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Mercedes-Benz Vito Tourer’a

237 HP’lik yeni motor seçeneği geldi

Mercedes-Benz 237 HP’ye
sahip Vito Tourer’ın fiyatları
629.400 TL’den başlıyor.
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Türkiye’nin otobüs beklentilerini
Mercedes-Benz Türk karşılıyor

“Citroën, hafif ticari araç pazarında
kapsamlı bir elektrikli araç hamlesi
başlattı”
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TİCARİDEN GAZETESİ

T

FARK YARATIYOR

icariden Gazetesi yeni sayıyla hız
kesmiyor. 2021 Temmuz ile yeni
sayısını çıkaran Ticariden yine
dopdolu. Yaşanan tüm sorunlara
rağmen basılı yayın olarak
hayatına devam edecen Ticariden, zengin
içeriğiyle dikkat çekiyor.

Citroën’in ilk yakıt hücresi ve şarj edilebilir
bataryaya sahip elektrikli van modeli ë-Jumpy
Hydrogen yılın ikinci yarısında yollarla
buluşmaya hazırlanıyor.
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2021 yılında otobüslerinde 41 farklı yeniliği
sunarak sektördeki liderliğini bir kez daha
gösteren Mercedes-Benz Türk’ün Otobüs
Pazarlama ve Satış Direktörü Osman N. Aksoy
ile otobüs sektörüne dair merak ettiklerimizi
ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teslim
edilecek yeni CNG’li modelleri hakkında
konuştuk.
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Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı
Serhan Turfan, “Lüksemburg’un markamız
için önemli fırsatlar barındırdığına inanıyoruz.
Burada, uluslararası ödüllü çekimiz F-MAX
ve en verimli taşıma çözümleri sunan
modellerimizle müşterilerimize değer
yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

“Her Açıdan Güzel” sloganıyla Türkiye’de
satılmaya başlanan Mercedes-Benz’in 9 kişilik
araç dünyasına yön veren modeli Vito Tourer,
237 HP üreten yeni motoruna kavuştu.

Opel, şarj edilebilir yakıt hücresi
teknolojisine sahip yeni nesil hafif ticari
araç modeli Vivaro-e HYDROGEN’i tanıttı.
Vivaro-e HYDROGEN, sıfır emisyonlu ulaşım
sağlarken aynı zamanda oldukça kısa bir sürede
şarj olmasıyla dikkatleri çekiyor.
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Almanya’nın Hamburg kentinde geçtiğimiz
yıl hizmete başlayan ve Conti Urban HA3
lastikleri ile yollarda olan MAN elektrikli
otobüsleri büyük ilgi gördü. MAN Lion’s City
otobüslerine aracın ağırlığını taşıyabilen Conti
Urban HA3 lastikleri takıldı.
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Ticariden Gazetesi’nin 54’üncü sayısını
keyifle okumanız dileğiyle,
Türkiye’de satışa sunulacak ilk versiyonlar,
3.5 ton kapasiteli, 3745 mm dingil mesafeli
uzun şase, 3 koltuklu kamyonetler ve yerel
tedarikçi desteğiyle farklı üstyapı seçeneklerine
sahip olacak.

55’üncü sayımızı merakla bekleyiniz...
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3 dakikalık şarjla 400 kilometre
Citroën’in ilk yakıt hücresi ve şarj edilebilir bataryaya sahip elektrikli van modeli ë-Jumpy
Hydrogen yılın ikinci yarısında yollarla buluşmaya hazırlanıyor.

H

erkesin ihtiyacına uygun
modern, teknolojik ve uygun
maliyetli mobilite çözümleri
sunan Citroën, elektrikliye
geçiş stratejisini hafif
ticari araç pazarında da bütün hızıyla devam
ettiriyor. Bataryayı hidrojen yakıt hücresiyle
birleştiren Citroën ë-Jumpy Hydrogen, aracın
kullanım özelliklerini kısıtlamadan elektrik
modunda daha fazla menzil sağlıyor.
SIFIR EMİSYON
Citroën ë-Jumpy Hydrogen, 400 km’nin
üzerinde menzil ve üç dakikadan kısa sürede
hidrojen yakıt ikmali ile geleceğin elektrikli
hafif ticari aracına öncülük yapıyor. 2021 yılı
sonuna kadar hafif ticari araç ailesinin tümünü
elektriklendirme stratejisi izleyen Citroën,
bu alanda ilk olarak ë-Jumpy’yi yollarla
buluşturmuştu. Marka yılın ikinci yarısında
ise My Ami Cargo, ë-Berlingo Van, ë-Jumpy
Hydrogen ve ë-Jumper modellerini satışa
sunacak. Şirketlerin yüzde 8’i günde en az 300
km’nin üzerinde yolculuk yapmak zorunda
veya gün içinde araçlarını şarj etmek için
zamanı olmayan kullanıcı profilinden oluşuyor.
ë-Jumpy Hydrogen, 400 km’nin üzerinde bir
sürüş menzili sunuyor. Menzili bataryanın
yanında ön koltukların altında bulunan üç
adet 700 barlık karbon fiber hidrojen deposu
desteklerken, depoları doldurmak için sadece 3
dakika yetiyor.

GÜCÜNÜ İKİ ENERJİ KAYNAĞINDAN
ALIYOR
Tamamen elektrikli bir araç olan ve iki
farklı enerji kaynağından beslenen ë-Jumpy
Hydrogen, gücünü üç adet 700 barlık depodaki
hidrojeni tüketerek elektrik üreten 45 kW’lık
yakıt hücresi ve 50 km’lik rezerv görevi gören
ve hidrojen deposu boşaldığında devreye
giren 10,5 kWsa’lik bir bataryadan alıyor.
Hidrojen yakıt hücresi menzil sağlarken,
batarya hızlanma veya ekstra güç gereksinimi
olan durumlarda devreye giriyor. Bu iki enerji
kaynağı, motora yakıt sağlamak ve aktarma
organlarına güç sağlamak için birleşiyor.
Yavaşlama anında enerjiyi geri kazanan
batarya, hidrojen yakıt hücresi tarafından
üretilen elektriği kullanılarak otomatik olarak
şarj ediliyor. Batarya ayrıca kablo ile şarj
noktalarında da şarj edilebiliyor. Fransa’daki
SevelNord fabrikasında üretilen Jumpy,
Stellantis Grubu’nun Almanya, Rüsselsheim’da
bulunan hidrojen yakıt hücresi araştırma ve
geliştirme merkezinde dönüştürülecek. M
(4.95 m) ve XL (5.30 m) olmak üzere iki gövde

uzunluğu ile sunulacak ë-Jumpy Hydrogen’in
2021 sonbaharında yollara çıkması
hedefleniyor.
İDEAL BİR YOL ARKADAŞI:
MY AMİ CARGO
Citroën, 1928 yılından bu yana
toplumdaki değişikliklere uyum sağlamak
ve profesyonellere günlük işlerinde kullanım
kolaylığı sağlamak için sürekli olarak yenilikçi
çözümler geliştirdi ve geliştirmeye devam
ediyor. Citroën, ë-Jumpy Hydrogen ile yeni
enerji çözümleri ve My Ami Cargo ile yeni
konseptler uyguluyor ve böylece pazardaki en
kapsamlı elektrikli ürün çeşitliliğini sunuyor.
Bu kapsamda marka, şehir içi kısıtlamalarına
sıfır emisyonlu bir çözüm olarak mikro
ulaşım ihtiyaçlarına cevap vermek üzere Ami
modelinin bir hafif ticari versiyonu olan My
Ami Cargo’yu geliştirdi. My Ami Cargo fiyat,
kullanım maliyeti açısından ulaşılabilir;
elektrikli, kıvrak, pratik ve ekonomik bir çözüm
olarak dikkat çekiyor.
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Mercedes Vito Tourer’a 237 beygirlik yeni motor geldi
“Her Açıdan Güzel” sloganıyla Türkiye’de satılmaya başlanan Mercedes-Benz’in 9 kişilik
araç dünyasına yön veren modeli Vito Tourer, 237 HP üreten yeni motoruna kavuştu.

M

ercedes-Benz’in 9 kişilik
araç dünyasına yön veren
modeli Vito Tourer, 237 HP
güç üreten yeni motoruna
kavuştu. Vito Tourer’da
AIRMATIC havalı süspansiyon sistemi de
opsiyonel olarak sunulmaya başlandı. 237
HP’ye sahip Mercedes-Benz Vito Tourer’ın
fiyatları 629.400 TL’den başlıyor.
4 FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ
2020 itibarıyla yenilenmiş tasarımı,
arttırılan donanımları, güvenlik teknolojileri,
düşürülen yakıt tüketimi, motor seçenekleri
ve “Her Açıdan Güzel” sloganıyla Türkiye’de
satılmaya başlanan Mercedes-Benz’in 9 kişilik
araç dünyasına yön veren modeli Vito Tourer,
237 HP üreten yeni motoruna kavuştu. Yeni
dört silindirli turbo dizel motor ailesinden OM
654, yüksek verimlilik seviyesiyle performansı
ve yakıt ekonomisini bir arada sunan
Mercedes-Benz Vito Tourer’da hem Select hem
de Select Plus donanımlı araçlarda yeni motor
güç üniteleri sunulmaya başlandı. Yeni motor
için ayrıca Uzun ve Ekstra Uzun seçenekleri
de sunuluyor. Haziran 2021 itibarıyla; 116
CDI (163 HP) olarak sunulan Pro donanımlı
araçlar 119 CDI (190 HP) olarak, 119 CDI (190
HP) olarak sunulan Select donanımlı araçlar
ise 124 CDI (237 HP) olarak satışa sunulmaya
başlandı. Tümü arkadan itişli MercedesBenz Vito Tourer versiyonları, verimlilik ve
emisyon açısından optimize edilmiş, tamamen
Mercedes-Benz teknolojisi ile üretilen, OM
654 kodlu dört silindirli 2.0 litrelik turbo dizel
motorla sunuluyor.

237 HP (174 kW) güç ve 500 Nm tork
(Yakıt tüketimi karma 7,6 lt/100 km, CO2
emisyonu karma 199 gr/km) değerine sahip
Vito 124 CDI modelinin eklenmesiyle birlikte
Vito’daki motor güç seçeneği dörde çıktı. Giriş
seviyesinde 136 HP (100 kW) güç ve 330 Nm
tork (yakıt tüketimi karma 6,6-5,8 lt/100 km,
CO2 emisyonu karma 173-154 gr/km) değerine
sahip model Vito 114 CDI olarak adlandırılıyor.
Bir üst seviyede 163 HP (120 kW) güç ve
380 Nm tork (Yakıt tüketimi karma 6,4-5,8
lt/100 km, CO2 emisyonu karma 169-156 gr/
km) değerine sahip Vito 116 CDI var. Bir üst
seviyede ise 190 HP (140 kW) güç ve 440 Nm
tork (Yakıt tüketimi karma 6,4-5,8 lt/100
km, CO2 emisyonu karma 169-154 gr/km)
değerine sahip Vito 119 CDI bulunuyor. Yeni
gelen motor, Vito Tourer ailesinin en üstüne
konumlanıyor.
AIRMATIC İLE KONFORLU
YOLCULUKLAR
Select donanımına sahip Vito Tourer’da
AIRMATIC havalı süspansiyon sistemi opsiyon
olarak sunulmaya başlandı. Süspansiyonu
yol yüzeyine uyacak şekilde ayarlayabilen
AIRMATIC, süspansiyonun sönümlemesini
her bir tekerlek için otomatik olarak mevcut
sürüş durumuna veya yolun durumuna
göre düzenleyebiliyor. Bu sayede her durum
için sarsıntısız sürüş konforu sağlanıyor.
AIRMATIC havalı süspansiyon, kullanıcılarına
Konfor, Spor, Manuel, Lift olmak üzere dört
farklı sürüş modu seçeneğiyle birinci sınıf
yolculuk konforu sunuyor. Hız arttığında
aracı alçaltan AIRMATIC, sürüş stabilitesini
artırmanın yanı sıra yakıt tüketiminin
azaltılmasına da katkıda bulunuyor. Entegre
otomatik seviye kontrolü sayesinde, araç
seviyesi, ağır bir şekilde yüklendiğinde veya bir
römork kullanıldığında bile sabit kalabiliyor.
Vito Tourer’ı 35 mm yükselten “L-Lift”
modunda 90 km/s hızın üzerine çıkıldığında
sistem otomatik olarak aracı “C-Comfort”
moduna geri alarak aracı normal yüksekliğine
döndürüyor. Bu sayede sürüş stabilitesi
artarken optimize edilmiş bir yakıt tüketimine
katkı sağlanıyor.

Tümü arkadan itişli Vito Tourer
versiyonlarında 9G-TRONIC otomatik
şanzıman standart olarak sunuluyor. Yüksek
verimlilik seviyesine sahip tork konvertörlü
otomatik şanzıman, 7G-TRONIC’in yerini
alıyor. Sürücü, DYNAMIC SELECT seçim
düğmesi üzerinden “Konfor” ve “Spor”
sürüş modlarından birini seçerek vites
değişim zamanını ayarlayabiliyor. Sürücü
ayrıca “Manuel” modu seçerek direksiyon
üzerindeki kulakçıklarla manuel olarak da vites
değiştirebiliyor.
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Volvo Trucks yeni FH16’yı tanıttı
Volvo Trucks Başkanı Roger Alm, “Yeni Volvo FH16, en zorlu uygulamaların üstesinden
gelebilen, aynı zamanda sürücülere her şeyin en iyisini toplu sunabilen üst segment bir ürün.
Yeni Volvo FH16 ile, konumumuzu sağlamlaştıracağız” dedi.

T

emsa İş Makinaları’nın
distribütörlüğünü yürüttüğü
Volvo Trucks, daha fazla
verimlilik sağlayan ve yeni
güvenlik donanımlarıyla
öne çıkan yeni Volvo FH16’nın tanıtımını
gerçekleştirdi. Volvo Trucks Başkanı Roger Alm
yeni Volvo FH16 ile ilgili şunları dile getirdi:
AKILLI TEKNOLOJİLERİ YANSITIYOR
Yeni Volvo FH16’nın dış tasarımı,
kamyonların temel aldığı akıllı teknolojileri
yansıtan tasarıma sahip yeni “V” şeklinde
farlarla ön plana çıkıyor. Volvo’nun
amiral gemisi olan Volvo FH16 modelinin
güçlü karakteri şelale temalı ızgara ile
güçlendirilirken, far panelleri araca gelişmiş
aerodinamik ve kendinden emin bir duruş
kazandırmak için hafif dışa bakacak şekilde
yeniden tasarlandı. Volvo Trucks Tasarım Şefi
İsmail Ovacık yeni Volvo FH16’nın tasarımı
ile ilgili olarak, “Yeni Volvo FH16’da önceki
nesillerimizin en ikonik tasarım öğelerini
yeniden gözden geçirdik ve bunları daha da
geliştirdik.

Örneğin; yeni yüksek teknoloji ürünü
farlarla imzamız niteliğindeki güçlü ışığı bir
üst seviyeye taşırken, kamyonun ön panelinin
tamamı, daha güçlü bir izlenim yaratmak
için yeniden tasarlandı. Ek olarak; yeni Volvo
FH16’nın geliştirilmiş ve kendinden emin dış
tasarımı, bu kamyonun her zamankinden daha
akıllı olduğunu destekliyor” dedi. Sürücünün
sürüş durumuna bağlı olarak ilgili bilgileri
hemen görebilmesini ve dört farklı ekran
görünümü arasında seçim yapmasını sağlayan
kullanıcı dostu bir ara yüze ve 12 inç yüksek
çözünürlüklü dinamik bir gösterge ekranına
sahip. Yeni Volvo FH16 isteğe bağlı 9 inçlik
bir yan multimedya ekranıyla bilgi-eğlence,
navigasyon desteği, sürüş bilgileri ve kamerayla
izleme özelliği sunuyor. Erişimi kolay olan
yan ekran, direksiyon üzerindeki düğmeler,
sesli komut veya doğrudan dokunmatik ekran
kontrol paneli ile sürücünün birçok yoldan
etkileşime girmesine olanak tanıyor. Bununla
birlikte hem gösterge tablosunda, hem de yan
ekranda çok sayıda dil seçeneği bulunuyor.
Optimize performans için aydınlatılmış vites
seçme sembolleri ve yeni sürüş modları içeriyor.

GELİŞMİŞ MANEVRA KABİLİYETİ
Daha fazla ön aks yük kapasitesi ve daha
iyi dönüş açılarıyla avara ve itici akslar, yeni
Volvo FH16’nın hem manevra kabiliyetini
hem de verimliliğini artırıyor. Özellikle zorlu
operasyonlar için 38 ton arka aks kapasitesi ile
Volvo kamyon serisindeki en ağır yüklemeyi
sunuyor. Yeni Volvo FH16, karşıdan gelen
trafiğe veya başka bir araca arkadan yaklaşırken
LED uzun farın seçilen bölümlerini otomatik
olarak devre dışı bırakarak, karayollarını
kullanan tüm araçlar için güvenliği artıran,
sektörde bir ilk niteliğindeki adaptif uzun
farlara sahip. Kamera ve radar diğer araçları
tespit ettiğinde veya kamera kamyonun
etrafındaki ışık miktarında değişiklikler tespit
ettiğinde uzun far otomatik olarak ayarlanıyor.
Yokuş aşağı inerken istenmeyen hızlanmayı
önlemek için maksimum hızı ayarlayan yokuş
iniş hız sabitleyicisi ve 0 km/saat dahil tüm
hızlarda çalışan Adaptif Hız Sabitleyici (ACC)
ile güvenlik daha da geliştirildi.
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IVECO pist kamyonuyla karbonsuz bir şampiyona
Motor sporlarında çevresel çekincelerin giderek daha önemli hâle geldiği bu zamanlarda
Avrupa Kamyon Yarışı Derneği (ETRA), örnek teşkil etmek üzere karayolu taşımacılığı
endüstrisinde sürdürülebilir teknolojiler için lider platform olmaya karar verdi.

I

VECO, ETRA’nın sürdürülebilirlik
odağına “bio-LNG hazır” IVECO
S-WAY NP pist kamyonu ile katkıda
bulunacak. Bio-LNG ile dizel
rakiplerine göre daha sürdürülebilir
bir performans sunan bu araç nitrojendioksit
salınımlarında belirgin bir düşüş sağlarken %95
daha az karbondioksit salınımına sahip.Avrupa
Kamyon Yarışı Şampiyonası (ETRC), tamamen
yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiş son
nesil HVO’nun (Hidrojene Bitkisel Yağ) yarış
kamyonlarında kullanılacağı FIA tarafından
düzenlenen ilk mücadele olacak.
3 SEZON SÜRECEK
Avrupa Kamyon Yarışı Derneği (ETRA) ve
IVECO, uzun süredir devam eden ortaklıklarını
2023 sezonunun sonuna kadar uzattı. IVECO,
12 – 13 Haziran 2021’de Hungaroring’den
(Macaristan) itibaren önümüzdeki üç
sezon boyunca FIA Avrupa Kamyon Yarışı
Şampiyonasının resmî üyesi olacak.Bu
ortaklığın ana unsuru IVECO’nun önümüzdeki
üç sezon boyunca özel olacak sağlayacağı,
ETRC etkinliklerindeki alternatif çekişli ilk
çevre dostu pist kamyonu olan IVECO S-WAY
NP olacak.IVECO Marka Başkanı Thomas
Hilse konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları
kaydetti: “Kamyon yarışlarının geleceği
kuşkusuz sıfır salınıma erişmek, ve IVECO
S-WAY NP hız kamyonu bizi buna bir adım
daha yaklaştırıyor.

