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TİCARİLER
DE ELEKTRİK
MODASINA
Peki destekçileri kim?
Son dönemde emisyon kuralları çok
önem taşırken, yurt dışındaki devletler
bu konuda büyük destek veriyor.
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Türkiye’de işler nasıl?
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TİCARİDEN GAZETESİ
50’NCİ SAYIYA ULAŞTI

T

icariden Gazetesi 2021 yılında da
hız kesmedi. 50’inci sayı ile dikkat
çeken Ticariden yayın hayatına
kesintisiz devam ediyor. Bu zor
dönemde kesintisiz hizmet ve
bilgi vermeye çalışan Ticariden 50’nci sayının
verdiği mutlulukla yayın hayatını sürdürecek.
Yeni sayısıyla yine dikkat çeken Ticariden
birbirinden farklı konuları bir araya getirdi.
Zengin haber içeriğiyle dikkat çeken sayımız
yine dopdolu.

Dünyanın en güçlü uluslararası kargo uçuş
ağına sahip olan ve kıtalararasında ticaret
köprüleri kuran Turkish Cargo, bu gücüyle
Türkiye’nin ihracatına büyük katkı sağlıyor.
Bayrak taşıyıcı hava kargo şirketi Anadolu’nun
dört bir yanında, bin bir emekle üretilen
ürünleri dünyada 100’den fazla ülke ve 300’den
fazla noktaya ulaştırıyor.
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Elektrikli otomobiller son dönemin en trend
konularından. Hatta o kadar popüler oldular
ki bu trend ticari araçlara da sıçradı. Son
dönemde emisyon kuralları çok önem taşırken,
yurt dışındaki devletler bu konuda büyük
destek veriyor. Türkiye’de işler nasıl?
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2020 yılında da tartışmasız pazar liderliğini
sürdüren Mercedes-Benz Türk’ün, Kamyon
Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt ile
kamyon sektörüne dair merak ettiklerimiz
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Prometeon, pandeminin etkileri ile zorlu
geçen 2020 yılını Türkiye’de yüzde 35 oranında
rekor bir büyüme ile tamamlayarak, pazar
payını 3 puanın üzerinde artırdığını açıkladı.
MAN’dan yeni çekici alacaklara 2’li fırsat;
%0,99 faiz oranı ile 500.000TL’ye kadar kredi
ya da 3 yıllık bakım & uzatılmış garanti hediye.

REKLAM KOORDİNATÖRÜ
İBRAHIM DAVSAN
ibrahim@ticariden.com.tr
BASKI:
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza
No:11/A/41 Yenibosna-Bahçelievler / istanbul
Tel: 0212 454 30 00

Temsa İş Makinaları’nın distribütörlüğünü
üstlendiği Volvo Trucks, müşteriyi odağına
alan hizmet yaklaşımını 2020 yılında da devam
ettirdi. Volvo Trucks, hizmet şirketi yaklaşımı
ve yeni teknolojileriyle 2021’de de hedeflerini
yüksek tutuyor.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan,
Karsan liderliğinde
ADASTEC iş birliği
ile geliştirilen Avrupa
ve Amerika’nın ilk
gerçek yol koşullarında
kullanıma hazır yüzde
100 elektrikli ve sürücüsüz otobüsü “Otonom
Atak Electric”i yakından inceleyerek test etti.

KÜNYE

TÜRKİYE GEN.DAĞ.PLZ.
Dağıtım: PTT
KAYAŞEHİR-İST PP-1
Adres: 100. YIL Mah. 2254 Sokak
No:11 H-Blok Kat: 2 Büro: 221
OTO CENTER - BAĞCILAR - İSTANBUL

Ticariden Gazetesi’nin 50’nci sayısını keyifle
okumanız dileğiyle,
51’nci sayımızı merakla bekleyiniz...

İbrahim Davsan
ibrahim@ticariden.com.tr

TEL: 0212 654 45 81 - GSM: 0543 778 37 25
www.ticariden.com.tr
info@ticariden.com.tr
YAYIN TÜRÜ: YEREL SÜRELİ YAYINDIR
*** Ticariden Gazete Basın Yayın Meslek ilkelerine uyar.
*** Tüm reklamların yasal sorumluluğu reklam sahiplerine aittir.
*** Yayınımıza gönderilen yazı, resim veya dökümanların iadesi söz
konusu değildir.
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Prometeon Türkiye, 2020 yılını büyüme ile tamamladı
Prometeon, pandeminin etkileri ile zorlu geçen 2020 yılını Türkiye’de yüzde 35 oranında
rekor bir büyüme ile tamamlayarak, pazar payını 3 puanın üzerinde artırdığını açıkladı.

2

017-2020 arasında Türkiye
fabrikasının kapasitesini artırmak
için 115 milyon USD’lik yatırım
gerçekleştirdiklerini aktaran
Prometeon Türkiye, Orta
Doğu, Afrika, Rusya Bölge CEO’su Antonio
Dolgetta, “Bu yatırım sonucunda yıllık üretim
kapasitemizi 1,4 milyon adet lastiğe çıkardık.
Şimdi, önümüzdeki üç yılda 40 milyon USD’lik
daha yatırım hedefliyoruz. Pandemi sona
erdiğinde, Türkiye’deki büyümenin devam
edeceğini öngörüyoruz” dedi. Prometeon
Türkiye, pandeminin etkilerinin yoğun olarak
hissedildiği 2020 yılında, lastik sektörünün
de üzerinde bir büyüme gerçekleştirmeyi
başardı. 2020 yılında %35 büyüme kaydeden
Prometeon Türkiye, pazar payını ise 3 puandan
fazla artırdı.
BAŞARILI BİR YIL GERİDE KALDI
2020’de pandeminin sert etkilerine rağmen
çok başarılı bir yılı geride bıraktıklarını
kaydeden Prometeon Türkiye, Orta Doğu,
Afrika, Rusya Bölge CEO’su Antonio
Dolgetta, şunları söyledi: “Pandeminin
etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği bu
yılda, biz hem yatırımlarımızı tamamladık
hem de üretim kapasitemizi artırdık. 20172020 dönemi için açıkladığımız 115 milyon
USD yatırımımızı tamamladık. Bu yatırım
sonucunda yıllık üretim kapasitemizi 1,4
milyon adet lastiğe çıkardık. Pandemi
süresince çalışanlarımızın sağlığını birinci
önceliğimize alarak faaliyetlerimizi sürdürdük.
Hem e-ticarete olan talep hem de gıda ve ilaç
gibi toplum için kritik önemdeki ürünlerin
taşınmasında ağır ticari sektörüne destek
vermeye devam ettik. ‘Prometeon teknolojisi’
ile Türkiye’de ürettiğimiz lastiklerin; lojistik
sektörünün vazgeçilmezi olduğunu bilerek

üzerimize düşen üretim sorumluluğunu bu
zorlu süreçte de yerine getirdik. Tüm bunların
sonucunda 2020 yılını %35 gibi rekor bir
büyüme ile kapadık. 2017’den bu yana her yıl
büyümemizi kesintisiz sürdürüyoruz. Bu yıl
da başarımızı devam ettirdik ve Pirelli ticari
lastikler ile tek markada pazar liderliğini
elde ettik. Önümüzdeki yıllarda da hem
yenileme hem de orijinal ekipman pazarında
Türkiye’ye özel geliştirdiğimiz ürünlerle
büyümemizi sürdüreceğiz. Gerçekleştirdiğimiz
ihracat ile ülke ekonomisine katma değer
yaratmaya devam edeceğiz. Bunun için de
Ar-Ge çalışmalarımızı önceliğimize alıyoruz.
Bu kapsamda önümüzdeki üç yılda 40
milyon dolarlık daha yatırım hedefliyoruz.
Bunun önemli bir kısmı Ar-Ge Merkezimizi
tamamlamaya tahsis edildi. Böylece, 20172023 arasında Türkiye’ye toplam doğrudan
yabancı yatırım tutarımız 150 milyon doların
üzerine çıkmış olacak. Pandemi ve etkileri sona
erdiğinde, Türkiye’deki büyümenin devam
edeceğini tahmin ediyoruz.”

4 LASTİKTEN BİRİ PROMETEON
Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika,
Rusya Bölge CCO’su Gökçe Şenocak ise,
“Pandemi süresince, uluslararası ticaretin
aksadığı, ülkelerin karantina uyguladığı
dönemlerde dahi gördük ki, hayati değere
sahip temel gıda ve ihtiyaç mallarının
taşınması kritik bir önem taşıyor, lojistik
aktiviteler her zaman yoğunluğunu koruyor.
2017’den bu yana endüstriyel ve ticari lastik
pazarını değerlendirdiğimizde dalgalı bir
pazar olduğunu görüyoruz. 2020’de pandemi
etkisiyle arz-talep dengesinin oldukça değişken
olduğu bir yıl yaşadık. Ancak pazar, çok hızlı
bir toparlanma ve bunun da ötesinde büyüme
trendine girdi ve bir önceki seneye göre %19
büyümenin yaşandığı bir yıl oldu. Mevcut
koşullara paralel olarak, ekonomi segmenti
yıldan yıla gösterdiği büyümesini devam ettirdi.
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Ticariler de elektrik modasına uyuyor. Peki destekçileri kim?
Elektrikli otomobiller son dönemin en trend konularından. Hatta o kadar popüler oldular ki
bu trend ticari araçlara da sıçradı. Son dönemde emisyon kuralları çok önem taşırken, yurt
dışındaki devletler bu konuda büyük destek veriyor. Türkiye’de işler nasıl?

T

ürkiye pazarında da elektrikli
otomobiller, içten yanmalı
modellerin yerini almaya başladı.
Ticarette de durum böyle. Gerek
tüketim verileri gerek popülerlik
açısından oldukça önemli bir konu. Peki neden
elektrikli otomobiller bu kadar popüler oluyor.
Aslında ülkemizdeki en büyük tercih etme
nedeni tüketim rakamlarını aşağı düşürmek.
Özellikle dağıtım işi ile uğraşan sektörlerin
yakıt maliyetleri bir hayli fazla. Buna ek olarak
kullanım giderleri de giderek artmaktadır.
Elektrikli otomobillerin ilk kullanım maliyetleri
bir hayli düşük. Ayrıca yıllık vergilendirme
konusu da muhaf olunan bir başka artı. Tabi
ki birde işin içine elektrikli motorun gücü de
katılınca işler iyice elektrikli otomobiller için
netleşiyor. Peki ticarette hangi modeller var?
PEUGEOT E-RIFTER
PSA grubunun temsilcilerinden olan
Peugeot, elektrikli Partner modelini ortaya
çıkardı. 280 kilometre menzile sahip olan
model Avrupa’da resmen ortaya çıktı. EMP2
platformu üzerinde yükselen model, LCV
olarak geçiyor. 50 kWh lityum iyon bataryalar
ile 134 Bg güç ve 260 Nm tork değeri üretiyor.
0-100 km/s hızlanması 11.2 saniye süren model
maksimum 129 Km/s hıza çıkabiliyor.

FORD TRANSIT
İlk tam elektrikli modeli olan Ford Transit,
ticaret ile uğraşan bireylerin maliyetlerini
yarıya indirmek için geldi. 67 kWh pil
kapasitesine sahip olan model, tam dolu depo
ile 350 kilometre menzile ulaşabiliyor. Model
269 Bg güç ve 430 Nm tork değeri üretiyor.

CITROEN E-BERLINGO
PSA grubunun temsilcilerinden olan
Citroen, elektrikli Berlingo modelini ortaya
çıkardı. 275 kilometre menzile sahip olan
model Avrupa’da resmen ortaya çıktı. EMP2
platformu üzerinde yükselen model, LCV
olarak geçiyor. 50 kWh lityum iyon bataryalar
ile 134 Bg güç ve 260 Nm tork değeri üretiyor.
0-100 km/s hızlanması 11.2 saniye süren model
maksimum 129 Km/s hıza çıkabiliyor.

SCANIA PLUG-İN HİBRİT
Scania, elektrikli kamyon serisini ticari
olarak pazara sundu. Yüksek performanslı
plug-in hibrit ve tam elektrikli kamyonlar
başlangıçta perakende dağıtımı da içeren
kentiçi uygulamalara odaklanıyor. L ve P serisi
kabinlerle sunulan tamamen elektrikli Scania
kamyon, yaklaşık 310 beygire eşdeğer 230 kW
elektrik motoru ve 165–300 kWh akü paketi
ile donatıldı. Müşteriler, beş ya da dokuz akü
seçebilecekler. Dokuz akü ile tek bir dolumda
250 km’ye kadar menzil sunuluyor.

VOLKSWAGEN, ETRANSPORTER
Yükleme alanının altına yerleştirilen pil
takımı , WLTP verilerine göre 82 km kadar bir
saf elektrikli menzil sunuyor. AC ve DC hızlı
şarjı destekleyen lityum iyon pil, 108 HP güç ve
200 Nm tork değeri sunuyor. 0-100 hızlanması
ise 17.4 saniye. 2020 eTransporter rejeneratif
frenleme ve modifiye edilmiş çift kavramalı
DSG şanzıman ile donatılmıştır.

OTOKAR KENT ELECTRA
Otokar’ın % 100 elektrikle çalışan yeni
bir şehir içi otobüsü ile daha temiz bir çevre,
daha sessiz bir trafik ve daha yüksek verimlilik
mümkün. Şehir içi ulaşıma yönelik yeni
nesil aracımızla şehirlerin sürdürülebilir
kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefleyen
ulaşım çözümlerimize bir yenisini ekliyoruz.
ile yolcu ve şehir sakinleri için sıfır motor
gürültüsü, temiz hava ve temiz çevre için sıfır
emisyon ile sıfır egzoz,kullanıcılar için de daha
az mekanik parça ile düşük bakım maliyetleri
sağlanabiliyor. 360 Bg güç ve 3087 Nm tork
değeri üreten model 280 kWh ve 350 kWh pil
seçenekleriyle geliyor.

