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TİCARİDEN GAZETESİ
51’İNCİ SAYIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

T

icariden Gazetesi 2021 Nisan
sayısıyla dikkat çekiyor. 51’inci
sayı ile Ticariden yayın hayatına
kesintisiz devam ediyor. Zengin
haber içeriğiyle dikkat çeken
sayımız yine dopdolu.

Yeni Citroën ë-Berlingo elektrikli
seçeneğiyle dikkat çekiyor. Berlingo’nun
elektrikli versiyonu 280 km’ye (WLTP normu)
varan elektrikli sürüş menzili sunarken, ferah
bir iç mekan, modülerlik ve pratiklik sunuyor.
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Mercedes-Benz Yeni V-Serisi modelini
satışa sundu. 1.7 milyon liralık fiyat etiketiyle
dikkat çeken model, patronları ve VIP
müşterileri hedefleyecek. 2 litrelik dizel motorla
gelen yeni V300 d 237 beygir gücünde ve 4
çeker.

İMTIYAZ SAHIBI VE SORUMLU
YAZI İŞLERI MÜDÜRÜ:
İbrahim DAVSAN
ibrahim@ticariden.com.tr
GENEL KOORDINATÖR:
Dilara DAVSAN
info@ticariden.com.tr
SANAT YÖNETMENI:
Duru Meva DAVSAN
HUKUK DANIŞMANI:
Av. Merve SAYAR
YAYIN TÜRÜ:
Gazete

Fiat Ducato, Dataforce’un yaptığı
araştırmaya göre, 2020 yılında tüm segmentler
içerisinde Avrupa pazarının en çok satan ticari
aracı oldu.

Türkiye tarihinin en büyük otomotiv
yatırımlarından biri olan Ford Otosan,
Volkswagen üretimiyle de elektrikli entegre
araç tesisi haline geliyor. Koç Holding Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Ali Koç “2 milyar
avroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne
kadarki en büyük yatırımı ile bir kez daha
huzurlarınızdayız” dedi. Volkswagen’in ticari
araç modelini de bu yatırımla birlikte üretecek
olan tesisin ihracat hacmi 14 milyar dolara
ulaşacak.

Turkish Cargo, UNICEF’in (Birleşmiş
Milletler Çocuklara Yardım Fonu) Kovid-19
aşılarını ve sağlık ekipmanlarını dünyanın dört
bir yanına taşıyarak, pandemiyle mücadele
kapsamında önemli bir misyon üstleniyor.
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Ticariden Gazetesi’nin 51’inci sayısını keyifle
okumanız dileğiyle,
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.
Yetkili Satıcısı Lokman Koçaslan Otomotiv,
düzenlediği ‘2020-2021 Değerlendirme
Toplantısı’ ile geride bırakılan yılın
değerlendirmesini yaptı, gelecek yıla ilişkin de
hedeflerini paylaştı.

52’nci sayımızı merakla bekleyiniz...
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Daimler imzalı ilk kamyon 125 yaşında
Daimler Trucks, 2021 yılında birçok önemli yıldönümünü kutluyor. Bu yıl, Daimler imzalı ilk kamyon olan
Phoenix, 125’inci yaşına ulaşırken, zorlu şartların üstesinden gelen Unimog ise 75’inci yaşını kutluyor.

D

aimler Trucks, 2021 yılında
üç farklı yıldönümü kutluyor.
Gottlieb Daimler’in 1896’da
tanıttığı ilk kamyonu bugün
125 yaşında. İlk kez 1946’da
prototipi tanıtılan Unimog ise 75 yıldır tüm
zorlu koşulların üstesinden geliyor. Tanıtımı
ilk kez 1996 yılında yapılan ve endüstride
devrim yaratan kamyon Mercedes-Benz Actros
ise 25’inci yaşını kutluyor. Gottlieb Daimler,
1896’da demir çemberle kaplı ahşap tekerleri
olan ilk kamyonu Phoenix’i tanıttığında, dünya
kesinlikle bu aracı beklemiyordu. Almanya’da
alıcı bulamayan Phoenix, İngiltere’ye satıldı.
Phoenix, trafikte bazı zorluklarla yol almak
zorunda kaldı. Bir kişi, yoldaki diğer sürücüleri
uyarmak için kırmızı bayrak sallayarak aracın
önünde yürümek zorunda kalıyordu. Aracın
arkasında konumlanan iki silindirli, 1.06 litre
hacimli, 4 beygirlik motora sahip Phoenix,
kargo taşımacılığında benzersiz bir başarı
öyküsünü ateşledi.

UNIMOG ORMAN YOLLARINDA TEST
EDİLDİ
Unimog “Prototip 1”, ilk test sürüşünü
1946 yılında tamamladı. Bizzat direksiyon
başında olan Baş Tasarımcı Heinrich Rösler,
kabini olmayan ve tamamen kereste yüklü
prototipi engebeli orman yollarında test etti.
Unimog’un ortaya çıkması, Almanya’nın savaş
sonrası dönemde tedarikte kıtlık yaşaması ile
yakından ilgili. 1945 ve 1946 yıllarında yaşanan
yiyecek kıtlığı, Daimler-Benz AG’de uzun yıllar
uçak motoru geliştirme başkanı olan Albert
Friedrich’e, tarımda verimliliği artırmaya
yardımcı olabilecek bir motorlu tarım aracı
fikrini verdi.
ENDÜSTRİDE DEVRİM
Mercedes-Benz, Eylül 1996’da düzenlenen
IAA Ticari Araçlar Fuarı’nda endüstride
devrim yaratacak yeni bir ağır hizmet
kamyonunu tanıttı. Disk frenler ve elektronik
fren sistemi (EBS) ile donatılmış ilk kamyon
Actros, sınıfının en güvenli aracı oldu. Dahası,
“Telligent sistemleri” gibi yenilikçi teknolojiler,
verimliliği önemli ölçüde artırdı. Bunun yanı
sıra, bakım aralıkları iki katından fazla uzatıldı.
Yakıt tüketimi, operasyon türüne bağlı olarak
yüzde 3 ile 7 arasında azaldı ve yük kapasitesi
400 kg’a kadar artırıldı.

Yeni geliştirilen, daha verimli V motorlarla
ve araç montajında yapılan iyileştirmelerle
çevreye uyum da iyileştirildi. Bu kapsamda
enerji girdisi yaklaşık yüzde 50 azaltıldı. Yeni
kabinler, yolcularına iç mekanda yüzde 47’ye
kadar daha fazla alan sağladı ve sürücünün
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı.
Hem simülasyon hem de gerçek sürüş
koşullarında çok çeşitli çarpışma testlerini
geçen kabinler de daha güvenliydi. Hava
yastıkları ve
entegre emniyet
kemeri gergisine
sahip koltuklar
da dönemi için
yeni sunulan
özelliklerdi.
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Mercedes-Benz Yeni V-Serisi Patronlara özel VIP
Mercedes-Benz Yeni V-Serisi modelini satışa sundu. 1.7 milyon liralık fiyat etiketiyle dikkat
çeken model, patronları ve VIP müşterileri hedefleyecek. 2 litrelik dizel motorla gelen
yeni V300 d 237 beygir gücünde ve 4 çeker.

Y

ıldızlı marka Mercedes-Benz
V-Serisi için kolları sıvadı. Vito
modelinden özellikleriyle ayrılan
model, Premium segmentin
zirvesi olmaya hazırlanıyor.
Zengin donanım ve bir dizi özellikle gelen
V300 d, otomobil ruhsatıyla yola devam ediyor.
Yeni Mercedes-Benz V-Serisi, 2.0 litrelik turbo
beslemeli 4 silindirli dizel motor, 237 BG güç
seçeneği, 9G-TRONIC otomatik şanzıman
ve 4MATIC ile müşterilerin taleplerini
karşılamaya hazırlanıyor.

SEGMENTİNİN SİMGESİ OLACAK
PSA grubunun temsilcilerinden olan
PMercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar
Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz;
“5.175 adetlik satış ile tamamladığımız 2020
yılında, Sprinter ve Vito araçlarımızla bir kez
daha minibüs ve 8+1 kategorilerinde en çok
tercih edilen marka olduk. Şimdi ise mevcut
modellerimizin yanına Yeni V-Serisi’ni
de ekleyerek premium kategorisinde,
müşterilerimizin taleplerini karşılamaya
hazırlanıyoruz. Yeni V-Serisi, özellikle bireysel
kullanımda standartların bir üst seviyeye nasıl
taşınabileceğini işaret ediyor. Panoramik cam
tavan, katlanabilir masa, yüksek kalitedeki deri
koltuk opsiyonları ve daha birçok özelliğiyle
V-Serisi’nin premium segmentin simgesi
olacağını öngörüyoruz. Tüm bu özellikler ile
müşterilerimiz günün yorgunluğunu V-Serisi
ile atabilecekler. V-Serisi, arka bölümde rahat
ve konforlu bir alan sunarken, sürücülere ise
otomatik şanzımanı ve sürekli dört tekerlekten
çekiş sistemi 4MATIC ile benzersiz bir sürüş
deneyimi yaşatacak.” dedi.
AÇILABİLİR PANAROMİK CAM TAVAN
Tasarımcılar, güncel Mercedes-Benz binek
otomobil modellerinin iç tasarım felsefesini
yeni V-Serisi’ne uyarlamak için özel bir çaba
sarf etti. Yeni V-Serisi’nin iç mekânı, markanın
güncel tasarım anlayışını sürdürüyor.

Yeni Mercedes-Benz V-Serisi’nin arka
bölümünde sunulan yüz yüze bakabilen
ısıtmalı ve soğutmalı deri koltuklar, panoramik
cam tavan seçeneği, katlanabilir masa ve
bardaklıklar ile konfor ve ergonomi seviyesi
bir üst noktaya taşınıyor. V-Serisi, sunmuş
olduğu Tartufo Nappa Deri, Siyah Nappa Deri
ve Bej Nappa Deri ile iç mekana modern ve
zarif bir görünüm kazandırıyor. Arka bölümde,
kapı döşemelerinde ve ön konsolda uygulanan
süslemeler de kabin içerisindeki modern ve
zarif görünümü destekliyor. Yeni V-Serisi’nde
sunulan ambiyans aydınlatma, polar, solar
ve beyaz olarak 3 farklı renk seçeneği ile her
durumda kendinizi iyi hissettiren bir ortam
yaratabiliyor. Sportif bir görünüme sahip
türbin şeklindeki havalandırma ızgaraları ile
5 inç ekrana sahip gösterge paneli kullanıma
sunuluyor. Yalınlaştırılan tasarım yaklaşımı
sayesinde sürücüler, fonksiyonlara kolayca
erişim sağlayabiliyor.

3 AYRI KLİMA SEVİYESİ
Yeni V-Serisi, ergonomik özelliklerinin
yanı sıra ısıtma ve soğutma sistemleriyle de
kullanıcılar için fark yaratıyor. Sahip olduğu
THERMOTRONIC kliması sayesinde araç içi
sıcaklığı, sürücü, ön yolcu ve arka bölüm olmak
üzere 3 bölüm için ayrı ayrı ayarlanabiliyor.
Buna ilave olarak; orta konsolda sunulan
buzdolabı sayesinde içecekler soğutulabiliyor.
Aynı zamanda orta konsolun arkasında yer
alan ısıtma ve soğutma özellikli bardaklıklar
sayesinde içecekler istenilen sıcaklıkta
korunabiliyor.

HEM 4 ÇEKER HEM OTOMATİK
9G-TRONIC otomatik şanzıman da
Yeni V-Serisi’nde yerini alıyor. Kullanıcılar,
DYNAMIC SELECT sürüş karakter
seçim fonksiyonu ile “Konfor” ve “Sport”
sürüş modlarından birini seçebiliyor ve
şanzımanın vites değiştirme karakteristiğini
de kişiselleştirebiliyor. İlave olarak “M” sürüş
modunda, DIRECT SELECT direksiyon
kulakçıkları kullanılarak vitesler manuel
olarak da değiştirilebiliyor. Yeni V-Serisi’nde
sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC
standart olarak sunuluyor. Böylece araç farklı
yol şartlarında da güvenle ilerleyebiliyor.
Araç yüksekliği, dört tekerlekten çekiş ile
donatıldığında bile iki metre sınırının altında
kalıyor. Böylece Yeni V-Serisi üstün günlük
kullanım kolaylığı ve pratiklik sunarken,
standart garajlar dışında çok katlı veya yer altı
otoparklarına da rahat bir giriş imkanı sunuyor.
237 BEYGİR GÜCÜNDE
Yeni Mercedes-Benz V-Serisi’nde yer alan
sıralı dört silindirli OM 654 dizel motor, 237
BG (176 kW) güç ve 500 Nm tork (karma
yakıt tüketimi 6.5-8,5 lt/100 km, karma CO2
emisyonu 171-224 gr/km) üretiyor. Anlık
olarak kullanıma sunulan 30 Nm ilave tork
değerinin de katkısıyla bu versiyon 0-100 km/s
hızlanmasını
sadece 9,4
saniyede
tamamlayabiliyor
ve 208 km/s
maksimum hıza
ulaşabiliyor.
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SHARZ.NET’ten ŞİRKET ELEKTRİKLİ ARAÇLARINA
ÖZEL ÇÖZÜMLER
Şirketlerin en önemli masrafları arasında yer alan akaryakıt giderlerine karşılığında elektrikli
araçlar, yüz yıl aradan sonra ekonomik bir alternatif olarak yollarda görülmeye başlamıştır.

H

em çevre dostu olması hem
masraf kısmada cep dostu
olması açısından elektrikli
araçların şirketlerde
kullanılması günden güne
artacaktır. Elektrikli araçlar sürücüleri
sağladığı sessizlik, akıcı gidiş, otonom ve yüksek
ivmelenme konforları ile birlikte ekonomisi
cazibesini arttırmaktadır. 100 kilometrede
ortalama 10 LT – 70 TL yakıt tüketen bir
benzinli araç karşılığında elektrikli araçlar 100
kilometrede ortalama 20 KW – 18 TL enerji
tüketmektedir.
EVS – Elektrikli Vasıta Sistemleri AŞ, Sharz
markası adı altında Elektrikli şarj istasyon ağı
kurmak isteyen şirketlere yazılım, donanım,
montaj ve servis hizmetleri sağlamaktadır.
EVS, SHARZ markası ile Edirne’ den
Artvin’e 300 üzerinde şarj istasyonunu
şirketlerin kullanımına açmak üzere
çalışmalarına başlamıştır.

SHARZ, elektrikli araç kullanımına geçmek
isteyen şirketlere danışmanlık vererek baştan
sona çözüm ortaklığı yapmaktadır.
Bu kapsamda şirketlerin kendi hizmetlerine
uygun elektrikli araç seçimi yapması, elektrikli
araç satın alım veya kiralamasını sağladıktan
sonra aşağıdaki hizmetlerde destek olmaktadır.
Şirket merkezlerine uygun şarj cihazının
seçilerek kurulması.
Kurulan cihazlara 7/24 uzaktan destek ve
yerinde servis hizmet verilmesi.
Şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda,
elektrikli araçların gezdiği güzergahlarda ilave
elektrikli şarj ünitelerinin kurulması.
Filo yönetim yazılımları ile şirket araçlarının
elektrik gider kontrollerinin sağlanması.

Akıllı şanzıman I-Shift 20 yaşında
Volvo Trucks’ın, 20 yıl önce geliştirdiği ve devrim niteliğindeki otomatikleştirilmiş manuel
şanzımanı I-Shift, sektörün öncüsü olmaya devam ediyor. 2020 sonu itibarıyla dünya genelinde
I-Shift teknolojisi ile satılan kamyon sayısı 1 milyona ulaştı.

T

ürkiye distribütörlüğünü Temsa
İş Makinaları’nın yürüttüğü
ve dünya genelinde inovatif
kimliğiyle tanınan Volvo Trucks,
2001 yılında I-Shift teknolojisini
ilk kez piyasaya sürdüğünde sektörde büyük
yankı uyandırdı. Devrim niteliğindeki bu
yenilik, otomatik vites değiştirmede debriyaj
temelli şanzıman sisteminin en verimli
tasarımı olduğunu ortaya koydu. O günden
bu yana, I-Shift teknolojisi ile dünya çapında
1 milyondan fazla kamyon satıldı. Volvo FH,
FH16, FM ve FMX kamyonların neredeyse
tamamında sürücü dostu I-Shift şanzıman
teknolojisi standart olarak bulunuyor.
Konforlu ve güvenli sürüşün yanı sıra, daha
düşük yakıt
tüketimi
sebebiyle
olumsuz çevresel
etkilerin
azalmasına
katkıda
bulunuyor.