T

Göz alıcı grafik tasarımı ve ekipmanlar
CNH Endüstriyel’in Tasarım Merkezi
tarafından tasarlandı ve resmî ekipmanlar
IVECO Aksesuar Kataloğunda mevcut,
yani isteyen sürücüler kendileri için harika
bir kamyon tasarlayabilirler.” IVECO, FIA
Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonasında
Hahn Racing ve Schwabentruck takımlarının
arasındaki ortaklık sonucu doğan “Die Bullen
von IVECO”nun da teknik sponsoru olmayı
sürdürüyor.
ÖNCÜ PIST KAMYONU OLACAK
Öncü pist kamyonu, sıralama turundan
başlangıca kadar yarışmacılara öncülük
eder. Aynı zamanda kaza sonrası ya da aşırı
hava koşullarında yarışı yavaşlatmak için de
kullanılabilir.

Sürücülerin güvenliğini sağlamada
önemli bir role sahip. Hız kamyonu 4x2 LNG
versiyonlu standart IVECO S-WAY NP’dir
ve 390 KG sıvı bio-LNG taşıyabilecek iki
adet 540 litrelik tanka sahip. Bu, kamyona
1,600 kilometre menzil sağlar ve dizelle
karşılaştırıldığında nitrojenoksit salınımlarını
belirgin ölçüde düşürür. Bio-LNG ile zamanda
%95 daha az karbondioksit salınımına
sahip.Özel renkleri ile önce çıkan öncü pist
kamyonunun görünüşünü tamamlamak üzere
özel yapım bazı aksesuarlar mevcut: İki adet
dönen sarı uyarı ışığı, ışık çizgili LED farlar,
aydınlatılmış üç parçalı çekme demiri ve çeşitli
LED flaşörler.

CW ve Ekol’den temiz enerji atağı

ürkiye’nin ve Avrupa’nın en
büyük güneş paneli üreticisi
CW Enerji, Türkiye’nin dört
bir yanındaki firmaların
çatısına, güneş enerji santrali
(GES) kurmaya devam ediyor. Çevre dostu
güneş enerjisi ile kendi elektriğini üretmek
isteyenlerin bir numaralı tercihi olan CW
Enerji, Avrupa’nın önde gelen lojistik
sağlayıcıları arasında yer alan Ekol Lojistik ile
de el sıkıştı.

ELEKTRİK GÜNEŞTEN KARŞILANACAK
Firma, Ekol Lojistik güneş enerjisi santrali
(GES) projesinin anahtar teslim ihalesini
kazandı ve proje uygulamasına başladı. Konu
hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji
Genel Müdürü Volkan Yılmaz, her sektörde
yatırımcıların enerji ihtiyaçlarına kalıcı
çözümler üretmeye devam ettiklerini söyledi.
Yılmaz, bu doğrultuda lojistik sektörünün
lider kuruluşlarından olan ve Avrupa’nın
önde gelen lojistik sağlayıcıları arasında yer
alan Ekol Lojistik ile güçlü bir iş birliğine
imza attıklarını ifade ederek, “Ekol Lojistik
GES projesinin anahtar teslim ihalesini
kazandık ve proje uygulamasına başladık. Bu

iş birliği ile Türkiye’de lojistik sektörünün en
büyük çatı uygulamasına imza atmış olacağız.
Yaptığımız iş birliği çerçevesinde firmanın
çatısına 5628 kWp gücünde güneş elektrik
santrali kurulacak. Santralde 395Wp gücünde
14.250 adet güneş paneli kullanılacak. Santral,
ortalama 6.148.000 kWh/yıl değerinde elektrik
üretecek. Firma enerjisinin önemli bir kısmını
güneşten karşılayarak yıllık ortalama 557 ağacı
kurtaracak” dedi. GES ile Ekol Lojistik’in çevreye
verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdiğini
ifade eden Yılmaz, firmanın doğaya karşı
sorumluluğunu yerine getirdiğini ve bu alanda
örnek olduğunu kaydetti. Firmaların GES ile
yenilenebilir enerji kullanımına katkı sağlamış
olduğunu dile getiren Yılmaz, “Ekol Lojistik
güneş enerji santrali ile elektrik ihtiyacının
önemli bir miktarını güneş panellerimiz
ile karşılayacak. Bu şekilde çevreye fayda
sağlamanın yanında ülke ekonomisine de katkıda
bulunacak. Böylesine güzel bir iş birliğine imza
attığımız için oldukça mutluyuz” diye konuştu.

GÜNEŞİN OLDUĞU HER YERDEYİZ
Bugüne kadar birbirinden farklı sektörlerde
hizmet veren firmalarla iş birliği yaptıklarını
ve fabrika çatılarını GES ile donatmaya devam

ettiklerini dile getiren Yılmaz, “Çatı GES
projelerimizi güçlü EPC partnerleri ile anahtar
teslim şekilde yapıyoruz. En son teknoloji
ile kaliteden taviz vermeden, güneş enerji
sisteminin kullanımının daha da artması
hedefi ile çalışıyoruz. Bu amaçla, bugüne kadar
Türkiye’nin birçok yerinde firma çatılarına
güneş enerji santrali kurduk. Bununla gurur
duyuyoruz” dedi. ‘Güneşin olduğu her yerdeyiz’
sloganı ile yol almaya devam ettiklerine dikkat
çeken Yılmaz, her çatının bir güneş enerji
santrali olabileceğini ve firmaların güneş gibi
kolay ulaşılır ve dünyadaki en ucuz temiz enerji
kaynağından yararlanması gerektiğinin altını
çizdi.
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Yeni Ar-Ge teşvik değişikliği girişimciye katkı sağlayacak

Mercedes-Benz GenH2’nin testleri başlıyor

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Ar-Ge ve teknolojide ilerleme
kaydedilmesi, yenilikçi ürün ve süreçlerin ticarileştirilmesinin yanı sıra katma değerli ve yüksek
teknolojili ürünlerin ihracatımız içindeki payının artmasında kanunun etkisi olacaktır” dedi.

Mercedes-Benz GenH2 Kamyon’un daha da geliştirilmiş ilk prototipi, Nisan ayının sonundan
bu yana test ediliyor. 2021’de trafiğe açık yollarda testlerine başlanan GenH2 Kamyon’un
müşteri testleri ise 2023’te başlayacak

M

ercedes-Benz Türk,
7263 sayılı kanun
kapsamında, 4691 sayılı
Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Kanunu ve
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu’nda
yapılan değişimlerin girişimcilere büyük katkı
sağlayacağına inanıyor. Mercedes-Benz Türk
İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün,“AR-GE ve
teknolojide ilerleme kaydedilmesi, yenilikçi
ürün ve süreçlerin ticarileştirilmesinin yanı sıra
katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin
ihracatımız içindeki payının artmasında da yine
bu kanunun etkisi olacaktır” dedi.
İŞ BİRLİKLERİ ARTACAK
Mercedes-Benz Türk, Türkiye’nin geleceğine
duyduğu güvenle ülkenin dört bir yanındaki
yenilikçi girişimlere desteğini artırarak devam
ettiriyor.1967 yılından günümüze AR-GE
faaliyetlerini aralıksız sürdüren, kuruluşunun
50. yılında da StartUp destek programını
açıklayan Mercedes-Benz Türk’ün, 1 Ocak 2022
tarihinden itibaren geçerli olacak, “AR-GE/
Tasarım Merkezi Sahibi İşletmelerin Girişimci
Firmalara veya Girişim Sermayesi Yatırım
Fonlarına Yatırım Yapma Şartı” ile ilgili ek
değişiklik maddesinin girişim ekosistemine
önemli bir katkı sağlayacağına inancı tam.
Yeni kanun ile beraber startup’lar ve AR-GE
faaliyetinde bulunan büyük şirketlerin iş
birliklerinin artacağı öngörülürken, katma
değerli ürünlerin geliştirilmesi ve ihracatında
da yeni bir dönemin başlaması hedefleniyor.

FAYDALI ÇÖZÜMLER SUNACAK
“Kanunda gerçekleşen değişimin, girişim
ekosistemine önemli bir katkı sağlayacağını
düşünüyorum. Bu sayede girişim ekosistemine,
hayatları için çok önemli olan, sermaye
aktarımı olacak. AR-GE ve teknolojide ilerleme
kaydedilmesi, yenilikçi ürün ve süreçlerin
ticarileştirilmesinin yanı sıra katma değerli
ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımız
içindeki payının artmasında da yine bu
kanunun etkisi olacaktır.Tüm şirketlerin
dijital dönüşüme ve teknolojiye odaklandığı
bu dönemde, girişimlerle yapılacak iş

E

lektriğe geçiş sürecinde Daimler
Trucks, esnek ve zorlu uzun yol
kullanımları için hidrojen bazlı
yakıt hücrelerine güveniyor. Bu
sayede yakıt ikmali olmadan
1.000 kilometre ve üzerinde bir menzil
hedefleniyor. Marka, 2020 yılında tanıtılan
GenH2 Kamyon’un yeni ve daha da geliştirilmiş
prototipinin kapsamlı testlerine Nisan ayı
sonunda başladı ve böylece seri üretime giden
yolda önemli bir adım atıldı.

2017 yılında başlattığı StartUP Programı
çerçevesinde düzenlediği “Mercedes-Benz
StartUP” yarışması ile Mercedes-Benz Türk,
girişim ekosistemine verdiği önemi göstermeye
devam ediyor. Mercedes-Benz Türk İcra
Kurulu Başkanı Süer Sülün konu hakkında şu
açıklamaları yaptı:

birliklerinin, şirketlerin dönüşümüne fayda
sağlayacak çözümler sunacağını düşünüyorum.
Şirketler bir taraftan iç kaynak kullanarak
geliştirme yaparken diğer taraftan girişim
ekosisteminden yararlanabilecek. Bu sayede
girişimler ve firmalar arasında daha hızlı bir
bağ kurulabilecek. Oluşan bu çalışma modeli
ile yeni teknolojiler konusunda Türkiye’den de
yetkin ve deneyim kazanmış girişimlerin ortaya
çıkması sağlanacak.”

1,2 MİLYON KİLOMETRELİK ZORLU
TEST
Daimler Trucks mühendisleri, yakıt hücreli
GenH2 Kamyon’u en ince ayrıntısına kadar
adım adım test ediyor. Araç ve bileşenler
için uygulanan son derece zorlu ve geniş
kapsamlı testler kapsamında standart test
prosedürlerinin yanı sıra; kesintisiz kullanım,
farklı hava ve yol koşulları ve çeşitli sürüş
koşullarına odaklanılıyor. Daimler Trucks,
bu yıl sona ermeden GenH2 Kamyon’un
trafiğe açık yollarda testlerinin yapılmasını
öngörürken, müşteri testlerinin de 2023
yılında başlaması planlanıyor. Gerçekleşen
testlerin ardından, ilk seri üretim GenH2
Kamyon’un 2027 yılından itibaren müşterilere
teslim edilmesi hedefleniyor. Daimler Truck
AG İcra Kurulu Başkanı ve Daimler AG
İcra Kurulu Üyesi Martin Daum, yapmış
olduğu değerlendirmede; “Kamyonlarımızın
elektrikliye geçiş sürecine ilişkin teknoloji
stratejimizi tutarlılıkla sürdürüyoruz.
Müşterilerimize kullanım amacına uygun
olarak batarya veya hidrojen bazlı yakıt
hücrelerine dayanan en iyi CO2 nötr
kamyonları sunmayı amaçlıyoruz. Programa
tam olarak uyuyoruz. GenH2 Kamyon
için kapsamlı testlerin başlamasından çok
memnunum.” dedi. Daum sözlerine şöyle
devam etti:

“Hidrojen bazlı yakıt hücresi güç-aktarma
sistemi, geleceğin CO2 nötr uzun mesafeli
kamyonlarının vazgeçilmezi olacak. Bu,
teknolojiyi seri üretime geçirmek için birlikte
çalıştığımız ortaklarımız tarafından da
onaylandı. Buna ek olarak, Avrupa genelinde
yönetimlerin karayolu yük taşımacılığında
hidrojen kullanımına yönelik taahhütleri de
bu teknolojiye ivme kazandıracaktır. Siyasi
destek, hidrojen altyapısının geliştirilmesini
teşvik etmede ve yakıt hücreli kamyonların
müşterilerimiz için uygun maliyetli olmasını
sağlamada önemli bir rol oynuyor.” Daimler
Trucks geliştirme mühendisleri GenH2
Kamyon’u, benzer bir Mercedes-Benz Actros ile
aynı dayanıklılığı sağlayacak şekilde tasarlıyor.
Bu, 1,2 milyon kilometre yol, 10 yıllık kullanım
ömrü ve toplam 25 bin çalışma saati anlamına
geliyor. Bu nedenle GenH2 Kamyon, tıpkı
her yeni nesil Actros gibi son derece zorlu
testlerden geçmek zorunda.
SIVI HİDROJEN ÇOK SAYIDA
AVANTAJ SUNUYOR
Daimler Trucks, fiziksel koşullara bağlı
olarak aynı depolama hacminde, gaz halindeki
hidrojene kıyasla, daha yüksek enerji
yoğunluğuna sahip olduğundan sıvı hidrojeni
tercih ediyor. Buna bağlı olarak, sıvı hidrojenle
doldurulan bir yakıt hücreli kamyon, çok daha
küçük ve daha düşük basınç sayesinde daha
hafif depolarla yetinebiliyor. Bu, daha büyük bir
kargo alanı ve daha yüksek bir taşıma kapasitesi
anlamına gelirken daha fazla hidrojen de
depolanabiliyor. Tüm bunlar günün sonunda
menzili arttırıyor. Bu nedenle, seri üretim
GenH2 Kamyon, eşdeğer gelen dizel kamyonlar
gibi, planlanması zor uzun mesafeli sürüşler ve
birden fazla gün süren seferler için uygun bir
yapı sergiliyor. Daimler Trucks uzmanları, sıvı
hidrojen depolama teknolojilerinin gelişimini
de sürdürüyor.

Mühendisler, GenH2 Kamyon’un zorlu
testlerine devam ederken, yılsonuna kadar yeni
depo sistemini prototiplerde kullanıma hazır
hale getirmeyi planlıyor. Araçlar, seri üretim
sürecine kadar, sadece sıvı hidrojen depo
sistemleriyle test edilecek. O zamana kadar
GenH2 Kamyon’un testlerinde bir ara çözüm
olarak gaz halindeki hidrojen depo sistemi
kullanılacak. Daimler Trucks, böylece gaz ve
sıvı olmak üzere her iki hidrojen türünün de
teknik olarak uygulanabileceğini gözler önüne
serecek.

DKV’den 3 ülkede önemli satın almalar

DKV, Estonya, Litvanya ve Polonya’da yaptığı satın almalarla bu ülkelerdeki konumunu ve
müşteri tabanını güçlendirdi.

D

ünyanın lider mobilite
hizmetleri sunucusu DKV
Mobility, iddialı büyüme
stratejisini hayata geçirmeye
devam ediyor. DKV Mobility,
yakıt kartlarındaki uzmanlıklarıyla tanınan
ve kapsamlı yakıt çözümleri sunan üç lider
şirketi satın aldı. Port One Estonya, Port
One Polonya ve Litvanya State Port Group
şirketlerini bünyesine katan DKV Mobility
böylece Baltık ülkeleri ve Polonya’daki
pazar payını ve müşteri tabanını daha da
güçlendirdi.

HEDEFLERİMİZDE BİZE YARDIMCI
OLACAK
Satın almalara ilişkin bir açıklama yapan
DKV Mobility CEO’su MarcovanKalleveen
şunları söyledi: “Port One Estonya, State
Port Group Litvanya ve Port One Polonya
şirketlerine DKV Mobility Grubu’na hoş
geldiniz demekten büyük onur duyuyoruz.
Son derece profesyonel, yetkin ve köklü olan
bu şirketler iddialı hedeflerimize ulaşmakta
bize yardımcı olacaklar.”Port One Estonya,
Litvanya State Port Group ve Port One Polonya
şirketlerinin kurucularından TeetJärvekülg
ise, “Önümüzdeki adımları atmayı ve birlikte

büyüme sürecini başlatmayı sabırsızlıkla
bekliyoruz. DKV Mobility Grubu’nun üyesi
olmak mevcut ve gelecekteki müşterilerimizin
piyasadaki en iyi ürünlere, hizmetlere ve
bilgiye erişimlerini
mümkün kılacak.
Bu anlaşma aynı
zamanda çalıştığımız
ülkelerdeki
ekiplerimizin
uzun vadeli olarak
yaptıkları işin
takdir edildiğini de
göstermektedir.” dedi.
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Ford Trucks’ın Avrupa’daki yeni durağı: Lüksemburg

Opel Vivaro’ya sıfır emisyonlu motor seçeneği

Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, “Lüksemburg’un markamız için önemli
fırsatlar barındırdığına inanıyoruz. Burada, uluslararası ödüllü Çekicimiz F-MAX ve en verimli
taşıma çözümleri sunan modellerimizle müşterilerimize değer yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

Opel, şarj edilebilir yakıt hücresi teknolojisine sahip yeni nesil hafif ticari araç modeli
Vivaro-e HYDROGEN’i tanıttı. Vivaro-e HYDROGEN, sıfır emisyonlu ulaşım sağlarken aynı
zamanda oldukça kısa bir sürede şarj olmasıyla dikkatleri çekiyor.

T

üm Avrupa’ya yayılma hedefiyle
Portekiz, İspanya, İtalya ve
Belçika’da arka arkaya bayi
açılışları gerçekleştiren Ford
Trucks, Batı Avrupa’daki stratejik
büyümesini Lüksemburg pazarına adım atarak
sürdürüyor. Avrupa’daki büyüme yolculuklarına
hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan
Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan
Turfan, “Lüksemburg’un markamız için önemli
fırsatlar barındırdığına inanıyoruz. Burada,
uluslararası ödüllü çekimiz F-MAX ve en
verimli taşıma çözümleri sunan modellerimizle
müşterilerimize değer yaratmayı hedefliyoruz”
dedi. Ağır ticari sektöründe gerek mühendislik
tecrübesi gerekse de 60 yıllık mirası ile öne
çıkan Ford Trucks, dünya çapında büyümesine
Portekiz, İspanya, İtalya ve Belçika’da

arka arkaya gerçekleştirdiği açılışların
ardından Lüksemburg ile devam ediyor.
2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)
ödülünün sahibi olan çekicisi F-MAX başta
olmak üzere, Ford Otosan mühendislerinin
Eskişehir’de sıfırdan geliştirdiği ürün port
folyosu ve yenilikçi teknolojiler ile uluslararası
arenada yoğun talep gören Ford Trucks,
Batı Avrupa yayılım planlarında stratejik
öneme sahip Lüksemburg pazarına yeni
distribütörü GTTS iş birliği ile giriş yapacak.
Ford Trucks’ın uluslararası büyüme planlarına
pandemiye rağmen, kilit önem taşıyan
pazarlarda ardı ardına açılışlar ile önemli
adımlar attıklarını belirten Ford Trucks Genel
Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, şunları
söyledi:
SIRADA 3 ÜLKE DAHA VAR
“Pandemiyle birlikte yükselen
e-ticaret trendi, tüm dünyada
lojistik ve nakliye ihtiyacını
artırdı. Pandeminin bu etkisine
paralel olarak, global çapta
özellikle kamyon, çekici talebinde
artış devam ediyor. Ağır ticari
endüstrisi, 2021’e büyüme ivmesiyle
başladı, önümüzdeki dönem bu
büyümenin devam edeceğini
öngörmekteyiz. Bu rüzgarı da
arkamıza alarak, Batı Avrupa’nın
tamamına yayılma hedefimize
hız kesmeden devam ediyoruz.
Geçtiğimiz aylarda Belçika’daki
ilk distribütörümüzü atayarak
büyümemizi sürdürdük, şimdi de
hız kesmeden Lüksemburg’daki
bayi yapılanmamızı tamamlıyoruz.

