sunan SCSLOG Lojistik, bu
kapsamda filosunu 2 adet MAN TGX 18.470 LLS-U 4X2 alçak şasi çekici ile güçlendirdi.

P

andemi sürecine rağmen ağır
ticari araç pazarında büyümeye
devam eden MAN, 2020 yılının
son günlerinde de teslimatlarına
hız kesmeden devam ediyor. Üstün nitelikli
araçları ile taşımacılık sektöründe farkını
ortaya koyan MAN, ayrıca sunduğu kesintisiz
hizmet desteğiyle de müşterileri için güvenilir
çözüm ortağı olmayı sürdürüyor. Filo yenileme
yatırımlarında MAN’ı tercih eden son firma
ise, yurt içinde ve yurt dışında pek çok noktaya

hizmet veren
karayolu taşımacılık
sektörünün öncü
firmalarından
SCSLOG Lojistik
Limited Şirketi
oldu. Türkiye’den
İtal-ya, Avusturya,
Irak, Iran,
Azerbaycan gibi ana
hatların yanı sıra
Almanya, İspanya,
Fransa, Fas,
Tunus gibi farklı
kıta ve bölgelere
taşımacılık yapan
SCSLOG Lojistik, filosunu 2 adet MAN
TGX 18.470 LLS-U 4X2 alçak şasi çekici ile
güçlendirdi. İstanbul Tuzla’daki MAN TopUsed
Center’da gerçekleştirilen teslimat törenine
SCSLOG Lojistik Genel Müdürü Nermin Kol

ve Operasyon Müdürü Nur Sena Çelik ile
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına
Kuzey Marmara Bölgesi Kamyon Satış Müdürü
İbrahim Altun ve MANCI Kemal Otomotiv
İstanbul Bölge Satış Hakan Akgün katıldı.

Avek Lojistik’in yeniden ‘Krone’ dedi
Krone, Tire’deki fabrikasından Türkiye’nin dört bir yanındaki nakliyecilere ve büyük lojistik
filolarına teslimatlarını sürdürüyor. Ankara’nın en büyük filolarından birine sahip olan Avek
Lojistik’e 20 adet Profi Liner Ultra teslimatı gerçekleştirildi.

A

vrupa’nın treyler devi Krone, Türk nakliyecisinin ilk
tercihleri arasında yer almaya devam ediyor. Kaliteli ve
uzun ömürlü ürünleriyle nakliyecilere rekabet gücü ve
düşük işletme maliyetleri konusunda sayısız avantajlar
sağlayan Krone, aynı zamanda Türkiye’de yaptığı yatırımlar neticesinde
kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap verebiliyor.
Bu doğrultuda yıllardır yatırımlarında Krone’yi tercih eden Ankara
merkezli Avek Lojistik, 20 adet daha Krone Profi Liner Ultra ile
filosunu güçlendirdi. Dünyaca ünlü içecek markalarının Türkiye’deki
lojistik iş ortağı olan Avek Lojistik’in filosunda 60’dan fazla treyler
bulunuyor. Lojistik operasyonlarında kaliteden hiçbir zaman ödün
vermeyeceklerini belirten Avek Lojistik Genel Müdürü Cengiz Gazi
Terzi, “Bu yatırımı yaparken filomuz için en kaliteli, en donanımlı,
en verimli sonuçları alabileceğimiz ve satın aldıktan sonra satış
sonrası yapılanmasıyla hep yanımızda hissettiğimiz Krone markasını
tercih ettik. Bildiğiniz üzere dünyaca ünlü içecek markalarının

Türkiye’deki lojistik iş ortaklarından biriyiz. İçecek taşımacılığında
en önemli hususlardan biri kullandığınız ekipmanda hafiflik avantajı
sağlayabilmek ve Krone Profi Liner Ultra ürünü bizlere bu hafifliği
sağlarken alışılagelmiş Krone sağlamlığından ve dayanıklılığından asla
ödün vermiyor” şeklinde konuştu.

IVECO’dan Sitnak’a 10 adet S-WAY çekici teslimatı
IVECO’nun İstanbul yetkili satıcılarından İstanbul Fiat satışını gerçekleştirdiği 50 adet S-WAY
AS440S48 T/P çekiciden 10 adetini Sittnak Uluslararası Nakliye firmasına teslim etti.

S

ittnak Uluslararası nakliye A.Ş’nin
50 Adetlik S-way yatırım planı
kapsamında S-WAY çekici teslimatları
devam ediyor. Firmanın Çatalca
merkezinde yapılan teslimat törenine IVECO
Türkiye adına ağır vasıta bölge satış müdürü
Yusuf Pekel, Sittnak Uluslararası nakliye
firması sahipleri Ahmet Kınacı ve Melih kınacı
ayrıca satın alma müdürü Murat Çulhacı

katılırken, İstanbul Fiat adına firma
sahibi Cem Arı, genel müdür Hikmet
Yılgör ve ağır vasıta satış müdürü
Alper Akbay katıldı. Sittnak yetkilileri
özellikle yakıt verimliliği, Avrupa’da
bulunan geniş servis ağı ve km
maliyetinin düşük olması sebebiyle
yatırımlarını IVECO S-WAY çekici
üzerine yaptıklarını ifade etti.
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Nalçacılar Nakliyat’a 15 adet Volvo FH500
Lojistik sektöründe hizmet veren Nalçacılar Nakliyat, filosunu 15 adet Volvo FH500 ile
genişletti. Yakıt tasarrufu ve sağlamlığı ile öne çıkan Volvo FH500 kamyonlarla birlikte, firmanın
filosundaki Volvo Trucks sayısı 25 oldu.