HER SÜRÜCÜ PROFİLİ FARKLI
Aracın kullanış profiline göre şarj etme türü
değişmektedir. Araçlarını işe gidip gelmek için
ve şehir içi turlarında kullanan kişi profillerinin
%70’i evlerinde gece boyu şarj etmeyi tercih
etmektedirler. Bu sürücü profilinin ikinci şarj
bölgesi, iş yerleridir. Nadir ihtiyaç halinde
sürücüler alışveriş merkezleri, restoranlar,
kafeler ve toplu park yerlerinde araçlarını şarj
etmektedirler. Bahsi geçen yerlerde araçlar
en aşağı bir saat kaldığı için bu yerlerde hızlı
şarj cihazı gerekmemektedir. Şehirler arası
konaklama ve dinleme yerlerinde ise hızlı
şarj cihazları gereksinimi kaçınılmazdır.
Evlerde kullanılan cihazlar 7-11 kWh olup
aracın sabaha kadar dolum yapabilmesini
sağlamaktadır. Ortak park alanlarında 22
kWh olan cihazlar, parka gelen ve içinde bir
miktar enerji olan aracın aküsünü, 1-3 saat
arasında doldurabilmekte, şehirlerarasında
50-350 kWh olan DC cihazlar kullanılmakta
ve 15 dakika ile 1 saat arasında şarj işlemi
gerçekleşebilmektedir.
SHARZ.NET HER ZAMAN YANINIZDA!
Görüldüğü gibi elektrikli araçların
hayatımıza girmesi başlamıştır. Bu başlangıç ile
birlikte de araç üretimi ve çeşitliliği, elektrikli
şarj ünitelerinin yaygınlaşması, bu yaygınlaşma
için elektrik altyapısının kuvvetlendirilmesi ve
hepsini besleyen elektriğin doğal kaynaklardan
elde edilmesinin başlanılması gibi yeni bir
yolculuk insan hayatına girmiş oldu.
TÜRKİYE’NİN BU YENİ GELECEKTE
YERİNİ ALMASI İÇİN GÜN BUGÜNDÜR
Sharz.net Türkiye’nin bu çağı yakalaması
için gerekli olan şarj ağı yapılanmasındaki
kendi üstüne düşen görevi en iyi şekilde
yaparak,1 yılda 120 lokasyonda 300 istasyona
ulaşmıştır.
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Yeni yılda 41 farklı yenilik yaptı
Mercedes-Benz, şehirler arası otobüslerinde sunmaya başladığı yeni donanımların
detaylarını paylaştı. 2021 yılında 41 farklı yeniliği otobüs modellerinde sunmaya başlayan
Mercedes-Benz, merak edilenleri anlattı.

M

ercedes-Benz “Yeni
Güvenlik Standartları”,
“Yeni Konfor Standartları”
ve “Yeni Ekonomik Sürüş
Standartları” olarak 3
ana başlık altında özetlenen yeniliklerin de
katkısıyla, şehirler arası otobüs alanındaki
öncülüğünü sürdürmeyi planlıyor. MercedesBenz Türk; yolcular, muavinler, kaptanlar,
işletmeler ve müşterilerden gelen geri
bildirimler ışığında, 2021 yılı için 41
farklı yenilik sunduğu otobüs modellerine
dair detayları online bir toplantıda basın
mensuplarıyla paylaştı. Güvenlik, konfor ve
ekonomik sürüş gibi 3 ana başlıkta sunulan
yeniliklerin ayrıntılarını sunan Mercedes-Benz
Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü
Osman Nuri Aksoy, Otobüs Satış Operasyonları
Grup Müdürü Tolga Bilgisu, Otobüs Filo
Satış Grup Müdürü Burak Batumlu ve Otobüs
Satış Ürün Yöneticisi Cüneyt Sütçü, basından
gelen tüm soruları da yanıtlayarak, merak
edilen noktaları açıklığa kavuşturdu. Şehirler
arası otobüs pazarında “En”leri ve “İlk”leri
kullanıcılarına sunan Mercedes-Benz Türk,
Covid-19 pandemisine karşı geliştirilen yeni
donanımlar da dahil olmak üzere 2021 yılında
da bu öncü kimliğini yeni donanımlarıyla farklı
bir seviyeye taşıyor.

OTOBÜS SEKTÖRÜNDE GÜVENLİK
İLKLERİ
İlk olarak ve şimdilik sadece Mercedes-Benz
şehirler arası otobüslerinde sunulan güvenlik
donanımları arasında Dönüş Asistanı (Side
Guard Assist), Dikkat Asistanı (Attention
Assist), Dönüş farı ve Dur & Kalk (Stop & Go)
özelliği sunulurken; Park Sensörü/Asistanı
ve Yokuş Kalkış Desteği de 2021 itibarıyla
otobüslere eklendi. Dönüş Asistanı (Side
Guard Assist): Otobüslerin sağa dönüşlerinde
ve sürüş sırasında, hem sürücünün hem
yayaların hem de diğer sürücülerin güvenliğine
katkı sağlayan bu donanım sayesinde; daha
güvenli sollamalar, kalkışlarda ve düşük hızlı
sürüşlerde kaza riskinin azaltılması ve trafik
ışıklarında bekleyen yaya ve araçların daha
iyi algılanması sağlanıyor. Dikkat Asistanı
(Attention Assist): Dinlenmeden sürüş yapan
sürücülerin uyarılmasıyla birlikte sürüş
güvenliğinin arttırılmasının amaçlandığı bu

donanım, 60 km/s’in üzerinde seyredilirken
sürücü davranışlarını izliyor ve dikkatsiz
sürücü davranışlarında, görsel ve titreşimli
uyarı ile sürücünün mola vermesini öneriyor.
Dönüş farı: Artırılmış dönüş güvenliği
sağlayan yeni farlar, 40 km/s’ten düşük
hızlarda veya sinyal aktif hale geldiğinde
devreye giriyor. Bu anlarda sis farları dönüş
farı özelliğine geçiyor. Aydınlatma etkisi
arttırılırken, sürücü güvenle ve pratik şekilde
manevra yapabiliyor. Dur & Kalk Asistanı
(Stop & Go): Otonom sürüşe gidilen yoldaki
aşamalardan biri olarak nitelendirilebilecek
bu donanım sürüş konforuna ve güvenliğe
katkı sağlıyor. Araç 2 saniyeden daha kısa
süre hareketsiz kaldığında otomatik olarak
yeniden hareket edebiliyor. Hareketsiz kalma
süresi 2 saniyeyi geçtiğindeyse sürücü gaz
pedalına veya direksiyondaki fonksiyon tuşuna
bastığı takdirde sürüş yeniden başlatılıyor.
Mercedes-Benz otobüslerinde bu donanımlara
ek olarak; yan dikiz aynalarında renkli LED
ışıklarla görsel uyarı veren Park Sensörü/
Asistanı ile istenmeyen ileri-geri kaymaları
önleyen, kalkış ve manevra yapmayı daha rahat
hale getiren Yokuş Kalkış Desteği de standart
olarak sunulmaya başlandı. Otobüslere
eklenen diğer donanımlar arasında; gece
sürüşlerinde aracın en arka uç noktasının daha
kolay algılanmasına yardımcı olan LED takip
lambası ve yıkama özelliğini de barındıran
geri görüş kamerası bulunuyor, yıkama özelliği
sayesinde kameranın camı gerektiğinde kolayca
temizlenebiliyor.

HİJYENİK SEYAHAT
2021 yılı itibarıyla üretilen tüm MercedesBenz şehirler arası otobüslerde, Covid-19
salgınına karşı yeni antiviral etkili yüksek
performanslı partikül filtreleri standart olarak
sunulurken, yeni iklimlendirme sistemi de
opsiyonel olarak sunuluyor. Yeni iklimlendirme
sistemi sayesinde otobüslerin içindeki hava,
her iki dakikada bir tamamen değiştirilebiliyor.
Yeni otobüs siparişleri haricinde mevcut
otobüslere de eklenebilen bu donanımlar
sayesinde daha güvenli ve huzurlu yolculuklar
yapılabiliyor. Yeni donanımlar, Mercedes-Benz
Türk Hoşdere Otobüs AR-GE Merkezi’nin
Almanya’daki ekipler ile ortak çalışması
sonucunda geliştirildi. Pazardan gelen taleplere
göre yeni donanımlar geliştiren Mercedes-Benz,
2021 yılıyla beraber global ürünlerine lokal
ihtiyaçlara uyarlayarak, sadece yolcular için
değil, otobüs içindeki herkese daha fazla konfor
donanımı sunmaya başlıyor.
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Yeni kamyon ve çekicilerimizle 2021’de de liderliği hedefliyoruz
2020 yılında da tartışmasız pazar liderliğini sürdüren Mercedes-Benz Türk’ün, Kamyon Pazarlama
ve Satış Direktörü Alper Kurt ile kamyon sektörüne dair merak ettiklerimiz hakkında konuştuk.

T

ürkiye kamyon pazarındaki
tartışmasız liderliğini 2020
yılında sürdüren MercedesBenz Türk, neredeyse tüm
modellerinde yeniliklere imza
atarak 2021 yılında da kamyon ve çekici
pazarında bu unvanını korumayı amaçlıyor.
Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve
Satış Direktörü Alper Kurt ile yeni modelleri ve
sektördeki konumları hakkında görüştük.
MERCEDES-BENZ TÜRK 2020 YILINI
NASIL TAMAMLADI?
2020 yılında, Türkiye iç pazarında
kamyon satışlarımızı 2019 yılına göre yüzde
141 arttırarak 6.932 adede ulaştık ve bir
kez daha Türkiye kamyon pazarının lideri
olduk. Türkiye’deki her 10 kamyondan 6’sını
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon
Fabrikamızda ürettik. 2020 yılında 13.492 adet
kamyon ürettik. 1986 yılından 2020 yılı sonuna
kadar Mercedes-Benz Türk’ün ürettiği kamyon
sayısı 289.194 adede ulaştı.
KAMYON IHRACATINIZDAN BAHSEDER
MISINIZ?
Şirketimiz, 2020 yılında Türkiye’den ihraç
edilen her 10 kamyondan 8’inin üretimine
de imza attı. Kamyon üretimimizin yaklaşık
yüzde 59’unu ihraç ederek 2020 yılında 7.947
adetlik kamyon ihracatı gerçekleştirdik. Sadece
kamyon ihracatımızdan ülkemize 479 milyon
Euro’luk katma değer sağladık. Bu rakamların
da eklenmesiyle ihracata başladığımız ilk
günden bu yana kamyon ihracat rakamında
76.147 adede ulaşmanın gururunu yaşıyoruz.
PANDEMININ ETKILERINI NASIL
HISSETINIZ?
Mart ayında etkilerini hissetmeye
başladığımız pandemi sebebiyle 2020 yılını
farklı koşullarda tamamladık. Üretime yaklaşık
1 ay ara verdikten sonra gereken tüm şartları
sağlayarak tüm siparişlerimizi zamanında
teslim etmek amacıyla var gücümüzle çalıştık.
Bu süreçte amacımız tüm çalışanlarımız ve
paydaşlarımız adına en verimli planlamayı
yapmaktı. Pandemi döneminde ayrıca
müşterilerimize kesintisiz hizmet sağlamak
amacıyla satış sonrası servis ağımız 7 gün
24 saat hizmet verdi. Bütün bu başarılara
ulaşmamızda her koşulda başarılı ve özverili
çalışmalarını sürdüren ekibimizin katkısı
büyük.

SATIŞLARINIZI ARTTIRMANIZA NELER
ETKEN OLDU?
Bildiğiniz üzere Aralık 2019’da ‘Hepsi bir
O benzersiz’ sloganıyla Yeni Actros modelimizin
Türkiye lansmanını gerçekleştirdik. Kısa
sürede pazarın odak noktası olan aracımız
için çok sayıda sipariş almaya başladık. Yıl
boyunca kamyon teslimatlarımızı aralıksız
sürdürdük. Yeni Actros’un bu derece popüler
olmasında Aksaray Kamyon Fabrikası’nda
üretilmesi de önemli bir etken oldu. 2019’da
kamu bankalarından yerli üretim araçlara özel
kredi desteğinin etkisiyle hareketlenen kamyon
pazarında, ithal araçlarımız için de sağladığımız
kredi destekleriyle müşterilerimizin
beklentilerini karşıladık.
PANDEMI DÖNEMINDE YENI
ARAÇLARINIZIN EĞITIM
FAALIYETLERINI NASIL
GERÇEKLEŞTIRDINIZ?
Tüm yıl devam eden uygulama eğitimleri
ve Nisan ayı itibarıyla devreye aldığımız
online eğitimler ile tüm Mercedes-Benz Türk
kamyon yetkili servislerinin Yeni Actros’u
deneyimlemesini sağlandık. Gerçekleştirdiğimiz
fiziksel eğitimler ile 7 farklı lokasyonda Yeni
Actros eğitim aracı ile 4.000 km’nin üzerinde
yol kat ederek tüm bayi ağımıza ulaştık.
Seçilen bu lokasyonlar sayesinde, diğer bayi
teşkilatından katılımcılar konaklamaya ihtiyaç
duymadan, pandemi koşullarına uygun
olarak fiziksel eğitimlere katılabildi. Pandemi
sürecinde, profesyonel eğitim platformlarıyla
dijital ortamda aktarılan içerikler, pandemi
sürecinin iyileşme göstermesine paralel olarak
fiziksel ve pratik deneyimlerle pekiştirildi.
Gerçekleşen hibrit eğitimimiz aslında yeni bir
model. Pandemi ile bu yeni eğitim modelimize
hızlıca geçtik, modeli uyguladık ve başarılı
sonuçlar elde ettik. Pandemi bittiğinde de
yüksek verim aldığımız bu dijital ve yüz yüze
eğitim modeline devam edeceğiz.

