Renault Trucks Yeni Modelleriyle Daha İddialı
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icariden Gazetesi yeni sayısıyla
dikkat çekiyor. Birbirinden
farklı modelleri bir araya getiren
Ticariden, tüm yeni modelleri
elektrikli araçları ve teslimat
törenlerini ayağınıza getiriyor.
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“Türkiye’nin ilk ve tek yerli şanzımanı”nı
Eskişehir Fabrikası’nda tanıttı.

Dünyanın önde gelen motor yağı
üreticilerinden Castrol, Türkiye’de atağa kalktı.
Pandemi sonrasında elde ettiği büyüme ile
2021’nin ilk yarısında Türkiye’de çok dereceli
motor yağı pazar payını yüzde 31’e çıkaran
Castrol, Çin’den sonra en fazla büyüyen ülke
oldu.
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Renault Grubu ve Plug Power ortak yatırımı
HYVIA, Renault Master Van H2-TECH
prototipini tanıttı.

Renault Trucks, Temmuz ayında global
lansmanını gerçekleştirdiği yeni T, T High,
C ve K modellerini Türkiye’de
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Lider madeni yağ üreticisi PETRONAS
Madeni Yağlar (PLI), Urania lansmanı
kapsamında Avrupa’da 7 ülkeyi geziyor.
Ağustos ayının sonunda İngiltere’den yola çıkan
Urania Roadshow Tırı’nın 4.durağı Türkiye
oldu.
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Ticariden Gazetesi’nin 58’inci sayısını
keyifle okumanız dileğiyle,
59’uncu sayımızı merakla bekleyiniz...
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*** Yayınımıza gönderilen yazı, resim veya dökümanların iadesi söz
konusu değildir.

4

1 - 30 KASIM 2021

• SEKTÖRDEN

Hyvıa İlk Hidrojen Prototiplerini Tanıttı
Renault Grubu ve Plug Power ortak yatırımı HYVIA, Renault Master Van H2-TECH
prototipini tanıttı.

R

enault Master Van H2-TECH,
sıfır CO2 emisyonu*, artırılmış
menzil ve hızlı yakıt dolum
süresi sağlıyor. Özellikle hafif
ticari araçlar için oldukça
önemli olan hidrojenli ulaşım, büyük yükler ve
yoğun kullanım için uzun menzil sağlamada
üstün bir çözüm sunuyor. Master Van H2TECH, 12 m3 kargo hacmi ve 500 km’ye kadar
menziliyle yükleri taşımaya yönelik büyük
bir minibüs olarak 2022’de piyasaya çıkacak.
Master Van H2-TECH, 30 kW’lık yakıt hücresi,
33 kWsa’lik bir batarya ve 6 kg hidrojen
tankları (4 adet 1,5 kg’lık tank) ile donatıldı.
Master Van, Fransa’da Batilly fabrikasında
üretiliyor. Elektrik ve hidrojen entegrasyonu,
Gretz-Armainvilliers’deki Renault Grubu
iştiraki olan PVI tarafından gerçekleştiriliyor.
Motor, Cleon fabrikasında üretiliyor. Yakıt
hücresi, yılsonuna kadar Renault Flins
fabrikasında monte edilecek. Hidrojen tankları
ise Fransa’da Faurecia’dan tedarik edilecek.
HİDROJEN DOLUM İSTASYONU
PROTOTİPİ
HYVIA’nın Hidrojen Dolum İstasyonu,
hızlı yakıt doldurma süresi sağlıyor. Araç
kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmak ise
içten yanmalı motor kadar basit hale geliyor
ve yaklaşık 5 dakika yeterli oluyor. 350 veya
700 bar olarak bulunuyor. İstasyonun çalışma
şekli de oldukça basit; Tedarik edilecek olan

hidrojen ya yerinde su elektrolizi kullanılarak
üretilecek ya da gaz tüplü römorklar
kullanılarak toplu olarak tedarik edilebilecek.
Sistem, gerektiğinde de dolum öncesi H2’yi
depoya sıkıştırıyor. Oldukça güvenli olan
sistem tüm yönetmelikleri karşılayacak şekilde
tasarlandı. Hidrojen Dolum İstasyonları
kiralanabiliyor veya satın alınabiliyor.
HYVIA’nın Hidrojen Dolum İstasyonu,
yıl sonuna kadar Fransa’da Renault Flins
fabrikasında üretilmeye başlanacak.

EKSİKSİZ VE BENZERSİZ HYVIA
EKOSİSTEMİ
Bu prototipler, çevre dostu hidrojen üretimi
(elektroliz) ve dağıtım (Hidrojen Dolum
İstasyonları) dahil olmak üzere, bir dizi yakıt
hücresiyle çalışan hafif ticari araç (minibüs,
şasi kabin ve şehir otobüsü) ile batarya
elektrikli araçları tamamlayan eksiksiz HYVIA
ekosisteminin ilk örneği.