T

ürkiye distribütörlüğünü Temsa
İş Makinaları’nın yürüttüğü
Volvo Trucks, lojistik, uluslararası
ve yurtiçi nakliye, depolama,
sigortalama, dağıtım, gümrükleme, depo
yönetimi ve özel proje taşıma hizmetleri veren
Nalçacılar Nakliyat’a 15 adet Volvo FH500
satışı gerçekleştirdi. Uzun yol taşımacılığının
zorlu koşullarında, verimlilik ve performansıyla
öne çıkan Volvo FH500 şoför dostu tasarımıyla
sürüş kolaylığı ve yüksek güvenlik sunuyor.
Nalçacılar Nakliyat firma sahibi Şerafettin
Nalçacı, bu alımla birlikte filolarındaki

Volvo Trucks markalı araç sayısının 25 adede
ulaştığını belirterek şunları söyledi: “Volvo
Trucks ile iş birliğimiz çok uzun zamana
dayanıyor. Markanın, kaliteli ve güvenilir
bir iş ortağı olduğunu biliyoruz. Gerek satış,
gerekse de satış sonrası hizmetlerde uyum
içindeki çalışmalarımızdan ötürü Volvo Trucks
markasını tercih ediyoruz. Araçların sağladığı
yakıt ekonomisi, sağlamlık ve yüksek ikinci el
değeri de tercihimizde etkili oldu. Volvo Trucks
ekibine, bizlere sağladıkları katkı ve destekleri
için teşekkür ederiz.”

Karsan’dan Belçika’ya ‘Atak’
Karsan, Belçika’ya ilk Atak Electric otobüslerini teslim etti. Ghent şehrinde yer alan ve
taşımacılık devi Keolis’e yapılan teslimat ile iki Atak Electric, kentte büyük bir ofis kompleksi
olan Zuiderpoort iş merkezi çalışanlarının ulaşımı için devreye alındı.

T

ürkiye’de yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına
uygun ulaştırma çözümleri sunan Karsan, gelişmiş Avrupa
ülkelerinin ulaşım ağına elektrikli araçlarıyla katkı sağlamaya
devam ediyor. Bu kapsamda 2 adet Atak Electric otobüs,
Belçika’nın Ghent şehrinde bulunan ve kente özel taşımacılık çözümleri
sunan Keolis şirketine teslim edildi. Geçtiğimiz yılın aralık ayında
gerçekleşen teslimat ile Keolis şirketi, toplu taşıma hizmetini 63 bin
metrekarelik bir alanda ofis kompleksi bulunan Zuiderpoort ofis
kompleksi çalışanları için vermeye başladı. Karsan’ın Fransa bayisi HCI
tarafından gerçekleşen bu teslimat; Atak Electric’in ilk kez Belçika’da
kullanıma başlaması açısından önem taşıyor.
ÇEVREYE KATKI SAĞLIYOR
Çevre duyarlılığını yeşil bina etiketi ile taçlandıran Zuiderpoort,
daha önce dizel otobüslerle aldığı hizmeti Karsan Atak Electric ile
değiştirerek, ulaşımda da ekolojik ayak izini azaltmak adına önemli
bir adım atmış oldu. Zuiderpoort çalışanlarının Ghent – Saint Pierre
garı ulaşımı için kullanılan 8 metrelik Atak Electric otobüsler;
sıfır emisyonla gürültüsüz çalışması, 52 koltuk kapasitesi ve UFR
platformuyla çevreyi korurken, şirketin hareket kısıtlılığına sahip

çalışanlarının ulaşımına da kolaylık sağlıyor. Hafta içi yoğun saatlerde
15 dakikada bir ve normal saatlerde 30 dakikada bir hizmet verecek olan
Atak Electric, daha az trafiğin yanında sıfır emisyon, daha az gürültü
kirliliği ve çevreye pozitif etki anlamlarında da tercih sebebi oldu.
Karsan Atak Electric’in elektrikli motoru, 230 kW motor gücü ve 2500
Nm tork üreterek kullanıcısına yüksek performanslı sürüş deneyimi
sağlıyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla
toplamda 220 kWh batarya kapasitesi bulunan 8 metre sınıfındaki
Atak Electric, 300 km menziliyle rakiplerinin önüne geçerken AC şarj
üniteleriyle 5 saatte, DC ünitesiyle de 3 saatte şarj olabiliyor.

Karayel Nakliyat, yeniden Volvo Trucks’ı seçti
Filosunda 5 adet Volvo Trucks aracı olan Karayel Nakliyat, bünyesine 15 adet Volvo FH460
ve 3 adet Volvo FH500 daha ekledi. Atık taşımacılığı yapan firmanın tercih ettiği araçlar
sağlamlığı ve yakıt tasarrufu ile öne çıkıyor.

T

ürkiye distribütörlüğünü Temsa
İş Makinaları’nın yürüttüğü Volvo
Trucks, Karayel Nakliyat’a 3 adet
Volvo FM500, 15 adet Volvo FH460
kamyon teslimatı gerçekleştirdi. Böylece
firmanın 50 araçlık filosundaki Volvo Trucks
kamyonların sayısı 23’e ulaştı. Markanın
sağlamlığı ve ve sunduğu yakıt tasarrufundan
vazgeçmeyen Karayel Nakliyat, tehlikeli ve
tehlikesiz atık taşımacılığı yapıyor. Teslimat
sırasında, Volvo Trucks’ın sunduğu ayrıcalıklı
hizmetten memnun olduğunu dile getiren
Karayel Nakliyat firma sahibi Erol Afacan