2021 YILINDA SATIŞA SUNDUĞUNUZ
YENILIKLERINIZ NELERDIR?
2021 yılı için Actros, Arocs ve Atego’dan
oluşan çekici, inşaat ve kargo-dağıtım
gruplarında yeni modellerinin üretimine
ve satışına başladık. Mercedes-Benz Türk
olarak yeni nesil kamyonlarımızın güvenlik,
konfor ve 2. El değerini korumasıyla hem filo
müşterilerimizin hem de bireysel kullanıcıların
ilk tercihi olmayı sürdürmeyi amaçlıyoruz.
Premium segmentte başarı yakaladığımız
Actros 1851 çekicilerin kapsamı 2021 yılında
daha da zenginleştirildi. Yeni Actros 1851 Plus
paketi ile bu segmentte daha yüksek donanım
beklentisine sahip müşterilerimize hitap
ederken, bir diğer yenilik olan Actros 1842
LS ile, odağında ilk yatırım maliyeti bulunan
yurtiçi taşımacılık müşterilerimize hitap
ediyoruz. Mevcut Arocs modellerinde yeni
opsiyon ve paketler sunmaya başladık. İnşaat
kamyon grubunun en güçlü modellerinden
Mercedes-Benz Arocs 8x4 Damper Serisi
kamyonlar ve beton pompası üst yapısına
uygun çift çeker Arocs kamyonların motor
güçleri artırıldı. Beton mikseri segmentinde
ise yeni Arocs 3740 aileye katıldı. 2021 yılında
tüm Atego araçlarımızın standart donanımları
da sürücü konforunu gözetecek şekilde
zenginleştirilirken şehir içi dağıtım odaklı Yeni
Atego 1018 standart paketi de seriye katıldı.
YENI YILDAN BEKLENTILERINIZI
ÖĞRENEBILIR MIYIZ?
2021 yılında tüm modellerimizde yenilikler
sunarak, müşterilerimizin beklentilerini en
kapsamlı şekilde karşılayarak, bu yıl da liderliği
hedefliyoruz.
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DKV’den ‘Yeşil Misyon’ atağı
DKV Euro Service, sürdürülebilirlik alanında önemli adımları içeren ‘Yeşil Misyon’ programını uygulamaya
koydu. DKV 2023’e kadar karbon emisyonunu azaltarak iklime olumlu katkıda bulunan bir kurum
olmayı, 2030’a kadar 250.000 sözleşmeli ortağına karbondioksit salınımlarını %30 azaltmaları için
destek olmayı, sürdürülebilir ürün ve hizmet portföyünü genişletmeyi amaçlıyor.

U

luslararası taşımacılıkta
nakitsiz yol yardım hizmetleri
alanında piyasa lideri
olan DKV Euro Service,
Avrupa Birliği’nin Paris
İklim Anlaşması altındaki Yeşil Mutabakat
kapsamında 2050 yılına kadar iklim üzerindeki
etkileri nötrleşmiş, CO2 emisyonu sıfıra inmiş
bir ekonomi olma hedefini destekliyor. Bu
kapsamda kendi iklim ayak izini dikkate alarak
2023 itibarı ile iklime olumlu katkı yapan bir
kuruluş olmayı, 250.000 sözleşmeli ortağına
taşımacılıkla ilgili faaliyetleri ile yarattıkları
CO2 emisyonunu 2030 yılına kadar %30
azaltmaları için destek vermeyi amaçlıyor.
DİJİTAL ÜRÜNLERE YOĞUN YATIRIM
Küresel düzeydeki CO2 emisyonunun
yaklaşık dörtte birini üreten ulaşım sektörü bu
konuda müthiş bir potansiyele sahip bulunuyor.
Bu potansiyeli harekete geçirmeyi hedefleyen
DKV, müşterilerine ve iş ortaklarına uygun
araçları sunmak için çalışıyor. Bu amaçla uzun
süredir portföyündeki alternatif yakıtlara ve
dijital ürünlere yoğun yatırım yapan DKV, her
yıl bağlantısını sağladığı 5.000 benzin istasyonu
arasında çoklu enerji servis istasyonlarına daha
güçlü bir şekilde odaklanıyor.

Bu istasyonlar bilinen dizel ve benzin
yakıtlarının yanı sıra LPG, LNG, CNG, hidrojen
ve elektrikli araçlar için şarj noktaları gibi
seçenekler sunuyorlar. Alternatif yakıtlara
ek olarak DKV, müşterilerine DKV LIVE
telematik sistemi gibi dijital ürünler de
sunuyor. Bu sistemle gelen daha verimli
sürücülük olanakları ve optimize edilmiş
yakıt ikmali yönetimi gibi özellikler sayesinde
nakliyeciler filolarının CO2 emisyonlarını daha
da azaltabiliyorlar. DKV’nin iklim koruma
alanında kaydettiği ilerlemeler yıllık faaliyet
raporlarında kamuoyu ile paylaşılıyor.
AVRUPA’NIN EN BÜYÜK AĞINI
KURACAĞIZ
DKV CEO’su Marco van Kalleveen konuya
ilişkin şu
açıklamayı
yaptı:
“Avrupa’nın
tamamında
markadan
bağımsız
en büyük
şarj ağını
kurmak için
çalışıyoruz.

Şu anda Avrupa’da 130.000 şarj noktamız
var ve bu sayı dinamik bir şekilde artıyor.
Ayrıca halen 150 istasyonla Avrupa’nın en
büyük LNG servis ağına sahip bulunuyoruz.
Müşterilerin yarınki taleplerine bugünden
hazır olmak istiyoruz.” DKV Sürdürülebilirlik,
Yeni Mobilite ve Halkla İlişkiler Başkanı Marc
Erkens ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“AB’nin iddialı iklim hedeflerinin ancak değer
zincirindeki tüm katılımcıların olumlu katkıda
bulunması halinde gerçekleşebileceğine
inanıyoruz. Mobilite sektöründe bu sadece
petrol şirketlerinin, sanayilerin ve tüketicilerin
işi olmamalı. Bu nedenle bir hizmet sunucu
olarak biz de aktif davranıyoruz” dedi.

Çetaş Trakya’da büyüyor
40 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe başarı ile faaliyet gösteren Türkiye’nin Otomotiv Perakendecisi
Çetaş Otomotiv, Büyükçekmece’den sonra Çorlu’da da Peugeot ve Citroen Yetkili Satıcı ve Servislerini açtı.

C

etaş Otomotiv’in Çorlu ve
Trakya bölgesindeki varlığı
ile PSA Grubu, bölgedeki
pazar payını artırarak kaliteli
hizmet anlayışı ile müşteri
memnuniyetini üst noktalara taşımayı
hedefliyor. Çetaş Otomotiv elde ettiği
otomotiv tecrübesini; Peugeot, Citroen, Opel,
Ford, Renault, Dacia, Isuzu markalarının
satış, servis, yedek parça ve ikinci el
fonksiyonları ile temsil eden, Türkiye’nin
bağımsız en büyük bayilik gruplarından
biridir. PSA’nın bölgedeki en büyük bayisi
olan Çetaş Otomotiv bu yeni tesisinde
Yeni Peugeot 3008 ve Peugeot 5008 SUV
modellerinin lansmanı ile birlikte Trakya
bölgesinde müşterilerine cazip fiyat ve
%0’dan başlayan kredi faiz oranlarıyla araç
sahibi olmalarını kolaylaştıracak alternatifler
sunuyor. Ayrıca Peugeot 508, Peugeot 308
gibi otomobillerinin yanı sıra Peugeot Rifter,
Peugeot Boxer gibi Peugeot Ticari modellerini
de sergiliyor ve satışını gerçekleştiriyor.
Lansmanından bu yana segmentinde konfor
özellikleriyle öne çıkan, satış rekorları kıran ve
müşteriler tarafından büyük ilgi gören Citroen
C5 Aircross araçlarda Çetaş Otomotiv’de

cazip fiyatlar ve 20 bin TL’ye varan peşin alım
indirimleriyle bölge halkının araç ihtiyaçlarına
cevap vermekte. Ziyaretçiler Citroen, C3,
Citroen Berlingo, Citroen Jumper modellerini
de inceleyip, bu modellere satın alımı
kolaylaştıracak zengin kredi seçenekleriyle
sahip olabiliyorlar.
İKİNCİ EL’DE 7/24 GARANTİLİ HİZMET
Çetaş, iki yeni markası ile birlikte aynı
zamanda yaklaşık 40 araç teşhir edilebildiği
büyük bir ikinci el showroomunu da bu
yeni tesisinde hizmete açtı. Yeni araç alacak
müşterilerine kolaylık sağlamak için mevcut
araçlarını takas seçeneği ile alıp müşterilerine
kolaylıklar sunuyor. Her marka modelin
satışının yapıldığı bu showroomda tüm
araçların satışı detaylı ekspertizli , garantili
ve 7/24 yol yardım hizmet paketi dahil
yapılmaktadır.

İKİ MARKA, DEV TESİS
Çetaş Çorlu, her iki markası için modern
showroom ve son teknoloji servis alanında
hizmetlerini 3.400 metrekare kapalı, 1.000
metrekare açık olmak üzere, toplamda
4.400 metrekarelik alanda sunuyor. 1.600
metrekare modern showroomunda aynı
anda Peugeot ve Citroen’in 30 farklı model
ve donanıma sahip aracı sergilenirken, 1.800
metrekarelik servis alanında aylık 2.500
adedin üzerinde Citroen ve Peugeot araca
servis hizmeti verebilecek kapasitededir. Bu
yeni bayi yatırımında 50 çalışana istihdam
sağlanırken, müşterilere en iyi satış ve satış
sonrası hizmeti fark yaratacak alternatiflerle
tam donanımlı bir şekilde sunmaktadır.
Çetaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı
Tarık Taşar, bu yatırımla amaçlarının “Tam
Anlamıyla Memnun Çetaş Müşterileri” hissini
yaşatmak ve bu doğrultuda “Türkiye’nin Önde
Gelen Otomotiv Perakendecisi” konumunu
pekiştirmek olduğunu belirtti.
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MSC Medlog&Asyaport ile Turpak iş birliği
artarak devam ediyor
Tükiye’de hizmet ihracatçıları arasında 1’inci sırada yeralan Asyaport Liman A.Ş ile Medlog
Lojistik şirketlerinin büyüme başarısının arkasında teknolojiye yaptığı yatırımlar son derece
önem teşkil ediyor.

A

syaport ve Medlog ülkemizde
özellikle son yıllarda enerji
tasarrufu alanında yaptığı
yatırımlara ek olarak istihdam ve
çevre alanlarındaki yatırımları ile
öne çıkıyor. Dünyada 70’ten fazla ülkede 4.000
üzerinde çekici, 7.000 üzerinde Treyler, 70
’ten fazla Lokomotif ve 4.000 üzerinde vagon
ile hizmet veren MSC ‘nin grup şirketi Medlog
Lojistik Türkiye’de 12 ofis, 1026 çalışan, 700
çekici ile taşıma yapan en büyük firmaların
başında geliyor. 5 yılı aşkın süredir Turpak
otomasyon çözümlerini kullanan Medlog,
zorlu koşullarda otomasyon ve taşıt tanıma
altyapısını verimli bir şekilde 24 saat kesintisiz
kullanmaya devam ediyor.
2.5 MİLYON ARAÇ TURPAK
KULLANIYOR
Turpak, firmaların yakıt tüketimlerinin
yönetimlerini yapabilmeleri için baştan sona
çözümler sunuyor. Sistem, yakıt ikmallerini
araç başına ve stok kayıtlarını anlık yaparak,
yöneticilere yakıt giderlerini kontrol etme
gücü veriyor.Turpak Yakıt Yönetim Teknolojisi
Türkiye’de 7500 istasyonda ve 2.5milyon taşıtta
sektörünün lider ürünü olarak 20 yılı aşkın
süredir çalışıyor.

‘TÜM SEKTÖRE TAVSİYE EDİYORUZ’
Medlog Türkiye’nin değişik noktalarındaki
liman ve konteyner depolama alanlarında
kullanılan Pompa,Tank ve Tanker Otomasyon
sistemlerinde kullanılan yeni nesil kablosuz
sistem NANO RFID teknolojisiyle tüm
araçlarını ve makina parkını anlık olarak
takip edebilmenin konforuna yaşayan
Medlog Satınalma Müdürü Erkan Polat
memnuniyetinin göstergesi olarak tüm
sektöre Turpak otomasyon sistemlerini tavsiye
ettiklerini belirtti. Polat, zorlu operasyonel
süreçlerinde TURPAK güvenli yakıt ikmal
sistemlerin hiç problem yaşamadıklarını
belirterek,pandemi günlerinde periyodik
bakımlarını aksatmayan TURPAK saha
ekiplerine de ayrıca teşekkür ettiklerini belirtti.
YANLIŞ YAKITA SON
Turpak Kamu ve Filo Satış Yöneticisi
Aytaç Kaçtı Medlog’un akaryakıt takibindeki
taleplerine yüzde 100 çözüm sağladıklarını
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.Her akaryakıt
alımında taşıtın kilometre bilgileri otomatik
olarak okunur ve raporlanır.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. Hiçbir 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.”

Scania, İsveç otoyollarında otonom
kamyonları test edecek

S

cania, teknoloji liderliğini ortaya
koyduğu otonom sürüş projesi
kapsamında İsveç’te Södertälje
ve Jönköping şehirleri arasındaki
E 4 otoyolunda sürücüsüz
kamyonları test etme izni aldı. Otonom
sürüş özelliğine sahip Scania araçları, Scania
Transport Laboratuvarı ile ticari hizmete
girecek ve üretim operasyonları için gerekli
malzeme nakliyesini gerçekleştirecek.
Testler, otonom araçlar için 5 noktalı SAE
ölçeğindeki seviye 4’e göre teknolojiyi
kapsayacak şekilde yapılıyor. Bu da
kamyonların otonom olarak sürüldüğü,
ancak güvenlik nedenleriyle bir sürücü
tarafından denetleneceği anlamına geliyor.

Otonom sürüşü mümkün kılan
sensörlerden kamyona iletilen
bilgileri izlemek ve doğrulamak için
Scania’nın testleri sırasında bir test
mühendisi de kabinde yer alacak.
Scania’nın halka açık otobanda, yük
ile gerçekleştirdiği bu otonom sürüş
testi Avrupa sınırlarında bir ilk olacak.
Scania, otonom sürüş geliştirme
çalışmaları kapsamında 2017 yılında
dünyanın ilk tam ölçekli otonom araç
operasyonlarına Singapur limanında
başlamıştı. 4 adet Scania kamyondan
oluşan çalışmalarda otonom araçlarla
Singapur’daki liman terminalleri
arasında konteyner taşımacılığı yapıldı.
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Scania puan avcılığı yaptı
Ayrıca, Avrupalı ağır ticari
araç markalarının davet
edildiği karşılaştırmalı test
sürüşü etkinliğinde, gerçek
yakıt tüketimini en yüksek
doğrulukla onaylamak
için kalibre edilmiş yakıt
ölçüm ekipmanları ile
donatılmış çekiciler, farklı
yol koşullarında 300 km’den
fazla yol kat ediyor. Scania
bu testlerde en yüksek
ortalama hız ile en düşük
yakıt tüketimi değerine
ulaşarak topladığı yüksek
puanlarla sektöründeki öncü
konumunu bir kez daha
gözler önüne serdi.

cania, Avrupa’da yayınlanan
ekonomi ve ticari araç dergileri
tarafından Almanya’da düzenlenen
2 farklı test sürüşünde en yüksek
değerleri kazandı. The 1000
Punkte Test ve European Truck Challange
ağır ticari araçlar için uzun zamandır
düzenlenen karşılaştırmalı test sürüşleri
arasında yer alıyor. Scania, 540 S ile
katıldığı bu mücadeleden en yüksek puanla
ayrıldı. Almanya haricinde Avrupa’nın diğer
ülkelerinden de uzman gazetecilerin katılımı
ile Alman ekonomi ve ticari araç dergileri
tarafından düzenlenen test sürüşlerinde sürücü
ortamı, uyku konforu ve gürültü seviyeleri
gibi kabine ilişkin özelliklerin yanı sıra yol
tutuşu, vites değiştirme ve servis kolaylığı
gibi diğer başlıklar da değerlendiriliyor.