AĞIR VASITAYA YÖNELİK İLK
ŞANZIMAN
I-Shift çift kavramalı şanzıman (Dual
Clutch) ile akıcı ve dinamik hızlanmaVolvo
Trucks’ın yarış araçlarından ilham alarak,
2014 yılında geliştirdiği I-Shift çift kavramalı
şanzıman (Dual Clutch) dünyanın ağır vasıtaya
yönelik ilk çift kavramalı şanzımanı. Düzenli
güç akışı sağlayarak akıcı ve dinamik hızlanma
sunan I-Shift çift kavramalı şanzıman (Dual
Clutch) sayesinde vites değişimi oldukça hızlı
gerçekleşiyor; bu da sürüşü daha konforlu ve
keyifli hale getiriyor. 2016 yılında I-Shift’e;
şantiye, ağır nakliye veya orman taşımacılığı
gibi her türlü zorlu koşulda ve dik rampalarda
ilk kalkışı kolaylaştıran bir fonksiyon
olan karınca vites opsiyonu eklendi. Yükü
kamyondan indirmek, çekici çağırmak gibi
durumları bertaraf eden, zaman kaybının ve
üretkenliğin düşmesinin önüne geçen bu sistem
sayesinde, taşıdığı yük ile toplam katar ağırlığı
325 ton olan kamyonların bile kalkış kabiliyeti
ciddi oranda güçleniyor.

Karınca vites ayrıca, kamyonun hassas
manevra kabiliyetini de artırarak 0,5 km/
saat’e kadar düşük hızlarda çalışmasına
olanak sağlıyor.
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Avrupa’nın en çok satan ticari aracı
Fiat Ducato, Dataforce’un yaptığı araştırmaya göre, 2020 yılında tüm segmentler içerisinde
Avrupa pazarının en çok satan ticari aracı oldu.

F

iat Ducato 2021 yılında 40’ıncı
yaşına basıyor. Fiat Professional’ın
1981 yılında pazara sunulan
modeli, çok yönlü kullanım
özellikleri, güçlü motorları ve
düşük işletme maliyetleri ile 2020 yılında
Avrupa pazarının en çok tercih edilen ticari
aracı oldu. Fiat Ducato, 150 bin adetlik satış
performansına ulaştı ve pazardan yüzde 20,5
pay alarak satış adetlerini yüzde 7,6 ve pazar
payını ise yüzde 3 artırmayı başardı.
SIFIR EMİSYON DÖNEMİ BAŞLIYOR
Avrupa genelindeki profesyoneller
tarafından takdir edilen tüm özellikleri,
Ducato’nun tamamen elektrikli versiyonuyla
sıfır emisyona doğru tamamen yeni bir
yolculuğa dönüşecek. Fiat Professional’ın
yüksek kalite standartlarına uygun olarak
tasarlanan elektrikli Ducato, geleneksel
Ducato ile aynı yük hacimlerine (10 m3’ten
17 m3’e kadar) ve 1.950 kg’a varan pazardaki
en yüksek yük taşıma kapasitesine sahip. 230
ile 360 km arasında değişen elektrikli sürüş
menzilini beraberinde getiren farklı batarya
seçenekleri farklı profesyonellerin beklentilerini
karşılamaya devam edecek.
KARAVAN İÇİN DOĞRU SEÇİM
2014 yılından beri kendi segmentinde lider
ve 2020 yılında en çok satan ticari araç olan
Ducato, 13 Avrupa pazarının büyük hacimli van
segmentinde lider ve özel karavan altyapısı ile
geliştirilen tek model. Son on yılda Avrupa’da
500 bin aile; geçtiğimiz sene tamamen steril
bir ortamda seyahat/ tatil için Fiat Ducato’yu
tercih etti.

Zengin gövde çeşitliliği, köşeli düz hatlı
bagaj bölmesi, güçlü- verimli motorları ve
otomobil benzeri sürüş özelliklerine sahip olan
Ducato karavan, hem alt yapı hem de yaşam
alanı açısından mümkün olan en iyi çözümleri
sunmak üzere Avrupa’nın en büyük karavan
üreticileri ile birlikte tasarlandı. Fiat Ducato
karavan; pandemide tatil, macera ve özgürlüğü
güvenle yaşamak için ideal bir seçim olarak öne
çıkmaya devam ediyor.
3 FARKLI GÖVDE TİPİ VAR
Ducato ülkemizde van, kamyonet ve
minibüs modelleri ile satışa sunuluyor. Fiat
Professional Ailesi’nin güçlü
üyesi, Euro6d’ye uygun 140
HP ve 160 HP güçlerindeki
iki çevreci motor seçeneği
ve manuel şanzımanın yanı
sıra tork konvertörlü 9 ileri
otomatik şanzımanla satışa
sunuluyor. Ducato Van, 8
m3’ten 17 m3’e kadar 5 farklı
hacim, kamyonet modeli ise
2.8 m’den 4.2 metreye kadar
kasa uzunluklarına sahip
5 farklı alternatif ile satın
alınabiliyor.

Fiat Ducato Minibüs 16+1 personel taşıma,
okul servisleri ise Delux ve Technolux donanım
seviyeleri seçenekleriyle; yine servislere yönelik
19+1 ve 20+1 seçenekleri ise City donanımı ile
tercih edilebiliyor.
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Toyota Proace City Türkiye’de yola çıktı
Toyota markasını hafif ticari araç segmentinde temsil edecek olan Proace City Türkiye’de yola
çıktı. Araç Türkiye’de lansmana özel 199 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

J

apon üretici Toyota markasını
hafif ticari araç segmentinde
temsil edecek olan Proace City
lansman fiyatıyla Türkiye’de.
Proace City ile yeniden camlı
van pazarına girdiklerini söyleyen Toyota
Türkiye Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt
“Müşterilerimiz iş hayatlarında da aileleriyle
birlikte özel hayatlarında da PROACE CITY’i
severek kullanacaklar” dedi. Müşterilerin
beklentilerini karşılayacak şekilde hem iş hem
de özel amaçlı kullanılacak özellikler dikkate
alınarak tasarlanan PROACE CITY, Türkiye’de
lansmana özel 199 bin 500 TL’den başlayan
fiyatlarla satışa sunuldu.
2021 SATIŞ HEDEFİ 5 BİN ADET
“PROACE CITY bir SUV tasarımı,
donanımı ve binek otomobil konforunu
barındırıyor” diyen Bozkurt “Satışlarımıza
müşteri beklentisinin yüksek olduğu camlı
van modelimizle başlıyoruz. PROACE CITY
için 2021 yılı hafif ticari araç pazarında yüzde
4,5-5 pay alarak 5000-5500 aralığında bir satış
hedefimiz bulunuyor” diye konuştu. PROACE
CITY’nin Dream, Flame X-Pack ve Passion
X-Pack olmak üzere 3 farklı donanım seviyesi
olduğunu ve giriş seviyesinden itibaren zengin
donanımlar ile satışa sunulduğunun altını çizen
Bozkurt “Sınıfında yalnızca PROACE CITY’de
bulunan yansıtmalı renkli gösterge ekranı,
bütün versiyonlarda standart olarak sunulan
akıllı telefon entegrasyonu, Flame X-Pack ve
Passion X-Pack’te yine standart olarak bulunan
panoramik cam tavan gibi üstün birçok özellik
modelimizi ayrı bir yere konumlandırıyor.
Ancak segmentinde tek olarak 5 yıl 150 bin
kilometre garanti kapsamında olması Toyota
markasını ve PROACE CITY’yi farklı kılıyor”
şeklinde konuştu.
775 LİTRELİK BAGAJ HACMİ
821 kg taşıma kapasitesi ve 1000 kg’lik
römork çekme kapasitesiyle öne çıkan
PROACE CITY, aynı zamanda verimli motor
seçenekleri sunuyor. PROACE CITY, üst
düzey teknolojik özellikleri, etkileyici aktif
güvenlik sistemleri ve kolay kullanıma sahip
esnek kabiniyle donanımlı bir mobil ofis gibi
kullanılabiliyor. 4,403 mm uzunluğa, 1,880
mm yüksekliğe, 1,848 mm genişliğe ve 2,785
mm dingil mesafesine sahip PROACE CITY,
modern iç ve dış tasarımı pratik bir kullanım ve
konforlu sürüşle buluşturuyor. PROACE CITY,
775 litre ve arka koltuklar katlandığında 1414
litre olan bagaj hacmiyle de öne çıkıyor.

İKİ FARKLI DİZEL MOTOR
PROACE CITY, iki farklı dizel motor
seçeneğiyle tercih edilebilecek. 100 HP ve 130
HP’lik 1.5 litre dizel motorlar, düşük yakıt
tüketimi ve düşük CO2 emisyon değerleriyle
öne çıkıyor. 100 HP güç ve 250 Nm tork üreten
1.5 litrelik giriş seviyesi dizel motor, 5 ileri
manuel şanzımanla eşleştiriliyor. 110 g/km
CO2 değerine sahip motorun karma tüketimi
4.2 litre/100 km. Bu güç ünitesi, PROACE
CITY’nin 0-100 km/s hızlanması 12.9 saniye
tamamlamasını ve 172 km/ maksimum hıza
ulaşmasını sağlıyor.
8 İLERİ OTOMATİK ŞANZIMAN
PROACE CITY’nin daha yüksek performans
sunan 130 HP ve 300 Nm’lik 1.5 litre dizel
motoru ise, 8 ileri otomatik şanzıman ile
eşleştiriliyor. 114 g/km CO2 emisyon salımı
olan aracın, 100 km’de tüketimi ise 4.4
litre. 0-100 km/s hızlanmasını 11.1 saniyede
tamamlayan 130 HP’lik PROACE CITY, 183
km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. PROACE
CITY’nin her iki motor seçeneği de, hem
şehir hem de şehir dışı sürüşlerde ideal bir
performans sunuyor.
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Ford Trucks’tan Belçika hamlesi
Tüm Avrupa’ya yayılma hedefiyle Portekiz, İspanya ve İtalya’da arka arkaya bayi açılışları
gerçekleştiren Ford Trucks, Batı Avrupa’daki büyümesini bölgenin en önemli pazarlarından
Belçika ile sürdürüyor.

A

ğır ticari sektöründe gerek
mühendislik tecrübesi gerekse
de 60 yıllık mirası ile öne çıkan
Ford Trucks, dünya çapında
büyümesine Portekiz, İspanya
ve İtalya’da arka arkaya gerçekleştirdiği
açılışların ardından Belçika ile devam ediyor.
Ford Otosan mühendislerinin sıfırdan
geliştirerek ürettiği “2019 Uluslararası
Yılın Kamyonu” (ITOY) ödüllü F-MAX ile
Avrupa’dan yoğun talep alan Ford Trucks,
Batı Avrupa yayılım planlarında stratejik
öneme sahip Belçika pazarına Herman Noyens
Trucks NV iş birliği ile giriş yapacak. Ford
Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan
Turfan, Ford Trucks’ın uluslararası büyüme
yolculuğundaki bu önemli gelişmelere
ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“Orta ve Doğu Avrupa’daki genişlememizi
2018’de tamamlamıştık. Batı Avrupa’daki
yapılanmamıza ise 2019’da İspanya, Portekiz
ve İtalya’daki distribütörlerimizi atayarak
başladık. Pandeminin getirdiği olağanüstü
koşullara rağmen planlarımızı değiştirmeden
Batı Avrupa’da güçlü büyüme hedeflerimizi
koruyoruz. Bu kapsamda Belçika pazarına giriş
yapmak bizim için kritik önem taşıyor. Ford
ile ilişkisi 25 yıla dayanan Belçika’nın köklü
kurumlarından Herman Noyens Trucks NV
iş birliği ile yapacak olmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. İnanıyorum ki, en verimli taşıma
çözümleri ile değer yaratma vizyonumuz
doğrultusunda Belçika’da kısa zamanda %5
pazar payına ulaşacağız.”
SIRADA ALMANYA VAR
Avrupa’nın Ford Trucks’ın ana ihracat
pazarı olduğunu ve Belçika’nın buradaki
büyüme planlarında kilit bir role sahip

Turkish Cargo, UNICEF’in Kovid-19
aşılarını taşıyor
Turkish Cargo, UNICEF’in (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) Kovid-19 aşılarını ve
sağlık ekipmanlarını dünyanın dört bir yanına taşıyarak, pandemiyle mücadele kapsamında
önemli bir misyon üstleniyor.

D
olduğunu vurgulayan Turfan, “Gerek Batı
Avrupa’nın kalbinde yer alan stratejik konumu
gerekse Antwerp Limanı gibi uluslararası
taşımacılıkta önemli noktalarından birine sahip
olması ile Belçika lojistik faaliyetler açısından
çok önemli bir pazar. Bu ülkede faaliyet
göstermemiz küresel büyüme planlarımız
kapsamında kritik bir adım. Ford Trucks
olarak, Avrupa’daki büyüme planlarımıza hız
kesmeden devam ediyoruz, sırada Almanya,
Fransa, Hollanda ve Lüksemburg var” dedi.
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ünyanın en geniş uçuş ağının
yanı sıra, benzersiz bir
hizmet kalitesine de sahip
olan Turkish Cargo, Kovid19 aşılarının tüm dünyaya
ulaştırılması noktasında önemli bir sorumluluk
alıyor, küresel pandemiyle mücadele
kapsamında ulusal ve uluslararası otoritelerle
iş birliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda
Çin’in Sinovac aşılarını dünyanın farklı
destinasyonlarına ulaştıran başarılı marka,
birçok farklı aşı tipini taşımaya ve dünyanın
dört bir yanına sağlık ulaştırmaya devam
ediyor. Özel kargo taşımalarında azami
hassasiyet gösteren ve global standartlarda
tasarladığı ‘TK Pharma’ ürünü ile en ideal
şartlarda soğuk zinciri koruyan başarılı marka,
IATA CEIV (Bağımsız Denetleyiciler için
Mükemmellik Merkezi) pharma sertifikasına
sahip olarak gerçekleştirdiği operasyonlarıyla

birlikte, dünyanın dört bir yanına ilaç ve aşı
taşıyor. Dünyada 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.

DKV ile temassız yakıt alımı
DKV Euro Service, DKV APP & GO mobil uygulaması ile temassız yakıt alım dönemini başlattı.
Sürücülerin istasyonda aldıkları yakıtı mobil uygulama üzerinden temassız ödemelerini
sağlayan teknoloji, zamandan kazandırdığı kadar virüsün yayılması riskini de azaltıyor.

M

obilite hizmetleri sunan
DKV Mobilite, DKV
APP&Go uygulamasını
tanıttı. Bu uygulama
sayesinde sürücüler
benzin istasyonundan aldıkları yakıtın
parasını cep telefonlarıyla temassız olarak
ödeyebiliyor ve kasa kuyruğunda beklemek

zorunda kalmıyorlar. Uygulama ile zamandan
tasarruf sağlandığı gibi istasyonda fiziksel
temas asgari düzeye indiriliyor. DKV Mobilite
CEO’su Marco van Kalleveen, “İş ortağımız
PACE ile birlikte çok kısa bir süre içinde
böyle bir mobil çözüm geliştirmekten gurur
duyuyoruz. Bu uygulama zamandan tasarruf
sağladığı gibi virüsün yayılması riskini de
azaltıyor” şeklinde
konuştu. PACE
Telematik Genel
Müdürü Dr.
Martin Kern ise,
“Bu platform
bütün akaryakıt
şirketlerine,
POS sistemi
tedarikçilerine,
orijinal malzeme
üreticilerine açıktır
ve Avrupa’da
akaryakıt

endüstrisinin dijitalleşme sürecinin
merkezindeki teknoloji olma yolunda
ilerlemektedir” dedi. Eylül 2020’den bu yana
DKV’nin PACE’de azınlık hissesi bulunuyor.
Uygulama PACE’in Bağlantılı Yakıt Alma
platformuna dayalı olarak çalışıyor.