şöyle devam etti: “Zorlu bir işimiz var. Bizi
yolda bırakmayacak, herhangi bir sorunla
karşı karşıya kaldığımızda yanımızda olacağını
bildiğimiz markayı tercih etmek istedik.
Volvo Trucks da böyle bir marka. Ürünlerin
yakıt tasarrufu, sağlamlığı ve yüksek ikinci el
değeri de kararımızda etkili oldu. Biz Volvo
Trucks ile çalışmaktan oldukça memnunuz,
iş birliğimizim uzun yıllar devam etmesini
diliyoruz” dedi. Karayel Nakliyat’ın satın aldığı
araçlar; sürücü konforu, güvenlik ve ekonomiyi
bir arada sunuyor. I-Shift şanzıman, güçlü
VEB+ yardımcı fren sistemi, uyarlanabilir

hız sabitleyicisi (ACC), acil frenleme sistemi,
önden çarpışma önleyici ikaz sistemi, kör
nokta uyarısı, şerit takip desteği ve şerit
değiştirme desteği gibi güvenlik donanımları da
müşterilerin ihtiyaç duyduğu güvenlik, konfor
ve kazanç gibi beklentilerini karşılıyor.
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Scania’dan kırkayak teslimatı

S

cania teslimatlara hız kesmeden
devam ediyor. Antalya -Isparta
bölgesi Çandır Baraj gölünde balık
ve su ürünleri üretimi ve nakliyesini
gerçekleştiren Canlar Su Ürünleri, özel olarak
sipariş edilen ve kırkayak olarak tanımlanan
R500 8x2/4 kamyonu filosuna dahil etti.
Satışı gerçekleştiren Scania Yetkili Satıcısı
Başaran Ulaşım Ağır Vasıta’nın tesislerinde
düzenlenen törenle Satış Müdürü Onur Ay
aracı Canlar Su Ürünleri Yönetim Kurulu
Başkanı Halil Can ve Canlar Su Ürünleri
Genel Müdürü Ahmet Can’a teslim etti.

Başaran Ulaşım Ağır Vasıta Satış Müdürü Onur
Ay R500 8x2/4 model kamyonun Türkiye’deki
ilk teslimat olduğunu belirterek “Bu aracı
özel olarak ilk kez sipariş ettik. Bu aracımızla,
müşterilerimizin karlılığını artırmayı, işletme
giderlerinde tasarruf sağlamayı ve kesintisiz
operasyonel devamlılık ile müşterilerimizi
sürdürülebilir başarıya ulaştırmayı
hedefliyoruz. Bu aracımız sahip olduğu
birçok farklı donanım ile müşterilerimizin
ihtiyaçlarına fazlasıyla cevap veriyor ve vermeye
de devam edecek.” şeklinde konuştu.

Ayyıldız Grup, Volvo Trucks ile güçlendi
Ayyıldız Grup tercihini; gücü, dayanıklılığı ve verimliliği ile öne çıkan Volvo Trucks markasından
yana kullandı. Firma, ilk Volvo Trucks siparişinde 30 adet Volvo FM500 tercih etti.

T

ürkiye distribütörlüğünü Temsa
İş Makinaları’nın yürüttüğü Volvo
Trucks, 30 yıldır müşterilerine
hazır beton, taş ocağı, kum ocağı,
yol taahhüt işleriyle inşaat sektörünün
birçok alanında çözüm sunan Ayyıldız
Grup’a 30 adet Volvo FM500 teslimatı
gerçekleştirdi. 1915 Çanakkale Köprüsü
otoyol yapımı çalışmalarını da devam
ettiren Ayyıldız Grup’un, 6 farklı noktadaki
hazır beton santrali, 3 adet taş ocağı, 2
adet kum ocağı ve akaryakıt istasyonları
da bulunuyor. Şirket, 280 araçlık geniş
filosuna ilk kez dahil ettiği ve ağırlıklı otoyol
hafriyat işlerinde kullanacağı Volvo FM500
kamyonları sağlamlığı, yakıt tasarrufu ve
gücü sebebiyle tercih etti. Volvo Trucks’ın
sunduğu çözüm odaklı hizmet yaklaşımı da

firmanın tercihinde etkili oldu. Teslimat,
firma ortakları Ali Ayyıldız ve Gökhan
Ayyıldız ile Volvo Trucks Ülke Müdürü
Utku Uzun ve Volvo Trucks Saha Satış
Müdürü Ufuk Ulus’un katılımıyla
gerçekleşti.
ÇÖZÜM ORTAĞI OLUYORUZ
Bu alımla birlikte, filolarında ilk kez
Volvo Trucks markasını tercih ettiklerini
belirten Ayyıldız Grup ortaklarından Ali
Ayyıldız: “Yüksek performans ve verimlilikle
çalışan, maliyet açısından da bize avantaj sunan
bir marka arayışı içindeydik. Volvo Trucks’ın
sağlamlığıyla birçok büyük projede kendini
kanıtlamış olduğunu biliyoruz. Üretkenliği
artıran, yakıt tasarrufu sağlayan ve yüksek
güvenlik özellikleri sebebiyle Volvo Trucks

markasıyla çalışmak tercihimizde etkili oldu”
dedi. Volvo Trucks Ülke Müdürü Utku Uzun
ise “Amacımız yalnızca araç satmak değil,
müşterilerimizin her ihtiyaçlarında onların
çözüm ortağı olmak. Satışın yanı sıra, satış
sonrası hizmetlerimizle de her zaman Ayyıldız
Grup’un yanında olacağız” dedi.

Yeni yılın ilk yıldızlı teslimatı Asya Tur’a
Şehirlerarası otobüs pazarının lideri Mercedes-Benz Türk, Haziran 2020’de seferlerine yeniden
başlayan Asya Tur’a teslim ettiği 2 adet Tourismo 16 2+1 ile 2021’in ilk otobüs teslimatını gerçekleştirdi.