Ağır ticari sektöründe kalite ve hizmet
beklentisinin en yüksek olduğu pazarlardan
biri olan Lüksemburg’da sektörün önde gelen,
tecrübeli kuruluşlarından GTTS ile iş birliği
yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.
Lüksemburg’un markamız için önemli fırsatlar
barındırdığına inanıyoruz. Burada, en verimli
taşıma çözümleri sunan modellerimizle yeni
müşterilerimize değer yaratmayı hedefliyoruz.
”Avrupa’nın Ford Trucks’ın ana ihracat
pazarı olduğunu ve Lüksemburg’un büyüme
planlarında önemli bir role sahip olduğunu
vurgulayan Turfan, “Ford Trucks olarak, Batı
Avrupa’da kalıcı ve güçlü büyüme için gerekli
hazırlıklarımızı tamamlıyoruz, sırada Almanya,
Fransa ve Hollanda var” dedi.

Scania’ya üst üste 5. kez ‘Yeşil Kamyon’ ödülü

S

cania, üst üste beşinci kez
“Yeşil Kamyon” ödülünü
kazandı. Almanya’nın önde
gelen iki Alman ticari araç
dergisi tarafından düzenlenen
ve sektörün en prestijli ödülleri arasına

giren “Yeşil Kamyon” ödülünü bu yıl Scania,
R 410 çekici ile almaya tekrar hak kazandı.
“Yeşil Kamyon 2021” test sürüşü Almanya’nın
Münih kentinde 360 kilometrelik oldukça
zorlu bir parkurda gerçekleşti ve 32 ton yüklü
araçlara 430 HP’ye kadar güç şartı uygulandı.

A

lman otomotiv üreticisi Opel,
yeni nesil hafif ticari araç modeli
Vivaro-e HYDROGEN’i tanıttı.
Şarj edilebilir yakıt hücresi
teknolojisine sahip olan Opel
Vivaro-e HYDROGEN sıfır emisyonlu ulaşım
sağlarken, aynı zamanda oldukça kısa bir
sürede şarj olmasıyla da dikkatleri üzerine
çekiyor.

Testlere katılan tüm kamyonlara aynı aşınma
ve basınçta aynı marka lastikler takıldı.
Scania, testlere katıldığı R 410 ile 100 km’de
23,53 litre yakıt tüketimine ve80,60 saatte
km ile en yüksek ortalama hıza ulaştı. Scania
yetkilileri 5 yıl üst üste kazanılan “Yeşil
Kamyon” ödülü için yaptıkları açıklamada
“Bunu, Scania’nın sahip olduğu teknolojideki
başarıları ve müşterilerimiz için en iyiye
ulaşmaları yönündeki çalışmalarımızın
bir meyvesi olarak görüyoruz. En verimli
kamyonları sunabilmek Scania’nın DNA’sının
bir parçası ve her zaman için çabaladığımız
bir şey. Aynı zamanda bizim için iklim
değişikliğiyle mücadele etmek ve bilime
dayalı hedeflerimize ulaşmak son derece
önemli. Scania olarak taahhüt ettiğimiz Paris
Anlaşması hedeflerimize ulaşmak için de en
verimli motorlara ihtiyacımız var” şeklinde
değerlendirdiler.

HIZLI DOLUM SAĞLIYOR
Vivaro-e HYDROGEN, sahip olduğu
özelliklerle hitap ettiği segmentin
beklentilerinden ödün vermezken Opel’in
sıfır emisyonlu araç vizyonuyla ilgili önemli
mesajlar taşıyor. “Hidrojen, fosil yakıtlardan
arındırılmış bir gelecekte entegre ve verimli
enerji sisteminin temel unsuru olabilir”
diyerek konuyla ilgili görüşlerini paylaşan
Opel CEO’su Michael Lohscheller, “Hidrojen
yakıt hücreli araç teknolojilerinde 20 yıldan
daha uzun süredir deneyime sahibiz. Dünyada
sıfır emisyon, uzun sürüş menzili ve sadece
üç dakikada şarj ayrıcalığını bir arada sunan
neredeyse başka güç-aktarma sistemi yok”
açıklamasında bulundu. Yeni yakıt hücreli
elektrikli aracın konsepti (FCEV), iki adet
sürgülü yan kapıya sahip batarya elektrikli
Opel Vivaro-e’ye dayanıyor. Vivaro-e
HYDROGEN’deki şarj edilebilir yakıt hücresi
sistemi, aracın kaputunun altındaki mevcut
güç-aktarma sistemiyle yakıt hücresi sisteminin
entegrasyonunu sağlıyor. Vivaro-e BEV’nin
bataryası üç adet 700 bar hidrojen tankı ile
değiştirilerek; karbon fiber silindirlerin sadece
üç dakikada dolması ve 400 kilometrenin
üzerinde (WLTP) menzile ulaşması sağlanıyor.

Zekice uygulanan bu sistem sayesinde yakıt
hücreli elektrikli hafif ticari araç versiyonu da,
batarya elektrikli versiyon ile aynı kullanım
özelliklerini sunuyor. Her iki versiyonda gövde
üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan 5,3
ila 6,1 metreküplük kargo hacmini ve 1.100
kilograma kadar yükleme kapasitesini aynen
koruyor. Opel Vivaro-e HYDROGEN, 45
kW’lık yakıt hücresi ile karayolu sürüşleri için
gerekli olan enerjiyi üretirken, ön koltukların
altına yerleştirilen 10,5 kWsa kapasiteli lityum
iyon batarya ise ilk hareket veya hızlanma gibi
güç gereksinimin olduğu sürüş koşullarında
ek güç sağlıyor. Bu tür durumlarda batarya
güç ihtiyacını karşıladığından, yakıt hücresi
optimum çalışma koşullarında çalışabiliyor.
Batarya rejeneratif fren imkanı sunarken,
şarj etme çözümü bataryayı örneğin bir şarj
istasyonunda şarj etme imkanı da tanıyor.
Ayrıca batarya, 50 kilometre boyunca tamamen
batarya elektrikli sürüş menzili sunuyor.
TÜM OPEL’LER ELEKTRİKLENECEK
Vivaro-e
HYDROGEN,
Rüsselsheim’da
Opel Özel Araçlar
(OSV) tarafından
üretilecek. Ana
şirket Stellantis’in
küresel
“Hidrojen ve
Yakıt Hücreleri
Yetkinlik
Merkezi” de
Opel bünyesinde
bulunuyor.

Vivaro-e HYDROGEN, Opel’in tamamen
elektrikli LCV ailesinin en yeni üyesi olarak
Vivaro-e ve Combo-e’yi tamamlıyor. Ürün
gamına eklenecek bir sonraki model olan yeni
Movano-e de 2021 yılında satışa sunulacak.
Yani markanın tüm hafif ticari araç portföyü bu
yılın sonuna kadar elektrikliye geçmiş olacak.
Opel, 2024 yılına kadar tüm binek ve hafif
ticari modellerinin bir elektrikli versiyonunu
sunacak.
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Anadolu Isuzu dayanıklı sürücüleri ödüllendirdi

Otokar Slovakya’ya otobüs ihraç edecek

Isuzu Urban halk otobüsleri ile motor kapağı dahi açılmadan 1 milyon kilometreden fazla yol
kat eden Kocaelili sürücüler ödüllendirildi.

Türkiye’nin lider otobüs markası Otokar, otobüs ihracatı yaptığı ülkeler arasına Slovakya’yı
da ekliyor. Otokar, Kent Körüklü otobüsleri için Bratislava Toplu Taşıma Şirketi DPB’den
40 adetlik sipariş aldı.

T

ürkiye’nin ticari araç markası
Anadolu Isuzu modellerinin
motor gücü ve sağlamlığı bir
kez daha tescillendi. Kocaeli S.S
5 No’lu Şehir içi Minibüsçüler
ve Otobüsçüler Kooperatifi üyesi sürücüler,
Anadolu Isuzu’nun Urban model araçlarıyla
şehir içi trafik koşullarında çalışmasına
rağmen, motor kapağı dahi açtırmadan 1
milyon kilometreyi aştı. S.S 5 No’lu Şehir içi
Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi, 16
yılda 1 milyon kilometreyi aşan Isuzu araç
sahibi üyeleri Ahmet Bilgin, Nuri Babaoğlu,
Hasan Duymuş ve Emrah Gökçeciler’e ödül
ve plaketlerini verdi. Kocaeli Minibüsçüler
ve Otobüsçüler Esnaf Odası’nda düzenlenen
törende konuşan Anadolu Isuzu Otobüs
Satış Müdürü Murat Küçük, müşteri
odaklı iş anlayışı ile satış sonrası hizmette
mükemmelliğe odaklandıklarını söyledi.
Küçük, “Bizim için önemli olan aracı satmak
değil, aracı sattıktan sonraki verdiğimiz hizmet.
Motor kapağı açılmadan 1 milyon kilometreye
ulaşan değerli araç sahiplerini kutluyoruz” dedi.

K

oç Topluluğu şirketlerinden
Otokar, kendi tasarımı ve
üretimi otobüslerle ihracat
pazarlarında büyümeye devam
ediyor. Başta Avrupa olmak
üzere 50’den fazla ülkede otobüsleri kullanılan
Otokar, son olarak Bratislava Toplu Taşıma
Şirketi DPB’den (Dopravny Podnik Bratislava)
40 adet Kent Körüklü otobüsü siparişi aldı.
Slovakya’nın başkenti Bratislava’nın toplu
taşımacılık ihtiyaçları doğrultusunda üretilecek
otobüslerin 2021 yılı sonuna kadar teslim
edilmesi planlanıyor.

ULAŞMASI ZOR BİR RAKAM
S.S 5 Nolu Kooperatif başkanı Niyazi
Yağız 1 milyon kilometreyi aşmanın şehir
içinde faaliyet gösteren bir araç için zor bir şey
olduğunu vurgularken, Kocaeli Minibüs ve
Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kurt

ise şöyle konuştu: “Araçları 16 yıldır kullanan
arkadaşlar motor kapağı açılmadan araçları
ile 1 milyon kilometreye ulaştılar Ulaşılması
zor bir rakam. Ödülleri alan arkadaşlarımızı ve
Anadolu Isuzu’yu kutluyorum.”

Otokar, ISO 500’de tırmanışını sürdürüyor
Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 53 yıldır
düzenlenen İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında tırmanışını sürdürüyor.

F

ikri mülkiyet hakları kendine
ait ürünleriyle 5 kıtada 60’tan
fazla ülkede faaliyet gösteren
Türkiye’nin öncü otomotiv
ve savunma sanayii şirketi
Otokar, İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu”
listesindeki başarılı yükselişini sürdürüyor.
Otokar, 2020 yılında gerçekleştirdiği üretim

ve satış doğrultusunda ISO’nun 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu araştırmasında 9 basamak
birden yükseldi. Geçtiğimiz yılki cirosunu yüzde
20’lik artışla 2,9 milyar TL olarak açıklayan
şirket, net karını ise yüzde 76’lık artışla 618
milyon TL’ye çıkardı. Dünya markası olma
hedefiyle ihracat ve tanıtım çalışmalarına
ağırlık veren Otokar, 2020 yılında 307 milyon
ABD doları tutarındaki ihracat ile ihracatın

ciro içindeki payını yüzde 75’e taşıdı. Otokar,
Türkiye’nin dev şirketlerinin listelendiği ISO
500 2020 listesinde 83’üncü sırada yer aldı.
Yüzde yüz yerli sermayeli bir firma olan ve
kuruluşundan bugüne birçok ilke imza atan
Otokar, uluslararası standartlarda yürüttüğü
Ar-Ge çalışmalarıyla da ön plana çıkıyor.
Şirket, son 10 yılda Ar-Ge faaliyetlerine
cirosunun yaklaşık yüzde 8’ini ayırıyor.

BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ
Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 50 ülkesinde
35 binden fazla otobüsü ile milyonlarca yolcuya
konforlu, güvenli seyahat imkânı sunan
Otokar toplu taşımacılık sektöründeki 58 yıllık
deneyimi, mühendislik kabiliyeti ve tasarladığı
ürünlerle Avrupa başkentlerinin tercihi olmaya
devam ediyor. Otokar Genel Müdürü Serdar
Görgüç; “Bu siparişle birlikte Orta ve Doğu
Avrupa’da büyüme hedefimizde önemli bir
adım daha atarak Slovakya’yı otobüs ihracatı
yaptığımız ülkeler arasına ekliyoruz.

Bugün otobüslerimiz Türkiye’nin yanı
sıra, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Malta,
Romanya, Polonya, Letonya, Sırbistan,
Bulgaristan başta olmak üzere pek çok
Avrupa ülkesinde şehir içi toplu taşımacılıkta
kullanılıyor. Türkiye’de tasarlanan ve üretilen
otobüslerimizin dünyanın önde gelen
şehirlerinde kullanılmasından büyük gurur
duyuyoruz” dedi. Sipariş alınan Kent Körüklü
otobüslerinin Bratislava’nın toplu taşımacılık
ihtiyaçları doğrultusunda üretileceğini
belirten Otokar Ticari Araçlar Uluslararası
Satış Pazarlama Direktörü Hakan Bubik,
otobüslerin geniş iç hacmi ile Bratislava
şehri toplu taşıma hizmetlerinde eşsiz konfor
sunacağını vurgulayarak “Bratislava Toplu
Taşıma Şirketi DPB’nin isterleri doğrultusunda,
yolcuların seyahat deneyimini keyifli kılacak
ve şoförlerin sürüş konforunu arttıracak birçok
yenilik ilk defa bu araçlarla Avrupa pazarına
sunulacak” açıklamasını yaptı. Kent Körüklü
otobüsleri, modern iç ve dış görüntüsü, çevreci
motoru, üstün yol tutuşuyla da dikkat çekiyor.
Koltuk başına düşük işletme maliyeti sunacak
Bratislava’nın Kent Körüklü otobüsleri
güçlü kliması ile her mevsim ferah yolculuk
vadediyor.

ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda
sıkışmayı önleyici sistem ile maksimum
güvenlik sunan araç; toplu ulaşımda üst düzey
konfor vadediyor. Kent Körüklü, yüksek yolcu
kapasitesiyle de ön plana çıkıyor.
YENİ BİR SOLUK GETİRECEK
Bratislava’nın isterleri doğrultusunda
üretilecek Kent Körüklü otobüslerinde birçok
yeni özellik yer alacak. Otomatik yolcu sayımı
gerçekleştirecek araçlarda wi-fi bağlantısının
yanı sıra USB şarj bölümleri de yer alacak.
Otobüslere yerleştirilen yüksek çözünürlüklü
kameralarla, görme engelliler de dahil olmak
üzere, tüm yolculara güvenlik sağlayacak
modern bir bilgi sistemi de araçlarda yer
alacak. Kent Körüklü otobüslerinde yolcular,
bilgi sistemlerinden güncel haberleri, hatların
ve aracın mevcut hareketini gerçek zamanlı
takip edebilecek. Geniş kapıları, alçak tabanlı
girişi ve engelli rampası ile engelli, çocuklu
ve yaşlı yolcuların rahatça otobüslere inip
binmelerini sağlayan Kent Körüklü, Bratislava
ulaşımına yeni bir soluk getirecek.
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Türkiye’nin otobüs beklentilerini Mercedes-Benz Türk karşılıyor
2021 yılında otobüslerinde 41 farklı yeniliği sunarak sektördeki liderliğini bir kez daha gösteren MercedesBenz Türk’ün Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman N. Aksoy ile otobüs sektörüne dair merak
ettiklerimizi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilecek yeni CNG’li modelleri hakkında konuştuk.

T

ürkiye’deki faaliyetlerine 1967
yılında başlayan, 2020 yılını
otobüs ürün grubunda bir kez
daha başarılarla tamamlayan
Mercedes-Benz Türk, 2021 yılında
41 farklı yeniliği lanse ederek pazardaki öncü
konumunu pekiştirmeyi sürdürüyor. Yıldızlı
marka, yakın zamanda Ankara Büyükşehir
Belediyesi ve EGO’nun açtığı yeni otobüs alım
ihalesini de kazanarak, CNG yakıt sistemli
273 adet Mercedes-Benz Conecto araçların
üretim sürecini başlattı ve bu sayede şehir içi
otobüs sektöründeki konumunu da güçlendirdi.
Türkiye şehirler arası otobüs pazarı liderliğini
2020 yılında da sürdüren Mercedes-Benz Türk,
son dönemde sunduğu konfor, güvenlik ve
çevreci donanımlarıyla kısa zamanda yeni satın
alımların oluşmasını sağladı. Mercedes-Benz
Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü
Osman N. Aksoy ile yeni modelleri, Ankara
için ürettikleri çevreci otobüsleri ve sektördeki
konumları hakkında görüştük.

MERCEDES-BENZ TÜRK 2020 YILINI
NASIL TAMAMLADI?
2020 yılında, Hoşdere Otobüs Fabrikamızda
3.611 adet otobüs ürettik. Türkiye iç pazarında
2020 yılında 347 adet şehirler arası ve 29 adet
şehir içi olmak üzere toplamda 376 adet otobüs
satışı gerçekleştirdik. Bu sayede bir kez daha
Türkiye şehirler arası otobüs pazarının lideri
olduk.
PANDEMININ ETKILERINI NASIL
HISSETINIZ?
Mart ayında etkilerini hissetmeye
başladığımız pandemi sebebiyle 2020 yılını
farklı koşullarda tamamladık. Üretime yaklaşık
1 ay ara verdikten sonra gereken tüm şartları
sağlayarak tüm siparişlerimizi zamanında teslim
etmek amacıyla var gücümüzle çalıştık. Covid19 pandemisi sebebiyle umulmadık koşullarda
ve değişken uygulamalarla tamamladığımız
2020 yılında, satış sonrası hizmetlerimiz
aracılığıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre
destek sağlayarak sektörün bu alanında da
öncülüğümüzü sürdürdük. Hayatın devamlılığını
sağlamak anlamında servislerimizi 7/24 açık
tutarak otobüs müşterilerinin ihtiyaçlarını
karşılamaya devam ettik.
Şirketimizin bir diğer uygulaması da garanti
sürelerini uzatmak oldu. Salgının kontrol altına
alınma tedbirleri kapsamında, Mart 2020’de
başlayan, şehirler arası otobüs seyahatlerinin
valilik kararına bağlanarak kademeli olarak
sınırlandırılması sürecinde, kullanımda olmayan
araçların garanti sürelerine ilişkin konunun
ele alınması yönünde talepler gündeme geldi.
Müşterilerinin beklentilerine her zaman yanıt
vermeye özen gösteren şirketimiz, bu kapsamda
kullanımı sınırlanan araçların garanti sürelerini
söz konusu zaman aralığı kadar uzatarak otobüs
sahiplerine destek vermeyi sürdürdü.