OKT Trailer süt tankeri ile kalitesini standarda bağladı
OKT Trailer, Ar-Ge çalışmaları kapsamında tankların sadece dış yüzeylerini değil iç
yüzeylerini de parlak hale getirerek sütün kalitesini alışıla gelmiş çizginin dışında zirveye
taşıdığı 2. nesil süt tankerinde yurt içi ve yurt dışı teslimatlarına devam ediyor.

O

KT Trailer ihracat yaptığı
birçok ülkenin farklı yol
standartlarına ve coğrafi
koşullarına özel olarak
ürettiği süt tankerinde
sektörünün öncüsü olmaya devam ederken,
yenilikçi düşüncenin ve inovasyonun
peşinden giderek Avrupa standartlarının
en üst noktası olan parlak iç- dış yüzeyi,
fazla yük taşıma kapasitesi ve kullanım
kolaylıkları sağladığı 2. nesil süt tankerini
Türkiye’de lider seviyeye konumlandırdı.
Türkiye’ye bir ilki daha kazandırmanın
haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen OKT
Trailer Satış ve Pazarlama Müdürü Murat
Bakırcı; “Müşterilerimizi yeni ürünler ile
tanıştırarak, dünya standartlarında üretim
kalitesi ile ülkemizi sektör bazında başarı
ile temsil etmek için Ar-Ge çalışmalarına
ağırlık veriyoruz. 2015 yılından buyana
ürettiğimiz yeni nesil süt tankerinde taşıma
kalitesini arttırmak için yapılan çalışmalar
kapsamında sadece dış yüzey değil tank iç
yüzeyinde de aynı kalite performansı ile tam
koruma sağlıyoruz. Böylece işletmelerin daha
sağlıklı süt taşımasına imkân sağlıyoruz.

2. nesil süt tankeri ile OKT, sütün
kalitesini korumaya yönelik özel ve ısı
yalıtım malzemesi ve fazla bölme sayısı
kullanılmasına rağmen daha çok süt taşıma
imkanını sunarak güvenli hafiflikten ödün
vermeden bu konudaki tecrübesini Avrupa
standartlarına konumlandırdı. Türkiye’deki
yeni girişimlere ufuk açarak üreticilerin
öngörülerinin geliştirilmesine vesile olan OKT
Trailer 2. nesil süt tankeri ile bu konuda da
ülkemizdeki üreticilerin kalite standartlarını
yükseltmelerine yönelik çıtayı bir üst seviyeye
taşıdı. Bugün 63 yıldır Türkiye’de sunduğu
hizmetleri ile süt ve süt ürünleri sektörünün
öncüleri arasında yer alan Önallar Gıda’ya
süt lojistiğinde kullanmaları için teslimatını
gerçekleştirdiğimiz 2 adet süt tankerlerimiz
ile halk sağlığının korumasına ve ürünleri ile
damak lezzeti sunmalarına vesile olmaktan
mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.
GÜVENİLİR MARKALAR İLE
ÇALIŞIYORUZ
Önallar Gıda olarak üç nesildir devam
eden marka yolculuğunda işlerini her zaman
severek yaptıklarını dile getiren Önallar

Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Önal
gerçekleştirilen teslimat töreninde şöyle
konuştu; Süreç yönetimimizin her aşamasında
alanında uzman kadromuz ve teknolojik
imkanlarımızla ülkemizin güvenine layık,
sofralarına ayrıcalıklı lezzet katacak ürünler
üretmeye çalışıyoruz. Bu ürünlerin üretimin
her aşamasında performansımızı en üst
seviyeye taşımamız gerektiği bilinci ile OKT
Trailer süt tankerinin sağlıkla taşıdığı
sütleri işlemeye ve böylece Türkiye’nin dört
bir tarafına sağlıklı ve güvenilir ürünler
sunmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere
bizim için en öncelikli nokta ürünlerimizin
kalitesinin yanı sıra hijyen ve halk sağlığıdır.
Bünyemizde bulunan süt ve süt ürünlerimiz
haricinde İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale
olmak üzere birçok ilde çiğ süt dağıtımı da
gerçekleştiriyoruz. Bunun için taşınan sütün
tüm özelliklerinin dolumdan boşaltımına
kadar çok iyi korunması gerekmektedir.
Ayrıca boşaltım sonrası tank içi temizliği ile
de sütün tutunması ve bakteri oluşumunun
engellenmesi gerekmektedir. OKT Trailer
süt tankeri ile işlediğimiz sütün değerine
sahip çıkarak, bizi biz yapan bu toprakları ve
değerlerini korumaya devam edeceğiz.”
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Turkish Cargo ihracata havadan değer katıyor
Dünyanın en güçlü uluslararası kargo uçuş ağına sahip olan ve kıtalararasında ticaret köprüleri
kuran Turkish Cargo, bu gücüyle Türkiye’nin ihracatına büyük katkı sağlıyor. Bayrak taşıyıcı hava
kargo şirketi Anadolu’nun dört bir yanında, bin bir emekle üretilen ürünleri dünyada 100’den fazla
ülke ve 300’den fazla noktaya ulaştırıyor.

P

andemi sürecinde ticari
ürünlerin yanı sıra dünyanın
ihtiyaç duyduğu tüm medikal
ekipmanları, ilaçları ve aşıları
özenle taşıyan Turkish Cargo
ortaya koyduğu başarılı performans ile
Türkiye’nin toplam ihracatında önemli bir
paya sahip oldu. Hava kargo markası, Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğinde
Türkiye’nin ihracat seferberliğine desteğini
bu zor dönemde de sürdürdü. TİM ve Turkish
Cargo arasında Aralık 2020’de yapılan anlaşma
kapsamında, Türk İhraçatçısı açısından
stratejik öneme sahip 28 destinasyon için
50 bin tonluk ek kapasite ve yüzde 30’a
varan indirimler yapılarak, Türkiye’nin
ihracat seferberliğine ciddi katkılar sağlandı.
Kampanyanın sadece aralık ayı raporlarına
göre ihracat pazarının ilgili hatlarında taşınan
kargo miktarında yüzde 47 gibi planlananın
çok üzerinde bir büyüme gerçekleşirken, 400
milyon dolara yakın tutarda yüksek katma
değerli ürün ihracatı gerçekleştirildi. Türk
İhracatçısı için katma değeri yüksek olan bu
değerli kampanyanın kapsamı genişletilerek
mart ayı sonuna kadar devam ettirilmesi kararı
alındı.

HAVA KARGO İLE DEĞER KATIYORUZ
İhracatın Türkiye için büyük önem
taşıdığına değinen Türk Hava Yolları Yönetim
Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı;
“Bayrak taşıyıcı marka olarak, ülkemizin
ihracatına destek olmayı sürdürüyor ve Türkiye
İhracatçılar Meclisi ile değerli iş birliklerimize
devam ediyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz üç
yıl içinde Turkish Cargo’nun ihracatçılara
özel çözümleri sayesinde hava kargo ile ihraç
edilen çeşitli ürün guruplarında (yaş meyve, su
ürünleri, tekstil, otomotiv ürünleri, ilaç gibi)
yüzde 40’lardan yüzde 105’lere varan ihracat
artışları sağlandı. Yani hava kargo taşımacılığı
ekonomik anlamda ülkemize ciddi şekilde
katma değer sağlıyor, örneğin diğer taşıma
modlarında yer alan ortalama ürün değerine
göre, hava kargo taşımalarında 50 kat daha
değerli ürünler yer alıyor. Katma değeri çok
yüksek olan bu önemli pazarda, dünyanın
en geniş uçuş ağına sahip markası olarak,
ihracatçılarımızın lojistik çözümlerinin önemli
bir parçası oluyor, bu değerli misyonun bilinci
ve motivasyonuyla müşteri odaklı hizmet
kalitemizi her geçen gün geliştiriyoruz. Ülkemiz
ihracatçısının en büyük destekçisi olarak
Türkiye’nin ürettiği emeği, dünyanın dört bir
yanına ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz.’’
dedi.

ADANA VE OSMANİYE’DEN
JAPONYA’YA MATSUTAKE MANTARI
Turkish Cargo ihracata olan katkısını
sadece yüksek teknolojili ve katma değerli
taşımalar ile değil, ürün ayırt etmeksizin
gerçekleştiriyor. Hava kargo markası, Adana ve
Osmaniye’nin dağlarında yetişen, Japonya’da
ormanların doğal tıbbı olarak kabul edilen
Matsutake mantarlarını, ilk günkü tazeliğinde
Asya ülkelerine ulaştırırken; birçok bitki için
harika pollinatör (polen taşıyıcısı) olan Bombus
Arılarını, Antalya’dan alıp dünyanın bir başka
noktasına taşıyor. Toros Dağı yaylalarında
yetişen ve sabahın ilk ışıklarında toplanan Türk
kirazları, Turkish Cargo tarafından 3 saatten
kısa bir süre içinde Norveç’e taşınıyor ve ülke
genelinde 2000’den fazla markette tüketime
sunuluyor. Chester türü Türk böğürtlenleri
Dubai, Cidde, Riyad ve Hong Kong’a taşınıyor,
giderek daha önemli bir ihracat ürünü olan
incirler, Avrupa ve Asya ülkelerine raf ömürleri
özenle korunarak ulaştırılıyor.

MAN fırsatların yolunu açıyor
MAN’dan yeni çekici alacaklara 2’li fırsat; %0,99 faiz oranı ile 500.000TL’ye kadar kredi
ya da 3 yıllık bakım & uzatılmış garanti hediye.

T

icari araçların köklü ve güçlü
markası MAN, yeni yılda
müşterilerine birbirinden
cazip fırsatlarla çekici sahibi
olma imkanı sunuyor. Yapı
Kredi, Türkiye İş Bankası ve Garanti BBVA
ile varılan anlaşma ile müşterilerine 36 ay
vade ve 0,99 faiz oranıyla 500.000TL’ye
kadar kredi sağlayan MAN, ayrıca finansal
desteğe ihtiyaç duymadan yeni çekici
alacaklara da 3 yıllık bakım ve uzatılmış
garanti fırsatını ücretsiz sağlıyor. Pandeminin
zorlu koşullarında da ‘Yaşam boyu iş ortağı’
olarak müşterilerini yalnız bırakmayan
MAN, ihtiyaçlara yönelik en ideal çözümleri
sunmaya devam ediyor. Üstün nitelikli
araçları, satış sonrası hizmetler ve finansal
çözümlerde sunduğu ayrıcalıklarla güvenilir

çözüm ortağı olmaya devam eden MAN
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., müşterilerine
yeni yılda da birbirinden cazip avan-tajlarla
çekici sahibi olma fırsatı veriyor. Kampanya
kapsamında 2021 model MAN çekici sahibi
olmak isteyen müş-terilere; Yapı Kredi, Türkiye
İş Bankası ve Garanti BBVA’dan 0,99 faiz oranı
ve 36 ay vade ile 500.000 TL’ye kadar kredi
imkânı sağlanıyor. MAN ayrıca finansal desteğe
ihtiyacı olmayan müşterileri için de yeni çekici
alımlarında 3 yıllık bakım ve uzatılmış garanti
seçeneğini ücretsiz olarak sunuyor. MAN’ın
zorlu pandemi sürecinde müşterilerini düşünen
birbirinden cazip kampanya seçenekleri;
bireysel müşterilerin yanı sıra filolarını
yenilemek, güçlendirmek isteyen kurumsal
firmalara da yeni fırsatların yolunu açıyor.
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Yeni ‘Atak’ otonom oldu

Otokar’dan yeni yılda araçları değiştirecek kampanya

K

oç Topluluğu şirketlerinden
Otokar, ürettiği araçlar ve
satış sonrası hizmetlerinin
yanı sıra düzenlediği
kampanyalarla da sektörde
öncü işlere imza atmaya devam ediyor. Yaygın
satış ve servis ağına sahip öncü otomotiv

markası Otokar, küçük otobüs veya hafif
kamyon almak isteyen müşterilerini cazip
ödeme koşullarıyla buluşturuyor. Düzenlenen
yeni kampanya kapsamında turizm, personel
ve servis taşımacılığının en çok satan aracı
Sultan’ın Sultan S, Sultan Comfort, Sultan
Maxi ve Sultan Mega modellerine 150 bin TL’ye
kadar 24 ay, aylık yüzde 0,95 faiz oranlarından
başlayarak sahip olunabilecek. Tasarımı, yüksek
torku, güçlü motoru ve üstün standartlarıyla
sektörde büyük beğeni toplayan ticaretin
güçlü kahramanı Otokar Atlas kamyonlar ise
düzenlenen kampanya kapsamında 100 bin
TL’ye 24 ay, aylık yüzde 0,95 faiz oranlarından
başlayan frsatlarla satışa sunuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karsan liderliğinde ADASTEC iş birliği ile geliştirilen
Avrupa ve Amerika’nın ilk gerçek yol koşullarında kullanıma hazır yüzde 100 elektrikli ve
sürücüsüz otobüsü “Otonom Atak Electric”i yakından inceleyerek test etti.

Cazip fiyat ve ödeme koşullarının yer aldığı
kampanya kapsamındaki araçlar, Türkiye
genelindeki Otokar yetkili satıcılarında
detaylıca incelenebiliyor.