M

ercedes Otobüs Sehirlerarası
yolcu taşımacılığı faaliyetlerini
aralıksız olarak sürdüren Asya
Tur, 2021’de filosuna 2 adet
Mercedes-Benz Tourismo 16 2+1 ekleyerek
gücüne güç kattı. İzmit-Kocaeli merkezli Asya
Tur, başta Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir
olmak üzere onlarca ilde faaliyetlerini 25 adet
büyük ve 4 adet küçük otobüs ile sürdürüyor.
Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Hasmer
Düzce’de yapılan satışın ardından 8 Ocak
Cuma günü Mercedes-Benz Türk Pazarlama
Merkezinde gerçekleştirilen törende, Asya Tur
İcra Kurulu Başkanı Niyazi Genç, Yönetim
Kurulu Başkanı Kadir Genç ve Genel Müdürü
Uğur Emektar araçlarını, Mercedes-Benz Türk
Otobüs Satış Operasyonları Grup Müdürü
Tolga Bilgisu ve Hasmer Düzce Otobüs Satış
Müdürü Yaşar Şahin’den teslim aldı. MercedesBenz Türk Otobüs Satış Operasyonları Grup
Müdürü Tolga Bilgisu, tören sırasında yaptığı
konuşmada “Mercedes-Benz Türk olarak 2021

yılının ilk teslimatını Asya Tur ile yapmaktan
dolayı mutluluk duyuyoruz. Filosunda 4 adet
Mercedes-Benz marka otobüs bulunan Asya
Tur’un yakın gelecekte bu sayıyı arttırmasına
dair görüşmelerimiz sürüyor. 2 adet MercedesBenz Tourismo 16 2+1 ile yolcu taşımacılığında
güvenlik, konfor ve ekonomik işletim
maliyetleri sayesinde daha verimli hizmetler
sağlayacağına inandığımız Asya Tur’un
sektörde konumunu daha da güçlendireceğini
öngörüyoruz. 2021 yılının tüm sektörümüz
ve ülkemiz adına hayırlı olmasını dilerken,
bu operasyonda emeği geçen tüm MercedesBenz Türk
ekibimize, Asya
Tur’un değerli
yöneticilerine ve
Hasmer Düzce
çalışanlarına
teşekkür
ediyorum.”
dedi.
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Gökçe Şenocak’a uluslararası bir görev daha
Prometeon’un Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak’ın
sorumluluk alanı daha da genişledi. Şenocak, yeni görevlendirmenin ardından yönettiği
bölgeler arasına Orta Doğu ve Afrika (MEA) Bölgesi’ni de ekleyerek, Prometeon MEA,
Türkiye ve Rusya Bölgesi Ticaret Direktörü (CCO – Chief Commercial Officer) oldu.

T

üm dünyada endüstriyel lastik
odaklı tek şirket olan Prometeon
Lastik Grubu’nun Türkiye, Rusya,
Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi
Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak,
mevcut sorumluluk bölgesine ek olarak Orta
Doğu ve Afrika (MEA) Bölgesi CCO’su olarak
da görevlendirildi. Yeni görevlendirmenin
ardından Şenocak, toplam 75 ülkenin içinde
yer aldığı ve Türkiye’den yönetilen Prometeon
MEA ve Rusya Bölgesi’nin Ticaret Direktörü
(CCO) oldu. Tüm bu bölgelerdeki ticari
operasyonlarla beraber iş ortakları yapılanması,

satış ve pazarlama faaliyetlerini yönetecek olan
Şenocak yenileme pazarı ile beraber orijinal
ekipmandan da sorumlu olacak.
GÖKÇE ŞENOCAK KİMDİR?
İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Gökçe
Şenocak, iş hayatına 2002 yılında Goodyear’da
başladı. Goodyear’da çeşitli görevlerde bulunan
Şenocak, 2008-2015 yılları arasında Tatko
Grubu’nda Genel Müdürlük görevi üstlendi.
Şenocak, Ocak 2016 itibariyle Pirelli’de Ticaret
Direktörü olarak görev yapmaya başladı.

2018’den
bu yana
Prometeon
Türkiye, Rusya,
Orta Asya
ve Kafkaslar
Bölgesi Ticaret
Direktörlüğü
görevini
yürüten
Şenocak, evli
ve iki çocuk
babasıdır.

Karsan’da üst düzey bayrak değişimi
Karsan, Ticari İşler birimini iç pazardaki hakimiyetini artırmak ve ihracat pazarlarındaki
rekabetçiliğini güçlendirmek amacıyla yeniden düzenledi. Bu kapsamda oluşturulan İhracat
Genel Müdür Yardımcılığı bölümüne Deniz Çetin atanırken, 2017 yılından bu yana Ticari
İşler Genel Müdür Yardımcılığını başarıyla sürdüren Muzaffer Arpacıoğlu ise İç Pazar Satış
ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı olarak yeni görevine başladı.