Aynı zamanda servis sözleşmeli araçları da
bu uygulama kapsamında destekleyerek; geçmiş
yıllarda müşterilerimizin tercih ettiği ve güncel
durumda devam eden servis sözleşmelerini de
seyahat kısıtlaması süresi kadar uzattık.
Ayrıca yine bu dönemde Mercedes-Benz
Finansal Hizmetler şirketimiz toplam otobüs
portföyünün çok önemli bir kısmını revize etti.
Ekonomik koşullar paralelinde artan maliyetler,
turizm sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler,
seyahat kısıtlamaları ve sınırlamaları gibi pek
çok faktör bazı müşterilerimiz için kredide
ikinci revizeyi gerekli hale getirdi ve MercedesBenz Finansal Hizmetler bu konuda da
müşterilerimizin yanında olduğumuzu gösterdi.
Bütün bu başarılara ulaşmamızda her
koşulda başarılı ve özverili çalışmalarını
sürdüren ekibimizin katkısı büyük.
2021 YILINDAKI SATIŞ
RAKAMLARINIZDAN BAHSEDER
MISINIZ?
Pandemi etkilerinin sürdüğü 2021 yılında
satışlarımız planladığımız gibi gidiyor. Tüm
modellerimizde sunduğumuz yeniliklerin de
etkisiyle Ocak-Mayıs ayındaki toplam otobüs
satışımız 105 adet olarak gerçekleşti. Bunun 87
adedi şehirler arası otobüslerden oluşurken şehir
içi otobüs satış adedimiz de 18 olarak gerçekleşti.
En son bildiğiniz üzere, Ankara Büyükşehir
Belediyesi-EGO’ya 273 adet CNG’li Conecto
üretmek üzere imzalarımızı attık.
Şehirler arası otobüslerdeki yeniliklere
geçmeden bu ihaledeki otobüslerin
özelliklerinden bahseder misiniz?
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021
yılında açtığı yeni otobüs alım ihalesini
kazanarak toplam 273 adet CNG’li MercedesBenz Conecto araçlarımızın üretim sürecini
başlattık. Dünyanın en modern otobüs
fabrikalarından olan Mercedes-Benz Türk
Hoşdere Otobüs Fabrikamızda ürettiğimiz,
çevreci CNG yakıt özelliğine sahip Yeni Conecto
Solo ve Conecto Körüklü modellerimizin ilk
teslimatlarını 6 ay içerisinde gerçekleştireceğiz.
168 adedi Mercedes-Benz Conecto Körüklü
CNG ve 105 adedi de Mercedes-Benz Conecto
Solo CNG olarak belirlenen engelli erişimine
uygun otobüslerimizde; elektronik süspansiyon,
tam otomatik dijital klima, sessiz ve titreşimsiz
çalışan motor gibi yüksek konfor özelliklerinin
yanı sıra; elektronik fren yönetimi, yangın
ikaz ve söndürme sistemi, devrilme dayanımı
gibi güvenlik özellikleri mevcut. Ayrıca tüm
otobüslerimizde; COVID-19 salgınına karşı
geliştirilen, her iki dakikada bir aracın içindeki
havanın sürekli ve tamamen yenilenmesini
sağlayan klima yazılımı ve virüsleri yüzde
99,9 oranında tutma özelliği olan aktif klima
filtrelerini de standart olarak sunuyoruz.

BU IHALEDE CNG’LI OTOBÜSÜNÜZÜN
SEÇILMESININ SEBEPLERINDEN
BAHSEDER MISINIZ?
Avrupa Kalkınma Bankası (EBRD)
sürdürülebilir şehirler programı kapsamında
Ankara Belediyesi’nin otobüs yatırımı için çok
uygun koşullarda finansman sağladı. EBRD
politikaları kapsamında bu finansman koşulları
CNG’li araçlar ve 2 adet dolum istasyonu için
geçerli olması nedeniyle ihale bu çerçevede
gerçekleşti. CNG’li araçlar özellikle CO2 salınımı
açısından ön plana çıkıyor. Aslında yeni teknoloji
E6 dizel ve CNG’li araçlar arasında egzoz
emisyonları açısından çok küçük farklılıklar
var. Yani dizel araçlarımız da aynen CNG’li
araçlar gibi düşük emisyonlu ve çevre dostu.
Doğa dostu yeni otobüslerimiz için en ekonomik
teklifi vererek ihaleyi kazandık. Mercedes-Benz
Türk olarak doğanın ve çevrenin korunması için
şirketimizin her alanında yatırımlar yapıyoruz.
Fabrikalarımızın üretim kapasitelerinin
artmasına rağmen, çevreyi her zamankinden
daha düşük oranda etkiliyoruz. Sadece CNG’li
otobüsler için farklı alanlarda 1.3 milyon avronun
üzerinde yatırım gerçekleştirdik.
CNG’LI OTOBÜSLERINIZIN ÖZELLIKLERI
NELERDIR?
CNG’li otobüs konusunda, uzun yıllardır
sürdürdüğümüz AR-GE faaliyetleri ve
dünyanın farklı şehirlerinde kullanılan çevreci
otobüslerimiz sayesinde kapsamlı bir bilgi
birikimine sahibiz. CNG’li otobüslerin tercih
edilmesindeki en önemli etkenler; kullanım
esnasında sağlanan düşük yakıt tüketiminden
kaynaklı maliyet avantajı ve çevre için düşük
egzoz emisyon değerleri. Yakıt fiyatlarının yüksek
olduğu ülkeler ya da yeşil belediyecilik anlayışına
sahip bölgelerde özellikle CNG’li otobüsler tercih
ediliyor. CNG’li Conecto’nun “Solo” ve “Körüklü”
olarak iki versiyonu bulunuyor. Next Generation
Conecto Projesi kapsamında ürettiğimiz
araçlarımızda 12 ya da 18 metrelik versiyonlar
sunuyoruz. CNG’li Conecto modellerinde yeni 7,7
litre hacimli OM 936 CNG motor, özellikle bu
otobüslerin kullanımı için tasarlandı. 1.200 Nm
tork üreten motor, düşük CO2 emisyon değerleri
ile ön plana çıkıyor. Bu motorun kompakt yapısı
aynı zamanda hafiflik, servis bakım kolaylığı ve
genel anlamda düşük yakıt tüketimi sağlıyor.
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HALK OTOBÜSÜ PAZARINDA DA PAZAR
PAYINIZI ARTIRDINIZ, BUNU NASIL
BAŞARDINIZ?
Halk otobüsü pazarında 2018 yılına
kadar payımız yüzde 10’du, 2020’yi yüzde
50 pazar payı ile kapattık, şu anda yüzde 40
bandında ilerliyoruz. Halk otobüsçüsüne
avantajlı finansman, takas imkânı sunduk.
Şu anda halk otobüsü pazarında takas
oranımız yüzde 45 seviyesinde ve bireysel
halk otobüsü müşterilerine takas imkânı
sunmamız müşterilerimiz tarafından çok olumlu
karşılanıyor. Halk otobüsçüleri daha kaliteli,
daha sağlam, yakıt tüketimi ve işletme giderleri
düşük ve hızla nakde dönüştürebilecekleri
araçlara yöneldi. İstanbul’un farklı noktalarında
şehir içi otobüslere 5 adet kurumsal, uzman
yetkili servisimizle esnek mesai saatleri esasına
göre hizmet veriyoruz. Araçlar sefer kaybetmeden
bakım onarım hizmetlerini alabiliyorlar.
2021’DEKI YENILIKLERINIZDEN
BAHSEDER MISINIZ?
2021 bizim adımıza çok sayıda yeniliği bir
anda sunduğumuz bir yıl oluyor. Bu yenilikleri
hayata geçirirken yolculardan, host hosteslerden,
kaptanlardan, işletmelerden ve müşterilerden
gelen geri bildirimleri değerlendirdik. Ve
sonucunda da 41 farklı yeniliği otobüs
modellerimizde sunmaya başladık. Bu
yeniliklerimizi güvenlik, konfor ve ekonomik
sürüş gibi 3 ana başlıkta sunduk. Covid-19
pandemisine karşı Mercedes-Benz Türk Hoşdere
Otobüs AR-GE Merkezi’nin Almanya’daki
ekipler ile ortak çalışması sonucunda geliştirilen
yeni donanımlarımızla da daha sağlıklı
yolculukları garanti ediyoruz.
İsterseniz, bu yenilikleri farklı başlıklarda
değerlendirelim. Örneğin aktif filtre
sisteminizden bahseder misiniz?
Şubat 2021 itibarıyla ürettiğimiz tüm
Mercedes-Benz otobüslerde, Covid-19 salgınına
karşı yeni antiviral etkili yüksek performanslı
partikül filtreleri standart olarak sunuyoruz.
Yeni iklimlendirme sistemini de opsiyonel olarak
sunmaktayız. Bu yeni iklimlendirme sistemi
sayesinde otobüslerin içindeki hava, her iki
dakikada bir tamamen değiştirilebiliyor.
BU SISTEMI MEVCUT OTOBÜSLERE DE
EKLEME ŞANSIMIZ VAR MI?
Evet, elbette. Yeni otobüs siparişleri
haricinde mevcut otobüslere de bu donanımlar
sonradan eklenebiliyor. Bu sayede mevcut otobüs
sahiplerini de servislerimize bekliyoruz.

PEKI OTOBÜS YOLCULARI BU
FILTRELERIN ARAÇLARDA
OLUP OLMADIĞINI NASIL
ANLAYABILECEKLER?
Aktif filtre ile donatılmış Mercedes-Benz
markalı araçların yolcu kapılarında, yolcuların
görebileceği bir çıkartma mevcut. Bu noktada
otobüs yolcularına da bir çağrıda bulunmak
istiyoruz. Yolculukları öncesinde bilet alırlarken,
seyahat edecekleri otobüslerde bu donanımların
olup olmadığını acentelerinden sorabilirler.
Burada amacımız sadece otobüs firmalarını değil,
yolcuları da bilinçlendirmek. Bu teknolojimiz
sayesinde otobüs yolculukları daha güvenli ve
hijyenik bir hale geliyor.
GÜVENLIK OLMAZSA OLMAZLARINIZ
ARASINDA. BU YIL HANGI GÜVENLIK
DONANIMLARINI EKLEDINIZ?
İlk olarak ve şimdilik sadece Mercedes-Benz
şehirler arası otobüslerimizde sunduğumuz
donanımlar arasında; Dönüş Asistanı (Side
Guard Assist), Dikkat Asistanı (Attention Assist),
Dönüş farı ve Dur & Kalk (Stop & Go) özelliğini
sunarken; Park Sensörü/Asistanı ve Yokuş Kalkış
Desteği’ni de 2021 itibarıyla otobüslerimize
ekledik.

KONFOR ALANINDA NASIL YENILIKLER
SUNUYORSUNUZ?
Sadece yolcular için değil, otobüs içindeki
herkese daha fazla konfor donanımı sunuyoruz.
Tüm yolcu koltuklarında USB ünitelerini
standart olarak sunarak otobüs sektöründe bir
ilke imza attık. 2+1 koltuk düzeninde yeni bir
Mercedes-Benz otobüs tercih edecek işletmeler
için sunduğumuz yeni koltuk ray sistemi
sayesinde koltukların yeniden konumlandırılması
kolaylaşıyor ve değer kayıplarının önlenmesini
amaçlıyoruz. 2021 yeniliklerimiz arasında
koyu renkli camlar, koyu renkli çift camlı tavan
kapakları ve Lounge koltuklar da yer alıyor.

OTOBÜSLERDE ÇALIŞANLARIN
KONFORUNA YÖNELIK HANGI
YENILIKLERI YAPTINIZ?
Sürücü konfor paketi ile sürücünün
yatma yerinde perde yerine rulo sürgü kapak
kullanarak bir ilki daha sunuyoruz. Yenilikler
kapsamında sürücünün konforu için yeri yeniden
düzenlenen ayrı bir hoparlör, çakmak yerine
çift USB, sürücünün sol tarafında yeni bir evrak
koyma cebi, deri direksiyon simidi ve radyonun
konumunun yukarı alınması gibi detaylar
bulunuyor. Hostes konfor paketinde genişletilmiş
çift kol dayama desteği ve koltuğun 50 mm aşağı
indirilme imkânını sunuyoruz.
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Scania 770 S’e gazetecilerden tam not

Otokar’ın ‘Servis Günleri’ başladı

Trucker, Fernfahrer gibi dergilerin test editörleri 40 ton yüklü Scania 770 S’le gerçekleştirdikleri
test sürüşünde 770 beygir gücündeki V8 motoru beklentilerin üzerinde olarak tanımladılar.

14 Haziran’da başlayacak kampanya kapsamında ticari araç sahipleri işçilik, yedek parça,
periyodik bakım ve mekanik parçalarda yüzde 20 indirim fırsatından yararlanacak.

A

vrupa’nın önde gelen ağır
ticari araç yayınları Nisan
ayında gerçekleştirdikleri
eş zamanlı test sürüşünde,
Scania 770 S modeline tam not
verdiler. Trucker, Fernfahrer gibi dergilerin
test editörleri 40 ton yüklü Scania 770 S’le
gerçekleştirdikleri test sürüşünde 770 beygir
gücündeki V8 motoru beklentilerin üzerinde
olarak tanımladılar. Testler sırasında 770 beygir
gücündeki motora sahip 770 S modeli, 40 ton
yüklü halde saatte 85 kilometre hıza sadece
33,5 saniyede ulaştı. Sessiz çalışan yüksek sürüş
performansına ve düşük yakıt tüketimine sahip
sekiz silindirli motor gazeteciler tarafından
“Beklendiği şekilde hızlı ve konforlu” olarak
betimlendi. Test sürüşünün gerçekleştiği 343
kilometrelik güzergahta aracın ortalama hızı
saatte 81 km/s olarak gerçekleşti ve yüksek
ortalama hıza rağmen testler sırasında
ölçümlenen yakıt tüketimi büyük bir başarı
olarak değerlendirildi.
KABİNDE EV KONFORU
Scania 770 S’in kabin performansının da
değerlendirildiği test sürüşünde, premium
deri ve dönebilen yolcu koltuğu, yatak

kısmındaki düz ekran TV ile günün sonunda
testi gerçekleştirenlere kabinde adeta bir
oturma odası hissi yaşattığı belirtildi. Test
sırasında kabin içindeki yalıtımın başarısına
da özellikle vurgu yapıldı. Geleneksel olarak
Scania kabin içinde her zaman kullanılan
yüksek kaliteli malzeme ve mükemmel işçilik
test editörleri tarafından da örnek niteliğinde
gösterilerek övgüye değer bulunurken,

207 cm’lik kabin yüksekliği ve dinlenme
alanındaki yatak konforuna da özellikle
değinildi. Yolcu için katlanır masa, kabin
içerisinde yeterli sayıda bulunan bardak
tutucu, sağ ve sol tarafta bulunan prizler, yatak
kısmında USB girişleri, sürücü bölümünde üst
spot ışıklar ve yatak kısmında spot kırmızı gece
ışıkları gibi konfor detayları da test sırasında
öne çıkan özelliklerden oldu.

Türkiye’de filolar büyüyor ve gençleşiyor
Arval Mobility Observatory tarafından hazırlanan 2021 Mobilite ve Filo Barometresi’nin
sonuçları açıklandı. Türkiye’de TEB Arval’in desteğiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları filo
dünyasında yaşanan değişimlere dair önemli tespitler içeriyor.

T

EB Arval Genel Müdürü
Kağan Yaşa, her yıl olduğu
gibi bu yıl da TEB Arval
olarak 2021 Mobilite ve Filo
Barometresi’nin hazırlanmasına
destek verdiklerini ifade etti ve şunları
söyledi: “Filo dünyasında yaşanan değişimin
fotoğrafını çeken araştırma için 250’si
Türkiye’den olmak üzere 20 farklı ülkeden
toplamda yaklaşık 5.200 filo yöneticisi ile
görüşme gerçekleştirildi. Araştırma sonuçları
beş ayrı başlıkta ülkemizdeki filo kullanım
alışkanlıklarını da yansıtıyor. Türkiye’de
şirket filolarında büyüme göze çarparken,
özellikle büyük ölçekli firmaların etkisiyle
hibrit ve elektrikli araç uyumu hızlanıyor.
Firmaların 2020 yılında toplu taşımayı yarı
yarıya azalttığına dair verilerin de yer aldığı
araştırmanın sonuçları filo sektörünün
durumunu değerlendirmemize olanak
sağlarken, mobilite trendlerinin geleceğine de
ışık tutuyor.”
GÜVENLİ ULAŞIM FİLOLARI BÜYÜTTÜ
Araştırmanın en dikkat çekici
sonuçlarından biri, değişen tercihlerle
birlikte Türkiye’de filoların büyümeye devam
etmesi oldu. Buna göre Türkiye’de ortalama

K

oç Topluluğu şirketlerinden
Otokar, satış sonrası
hizmetleriyle sektörde fark
yaratmaya devam ediyor.
Türkiye’nin öncü ticari
araç üreticisinin her yıl merakla beklenen
“Otokar Servis Günleri” kampanyası 14
Haziran’da başlayacak. Ticari araç sahipleri
ayrıcalıklı kampanya fırsatlarından 30 gün
yararlanabilecek. Türkiye genelindeki yaygın
servis ağıyla kullanıcısına satış sonrasında
düşük bakım giderleri ve uygun parça
maliyetiyle de her daim kazandıran Otokar’ın,
ticari motorlu araçlar için düzenlediği “Otokar
Servis Günleri” kampanyası kapsamında araç
sahipleri işçilik, yedek parça, periyodik bakım

kurumsal filo büyüklüğü ortalama 44 adetten
69 adete yükseldi. Bununla birlikte 2021
Mobilite ve Filo Barometresi sonuçları filo
yöneticilerinin önümüzdeki döneme iyimser
baktıklarını da ortaya koydu. Araştırmaya
katılanların yüzde 71’i önümüzdeki üç yıl
içerisinde filolarında büyüme bekliyor. Bu oran
geçtiğimiz yıl ise yüzde 48 seviyelerindeydi.
Küçük ölçekli işletmelerde bu büyüme
beklentisi %42 seviyelerindeyken, büyük
ölçekli şirketlerin %100’ü filolarında büyüme
bekliyor. Araştırmanın sonuçlarına göre
büyüme beklentilerinin temel unsurları ise
COVID-19 nedeniyle çalışanlara güvenli bir
ulaşım aracı sunmak (%66) ve şirket araç
kullanımına ihtiyaç duyulan yeni bir proje ya
da büyüme olması (%66) şeklinde gerçekleşti.
Ayrıca çalışan bağlılığının artırılması gibi İK
ile ilgili gereklilikler (%38) de ön plana çıktı.
Şirketlerin ortalama araç kullanım süresi de
binek araçlarda 4,8 yıldan 2,9 yıla düştü. Bu
sonuç, şirketlerin daha fazla kısa ve orta vadeli
kiralamayı tercih etmeye başladığını gösteriyor.
ŞİRKETLER ÇEVRECİ OLMAK İSTİYOR
Araştırmaya göre 2020 yılında her 10
şirketten neredeyse 7’si hibrit, plug-in hibrit
araçları filosuna dahil etti ya da önümüzdeki

3 yıl içerisinde dahil
etmeyi planladığını
belirtti. Oysa
geçen yıl yalnızca
her 10 şirketin
3’ü bu seçenekleri
değerlendiriyordu.
COVID-19
aynı zamanda
hayatımızdaki
dijitalleşmenin
de hızlanmasını
sağladı. Bu bağlamda
Türkiye telematik kullanımında ilk sırada
yer aldı. Araştırmaya göre Türkiye’deki
şirketlerin %81’i filolarında telematik
kullanıyor. Bu oran ile Türkiye, araştırmanın
gerçekleştirildiği ülkeler arasında kullanımda
ilk sırada yer alırken; bu oran binek araçlarda
%79 iken, hafif ticari araçlarda %45 olarak
görünüyor. Telematik kullanımında filo
maliyetlerini düşürmek (% 59, geçen yıla
kıyasla + 37 puan) ve operasyonel verimliliği
artırmak (% 43, geçen yıla kıyasla + 8 puan),
araç paylaşımını optimize etmek (%25, geçen
yıla kıyasla +10 puan) giderek daha da fazla
önem kazanan motivasyonlar olarak öne
çıkıyor.

ve mekanik parçalarda yüzde 20 indirim
fırsatından yararlanacak. Kampanyaya katılan
tüm Otokar müşterilerine üst düzey sürüş
güvenliği için 70 yetkili servis noktasında araç
check-up hizmeti ücretsiz olarak yapılacak.
Türkiye genelinde kampanyaya katılan yetkili
servislerde gerçekleşecek “Otokar Servis
Günleri” 14 Temmuz’da sona erecek. Sektördeki
58 yıllık tecrübesi ile pek çok ilke imza atan
Otokar’ın düzenlediği kampanya ile ilgili detaylı
bilgilere 444 6 857 numaralı “Otokar Müşteri
Hattı”ndan 7 gün 24 saat ulaşılabilecek. Aynı
zamanda, kullanıcılar en yakın Otokar servisine
www.otokar.com.tr adresinden de erişebilecek.