6

1 - 30 KASIM 2021 • YENİLİK

Türkiye’nin “İlk Ve Tek Yerli Şanzımanı”
Ford Trucks İle Dünyaya Açılacak
Türk otomotiv sanayinin öncü şirketi ve ihracat şampiyonu Ford Otosan’ın ağır ticari markası
Ford Trucks, Ecotorq motor ve arka aksın ardından, 58 Milyon Avro yatırım ve 230 mühendisin
emekleri ile geliştirilen “Türkiye’nin ilk ve tek yerli şanzımanı”nı Eskişehir Fabrikası’nda tanıttı.

A

vrupa’nın ticari araç üretim
lideri, Türkiye’nin ihracat
şampiyonu Ford Otosan,
Türkiye’nin ilk ve tek yerli
Ecotorq şanzımanını Eskişehir
Fabrikası’nda gerçekleştirilen basın toplantısı
ile tanıttı. İlk ve tek yerli şanzıman yatırımı
ile Ford Otosan, motor, şanzıman ve aksın
üçünü de geliştiren sayılı global kamyon
üreticilerinden biri konumuna ulaştı.
13,5 MİLYON TL YATIRIM
58 milyon avro yatırım ve TÜBİTAK’ın
13,5 milyon TL tutarında Ar-Ge teşviki ile Ford
Otosan mühendisleri tarafından tasarlanıp
geliştirilen yerli şanzıman sayesinde Ford
Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks’ın
Eskişehir’de ürettiği ağır ticari araçlardaki
yerlilik oranı %90’lara ulaşacak. 230
mühendisin, 5 yılda tasarım, test ve geliştirme
aşamalarını tamamladığı Türkiye’nin ilk ve
tek yerli Ecotorq şanzımanı, 1 milyon km’yi
aşkın yolda, farklı koşullarda birbirinden
zorlu testlere tabi tutulurken, küresel arenada
Türkiye’nin ağır ticari araç üretimindeki
rekabet gücünün artmasına, yan sanayi ve
tedarik ekosisteminin gelişmesine de katkı
sunacak.
TEKNİK DETAYLARI NASIL?
Tasarım, geliştirme ve test aşamaları 5 yıl
boyunca Türkiye, Almanya, İngiltere, Fransa
ve Umman’da gerçekleştirilen Türkiye’nin
ilk ve tek yerli Ecotorq şanzıman, -40C’den
+50C’ye, 17000 saati aşkın laboratuvar testleri
ve müşteri testleri de dahil 65’ten fazla araçla
toplamda 1 milyon km’yi aşkın teste tabi
tutuldu. 16 ileri ve 4 geri vitesten oluşan ürün
ile vites sayısı artırıyor, şanzıman ile uyumlu
en yüksek retarder performansı 450 kW
olarak sağlanıyor. Yerli şanzımanla birlikte
yardımcı fren konforlu bir şekilde devreye giriş
sağlayarak uzun mesafeli yokuşlarda daha
stabil bir frenleme performansı göstererek
güvenli yokuş inişleri sağlıyor. Yerli şanzıman,
daha kısa vites geçiş süresi ile daha iyi
performans ve sürdürülebilir sürüş özellikleri
ile öne çıkıyor. 16 İleri vites sayesinde daha
fazla vites seçeneği sunan yerli şanzıman, 2600
Nm Tork güce sahip bulunuyor.

Yeni Ecotorq şanzıman, 2500 rpm’e kadar
giriş hızı veriyor. ‘Direct Drive’ ve ‘Over Drive’
seçenekleri, kendilerine has dişli oranları
ile farklı ihtiyaçlara göre hizmet ediyorlar.
Ford Trucks’ın sunduğu, aracın sürekli en
son yazılım ile güncel kalmasını sağlayan
‘Uzaktan Yazılım Güncelleme Özelliği’ne ek
olarak ‘Uzaktan Teşhis’ ile de yerli şanzımanın
durumu sürekli kontrol altında tutularak
problemlerin servise gitmeden tespit edilmesi
sağlanıyor.
TÜM 13 LİTRE MOTORLARLA UYUMLU
Yerli Şanzıman, ilk olarak Türkiye’de
Ekim ayında devreye alınıyor, uluslararası
pazarlarda ise 2022 yılının Nisan ayından
itibaren devreye alınması planlanıyor. Ford
Trucks yetkili servisleri, her zaman olduğu gibi,
yedek parça bulunurluğu, arıza teşhis imkanları
ve uzman teknisyenleri ile yerli şanzıman için
de müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm ürün ve
hizmetlerde ilk başvuru noktası olacak.
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Ford Trucks Artık Devler Liginde
Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, Batı Avrupa’daki stratejik büyümesini
şimdi de Avrupa’nın en büyük ağır ticari pazarı olan Almanya’ya adım atarak sürdürüyor.