Mercedes-Benz hafif ticaride kampanya

M

ercedes-Benz Hafif Ticari
Araçlar, 1 Şubat - 31
Mart tarihleri arasında
Mercedes-Benz yetkili
servislerinin mekanik
atölyelerinde tüm orijinal yedek parça ve
işçiliklerde yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor.
KDV hariç orijinal yedek parça ve işçilik tutarı
1.500 TL üzeri işlemlerde özel tasarlanmış
Mercedes-Benz logolu kışlık mont da
hediye ediliyor. Mercedes-Benz Otomotiv,
“Hafif Ticari Araçlar için sıcak gelişme”
sloganıyla 1 Şubat - 31 Mart tarihleri arasında

Mercedes-Benz yetkili servislerinin mekanik
atölyelerinde tüm orijinal yedek parça ve
işçiliklerde yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor.
Ayrıca KDV hariç orijinal yedek parça ve
işçilik tutarı 1.500 TL üzeri işlemlerde özel
tasarlanmış Mercedes-Benz logolu kışlık mont
da hediye ediliyor. Temmuz 2020 itibarıyla
satışı gerçekleşen Mercedes-Benz Hafif
Ticari Araçlar’da 3 yıl ve sınırsız kilometre
garantisi sunulmaya başlanmıştı. Şehir içi
ve dışı yolcu taşımacılığı, personel ve okul
servis hizmeti kapsamının yanı sıra, nakliye ve
kurye faaliyetlerinde hayati görevler üstlenen

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’da
sunulmaya başlanan 3 yıllık garanti, araçların
malzeme ve/veya montaj kaynaklı teknik
arızadan dolayı arızalanan parçaları ve işçilik
bedelini kapsıyor.

Segmentinin yıldızı oldu
Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödüllü çekicisi F-MAX ile hem yurt dışı hem de Türkiye pazarında
büyümesini sürdüren Ford Trucks, yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. F-MAX, 2020 yılında
bir ilki daha gerçekleştirerek, kendi segmentinde Türkiye’nin en çok tercih edilen çekici modeli oldu.

A

ğır ticari sektöründe gerek
mühendislik tecrübesi
gerekse de 60 yıllık mirası
ile öne çıkan Ford Trucks,
uluslararası ödüllü çekicisi
F-MAX ile önemli başarılara imza atmaya
devam ediyor. Ford Trucks F-MAX, Ağır
Ticari Araçlar Derneği (TAİD) verilerine
göre bulunduğu segmentte* en fazla tercih
edilen çekici modeli olmayı başardı. 2020
yılını büyük başarılarla geride bırakan Ford
Trucks, F-MAX’in başarısı ve müşterilerden
gelen yoğun taleple çekici tarafında önemli
bir yükselişe imza attı. Çekici segmentindeki
pazar payını 2017’den bu yana yaklaşık 3
katına çıkarmayı başaran marka, 2020 yılı

sonunda çekici segmentindeki pazar payını
%25,5’e yükseltti. Türkiye ile birlikte tüm
uluslararası bölgelerde pazar payını artırdı.
2020 yılında yeni bir rekor kırarak Türkiye
ağır ticari pazarında %31,7 paya ulaşan
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Ford Trucks’ın bu başarısında büyük
rol oynayan F-MAX, 2020’de kendi
segmentinde* Türkiye’nin çok tercih edilen
çekici modeli unvanına sahip oldu.

T

ürkiye otomotiv sektörünün
köklü markası Karsan ve Türk
teknoloji şirketi ADASTEC’in
otonom yazılımları ile geliştirilen,
Avrupa ve Amerika’nın ilk
gerçek yol koşullarında kullanıma hazır
sürücüsüz otobüsü Otonom Atak Electric,
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen
etkinlikte görücüye çıktı. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank’ın Karsan Otonom
Atak Electric’i yakından inceleyerek test ettiği
etkinliğe, Kıraça Holding Yönetim Kurulu
Başkanı İnan Kıraç, Karsan CEO’su Okan
Baş, ADASTEC Yönetim Kurulu Başkanı
Kamil Güçlü ve ADASTEC CEO’su Ali Ufuk
Peker de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
beraberindeki heyet incelemelerinin ardından
sürücü koltuğunun boş olduğu Seviye 4
otonom özelliklerine sahip sürücüsüz Otonom
Atak Electric’e binerek Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde özel bir tur attı. Karsan ve
ADASTEC’in güçlerini birleştirerek Türk
mühendisleri tarafından seri üretime hazır hale
getirdiği Otonom Atak Electric, aynı zamanda
kendi sınıfında Avrupa ve Amerika’nın ilk
Seviye 4 sürücüsüz ve elektrikli otobüsü olma
özelliğini de taşıyor.
İLK SERİ ÜRETİM SÜRÜCÜSÜZ OTOBÜS
Etkinlikte açıklamalarda bulunan Kıraça
Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç,
“Türk otomotiv sanayisinin kuruluşundan bu
yana sektörde yer almış biri olarak bugüne
tanıklık etmekten heyecan duyuyorum. Karsan
markasıyla Avrupa ve Amerika’nın ilk seri
üretim sürücüsüz otobüsünü geliştirip ürettik.
Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız sürücüsüz
otobüsü yakından inceledi. Böyle ileri
teknolojiye sahip bir aracı Türk mühendisleri
ile geliştirmek ve üretmek büyük mutluluk.
Atılan bu adımlar Türk otomotiv sanayisinin
yetkinliğini ve vizyonunu ortaya koyuyor.
Dünya çapında fark yaratan çalışmaları, yerli
sermaye ve işgücü ile üretmek gurur verici”
ifadelerini kullandı.
1 MİLYON KİLOMETRE YOL YAPTI
Karsan CEO’su Okan Baş ise yaptığı
açıklamada, “Karsan olarak elektrikli araçlarla
ilgili önemli tecrübelerimiz var. Yüzde 100
elektrikle çalışan Jest Electric ve Atak Electric’i

uzun süredir Avrupa’dan Amerika’ya dünyanın
dört bir yanına ihraç ediyoruz. Ürettiğimiz
elektrikli araçlarımız şu ana kadar Avrupa
ve Amerika’nın 30 farklı şehrinde 1 milyon
kilometre yol yaptı. Bu gerçekten önemli
bir bilgi birikimi ve tecrübe demek. Ancak,
bizler geleceğin sadece elektrikli araçlarda
olmadığını bir sonraki seviye yani otonom araç
teknolojilerinin ekosistemin tamamlayıcısı
olduğunun farkındayız. Zaten bu nedenle
elektrikli araçlarımızı, esas odağımız olan
sürücüsüz araçlar için bir ara istasyon olarak
planlamıştık. Sürücüsüz araç alanında 5
metrelik küçük boyutlu minibüslerde pilot
projeler mevcutken Amerika ve Avrupa’da
gerçek otobüs boyutunda sürücüsüz araç yok.
Bugün hem Amerika hem de Avrupa için 8
metre sınıfında önemli bir ilki temsil edecek
Karsan Otonom Atak Electric’i kullanıma
tamamen hazır şekilde sunacak olmanın
mutluluğu içerisindeyiz” dedi.
ADASTEC CEO’su Dr. Ali Ufuk Peker ise
“4. Seviye Otonom araç yazılım platformumuz
“flowride.ai” ile güvenli, konforlu ve verimli
bir sürüş deneyimi hedefledik. Çözümümüzü
geleceğin toplu taşıma ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla 8 metre boyutundaki elektrikli
otobüs Atak Electric’in otonom dönüşümünde
uyguladık.

Karsan ile yaptığımız iş birliği ile otonom
araçlar konusunda birçok ilki gerçekleştirmenin
gururunu yaşıyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.
MENZİLİ 300 KM
Avrupa ve Amerika’da 8 metre sınıfında
ilk kez gerçek rotada çalışabilecek Seviye
4 otonom özelliklerine sahip otobüsü olan
Otonom Atak Electric, Karsan’ın yüzde 100
elektrikli modeli Atak Electric üzerinde yapılan
çalışmalarla geliştirildi. Seviye 4 Otonom Atak
Electric, gücünü BMW tarafından geliştirilen
220 kWh kapasiteli bataryalardan alan ve 230
kW güce ulaşarak 2500 Nm tork üreten Atak
Electric üzerinde geliştirildi. Atak Electric’in
sahip olduğu 8,3 metrelik boyutları, 52 kişinin
üzerinde yolcu kapasitesi ve 300 km’lik menzili
Otonom Atak Electric’i de sınıfında öncü
konuma getirdi.
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Turkish Cargo ‘Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı’ seçildi
Bayrak taşıyıcı hava kargo markası Turkish Cargo, 7’ncisi dijital olarak gerçekleştirilen Payload Asia
Awards 2020’de, ‘Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı’ seçildi ve ‘‘Overall Carrier Of Year’ ödülüne layık görüldü.

T

üm zorluklara ve kısıtlara
ragmen 2020 yılı boyunca
operasyonlarına ve iş süreçlerine
7/24 devam eden Turkish
Cargo, Singapur merkezli
olan Payload Asia’da ‘Yılın Hava Kargo
Taşıyıcısı’ seçilerek başarı karnesine bir
ödül daha eklemiş oldu. Küresel pandemi
nedeniyle dijital platform üzerinden 22
Ocak’ta gerçekleştirilen ödül törenine,
60’tan fazla sektör profesyoneli, havayolları
temsilcileri, kargo taşıyıcıları, BT sağlayıcıları,
ekspres operatör temsilcileri katıldı ve
15 kategoride verilen ödüller sahiplerini
buldu. Ödül etkinliğinde kazananlar kalite,
yenilik, verimlilik, hız, güvenilirlik ve vizyon
gibi kriterler esas alınarak, tedarik zinciri
uzmanları tarafından gerçekleşen oylama
sonucunda belirleniyor ve hava kargo
sektörünü geliştirmeye yardımcı olan yenilikçi
ürünler, hizmetler veya operasyonlar sunan
tüm sektöre açık olarak gerçekleşiyor.

TEKNOLOJİ TAŞIYOR
Ödül ile ilgili görüş belirten Türk Hava
Yolları (Kargo) Genel Müdür Yardımcısı
Turhan ÖZEN: ‘’Bu değerli ödül ve yıl boyunca
almış olduğumuz global nitelikli ödüller,
hizmet kalitemize, operasyonel mükemmelliğe,
yenilikçi ve müşteri beklentilerini aşmaya
yönelik standartlarımıza ve sürdürülebilir
başarılarımıza işaret eden önemli bir kilometer
taşıdır. Küresel anlamda en geniş uçuş
ağına sahi olan markamız, kurduğu hava
kargo köprüleri ile çok önemli taşımalar
gerçekleştirmeye devam edecektir. Turkish
Cargo kullandığı ve geliştirdiği yeni teknolojiler,
inovatif yaklaşımlar ile daha etkin çözümler
üretmekte ve zorlu pandemi sürecinde de
başarısını sürdürmektedir.’’ dedi. Dünyanın
en geniş direkt kargo uçağı ağına sahip hava
kargo markası olan Turkish Cargo, 96’sı
direkt kargo olan 300’den fazla destinasyona
ulaşıyor ve global ağında yer alan müşterilerine
7/24 hizmet sağlamaya devam ediyor.

Başarılı marka, geniş hizmet yelpazesini ve
operasyonel kabiliyetlerini, Türkiye’nin eşsiz
coğrafi avantajlarıyla birleştirerek her geçen
gün başarı çıtasını yükseltmeye devam ederek,
2023 yılında dünyanın ilk beş hava kargo
markası arasında yer almayı hedefliyor.

Petrol Ofisi liderliğini 2020’de de sürdürdü
Petrol Ofisi, Türkiye madeni yağlar sektöründeki liderliklerini zorlu pandemi koşullarının her
alanda damga vurduğu 2020 yılında geliştirerek sürdürmeyi başardı. Pazar paylarını madeni
yağ pazarında yüzde 29.1’e, madeni yağ ve kimyasallar pazarında ise yüzde 30.5’e çıkararak
pazarın üzerinde büyüyen Petrol Ofisi, her iki alanın da lideri oldu.

P

etrol Ofisi’nin büyüklüğü, gücü,
tecrübesi, gelişmiş altyapısı,
teknolojisi gibi birçok üstün
niteliğinin yanı sıra alanlarında
uzman insan kaynağı ile her
koşulda başarılara imza attığına vurgu yapan
Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Dünyanın
bugüne kadar karşılaşmadığı, öngörülemeyen
küresel pandeminin sosyal yaşamdan iş
hayatına kadar her alanda yarattığı zorlu
koşullara karşın elde edilen bu başarı bizler
için önemli bir gurur ve motivasyon kaynağı”
açıklamasında bulundu. Pandemi koşullarının
getirdiği güçlüklere rağmen, hizmet ve kalite
anlayışından ödün vermeden önemli bir
başarı hikâyesi çıkarıldığına vurgu yapan
Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin
Gürsu, “Küresel pandemi, yaşamı derinden
etkiledi. Böylesine güç koşullarda iki alanda
liderliğin sürdürülmesi, hem de pazar payları

geliştirilerek bunun gerçekleştirilmesi, bizler
için özel anlam taşıyor. Elde edilen bu başarı,
Petrol Ofisi’nin her alandaki büyüklüğü
ile birlikte, çalışma arkadaşlarımızdan
paydaşlarımıza, distribütör ve bayilerimize
kadar büyük bir ekibin, özverili çalışmasının
eseri” dedi. Türkiye madeni yağlar ve
kimyasallar pazarı PETDER verilerine göre
Petrol Ofisi, her iki alandaki liderliğini
pazarın da üzerinde büyüyerek 2020 yılında
da sürdürdü. Petrol Ofisi, Türkiye madeni
yağlar ve kimyasallar pazarında 2010’dan
bu yana üstlendiği liderliğini, 2020’de pazar
payını yüzde 30.5’e ulaştırarak 11’inci yılına
taşıdı. Petrol Ofisi, madeni yağlar pazarında
ise 2019’da eriştiği liderliğini 2020’de ulaştığı
yüzde 29.1’lik payla güçlendirdi.
TOPLAM SATIŞI 130 BİN TONU AŞTI
Petrol Ofisi, 2020 yılında toplam 130 bin
tonu aşan satış rakamına ulaştı. Petrol Ofisi
ayrıca 4 kıtada 33 ülkeye de 10 bin tondan
fazla madeni yağ ihracatı gerçekleştirdi. Petrol
Ofisi Madeni Yağlar’ın Kocaeli Derince’deki
fabrikası, ileri teknolojisi, yüksek üretim ve
depolama kapasiteleri ile öne çıkıyor, yıllık 140
bin tonluk üretim ile 15 bin tonu bitmiş ürün,
50 bin tonu ise ham ve yarı madde olmak üzere
toplam 65 bin tonluk da depolama kapasitesi
bulunuyor. Petrol Ofisi, alanında Türkiye’nin
yanı sıra geniş bir coğrafyanın en gelişmiş
merkezi konumundaki Petrol Ofisi Teknoloji

Merkezi – POTEM ile çok önemli bir Ar-Ge
ve teknoloji gücüne sahip. 83’ü TÜRKAK’tan
akredite olmak üzere ulusal ve uluslararası
metotlarla toplam 161 farklı test yapılabilen
POTEM’de yılda ortalama 150 bin adet test
gerçekleştiriliyor. Petrol Ofisi Madeni Yağlar,
ileri teknolojisi ve POTEM’in üstün Ar-Ge
gücü ile ürettiği, başta Maxima ve Maximus
olmak üzere 400’ün üzerindeki zengin ürün
çeşitliliğiyle Türkiye’nin madeni yağ alanındaki
hemen hemen tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında
karşılayabiliyor.