Petrol Ofisi geleneksel liderliğini sürdürdü
Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Pandemi koşullarına rağmen elde ettiğimiz bu yılki liderliğimizin
özel başka bir önemi daha var. Çünkü 2015 yılında 2.300 istasyonla elde edilen pazar payını,
2020 yılında çok daha az, ortalama 1.800 istasyon sayımızla elde ettik” dedi.

P

etrol Ofisi, pandemi koşullarının
damga vurduğu 2020 yılında
Türkiye akaryakıt pazarındaki
küçülmeye rağmen hem satış
tonajını hem de pazar payını
arttırarak, geleneksel liderliğini devam ettirdi.
Petrol Ofisi, 2020 yılında 26.372.288 ton
olarak gerçekleşen pazarda, 6.223.952 tonluk
satış ile pazar payını yüzde 23.60’ya taşıdı.
PAYINI YÜZDE 23.60’A ÇIKARDI
Türkiye’ye her koşulda hizmet etmeye,
katkı sağlamaya devam etmeyi bir görev
addettiklerini belirten Petrol Ofisi CEO’su
Selim Şiper, “Pandemi koşullarına rağmen
elde ettiğimiz bu yılki liderliğimizin özel
başka bir önemi daha var. Çünkü 2015
yılında 2.300 istasyonla elde edilen pazar
payını, 2020 yılında çok daha az,ortalama
1.800 civarındaki istasyon sayımızla elde
ettik” açıklamasında bulundu. Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol Piyasası
2020 Yılı Sektör Raporu’nu yayımladı.

Raporda yer alan ‘2019 ve 2020 Yıllarında
Toplam Yurtiçi Satışların Karşılaştırılması’
tablosuna göre; 2019 yılında yaklaşık 26.8
milyon ton olan pazar büyüklüğü, 2020 yılında
pandeminin de etkisi ile yüzde 1.37 daralarak,
yaklaşık 26.4 milyon ton olarak gerçekleşti.
Raporda yer alan ‘Lisans Sahiplerine Göre
Yurtiçi Satış Miktarları’ tablosunda yer alan
verilere göre Petrol Ofisi, 2019 yılında yaklaşık
6 milyon ton olan satış miktarını, pazardaki
daralmaya rağmen arttırarak 2020 yılında 6.2
milyon tona ulaştırdı. Böylece Petrol Ofisi, 2019
yılında yüzde 22.47 olan pazar payını da yüzde
23.60’a yükselterek, sektördeki geleneksel
liderliğini pekiştirerek sürdürdü. Petrol
Ofisi’nin 1941 yılında ilk kuruluş amacının,
2’nci Dünya Savaşı’nın zorlu koşullarında
Türkiye’nin petrol ürünleri ihtiyacını
karşılamak olduğunu hatırlatan Petrol Ofisi
CEO’su Selim Şiper, şöyle konuştu: “Şirketimiz,
tam 80 yıldır da her koşulda Türkiye’ye hizmet
etmeye, geleceğine katkı sağlamaya aralıksız
devam etmiştir ve edecektir.Bu ruhu ve felsefeyi

koruyan ve ülkemize hizmet etmeyi, katkı
sağlamayı görev olarak addeden bir şirketiz.
İçinde bulunduğumuz küresel pandemi
koşullarında, bir yandan her türlü tedbiri
almak, diğer yandan zorlu şartlar altında
işinizi layığı ile sürdürmek önemli. Ancak
bunu hem tedbirler hem de iş açısından örnek
olacak şekilde yapmak da, sektör liderinin
sorumluluğudur. İşte Petrol Ofisi olarak biz
de bunu yapacak güce, büyüklüğe, azme ve
ruha sahibiz.”
TSE COVID-19 SERTİFİKASI ALDIK
Pandeminin ilk gününden bu yana
belirtilen tüm tedbirleri, uygulamaları
harfiyen ve hatta fazlasıyla hayata
geçirdiklerini anlatan Şiper, “Nitekim Genel
Müdürlüğümüz, 7 akaryakıt terminalimiz, 1
LPG terminalimiz, 18 hava ikmal ünitemiz
ile 76 akaryakıt istasyonumuz ‘TSE COVID19 GÜVENLİ HİZMET BELGESİ’ ile
sertifikalandırıldı. Madeni yağ fabrikamız
da ‘TSE COVID-19 GÜVENLİ ÜRETİM
BELGESİ’ aldı. Üstelik tüm sertifikaları,
değerlendirmelerde ‘0 bulgu - tam not’ ile
aldık. Türkiye’de bu çapta ve bütün tesisleri
TSE COVID-19 sertifikasına sahip sektördeki
tek şirketiz” diye konuştu.
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Çevre Yönetim Sistemi’yle sektöre öncülük edecek
Çevreci uygulamalarıyla sektöre öncülük eden Mercedes-Benz Türk, doğa dostu otomotiv
üreticilerinden biri olmayı sürdürüyor. Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, 2020 yılında
1.616 ağaç dikimine eş değer miktarda enerjiyi güneşten elde etti.

M

ercedes-Benz Türk Aksaray
Kamyon Fabrikası,
“ISO 50001:2018
Enerji Yönetimi Sistemi
Sertifikası” ve “ISO
14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası”
2020 yılı dış denetlemeleri başarıyla geçti.
Ayrıca “ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi”
dış denetlemesinde “Aksaray Enerji Yönetim
Sistemi”, fabrikanın güçlü yanlarından biri
olarak bildirildi. Türkiye’deki yatırımlarına 50
yılı aşkın süredir devam eden Mercedes-Benz
Türk, sürdürülebilirlik kapsamında yaptığı
yatırımlarla da sektöre öncülük etmeye devam
ediyor. 2018 yılından bu yana Çevre Yönetimi
Sistemi sertifikasına sahip olan Mercedes-Benz
Türk; yatırımlarını, ilgili yasal yönetmeliğin
gerektirdiği sertifikalara sahip uzmanlardan
oluşan Enerji Yönetim Ekibi’nin hazırladığı
düzenli raporlamalara uygun bir şekilde
gerçekleştiriyor.
HOŞDERE ENERJİ TÜKETİMİNİ
AZALTIYOR
Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki
gelişmeleri yakından takip eden MercedesBenz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası,
2019 yılında kurulumunu tamamladığı pilot
güneş enerji santrali ile 2020 yılında 138
MWh enerji üreterek, 1.616 ağaç dikimine
eş değer miktarda, 85 ton karbondioksitin
doğaya salımını engelledi. Ayrıca gelişen
teknolojiyi yakından takip eden MercedesBenz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası,
kurulduğu 1995 yılından bu yana kullanılan
ve 2019 yılında son versiyonu devreye alınan

Bina Otomasyon Sistemi sayesinde; tesis
içerisindeki aydınlatmaların ve ısıtmasoğutma sistemlerinin gereksiz yere çalışması
engelleniyor. Ortam sıcaklığı ısı kontrol
cihazları ile izlenirken; aydınlatmalar, ısıtmasoğutma sistemleri ve pompalar ise zaman
programları ile kontrol ediliyor. Isı geri
kazanım sistemi ile ısıtma yapılan zamanlarda
emilen havadaki ısı geri kazanılarak tekrar
ortama veriliyor. “Enerji Yönetim Sistemleri
Uzmanlık Sertifikası” bulunan Hoşdere
Otobüs Fabrikası’nda enerjinin daha verimli
kullanılmasını hedefleyen ve enerji kesintisi
nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuz çevresel
etkileri kaynağından engellemek amacıyla
kurulan “Trijenerasyon Tesisi” sayesinde
doğalgaz kullanılarak; elektrik, ısıtma ve
soğutma suyu elde ediliyor. Bu sistemle
elektrik ihtiyacının %100’ü, kış aylarında
ise ısı ihtiyacının %40’ı ve yaz aylarında
klima amaçlı soğutma ihtiyacının önemli bir
kısmı karşılanıyor. Son yıllarda yapılan yeni
yatırımlar ile Aksaray Kamyon Fabrikası’nın
enerji güç kapasitesi %65 oranında artırıldı.
Bu yatırımlar kapsamında; fabrika tesislerinde
ve binalarda enerji verimliliği yüksek ve
otomasyonlu ekipmanlar devreye alındı.

ÇEVRE İZİN BELGESİ’Nİ YENİLEDİ
“Yeşil Fabrika” olma hedefi doğrultusunda
Aksaray Kamyon Fabrikası’nın hol çatısına
1300 kWP gücünde Güneş Enerji Santrali
kurulumu için ön görüşmeler yapıldı. Bu güç
ile fabrikanın ihtiyacı olan gücün bir kısmı
yeşil enerji ile karşılanarak, CO2 gaz salımını
azaltması planlanıyor. 2017-2020 yılları
arasında Aksaray Kamyon Fabrikası’nın kapalı
kullanım alanı 122.321 m2’den 155.540 m2’ye
ulaşmasına rağmen, 5E modelinin sağladığı
yol haritası ışığında, enerji yoğunluğu hesabına
göre, toplamda 451 MWh elektrik enerjisi, 1.785
MWh doğalgaz enerjisi ve 527 tCO2 tasarruf
sağlandı. 2014 yılında aldığı 5 yıllık Çevre
İzin Belgesi’nin tarihini uzatmak için Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuran Aksaray
Kamyon Fabrikası, bakanlık tarafından yapılan
başarılı denetimler ve gerekli belgelerin
sunulmasının ardından belge tarihini 2024
yılına kadar uzatmaya hak kazandı.

İnci Akü’ye bir Altın Ödül daha
İnci GS Yuasa Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Gökçe Yılancıoğlu Tellici,
“Dijital kanallarda hayata geçirdiğimiz çalışmaların, böylesine saygın bir platformda
tescillenmesinden gurur duyuyoruz” dedi.

D

ünyanın enerji uzmanı
İnci Akü, Türkiye’nin en
prestijli sosyal medya
ödülleri Social Media
Awards Turkey 2021’de
‘Otomotiv Yan Sanayi’ kategorisinde bu sene
de Altın Ödül’e layık görüldü. Marketing
Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle bu yıl
beşincisi düzenlenen ödül töreninde 1 Nisan
2020-1 Nisan 2021 tarihleri arasında sosyal
medyada yayınlanan en başarılı çalışmalar
ödüllendirildi. 50’den fazla sektörde toplam
55 binden fazla sosyal medya hesabının
bir yıllık dönemdeki performansının
ölçümlenerek kazananların belirlendiği Social
Media Awards Turkey 2021 ödül töreni
bu yıl da pandemi nedeniyle online olarak
gerçekleştirildi.

YENİLİKÇİ BAKIŞ AÇISI
Canlı olarak yayınlanan ödül töreninde
konuşan İnci GS Yuasa Kurumsal İletişim
ve Pazarlama Müdürü Gökçe Yılancıoğlu
Tellici, “Dijital kanallarda hayata geçirdiğimiz
çalışmaların, böylesine saygın bir platformda,
profesyonel ve objektif bir jüri tarafından
tescillenmesi bizi daha iyisini yapmak için
motive ediyor. Sosyal medyada tüketicilerimizin
düşüncelerini, beklentilerini ve değerli
yorumlarını takip ederek iç görü odaklı bir
süreç yürütüyoruz. Bu kıymetli iç görüleri,
doğru zamanda yeni hizmet ve ürünlere
dönüştürüyoruz ki bu da bize yenilikçi bakış
açımızı yansıtma fırsatı sunuyor. Karşılıklı
ve sürekli bir şekilde iletişim kurabildiğimiz,
günden güne gelişen bu sosyal çevrede başarılı
bir şekilde yer almaktan gurur duyuyoruz”
ifadelerini kullandı.
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UND’de keyfi kararlar alınamaz

UND’nin kurumsal yapısı ve işleyişinin sektörün geleceği için ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken
UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, “İşte bu güçlü yapı sayesinde halâ ayaktayız ve güçlüyüz” dedi.

U

ND Sektör Değerlendirme
toplantılarının 6.sı 12
Haziran’da Ankara’da
gerçekleşti. Ankara Lojistik
Üssü’nde nakliyecilerle bir
araya gelen UND Başkanı Çetin Nuhoğlu,
toplantıda UND’nin kurumsal yapısı ve işleyişi
hakkındaki detayları paylaştı.
UND SEKTÖRÜN BİLGİ BANKASI OLDU
UND’nin kurumsal yapısı ve işleyişinin
sektörün geleceği açısından önemine vurgu
yapan Nuhoğlu, “Uzun yıllardır birlikte çalışan
en az 2 dil bilen 50’nin üzerinde uzman
bir kadroya sahibiz. UND’de yapılan tüm
çalışmaların, faaliyetlerin kayıtları vardır.
Bakanlık bile bir ihtiyacı olduğunda UND’nin
arşivlerine baktığını söylüyor. Çünkü bu
sektörü ilgilendiren her konu bizim bilgi
bankamızdadır” diyerek bu sayede bütün
dataları görebildiklerini, swot analizleri
yaptıklarını ve güçlü çalışmalar ortaya
koyabildiklerini söyledi. UND’de Yönetim
Kurulu Başkanı dahil herkesin sorumluğunun
tanımlı olduğunu aktaran Nuhoğlu, 1 ve 3

yıllık strateji planı hazırladıklarını, karayolu
uluslararası eşya taşımacılığı ile ilgili mevcut
durum, sorunlar, çözüm yolları, hedefler
ve olası gelişmelerle ilgili tüm detayların
burada yer aldığını, herkesin görev alanı ve
tanımları kapsamında bu plan dahilinde
çalıştığını anlattı. Yapılan çalışmaların ve
tüm faaliyetlerin raporlandığını bunların
analiz edildiğini, hedeflerin neler olduğuna
ve gerçekleşme durumlarına bakılarak takip
edildiğini anlatan Nuhoğlu, “İcra kurulumuz
her hafta 2 defa toplanır ve her Salı İcra Kurulu
faaliyetleri yayınlanır ve bu tüm yönetim kurulu
üyeleriyle paylaşılır” dedi. Nuhoğlu, UND’nin
açık, şeffaf ve hesap verebilir bir temel üzerinde
yapılandığını anlattı. 2013 yılında tekrar
yönetime geçince ilk aldıkları kararın tek
imzayı kaldırmak olduğunu söyleyen Nuhoğlu,
“Başkan yanında, başkan yardımcısının imzası
olmadan 500 bin TL üzerindeki bir karara imza
atamaz. 5 milyon TL’ye kadar olan kısım için
Yönetim Kurulu kararı alınması gerekir. Bunun
üzerindeki tutarlar içinse Genel Kurul kararı
gerekir” dedi.

BİR KESİMİN FAYDASINA OLACAK
KARAR ALINAMAZ
Nuhoğlu, UND’nin gücünü, birlikte
hareket ederek ve tüm sektörün faydasına
olan işlere imza atarak elde ettiğini söyledi.
Sektörün menfaatinin her şeyin üzerinde
olduğunu anlatan Nuhoğlu, bu nedenle
Konu Çalışma Grupları, Güzergâh Çalışma
Grupları ve Bölge Çalışma Grupları’ndan gelen
bilgilere büyük önem verdiklerini söyledi.
Nuhoğlu, “Yönetim Kurulu Toplantılarımızın
birincinci maddesi geçmiş Yönetim Kurulu
kararlarının görüşülmesi iken, ikincisi de
Çalışma Gruplarından gelen konulardır” diyen
Nuhoğlu, her bölgede veya taşımada sorunların,
taleplerin ve beklentilerin birbirinden farklı
olduğunu bu nedenle inanılmız bir hassasiyetle
çalıştıklarını; bir firmaya avantaj sağlarken
diğer firmaya zarar verecek bir uygulamaya asla
izin vermediklerini söyledi.

33.333.333’üncü jantın üretti
Maxion Jantaş, kuruluşundan bu yana en yüksek aylık üretim adedine ulaşarak rekor üretim
seviyelerine çıktığı 2021’in ilk yarısında aynı zamanda ağır ve ticari araç segmentinde
33.333.333’üncü jantını üreterek şirket tarihinde önemli bir kilometre taşına imza attı.

T

ürk otomotiv tedarik sanayinin
öncülerinden Maxion İnci Jant
Grubu bünyesindeki Maxion
Jantaş AŞ, yüksek hedeflerle
başladığı 2021 yılında gerek
sağladığı istihdamla gerekse üretim ve
ihracat başarılarıyla ülke ekonomisi için
katkı sunmaya devam ederken, şirket tarihi
için önemli bir eşiği de geçti. Mart 2021’de
pandemi kaynaklı zorlu piyasa koşulları ve
malzeme tedariğindeki güçlüklere rağmen
kuruluşundan bu yana gerçekleşen en yüksek
üretim ve montaj adetlerine ulaşan şirket,
ağır ve ticari araç segmentinde 33 milyon 333
bin 333’üncü jant üretimini gerçekleştirdi.
60’DAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT
Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 4
fabrikasıyla, toplam jant üretim kapasitesi
yaklaşık 12 milyon olan Maxion İnci Jant

Grubu, 1.700 çalışanı ile 5 kıtada 60’ın üzerinde
ülkeye yaptığı ihracat ile ülke ekonomisine
katkı sunuyor. Dünyanın en büyük jant üreticisi
Maxion Wheels ile İnci Holding iştiraki olan
Grup, Maxion İnci ve Maxion Jantaş olmak
üzere 2 şirket olarak faaliyet gösteriyor;
ayrıca mevcut 4 fabrikası ile Avrupa’nın tek
lokasyonda binek, hafif ticari, ağır ve ticari
araçlar için üretim yapan en büyük alüminyum
ve sac jant üreticisi olma özelliğini taşıyor.
Ortaklığın 29. yılında, Manisa Organize
Sanayi Bölgesi’nde 5. jant fabrikasını açmaya
hazırlananGrup, yeni fabrikası ile toplam jant
üretim kapasitesini13 milyon adet ve ağır ve
ticari araç sac jant üretim kapasitesini ise 3
milyon adede çıkaracak. Maxion İnci Jant
Grubu insan odaklı yaklaşımı kapsamında
Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm çalışmalarıyla
ve hayata geçirdiği otomasyon, üretimverimlilik projeleriyle kapasitesini ve üretim
adetlerini artırmaya, sektörün öncüsü olmaya
devam ediyor.Maxion Jantaş, 33.333.333’üncü
jant üretimini kutlamak için sosyal mesafe
kurallarına uygun olarak açık havada kısa bir
etkinlik düzenledi. Maxion İnci ve Maxion
Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Zaim’in, üst yönetimin ve çalışanların
katılımlarıyla gerçekleşen etkinlikte Maxion
İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Zaim şunları söyledi:

ÖNEMLİ BİR EŞİĞİ KUTLUYORUZ
“Covid-19 salgınının zorlu şartlarına
rağmen 2021 yılına güçlü ve motive bir
şekilde başlamanın bir sonucu olarak satış ve
dolayısı ile üretim adetlerimiz hızla artıyor.
Üst üste gelen üretim rekorları ve üretimde
gerçekleşen başarıların ardından bizim için
önemli bir eşiği kutluyoruz. Sağladığımız
istihdamla, ihracatımızla ülke ekonomisi
için sürdürülebilir değer oluşturmaktan ve
müşterilerimize katma değer yaratmaktan
dolayı da mutlu ve gururluyuz. Maxion
Jantaş başta olmak üzere, Grubumuzun tüm
çalışanlarına değerli katkılarından dolayı
gönülden teşekkür ediyorum.”
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ARF Lojistik’e 15 adet Ford F-MAX
2015 yılında Arif Doğan tarafından Bursa’da lojistik sektörüne giriş yapan ve 6 yıl gibi kısa bir
sürede bölgenin önemli lojistik firmalarından biri haline gelen ARF Lojistik, filosunu 15 adet ‘2019
Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü Ford Trucks F-MAX ile genişletti.