Fosil içermeyen çelik kullanacak

S

cania, tamamen emisyonsuz
ürünler kullanma hedefi
doğrultusunda fosil içermeyen
çelik kullanımına geçerek bu
alanda önemli bir farkındalık
yaratacak. Bu hedef çerçevesinde Scania,
İsveçli çelik üreticisi H2 Green Steel
(H2GS) şirketi ile ortaklık anlaşması yaptı.
Kuzey İsveç’te Boden bölgesinde bulunan
ve tamamen yeni olan çelik fabrikasında,
üretilen bir ton çelik başına karbondioksit
emisyonları, hidroelektrik ve rüzgâr
enerjisinden elde edilen elektrikten üretilen
hidrojen gazının kullanılması sayesinde
yüzde 95 oranında azaltılabiliyor. Her Scania
kamyonu yaklaşık 5 ton çelik içerdiğinden,
değer zinciri boyunca emisyonsuz ürünlerin
kullanılması yolculuğunda bu ortaklık dev
bir adım olacak ve bu sayede Scania’nın
sürdürülebilir taşımacılığa geçişteki lider
konumu pekişecek. Şirket, karbon içermeyen

çelik üretimine 2024 yılında başlamayı
planlıyor. Mevcut plana göre Boden’de
gerçekleştirilecek üretimin yaklaşık yüzde
90’lık kısmını Scania’nın talep ettiği çelik
türleri oluşturacak. Bu iş birliği Scania’nın Paris
Anlaşması’ndaki iklim hedeflerine ulaşmasına
da katkıda bulunacak.
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2 milyar euro yatırımla Avrupa’nın tedarik üssü olacak
Türkiye tarihinin en büyük otomotiv yatırımlarından biri olan Ford Otosan, Volkswagen
üretimiyle de elektrikli entegre araç tesisi haline geliyor. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Ali Koç “2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımı ile
bir kez daha huzurlarınızdayız” dedi. Volkswagen’in ticari araç modelini de bu yatırımla birlikte
üretecek olan tesisin ihracat hacmi 14 milyar dolara ulaşacak.

U

zun bir süredir gündemde
olan Ford Otosan’ın yeni
yatırımında detaylar belli oldu.
Otomotiv tarihinde Türkiye’de
yapılacak olan en büyük
yatırımlardan biri olan üretim hamlesiyle, Ford
Otosan Avrupa’nın tedarik üssü olacak. Kocaeli
Fabrikalarında gerçekleştirilmesi öngörülen 2
milyar avroluk yeni yatırımının en önemli fazı
duyuruldu. Buna göre, Ford ve Volkswagen’in
stratejik ortaklığı kapsamında da yeni nesil
Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli Ford
Otosan tarafından Türkiye’de üretilecek.
1 TONLUK VOLKSWAGEN VE FORD
ÜRETİMİ
Açıklanan 1.4 milyar euro tutarındaki proje
fazı ile Ford Otosan’ın 1 tonluk orta ticari
araç kapasitesinin 405 bin adede yükselmesi
planlanıyor. Ford Otosan Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Koç “Ne güzel bir tesadüftür ki,
bu yatırım neticesinde üreteceğimiz ilk aracı
inşallah bir aksilik olmazsa Cumhuriyetimizin
100’üncü yılında banttan indireceğiz.
Tarihimizin en büyük yatırımı ile ülkemizin
geleceğine yatırım yapmaya devam ettik ve
edeceğiz’ demiştim. 2 milyar avroluk Türk
otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük
yatırımı ile bir kez daha huzurlarınızdayız” diye
konuştu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİM MERKEZİ
Ali Koç “Özellikle belirtmek isterim ki
pandeminin yarattığı belirsizlik ortamında ve
herkes yatırımdan uzak durdu. Bu dönemde,
tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını
yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımızın
ülkemize olan inancının en büyük ispatıdır. Bu
yatırımla, Kocaeli Fabrikalarımız Türkiye’nin,
bataryası dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre
üretim tesisi haline gelecek. 10 yıl sürecek
bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle
olarak görüyoruz. Ortaya çıkacak büyük katma
değerin yanı sıra, oluşturulacak ekosistemle de
Memleketimizin otomotivdeki rekabet gücünün
önemli ölçüde artmasına hizmet edeceğiz” dedi.
KAPASİTE 650 BİN ADEDE ÇIKACAK
Ford Otosan’ın elektrikli ve bağlantılı yeni
nesil ticari araç projelerini hayata geçirmek
amacıyla duyurduğu otomotiv sanayisinin
en büyük yatırımı kapsamında, Kocaeli
Fabrikaları’ndaki çoğunluğu ihracata yönelik
olan ticari araç üretim kapasitesi 650 bin adede
çıkacak.

Bunun yanı sıra 130 bin adetlik batarya
montaj kapasitesine ulaşılacak. Ford Otosan
tarafından gerçekleştirilen doğrudan 12 bin
kişiyi aşkın istihdam ilave 3 bin kişi ile 15
bin kişiye yükselecek. Bununla birlikte, yan
sanayide oluşacak ilave 15 bin kişilik istihdam
oluşacak. Toplam 18 bin kişilik yeni iş imkanı
yaratılmış olacak.
VOLKSWAGEN’İN TİCARİSİNİ FORD
OTOSAN ÜRETECEK
Ayrıca Ford’un ‘Yeni Nesil Transit Custom’
ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli
PHEV (Plug-In Hybrid) versiyonları ile tam
elektrikli versiyonu 2023 yılı ortası itibarıyla
kademeli olarak seri üretime hazır hale gelecek.
Müşterilere sunulacak. Ayrıca tam elektrikli
yeni nesil Transit Custom modelinin yanı
sıra Ford ve Volkswagen’in stratejik ortaklığı
kapsamında da yeni nesil Volkswagen 1 tonluk
ticari araç modeli Ford Otosan tarafından
Türkiye’de üretilecek. Bugün açıklanan 1,4
milyar avro tutarındaki proje fazı ile Ford
Otosan’ın 1 tonluk orta ticari araç kapasitesinin
405 bin adede yükselmesi planlanıyor.

Goodyear ticari araçlar için ilke imza atıyor
Goodyear, EfficientGrip Cargo serisinin en yeni modeliyle hafif ticari araç ürün portföyünü
genişletmekle kalmıyor, AXA Sigorta ve AXA Partners işbirliği ile sektörde bir ilke imza atarak
hafif ticari araçlar için “Lastik Sigortası Hizmeti” de sunuyor.

Y

eni teknolojileri sayesinde,
EfficientGrip Cargo 2, yüksek
sıcaklıklara ve zorlu yol
koşullarına daha dayanıklı ve
sırt hamuru kopma yolunma
ve ayrılmalara karşı önceki nesline kıyasla
%38[1] daha güçlü. Reçine katkılı hamuru
yola daha yüksek uyum sağlayarak ıslak
zeminde EfficientGrip Cargo’ya kıyasla
yüksek sürüş güvenliği ve %8 daha kısa fren
mesafesi sunuyor. EfficientGrip Cargo 2’nin
hızla büyüyen hafif ticari araç segmentindeki
tüketicilerin ihtiyaçlarına yanıt veren yeni
bir yaz lastiği olduğunu ifade eden Goodyear
Lastikleri Direktörü Ertan San, “Avrupa

pazarında en çok satan 10 hafif ticari aracın
8’inde orjinal ekipman olarak tercih edilen
Goodyear lastikleri, müşterilerinin ihtiyaçlarını
karşılamak adına çalışıyor. Bu yeni lastiğimiz,
kapsamlı hafif ticari araç ürün grubumuza
önemli bir ilave niteliğinde. EfficientGrip Cargo
2’yi geliştirirken Türkiye’de gerçek kullanıclar
tarafından gerçekleştirilen ve 3 yıldan uzun
süren testler bizim için en büyük referanstı.
Yeni ürünlerimizi geliştirirken bayi ve son
kullanıcılarımızın deneyimlerini dikkate almaya
devam edeceğiz.” dedi. Goodyear’ın hafif ticari
araç ürün portföyündeki diğer ürünler arasında
UltraGrip Cargo kış lastikleri ve Vector
4Seasons Cargo 4mevsim lastikleri mevcut.

Tümü elektrikli
araçlara
uygun olarak
tasarlanan
EfficientGrip
Cargo 2 serisi,
14 inç ile 17 inç
arası 23 üründen
oluşan rekabetçi
bir ürün gamına
sahip olacak ve
Ocak ayından
itibaren Türkiye
pazarında yer
alacak.
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Petrol Ofisi’nin COVID-19 tedbirlerine TSE
Petrol Ofisi’nin COVID-19’a yönelik aldığı tedbirler, TSE tarafından da onaylandı. Petrol Ofisi
Genel Müdürlüğü, 8 terminali, madeni yağ fabrikası ve 46 istasyonu ‘TSE COVID-19 GÜVENLİ
HİZMET BELGESİ’ ile ‘TSE COVID-19 GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ’ sertifikalarını aldı.

T

SE, COVID-19 sertifikalarına
yönelik yaptığı
değerlendirmelerde; ‘Covid-19
Risk Değerlendirmesi’, ‘Kuruluş
Pandemi Planı’, COVID-19
Kaynaklı Atıkların Yönetimi Talimatı’,
‘Hijyen ve Sanitasyon Planı’, ‘Temizlik ve
Dezenfeksiyon Planları/Talimatları’, ‘Günlük
Hijyen Denetleme Formları’, ‘Koronavirüs
Önlemleri’, ‘Afiş/Poster/Bilgilendirme Yazıları’
gibi birçok başlıkta inceleme ve denetimlerde
bulunuyor. Değerlendirmelerden tam not
alan Petrol Ofisi’nin Genel Müdürlüğü, 7
akaryakıt terminali, 1 LPG terminali ile 46
akaryakıt istasyonu ‘TSE COVID-19 GÜVENLİ
HİZMET BELGESİ’ ile sertifikalandırıldı.
Değerlendirmelerde Petrol Ofisi’nin madeni
yağ fabrikası da ‘TSE COVID-19 GÜVENLİ
ÜRETİM BELGESİ’ aldı. Petrol Ofisi’nin
25 akaryakıt istasyonu ile Türkiye’nin farklı
havalimanlarında bulunan 18 hava ikmal
ünitesinde de ‘TSE COVID-19 GÜVENLİ
HİZMET BELGESİ’ almak üzere çalışmalar
sürdürülüyor. Petrol Ofisi’nin tüm yurda
yayılmış tesis ve istasyonlarında yürüttüğü TSE
sertifikalandırma süreci, sektörün en kapsamlı
çalışması olarak bir ilki oluşturuyor.

TÜM TEDBİRLER EKSİKSİZ
Petrol Ofisi’nde insan sağlığın her
zaman en öncelikli konu olduğuna vurgu
yapan Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper,
şunları söyledi: “Bu doğrultuda, insan
sağlığı ve iş güvenliği alanlarında da küresel
tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
Dolayısıyla Türkiye’de henüz ilk pandemi
vakası açıklanmadan tüm hazırlıklarımızı,
tedariklerimizi tamamlayıp, planlarımızı
oluşturmuştuk. İlk günden bu yana,
çalışanlarımız, paydaşlarımız, müşterilerimiz
ve toplum sağlığı odağı ile oluşturduğumuz
plan kapsamında tüm tedbirleri eksiksiz,
hatta fazlası ile uygulamaya devam ediyoruz.
Kurduğumuz sistem ile çalışanlarımız,
bayilerimiz ve hatta ailelerinin sağlıklarını eş
zamanlı takip ediyoruz. Süreç içinde yaşanan
tüm gelişmeleri yakında izleyerek, gerekli
tüm güncellemeleri ‘tedbirli’ olarak yapıyoruz.
Bu kadar imtina ile yürüttüğümüz tüm bu
çalışmaların, yurdun dört bir yanındaki
tesislerimiz ve istasyonlarımızda TSE’nin
yürüttüğü kapsamlı ve titiz denetlemeleri
sonrasında sertifikalandırılması, bizler için
özel bir önem taşıyor. Ayrıca TSE’nin COVID19 sertifikalandırmalarında hem yaygınlık,
hem de büyüklük olarak sektörümüze öncülük
etmekten de mutluluk duyuyoruz.”

HER AY 4 BİN KİŞİYE PCR TESTİ
YAPTIRIYORUZ
Alınan önlemler kapsamında merkez ofis,
terminaller, fabrika ve bölge müdürlüklerinde
düzenli olarak PCR testlerine devam ettiklerine
de değinen Şiper; “Her hafta iş yerlerimizde
çalışan arkadaşlarımıza PCR testi yaptırıyoruz.
Bu suretle bir
ay içinde 4
binin üzerinde
test yapılmış
oluyor. Pandemi
sonrasını da
düşünerek,
geleceğe yönelik
tesislerimiz ve
istasyonlarımıza
ilişkin
çalışmaları
da bugünden
yürütüyoruz”
dedi.

Naturelgaz’ın halka arzına SPK’dan onay geldi
Taşımalı doğal gaz pazarının lideri ve Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz halka arz
oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun gerçekleştirdiği son toplantıda halka açılma için onay alan
Naturelgaz, 8,50 TL fiyatla 25-26 Mart tarihlerinde talep toplanarak halka arz edilecek.

T

aşımalı doğal gaz pazarının
lideri ve Global Yatırım
Holding iştiraki Naturelgaz
2021 yılının ilk halka arz
edilen enerji şirketi oluyor.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) son
gerçekleştirdiği toplantıda halka açılma
için onay alan Naturelgaz, 8,50 TL fiyatla
25-26 Mart tarihlerinde talep toplanarak
halka arz edilecek. EPDK raporlarına ve
Şirket tahminlerine göre, 2020 yılsonu
itibarıyla satış hacmi bakımından Türkiye
taşımalı doğal gaz sektörünün lideri olan
Naturelgaz, 13 endüstriyel dolum tesisi ve
özellikle şehirlerarası yük taşımacılığı ve
şehir içi yolcu taşıması yapan otobüs, kamyon
gibi ağır vasıtalara hizmet veren 9 Oto CNG
istasyonu ve bu altyapıyı destekleyen 56.650

adet CNG silindiri, 341 adet CNG tankeri, 22
araçlık çekici filosu ve 67 adet endüstriyel CNG
kompresörü ile Türkiye’deki en yüksek CNG
dolum kapasiteli tesis ve Oto CNG istasyonu
ağına sahip. Buna ek olarak, Socar Turkey
LNG Satış A.Ş.’nin şirket bünyesine katılması
sonrası Naturelgaz 6 adet LNG kara tankeri, 44
adet LNG stok tankı ve 94 adet buharlaştırıcı
ile müşterilerine LNG de tedarik ederek,
taşımalı doğal gaz sektöründeki ürün gamını
tamamladı. Hem tesis ve istasyon altyapısı
hem de dökme gaz satış hacmi bakımından
Avrupa’nın önde gelen taşımalı doğal gaz
şirketlerinden birisi olan Naturelgaz, 2020
yılında 173,4 milyon metreküp doğal gaz
dağıtımı gerçekleştirerek yüzde 25 pazar payıyla
lider konumunu güçlendirdi. Şirket, orta
vadeli büyüme planları kapsamında, altyapısı

gelişmemiş, ancak
özellikle elektrik üretimi
ve sanayi için taşımalı
doğal gaz ihtiyacı
bulunan Sahra Altı
Afrika ülkelerine faaliyet
alanını genişletmeyi
öngörüyor.
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Türkiye’nin en itibarlı lojistik şirketi

5 ton taşıma kapasiteli Ford Transit

bu yana topluma, çevreye ve çalışanlarına karşı
görevlerini eksiksiz yerine getirmeye çalıştığını
söyleyen Ekiz, “Başarımızın temelinde;
sürekli yeni fikirler bulma becerisi ve yaratıcı
fikirlere yatırım var. İnanarak çalışırsak
aşamayacağımız hiçbir engelin olmadığını
biliyoruz. Dünyanın en iyisi değil, dünya için
en iyisi olmaya çalışırken takdir görmek,
böylesine saygın bir ödülle onurlandırılmak
bizi çalışmalarımızda cesaretlendiriyor.”
diye konuştu. Toplumun geleceğine katkı
sağlamak ilkesiyle hareket eden Ekol’ün,
çalışmalarının karşılık bulmasından duydukları
memnuniyeti dile getiren Ekol Kurumsal
İletişim Direktörü Arzu Çetin ise “Yaptığımız
her işte marka değerlerimize sahip çıkıyor ve

Ford Transit 5 ton versiyonuyla tanıtıldı. Ford’un bugüne dek ürettiği taşıma kapasitesi en yüksek
Transit olarak öne çıkan yeni 5 tonluk Transit araçlar, daha gelişmiş süspansiyon, aktarma
organları ve frenler gibi çeşitli özellikler içeren varyantlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

T

he ONE Awards’ta kazananlar;
toplam 12 ilde, bin iki yüz kişiyle
yüz yüze yapılan görüşmeler
sonucunda halkın tercihiyle
belirlendi. İtibar ve Marka Değer
Performans Ölçümü araştırması sonuçları
temel alınarak 53 kategoride gerçekleştirilen ve
bu sene yedincisi düzenlenen The ONE Awards
ödülleri, 17 Mart’ta çevrim içi platformda
düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İkinci
kez en itibarlı şirket seçilmenin gururunu
yaşadıklarını ifade eden Ekol Türkiye Ülke
Müdürü Arzu Akyol Ekiz, “Her şeyden önce
sonucun halkın seçimi neticesinde belirlenmiş
olması bu ödülü bizim için daha da anlamlı
kılıyor.” dedi. Ekol’ün kurulduğu ilk günden

F
onların ışığı altında müşterilerimize en yüksek
kalitede hizmet veriyor, motivasyonu yüksek,
tutkulu ve yapıcı bir ekip olarak mutlaka en
iyi çözümü sunuyor ve hayata geçiriyoruz.”
değerlendirmesinde bulundu.