T

ürkiye otomotiv sanayinin
önde gelen kuruluşlarından
Karsan, iç pazardaki
hakimiyetini artırmak ve ihracat
pazarlarındaki rekabetçiliğini
güçlendirmek amacıyla Ticari İşler biriminde
önemli bir değişikliğe gitti. Şirketin ticari işler
ve ihracatla ilgili çalışmalarının yürütüldüğü
Ticari İşler Genel Müdür Yardımcılığı,
“İhracat Genel Müdür Yardımcılığı” ve “İç
Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür
Yardımcılığı” olmak üzere iki ana bölüme
ayrıldı. Bu kapsamda, İhracat Genel Müdür
Yardımcılığı görevine otomotiv sektöründe
yurt içi ve yurt dışında önemli deneyimleri
bulunan Deniz Çetin atandı. 2017 yılından bu
yana Ticari İşler Genel Müdür Yardımcılığı

görevini başarıyla sürdüren, gerek iç pazarda
gerekse ihracat pazarlarında başarılı çalışmalar
gerçekleştiren Muzaffer Arpacıoğlu ise yeni
yapılanmayla birlikte İç Pazar Satış ve Dış
İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı görevine
getirildi.
DENİZ ÇETİN KİMDİR?
Karsan’ın yurt dışı pazarlarındaki satış,
karlılık hedefleri ve bilinirliğine yönelik
çalışmalarının gerçekleştirileceği İhracat
Genel Müdür Yardımcılığı bölümünde göreve
başlayan Deniz Çetin, lisans eğitimini Yıldız
Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği
bölümünde tamamladı. Ardından, Boğaziçi
Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği
bölümünde yüksek lisans eğitimini başarıyla

bitiren Deniz
Çetin, çalışma
hayatına 2004
yılında MercedesBenz Türk
A.Ş.’de Tasarım
Mühendisi
olarak adım attı.
Devam eden
yıllarda, General
Motors ve Temsa
gibi otomotiv
şirketlerinde çeşitli
görevler üstlenen Deniz Çetin, son olarak
Temsa’da Uluslararası Satış Müdürü ve ABD
Ülke Müdürü olarak çalışmaktaydı.

En değerli traktör üreticisi seçildi
TürkTraktör ihracattan Ar-Ge ve patente, iş sağlığı ve güvenliğine kadar, farklı alanlardaki
çalışmalarıyla 2020 yılında da başarı ve ödüllerine yenilerini ekledi.

T

ürkTraktör Genel Müdürü Aykut
Özüner, pandeminin etkilerinin
hissedildiği zorlu bir senede, bu
başarıların kendileri için büyük
bir motivasyon olduğunu söyledi.
Özüner, “Uzun yıllardır, birçok alandaki
yatırımlarımız ve yenilikçi çalışmalarımızla,
içinde bulunduğumuz ekosistem için katma
değer yaratmayı sürdürüyoruz. Ne mutludur ki
bu çabalarımız her yıl üzerine yenileri eklenen
başarılı sonuçlar ve ödüllerle taçlanıyor.
Bu başarılarda emeği geçen bütün çalışma
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Uzun yıllardır dünyada 130’dan fazla ülkeye
sunduğu ürünleriyle, traktör ihracatında
liderliğini sürdüren TürkTraktör, Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından
yapılan ‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı’
araştırmasında, Makine ve Aksamları sektörü
1.si olarak seçildi. TürkTraktör, TİM İhracatın
Yıldızları Yarışması’nda, en fazla ülkeye ihracat
yapan ve ihraç ürünlerine çeşitlilik katan
markaların dahil olduğu ‘Sınır Tanımayan
Şampiyonlar’ kategorisinde 2.lik ödülüne
layık görüldü. İstanbul Sanayi Odası’nın
yürüttüğü Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi

Kuruluşu Araştırması’nda
TürkTraktör, genel
sıralamada 56. basamakta
yer alırken; kendi
sektörünün ise 1.’si olarak
açıklandı. Şirket aynı
zamanda BrandFinance
tarafından hazırlanan
Türkiye’nin en güçlü ve
değerli markalarının
sıralandığı 2020 yılı listesinde ‘Türkiye’nin
En Değerli 37. Markası’ olmayı başardı ve “En
Değerli Traktör Üreticisi” seçildi.
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Mitsubishi L200, 2020’de de yine zirvede
Mitsubishi L200, 2018 ve 2019 yıllarının ardından, 2020 yılında da en çok tercih edilen
pick-up oldu. ODD tarafından açıklanan rakamlara göre L200, pick-up segmentinde
üst üste 3. kez lider olmayı başardı.

M

itsubishi Motors Türkiye,
Otomotiv Distribütörleri
Derneği tarafından bu yıl
11.si düzenlenen Gladyatör
Satış ve İletişim Ödülleri
Ödül Töreninde (ODD) “Hafif Ticari Araçlarda
En Hızlı Büyüyen Marka” ödülüne layık
görüldü. Bununla birlikte, Mitsubishi L200,
4.629 adet satış ile tüm pick-up satışlarında
yüzde 42,2 pay alarak 2020 yılını lider olarak
tamamladı. L200, Mitsubishi Motors’un yetmiş
yıllık pick-up teknolojisi ile tasarlandı. Yüksek
donanım seviyesine sahip olan Mitsubishi
L200, ekonomik yakıt tüketimi ve kolay
manevra kabiliyetiyle kullanıcılarının hayatını
kolaylaştırıyor. Bir pick-up’ın sağlamlığının ve
dayanıklılığının yanı sıra sınıfında öncü konfor
ve güvenlik özelliklerine sahip olan Mitsubishi
L200, RISE gövde yapısı, darbe emici şasisi
ve gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde her
türlü yol koşulunda rahatlıkla yol alıyor. Temsa
Motorlu Araçlar, pick-up kategorisindeki
güçlü oyuncusu Mitsubishi L200 ile rekabetçi
pozisyonunu koruyor.

5 MİLYONA YAKLAŞTI
1978 yılından bu yana dünya çapında 4,7
milyon adetten fazla satılan Mitsubishi L200,
güvenlik donanımları, geliştirilmiş yol ve arazi
performansı, tam zamanlı “Super Select 4WD
II” dört tekerlekten çekiş sistemi, yeni eklenen
“Off Road” modu, “Yokuş İniş Kontrolü” sistemi
ve otomobil konforunu aratmayan iç tasarım
özellikleriyle L200, en iddialı 4*4 pick-up
modeli olarak sınıfında standartları belirliyor.