D

eneyimli kadrosu ile tenteli ve
frigorifik araçlar ile kuruyük,
soğutuculu ve ADR’li taşımacılık
hizmeti sunan, ARF Lojistik,
Ford Trucks F-MAX araçları başta Almanya,
Belçika, Hollanda olmak üzere tüm Avrupa
operasyonlarında kullanacak. Erdeğer Ford
Trucks Bursa Bayisinde düzenlenen araç
teslimat törenine törenine ARF Lojistik
Yönetim Kurulu Başkanı Arif Doğan, Ford
Trucks Satış Müdürü Murat Bakış, Ford Trucks
Satış Bölge Müdürü Orhan Altınbaş, Erdeğer
Grup yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim
Erdoğan, Erdeğer Grup Yönetim Kurulu
üyesi Murat Erdoğan, Erdeğer Grup Genel
Müdürü Tunç Ertaş, Erdeğer Ford Trucks
Satış Müdürü Korkut Karakaya, Erdeğer
Ford Trucks Satış Yönetmeni Turgay Deniz ve
Erdeğer Ford Trucks Satış Sonrası Hizmetler
Koordinatörü Ahmet Orhan hazır bulundu.
Teslimat töreninde Ford Trucks F-MAX’i yerli
üretim olması, Eskişehir’de üretilmesi ve yaygın
yedek parça ve servis ağı gibi sunulan kapsamlı
hizmetlerden dolayı ile tercih ettiklerini
vurgulayan ARF Lojistik Yönetim Kurulu
Başkanı Arif Doğan’a Ford Trucks yönetimi
tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.
Doğan teslimat töreninde yaptığı konuşmada
Ford Trucks’ın yerli üretim olması servis ve
yedek parça ağının yaygınlığı, takas kolaylığının
bu tercihte etkili olduğunu kaydederken, Ford
Trucks araçların sağladığı yakıt tasarrufu
ve sunduğu takas kolaylığını da göz önünde
bulundurduklarını belirtti.

SAHİP OLMA MALİYETİ DÜŞÜK
F-MAX, modern tasarımı ve sürücü
odaklı yaklaşımının yanı sıra 2.5 metre
genişliğindeki kabiniyle de konfor ve lüks
sunuyor. Kokpit tarzı konsolun tasarımı,
tüm fonksiyonlara kolayca erişilebilmesini
sağlıyor. Sürüş deneyiminin keyfini artırmak
için entegre edilen en küçük detaylarla birlikte
kabinde ferah bir ortam sağlanıyor. Yeni
F-MAX, 500 PS, 2500 Nm güç ve 400 kW
frenleme gücü ile yüksek performanslı bir
motor içeriyor. Üstün aerodinamik, aktarma
sistemi kalibrasyonu ve teknik özellikler, yakıt
tüketimi açısından mükemmel performans
ile önceki modellere göre %6’lık iyileştirme
sağlıyor. Teknik özellikler arasında E-APU
teknolojisi ve predictive hız kontrolü (Max

Cruise) de bulunuyor. Bakım maliyetlerinin
%7’ye varan oranda azaltılması ve uzun
bakım aralıkları toplam sahip olma maliyetini
düşürüyor. F-MAX’ın Ecotorq motoru, her
türlü yol koşulunda maksimum performans
ve minimum yakıt tüketimi sunuyor. Ağır
ticari araç sektöründeki en saygın ve prestijli
ödüllerden biri olan ‘2019 Uluslararası Yılın
Kamyonu’ (International Truck Of the Year
- ITOY) ödülüne layık görülerek önemli bir
başarıya imza atan Yeni Ford Trucks F-MAX,
güç, verimlilik, teknoloji ve konforu bir arada
sunuyor. Yüksek kapasiteli 225 Ah aküsü, 1350
litreye kadar artırılabilen yakıt tankı hacmi,
aerodinamik tasarımı ve yüksek konforlu kabini
ile yeni F-MAX uzun yollarda kullanıcılara
büyük avantaj sağlıyor.

IVECO’dan İzmir’de 12 adet Daily teslimatı

L

ojistik Sektörünün önde firmalarından Horoz Lojistik’in
taşımacılığını yapan Bediroğlu lojistik firmasına MEYEKS
Motorlu Araçlar tarafından kamyon ve kamyonet olmak
üzere 12 adet Daily satışı gerçekleştirilmiş olup, İzmir
Horoz ve Bediroğlu Lojistik firmasına ait depoda gerçekleşen
törende Bediroğlu yönetim kurulu başkanı Hasan Gökhan Bedir’
e teslim edilmiştir. Teslimat törenini sonrası araçlarını teslim alan
Bedir, IVECO’dan memnun olduklarını, dolayısı ile tercihlerini yine
IVECO’dan yana kullandıklarını ve yeni projelerle alımların devam
edeceğini ifade etmiştir.Törende konuşan Erdal Demir, ”Araçlarımızın
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Körüklü Otokar Kent, Başkent için üretilecek
EGO Genel Müdürlüğü’nün 28 adetlik körüklü otobüs alımı için Otokar’ın kazandığı ihalenin
imzaları atıldı. Modern otobüsleri ile 50’den fazla ülkede milyonlarca yolcuya toplu taşımada üst
düzey konfor ve güvenlik sunan Otokar, Ankara’nın yeni araç filosunu bu yıl içinde teslim edecek.

K

oç Topluluğu şirketlerinden
Otokar, Türkiye’nin dört bir
yanında belediyelerin toplu taşıma
filolarını yenilikçi ve çevre dostu
araçlarıyla güçlendirmeye, ulaşıma nefes
aldırmaya devam ediyor. Ürettiği araçların
tasarımı, ergonomisi, teknolojisi ile 50’yi aşkın
ülkede büyük beğeni toplayan Otokar, Ankara
EGO Genel Müdürlüğü’nün 28 adet körüklü
otobüs alımı ve araçların 2 yıllık satış sonrası
hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin kazandığı
toplu taşıma ihalesinin imzaları Ankara’da
düzenlenen törenle atıldı.
SATIŞ SONRASI DA OTOKAR’A
EMANET
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde
gerçekleşen imza töreni Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel
Müdürü Nihat Alkaş ve Otokar Genel Müdürü
Serdar Görgüç’ün katılımıyla gerçekleşti.
Son yıllarda Türkiye’deki pek çok büyükşehir
belediyesinin toplu taşıma ihalesini kazanan;
Avrupa’da Fransa, İtalya, İspanya, Almanya,
Romanya gibi ülkelerde otobüsleri tercih edilen

Otokar’ın 28 adet Kent Körüklü otobüsünün
teslimatı bu yıl içinde tamamlanacak. Araçların
2 yıl boyunca satış sonrası hizmetlerini de
Otokar sunacak. Düzenlenen törende bu yıl
içinde teslim edilecek olan KENT Körüklü
otobüslerin modern tasarımının yanı sıra
üstün teknik özellikleriyle de dikkat çektiğini,
Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın da en çok
tercih edilen şehir içi araçları arasında yer
aldığını belirten Otokar Genel Müdürü
Serdar Görgüç; “Hayata geçirdiği projeler ve
sunduğu hizmetlerle sadece Ankaralıların
değil Türkiye’nin beğenisini kazanan Ankara
Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda da önemli bir
dönüşüm içerisinde. Otokar olarak Ankara’nın
yeni otobüs filosunu üretecek olmaktan
mutluyuz. Araçlarımızın yanı sıra satış sonrası
hizmetlerimizle de toplu ulaşımda 7 gün 24
saat Ankaralıların yanındayız” dedi. Sektör
de 58 yıllık tecrübesi ile Türkiye’nin yanı sıra
50’yi aşkın ülkede milyonlarca yolcuya güvenli
toplu taşıma imkânı sunan Otokar, araçlarının
tasarımı, konforu, teknolojisi, gücü ve düşük
işletme giderleri ile kullanıcıların beğenisini
kazanıyor.

SATIŞ SONRASI DA OTOKAR’A
EMANET
Otokar’ın 18metre uzunluğundaki KENT
Körüklü otobüsü, basamaksız alçak giriş
tabanı ile hızlı ve kolay iniş-biniş imkânı
sağlarken, geniş iç hacmi ile yolcularına eşsiz
konfor sunuyor. İç ve dış modern görüntüsü,
çevreci motoru, üstün yol tutuşunun yanı
sıra ekonomik olmasıyla da ön plana çıkan
KENT Körüklü, düşük işletme giderleriyle de
kullanıcısına her daim kazandırıyor. Güçlü
kliması ile her mevsim ferah yolculuk vadeden
Kent, ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda
sıkışmayı önleyici sistem ile maksimum
güvenlik sunuyor.

Erensoy Turizm Sprinter’lara kavuştu
Erensoy Turizm, satın aldığı 12 adet Sprinter Minibüs ile ilk kez Mercedes-Benz yıldızlı
araçları filosuna ekledi.

M
performansından son derece memnun olan firma yetkilileri ve
çalışanları IVECO ve Meyeks ile iş ortaklıklarının uzun yıllar devam
edeceğini dile getirmiş olup bu bize mutluluk vermiştir. Biz de
markamızı ve bizleri tercih ettikleri için firma yetkilileri ve çalışanlarına
teşekkür eder, araçlarını iyi günlerde kullanmalarını temenni ederiz”
dedi. Daha sonra MEYEKS ortakları Fatih Cömert ve İsa Tokmak
tarafından günün anısına Hasan Gökhan Bedir’e bir plaket takdim
edildi.

ercedes-Benz Finansal Hizmetler’in sağladığı avantajlı
kredi imkânları ve çok yıllık kasko desteğiyle filosunu
gençleştiren Erensoy Turizm, bünyesindeki araç sayısını
da artırdı. İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Gaziantep, Adana
ve Isparta illerinde, şehir içi yolcu taşımacılığı, şehirlerarası tur ve gezi
organizasyonları, özel transfer hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren
Erensoy Turizm, ilk kez Mercedes-Benz yıldızlı araçları filosuna ekledi.
Erensoy Turizm, 2021 yılında gerçekleştirdiği toplamda 12 adetlik
Mercedes-Benz Sprinter Minibüs alımının son 5 adedi ile filosundaki
araç sayısını artırmış oldu.
UZUN SÜRECEK BİR İŞ BİRLİĞİ
Mercedes-Benz Bayii Gülsoy Otomotiv’in satışını gerçekleştirdiği
araçların teslimat töreni, Kurtköy lokasyonun da gerçekleştirildi.
Teslimat töreninde, Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar
Filo Satış Koordinatörü Cihangir Eradagör, Gülsoy Otomotiv İstanbul
Anadolu Şube Genel Müdürü Serkan Açar, Gülsoy Otomotiv Florya
Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Ebru Taşkın Kocagil ve Gülsoy
Otomotiv İstanbul Anadolu Şube Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü

Sercan Bal, araçları Erensoy Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Polat ve Erensoy Turizm Genel Koordinatörü İsmail Ahmet Polat’a
teslim ettiler. Erensoy Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Polat; “Taşımacılık sektöründe köklü bir değişimin olması gerektiğine
inanarak, çağın gereksinim duyduğu kıstasları da göz önüne alarak
yepyeni bir hizmet anlayışıyla sektöre adım attık. Bu doğrultuda araç
filomuza ilk kez Mercedes-Benz yıldızlı araçları kattık. Mercedes-Benz
Finansal Hizmetler’in sunduğu avantajlı kredi ve kasko imkanları
sayesinde 12 adet Sprinter Minibüsümüzün 9’unu Gülsoy Otomotiv’den
bünyemize katmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Mercedes-Benz
Otomotiv Yöneticileri’ne, bu satışın gerçekleşmesindeki katkılarından
dolayı Mercedes-Benz Bayii Gülsoy Otomotiv’e ve Mercedes-Benz
Finansal Hizmetler’e sağlamış
oldukları destek ve kredi
imkânları için teşekkürlerimizi
iletiyoruz. Uzun yıllar sürecek
bir iş birliğine imza attığımıza
inanıyoruz” şeklinde konuştu.
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Ankara Büyükşehir’e CNG’li 273 Conecto

Güçlü firmaların tercihi ‘MAN’ oldu

Ankara halkı, 2012 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi-EGO’ya teslim edilen 180 adet dizel
körüklü Conecto’nun ardından, yeni güvenlik ve konfor donanımlarına sahip, çevreci özellikleriyle öne
çıkan Yeni Conecto CNG modelleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Lojistikten inşaata, altyapıdan taşımacılığa pek çok sektörün gözdesi olan MAN kamyon
ve çe-kicilerini tercih eden son şirketler ise, Türkiye demir çelik endüstrisinin güçlü firmaları
Mescier Demir Çelik ve AŞKIN Demir Çelik oldu.

M

ercedes-Benz Türk, Ankara
Büyükşehir Belediyesi-EGO’nun
açtığı yeni otobüs ihalesini
kazanarak toplamda 273 adet
olacak CNG yakıt sistemli Conecto modelinin
teslimatlarına önümüzdeki 6 ay içinde başlıyor.
Ankara halkı, 2012 yılında Ankara Büyükşehir
Belediyesi-EGO’ya teslim edilen 180 adet dizel
körüklü Conecto’nun ardından, yeni güvenlik
ve konfor donanımlarına sahip, çevreci
özellikleriyle öne çıkan Yeni Conecto CNG
modelleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
VİRÜSLERİ %99.9 TUTUYOR
Çevreci özellikleriyle doğanın korunmasına
katkı sağlayan Yeni Mercedes-Benz Conecto
modellerinin 168 adedi “Körüklü” ve 105 adedi
de “Solo” olarak belirlendi. CNG’li otobüsler
COVID-19 salgınına karşı geliştirilen, her iki
dakikada bir aracın içindeki havanın sürekli ve
tamamen yenilenmesini sağlayan aktif klima
yazılımı ve virüsleri yüzde 99,9 oranında tutma
özelliği olan aktif filtrelere de sahip. 26 Mayıs
2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen imza
törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat
Alkaş ve Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu
Başkanı Süer Sülün, Otobüs Pazarlama ve Satış
Direktörü Osman Nuri Aksoy, Şehir İçi Otobüs
ve Kamu Satış Grup Müdürü Orhan Çavuş
katıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021

yılında açtığı yeni otobüs alım ihalesini kazanan
Mercedes-Benz Türk, toplamda 273 adet
CNG’li otobüsü, Ankara halkının kullanımına
sunmaya hazırlanıyor. Dünyanın en modern
otobüs fabrikalarından olan Mercedes-Benz
Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen,
çevreci CNG yakıt özelliğine sahip Yeni Conecto
Solo ve Conecto Körüklü modellerinin ilk
teslimatları 6 ay içerisinde gerçekleştirilecek.
168 adedi Mercedes-Benz Conecto Körüklü
CNG ve 105 adedi de Mercedes-Benz Conecto
Solo CNG olarak belirlenen engelli erişimine
uygun otobüsler; elektronik süspansiyon, tam
otomatik dijital klima, sessiz ve titreşimsiz
çalışan motor gibi yüksek konfor özelliklerinin
yanı sıra; elektronik fren yönetimi, yangın
ikaz ve söndürme sistemi, devrilme dayanımı
gibi güvenlik özelliklerini de bünyesinde
barındırıyor.
DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş, teslimat töreninde
yaptığı konuşmada; “Ankara Büyükşehir
Belediyesi’ndeki görevimize başladığımız
gibi, Ankaralıların ihtiyaçlarını tespit ederek
gerekli alanlarda yatırımlarımızı aralıksız
sürdürüyoruz. Bugün açmış olduğumuz
ihalenin en önemli aşamalarından birini
daha nihayete erdirmiş bulunuyoruz. EGO
Genel Müdürlüğü bünyesine katılacak

otobüslerin yüzde 90’ının çevre dostu CNG
yani doğalgazlı olması gerektiğine karar
vermiştik. Ayrıca bu kapsamda 2 adet
‘Doğalgaz Dolum İstasyonu’nun ihale süreci
de devam ediyor. Tüm bu çabalarımız, Ankara
halkının kaynaklarının en verimli şekilde
kullanılmasının yanı sıra, geleceğimize daha
yeşil bir çevre bırakmak içindir. Doğa dostu
yeni otobüslerimiz için açtığımız ihaleyi
Mercedes-Benz Türk şirketi, en ekonomik
teklifi vererek kazanmış olup, toplamda bu 273
adet CNG’li yeni otobüsümüzü bizlere teslim
etmeye hak kazanmıştır. Özellikle CNG’li
otobüsler konusunda yaptıkları yatırımlar,
otobüslerinin düşük yakıt tüketimleri ve işletim
maliyetleri, bu sonucun ortaya çıkmasında
etkili olmuştur. Ankara halkının kaynaklarını
en verimli şekilde kullanma hedefiyle çıktığımız
bu yolda, yeni otobüslerimizin şimdiden tüm
vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum”
dedi.

Filosuna 11 adet IVECO çekici ekledi
Mark Multimodal Genel Müdürü Onur Güvenler, Mark Multimodal’in Rusya ve Ukrayna gibi
sert hava şartlarının hakim olduğu bölgelere taşıma yaptığını hatırlatarak, söz konusu
araçların, bu bölge şartlarına uyumlu olduğunu belirtti.

T

ürkiye ile Rusya, Ukrayna, Belarus ve Moldova arasında
entegrelojistik hizmetleri veren Mark Multimodal,
araç ve ekipman filosuna yatırımlarını sürdürüyor.
Multimodal ve kara yolu taşımacılık çözümleri sunun
şirket, IVECO’nun İstanbul yetkili satıcılarından İstanbul Fiat’tan
11 adet IVECO S-WAY çekici satın aldı.Mark MultimodalGenel
Müdürü Onur Güvenler,alınan araçların yakıt tasarruflu ve kötü hava
şartlarında da kullanışlı olduğunu
kaydetti. Hizmet verdikleri
ülkeler ile Türkiye arasındaki
ticaret hacminin her geçen gün
arttığını belirten Güvenler, araç
ve ekipmanyatırımlarıyla bu
ticareti daha güçlü hale getirmeye
odaklandıklarını dile getirdi.

T

ürkiye demir çelik endüstrisinin
güçlü firmaları Mescier Demir
Çelik ve AŞKIN Demir Çelik, yeni
araç yatırımlarında MAN tercih
etti.Kurulduğu günden bu yana istikrarlı
bir şekilde büyü-yerek, sadece Türkiye’de
değil, uluslararası alanda da demir çelik
endüstrisinde güçlü bir konu-ma ulaşan
Mescier Demir Çelik, filosuna 10 adet MAN
TGS 18.470 BL SA GA çekici kattı.