Hafif ticari araçlara özel yeni yağ serisi
PETRONAS Urania Hafif Ticari Araç Motor Yağları tüm Avrupa’da ilk Türkiye’de satışa sunuldu.
PETRONAS Türkiye Genel Müdürü Burak Işıldak, “Hafif Ticari Araçlar için ileri teknolojiyle
geliştirdiğimiz yeni PETRONAS Urania serisi, yağ değişim aralıklarını uzatıyor, aşınmayı en aza
indiriyor, beklenmedik arıza sürelerini azaltıyor ve işletmelere operasyonel esneklik sağlıyor” dedi.

P

etronas Madeni Yağlar, Yeni
Urania Hafif Ticari Araçlara
Motor Yağları serisini tüm
Avrupa’da ilk olarak Türkiye’de
pazara sundu. Şirket, hafif ticari
araçlar için daha güçlendirilmiş bir formülle
tasarladığı Strong Tech™ teknolojisine
sahip Urania LCV serisiyle, zorlu koşullarla
baş etmek zorunda olan hafif ticari araç
sürücülerinin ihtiyaç duyduğu dayanıklılığı
sunuyor. FIAT Doblo, Peugeot Partner,
Renault Kangoo, VW Transporter, Mercedes
Vito, Ford Transit Connect gibi küçük ve orta
ölçekli hafif ticarilerden, FIAT DUCATO,
VW Crafter, Mercedes Sprinter, Ford Transit,
Citroen Jumper, Peugeot Boxer gibi şehir içi
servis veya yük taşımacılığında kullanılan
büyük ölçekli hafif ticari araçlar için özel
olarak geliştirilen PETRONAS Urania LCV
serisi, araçlara daha uzun süre yağ değişimi ve
daha güçlü performans sağlıyor.
DEĞİŞİM ARALIKLARINI UZATIYORUZ
PETRONAS Türkiye Genel Müdürü Burak
Işıldak, pazara sundukları yeni Urania serisi
hakkında şunları ifade etti: “Geçtiğimiz ay
lansmanını gerçekleştirdiğimiz Urania serisi
artık tüm Türkiye’de ulaşılabilir durumda.

Bununla birlikte Hafif Ticari Araçların
ihtiyacı olan yüksek performans ve verimi
ülkemizin dört bir yanına ulaştırmaktan
mutluluk duyuyoruz. Şirket olarak her zaman
tüm araç sahiplerinin/kullanıcılarının yanında
olmak ve onları desteklemek yaklaşımıyla
hareket ediyoruz. Ar-Ge süreçlerimizi de

bu vizyonla sürdürüyoruz. Hafif Ticari
Araçlar için StrongTechTM teknolojisiyle
geliştirdiğimiz yeni PETRONAS Urania serisi,
yağ değişim aralıklarını uzatıyor, aşınmayı en
aza indiriyor, beklenmedik arıza sürelerini
azaltıyor ve işletmelere operasyonel esneklik
sağlıyor.”

ord yeni 5 ton taşıma kapasiteli
Transit ailesini tanıttı. Transit’in
daha fazla yükleme kapasitesi
sunan, yeni 5 tonluk ‘van’
ve ‘kamyonet’ versiyonlarını
müşterilerine sundu. Transit’in yeni van ve
kamyonet versiyonları, ağır ticari emisyon
(HDT) normlarına uygun Ford’un 170 PS 2.0
litre EcoBlue dizel motora sahip. Dayanıklılık,
performans ve yakıt verimliliği en üst seviyeye
taşıyor. Ayrıca, filo çözümleri için, isteğe bağlı
olarak sınıfının lideri 10 ileri vitesli otomatik
şanzıman seçeneğiyle de tercih edilebiliyor.
300 kg ek taşıma kapasitesi, özellikle belediye
hizmetleri ve inşaat gibi alanlarda çalışan ağır
ticari araç operatörlerin hayatını kolaylaştırıyor.

Takviyeli yan gövde, daha ağır yükler
taşınırken dayanıklılığı destekliyor; mevcut
modelden yeni versiyona aktarılan düz yükleme
alanı, bağlama noktaları, arka tampona entegre
basamak ile 4.217 mm yükleme uzunluğu
sağlıyor. Böylece boru veya panel gibi standart
uzunluktaki ürünleri de yüklemeyi ve taşımayı
kolaylaştırıyor.

5 tonluk Transit kamyonetin ‘çift kabin’
versiyonu, kasasız olarak, 2.690 kg’a kadar
maksimum yük taşıma kapasitesine sahip. ‘Tek
kabin’ versiyonu ise, filo çözümleri dahilinde
isteğe bağlı sunuluyor. Transit kamyonet ayrıca,
damperli, yandan yüklemeli, üstten erişimli
veya araç taşıyıcı gibi açık gövde dönüşümleri
için ideal bir seçenek oluyor.

ÇİFT KABİN VERSİYONU DA VAR
Ford’un 5 tonluk Transit Kamyoneti
ise müşterilere üç dingil mesafesi, dört şasi
uzunluğu, veya sürücü dahil yedi kişiye kadar
koltuk içeren çift kabin gibi özellikler arasından
gereksinimlerine en uygun olanları seçebilme
imkânı sunuyor.

AĞIR İŞLER İÇİN GELİŞTİRİLDİ
Ford’un bugüne kadarki en yetenekli Transit
versiyonları, önemli mekanik yenilikleri de
içeriyor. Tüm 5 tonluk Transit versiyonlar, arka
tekerden çekiş özelliğiyle tam yüklü haldeyken
optimum yol tutuşa sahip olmanın yanı sıra
Ford’un Euro 6 güç aktarma organlarıyla
donatılmış oldukları için optimum dayanıklılık,
performans ve yakıt verimliliği sunuyor. 170
PS 2.0 litre EcoBlue dizel motor, 390 Nm’ye
kadar tork üreterek en ağır yüklerin taşınmasını
kolaylaştırıyor. ‘Elektrik Destekli Direksiyon’
tüm 5 tonluk Transit’lerde standart donanım
olarak sunuluyor. Yeni 5 tonluk Transit araçlar,
altı vitesli manuel şanzıman ya da filo çözümleri
için isteğe bağlı olarak, Ford’un sınıfının lideri
10 vitesli otomatik şanzımanı ile de tercih
edilebiliyor.

VAN VE KAMYONET VERSİYONLARI
Ford, Transit’in yeni versiyonları ile daha
yüksek taşıma kapasitesine sahip ticari araç
arayan müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt veriyor.
5 tonluk Transit’in van versiyonu Ford’un
ikonik yüksek tavanlı “Jumbo” van versiyonu
olarak maksimum 2.422 kg’a kadar net yük
taşıma kapasitesi, 15,1 m3 yük hacmi ve beş
Euro palet kargo taşıyacak kadar yük alanı ile
sunuluyor.

Salgına rağmen hedefleri aştık
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Yetkili Satıcısı Lokman Koçaslan Otomotiv, düzenlediği
‘2020-2021 Değerlendirme Toplantısı’ ile geride bırakılan yılın değerlendirmesini yaptı,
gelecek yıla ilişkin de hedeflerini paylaştı.

2

020 yılında yaşanan zorlu sürece
rağmen başarılı bir satış grafiği
yakalayan MAN Kamyon ve
Otobüs Ticaret A.Ş. Yetkili Satıcısı
Lokman Koçaslan Otomotiv,
“2020-2021 Değerlendirme Toplantısı”
düzenledi. Lokman Koçaslan Otomotiv Genel
Müdürü Müjdat Aras ve MAN Kamyon
Satış ve Satış Sonrası Hizmetler ekiplerinin
katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; 2020
yılının genel bir değerlendirmesi yapılarak,
2021 yılına ilişkin de hedef ve öngörüler
paylaşıldı. Lokman Koçaslan Otomotiv Genel
Müdürü Müjdat Aras, “MAN araçları, geçen
yıl lojistikten inşaata, al-tyapıdan taşımacılığa
kadar birçok sektörün tercihi oldu.

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda da yine üstün
nitelikli araçları ve sunduğu hizmetlerle
sektörde fark yaratmaya devam ediyor”
diye konuştu. Aras, şöyle devam etti:
“2020 yılında, MAN kalitesini tüm Türkiye’ye
yaymayı temel öncelik olarak gördük. Bu
hedef doğrultusunda da yıla hızlı bir giriş
yaptık. Ancak yılın ikinci çey-reğinde ortaya
çıkan ve tüm dünyayı etkileyen Covid-19
salgını, her sektör gibi bizi de etkiledi. Ama
pandemiye bağlı talep azalmasından kaynaklı
mecburi düşüşler yaşansa da biz, salgına
rağmen 2020 yılını hedeflerimizin üzerinde
kapattık. Özellikle karantina dönemi ile birlikte
operasyon süreçlerimizde değişiklikler yaşansa
da ekibimiz ile beraber çok güzel işlere imza

attık. Özellikle Türkiye’nin önemli firmalarına
yüksek adetlerde teslimatlar gerçekleştirdik.
Lokman Koçaslan Otomotiv olarak, 2021
yılında hedefimiz; Türkiye’de MAN bayileri
arasında pazar payımız ile birinci olmak. Bu
kapsamda yeni yılda da müşterilerimizin
ihtiyaçlarına yönelik geniş ürün yelpazemiz
ve Bursa, Balıkesir, Eskişehir’de bulunan üç
servisimiz ile her zaman yanlarında olmaya
devam edeceğiz.”
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Sıvılaştırılmış gaz taşımaya iki önemli yatırım

Seviye 4 ile otonom üreticileri gölgede bıraktı

OMV Türkiye, LNG olarak bilinen sıvılaştırılmış doğal gazın taşımacılıkta kullanımında önemli
yatırımlar yaparak şirketin çevre ve sürdürülebilirlik konularına verdiği önemi vurguladı. OMV
Türkiye, filosunun yüzde 10’unu LNG yakıtlı araçlarla değiştirerek Türkiye’nin en büyük LNG yakıt ile
çalışan tanker filosuna sahip oldu.

Karsan dünyanın ilk Seviye 4 otonom otobüsünü yola çıkardı. Birçok otonom araç üreticisini
gölgede bırakan marka, yine yerli yazılım ile rotadan çıkmıyor. Sürücüye ihtiyaç duymadan yolcu
bindirme ve indirme işlemlerini de yapan model, 300 kilometrelik menzile sahip.

T

ürkiye’de LNG’nin kara
taşımacılığında kullanımına
öncülük eden OMV Türkiye,
mobilite yatırımlarını iki
aşamalı olarak hayata geçirdi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
raporuna göre 2020 yılında LNG satışında
pazar lideri olan OMV Türkiye, yüksek güvenlik
standartlarına sahip 80 araçlık tanker filosunun
yüzde 10’unu LNG yakıt kullanan araçlarla
değiştirdi. OMV Türkiye böylece Türkiye’nin
LNG yakıtlı en büyük filosuna sahip oldu. Bu
yatırımın paralelinde de Bolu’da LNG yakıtlı
tankerlere hizmet vermek üzere kapalı devre
bir LNG dolum garajını da hizmete aldı. 18
Mart 2021’de yapılan basın toplantısında OMV
Türkiye Genel Müdürü Serkan Hotoğlu bu iki
yatırıma değindi.
BORU HATTI OLMAYAN YERE LGN
TAŞIYORUZ
OMV Türkiye’nin doğal gaz konforunu
boru hattının ulaşamadığı yerlere 15 yıldır
LNG olarak taşıdığını ve hizmet verdiğini
vurgulayan Hotoğlu, 80 araçlık filo ile yılda
10 milyon kilometre yol yaparak Türkiye’nin

dört bir yanındaki yaklaşık 400 müşteriye
hizmet götürdüklerini söyledi. Hotoğlu “Dünya
karbon salınımının yüzde 20’si ulaşımdan
kaynaklanıyor, bunun karayoluna ilişkin
kısmının yüzde 65’i ise ağır vasıtalardan
kaynaklanmakta. Çevreci ve temiz bir yakıt
olarak LNG’nin karayollarında da kullanılması
için öncü olmak ve teşvik etmek istedik.
Filomuzun yüzde 10’unu LNG yakıt kullanan
IVECO çekicilerle değiştirdik. Bu girişimin
sürekliliği açısından Bolu’da kendi araçlarımıza
hizmet edecek hem dolum yapabileceğimiz
hem de araçlarımızın kullanımına ilişkin
verimlilik ve yakıt kullanımını yakından takip
edebileceğimiz, aynı zamanda arzu edildiğinde
paydaşlarımıza da kapılarını açabileceğimiz
bir tesisimiz olsun istedik. LNG’yi yakıt olarak
kullanan bu tankerlerimizle yılda yaklaşık 1,25
milyon kilometre yol yapmayı ve bu sayede
yılda yaklaşık 120 ton CO2 tasarrufu yapmayı
öngörüyoruz” dedi.
1600 KİLOMETRE MENZİLİ VAR
IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı
Işınak da yaptığı konuşmada “Sektörde söz
sahibi bir marka olarak LNG’yi yakıt olarak
kullanan ve yüksek teknoloji barındıran
çekicilerin pazar için önem taşıdığına
inanıyoruz. OMV Türkiye gibi düşük karbon
salınımına duyarlı bir şirkete gerçekleştirilen bu
filo satışı bizim için de çok önemli bir referans,
OMV Türkiye’ye ilk S-WAY LNG’li çekici filosu
olarak teslim ettiğimiz araçları 7 gün 24 saat
takip edecek, destek verecek yetkin bir ekibimiz
var. Türkiye’de ilk doğal gazlı aracımızı 2011
yılında satmıştık, yine IVECO olarak Türkiye’de

ilk LNG’li çekiciyi satan markayız, LNG’li
çekicilerimizin güç olarak dizel çekicilerden bir
farkı yok, 460 BG güç sunuyor ayrıca 1600 km
menzilleri var” dedi.
KARBON SALINIMINI AZALTACAK
OMV Türkiye Genel Müdürü Serkan
Hotoğlu toplantıda ayrıca gelişmiş
ekonomilerin iklim değişikliğinin önüne
geçmek ve karbon salınımlarını azaltmak
için önemli taahhütlere girdiği bu dönemde,
enerji dönüşüm süreçlerinin gelişimine her
zamankinden çok daha hızlı şahit olunacağına
dikkat çekti. Doğal gazın özellikle sanayi,
elektrik üretimi, kara ve deniz yolu ulaşımında
daha yüksek karbon salınımı olan kömür ve
petrol ürünlerinin yerini alma potansiyeli
olduğunu söyleyen Hotoğlu, “OMV’nin
global hedefi 2050 yılında ‘nette sıfır karbon’.
Özellikle kara ve deniz yolu taşımacılığında
LNG’nin tercih edilmesi bizim bu hedefimize
ulaşmamızda önemli bir rol oynayacak. Bu
nedenle sürdürülebilirlik çalışmalarımız
kapsamında yaptığımız LNG yakıtlı filo ve
dolum tesisi yatırımımızın; LNG kullanımının
teşviki ve yaygınlaşması açısından da öncü
olacağına inanıyorum. Biz belirlediğimiz ‘nette
sıfır karbon’ hedefine ulaşmak için hem global
faaliyetlerimizde hem Türkiye pazarında
LNG’nin yaygın kullanımı için birçok fırsatı ve
yeniliği değerlendireceğiz” dedi.