Continental Lastik Grubu “Vision 2030” ile zirveye koşacak
Continental, Lastik Grubu’nun yeni stratejik programını açıkladı. “Vision 2030” Stratejik
Programı, Continental Lastik Grubu’nun tüm faaliyetlerinin odağına müşteri ihtiyaçlarını
yerleştirerek büyümeyi işaret ediyor.

T

eknoloji şirketi ve Premium
lastik üreticisi Continental
Lastik Grubu, “Vision 2030”
stratejik programını açıkladı.
Buna göre Continental özellikle
Asya ve Kuzey Amerika pazarlarında
payını artırarak, binek ve hafif ticari lastik
segmentinde, elektrikli araçlar için lastikler ve
ultra yüksek performanslı lastiklerle pazarda
dünya genelinde büyümeye odaklanıyor.
Conti360° filo hizmetleri, kamyon ve otobüs
lastikleri segmentinde tüm bölgelerde
lokomotif rolü üstlenecek. Çok sayıda farklı
endüstriyel kullanım alanına ilave olarak
bisiklet, motosiklet ve yarış lastiklerini
de içeren Continental’in Özel Lastikler
iş kolu ise tarım lastikleri pazarında da
kayda değer bir büyüme hedefliyor. Lastik
Grubu Başkanı ve Continental Yönetim
Kurulu Üyesi Christian Kötz, “Önümüzdeki
dönemde akıllı dijital lastik çözümlerimizi
ve iddialı sürdürülebilirlik hedeflerimizi
hayata geçirmemiz, başarımızda belirleyici
olacak, böylece pazarda fark yaratabileceğiz.
Yeni ‘Vision 2030’ stratejik programı,

organizasyonumuzu sistematik olarak
müşteri odaklı çözümler geliştirecek şekilde
yapılandırmak ve müşteri ihtiyaçlarını tüm
faaliyetlerimizin merkezine yerleştirmek
konusundaki kararlılığımızın altını çiziyor”
dedi.
HEDEF DÜNYA LİDERLİĞİ
Continental, sistematik olarak yeni iş
modelleri geliştirmeye ve premium lastiklere
odaklanan akıllı dijital çözümlerle eksiksiz bir
ekosistem yaratmaya devam edecek. Mobilite
sektöründe dünyanın en büyük elektronik,
sensör sistemleri ve yazılım tedarikçilerinden
biri olan Continental, bu konuda önemli bir
rekabet avantajına sahip. Şirket, müşteriler
ve diğer teknoloji firmaları ile sistematik
olarak iş geliştirme ortaklıkları da yapıyor. Bu
yaklaşımla, Lastik Grubu 2030 yılına kadar
hizmet tabanlı dijital çözümlerde dünya lideri
olmayı hedefliyor. Sürdürülebilirlik alanında
da iddialı hedefler peşinde koşan Continental,
2030 yılına kadar lastik sektöründe en yenilikçi
üretici olmayı hedefliyor. Bu düşünceyle,
2020 Nisan ayında dünya genelinde devam
eden tüm proje ve faaliyetler, yeni oluşturulan
Sürdürülebilirlik Departmanı altında
toplandı. Sürdürülebilirlik ve sorumluluk
anlayışıyla yürütülen ticari faaliyetler, uzun
yıllardır Continental’in kurumsal stratejisinin

ayrılmaz bir parçasını
oluşturuyor. Bu faaliyetler,
iklim değişikliği, düşük
emisyonlu mobilite,
döngüsel ekonomi ve
sürdürülebilir tedarik
zincirleri gibi stratejik
konular etrafında yoğunlaşarak değer
zincirinin tüm aşamalarını kapsıyor.
LASTİKLERDE YÜZDE 100
SÜRDÜRÜLEBİLİR MALZEME
Continental, üretim, kullanım ve
geri dönüşüm açısından geleceğin enerji
verimliliği daha yüksek ve çevre dostu
lastiğine ulaşmak için sistematik olarak yeni
teknolojiler, alternatif malzemeler ve çevreye
uyumlu üretim süreçleri alanlarında Ar-Ge’ye
yatırım yapıyor. Lastik üreticisi, bu çalışmalar
sayesinde 2050 yılına kadar lastik ürünlerinde
kademeli olarak yüzde 100 sürdürülebilir
malzemeler kullanmayı hedefliyor.
Lastik Grubu, su ve enerjinin verimli ve
sürdürülebilir kullanımında da sektörünün
lideri konumunda. Bugün Continental,
üretilen her ton lastik başına endüstri
ortalamasından yüzde 55 daha az su ve yüzde
17 daha az enerji tüketiyor. 2030 yılına kadar
ise ek olarak yüzde 20 daha tasarruf sağlamayı
hedefliyor.
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Denizin altından otomobil taşıdı
OMSAN Lojistik, Marmaray üzerinden Avrupa’dan Asya’ya ilk otomobil taşımacılığını gerçekleştirerek
kendi alanında bir ilke imza attı. OMSAN Lojistik, 60 metre derinliği ile raylı sistemler tarafından
kullanılan dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip olan Marmaray’dan geçiş yaparak, dünyada
denizin altından bu derinlikte otomobil taşıyan ilk şirket unvanının da sahibi oldu.