DAHA ÇOK KATKI SAĞLAYACAK
İstanbul Fiat’taki teslimat töreninde konuşan IVECO Türkiye Genel
Müdürü Hakkı Işınak ise S-WAY çekiciler hakkında bilgi verdi. Yakıt
verimi ve üstün teknolojisi ile IVECO S-WAY’in araç sahiplerine karlı
bir çözüm sunmak
üzere tasarlandığını
ifade eden Işınak,
Mark Multimodal’in
satın aldığı araçlar
sayesinde çözüm
ortaklarına
daha çok katkı
sağlayacağına
inandığını da
sözlerine ekledi.

MAN İLE ÇALIŞMAKTAN MEMNUNUZ
Türkiye genelinde yürüttüğü faaliyetlerinde
çeyrek asrı geride bırakan AŞKIN Demir Çelik
ise, araç filosunu 4 adet MAN TGS 18.470 BL
SA ve 1 adet MAN TGX 18.470 BL SA UY çekici
ile güçlendirdi. Geniş ürün yelpazesi ile farklı
sektörlere ideal çözümler sunan MAN araçları;
ileri teknoloji, dayanıklılık, performans, yüksek
yakıt tasarrufu ve satış sonrası hizmetleri ile
işletmelerin gözdesi olmaya devam ediyor.

T

Lojistikten inşaata, altyapıdan taşımacılığa
pek çok sektörün gözdesi olan MAN kamyon
ve çekicilerini tercih eden son şirketler ise,
Türkiye demir çelik endüstrisinin güçlü
firmaları Mescier Demir Çelik ve AŞKIN Demir
Çelik oldu. İki firma, Ankara Akyurt’taki MAN
Tesislerinde düzenlenen ayrı törenlerle yeni
MAN çekicilerini teslim aldı. Mescier Demir
Çelik, yeni araç yatırım kapsamında filosuna
10 adet MAN TGS 18.470 BL SA GA çekici
kattı. Törende sembolik MAN anahtarını alan
Mescier Demir Çelik Lojistik Müdürü Mehmet
Demirdövenler; “Mescier Demir Çelik olarak,
61 yıldan bu yana her geçen gün genişleyen
üretim ve ihracat hacmimiz ile istikralı bir
şekilde büyümeye devam ediyoruz” dedi.
Filosunu 4 adet MAN TGS 18.470 BL SA GA ve
1 adet de TGX 18.470 BL SA UY olmak üzere
5 adet MAN çekici ile güçlendiren demir çelik
sektörünün bir diğer önemli firması ise, AŞKIN
Demir Çelik oldu. 1994 yılında demir çelik
endüstrisinde faaliyet göstermek ama-cıyla
kurulan firmanın yöneticileri Armend Macun
ve Ümit Çalışkan, düzenlenen törende yeni
MAN çekicilerini teslim aldı.

DAİMA MÜŞTERİLERİN YANINDAYIZ
MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş adına
teslimatları gerçekleştiren, Kamyon Satış
Uzmanı Çağrı Eke ise, şunları söyledi: “MAN
olarak, bizi sektörde farklı kılan şey; üstün
nitelikli araçla-rımızın yanı sıra müşterilerimize
verdiğimiz hizmetin kalitesidir. Sunduğumuz
hizmetin her aşa-masında müşteri odaklı
çalışıyor ve tüm müşterilerimizi de ‘yaşam boyu
iş ortağı’ olarak görü-yoruz. Ayrıcalıklı avantaj
ve hizmetlerle 7/24 daima müşterilerimizin
yanında oluyoruz. Bu da bizi, müşterilerimiz
için güvenilir yol arkadaşı ve çözüm ortağı
yapıyor. Onların memnuniyeti aynı zamanda
bizim de mutluluğumuz oluyor.”

Krone’den, Sertel Lojistik’e 50 araç

ürk nakliyecisinin yol arkadaşı olma vizyonunu sürdüren
treyler devi Krone, Türkiye’de kullanıcılarına kaliteli ve uzun
ömürlü ürünleriyle önemli ölçüde rekabet gücü sağlarken,
aynı zamanda Türkiye’de yaptığı yatırımlar neticesinde
kullanıcılarının değişen ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap verebiliyor.
Uzun ömürlü ve sağlam ürünleri, tamamladığı ve Türkiye geneline
yaydığı satış sonrası yapılanması, yedek parça bulunabilirliği ve
ulaşılabilir olma ilkesiyle Krone, lojistik firmalarına en düşük işletme
maliyetiyle en kaliteli hizmeti sağlamayı vadediyor.
EN VERİMLİ HIZI YAKALADIK
1993 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışı taşımacılık sektöründe
faaliyet gösteren Sertel Lojistik, günümüzde 500 adedi aşkın araç
filosuyla, lojistik operasyonlarında dünyaca ünlü soğuk zincir
markalarına iş ortaklığı yapıyor. Son yapılan araç yatırımında yeniden
Krone’yi tercih eden lojistik devi, 40 adet Krone Cool Liner ve 10 adet
Profi Liner ile filosundaki gücüne güç katarak yoluna devam ediyor.
Lojistik operasyonlarında kaliteli, uzun ömürlü ve sağlam Krone
treylerler sayesinde faaliyetlerinde müşteri memnuniyetini, kârlılığı
ve en verimli hızı yakaladıklarının altını çizen Sertel Lojistik Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sert, “500 adedi aşkın filomuzla,
dünyadaki en önemli içecek markalarının Türkiye’deki taşımacılık
partneri konumumuzu koruyoruz. Bu güçlü konuma sahip olmayı
sürdürebilmek için en kaliteli ve en verimli hizmeti sunmaya devam
etmeliyiz. Sertel vizyonuna yakışır bir şekilde, kendi alanında en kaliteli
işi yapan firmalarla ortaklık etmeye devam ediyoruz. Son olarak, bu 50
adetlik treyler yatırımımızda Krone markasını tercih ettik. Biz müşteri
memnuniyetinden ödün vermezken, Krone de dayanıklılıktan ve

sağlamlıktan ödün vermiyor. Aynı zamanda da kullanıcı olarak düşük
işletme maliyetine sahip olabiliyoruz. Krone’nin Bölge Satış Yöneticisi
Burak Bey’e, Satış Müdürü Ömürden Bey’e ve onların nezdinde tüm
Krone Türkiye ailesine bu önemli iş birliğimiz için teşekkürlerimi
sunuyorum. Hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.
YÜZDE 255’LİK BÜYÜME
Sertel Lojistik yetkililerine ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Kemal Sert’e kendilerini tercih ettikleri için teşekkür ederek söze
başlayan Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar, “Son
zamanlarda artış gösteren başarı trendimizi bugün yapmış olduğumuz
teslimatlarla taçlandırmaya devam ediyoruz. Nakliyecilerimize en
kaliteli ve uzun ömürlü ürünleri rekabetçi fiyatlarla sunarken, onların
yollardaki en yakın arkadaşı konumumuzu güçlendirerek sürdürüyoruz.
Sayısal bir analiz yaptığımızda 2020 takvim yılında bir önceki yıla göre
yüzde 255 büyüme yakaladığımızı görüyoruz. 2020 yılında sadece iç
pazarda 1.904 adet satış gerçekleştirerek Krone olarak Türkiye’deki en
yüksek satış adedimize ulaştık ve yüzde 25’lik bir pazar payına sahip
olduk. İçinde
bulunduğumuz
yılın ilk 4 ayı
sonunda ise
2020 yılındaki
adetlerimizin
yarısına ulaşmış
bulunuyoruz”
şeklinde
konuştu.
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ARC Lojistik, filosunu 40 F-MAX ile genişletti

Ergül Kargo’ya 6 adet Otokar Atlas

ARCLOG Lojistik, Başta Almanya, Belçika, Hollanda olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine
tenteli ve frigorifik araçlar ile kuru yük, soğutuculu ve ADR’li taşımacılık hizmeti sağlıyor.
Şirket, ayrıca 2019’dan bu yana filosunu 60’ı aşkın Ford Trucks marka araçla büyüttü.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Atlas ile ticaretin konforunu yükseltmeye devam
ediyor. Tasarımı, eklenen yeni özellikleriyle segmentinde standartları yeniden belirleyen Atlas,
kargo ve lojistik sektörünün de ilk tercihi olmayı sürdürüyor.

2

014 yılında Bursa’da Fahrettin
Arabacı tarafından kurulan ve 7
yıl içinde bölgenin önemli lojistik
firmalarından biri haline gelen
ARCLOG Lojistik, filosunu 40 adet ‘2019
Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü
Ford Trucks F-MAX ile genişletti. Şirket, ayrıca
2019’dan bu yana filosunu 60’ı aşkın Ford
Trucks marka araçla büyüttü.
500 BEYGİR GÜCE SAHİP
2019 yılında uluslararası nakliyat firması
MRLLOG ile ortaklık anlaşması imzalayan
ARCLOG Lojistik, Başta Almanya, Belçika,
Hollanda olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine
tenteli ve frigorifik araçlar ile kuruyük,
soğutuculu ve ADR’li taşımacılık hizmeti
sağlıyor. Erdeğer Ford Trucks Bursa Bayisinde
düzenlenen araç teslimat törenine ARCLOG
Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Arabacı,
Ford Trucks Satış Müdürü Murat Bakış, Ford
Trucks Satış Bölge Müdürü Orhan Altınbaş,
Erdeğer Grup yönetim Kurulu Başkanı
Abdülkerim Erdoğan, Erdeğer Grup Yönetim
Kurulu üyesi Murat Erdoğan, Erdeğer Grup
Genel Müdürü Tunç Ertaş, Erdeğer Ford
Trucks Satış Müdürü Korkut Karakaya,
Erdeğer Ford Trucks Satış Yönetmeni Turgay
Deniz ve Erdeğer Ford Trucks Satış Sonrası
Hizmetler Koordinatörü Ahmet Orhan

hazır bulundular. Teslimat töreninde Ford
Trucks yönetimi tarafından teşekkür plaketi
takdim edilen ARCLOG Lojistik Yönetim
Kurulu Başkanı Fahrettin Arabacı, “ARCLOG
Lojistik olarak, filomuzu Ford Trucks marka
araçlarla büyütmeye devam ediyoruz. Bu
kararlarımızda hem Ford Otosan’ın 60
seneyi aşkın tecrübesiyle kamyon üretim,
ürün geliştirme ve çözüm üretme yetkinliğini
hem de Ford Trucks’ın sunduğu satış sonrası
servis ve hizmetlerin faydasını göz önüne
alarak ilerliyoruz. Özellikle de filomuzu Türk
mühendislerin geliştirdiği ve Eskişehir’de
üretilen ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu’
ödüllü Ford Trucks F-MAX ile genişletmekten
memnuniyet duyuyoruz. Yeni F-MAX, 500
PS güce sahip, düşük yakıt tüketimiyle dikkat
çeken yüksek performanslı motoru ve ileri
teknolojik donanımları ile şirketimizin ve
kaptanlarımızın büyük beğenisini kazandı.
Lojistik operasyonlarımızda bize çok
önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz”
değerlendirmelerinde bulundu.
GÜÇ VE VERİMLİLİK SUNUYOR
F-MAX, modern tasarımı ve sürücü odaklı
yaklaşımının yanı sıra 2.5 metre genişliğindeki
kabiniyle de konfor ve lüks sunuyor. Kokpit
tarzı konsolun tasarımı, tüm fonksiyonlara
kolayca erişilebilmesini sağlıyor.

Sürüş deneyiminin keyfini artırmak için
entegre edilen en küçük detaylarla birlikte
kabinde ferah bir ortam sağlanıyor. Yeni
F-MAX, 500 PS, 2500 Nm güç ve 400 kW
frenleme gücü ile yüksek performanslı bir
motor içeriyor. Üstün aerodinamik, aktarma
sistemi kalibrasyonu ve teknik özellikler, yakıt
tüketimi açısından mükemmel performans
ile önceki modellere göre %6’lık iyileştirme
sağlıyor. Teknik özellikler arasında E-APU
teknolojisi ve predictive hız kontrolü (Max
Cruise) de bulunuyor. Bakım maliyetlerinin
%7’ye varan oranda azaltılması ve uzun
bakım aralıkları toplam sahip olma maliyetini
düşürüyor. F-MAX’ın Ecotorq motoru, her
türlü yol koşulunda maksimum performans ve
minimum yakıt tüketimi sunuyor.

Weilheim’deki elektrikli otobüs ihalesini kazandı
Almanya’nın ulaşım ağı elektriklenmesini Karsan ile sürdürüyor. Karsan Almanya’nın
Weilheim kentine 5 Atak Electric otobüsünü teslim edecek.

B

ursa’da yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına
uygun ulaştırma çözümleri sunan yerli üretici Karsan,
Almanya’nın Weilheim kentinde gerçekleşen elektrikli
otobüs ihalesini kazandı. Kentin toplu taşımasının daha
modern, daha çevreci ve kullanıcı dostu araçlarla yapılması amacıyla
düzenlenen ihaleye en uygun teklifi veren Karsan, anlaşma sözleşmesini
Almanya’daki bayisi Quantron AG aracılığıyla imzaladı.
5 ARACI BU YIL TESLİM EDECEK
İhale kriterlerindeki araç özelliklerini en iyi şekilde karşılayan ve en
iyi teklifi sunan Karsan, bu kapsamda Weilheim Belediyesi’ne 5 adet
yüzde yüz elektrikli Atak Electric otobüsünü yılın son çeyreğinde teslim
edecek. Toplu taşıma sistemleriyle kentlere modern ulaşım çözümleri
sunan Karsan, Avrupa’daki elektrikli araç filosunu büyütmeye devam
ediyor. Avrupa’nın 30 şehrinde hizmet veren 200 adede yakın elektrikli
aracına Karsan, son olarak Almanya’nın Weilheim kentinde, daha
çevreci ve sürdürülebilir bir toplu taşıma için geçtiğimiz aylarda açılan
elektrikli otobüs ihalesinin de kazananı oldu. Almanya bayisi Quantron
AG aracılığıyla yer aldığı ihalede en iyi teklifi sunan şirket olan Karsan;
kentte kullanılacak olan elektrikli araçlar için, otobüs başına günlük
en az 250 km’lik menzil şartı ile depolama ve şarj konularında talep
edilen ihale standartlarını da karşıladı. Weilheim Belediyesi’nin “2022
Şehir Otobüsü Konsepti” çalışmaları doğrultusunda, kentin dizel ulaşım
araçlarının çevreci ve elektriklilerle değişmesi kapsamında gerçekleşen
ihalenin ardından Karsan,5 adet yüzde yüz elektrikli Atak Electric
otobüsünü yılın son çeyreğinde kente teslim edecek.

300 KİLOMETRE MENZİL SUNUYOR
Tamamen yenilenen ön ve arka yüzüyle dinamik bir tasarım
çizgisine sahip olan Atak Electric, ilk bakışta LED gündüz farlarıyla
dikkatleri çekiyor. 230 kW güce sahip Atak Electric’te görev yapan
elektrikli motor, 2.400 Nm tork üreterek kullanıcısına yüksek
performanslı sürüş deneyimi sağlıyor. BMW tarafından geliştirilen
beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh kapasitesi bulunan
8 m sınıfındaki Atak Electric, 300 km menziliyle rakiplerinin önüne
geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle
de 3 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan
rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25’e kadar kendi
kendini de şarj edebiliyor. 52 kişilik yolcu kapasitesi sunan modelde,
18+4 ve 21+4 katlanır olmak üzere iki farklı koltuk yerleşim seçeneği
bulunuyor.

O

tokar, Atlas kamyonu ile farklı
iş kollarındaki işletmelerin iş
yükünü hafifletmeye devam ediyor.
Her hizmete uyarlanabilir esnek
yapısıyla yıllardır ticaretin güçlü kahramanı
olarak gösterilen ve geçen yıl baştan aşağıya
yenilenerek sektörde standartları yeniden
belirleyen Otokar Atlas, Ergül Kargo’nun da
tercihi oldu. Kargo taşımacılığında 30 yıla
yakın süredir Bursa’nın öncüsü olmayı başaran,
200 araçlık filosuyla Bursa’nın yanı sıra İzmir,
Denizli, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Adapazarı,
Düzce ve Ankara’da da hizmet veren Ergül
Kargo’nun 6 adetlik satışı Otokar Bursa Bayisi
Gür Otomotiv tarafından gerçekleşti. Yenilenen
dış tasarımı, güçlü donanım özellikleri,
ekonomik motoru, üstün sürüş konforu ve
güvenlik özellikleri ile fark yaratan Atlas’ın
teslimat töreni Ergül Kargo Lojistik Müdürü
Ahmet Aytekin ve Otokar Bayi Gür Otomotiv
Yönetim Kurulu Başkanı Beytullah Gürel’in
katılımıyla gerçekleşti.

TİCARETİN GÜÇLÜ KAHRAMANI
En zorlu yol şartlarında en ağır yükleri
kolayca taşımak üzere geliştirilen Atlas, güçlü
ve keskin çizgilere sahip kupasıyla ön plana
çıkıyor. Yüksek taşıma kapasitesine sahip olan
8,5 tonluk yeni Atlas, yakıt ekonomisiyle de fark
yaratıyor.
Düşük yakıt
tüketimi,
düşük bakım
giderleri ve
uygun yedek

parça maliyeti ile kullanıcısının ekonomisine
her daim katkı sağlayan Otokar Atlas’a eklenen
EP (Ekonomi-Performans) tuşu ile her türlü yol
koşuluna ve yüke uygun sürüş modu artık tek
tuşla yönetilebiliyor. ACC(Adaptif Seyir Kontrol
Düzeni), klima, gelişmiş aydınlatma sistemi,
güçlendirilmiş yan kapılar ve park sensörü
gibi özelliklerle hafif kamyon segmentine
yeni bir soluk getiren Otokar Atlas; hırsızlığa
karşı motor ve elektrik sistemini kilitleyen
Immobilizer, tam havalı fren sistemi, EBS,
egzoz freni, LDWS, AEBS ve ESC özelliklerini
de üzerinde barındırıyor.