K

arsan dünyanın ilk Seviye
4 otonom otobüsünü yola
çıkardı. Dünyanın ilk sürücüsüz
otobüsünü yollara çıkarmaya
hazırlanan Karsan, yüzde
100 elektrikli olarak boy gösterecek. Seviye 4
otonom (sürücüsüz) araçla dikkat çeken, Atak
Electric, Karsan’ın 8 metre sınıfındaki yüzde
100 elektrikli modeli Atak Electric üzerinde
yapılan çalışmalarla geliştirilmiş. Karsan Ar-Ge
tarafından yürütülen projede, bir başka Türk
teknoloji şirketi ADASTEC’le işbirliği yapılmış.
ADASTEC’in geliştirdiği Seviye 4 otonom
yazılımları, Atak Electric’in elektrik-elektronik
mimarisine ve elektrikli araç yazılımlarına
entegre edilmiş.
52 KİŞİLİK MENZİLİ 300 KM
Araç, gücünü BMW tarafından geliştirilen
220 kWh kapasiteli bataryalardan alan ve 230
kW güce ulaşarak 2 bin 500 nm tork üreten
Atak Electric’in üzerine inşa ediliyor. Otonom
versiyon, tıpkı Atak Electric gibi 8,3 metrelik
uzunluğa, 52 kişilik yolcu kapasitesine ve 300
kilometrelik menzile sahip. Otonom Atak
Electric’in 8 metre alanında talebi karşılayacak
en ideal model olduğunu ifade eden Karsan
CEO’su Okan Baş, “Pazarda bu alanda bir
fırsat gördük ve hızlı hareket ettik. Bu alanda
ADASTEC gibi yine yüzde 100 yerli bir şirketle
işbirliği yapmamız ayrı bir gurur vesilesi. Atak,
boyutları ve sunduğu özelliklerle bizim için
bir fırsattı. Şu anda Amerika ve Avrupa’da bu
boyutlarda Seviye 4 otonom araç üreten başka
bir marka yok. Bu noktada, dünyada bir ilkiz.”
İLK SİPARİŞ ROMANYA’DAN
“Gerek boyutları gerek sahip olduğu
özelliklerle bir fırsat olarak gördüğümüz
Otonom Atak Electric duyulduğu günden
bu yana oldukça ilgi çekti. İlk siparişimizi
Romanya’dan aldık ve önümüzdeki günlerde
teslim edeceğiz. Ayrıca, kısa süre içerisinde
Avrupa’dan bir sipariş daha alabiliriz. Diğer
yandan aracımız, ABD’de Michigan’da bulunan
bir üniversite içerisindeki gerçek rotada da
kullanıma geçerek kampüs içinde öğrencileri
taşımaya başlayacak. Otonom Atak Electric için
hedef pazarımız ise Kuzey Avrupa” ifadelerini
kullandı.

Aracın toplam değerine bakıldığında
yerlilik oranının yüzde 70’in üzerinde olduğunu
vurgulayan Baş, “4 ayda bir siparişten sonra
ürün olarak çıkarıyoruz. Ama yerinde de 1
ay çalışmamız gerekiyor. 5 ay da bize nerede
kullanacağımızı söyleyin biz orada size otonom
araç vereceğiz” dedi.
HARİTAYI ÇİZ ROTAYI GİTSİN
Şu anda Tesla’nın Seviye 2 ve 3, MercedesBenz’in ise Seviye 3 Otonom sayıldığını ifade
eden ADASTEC CEO’su Ali Ufuk Peker,
“Problem farklı. Onlar dünyanın her yerinde
her zaman yapmak zorundalar. Biz belli bir
rotada yapıyoruz. Bu yüzden bizim kullanım
alanımızda seviye 4 yapmak bir miktar daha
kolay. Önceden haritalandırıyoruz” diye
konuştu.
DURAKTA DURUYOR YOLCU ALIYOR
Otonom Atak Electric’te aracın farklı
yerlerinde konumlanan çok sayıda LiDAR
sensör bulunuyor. Bununla birlikte, ön
kısımda bulunan gelişmiş radar teknolojisi,

RGB kameralarla yüksek çözünürlükte
görüntü işleme, termal kameralar sayesinde
ekstra çevre güvenliği gibi birçok yenilikçi
teknoloji de Otonom Atak Electric’in özellikleri
arasında yer alıyor. Gece veya gündüz, her
türlü hava koşulunda 50 km/s hıza otonom
sürüşte çıkabilen araç, bir otobüs sürücüsünün
yaptığı; rota üzerindeki duraklara yanaşma,
inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak ve
geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi
sağlama benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak
gerçekleştiriyor.
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Yatırıma odaklanan şirketler için başarı yılı olacak
OKT Trailer ürünlerinde sunduğu geniş konfigürasyon seçenekleri ile treyler ve üstyapı
ekipmanları sektörünün öncüleri arasında olmaya devam ederek geleceğe yönelik alt yapı
çalışmaları ile 2020 yılında başarısını pekiştirdi.

K

ullanıcı beklentileri
doğrultusunda tasarladığı
ve ürettiği araçlarla 40
yıldır sektörüne birçok ilki
kazandıran OKT Trailer Covid19 pandemisi sebebiyle umulmadık koşullarda
ve değişken piyasa koşullarında tamamlanan
2020 yılında, müşterilerinin ihtiyaçlarına özel
ürün gamı ile katma değer üretmeye devam
etti. 2020’nin pandemi nedeniyle hem dünya
hem Türkiye için zor bir yıl olduğunu üst düzey
güvenlik önlemleriyle çalışmalarını sürdürerek
uzun vadeli hedeflerine odaklandıklarını dile
getiren OKT Trailer Genel Müdürü Hakan
Maraş; “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.
Bu dönem dünyada olduğu gibi şirketimizde
de tüm süreçlerin dijitalleşmesi için kurum içi
çalışmalara ve yatırımlara yer verildi. 2020 yılı
lojistik sektörünün öneminin daha çok arttığı
bir yıl oldu, Lojistiğin her daim devam etmesi

ve her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulan
sektör haline gelmesi bizlere gelecek için farklı
neler yapabiliriz diye sorgulamaya ve planlama
yapmaya yöneltti. Geçtiğimiz yıllara kıyasla
2021 yılı; pandemi zaman dilimini başarılı
ile değerlendirmiş ve altyapı yatırımlarına
odaklanmış şirketler için başarılarını
taçlandıracakları bir yıl olacaktır.” dedi.
YENİ JENERASYONA HAZIRIZ
2020 yılının şirket içi çalışma ve insan
kaynakları süreçlerine ağırlık verilerek
yeni jenerasyona uygun çalışma koşulları
ve geleceğe yönelik ürün bazlı çalışmaların
projelendirilmesi süreçlerini tamamladıkları bir
yıl olduğunu ifade eden Maraş; “2018 yılından
bu yana hizmet veren Ar-Ge merkezimizde
geçtiğimiz yıl, yeni proje ve girişimler için
yoğun çalışma içerisinde olduğumuz bir
dönemdi. Dijital dönemin gerekliliklerini
yerine getirerek alt yapı çalışmalarımızda
ciddi bir yenileme ve aynı zamanda ürün
geliştirme konusunda yeni girişimler içerisinde
bulunduk. Bünyemize yeni katılan y ve z kuşağı
bireylerin, x kuşağı
çalışanlarımız ile
uyumlu ve etkin
çalışabilmesi adına
organizasyonel
gelişim süreçlerimizi
istihdam
stratejilerimiz ile
bütünleştirerek yeni
çalışma modellerini
modern dünyaya
entegre ederek güçlü
insan kaynağımızla
milli vizyonumuza
katkı sağlıyoruz.”

İHRACAT PAZARINDA ARANAN
MARKA KONUMUNDAYIZ
Dünya pazarında sahip olduğumuz güçlü
konumun en önemli dayanağının Ar-Ge
alanındaki çalışmalar olduğunun bilinci
ile ürünlerimizde ergonomik ve yenilikçi
çalışmalara önem veriyoruz diyen Hakan
Maraş; “Güçlü ve tecrübeli kadromuz ile artan
teknolojik gelişmeleri karşılamak ve hatta
öncesinde harekete geçmek için geleceğe
yönelik çalışıyor ve ürünlerimizi değişen
teknolojiye uygun olarak geliştiriyoruz.
Dünyada sayılı ülkemizde ilk olacak birçok
mega projeye imza attık. Farklı ülkelerin farklı
hava koşulları, yol koşulları, stantları vb. tüm
süreçlere hızlı cevap verebilme ve özel projeler
üretebilme kabiliyetimiz ile ihracat payımızı
arttırırken yeni iş birlikleri ve projelere imza
attık. Ürünlerimiz, Avrupa başta olmak üzere
Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde tercih OKT
asındadır. Türkiye’yi temsil etme prestijimizi
artırarak bu ve benzeri projelerimizin çıktısı
sonucu ihracat pazarında aranan marka
konumunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
FÜTÜRİSTTİK ÇALIŞMALARIMIZ İLE
GÜNDEME GELECEĞİZ
Dünya genelinde yaşanan pandemi
sebebiyle 2020 yılında ertelediğimiz
çalışmalarımızı 2021 yılında hızlandırmaya
çalışıyoruz. 2021 yılı bizim için yaşanan
olaylardan tecrübe edinip bu birikimlerin
çıktılarını alacağımız bir yıl olacak. Geleceğe
bakış açımız ile treyler modasını değiştirecek
ve Dünya’da ses getirecek kullanıcı dostu yeni
nesil gıda tankeri çalışmalarımıza hızla devam
ediyoruz. Üstün Teknolojik gelişmelerden
faydalanarak tasarlanan, farklı çizgisiyle
estetik görünümlü, ayrıcalıklı, alışılmışın
dışında, kullanıcı ergonomisini ön planda
tutan, oldukça iddialı, benzersiz özellikleri ile
geleceğin treyler modeli olan yeni nesil gıda
tankeri ile gıda taşımacılığında üstün kullanım
dinamiklerini müjdeleyecek olan OKT Trailer,
yeni dönemde fütüristtik çalışmaları ile
gündeme gelecek.
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Citroen Berlingo’da elektriklendiriyor
Yeni Citroën ë-Berlingo elektrikli seçeneğiyle dikkat çekiyor. Berlingo’nun elektrikli versiyonu
280 km’ye (WLTP normu) varan elektrikli sürüş menzili sunarken, ferah bir iç mekan,
modülerlik ve pratiklik sunuyor.

C

itroën Berlingo’nun elektrikli
versiyonu çok önemli. Bu
tarz hacimli gövde tiplerinde
çok daha hassas olan çevresel
sorunlara modern bir yanıt olan
ë-Berlingo, aynı zamanda çevresel ayak izine,
otomobil bütçesine ve doğaya önem veren
müşterilere hitap ediyor. En güncel elektrikli
araç teknolojisini bünyesinde barındıran
yapısıyla akıcı, sessiz ve çevreci bir sürüş sunan
ë-Berlingo, pratiklik, işlevsellik ve kullanım
kolaylığı gibi Berlingo’ya has tüm özellikleri
de sunmaya devam ediyor. ë-Berlingo her
bir yolculuğu rahatlatıcı bir deneyime
dönüştürüyor. Son derece sessiz ve titreşimden
arındırılmış bir şekilde çalışan elektromotor,
otomobili vites geçişleri olmadan ve ilk hareket
anından kullanıma sunduğu yüksek tork
değeriyle akıcı bir şekilde hızlandırıyor. Citroën
ë-Berlingo aynı zamanda yüksek oturma
pozisyonu, yumuşak direksiyonu ve 10,8 metre
dönüş çapı ile konforlu ve pratik bir sürüş
sunuyor.

136 BEYGİR GÜCÜNDE
Elektromotor, seçilen sürüş moduna
ve sürüş koşullarına bağlı olarak çalışıyor.
Maksimum 100 kW (136 HP) güç ve ilk
hareket anından 260 Nm tork üretimi ile
ë-Berlingo seçilen sürüş moduna bağlı olarak
135 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.
Sürüş modları ë-Toggle kumanda paneli
üzerinden seçilebiliyor. Toplam üç farklı sürüş
modu bulunuyor. 80 kW/210 Nm üreten
Normal mod, günlük kullanım için ideal
bir performans-menzil dengesi sunuyor. 60
kW/180 Nm üreten Eko mod, ısıtma ve klima
sistemini kapatmadan gücünü kısarak ve
motorun güç ve tork üretimini sınırlayarak
menzili uzatıyor ve sakin yumuşak bir sürüş
sunuyor. 100 kW/260 Nm üreten Performans
modu ise örneğin ağır yükleri taşımak üzere
motorun gücünü en üst seviyeye çıkartarak
performansı arttırıyor.
MENZİLİ 280 KİLOMETRE
Sadece fonksiyonellik, kullanım kolaylığı
veya geniş iç hacim gibi aktif yaşam tarzına
yönelik araçlara özgü özellikler sunmakla
kalmayan ë-Berlingo, sıfır emisyonlu yapısıyla
kısıtlamaların olduğu şehir merkezlerine
özgürce erişim sağlarken, farklı kullanıcıların

gereksinimlerini karşılamak üzere uzun bir
elektrikli sürüş menzili sunuyor. ë-Berlingo’s
50 kWh kapasiteli lityum-iyon bataryasıyla
sürüş koşullarına bağlı olarak 280 km’ye
varan bir elektrikli sürüş menzili sunuyor. En
güncel elektrikli araç teknolojisini bünyesinde
barındıran ë-Berlingo’nun her iki gövde tipinde
de aynı elektromotor ve batarya tipi sunuluyor.
30 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ
ë-Berlingo’nun şarj gereksinimlerini
karşılamak üzere üç farklı çözüm sunuluyor. Bir
Green’Up soket, bataryanın büyük bölümünün
bir gecede şarj edilmesini sağlayarak günlük
kullanım için hazır hale getiriyor. Mod 2 kablo
evde, iş yerinde veya park alanında kullanım
için devreye giriyor. Bu şarj modu standart
8A soketi veya gelişmiş 16A soket (Green’Up
ünitesi ve soketi) ile uyumlu olup bataryayı 15
saatten daha kısa sürede tamamen şarj ediyor.
Bireysel veya halka açık hızlı şarj, 3,7 ile 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 50
kWh’lik bataryanın %80 doluluğa 30 dakikada
ulaşmasını sağlıyor. ë-Berlingo, hızlı şarj süresi
açısından pazarda kendi segmentinin en iyisi
olarak öne çıkıyor.
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Mercedes-Benz Türk Patentin yıldızı oldu
Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine kurulduğu günden beri önem veren Mercedes-Benz Türk, 2020
yılında gerçekleştirdiği 177 adet patent başvurusu ile tüm şirketler arasında Türkiye üçüncüsü oldu.

M

ercedes-Benz Türk
Aksaray Kamyon
Fabrikası’nda ve Hoşdere
Otobüs Fabrikası’nda
bulunan AR-GE
Merkezleri; Avrupa Birliği’nin araştırma,
geliştirme ve inovasyon projelerine destek
olan Horizon2020 programında projeleriyle
yer alıyor. Mercedes-Benz Türk Kamyon
ve Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE
ekipleri, AR-GE ve inovasyon çalışmalarına
hız kesmeden devam ediyor. 2020 yılında
Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Ekibi
84 adet, Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE
Ekibi de 93 adet olmak üzere toplamda
177 adet patent başvurusunda bulundu.
Başvurulan bu patentler ile MercedesBenz Türk, 2020 yılında en çok patent
başvurusunda bulunan üçüncü firma oldu ve
2015’ten bu yana 5 yıllık süreçte toplam 334
adet patent başvurusuna ulaştı. Araştırma
ve Geliştirme faaliyetlerine kurulduğu
günden beri önem veren Mercedes-Benz
Türk’ün Aksaray Kamyon Fabrikası’nda
ve Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda bulunan
AR-GE Merkezleri uluslararası projelerde
yer alıyor. Mercedes-Benz Türk, Avrupa
Birliği’nin araştırma, geliştirme ve inovasyon
projelerine destek olan Horizon2020
programı çerçevesinde RECOTRANS,
DECOAT, VOJEXT, ALBATROSS projeleri

ile Hibe Programı’na dört kez kabul edildi.
Avrupa Birliği’nin 80 milyar avro bütçeli en
büyük AR-GE destek programı “Sekizinci
Çerçeve Programı” ya da diğer bir adıyla
Horizon2020; akıllı, sürdürülebilir ve
kapsayıcı ekonomik büyümeye ulaşılmasına
yardımcı olmayı hedefliyor. Mercedes-Benz
Türk Kamyon ve Otobüs AR-GE Ekipleri ilk
kez 2017’de başvurdukları bu programa yeni
projeleriyle de katılmayı hedefliyor.
93 BAŞVURU YAPTIK
Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE
Direktörü Emre Kuzucu; “Ana şirketimiz
Daimler AG’nin global ağı içerisinde çok
önemli bir konuma sahip olan Hoşdere AR-GE
Merkezimizde çok çeşitli alanlarda yetkinliklere
sahibiz. Yeni ya da mevcut otobüslerin
karoseri, dış donanım ve aerodinamik

hesaplamaları haricinde, iç donanım, iç
aydınlatma konseptleri, dokümantasyon,
elektrikli konfor sistemleri, kablo demetleri ve
diyagnoz/bağlanabilirlik gibi detaylarındaki
etkinliğimizi gerçekleştirdiğimiz dayanım
ve yol testleri ile son kullanıcılara
hazır hale getiriyoruz. Hoşdere AR-GE
Merkezi’nde geliştirdiğimiz bu yeni
teknolojiler, Türkiye’deki fabrikalarımız
haricinde Daimler’in Mannheim, Ulm
ve Ligny gibi üretim tesislerindeki
araçlarında da uygulanıyor. Sadece 2020
yılında gerçekleştirdiğimiz 93 adet patent
başvurusuyla, alanımızda liderliğimizi
pekiştirirken, ülke ekonomisine de katkı
sağlamaktan dolayı gurur duyuyoruz. 8-14
Mart Bilim ve Teknoloji Haftası sebebiyle
ülkemizde, bu alanda emeği olan herkese
saygılarımızı iletiyoruz.” dedi.