23

SEKTÖRDEN • 1 - 31 MART 2021

Volvo Trucks 2020’de büyümesini sürdürdü
Temsa İş Makinaları’nın distribütörlüğünü üstlendiği Volvo Trucks, müşteriyi odağına alan
hizmet yaklaşımını 2020 yılında da devam ettirdi. Volvo Trucks, hizmet şirketi yaklaşımı ve
yeni teknolojileriyle 2021’de de hedeflerini yüksek tutuyor.

2

017 yılı itibarıyla Türkiye
distribütörlüğünü Temsa İş
Makinaları’nın yürüttüğü Volvo
Trucks, 2020 yılı pandemi
sürecini ve gelecek hedeflerini
değerlendirdi. Eylül ayında distribütörlük
tarihinin en yüksek satış adedine ulaşan Volvo
Trucks, 2020 yılında bütçe hedefinin üzerinde
bir performans sergiledi. 2020 yılı kümüle
toplam çekici pazarında, %146 büyüme ile %7,3
pazar payına ulaştı. Satış sonrası hizmetleriyle
de fark yaratan Volvo Trucks, gelecek dönemde
büyüme hedefleri doğrultusunda pazar payını
çift hanelere taşımayı hedefliyor. Teknoloji ve
inovasyona yaptığı yatırımlarla yenilikçi bir
imaja sahip olan Volvo Trucks, her türlü hava
şartı ve çalışma koşuluna uygun, güvenliği
kanıtlanmış, dayanıklı, yüksek konforlu ve
çevreci araçlar üretiyor. 2020 yılında orta ve
ağır segment kamyonlardan oluşan kapsamlı
ürün gamına elektrikli kamyonları da dahil
edeceğini duyuran Volvo Trucks, Avrupa’dan
başlayarak dünya geneline yayılacak bu ürün
gamıyla, sıfır karbon salınımlı ulaşım ve
sürdürülebilir mobilite yolunda önemli bir
adım atmış oldu.
BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ
2021’e yönelik umutlu olduklarını dile
getiren Kamyon Satış ve Satış Sonrası
Hizmetler Direktörü Kıvanç Kızılkaya Volvo
Trucks iş birliğiyle ilgili şunları aktardı:
“İsveç’in güçlü markası Volvo Trucks ile 2017
yılında stratejik bir iş birliğine imza attık
ve 4 yılı geride bırakıyoruz. Biz sadece bir
satış firması değil, aynı zamanda bir hizmet
firması ve müşterilerimizin uzun soluklu
çözüm ortağıyız. Onların ihtiyaçlarına uygun
en doğru çözümü bulmak için daima onların
yanındayız. Volvo Trucks ile bizi buluşturan ve
bu 4 yılda bizi ileriye taşıyan ortak paydamız,
daima müşteriye hizmet vizyonumuz oldu.
Bu iş birliğinde bizim ana hedefimiz, pazar
payımızı yukarıya çekmekti ve bunu başardık.
Önümüzdeki dönemde satış ve satış sonrasında
büyüme hedefimizi gerçekleştirerek; çift
haneli pazar payına ulaşmayı istiyoruz.
Bunun için nitelikli şekilde iş alanımızı,
yetkili satıcı ve servislerimizi genişletiyor,
sürekli ve sürdürülebilir eğitim ilkemizle hem
müşterimize hem de teknik anlamda yetkili
servis ağımıza büyümede destek oluyoruz.

Amacımız, yetkili servis noktalarımız ile
ülkenin dört bir yanındaki müşterilerimize hızlı
çözüm sunmak, verimliliklerini artırmak ve
işlerine değer katmak.”
MÜŞTERİLERİMİZİN YANINDAYIZ
Pandemi sürecinde müşterilerinin daima
yanında yer aldıklarının altını çizen Kızılkaya,
müşterilerine verdikleri desteklerle ilgili olarak
şunları dile getirdi: “Her zaman belirttiğimiz
gibi çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın
ve ailelerimizin sağlığı bizim en önemli
önceliğimiz. Bu süreçte, çalışanlarımızın,
yetkili satıcı ve servislerimizin ve bununla
paralel müşterilerimizin sağlığını ön planda
tutacak tüm önlemleri aldık. Yetkili satıcı ve
servilerimizde aldığımız önlemler sayesinde,
daha sağlıklı çalışma ortamı ile hizmet
vermeye başladık. Mavi Kontrat sayılarımızı
artırarak randevu sistemi ile servislerimize
araç kabullerini düzenleyerek müşterilerimizin
sağlıklı hizmet almasını sağladık.
Böylece sektörümüzün bel kemiği şoför
arkadaşlarımızın servislerimizde geçirdiği
süreyi kısaltarak, riski minimuma indirmeyi
hedefledik. Bakımı ve onarımı tamamlanan
araçlar dezenfekte edilerek, maske ve
sosyal mesafe kurallarına dikkat eden
teknisyenlerimiz tarafından teslim ediliyor.
Bir yandan kendi sağlığımızı ve toplum
sağlığını korumak, bir yandan da işimizin
sürekliliğini sağlamak için üzerimize düşen
sorumluluğun farkındayız.
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Zafer Kardeşler ‘Volvo’ dedi
Uluslararası ağır ve gabari dışı taşıma yapmakta olan Zafer Kardeşler Uluslararası Ağır Nakliyat, 19.kez Volvo
Trucks’ı tercih etti ve filosunu 180 tona kadar GCW çekme kapasitesi ile öne çıkan Volvo FH16 ile genişletti.

T

ürkiye distribütörlüğünü Temsa
İş Makinaları’nın yürüttüğü Volvo
Trucks, uluslararası ağır ve gabari
dışı taşıma yapmakta olan ve
tüm Avrupa ülkelerinin yanı sıra Gürcistan,
Azerbaycan, İran ve Irak’a ağır nakliye
taşımacılığıyla hizmet veren Zafer Kardeşler
Uluslararası Ağır Nakliyat’a Volvo FH16
teslimatı gerçekleştirdi. Böylece şirketin bu
teslimatla birlikte, 48 araçlık filosundaki Volvo
Trucks sayısı 19’a yükseldi. Teslimat, firma
sahibi Fevzi Zafer, Temsa İş Makinaları’ndan
Volvo Trucks Ülke Müdürü Utku Uzun, Saha
Satış Müdürü Ufuk Ulus, VFS Finansman A.Ş.
(Volvo Finans) Bölge Satış Müdürleri Emrah
Barış ve Tuncay Alev’in katılımı ile gerçekleşti.
DAYANIKLI İŞ ORTAĞI
Zafer Kardeşler Uluslararası Ağır Nakliyat
sahibi Fevzi Zafer “Volvo Trucks ile uzun yıllara

dayanan iş ortaklığımızın arkasında tabii ki
Volvo Trucks’ın ağır proje işlerimizde dayanıklı
ve sürdürülebilir performansı yatıyor. En ağır
ve zor nakliyelerde işimizi kolaylaştıran Volvo
Trucks 8x4 çekiciyi projelerimizdeki ihtiyaç
doğrultusunda tercih ettik. Uzun yıllardır
deneyimlediğimiz Volvo Trucks markasının
dayanıklılığı ve satış sonrası hizmetlerdeki
çözüm odaklı yaklaşımı iş birliğimizi devam
ettirmemizde etkili oldu.” dedi. Zafer Kardeşler
Uluslararası Ağır Nakliyat’a satın alma işlemi
VFS Finansman A.Ş. (Volvo Finans) ile yapılan
Volvo FH16; 8x4 özelliği ile 16 litre motor,
650 HP beygir gücü ve 3150 Nm tork değeri
sunuyor. Volvo FH16; 180 tona kadar GCW
çekme kapasitesi ile öne çıkan bir ürün olma
özelliğini taşıyor. Ek olarak, Volvo I-Shift
overdrive şanzıman, çift şasi, ultra karınca vites,
Volvo Dinamik Direksiyon, Volvo Motor Freni
ve Retarder fren sistemi ve 4 yana salınımlı

Yılın ilk teslimatı AC Turizm’e

Otokar, yılın ilk teslimatını gerçekleştirdi. Yüksek yolcu kapasitesi, motor gücü, zengin
aksesuarları ve üstün güvenlik özellikleriyle göz dolduran Sultan otobüsleri, AC Turizm’in
de tercihi oldu. Filosuna 5 adet Sultan Mega katan AC Turizm’in filo teslimatı, Otokar
bayilerinden Cansın Otomotiv tarafından gerçekleştirildi.

K

oç Topluluğu şirketlerinden Otokar, müşteri beklentileri
ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği Sultan ile turizm
ve servis taşımacılığında trendleri belirlemeye devam
ediyor. Tasarım ve teknik özellikleri ile Türkiye’nin yanı
sıra dünyanın dört bir yanında büyük ilgi gören Sultan, AC Turizm’in
de tercihi oldu. Çeyrek asra yakın süredir turizm, öğrenci, personel
taşımacılığı ve transfer hizmeti sunan AC Turizm, filosuna 5 adet
Sultan Mega kattı. Otokar bayilerindenCansın Otomotiv tarafından
gerçekleştirilen teslimat töreni AC Turizm’insahibi Derviş Öğüt ve
Cansın Otomotiv’in sahibiAli Can Ünal’ın katılımı ile gerçekleşti.
SULTAN MEGA DİKKAT ÇEKİYOR
Turizm sektöründe uzun yıllardır uzun yolların sultanı olarak
gösterilen Otokar Sultan Mega; modern çizgisi ve dinamik tasarımı
ile sektörün ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Rahatlık ve konforu bir
adım öteye taşımak için tüm detayların yer aldığı 35+1+1 kişilik yolcu
kapasiteli Sultan Mega; ortadan kapısıyla hızlı ve kolay iniş biniş

T

IVECO ile ANTOTO, 3S Yetkili Satıcı ve Servis Sözleşmesini online ortamda imzaladı 3.5 ton ve
üstü kamyon pazarında yüzde 7’lik pazar payı ile 3. sırada yer alan IVECO, 2021’e önemli bir
işbirliğine imza atarak girdi. IVECO, Antalya ve çevresinde 17 yıldır hizmet veren ANTOTO ile 3S
Yetkili Satıcı ve Servis sözleşmesi imzaladı.

andemi şartlarına ayak uyduran ve
yetkili nokta sayısını hız kesmeden
artıran IVECO, 2021’e ANTOTO ile
online ortamda 3S Yetkili Satıcı ve
Servis sözleşmesi imzalayarak girdi. Pandemi
dolayısıyla açılış töreni düzenlemeyen IVECO
ve ANTOTO, bunun yerine yerel radyoda, basın
ve açık hava reklam alanlarında tesislerinin
açılışını yoğun bir iletişim kampanyasıyla
duyuracak. Online olarak gerçekleştirilen
imza töreninde bir açıklama yapan ANTOTO
ortaklarından Hikmet Göksoy, ANTOTO
olarak Antalya çevresinde 17 yıldır hizmet
verdiklerini hatırlatarak, “Müşterilerimizi
ve IVECO markasını desteklemek için bu
tesisimize yatırım yaptık. Bu iş birliğinin
her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum”
dedi. IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı
Işınak” 2021 yılına Antalya gibi önemli
bir ilimizde yeni bir bayi ile başlamanın
heyecanını yaşıyoruz. IVECO olarak
Türkiye’de hızlı büyüyen bir markayız.

ANTOTO gibi
tecrübeli iş
ortaklarının
başarımıza
etkisi, katkısı
büyük olacaktır,
hayırlı olmasını dilerim” dedi IVECO Türkiye
Bayi Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Yıldırım Tanılkan ise,“ Pazar
payımızı 9 yılda ikiye katladık. Türkiye’de 3.5
ton ve üstü kamyon pazarında yüzde 7’lik pazar
payı ile 3. Sıradayız. Antalya bu doğrultuda
bizim için büyük önem taşıyor. IVECO’nun
2021 mottosuna uygun olarak daima
müşterilerimize yakın olmayı hedefliyoruz” diye
konuştu.
AYNI ANDA 10 ARACA HİZMET
VERİLECEK
ANTOTO hafif, orta ve ağır vasıta
segmentlerindeki 3S tesis yatırımıyla tüm
IVECO araçları için müşterilere satış hizmeti

sağlıyor. Yüksek motor gücü, zengin aksesuarları, kullanışlı bagaj alanı
ile hem sürücüsüne hem de yolcusuna yeni bir deneyim vadeden Sultan
Mega, üst düzey güvenlik sistemlerini de üzerinde barındırıyor. AEBS
ve ASR sistemlerinin standart olarak sunulduğu Sultan Mega, şerit
takip sistemine ek olarak gelişmiş acil fren sistemi, güçlü Euro 6 motoru
ve artan tork gücü ile farkını ortaya koyuyor.

verecek. Tesiste yapılacak tadilatların bitmesine
müteakip, Mart sonunda Servis ve Parça desteği
de sağlanmaya başlanacak. ANTOTO, yaptığı
yatırımla 17 yıllık tesisini yeniliyor. Yenilenen
tesis 1462 metrekaresi kapalı olmak üzere
9460 metrekarelik bir alana sahip. Tesiste
aynı anda 10 adet araca hizmet verilebilecek.
Antalya’yı komşu kentlere bağlayan yol
üzerinde kurulu tesis, lojistik operatörleri için
de ideal bir konumda bulunuyor.