T

ürkiye’de demiryolu tren
işletmeciliği yetki belgesine
sahip ilk özel tren işletmecisi
olan OMSAN Lojistik, yeni bir
ilke daha imza attı. Avrupa ile
Asya’yı İstanbul Boğazı’nın altından birleştiren
Marmaray üzerinden dünyanın ilk kıtalar
arası otomobil taşımacılığını gerçekleştiren
OMSAN Lojistik, 550 metre uzunluğundaki
oto taşıma treni ile 200 adetten fazla Dacia
Duster marka otomobili, kesintisiz demiryolu
hattında, Romanya ve Bulgaristan üzerinden
İzmit Köseköy’e ulaştırdı. OYAK şirketlerinden
OMSAN Lojistik, 60 metre derinliği ile raylı
sistemler tarafından kullanılan dünyanın
en derin batırma tüp tüneline sahip olan
Marmaray üzerinden gerçekleştirdiği taşıma
ile dünyada denizin altından bu derinlikte
otomobil taşıyan ilk şirket olarak da tarihe
geçti. Marmaray ile aktarma yapmadan ve
vasıta değiştirmeden yükleri güvenli bir şekilde
varış yerlerine ulaştırmaya başlayan OMSAN
Lojistik, 2021 yılında uluslararası demiryolu
taşımacılığına hız verecek.

İHRACAT VE İTHALAT HIZ
KAZANACAK
OMSAN Lojistik Genel Müdürü Cömert
Varlık, Marmaray’ın yük taşımacılığında
faaliyete geçmesiyle birlikte aktarmaya gerek
kalmadan ve vasıta değiştirmeden kıtalar arası
taşımacılığa başladıklarını kaydetti. Pekin’den
Londra’ya kadar uzanan kısa, ekonomik,
elverişli uluslararası demiryolu koridorunda
bulunan Marmaray’ın Türk lojistik sektörüne
çok önemli fırsatlar sunduğunu belirten Varlık,
“Pandemi dönemiyle birlikte güvenilir aynı
zamanda kesintisiz ulaşım anlamında daha
da önem kazanan demiryolu taşımacılığı,
ülkemizde özellikle son dönemde gerçekleşen

teknolojik yeniliklerin
ardından, önümüzdeki
dönemde de en
çok tercih edilen
alternatiflerden biri
olacak. Ülkemiz ve
sektörümüz adına
stratejik öneme
sahip Marmaray’ın
taşımacılık için tam
kapasite faaliyete
geçmesiyle birlikte
de Türkiye’nin ihracat ve ithalat süreçlerine,
dolayısıyla ekonomimize önemli katkılar
sağlayacağını düşünüyorum. OMSAN Lojistik
olarak, başarıyla gerçekleştirdiğimiz bu seferin
ardından yeni
uluslararası
tren
seferlerinin
düzenlenmesi
için de
hazırlıklarımızı
sürdürüyoruz”
dedi.
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Yeni yüzüyle teknoloji de getirdi
Mercedes-Benz’i hafif ticari araç segmentinde temsil eden Vito, geçen yıl yenilendi. 8+1 kişilik
versiyon ile konuğumuz olan Vito Tourer Select Plus, hem donanım hem de tasarımıyla dikkat çekiyor.

M

ercedes-Benz’i hafif ticari
araç segmentinde temsil
eden Vito Tourer geçen yıl
yeni yüzüne kavuşmuştu.
Bir önceki karoserine
göre, daha belirgin hatlara kavuşan model
aynı zamanda teknoloji güncellemesiyle yola
çıktı. Konfor ve sürüş tarafında da otomobilleri
aratmayan Vito Tourer, donanımda konusunda
da yıldızı hak ediyor. Mercedes-Benz Vito,
çok yönlü kullanım özellikleriyle gerek farklı
ölçeklerde işletmelerin en iyi mesai arkadaşı,
gerekse de geniş ailelerin en iyi yol arkadaşı
oldu. Aracın dış tasarımına bakacak olursak
daha fazla yere doğru uzanan kaput araca
sportif bir hava katmış. Belirgin çizgilerin yer
aldığı, ön kaput bir önceki karoser yapısına
göre daha kaslı olmuş. Geniş far grupları LED
destekli sunulurken, daha atletik bir görünüme
bürünmüş. Artık daha büyük bir alan kapsayan
far blokları, daha geniş bir ızgara ile sunuluyor.
Tamamen sadelikten yana olan tasarım
anlayışı Vito’da, tam bir makam aracı tadını
veriyor. Dikiz aynaları araçla o kadar uyumlu
büyüklükte olmuş ki göze batmıyor.
İÇ MEKAN HEM SADE HEM DE SPORTİF
Aracın iç kısmına ilk adım attığınızda ön
kısım sürücüyle birlikte 3 kişiye seyahat imkanı
sunuyor. Ön paneldeki sadelik radyonun aracın
tam göbeğine konumlandırılmış olması şık bir
vuruş olmuş.

Ön konsolda yer alan yuvarlak
havalandırma ızgaraları, üç kollu direksiyon
simidi binek modellerden tanıdık. Aracın arka
kısmına geçildiğinde ise 3 er karşılıklı koltuklu
6 kişilik bir bölümle karşılaşıyorsunuz. Vito’nun
tavan bölümünde yer alan havalandırma
kanalları, iç mekandaki hava değişimini
kolaylıkla sağlıyor. Araçtaki en güzel özellik
ise her şeyin en sade şekilde konumlandırılmış
olması. Araçtaki deri koltukların yerini ise
kumaş döşemeler kapmış. Vito Tourer’ın iç
mekânı da güncellendi. Daha önce kullanılan
“Tunja” kumaş yerini esnek bir yapı ve şık bir
görünüm sunan “Caluma” kumaşa bırakıyor.
Ön konsolun sol ve sağ ucunda sportif bir
görünümü beraberinde getiren yeni türbin
görünümlü havalandırma ızgaraları devreye
giriyor.
2 LİTRELİK DİZEL MOTOR
Yeni OM 654 motor nesli, OM 651 ile
kıyaslandığında çok daha verimli ve çevre
dostu. Ayrıca daha sessiz ve daha titreşimsiz bir
sürüş sunuyor.