Otopartik ürün gamı genişletiyor
Otopratik, akü, hava, polen, yağ ve yakıt filtreleri gibi yedek parça ürünleri de yer alan geniş
ürün gamına cam suyu ve antifrizden oluşan oto bakım kategorisi ürünlerini de dahil etti.

O

topratik marka cam suyu ve
antifriz ürünlerini de sundu.
Otopratik, otomotiv satış
sonrası hizmetler sektöründe
güçlü bir çözüm ortağı olmak
üzere ürün gamını genişletmeye devam
ediyor. Lider marka, yedek parça alanındaki
yatırımlarından sonra araç bakımında ve zorlu
hava koşullarında hem güvenlik hem de yüksek
performans için kritik öneme sahip olan cam
suyu ve antifirizi de ürün yelpazesine dahil etti.
2020 yılında hava, polen, yağ ve yakıt filtreleri
ile genişlettiği hizmet yelpazesindeki ürün
sayısı 54 oldu.

-25 DERECEYE KADAR DAYANIKLI
CAM SUYU
1 litre, 2,5 litre ve 5 litre olmak üzere üç
ayrı paket seçeneği ile Otopratik noktalarından
temin ediliyor. Otopratik marka cam suları -25c
dereceye kadar aracın cam suyunun donmasını
engelliyor. Yağışlı havalarda görüş alanını en
optimal şekilde temizlenmesine destek oluyor.
1 litre ve 3 litre seçenekleri bulunan Otopratik
marka antifrizler ise -40c dereceye kadar aracın
soğutma sıvısının donmasını engellemesinin
yanı sıra sürekli kullanımda aracın motor
ömrünü uzatıyor.

LASTİĞİN ÖTESİNDE HİZMET
SUNUYOR
Brisa Satıştan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Cenk Koçdor genişleyen Otopratik
hizmetleriyle ilgili şunları söyledi; “Otopratik
mağaza zincirlerimiz, Brisa’nın lastiğin
ötesinde hizmet sunma vizyonunun en güzel
örneklerinden biri. Araç sahiplerinin tek
noktada binek ve hafif ticari araçları ile ilgili
tüm ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla
faaliyete aldığımız bu hizmete yaptığımız
yatırımlar, değişen ihtiyaçlar ve müşteri
beklentileri doğrultusunda devam ediyor.
Hedefimiz sektörün tedarik ihtiyaçlarını tek
noktadan karşılayacakları güçlü bir çözüm
ortağı olmak.”
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Renault ticari modellerini yeniledi

Renault, hafif ticari ürün gamını yeniledi. Marka, Yeni Express Van, Yeni Kangoo Van, Yeni
Trafic ve Yeni SpaceClass modellerini tanıttı.

R

enault ‘LCV Show’ adlı etkinlikte
yeni hafif ticari araç stratejisini
ve yenilenen ürün gamının
detaylarını paylaştı. Etkinlikte
tanıtılan modellerden tamamen
yeni Express Van, dinamik dış tasarımıyla
marka kodlarına eksiksiz uyum sağlıyor.
Pazardaki diğer modellerden farklı boyutları
yüklemeyi kolaylaştırırken, geniş saklama alanı
ve konforu ileriye taşıyan koltuklarıyla modern
bir iç mekân sunuyor. Tamamen yeni Express
Van, işletmelerin tüm temel ihtiyaçlarına cevap
veriyor. Segmentindeki en iyi oranlarıyla öne
çıkan plan tamamen yeni Express Van, 4.39
m uzunluk, 1.91 m yüklenebilir taban alanı ve
716 mm genişliğinde sürgülü yan kapıya sahip.
Kullanışlı boyutlarıyla benzinli versiyonu ile
maksimum 780 kg ve dizel versiyonu ile ise 650
kg yük taşıma kapasitesi sunuyor. Tamamen
yenilenen Express Van’ın kokpitinde ise 48
litrelik kokpit saklama alanı bulunuyor.
8 İNÇ DOKUNMATİK EKRAN
Tamamen yeni Express Van’a Connect
R&Go radyonun yanı sıra navigasyonlu ya da
navigasyonsuz 8 inç dokunmatik ekranla gelen
Renault EASY LINK olmak üzere 3 farklı
multimedya sistemiyle sahip olunabiliyor.
Araç ayrıca akıllı telefon indüksiyonlu şarj
cihazı, üç USB girişi ve biri bagaj bölmesinde
olmak üzere dört adet 12V soket içeriyor.
Araçta, sürüş güvenliğini ve sürücünün görüş
kabiliyetini önemli ölçüde artıran bir dizi yeni
sürüş desteği sunuluyor. Arka Görüş Asistanı,
Kör Nokta Uyarı Sistemi, Römork Denge
Sistemi, Hız Sabitleyici, Yokuş Kalkış Desteği,
Yol Tutuş Desteği gibi yardımcılar, tamamen
yeni Express Van ile gelen güvenlik sistemleri
olarak öne çıkıyor. Tamamen yeni Express
Van Avrupa’da, 6 ileri manuel şanzıman ile
kombinlenmiş, 1.3 litre TCe 100 beygir benzinli
motorun yanı sıra, 1.5 Blue dCi 75 beygir ve 95
beygir dizel motorlar seçeneklerini tüketicilerle
buluşturacak. Avrupa dışında ise, 1.6 litre
SCe 110 beygir benzinli motor (5 vitesli düz
şanzımanlı) ve 1.5 Blue dCi 95 dizel motor (6
vitesli düz şanzımanlı) ile satışa sunulacak.
YENİ KANGOO VAN
Tamamen yeni Kangoo Van, orta gövde
sütunu çıkarılarak önceki modelin iki katı olan
1.446 mm genişliğindeki açıklıkla pazardaki en
geniş sağ yan giriş açıklığını sunuyor. Şehir içi
yollarda ekstra kullanışlı olan “Open Sesame

by Renault” olarak bilinen bu en son yenilik,
yükün yan taraftan yüklenip boşaltılmasını
sağlayarak dar park alanlarında arka kapağın
açılmasıyla ilgili sınırlamaların önüne geçiyor.
Tamamen yenilenen model iki farklı uzunluk
seçeneğiyle geliyor. Uzun versiyonunda ekstra
geniş sürgülü yan kapı (864 mm) ile segment
lideri konumunda bulunuyor. Ayrıca, 3.548
mm ile en iyi yük uzunluğuna sahip. Depolama
kapasitesi 4.2 ile 4.9 metreküp arasında,
standart versiyonda ise 3.3 ile 3.9 m³ arasında
değişiyor. 7 vitesli EDC otomatik şanzıman ve
6 vitesli düz şanzımanlı model, 1.3 TCE (100
ve 130 beygir) benzinli motor ve 1.5 Blue dCi
(75, 95 ve 115 beygir) dizel motorla donatıldı.
2022’nin başında E-TECH versiyon da
planlanıyor.

TRAFIC COMBI VE RENAULT
SPACECLASS
Renault, yolcu taşıma araçlarını 2 modelle
tanıtıyor. Tamamen yeni Renault Trafic, çok
sayıda yolcu için Combi ya da VIP müşterileri
taşımak için SpaceClass’ı sunuyor. Trafic’in
DNA’sı artık daha kaslı görünüm, optimize
edilen iç mekân, aralarından seçebileceğiniz
daha fazla sayıda motor ve daha güvenli
performansla her zamankinden daha güçlü.
Hem daha zarif hem de etkileyici olan tamamen
yeni Renault Trafic Combi ve SpaceClass’ın ön
kısmı, özel ve kurumsal müşterilerin tümüne
hitap edecek şekilde tamamıyla yeniden
tasarlandı. C formundaki LED ışık imzası
modern bir dokunuş katıyor. Tamamen Yeni
Combi Trafic ve Tamamen Yeni SpaceClass
artık her kullanıma uygun EDC şanzıman
kombinli üç adet Blue dCi motor seçimiyle
sunuluyor. Stop & Start teknolojisiyle donatılan
seri, Euro 6D FULL standartlarıyla belirlenen
en son düzenlemelere uyum sağlıyor.
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne 5 Conecto Solo
Çarpışma önleyici fren asistanı ve dönüş yardımcısı gibi öncü güvenlik donanımlarıyla ilkleri
sunan Mercedes-Benz Conecto Solo, Kahramanmaraş halkının güvenli bir biçimde seyahat
etmesini sağlayacak. Yeni otobüslerde ayrıca, Covid-19 salgınına karşı yeni antiviral etkili yüksek
performanslı aktif filtre yazılımı ve aktif filtreler de kullanılarak hijyen seviyesi artırılıyor.

K

ahramanmaraş Büyükşehir
Belediyesi, toplu ulaşım hatlarında
kullanılmak üzere 5 adet 2021
model Mercedes-Benz Conecto
Solo aracı, Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen
törenle teslim aldı. Kahramanmaraş halkına
hizmet verecek olan Mercedes-Benz Conecto
Solo; şehir içi otobüs sektöründe Türkiye’de
ilk defa sunulan çarpışma önleyici fren
asistanı ve dönüş yardımcısı gibi güvenlik
donanımlarıyla fark yaratıyor. Dünyanın
en modern otobüs fabrikalarından olan
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen
Mercedes-Benz Conecto Solo, tam alçak
tabanlı yapısıyla geniş bir iç mekâna sahipken;
ekonomik ve çevreci E6 motoruyla benzersiz
yakıt ekonomisi sağlayan reküperasyon
(geri kazanım) modülünü de barındırıyor.
Mercedes-Benz Türk Şehir İçi Otobüs ve Kamu
Satış Grup Müdürü Orhan Çavuş, törende
yaptığı konuşmada “Yeni otobüslerde ayrıca,

Covid-19 salgınına karşı yeni antiviral etkili
yüksek performanslı aktif filtre yazılımı ve
aktif filtreler de kullanılarak hijyen seviyesi
artırılıyor. Düşük yakıt tüketiminin sağladığı
uygun işletim maliyetleri ve yüksek üretim
kalitesiyle Conecto Solo modelimizin
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne uzun
yıllar boyunca hizmet edeceğinden eminiz.
Kahramanmaraş halkının ulaşım ihtiyaçlarında
Conecto Solo otobüslerimizi tercih ederek
konfor ve güvenliği önceliklendiren
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne
teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş halkının
sağlıklı günlerde araçlarımızla seyahat
etmelerini temenni ediyoruz.” dedi.
HAVA 2 DAKİKADA BİR YENİLENİYOR
Mercedes-Benz örnek niteliğinde güvenlik
donanımları sunmaya devam ediyor. Covid19 pandemisine karşı otobüslere takılan
yeni iklimlendirme sistemi bu güvenlik
donanımlarının başında yer alıyor. MercedesBenz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndan
Şubat 2021 itibarıyla çıkacak tüm şehir içi
otobüslerde aktif filtreler standart donanım
oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne
teslim edilen Mercedes-Benz Conecto Solo
otobüsler de bu aktif filtre yazılımı ve aktif
filtrelere sahip. Mercedes-Benz otobüslerinin
yeni filtre teknolojisi, yayılım riskini en aza

indirmek için tasarlandı. Tam otomatik
iklimlendirme sistemi, araç içerisindeki havayı
sürekli olarak değiştiriyor. Her iki dakikada
bir aracın içindeki hava sürekli ve tamamen
yenileniyor. Ofislerde en az saatte bir, diğer
yaşam ortamlarında ise en az iki saatte
bir havanın yenilendiği düşünüldüğünde,
Mercedes-Benz otobüslerinin yeni yazılım
ve filtrelerinin üstün teknolojisi daha iyi
anlaşılıyor. Yeni iklimlendirme sistemine
sahip filtrelerin olduğu otobüslerin ön ve
arka kapısına yapıştırılan logolu özel etiket
ile yolcular, araca binmeden önce aktif filtre
varlığının kontrolünü sağlayabiliyor.

Nesgün Turizm filosuna ‘Sultan’ geldi
Sultan Comfort ile sektörde konfor çıtasını yükseltip kazancı artıran Otokar, Nesgün Turizm’in de
tercihi oldu. Yalova’da personel taşımacılığının yükselen isimleri arasında yer alan şirket, filosunu
10 adet Sultan Comfort ile güçlendirdi.

K

oç Topluluğu şirketlerinden Otokar, kurumların filoları için
öncelikli tercihi olmaya devam ediyor. Müşteri beklentileri
ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği Sultan Comfort
ile turizm ve servis taşımacılığının gözdesi olan Otokar,
son teslimatını Nesgün
Turizm’e gerçekleştirdi.
Araçlarında konfor, güvenlik
ve ekonomiyi bir arada
sunan Otokar, 10 adet Sultan
Comfort’u Nesgün Turizm’e
teslim etti. Otokar Kocaeli
Bayisi Gaziantepli Kardeşler
Otomotiv tarafından
gerçekleştirilen teslimat
töreni, Nesgün Turizm
Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Eski, Yönetim Kurulu
Ortakları Sinan Gündüz,
Oktay Tunç, Filo Müdürü
Nuhi Tunç, Gaziantepli
Kardeşler Bayi Satış Yöneticisi
Vedat Kaşıkçı’nın katılımıyla
gerçekleşti. Törende Nesgün
Turizm Yönetim Kurulu

Başkanı Ömer Eski, tasarımı, kalitesi, konforu ve yüksek ikinci el
değeriyle sektörün en çok tercih edilen aracını filolarına katmaktan
dolayı mutluluk duyduklarını dile getirirken Gaziantepli Kardeşler’e
tüm süreç boyunca gösterdiği yaklaşım ve destekleri için teşekkür etti.
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Grandvizyon, filoyu Lion’s Coach ile güçlendirdi
MAN’ın, Yılın Otobüsü ödüllü Lion’s Coach’u; güvenlik, üstün teknoloji, konfor ve tasarruf özellikleri
ile işletme-lerin tercihi olmaya devam ediyor. Yolcularına eşsiz bir seyahat keyfi yaşatmayı
hedefleyen köklü seyahat ve turizm firması Grandvizyon, yeni araç yatırımı kapsamında filosunu
4 adet 13 metre, 2+2 koltuklu MAN Lion’s Coach ile güçlendirdi.