Oğuzhan Ağır Nakliyat, MAN çekici ile güçlendi
Yaşam boyu iş ortağı gördüğü müşterilerine ileri teknoloji araçları ve satış sonrası hizmetleri
ile güven veren MAN, yeni yılda da araç teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor. 1970
yılında bir kamyonla çıktığı yolda bugün 150’i aracı aşan filosu ile taşımacılık sektörünün lider
firmalarından biri olan Oğuzhan Ağır Nakliyat, yeni yıl yatırımla-rında da ‘MAN’la devam’ dedi.
Firma, 2021 yılı yeni araç yatırımları kapsamında filosunu 15 adet MAN çekiciyle güçlendirdi.

M

Romanya Karsan ile elektriklenmeye devam ediyor

ürkiye’de yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına
uygun ulaştırma çözümleri sunan Karsan, elektrikli araçlarını
farklı ülkelerin şehirleriyle buluşturmayı sürdürüyor. Karsan
geçtiğimiz yıl Romanya’nın Suceava kenti için yapılan elektrikli
minibüs ihalesini kazanmasının ardından, sözleşme kapsamında yer
alan 10 adet Jest Electric aracını kente teslim etti. Romanya’nın farklı
şehirlerinde yollarda olan ve Suceava’da halihazırda 5 adet Jest Electric
aracı ile hizmet veren Karsan, filosunu 15 adete yükseltti. Söz konusu
ihale sözleşmesinde opsiyonel olarak yer alan 7 adet Jest Electric için de
sipariş alan Karsan, bu araçları ise 2021’in ilk çeyreği içerisinde teslim
etmeyi hedefliyor. Karsan’ın Romanya distribütörü Anadolu Automobil
Rom tarafından gerçekleşen teslimatla Jest Electric’lerin Romanya
Suceava Belediyesi’nde kullanımına başlanacak.

IVECO’nun Antalya’daki yeni noktası ANTOTO

P
ağır hizmet tipi pleyt gibi güvenlik donanımları
sayesinde müşterilerinin ihtiyaç duyduğu
güvenlik, konfor ve performans beklentilerinin
tümünü karşılıyor.
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ükemmeliyetçi bir yaklaşımla tamamen yenilenen
MAN kamyon ve çekicileri; lojistikten inşaata,
taşımacılıktan altyapıya birçok sektörde işletmelerin
gözdesi olmaya devam ediyor. Filosundaki MAN
araçlarının, sağladığı yüksek verimlilikten memnun kalan taşımacılık
sektörünün lider firmalarından Oğuzhan Ağır Nakliyat, yeni yıl araç
yatırım-larında yine MAN’ı tercih etti. Yarım asır önce tek bir kamyonla
başladığı serüvenini, müşteri memnuniyetini ilke edinen uluslararası
standartlardaki hizmet kalitesiyle bugün sektörün lider firmalarından
biri haline gelen Oğuzhan Ağır Nakliyat, filosuna 15 adet yeni MAN
çekici kattı. Firma, yeni araçlarını törenle teslim aldı.
GÜÇLÜ KADROSUYLA DAİMA YANIMIZDA
Törendeki konuşmasında, kuruldukları günden bu yana
kurumsallıktan asla ödün vermediklerini vurgulayan Oğuzhan Ağır
Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Kılıç; “Bugün, bünyemizde
yer alan 150’den fazla çekiciyle Türki-ye’nin her bölgesine ve yurt

A

dışında da pek çok noktaya
hizmet veriyoruz. Her
biri konusunda uzman
ekibimizle zamana ve gelişen
teknolojiye uygun çözümler
ile müşterilerimize hızlı,
kaliteli ve güvenli bir taşıma
hizmeti sağlı-yoruz. Bu faaliyetimizde en büyük destekçilerimizden
biri ise, hiç şüphesiz güvenilir çözüm ortağımız MAN oluyor. MAN,
operasyonlarımızı kesintisiz sürdürebilmemiz noktasında güçlü
kadrosuyla daima yanımızda yer alıyor. Mev-cut filomuzda 100 adet
MAN aracımız vardı, bu son alımla da sayı 115 oldu. Çıktığımız bu
uzun yolda, başarıları-mıza katkı sağlayan MAN Ailesi’ne sonsuz
teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu. Bölge Satış Koordinatörü Ferit
Aslan Akman ise; MAN olarak, geniş ürün yelpazesi ve farklı sektörlere
yönelik ideal çözüm önerileri ile 2021 yı-lında da firmaların ‘güvenilir
çözüm ortağı’ olmaya devam edeceklerini söyledi.

Isuzu Citiport 12 Tetovo’da yola çıktı

nadolu Isuzu’nun yurtiçi ve yurtdışı
müşteri ihtiyaçları doğrultusunda Ar&Ge
merkezinde geliştirdiği aracı Citiport 12,
Kuzey Makedonya’nın Tetovo şehrinde hizmet
vermeye başladı. Anadolu Isuzu, Tetovo Belediyesi’ne 5 adet
Citiport12 teslim etti.
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Küçük hacimle büyük performans sunuyor
Yeni D-Max ile pazara iddialı bir giriş yapan Isuzu, küçük hacimli motorun vergi ve tüketim
avantajını iyi kullanıyor. Zengin donanımıyla iddialı olan model, konfor vaat ediyor.

M

arkaların birbirinden güçlü
pick-up modelleri, arazi
yetenekleriyle oldukları
kadar düşük kullanım
maliyetleriyle de tüketicinin
ilgisini çekmeyi başarıyor. Bu markalardan
biri de Isuzu. Ana işi ticari araç üretimi olsa da
marka, arazi kullanımına uygun modelleriyle
pazarın iyi bilinen temsilcilerinden biri.
Türkiye’de üretilen D-Max modeliyle yerli
sanayiye de katkı sağlayan marka, bir süre
önce yenilediği D-Max modeliyle konuğumuz
oldu. Isuzu, pick-up segmentindeki iddiasını
tamamen yenilenen D-Max ile bir kez daha
ortaya koyuyor. Yeni Isuzu D-Max, 4 farklı
donanım seviyesi ile farklı müşteri beklentileri
ve ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. “V-Go”
donanım seviyesi temel iş gücü gereksinimi
eksiksiz karşılayacak şekilde tasarlanırken,
“V-Life” ise D-Max’i iş gereksinimlerinin
yanında kişisel olarak kullanacak kişiler
düşünülerek tasarlandı. “V-Joy” ve özellikle
de “V-Cross” sürüş deneyiminden daha fazla
keyif almak ve üst segment araç konforunu
hissetmek isteyenler için tasarlandı. Yeni
D-Max, V-Cross versiyonu ile müşterilerine
hayallerin ötesinde özellikler sunarak sınıfında
yeni bir çığır açmayı amaçlıyor.
ZENGİN GÖRÜNÜM
Tüm versiyonlarda sunulan 800 mm sudan
geçiş yüksekliği ve 4X4 versiyonlara eklenen
diferansiyel kilidi off-road severler için önemli
bir gelişme. Güvenlik çok önemli. Adaptif
hız sabitleme, arka radar, yağmur ve ışık

sensörü, kör nokta algılama, stereo kamera ve
bununla birlikte sunulan (ADAS) ileri sürüş
destek sistemleri sürüş güvenliğini yeni bir
seviyeye taşıyor. 9 inç dokunmatik multimedya,
kablosuz Apple Car Play ve Android Auto
bağlantısı, çift bölgeli dijital klima diğer akla
ilk gelenler. Tasarımı tamamen yenilenerek
daha hırçın ve modern bir görünüme kavuşan
D-Max’te; Bi-LED farlar, yeni tasarlanmış ön
ızgara, modern renk kombinasyonları, yan
basamaklar, tavan rayları gibi detaylarla hem
spor hem de agresif bir görünüm hedeflendi.
4.2 inch renkli bilgi ekranı, yumuşak doku, ince
dikiş detaylar, kaliteli iç malzemeler ve yeni
iç trim renkleri ile içi tasarımı da tamamen
yenilenen yeni D-Max, dokuz farklı renk
seçeneği ile sunuluyor.
9 İNÇLİK DOKUNMATİK EKRAN
Aracın iç mekanı otomobilleri aratmıyor. 9
inçlik dokunmatik ekrana sahip multimedya
sistemi yer alıyor. Geri görüş kamerasına da ev
sahipliği yapan ekran, Android işletim sistemini
kullanıyor. Geniş iç mekanda hem öne hem
arkada bolca yaşam alanı sunuluyor. Vites
kolunun yanına yerleştirilen dairesel kumanda,
2H (arkadan itiş), 4H (4 tekerlekten çekiş) ve
4L (ağır arazi için 4 tekerlekten çekiş) sürüş
modlarına sahip. Aracın iç mekanında eşyalar
için de yeterince alan sağlanmış. 5 farklı şekilde
katlanabilen ve 24 derecelik açısıyla arka
koltuklar da benzerlerinden kullanışlı. Deri
döşeme kalite hissini artırırken ön koltuklarda
ısıtmalı fonksiyonu da unutulmamış.
1.9 LİTRELİK DİZEL ÜNİTE
Isuzu, D-Max’te yeni nesil 1.9 litrelik turbo
beslemeli dizel motora görev veriyor. Sınıfının
en küçük hacimli motoru olan 4 silindirli ünite,
164 beygir güç ve 360 nm tork üretiyor. 6 ileri
tam otomatik şanzımanla kombine edilen
motor, 2 bin 25 kilogramlık otomobile yeterli
performansı sağlıyor.

Fiat Doblo’ya 20’nci yıl makyajı
Tofaş, Doblo’nun üretiminin 20’nci yılını özel bir seriyle kutluyor. Görsel farklılıklar ve
logolarla desteklenen yeni seri, daha fazla donanım vadediyor. Tek sorun ise sadece 2020
kişinin bu versiyona ulaşabilecek olması.

F
Araç, saatte 180 kilometrelik son sürat
vadediyor. Küçük hacimli motorun avantajı
yakıt tüketiminde kendini gösteriyor. 4
tekerlekten çekiş ve otomatik şanzımana
rağmen fabrika verilerine göre aracın ortalama
tüketim 7.5 litre. 76 litrelik depoyla 1000
kilometrenin üzerinde menzil sunuluyor.
Bizim kullanımımızda elde ettiğimiz 8.5 litrelik
ortalama bile yeterince iddialı bir rakam.
ARAZİDE ÇOK DAHA İDDİALI
Yeni D-Max, asfaltta sınıfının en konforlu
üyelerinden olmasa da, sarsıntısız bir sürüş
vadediyor. Performans olarak beklentileri
karşılayan otomobil, konu frenler olduğunda
da sürücüsünü tedirgin etmiyor. Arazide
kendini evinde hisseden otomobil, başarılı
çekiş özellikleri ve esnek yapısıyla keyifli bir
sürüş sunuyor. Zengin bir donanımla sunulan
araçta anahtarsız giriş ve çalıştırma, 6 hava
yastığı, elektrikli sürücü koltuğu, deri döşeme,
ön koltuk ısıtma sistemi, hem ön hem arka
sırada USB şarj portları, cruise control, 8 inçlik
D-Vision multimedya sistemi, navigasyon, park
sensörü, geri görüş kamerası, otomatik klima,
2’si tavanda toplam 8 hoparlör, LED gündüz
farları, yokuş kalkış ve iniş desteği, otomatik
katlanır
aynalar
gibi uzun
bir liste
yer alıyor.
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iat Doblo, 20’nci yılını kutluyor.
20’nci yılını özel bir versiyonla
kutlayan araç, daha şık ve
yüksek donanımlı bu versiyonu
sadece 2020 şanslı tüketici
için banttan indiriyor. Görsel olduğu kadar
konfor ve teknolojik olarak da destekleyen
bu özel versiyon, bu hafta konuğumuz oldu.
Tofaş’ın Bursa’da ürettiği bu özel Doblo, siyah
bir gövde ve 20’nci yıla özel bronz detaylarla
oldukça şık görünüyor. Sınıfının en çok tercih
edilen oyuncularından olan Doblo; bronz
renk ön ve arka tampon koruyucusu, bronz
renk 16 inçlik alüminyum alaşım jantlar, B
sütununa yerleştirilen 20’nci yıl logosu ve
bronz tavan raylarıyla dikkat çekiyor. Ailenin
diğer üyeleriyle aynı boyutlara sahip özel seri,
iç mekanda da kendini belli ediyor. 20’nci yıl
baskılı deri ön kafalıklar, siyah renkli yarı deri
koltuklar, deri kapı döşemeleri ve ısıtmalı ön
koltuklar gibi yeni donanımlarla ilk bakışta
bile kendini belli eden yeni seri, bronz konsol
kaplamasıyla da tasarımını tamamlıyor. Bize
konuk olan Doblo ise 1923’üncü araç olarak
dikkat çekiyor.
790 LİTRELİK BAGAJ HACMİ
İç mekanda diğer Doblo’ları aratmayan
özellikler sunulan yeni araçta, 5 ve 7 inçlik
dokunmatik ekran seçeneği sunuluyor.

Üstelik bu ekran, Fiat Yol Arkadaşım
Connect hediyesiyle geliyor. Araçta ayrıca,
vites kolunun önüne özel seri numara etiketi
yerleştirilmiş. Binek otomobillere göre yüksek
bir oturma pozisyonuna sahip olsa da Doblo,
otomobilleri aratmayan sürüş özellikleriyle öne
çıkıyor. Büyük ön cam ve geniş cam yüzeyler
görüşü artırırken, direksiyon hissi ve vites
geçişleri de konfor odaklı ayarlanmış. Aracın iç
hacmi, 5 yetişkine rahat ettirecek kadar geniş
ve kullanışlı. 790 litrelik bagaj hacmi ise, arka
koltukların katlanmasıyla 3 bin 200 litreye
kadar ulaşıyor. Aracın taşıma kapasitesi ise 710
kilogramı buluyor.
120 BEYGİRLİK DİZEL MOTOR
Doblo 20’nci yıl özel serisi, 1.3 ve 1.6 litrelik
iki farklı Multijet motor seçeneğiyle pazara
sunuluyor. Bize 1.6 litrelik versiyonuyla konuk
olan dizel ünite, 120 beygir güç ve 320 nm tork
üretiyor. 6 ileri manuel şanzımanla gücünü ön
aksa ileten motor, 1420 kilogramlık otomobile
taşımakta zorlanmıyor.