Motora yakın konumu sayesinde egzoz
gazı arındırma sistemi az ısı kaybıyla en
uygun çalışma koşullarında görevini yerine
getirebiliyor. Konuğumuz Vito Tourer Select
Plus, 2 litrelik dizel motorla kombine edilen
motor 9 ileri otomatik şanzıman ile yola çıkıyor.
190 beygir gücündeki araç, 440 NM’lik torkuyla
dikkat çekiyor. Araç 0’dan 100 kilometre
hıza 7.4 saniyede ulaşıyor. Yeni Vito saatte
206 kilometre hız yapabiliyor. Araç tüketim
konusunda da oldukça iddialı. Yeni 2 litrelik
motorla araç 100 km’de ortalama 5.7 litrelik
yakıt tüketimi gerçekleştiriyor.
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Mercedes-Benz Türk liderlik hedefliyor
Türkiye’deki faaliyetlerinde 53 yılı geride bırakan Mercedes-Benz Türk, başarılarına 2020
yılında da devam etti. Pandemi döneminde hayatın devamlılığı için satış sonrası hizmetlerini
7/24 sürdüren Mercedes-Benz Türk, seyahat kısıtlamasından etkilenen 2019 model otobüslerin
garanti sürelerini de uzattı.

T

ürkiye’deki faaliyetlerine 1967
yılında başlayan MercedesBenz Türk, 2020 yılını otobüs
ürün grubunda bir kez daha
başarılarla tamamladı. Hoşdere
Otobüs Fabrikası’nda üretimini sürdürerek
95 bininci otobüsünü geçtiğimiz yıl eylül
ayında banttan indiren Mercedes-Benz Türk,
Türkiye’de ürettiği otobüslerin ihracatından
elde ettiği gelir ile ülke ekonomisine katkısını
aralıksız sürdürdü. Otobüs sektörünün ve
şirketin, 2020 yılının değerlendirilmesi ile
2021 öngörülerinin paylaşıldığı online basın
toplantısına, Mercedes-Benz Türk Otobüs
Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri
Aksoy, Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış
Operasyonları Grup Müdürü Tolga Bilgisu,
Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup
Müdürü Burak Batumlu, Mercedes-Benz
Türk Şehir İçi Otobüs ve Kamu Satış Grup
Müdürü Orhan Çavuş, 2.El Otobüs & Kamyon
Satış Direktörü Didem Daphne Özensel, 2.El
Otobüs Satış Grup Müdürü Oytun Balıkçıoğlu,
Otobüs & Kamyon Satış Sonrası Hizmetler
Direktörü Can Balaban, Otobüs Satış Sonrası

Teknik Operasyonlar Grup Müdürü M. Selim
Eyüboğlu, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler
Pazarlama ve Satış Direktörü Uğur Erdinç
ile Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim
Müdürü Miray Kutlu katıldı. Covid-19
pandemisi sebebiyle umulmadık koşullarda
ve değişken uygulamalarla tamamlanan 2020
yılında, Mercedes-Benz Türk’ün satış sonrası
hizmetleri, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre
destek sağlayarak sektörün bu alanında da
öncülüğünü sürdürdü. Mercedes-Benz Türk,
hayatın devamlılığını sağlamak anlamında
servislerini 7/24 açık tutarak otobüs
müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya
devam etti. Şirketin bir diğer uygulaması da
garanti sürelerini uzatmak oldu. Salgının
kontrol altına alınma tedbirleri kapsamında,
Mart ayının sonunda başlayan, şehirler
arası otobüs seyahatlerinin valilik kararına
bağlanarak kademeli olarak sınırlandırılması
sürecinde, kullanımda olmayan araçların
garanti sürelerine ilişkin konunun ele
alınması yönünde talepler gündeme geldi.
Müşterilerinin beklentilerine her zaman yanıt
vermeye özen gösteren Mercedes-Benz Türk,
bu kapsamda kullanımı kısıtlanan araçların
garanti sürelerini söz konusu zaman aralığında
uzatarak otobüs sahiplerine destek vermeyi
sürdürdü. Mercedes-Benz Türk, aynı zamanda
servis sözleşmeli araçlarını da bu uygulama
kapsamında destekleyerek; geçmiş yıllarda
müşterilerinin tercih ettiği ve güncel durumda
devam eden servis sözleşmelerini de seyahat
kısıtlaması süresi kadar uzattı.

İKİNCİ ELDE BUSSTORE İMZASI
Mercedes-Benz Türk’ün otobüs alanında
2. El faaliyetlerini sürdüren BusStore markası,
2020 yılında hem iç pazar hem de ihracat
pazarlarında faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.
BusStore, ihraç edilen otobüsler sayesinde
Türkiye ekonomisine de katkıda bulundu.
BusStore, 2019 yılının son çeyreğinde giriş
yaptığı şehir içi otobüs pazarında 2020 yılında
konumunu sağlamlaştırdı. BusStore, sıfır şehir
içi otobüs alan müşterilerinin takas araçlarını
alarak onlara destek oldu. Ayrıca tek noktadan
tam hizmet anlayışını sürdüren BusStore,
müşterilerine kredi imkânları da dâhil olmak
üzere en iyi şekilde destek oldu. 2020 yılında
hedeflerine ulaşan BusStore, 2021 yılında
filosunu yenilemek isteyen müşterilerine takas
alımlarında destek olmayı hedefliyor. BusStore,
hem alım hem de satış tarafında şehir içi otobüs
pazarında da güvenilir iş ortağı olmaya devam
etmeyi planlıyor.