M

AN’ın, 2021 yılı otobüs
teslimatları tüm hızıyla devam
ediyor. Araçların sahip olduğu
özellikler ve sunulan avantajlarla filolarını yenileme ve güçlendirme
kararı alan firmalarının gözdesi olan MAN; son
teslimatını ise, çeyrek asrı aşan köklü geçmişiyle
seyahat sektörünün önemli firmalarından
Grandvizyon’a yaptı. Şehirlerarası yolcu
taşımacılı-ğını bünyesindeki Kale Seyahat
markası altında yürüten Grandvizyon; turizm
taşımacılığının yanı sıra seyahat acen-teliği,
özel transfer hizmetleri, öğrenci ve personel
taşımacılığı, kamu- özel sektör organizasyonları
alanlarında da hizmet veriyor. Sektörde
büyümesini sürdüren Grandvizyon, yeni araç
yatırımları kapsamında filosuna 4 adet 13
metre, 2+2 koltuklu ‘Coach of the Year 2020
– Yılın
Otobüsü’
ödüllü MAN
Lion’s Coach
kattı. Ankara,
Ak-yurt’taki

MAN Tesislerinde düzenlenen teslimat
töreninde MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret
A.Ş. adına Otobüs Satış Direktörü Can Cansu
ve Otobüs Satış Bölge Yöneticisi Ali Tuğrul
Aykın, sembolik MAN anahtarını Grandvizyon
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Çelebi’ye
teslim etti.
TERCİH EDİLMEMİZ TESADÜF DEĞİL
MAN Lion’s Coach otobüsleri ile filolarının
daha da güçlendiğini belirten Grandvizyon
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Çelebi;
“MAN otobüsleri, sahip olduğu teknik
özelliklerinin yanında yolcu memnuniyetinden
güvenliğe, düşük yakıt tasarrufundan konfora
birçok avantajı bir arada sunuyor. Tüm
bunlar da yolcularımızın seyahat keyfine
katkı yapmasının yanından işletme olarak,
bize de artı değer katıyor. Dolayısıyla MAN iş
birliğimiz ile yolcularımız rahat, konforlu ve
güvenli bir yolculuğun tadını çıkarırken, biz
de aracın işletme maliyetlerimize sağlayacağı
avantaj-larla karlılığımızı arttıracağız” diye
konuştu. MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret

A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu da
konuşmasında, seyahat ve turizm firmalarının
MAN tercihlerinin nedenlerine vurgu yaparak,
şunları söyle-di; “Firmaların, otobüslerimizi
tercih etmesi bir tesadüf değil. Araçlarımızın
yollarda tecrübe edilmiş; konfor, performans, yakıt tasarrufunun yanı sıra düşük
işletme maliyetinden satış ekibine, finansal
çözümlerimizden satış sonra-sı hizmetlere
kadar uzanan kapsamlı bir memnuniyetin
sonucudur. Yolcunun da işletmecinin de mutlu
olduğu, tercih ettiği, güvendiği bir marka
olmak, bizler için çok önemlidir.”

Isparta Petrol Turizm’e 25 adet Tourismo teslim edildi
Şehirler arası otobüs pazarının lideri Mercedes-Benz Türk, Isparta Petrol Turizm’e 4
adedi Tourismo 16, 2 adedi de Tourismo 16 2+1 olmak üzere 6 otobüsün teslimatını
gerçekleştirirken, şirketin 2020 yılında verdiği toplam 25 araçlık sipariş de tamamlandı.

M

ercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Koluman Ankara’da
yapılan satışın ardından 10 Mart Çarşamba günü
Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük Kampüsü’nde
düzenlenen törende, Isparta Petrol Turizm Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Baştok, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Baştok ve
Isparta Petrol Turizm Baş Kaptanı Zeynel Çetin araçlarını, MercedesBenz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy,
Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Mercedes Benz Türk
Otobüs Müşteri Hizmetleri Grup Müdürü Özgür Taşkın, MercedesBenz Finansal Hizmetler Satış ve Pazarlama Direktörü Uğur Erdinç,
Otobüs Filo Satış Koordinatörü
Taylan Özyiğit, Koluman Ticari
Araçlar Satış ve Pazarlama
Direktörü Ali Saltık ve Koluman
Ankara Otobüs Satış Müdürü
Hakan Öztekin’den teslim aldı.
Mercedes-Benz Türk Otobüs
Filo Satış Grup Müdürü Burak
Batumlu, tören sırasında
yaptığı konuşmada; “Ülkemizin
kalkınmasında
yerel dinamiklerin
ve kentlerin rolü
giderek daha
önemli ve anlamlı
hale gelmektedir.
Isparta; gerek
coğrafi konumu
gerekse tarih
boyunca pek çok

uygarlığa ev sahipliği
yapmış bir şehir olarak,
kültürler arası bağlantıların
sağlanmasına önemli ölçüde
katkıda bulunabilecek
bir potansiyele sahiptir.”
Isparta Petrol Turizm
Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Baştok; “Filomuzu
yeni araçlarla güçlendirerek
müşterilerimize daha
kaliteli ve güvenli bir
hizmet sunmayı hedefliyoruz. 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz 25
adetlik Mercedes-Benz Tourismo yatırımımızın son 6 adedini bugün
teslim aldık. Ayrıca 2021 yılında da bu alandaki yatırımlarımızı
sürdürerek 20 adetlik bir filo alımı planlıyoruz. İstanbul-Hoşdere
Otobüs Fabrikası’nda üretilen araçlarımızda ve satışında emeği geçen
tüm Mercedes-Benz Türk çalışanlarına, Koluman Ankara’nın değerli
ekibine ve Mercedes-Benz Türk yöneticilerine teşekkür ediyoruz.” dedi.
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Otokar’dan FSR Turizm’e 6 Sultan Comfort
Otokar, dünyanın dört bir yanında büyük ilgi gören Sultan aracının teslimatlarına devam ediyor.
Üstün özellikleriyle kısa sürede turizm ve servis taşımacılığının gözdesi olan Sultan Comfort, FSR
Turizm’in de tercihi oldu.

O

tokar, müşteri beklentileri
ve ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği Sultan ile turizm ve
servis taşımacılığında trendleri
belirlemeye, kurumların kazancını katlamaya
devam ediyor. Düşük işletme giderleri, üstün
performansı ve dayanıklılığı ile dikkat çeken
Sultan Comfort, FSR Turizm’in de tercihi oldu.
Sultan Comfort’un yeni teslimatı, Otokar Bayi
Ahmet Özfidan Otomotiv tarafından yapıldı.
Filosunu 6 adet Sultan Comfort ile güçlendiren
FSR Turizm’in teslimat töreni Ahmet Özfidan
Otomotiv Bayi Satış Müdürü İsmail Demir,
FSR Turizm sahibi Durmuş Akyol ve Filo
Müdürü Osman Çakır’ın katılımı ile gerçekleşti.
Düzenlenen törende Sultan Comfort’la ilgili
memnuniyetini dile getiren Durmuş Akyol;
“Turizm ve personel taşımacılığı alanlarında
kullandığımız Sultan araçlarımızda bugüne
kadar sorun yaşamadık. Sultan Comfort,

sahip olduğu özelliklerle hem kullanıcısına
hem de yolcularına yüksek konfor sunuyor.
Satış sırasında Özfidan Otomotiv’den, satış
sonrasında ise Otokar Muğla servisinden çok
memnunuz” açıklamasını yaptı.
SULTAN COMFORT
Sultan Comfort, lüks koltukları, koltuk
altı buzdolabı, anons sistemi, LCD ekranı,
DVD ve güçlü klimasıyla seyahat konforunu
ikiye katlıyor. Sultan Comfort, isteğe bağlı
sunulan çift camları ile buğulanma ve ısı
kaybını önlerken; dışarıdaki gürültünün içeri
girmesini de engelliyor. Tek araçla hem çok
kazanç hem de üst düzey güvenlik vadeden
Sultan Comfort’ta standart olarak sunulan
Acil Frenleme Sistemi (AEBS) ile Şerit
Takip Sistemi (LDWS) sayesinde yolcular
güvenle taşınıyor. Yolcu kapasitesi 29+1 kişiye
çıkarılan Sultan Comfort’ta koltuk sayısı

Ekpet İnşaat, 20 adet MAN kamyon ile güçlendi
MAN, 2021 yılında da işletmelerin gözdesi olmaya devam ediyor. Ekpet İnşaat, yeni araç
yatırımında MAN’ı tercih etti. Ekpet İnşaat, bu kapsamda filosuna 20 adet, TGS 41.430 serisi
MAN kamyon kattı.

E

kpet İnşaat, yeni araçlarını törenle teslim aldı. Ankara
Akyurt’taki MAN Tesislerinde düzenlenen teslimat törenine
Ekpet İnşaat Makine İkmal Müdürü Alper Atayık ile MAN
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Müdürü
Doğucan Suyani, MAN Bölge Satış Koordinatörleri Ersoy Ök-süz, Ferit
Aslan Akman, Engin Karaoğlu ve MAN Profidrive Eğitmeni Abdullah
Kavrak katıldı. Tö-rende konuşan Ekpet İnşaat Makine İkmal Müdürü
Alper Atayık, şunları söyledi; “Zengin makine parkımız ve profesyonel
ekibimiz ile birlikte Türkiye’nin pek çok bölgesinde başarılı altyapı ve
üstyapı projeleri gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız işte başarı ve zamanında

2

teslim noktasında; kullandığımız araçların performansı, dayanıklılığı,
işletme maliyeti ve satış sonrası hizmet desteği büyük önem taşıyor.
Bu konuda da MAN’a güveniyoruz. MAN’ın hem araç hem de hizmet
kalite-sinden memnunuz. Dolayısıyla filomuzdaki MAN araçlarına
yenilerini katmaktan da mutluluk duyuyoruz.”
İDEAL ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Müdürü
Doğucan Suyani ise; MAN olarak, üstün nitelikli araçlarının yanı sıra
her ihtiyaca ideal çözümler sunan zengin donanım ve model çeşitliliği
ile yeni yılda da işletmelerin güvenilir çözüm ortağı olmaya devam
ettiklerini vurgulaya-rak; “Her aşamada müşteri odaklı çalışıyor;
satış anından satış sonrası hizmeteler hatta finansal çözümlere kadar
daima yanlarında oluyoruz. Bu da bizi müşterilerimizin yeni araç
yatırımlarında tercih sebebi yapıyor. Ekpet İnşaat da uzun yıllardan
beri birlikte çalıştığımız müşterilerimizden biri ve inanıyorum ki, bu
iş birliğimiz önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek devam edecektir”
diye konuştu.

Volvo Trucks hız kesmiyor

0 yıllık tecrübesi ile sektörde hizmet veren ve hassas yük
taşımacılığında uzman olan Trans 33 Lojistik, Temsa İş
Makinaları’nın distribütörlüğünü yürüttüğü Volvo Trucks
markasından, 5 adet Turbo Compound motorlu Volvo
FH500 satın aldı. 2810 Nm torka sahip bu yeni modeller, uzun yol
taşımacılığında yüksek performans ve konfora ek olarak sunduğu
yakıt verimliliği ile öne çıkıyor ve hem mazotta hem de AdBlue’da
yakıt avantajı sağlıyor. Model, XL kabini ve sürüşü kolaylaştıran
donanımlarıyla şoföre maksimum konfor sağlarken, Active Cruise
Control gibi sistemleriyle de güvenliği ön planda tutuyor. Filolarında
bulunan 42 adet Volvo Trucks araçtan memnuniyetlerini dile getiren
Trans 33 Lojistik Yönetim Kurulu Eş Başkanı Emin Arslan, Volvo Trucks
tercih etmelerinde araçların performansı, markanın yaygın yetkili servis
ağı ve Volvo Trucks’ın çözüm ortağı yaklaşımının etkili olduğunu belirtti

İŞKAYA İnşaat tercihi MAN’dan yana
İŞKAYA İnşaat, 2021 yılı araç yatırımlarında MAN’ı tercih etti. Telekomünikasyon dan yol yapım
faaliyetlerine, altyapı çalışmalarından üstyapı projelerine kadar yur-tiçinde ve yurtdışında pek çok
başarılı projeye imza atan İŞKAYA İnşaat, bu kararı doğrultusunda filosunu 35 adet MAN TGS
41.430 damper tip kamyonla güçlendirdi.

İ

artsa da diz genişliğinden feragat edilmiyor.
Sultan Comfort, kullanıcısına konfor ve
güvenlik sunarken; üstün yol tutuşu, yakıt
tasarrufu, yüksek performansı ve düşük
işletme giderleriyle de ön plana çıkıyor. En
zorlu testlere tabi tutularak geliştirilen Sultan
Comfort, uzun bakım aralıkları ile zamandan
da tasarruf ettirerek, kullanıcısına bakım
dönemlerini daha az düşündürüyor.

ve şöyle devam etti: “Volvo Trucks markasını sadece bir araç değil bizim
için doğru seçilmiş bir iş ortağı olarak görüyoruz. Bu nedenle yolumuza
Volvo Trucks ile devam ediyoruz. Gerek güvenlik, gerek kalite gerekse
toplam maliyet anlamında tüm beklentilerimizi karşılıyor. Bunların tümü
sebebiyle Volvo Trucks markası bizim için değişmez tercihtir.”

28

TESLİMAT • 1 - 30 NİSAN 2021

ŞKAYA İnşaat San. ve Tic. A.Ş. de,
2021 yılı araç yatırımlarında MAN
kamyonlarını tercih etti. 1989 yılında
kurulduktan sonra telekomünikasyon
sektörünün yanı sıra yurtiçinde, yurtdışında
başarılı altyapı ve üstyapı projeleri hayata
geçiren İŞKAYA İnşaat, yeni araç yatırımı
kapsamında MAN’ın sunduğu uygun
finansman çözümleri ile filosuna 35 adet MAN
TGS 41.430 damper tip kamyon kattı. Firmanın
yurtiçi projelerinde kullanılacağı belirtilen
yeni MAN kamyonlar, Ankara Akyurt’taki
MAN Tesislerinden düzenlenen törenle
İŞKAYA İnşaat’a uğurlandı. MAN ile çalışacak
olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade
eden İŞKAYA İnşaat Makine İkmal Müdürü
Mahmut Kaya, “İŞKAYA İnşaat olarak, 28
yıldır iletişim sanayinin altyapısını kuruyoruz.
Telekom sektörünün öncü çözüm ortaklarından
biri olmanın yanında aynı zamanda inşaat
ve taahhüt alanında da çok önemli projeler
yürütüyoruz. Firma olarak, güven, dayanışma
ve süreklilik temelinde sekt-örde büyümemizi

sürdürüyoruz. Bu
büyüme hedeflerimiz
doğrultusunda da
filomuza 35 adet
yeni MAN kamyon
kattık. Hedefimiz
önümüzdeki süreçte
MAN ile olan iş
birliğimizi daha da
büyüterek, bu sayıyı
100’e çıkartmak.
Çünkü MAN’ın
hem araç hem de
hizmet kalitesine
güveniyoruz” dedi. Yeni araçların İŞKAYA
İnşaat firmasına uğurlamasında konuşan MAN
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış
Müdürü Doğucan Suyani ise, şunları söyledi;
“MAN kamyon ve çekicileri, yeni yılda da
birçok sektörün gözdesi olmaya devam ediyor.
Çünkü, MAN araçları; zengin model çeşitliliği,
gelişmiş şasi yapıları ve teknolojileri ile ihtiyaç
duyulan her alanda en ideal çözümleri sunuyor.

MAN olarak, salt üstün nitelikli araçlarımızla
değil, aynı zamanda aracın ilk satış ve finansman aşamasından, satış sonrası hizmetlere,
hatta TopUsed ile ikinci ele kadar tüm süreçleri
bir bütün olarak görüyoruz. Bu süreçlerin her
anında da daima müşterilerimizin yanında
olmaya, onlara her açıdan destek olmaya
özen gösteriyoruz. Hem araçlarımızın hem
de verdiğimiz hiz-metin kalitesi de bizi tercih
sebebi yapıyor.”

Turizm sektörüne teslimatlar başladı
MAN ve NEOPLAN da teslimatlar hız kesmeden devam ediyor. Yeni yıla da hızlı bir giriş yapan
MAN ve NEOPLAN, 2021 yılının ilk teslimatlarını Pamukkale Turizm’in bireysel yatırımcısı
Metin Yer Hizmetleri ile Kayseri RH Turizm bireysel yatırımcısı Eşref Aşık’a yaptı.