Bu kombinasyonla araç 0’dan 100 km/s
sürate 13.4 saniyede ulaşıyor ve saatte 172
km/s hıza kadar da nefesi kesilmiyor. Ara
hızlanmalarda da yeterli çekişe sahip olan
otomobil, yüklü durumda bile yüksek torkunun
avantajını yaşıyor. Bir ticari araç için daha
önemli olan ise tabii ki yakıt tüketimi. Araç,
fabrika verilerine göre 6.6 litrelik ortalama
tüketim vadediyor. Biz, aracı konuk ettiğimiz
süreçte 7.4 litrelik ortalama elde etsek de,
fabrika verilerine ulaşmak çok zor değil.
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Naturelgaz, Petrol Ofisi istasyonlarında Oto CNG satışı yapacak
Petrol Ofisi ile Naturelgaz arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında Naturelgaz,
Petrol Ofisi’nin 12 istasyonunda kendi markası altında Oto CNG satışı yapacak.

D

oğal gazın ağır ticari araçlar
için ekonomik ve çevreci bir
alternatif yakıt olduğunu
söyleyen Petrol Ofisi CEO’su
Selim Şiper, “Bütün alternatif
yakıtlarda olduğu gibi Oto CNG’nin de
gelişimine katkı sağlamaktan, önemli bir ivme
kazandırmaktan memnuniyet duyuyoruz”
dedi. Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Kutman, “Naturelgaz
olarak daha fazla noktada, daha fazla
müşteriye hizmet vermek için çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Petrol Ofisi ile imzaladığımız bu
yeni anlaşma ile stratejik büyüme hedeflerimizi
gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attık”
diye konuştu. Türkiye akaryakıt ve madeni
yağlar sektörlerinin lideri Petrol Ofisi ile Global
Yatırım Holding iştiraki ve Türkiye taşımalı
doğal gaz pazarının önde gelen oyuncularından
Naturelgaz arasındaki protokol, belirli

Petrol Ofisi istasyonlarında Naturelgaz’ın
kendi marka ve lisansları ile Oto CNG satışı
yapmalarına olanak sağlıyor. İlk etapta
Oto CNG müşterilerinin mevcut ikmal
optimizasyonuna göre şehir çıkışları ve ana
arterler üzerindeki 12 Petrol Ofisi istasyonu
belirlendi. Bu anlaşmayla birlikte Naturelgaz
Oto CNG istasyon sayısını 21’e çıkaracak.
CNG TRENDİNDEN TÜRKİYE’DE
ETKİLENECEK
Dünyada çevreci özelliği ile ön plana çıkan
doğal gazlı araçların yaygınlaşmaya başladığını
ifade eden Global Yatırım Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, dünyanın
elektrikli araçları konuşmasına rağmen
özellikle ağır vasıtalarda CNG kullanımının
artış gösterdiğini vurguladı. Avrupa Birliği’nin
çevre politikalarında yer alan hedefler
nedeniyle doğal gazla çalışan otobüs ve ticari
araç pazarında ciddi bir büyüme beklediklerini
hatırlatan Kutman, “Dünyadaki Oto CNG
trendinden Türkiye’nin etkilenmemesi
mümkün değil. Keşfedilen doğal gaz kuyuları
ile Türkiye bölgesel ticaret merkezi olacaktır
ve alım maliyetlerinde rekabet avantajı
kazanacaktır.

Ülkemizdeki otobüs ve ağır ticari
araçların doğal gaza dönmesi durumunda
cari açığa 12 milyar TL civarında olumlu
katkı sağlanacaktır. Bu dönüşüm ülkemizin
toplam karbon emisyonlarını da 10 milyon
ton azaltacaktır. Naturelgaz olarak daha fazla
noktada, daha fazla müşteriye hizmet vermek
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Petrol Ofisi
ile imzaladığımız bu yeni anlaşma ile stratejik
büyüme hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda
önemli bir adım attık” dedi.

Yeni nesille teknolojiye doydu
Hafif ticari araçlar da artık otomobil gibi tepkiler verirken, Volkswagen de Caddy ile bu segmente
konfor odaklı giriş yaptı. Yeni nesil Caddy ile binek modelleri gözüne kestiren model, zengin donanımı,
güçlü motoruyla dikkat çekiyor.

V

olkswagen Caddy, yeni
jenerasyonuyla, işletme
sahiplerine göz kırpıyor. Caddy,
bugüne kadarki en şık jenerasyon
olarak dikkat çekiyor. Şık farları,
elektrikli otomobilleri andıran ön tamponu,
LED farlar ve krom ön ızgarasıyla sınıfının en
iddialı tasarımlarından birine sahip. Farlardan
arkaya doğru uzanan omuz çıkıntısı, şık 17 inç
jantlar ve siyah ayna kapakları, araca sportif bir
hava katıyor. Aracın arka tasarımı da tamamen
yeni. Dik konumlu LED far grubu, büyük cam
ve cama yerleştirilen yeni VW logosu, ortaya
konumlu plaka ve altındaki büyük puntolu
model ismi, aracı bir ticariden çok minivan gibi
göstermiş.
İÇ MEKAN BİNEK KONFORUNDA
Aracın içi de dışı gibi tamamen yeni.
Yeni nesil Golf platformunda üretilen aracın
iç mekanı da, 8’inci nesil Golf’ten büyük
izler taşıyor. Aracın içinde artık sadece 1-2
fiziksel tuş bulunuyor. Geri kalan tuşların
tamamen dokunmatik ve bu aracın sade ve şık
görünmesini sağlamış. Yeni direksiyon simidi,
dijital göstergeler ve 10 inçlik multimedya
ekranı, aracın teknolojik görünmesini sağlıyor.
Aracın iç hacmi oldukça ferah ve koltukların
eğimi de arkada oturanları bile rahat ettirecek
kadar iyi ayarlanmış.

Yüksek konumlu koltuklar ve geniş cam
yüzeyler, minivan kullanıyormuş hissi sağlıyor.
Aracı çalıştırıp yola çıktığınızda da bu his
artarak devam ediyor. Sessiz sürüşü ve başarılı
yol tutuş özellikleriyle yeni Caddy, gerçekten
de sınıfının en iddialı modellerinden biri
haline gelmiş. Aracın kaputunun altında 2
litrelik TDI ünite yer alıyor. 4 silindirli turbo
beslemeli dizel ünite, artık daha güçlü ve
torklu. Yeni motor fazladan 20 beygir güce
(122 beygir) ve 70 nmtorka (320 nm) sahip. Bu
sayede çok daha akıcı bir sürüş vadeden yeni
araç, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman
(DSG) ile konuğumuz oldu. 1576 kilogramlık
otomobili 0’dan 100 km/s sürate 11.4 saniyede
ulaştıran motor, ara hızlanmalarda da oldukça
seri. Saatte 186 kilometre olarak açıklanan
maksimum hız da oldukça başarılı bir değer.
ORTALAMA TÜKETİMİ 4.4 LİTRE
Hızlı ve sarsıntısız vites geçişleriyle öne
çıkan şanzıman, aracın tüketim değerlerini de
aşağı çekiyor.

Fabrika verilerine göre aracın ortalama
tüketimi, farklı ölçümlemelere göre 4.4 4.9 litre. Bizim, ağırlıklı olarak şehir içinde
gerçekleştirdiğimiz sürüşlerde yol bilgisayarına
yansıyan5.7 litrelik ortalama da oldukça başarılı
bir rakam. Aracın 850 kilogramlık taşıma
kapasitesi ve 2 bin 556 litreye varan taşıma
hacmi de sınıfının iddialı rakamlarından.
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Mercedes-Benz Türk, kamyon ürün
grubunda 2020’yi zirvede tamamladı
Türkiye’deki faaliyetlerinde 53 yılı geride bırakan Mercedes-Benz Türk, Türkiye’de ürettiği
kamyonların ihracatından elde ettiği gelir ile ülke ekonomisine katkısını aralıksız devam
ettirirken, kamyon ürün grubunda, 2020 yılında da tartışmasız pazar liderliğini sürdürdü.

T

ürkiye’deki faaliyetlerine 1967
yılında başlayan Mercedes-Benz
Türk, 2020 yılını kamyon ürün
grubunda bir kez daha başarılarla
tamamladı. Aksaray Kamyon
Fabrikası’nda 285.000’inci kamyonunu
geçtiğimiz yıl ekim ayında banttan indiren
Mercedes-Benz Türk, Türkiye’de ürettiği
kamyonların ihracatından elde ettiği gelir ile
ülke ekonomisine katkısını aralıksız sürdürdü.
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Yeni
Actros, güvenlik, yakıt ekonomisi ve konforda
yeni standartları belirledi. Mercedes-Benz Türk
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Yeni
Actros, Şubat 2020 itibarıyla Türkiye pazarında
satışa sunulmaya başlandı. Yeni Actros çekici
ailesi; yakıt ekonomisi, teknoloji, güvenlik
ve konfor odaklı yapılan standart donanım
değişiklikleri ile pazarda ön plana çıkmayı
sürdürüyor. Yapılan değişiklikler sonucu
araçların motor güçleri ve performansları
artırılırken; sahip oldukları MirrorCam ve
Öngörülü Sürüş Sistemi gibi donanımları,
Economy/Power sürüş programı ve optimize
edilmiş arka aks tahvil oranları ile yakıt
ekonomisi sağlanıyor. Aktif Fren Asistanı 5,
LED Gündüz Sürüş Farı ve Elektronik Park
Freni tüm Yeni Actros çekici ailesinde standart
olarak sunuluyor. Yeni Actros’ta geleneksel yan
aynaların yerini alan MirrorCam teknolojisi,
seri üretim kamyonlarda dünyada bir ilk olma
özelliğini taşıyor. MirrorCam; kamyonlarda
alışılagelmiş aynaların yerine, aracın iki yanına
monte edilen aerodinamik tasarıma sahip
kameralardan ve kabin içerisinde yer alan
A sütunlarına entegre 15,2 inçlik (38,6 cm)
ekranlardan oluşuyor. Geniş açılı kameralar
ve yüksek çözünürlüklü ekranlar, aynalara
kıyasla çok daha geniş bir görüş alanı sunuyor.
Yolun topoğrafyasını önceden algılayarak
aracın hızını ve vites geçişlerini hassas bir
şekilde ayarlayan Öngörülü Sürüş Sistemi ise;
otoyollarda, şehirler arası ve şehir içi yollarda
%5’e varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Sistem
ayrıca gereksiz fren, hızlanma ve hatta vites
değişiminin de önüne geçiyor. Farklı motor
güçlerinde tasarruflu ve güvenilir Euro 6 motor
seçenekleri, Economy/Power sürüş programı
sunan Powershift 3 şanzımanı ve optimize
edilmiş arka aks tahvil oranları da Yeni
Actros’un yakıt ekonomisine katkı sağlayan
diğer özellikleri arasında yer alıyor.

ROADSHOW ILE YENI ACTROS
MÜŞTERILERI ILE BULUŞTU
Mercedes-Benz Türk tarafından Aksaray
Kamyon Fabrikası’nda üretilen Yeni Actros
çekiciler Türkiye’nin farklı bölgelerini ziyaret
etti. Bir ay süren Türkiye turunda, Yeni Actros
roadshow ekibi toplamda 6 farklı şehirde 7
lokasyonda müşterileri ile buluştu. Milyonlarca
kilometrelik zorlu testleri ardında bırakarak
yollarla buluşan Yeni Actros çekiciler, roadshow
kapsamında 4.000 kilometre daha yol kat
ederek kendilerini bir kez daha kanıtladılar.
TESLIMATLAR HIZ KESMEDI
Mercedes-Benz Türk ve Mercedes-Benz
Finansal Hizmetler olarak sağlanan destekler,
satış sonrası hizmetlerin yaygın servis ağı ve
ilgisi ile Mercedes-Benz’in ikinci el değerini
koruması gibi faktörler sayesinde kamyon
teslimatları 2020 yılında da hız kesmedi.
Yurtiçi ve yurtdışı nakliye faaliyetlerinde, gıda
ve hızlı tüketim ürünlerinin nakliyesinde,
inşaat sektöründe kullanılan Actros, Atego ve
Arocs model kamyonlar firmaların ve şoförlerin
birinci tercihi olmaya devam etti.

GÜVENILIR 2. EL KAMYON
SATIŞLARINDA TRUCKSTORE IMZASI
Mercedes-Benz Türk’ün kamyon alanında 2.
El faaliyetlerini sürdüren TruckStore markası,
2020 yılında hem iç pazar hem de ihracat
pazarlarında faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.
TruckStore, ihraç edilen kamyonlar sayesinde
Türkiye ekonomisine de katkıda bulundu.
TruckStore, 0 km kamyon alan
müşterilerinin takas araçlarını alarak onlara
destek oldu. Ayrıca tek noktadan tam hizmet
anlayışını sürdüren TruckStore, müşterilerine
kredi imkânları da dâhil olmak üzere en iyi
şekilde hizmet sağlamayı sürdürdü.
Mercedes-Benz eActros ve Mercedes-Benz
GenH2 Kamyon, 2021 Kamyon İnovasyon
Ödülü’nü kazandı
International Truck of the Year (IToY –
Uluslararası Yılın Kamyonu) jürisinin verdiği
karara göre, elektrikli geleceğin en yenilikçi
kamyonları Mercedes-Benz yıldızı taşıyor. Jüri,
prestijli 2021 Kamyon İnovasyon Ödülü’nü
Mercedes-Benz’in iki elektrikli kamyonu olan
batarya elektrikli Mercedes-Benz eActros’a
ve yakıt hücreli konsept araç Mercedes-Benz
GenH2 Kamyon’a verdi.

ALPER KURT: “KAMYON
SATIŞLARIMIZI ARTIRARAK
LIDERLIĞIMIZI DEVAM ETTIRDIK”
Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama
ve Satış Direktörü Alper Kurt; “Mart ayında
etkilerini hissetmeye başladığımız pandemi
sebebiyle farklı koşullarda tamamladığımız
2020 yılında, 6.932 adet kamyon satarak bir
kez daha Türkiye kamyon pazarının lideri
olduk. Yıl boyunca kamyon teslimatlarımızı
aralıksız sürdürdük. Eylül ayında Hüner Grup’a
300 adetlik kamyon teslimatı gerçekleştirerek
2020’nin en büyük kamyon teslimatına
imza attık. Hem özel hem de kamu alanında
gerçekleştirdiğimiz kamyon teslimatları
sonucunda, gelenekselleşen kamyon pazarı
liderliğimizi 2020’de de devam ettirdik.
2021 yılında tüm modellerimizde yenilikler
sunarak, müşterilerimizin beklentilerini en
kapsamlı şekilde karşılayarak, bu yıl da liderliği
hedefliyoruz.” dedi.