Türkiye’nin ilk yerli elektriklisi banttan indi
TEMSA-ASELSAN işbirliğiyle geliştirilen Türk otomotiv sanayisinin ilk yüzde yüz yerli
elektrikli otobüsü Avenue EV, yollara çıkmaya hazırlanıyor. Seri üretime hazır hale gelen
araçlarda ilk teslimler önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

T

ürkiye otobüs pazarının lider markası TEMSA ve Türk
savunma sanayisinin lider kuruluşu ASELSAN iş birliğiyle
geliştirilen yüzde yüz yerli elektrikli araç Avenue EV, seri
üretime hazır hale geldi. Geçtiğimiz yıllarda imzalanan
anlaşma kapsamında, ASELSAN’ın elektrikli çekiş sistemleriyle
donatılan, Türk otomotiv sanayisinin ilk yerli elektrikli otobüsü
AvenueEV’nin tüm süreçleri tamamlanarak banttan indi.
15 DAKİKALIK ŞARJLA 80 KİLOMETRE
Yerli teknolojinin elektrifikasyonda yaygınlaşması ve Türkiye’nin
enerji bağımlılığının düşürülmesi anlamında önemli bir hamle olarak
görülen araçların, kamu kurumlarına yönelik ilk teslimleri önümüzdeki
günlerde gerçekleşecek. ASELSAN tarafından yerli olarak tasarlanan ve
global ihtiyaçlar göz önüne alınarak, çevreci bir bakış açısıyla geliştirilen
Avenue EV, fosil yakıt yerine sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan
elektrikle çalışıyor. Kısa şarj özelliği sayesinde 15 dakikada tam şarja
ulaşabilen araç, bu sayede 80 kilometre yol kat edebilirken; duraklarda
kısa süreli şarjlarla 24 saat kesintisiz hizmet sunabiliyor. Elektrikli çekiş
sistemi ile sıfır karbon emisyonuna sahip çevreci otobüs, aynı zamanda
sessiz, konforlu, yüksek performanslı ve son teknolojiyle donatıldı.
Aracın elektrik motoru, çekiş eviricisi, ana bilgisayarı, gösterge paneli
gibi normalde ithal olan bileşenler ASELSAN tarafından yerli olarak
tasarlanıp imal edildi. Bu kapsamda Avenue EV,
otomotiv sektöründe Türkiye’de yerlilik oranı en
yüksek araç olarak dikkat çekiyor. Konuya ilişkin
açıklamada bulunan TEMSA CEO’su Tolga Kaan
Doğancıoğlu, “Uzun süredir Smart Mobility
vizyonu ile elektrikli araçlar, akıllı araçlar ve
otonom araçlar üzerine ciddi yatırımlar yapan bir
şirket olarak, sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan
elektrikli araçların sektörde yarattığı dönüşüm
bizim için kritik önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

YERLİ ELEKTRİFİKASYON
YAYGINLAŞMALI
Katma değeri yüksek ürünlerle ülke
ekonomisine katkı sağlama hedefiyle yola
çıktıklarına vurgu yapan ASELSAN Genel Müdür
Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar ise, “Askeri alanda
kendini ispat etmiş bir şirket olarak, komutakontrol, güç elektroniği, motor kontrol ve
görev bilgisayar sistemleri gibi konularda sahip
olduğumuz bilgi birikimi ve deneyimimizi bu
projeyle elektrikli araç sektörüne aktardık. Türk
otomotiv endüstrisinin beklediği yüzde yüz yerli üretim olan, modern
şehirlere yakışan ileri teknoloji ürünü AvenueEV’i geliştirdik. Bu
projeyle en büyük hedefimiz, yerli ve milli elektrifikasyon sistemlerinin
yaygınlaşarak ülkemizde bu konuda bir ekosistemin oluşması. Faaliyet
gösterdiğimiz her alanda ülkemize, çevremize, iş ortaklarımıza ve
çalışanlarımıza değer katmak en büyük önceliğimiz. Bu anlamda,
bizimle aynı yaklaşıma sahip otomotiv sanayinin en önemli oyuncuları
arasında yer alan TEMSA ile yaptığımız bu başarılı iş birliğinden gurur
duyuyoruz” diye konuştu.
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TURPAK Otomasyon Sistemlerini kullanan TEKNİK BETON, yerli
elektrikli otomobil fabrikası TOGG’un inşaat sahasındaki hazır beton
tesisini devreye aldı

D

anışman Grup iştiraklerinden
olan ve 1998 yılından beri
hazır beton sektöründe faliyet
gösteren Teknik Beton 9.
Tesisini Bursa Gemlik’te
kurulumuna başlanılan yerli elektrikli
otomobil fabrikası TOGG’un şantiye sahasında
faaliyete geçirdi. 6 yılı aşkın süredir Turpak
güvenli yakıt ikmal sistemlerini kullanan
Teknik Beton filosundaki (transmikser,beton
pompası,silobas) ve iş makinalarından oluşan
yaklaşık 200 araç, ve 8 hazır beton tesisinden
taşıt tanıma teknolojisi ile sorunsuz olarak
güvenli yakıt ikmali yapıyor.
Turpak Inhouse tesisler satış yöneticisi Cem
Erdoğan Teknik Beton’un akaryakıt takibindeki
taleplerine %100 çözüm sağladıklarını
belirterek Turpak Taşıt Tanıma teknolojilerinin
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.
•Programlanmış yakıt cinsi dışında başka
bir yakıt cinsinin dolumu engellenir. Böylece
taşıtınıza hata sonucu yanlış yakıt konulamaz.
•Kayıtlı olmayan ve yetkilendirilmeyen
taşıta yakıt vermez. Pompa tabancası taşıtın
deposundan çıkarıldığında dolum işlemini
otomatik olarak keser. Taşıt dışında başka bir
yere dolum yapılamayacağı için ödediğiniz
akaryakıt bedelinin taşıtlarınızın deposuna
girdiğinden emin olursunuz.
•Bütün bilgiler tam otomatik olarak
aktarılır. Hiç bir sistem dışı müdahaleye izin
vermez. Doğruluğundan emin olduğunuz
bilgileri raporlar halinde size ulaştırır.
•Bu raporlar ile taşıtların kilometrede
tükettiği akaryakıt miktarlarını karşılaştırma
imkanı elde edilir. Aynı
zamanda taşıtın hangi
istasyonlardan ne zaman
dolum yapıldığı tespit
edilir.
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Türkiye’de GAZelle NN’in üretimine
ve satışına başladı

Türkiye’de satışa sunulacak ilk versiyonlar, 3.5 ton kapasiteli, 3745 mm dingil mesafeli uzun şase,
3 koltuklu kamyonetler ve yerel tedarikçi desteğiyle farklı üstyapı seçeneklerine sahip olacak.
•İstasyon, filo ve taşıt bazında günlük,
haftalık, bölgesel, sürücü kısıtlama/
limitlendirme yapılarak yakıt ikmalleri kontrol
altına alınır.
•Turpak Tank otomasyonu tesislerdeki tüm
tankların anlık verileri, kullanımı kolay bir ana
ekranda gösterilir.
•Stok yüksekliği ve hacmi, yükseklik yüzdesi
ve doluluk, su yüksekliği ve hacmi, tank ısısı,
boş hacim, tank adı, yakıt tipi, ürün adı v.b.
veriler topluca ekranda görüntülenir
•Yapılan dolumlar, hem gerçekleşen ısı
açısından hem de 15 C kompanse edilmiş
şekilde elektronik olarak kaydedilir. Sistem,
kullanıcıyı doluma ait tüm detaylar ile
bilgilendirir. Dolumlar veritabanında saklanıp,
istendiğinde kontol amaçlı görüntülenebilir
•Tüm alarmlar (yüksek/düşük ısı veya
yakıt, yüksek su, tehlikeli tüm durumlar v.b.)
sistem tarafından algılanır ve kullanıcıya iletilir.
Veriler sistemde elektronik olarak kaydedilir,
geçmişe yönelik incelemeler ve raporlamalar
yapılır.

G

AZ Türkiye, Sakarya’daki
montaj hattında Euro 6
Cummins 2.8L (170 hp)
motorlu yeni GAZelle NN’nin
seri üretimine başladı. Şirket ilk
olarak tek kabin (1+2) 3.5 ton taşıma kapasiteli
uzun şase kamyonet versiyonunu piyasaya
sürüyor. Yeni ticari araç, Türkiye’deki GAZ
bayilerinde çok cazip fiyatlarla satışa sunuldu.
YENİ 6 İLERİ MANUEL ŞANZIMAN
GAZelle NN, yeni bir hafif ticari araç
modelinden daha fazlası olacak ve yeni nesil
GAZ araçlarının temelini teşkil edecektir.
Çok yönlü, güvenilir ve düşük maliyetli GAZ
ticari araçlarının yeni modelleri ve versiyonları
artık bu platform üzerinde geliştirilecek.
Türkiye’de satışa sunulacak ilk versiyonlar,
3.5 ton kapasiteli, 3745 mm dingil mesafeli
uzun şase, 3 koltuklu kamyonetler ve yerel
tedarikçi desteğiyle farklı üstyapı seçeneklerine
sahip olacaktır. Yeni GAZelle, GAZ’ın kendi
bünyesinde geliştirilen 6 vitesli joystik
şanzımanıyla birlikte sunulmaktadır. Yeni
şanzımanla GAZelle NN daha iyi bir çekişe ve
sürüş konforuna sahip olmakta, yakıt tüketimi
ve ses seviyesi de azalmaktadır. Şanzıman
ömrü şimdi 300.000 km’ye kadar çıkmakta
ve torku ise 450 Nm’ye yükselmektedir.
Yeni GAZelle NN, 500.000 km’nin üzerinde
hizmet ömrüne sahip modern dizel Cummins
Euro-6 2.8L (170 hp ve 360 Nm’ye kadar

tork) motora sahip olacaktır. Yeni tasarım,
GAZelle NN şimdi daha dinamik, canlı ve
modern bir görünüme sahip. GAZelle NN
yaratıcıları en son otomotiv tasarım trendlerini
uyguladı: yeni keskin hatlara sahip LED ön
farlar anında dikkatinizi çekecek. Ön tampon,
motor kaputu ve çamurluk artık daha estetik
ve dikkat çekici. Yeni GAZelle’de LED farlar
300.000 km ömürlüdür. Türkiye’deki tüm
GAZelle NN araçlar güvenilir Lassa lastikleri
ile donatılmıştır. GAZ Grubu İhracat Direktörü
Leonid Dolgov. “GAZelle NN, Türkiye’deki
müşterilerimizin çok beklediği bir ürün. Her
şeyden önce, yeni Euro-6 motora, Temmuz’da
standart olarak gelecek sürücü hava yastığına
ve rekabetçi bir fiyata sahip bir araç. Ayrıca
yeni GAZelle, çok yönlülüğü ve efsanevi Rus
dayanıklılığına sahip olduğu için sahiplerine
çok daha fazlasını veriyor. GAZelle NN veya
Yeni NEXT, yeni nesil aracımızdır ve GAZ’ın
ana ihracat pazarı olan Türkiye’de geniş
fırsatlar sunmaktadır. Yakında Türkiye’de
GAZelle NN Panel Van satışlarına da
başlayacağız” dedi.

KAPALI KASA DA OLABİLİYOR
GAZ Türkiye Genel Müdürü Cengiz
Yüksel ise, şunları söyledi: “GAZ Türkiye
olarak GAZelle NN’yi satmaya başlayan
GAZ Grubu’nun Rusya dışındaki ilk yan
kuruluşu olmaktan mutluluk duyuyoruz.
Müşterilerimizden Türkiye’de üretilen GAZelle
ticari araçlar hakkında sürekli olumlu geri
bildirimler alıyoruz. Yeni model de tıpkı diğer
GAZ ürünleri gibi şase üzerine inşa edilen bir
tasarıma sahip. Bunun anlamı deformasyon
riski olmadan her türlü iş ihtiyacına yönelik
çeşitli üst yapılara uyumlu olmasıdır.
Türkiye’deki müşterilerimiz, GAZ araçlarının
manevra kabiliyetinin yüksek, sağlam, bakımı
kolay ve uygun maliyetli olduğunu söylemekte.
Araçlarımıza bayilerimizin anlaşmalı olduğu
lokal üst yapıcılar ile 22 metreküp kargo
kapasitesine kadar tenteli veya kapalı kasa
uygulanabilmektedir.”
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Volvo FMX ile en zorlu görevlere hazır
Volvo, yeni modeli FMX serisini tanıttı. 20 tona kadar artan ön aks ve 38 ton arka aks
kapasitesi ile yeni Volvo FMX, en ağır şartlar ve en zorlu görevler için tasarlanmış.

V

olvo Trucks, daha fazla yük
kapasitesine ve yenilikçi güvenlik
özelliklerine sahip tamamen
yenilenen kabinli yeni Volvo
FMX’in tanıtımını gerçekleştirdi.
20 tona kadar artan ön aks ve 38 ton arka aks
kapasitesi ile yeni Volvo FMX, en ağır şartlar ve
en zorlu görevler için tasarlandı.
TAMAMEN YENILENEN KABIN
Volvo Trucks Başkanı Roger Alm, “İnşaat
sektörü müşterilerimiz sürdürülebilirlik,
maliyet verimliliği ve güvenlik gibi alanlarda
giderek artan iyileştirme ihtiyaçlarıyla karşı
karşıya kalıyor. Operasyonlarını daha kolay,
daha güvenli ve daha kârlı hale getirmelerine
yardımcı olacak yenilikçi hizmetler ve
sağlam kamyonlar üreterek müşterilerimizi
destekleme taahhüdümüzü, yeni Volvo FMX
ile kanıtlamış oluyoruz” dedi. Volvo Trucks
Tasarım Şefi İsmail Ovacık, Yeni Volvo
FMX tasarımıyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Yeni Volvo FMX, çeviklik ve dayanıklılığın
üstün bir kombinasyonunu sunmak üzere
tasarlandı. Yeni kabin, kolayca değiştirilebilir
sağlam parçaları bulunan bir ön bölmeye, far
koruyucularına ve yeni “V” şeklinde LED farlara
sahip. Bununla birlikte sürücülerin araca binip
inmesini kolaylaştırmak için yeni kaymaz
basamaklar bulunuyor.” Yeni Volvo FMX’in
daha fazla iç hacme sahip kabininde 800
litreye kadar saklama alanı bulunuyor. Ayrıca
alçaltılmış kapı çizgisi ve yeni dikiz aynaları
sayesinde sürücüler iyileştirilmiş görüş elde
ediyor. Kamyonun yan kısmındaki kör nokta
için tamamlayıcı nitelikte görüş imkanı sunan

yan görüş kamerasının eklenmesiyle görüş
daha da iyileştiriliyor. İç mekân, daha fazla
saklama alanı, yeni döşeme renkleri ve modern
bir gösterge tablosuna sahip yeni ön konsol ile
ön plana çıkıyor. Aynı zamanda, sürücünün
sürüş durumuna bağlı olarak ilgili bilgileri
hemen görebilmesini ve dört farklı ekran
görünümü arasında seçim yapmasını sağlayan
kullanıcı dostu bir ara yüze ve 12 inç yüksek
çözünürlüklü dinamik bir gösterge ekranına
sahip.
DAHA FAZLA SAKLAMA ALANI
Yeni Volvo FMX’in yataklı kabini,
yükseltilmiş yatağın altında geniş bir saklama
bölmesi ve LED panelli bölme ayırıcılarıyla
kabin arkasında üst saklama alanı dahil
iyileştirilmiş saklama olanakları bulunuyor.

Soğuğu, sıcağı ve gürültüyü engellemeye
yardımcı olan iyileştirilmiş yalıtımı sayesinde
ise kabin konforu daha da artıyor. Bununla
birlikte ergonomik olarak tasarlanmış
yeni, daha ince I-Shift vites kolu ile
sürücü koltuğundan yatak alanına geçmek
kolaylaşıyor. Yeni Volvo FMX, 150 tona kadar
Toplam Katar Ağırlığına (GCW) izin veren
38 ton arka aks kapasitesi ile Volvo kamyon
serisindeki en ağır yüklemeyi sunuyor. Ek
olarak, güncellenen havalı ön süspansiyon 10
tona kadar ön aks yüküne veya çift ön akslar
için 20 tona kadar izin veriyor. Dümenlenebilir
avara veya itici aksı bulunan kamyonlar
için dönüş açıları iyileştirilerek daha iyi
manevra kabiliyeti ve daha az lastik aşınması
elde ediliyor. Yeni Volvo FMX’teki tüm bu
iyileştirmeler inşaat taşımacılığı işleri için daha
fazla verimlilik ve maliyet avantajı sağlıyor.
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MAN elektrikli otobüsleri Hamburg’da
iş başında
Almanya’nın Hamburg kentinde geçtiğimiz yıl hizmete başlayan ve Conti Urban HA3
lastikleri ile yollarda olan MAN elektrikli otobüsleri büyük ilgi gördü. MAN Lion’s City
otobüslerine aracın ağırlığını taşıyabilen Conti Urban HA3 lastikleri takıldı.

T

eknolojinin günlük hayatta
karşılaştığımız tüm yol
koşullarında ne kadar etkili
olduğunu kanıtlamak için yapılan
testler, daha fazla yük endeksine
sahip lastiklerin elektrikli araçlar için ideal
olduğunu gösterdi. Almanya’da toplu taşıma
şirketi Hamburg-Holstein GmbH (VHH)
2020 yılında otobüs filosu için yalnızca sıfır
emisyonlu araçlar tedarik etmeye başladı.
İŞ BİRLİĞİ İLE GELEN KAZANIMLAR
32 elektrikli otobüsten oluşan VHH filosu,
2021 yılının sonunda iki katına çıkacak.
2030’lu yıllara kadar tüm filonun sıfır
emisyonlu güç aktarma organlarına dönüşmesi
planlanıyor. Ticari araç üreticisi MAN da,
elektrikli Lion’s City otobüsü ile VHH filosuna
destek verdi. 12 metrelik bu otobüsün elektrik
motoru arka aksta bulunuyor. Kurulu gücü 480
kWh olan akü modülleri motora enerji sağlıyor.
MAN Lion’s City otobüslerine teknoloji şirketi
ve premium lastik üreticisi Continental’in,
akünün ve aracın ağırlığını taşıyabilen Conti
Urban HA3 lastikleri takıldı. Almanya’nın
en modern toplu taşıma firmalarından
VHH’nın CEO’su Toralf Müller, “Birkaç hafta
önce 17 adet MAN elektrikli otobüsünün ilk
elektrikli otobüs filomuza katılmasıyla, artık
müşterilerimize çevreye uyumlu bir şekilde
Hamburg ve çevresinde ulaşım hizmeti
verebiliyoruz” diyor. Hibrit ve tam elektrikli
otobüsler sayesinde VHH, CO2 emisyonlarını
2018 yılında 224, 2019 yılında ise 233 metrik
ton azalttı. 2020 yılında neredeyse 789 metrik
tonla CO2 emisyonlarının azalma hızı keskin
bir şekilde arttı.

Continental Lastik Geliştirme Müdürü
Hinnerk Kaiser ise“Hamburg’da VHH ile
yapılan saha testleri gibi günlük hayatta karşıla
bileceğimiz yol koşullarında yapılan testlerde
bizim için çok değerli bir deneyim çünkü
yeni elektrikli otobüslerin ve kamyonların
ihtiyaçlarını karşılayacak lastik serilerimizi
geliştirmemize yardımcı oluyor” dedi. Elektrikli
şehir içi otobüsler için lastik geliştirmek
özellikle teknik açıdan zor bir iş. Elektrikli
otobüs lastikleri, içten yanmalı motorlu otobüs
lastiklerine göre daha ağır yüklerle başa çıkmak
zorunda. Aynı zamanda, aynı kilometreyi
kat etmeleri ve aynı güvenlik standartlarını
karşılamaları gerekiyor. Hinnerk Kaiser,
elektrikli otobüsler için tasarlanan lastiklerin
fren ve hızlanma sırasında daha yüksek torka
maruz kaldıklarını söylüyor. Ayrıca yavaşlamak
için fren yapıldığında, elektrikli motorları
aküyü şarj etmek için güç üretiyor. Araç
yeniden hız kazanırken çeker aks lastiklerinin
iş yükü daha da artıyor. Şehir içi hizmet veren
otobüslerde yuvarlanma gürültüsüne de
özellikle odaklanıldı. Kaiser, “Şehir içi trafikte,
elektrikli motorun konforu artıran faydalarının
lastik gürültüsüyle geri planda kalmaması için
araçların özellikle sessiz olması gerekiyor” diye
sözlerine devam ediyor.

ARAÇ ÜRETİCİLERİ İLE YAKIN İŞ
BİRLİĞİ
Araçlarda motorların dönüşüm sistemleri
yenilendikçe lastiklere yönelik talepler de
değişiyor ve yeni konseptlere daha fazla ihtiyaç
duyuluyor. Continental, uzun yıllardır yaptığı
ortak saha testleri ile farklı yol koşullarını
deneyimleme imkanı elde ediyor. Hinnerk
Kaiser, “Bu, beraberinde yeni zorluklar
getiriyor, ancak kesin olan bir şey var ki, o da
dayanıklılık ve fren performansından asla ödün
vermeyeceğimiz gerçeği” şeklinde sözlerini
tamamlıyor.