S

eyahat sektörünün gözdesi olan MAN ve NEOPLAN, 2021
yılının ilk teslimatlarını yaptı. Ekstra yüksek yolculuk konforu,
mükemmel iç ve dış tasarımının yanı sıra benzersiz ekonomik
ka-zanımlar ve yüksek güvenlik özellikleri ile seyahat
otobüsleri için standartları yeniden belirleyen NEOPLAN Tourliner’ın
teslimatı Türkiye’nin en köklü ulaşım markalarından Pamukkale
Turizm’in bireysel yatırımcısı Metin Yer Hizmetleri Şirketi’ne yapıldı.
Yolcularına eşsiz bir seyahat keyfi yaşatmak isteyen firma, Pamukkale
Turizm’in VIP hizmet sunan Jumbo hattında kullanılmak üze-re
filosuna 1 adet 13 metre, 2+1 koltuk düzenli NEOPLAN Tourliner kattı.
Ankara Akyurt’taki MAN Tesislerinde, MAN Kamyon ve Otobüs Tic.
A.Ş. Otobüs Satış Bölge Yöneticisi Emrah Al-bustanoğlu ev sahipliğinde
yapılan teslimat törenine Metin Yer Hizmetleri sahibi Metin Kutucu,
Pamukkale Turizm Bölge Koordinatörü Ufuk Bababalım, Ankara
Otogar Müdürü Hakan Cimbiş ve Metin Yer Hizmetleri yetkilisi Cenk
Karayılmaz katıldı.
VIP KOLTUKLAR YATIRIMA TEŞVİK EDİYOR
Metin yer Hizmetleri olarak, 2021 yılı otobüs yatırımlarında
NEOPLAN’ı tercih ettiklerini belirten Metin Kutucu; “MAN ve
NEOPLAN araçlarının işletme maliyetlerinin düşüklüğü, düşük yakıt
sar-fiyatları ve satış sonrası sundukları hizmetler tercihlerimizde
çok önemli bir yer tutuyor. Tüm bu avantajların yanında ayrıca
otobüslerinin konforu, geniş, ferah iç hacimleri ve VIP koltukları da
bizi, MAN ve NEOPLAN otobüslerine yatırım yapmaya teşvik ediyor.”
Pamukkale Turizm Bölge Koordinatörü Ufuk Bababalım da şunları
söyledi; “Pamukkale Turizm olarak, müşteri memnuniyeti temellinde
kalite, konfor ve güvenlikten ödün vermeden hizmet veriyoruz. Bu
hizmette, otobüslerin kalitesi ve sahip olduğu özellikler çok önemli bir
kriter oluşturuyor.” MAN tarafından yılın ikinci teslimatı da Kayseri

RH Turizm bireysel yatırımcısı Eşref Aşık’a yapıldı. Eşref Aşık, 2021
araç yatırım kapsamında, Ankara Akyurt’taki MAN Tesislerinde
gerçekleştirilen teslimat töreni ile filo-suna 1 adet 13 metre, 2+1 VIP
koltuk düzenli MAN Lion’s Coach kattı. İleri teknoloji, güvenlik, konfor
ve yakıt tasarrufu ile “Coach of the Year 2020 – Yılın Otobüsü” seçilen
MAN Lion’s Coach’u filosuna katmaktan memnuniyet duyduğunu
ifade eden Eşref Aşık, sözlerini şöyle sür-dürdü: “Hem çalıştığımız
firmaya hem de yolcularımıza en iyiyi sunmak istiyoruz. Bu yüzden
de uzun yıllardır MAN ve NEOPLAN otobüslerini kullanıyoruz. Çok
da memnunuz. MAN otobüsleri, sahip olduğu teknik özelliklerinin
yanında yolcu konforundan güvenliğe, düşük yakıt tasar-rufundan satış
sonrası desteğe kadar birçok avantajı bir arada sunuyor. Yolcularımız da
MAN ayrıcalıklıkları ile seyahat etmekten büyük keyif alıyorlar. Onlar;
seyahatlerinde konforlu ve güvenli bir yolculuğun tadını çıkarırken,
biz de aracın sağladığı ekonomi ve diğer pek çok avantajlarla rahat
ediyoruz.”
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Yılın uluslararası ticari aracı Opel Vivaro 20 yaşında
Opel Vivaro, 20. yaşını kutluyor. Bu tarih, aslında Opel Vivaro için bir başarı hikayesinin de başlangıcı.
Kısa sürede Opel’in ticari araç stratejisinde kilit bir rol üstlenen Opel Vivaro, “2021 Yılının Uluslararası
Ticari Aracı” ödülünün sahibi ilk nesil, emisyonsuz ve tamamen elektrikli Opel Vivaro-e’nin de öncüsü.

B

ugüne kadar bir milyonun
üzerinde Opel Vivaro üretildi.
Bu sayı, Opel Vivaro’nun
müşteriler arasında ne kadar
popüler olduğunu ve Opel ticari
araç filosu için ne kadar önemli olduğunu
gösteriyor. 2019 yılının ilkbaharında üçüncü
nesli ile yollara çıkan Opel Vivaro’nun ürün
gamında dizel dışında batarya elektrikli yeni
Opel Vivaro-e de bulunuyor. Opel Vivaro’nun
yenilikçi tasarımı hafif ticari araçlar pazarında
benzersizdi. Çekici bir tasarıma sahipti
aynı zamanda fonksiyonel ve verimli bir
kullanımı da beraberinde sunuyordu. Opel
Tasarım Başkanı Hans Seer: “Opel Vivaro’da
bir binek otomobilde olduğu gibi tasarıma
çok önem verdik.” sözleriyle Vivaro’nun
tasarımına verilen önemin altını çizdi. Özellikle
yüksek tavanlı yapısı çok beğenilmişti.

Sunduğu cömert bir baş mesafesinin yanı sıra,
binme-inme kolaylığıyla da hafif ticari araç
kullanıcılarının beğenisini kazanmıştı.
20 FARKLI VERSİYONU VAR
Opel Vivaro, 2001 yılında önden çekişli,
20 farklı versiyonla pazara sunuldu. İki farklı
gövde uzunluğu ve bunun yanı sıra kapalı kasa,
camlı veya açık şasi olmak üzere üç farklı gövde
tipi bulunuyordu. Kısa versiyon 5 m3 taşıma
alanı sunarken uzun versiyon ise üç Euro
paleti taşıyabiliyordu. Sahip olduğu zengin
donanımları ve binek otomobil tadında sürüş
özellikleriyle Opel Vivaro, Uluslararası Yılın
Van Ödülü (IVOTY) jürisinin de dikkatini
çekti ve “2002 Yılın Uluslararası Ticari AracıIVOTY” seçildi. Tüm Opel modelleri gibi
Vivaro da güvenlik alanında yeni standartlar
belirledi. Sürücü hava yastığı ve tüm yolcular
için üç nokta emniyet kemeri, tüm Opel Vivaro
versiyonlarında standart olarak sunuluyordu.
Bağımsız McPherson ön süspansiyon ve
yarı bağımsız arka
süspansiyon ile de
daha konforlu ve
güvenli bir sürüş
deneyimi sağlanıyordu.

400 KM MENZİLLİ ELEKTRİKLİ
Ancak Opel, Vivaro ile daha fazlasını
sunmaya kararlıydı. 2010 Ticari Araç Fuarı’nda
sergilenen Opel Vivaro-e Concept, bu kararın
yansımasıydı. Opel, batarya elektrikli bu
konsept otomobil ile 10 yıl sonra hayata geçen
Opel Vivaro-e projesinin ilk adımını atmıştı. 111
kW/151 elektromotora sahip olan Opel Vivaro-e
Concept; 400 km elektrikli sürüş menzili, 5
m3 kargo hacmi ve 750 kg taşıma kapasitesiyle
döneminin çok ilerisinde bir projeydi.

Berlingo’ya sürüş konforu geldi
Citroen Berlingo ile hafif ticari araç segmentinde dikkatleri oldukça çabuk çekti. Otomobil
konforunda kullanımıyla öne çıkan araç, geniş iç hacmi ve cimri motor seçenekleriyle dikkat
çekiyor. Otomatik vites seçeneğine kavuşan model sürüşleri daha konforlu hale getiriyor.

C

itroen, dikkat çeken Berlingo
modeliyle birlikte atağa
geçti. Berlingo XTR ile tam
anlamıyla full+full deyimini
yaşatan model, otomobil
konforunda sürüş vadediyor. Markanın binek
araçlarında kullandığı tasarım detaylarıyla
şekillendirilen yeni Berlingo, markanın
Airbump teknolojiyle donatılmış. Şık tasarım
markanın otomobillerini aratmazken, ancak
arka bölüme bakıldığında aracın bir ticari
olduğu anlaşılıyor. Tabii iki tarafta da sunulan
sürgülü kapılar da bu konuda ipucu veriyor.
Yüksek kaput ve genişlik hissiyle büyük bir
otomobil kullanıyormuş hissi sunan otomobil,
konsoldaki vites topuzu ve rahat koltuklar bu
hissi destekliyor. 8 inçlik dokunmatik ekranlı
multimedya sistemi, tuş kalabalığını ortadan
kaldırıyor. Son derece ferah olan kokpitte
ergonomi ve işçilik seviyesi oldukça başarılı.
Aracın ikinci sırasında 3 adet tek koltuğa yer
veriliyor.
775 LİTRELİK BAGAJ
Geniş bir yaşam alanı sunulan arka bölümde
elektrikli camlar ve koltuk arkalarındaki
portatif masalar aracın aile kullanımına da
uygun olduğunu vurguluyor. Yeni Berlingo’nun
bagajı beklendiği üzere oldukça hacimli.

775 litrelik standart alan, koltuklar
yatırıldığında 3 bin 500 litreye kadar ulaşıyor.
Markanın verdiği bilgiye göre araçta bagaj
dışında tam 186 litrelik saklama alanı
sunuluyor. Zenith cam tavan ve çevresindeki
60 litreyi bulan saklama alanı da oldukça
kullanışlı.
8 İLERİ DİZEL OTOMATİK
Citroen Berlingo, bize 1.5 litrelik dizel
motorla konuk oldu. 8 ileri otomatik
şanzımanla kombine edilen 4 silindirli dizel
ünite, 130 beygir güç ve 300 nm tork üretiyor.
Gücünü ön aksa ileten şanzımanın geçişleri
net ve kısa tutulmuş. Yeterince atak yapıya
sahip motor, aracın 0’dan 100 km/s sürate
11 saniyede ulaştırıyor. Saatte 184 kilometre
olarak açıklanan maksimum hız da oldukça
yeterli. Ara hızlanmalarda da atak yapısını
koruyan motor, sessizliğiyle de beğenimizi
kazandı. Böyle bir araçta en çok aranan
özelliklerin başında tabii ki tüketim geliyor.
Sınıfının en cimri oyuncularından olan
Berlingo’nun fabrika verilerine göre ortalama
tüketimi 4.1 litre.

Bizim kullanımımızda da 5.2 litrelik
ortalamayı tutturan motor, sakin kullanımda
oldukça düşük tüketim değerlerine ulaşabiliyor.
Aracın yol tutuş özellikleri, ticariden çok
binek araçları hatırlatıyor. Tutunma limitleri
yüksek olan otomobil, konforlu süspansiyon
sistemi sayesinde de oldukça keyifli yolculuklar
vadediyor.
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BOTAŞ güvenli yakıt ikmal sistemlerinde
TURPAK teknolojisi ile yoluna devam ediyor

B

OTAŞ, Türkiye Cumhuriyeti ile
Irak Cumhuriyeti Hükümetleri
arasında 27 Ağustos 1973
tarihinde imzalanan Ham
Petrol Boru Hattı Anlaşması
çerçevesinde Irak ham petrolünün İskenderun
Körfezi’ne taşınmasını gerçekleştirmek üzere,
15 Ağustos 1974 tarihinde kurulmuştur.
Başlangıçta sadece boru hatları ile petrol
taşımacılığı yapan BOTAŞ, ülkemizin artan
enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla
1986 yılından itibaren doğal gazın ticareti
ve taşımacılığı ile ilgili faaliyetlerine de
başlamıştır. Türkiye’yi doğal gaz ve petrol
alanlarında bir enerji merkezi haline getiren
BOTAŞ, ulusal ve uluslararası iş birliği
fırsatlarını değerlendiren, dünyada saygın,
bölgesinde lider ve sektöründe yönlendirici
bir kuruluş olarak yerini almaktadır.
Ülkemizin doğal gaz sektöründeki öncü
kuruluşu BOTAŞ’ın attığı adımlar ile enerji
arz güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra son
yıllarda devreye alınan doğal gaz depolama,
FSRU, LNG yatırımları ile TANAP, TürkAkım
gibi uluslararası projeler sayesinde bugün
Türkiye, doğal gaz arzı konusunda hiçbir
sıkıntı yaşamamaktadır. 2015 yılından beri
6 tesisinde TURPAK güvenli yakıt ikmal
sistemlerini kullanan BOTAŞ yeni yatırım
kararıyla 2020 yılının son çeyreğinde Pompa
otomasyonu ,Tank otomasyonu ve taşıt
tanıma teknolojsini 12 tesisinde faaliyete
geçirmek için çalışmalarını başlattı. Pandemi
döneminin zorlu çalışma koşullarına rağmen
Türkiye’nin değişik noktalarında bulunan
dolum terminalleri ve ham petrol pompa
istasyonlarından oluşan 6 tesise TURPAK
pompa tank otomasyon sistemleri 2015 yılında
devreye alınan 6 tesise de ilave taşıt tanıma
teknolojisi kurulumları başarıyla tamamlandı.

BOTAŞ FILOSUNDAKI 400’E YAKIN
(BINEK ARAÇ , IŞ MAKINASI VE
JENARATÖRLER) ARAÇ YENI NESIL
KABLOSUZ SISTEM NANO RFID
TAŞIT TANIMA TEKNOLOJISIYLE ILE
SORUNSUZ OLARAK GÜVENLI YAKIT
IKMALI YAPIYOR
Turpak Kamu ve Filo Satış Yöneticisi Cem
Erdoğan BOTAŞ’ın akaryakıt takibi taleplerine
%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.

Her akaryakıt alımında (datapass/viu
kullanılan araçlarda) taşıtın kilometre bilgileri
otomatik olarak okunur ve raporlanır.
Programlanmış yakıt cinsi dışında başka
bir yakıt cinsinin dolumu engellenir. 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 akaryakıtın 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.

Yüksek kilometre yapanlara özel seri

T

üm dünyada endüstriyel lastik odaklı tek şirket olan, Anteo,
Eracle, Tegrys markalarının yanı sıra Formula, Pharos
ve Pirelli lisansıyla endüstriyel ve ticari lastikleri üreten
Prometeon Lastik Grubu, ağır ticari vasıtalar için “Pirelli
Triathlon™ serisini geliştirdi. Pirelli Triathlon™ serisi yüksek kilometre
performansı, düzenli aşınma, uzun ömür, yakıt verimliliği ve yüksek
kaplanabilirlik özelliklerini bir arada sunuyor. ‘Prometeon engineered’
damgalı ilk lastik olma özelliğine de sahip olan Triathlon, kilometre ve
yakıt tasarrufunu dengeli bir şekilde artırmak için özel olarak formüle
edildi ve geliştirildi. Uzun Ar-Ge çalışmaları ve testler sonrasında tercih
edilen kaliteli hammadde içeriği, kullanıcıların toplam sahip olma
maliyetini minimuma indirirken, Prometeon’a özel tasarlanan süreç
yönetimi lastiği rakiplerinden
farklı kılıyor. Triathlon
için geliştirilen özel hamur
karışım reçetesi, kullanıcıların
hem yüksek kilometre
performansı hem de yakıt
tüketiminde beklentilerini üst
düzeyde karşılıyor.

DÜŞÜK DÖNME DİRENCİ
Pirelli FR:01 Triathlon, 4 kanallı zik-zak desen ve güçlü
boylamasına kanallar sayesinde kısaltılmış fren mesafesi, artırılmış yol
tutuşu ve emniyetli sürüş sağlıyor. Fonksiyonel kanallar ve taş iticiler
karda da üstün kavrama imkanı sunarken, yol tutuşu artırıyor ve taş
sıkışmalarının önüne geçiyor. Prometeon teknolojisi ile geliştirilen
Triathlon™’’un yenilikçi sırt tasarımı, yol temas alanında ortaya çıkan
basıncı her noktaya eşit dağıtarak düşük dönme direncini garanti
ediyor. Bu sayede daha iyi yol tutuş, düzenli aşınma ve yüksek kilometre
performansı sunuyor. Pirelli TR:01 Triathlon™ orta ve omuz sırt
bloğundaki Pirelli patentli yeni 3 boyutlu (3D) kılcal kanal çözümü,
gelişmiş ıslak zeminde tutunma, karda üstün
çekiş ve akustik konforu bir arada sunuyor. Ayrıca
hem kuru hem de ıslak koşullarda en mükemmel
performansı sağlıyor. M+S ve 3PMSF kış lastiği
etiketlemeleri ile sunulan Triathlon™ serisi, düzenli
aşınma, düşük ses seviyesi (ön aks 71 ve çeker aks
76dB), yüksek karkas dayanıklılığı, mükemmel
güvenlik performansı sağlayarak kullanıcıların
işletme maliyetlerini azaltmalarına yardımcı oluyor.