T

ürk otomotiv sanayinin öncü
şirketi Ford Otosan’ın ağır
ticari markası Ford Trucks,
dünya çapındaki büyümesini
Portekiz, İspanya, İtalya, Belçika
ve Lüksemburg’un ardından Avrupa’nın en
büyük ağır ticari pazarına sahip Almanya ile
sürdürüyor. 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu
(ITOY) ödüllü F-MAX başta olmak üzere, Ford
Otosan mühendislerinin Eskişehir’de sıfırdan
geliştirdiği ürün portföyünün yanı sıra yenilikçi
teknolojiler ile uluslararası arenada yoğun
talep gören Ford Trucks, Batı Avrupa yayılım
planlarında stratejik öneme sahip Almanya
pazarına otomotiv sektöründe 100 yılı aşkın
köklü bir geçmişe ve bilgi birikimine sahip
yeni distribütörü Stegmaier Group ile iş birliği
yaparak girdi.
“KİLİT ROL OYNUYOR”
Ford Trucks olarak pandemiye rağmen, kilit
önem taşıyan pazarlarda ardı ardına açılışlar
gerçekleştirdiklerini belirten Ford Trucks
Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan,
şunları söyledi: “Türkiye otomotiv sanayinin
öncü gücü Ford Otosan’ın ağır ticari markası
Ford Trucks olarak, yarım asrı aşkın süredir
otomotiv sektöründe ‘ilk’leri başarmaya ve
dünya çapında bir başarı hikayesi yazmaya
devam ediyoruz. Bir aracı sıfırdan ticari ürün
haline dönüşene kadar, motor da dahil olmak
üzere komple tasarlayacak, geliştirecek ve
test edecek tüm yetenek ve altyapıya sahip
konumdayız. Mühendislik yetkinliklerimiz
ve Ar-Ge gücümüz sayesinde Türkiye’de
ürettiğimiz ağır ticari araçları 40’ı aşkın ülkeye
ihraç ederken, Türk mühendislerinin emekleri
ile geliştirdiğimiz araçlar dünyanın dört bir
yanında bizleri gururlandırmaya devam ediyor.

Uluslararası pazarlarda yerli üretimle
büyüyen, global ağını hızla büyüten Ford
Trucks ile ülkemizi yurtdışında en iyi şekilde
temsil etmek için çalışıyoruz. 2019 Uluslararası
Yılın Kamyonu (ITOY) ödülünün ardından
F-MAX’e Avrupa’dan gelen yoğun taleple
birlikte büyüme planlarımızı erkene çekmiştik.
Bu doğrultuda 2019’da Polonya, Litvanya,
Portekiz ve İspanya pazarlarının ardından
yoğun talep gördüğümüz pazarlardan İtalya,
Belçika ve Lüksemburg yapılanmamızı
tamamladık. Şimdi de Ford Trucks’ın
Avrupa’daki büyümesinde stratejik öneme
sahip, Avrupa’nın en büyük ağır ticari pazarı
olan Almanya’ya adım atmanın gururunu
yaşıyoruz. Stegmaier Group’un hem ağır
ticari pazarı uzmanlığı hem de Almanya’da
tecrübeleri ile markamızı en iyi şekilde temsil
edeceğinden eminiz.
HEDEF TÜM AVRUPA’YA YAYILMAK
Almanya’nın Ford Trucks markası
için önemli fırsatlar
barındırdığına da değinen
Turfan, “Avrupa bizim
ana ihracat pazarımız ve
barındırdığı potansiyel ile
büyüme stratejimizde büyük
öneme sahip. Almanya,
bu stratejinin çok önemli
bir parçası. Burada, en
verimli taşıma çözümleri
sunan modellerimizle yeni
müşterilerimize değer
yaratacağız. Öte yandan
Avrupa’nın tamamında kalıcı
bir büyüme gerçekleştirmek
için çalışmalarımıza hızla
devam ediyoruz.

Almanya’nın ardından önümüzdeki 3 sene
içerisinde Avrupa’nın tamamında bulunarak
global operasyonlarımızı 55 ülkeye yaymayı
hedefliyoruz” dedi.
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Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası 35 Yaşında
1986 yılında kapılarını açan ve Aksaray’ı, bir Mercedes-Benz şehrine dönüştüren Aksaray
Kamyon Fabrikası, 35. yaşını kutluyor.

3

5 yılda 300.000’i aşkın kamyon
üreten fabrika, 86.000 adedin
üstünde kamyonun ihracatını
sağlayarak ülke ekonomisine
katkı sağladı. Mercedes-Benz
Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün,
“Mercedes-Benz Türk olarak bir ilin kaderini
değiştirmedeki ekonomik duruma katkımız
nedeniyle gururluyuz. Zaman içerisinde
gördük ki Aksaray, yerel kalkınmanın en güzel
örneklerinden biri olarak bir ‘Mercedes-Benz
Şehri’ oldu. İldeki en büyük istihdam sağlayıcı
oluşumuz, üretimimiz, ihracatımız, AR-GE
ve yatırım faaliyetlerimizle hem Aksaray’ın
hem de Türkiye’nin ekonomisine katma değer
sağlıyoruz” dedi.
300.000’İN ÜZERİNDE ÜRETİM
Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrika
Direktörü / İcra Kurulu Üyesi Uluç Batmaz;
“Türk işçisinin ve mühendislerinin emeğiyle,
Mercedes-Benz markasının kalitesiyle
faaliyetlerimize devam ediyoruz. 1986
yılında, ilk yıl içerisinde 85 adet üretim ve
290 çalışanımızla başladığımız bu yolculuk
günümüzde en önemli kamyon üretim
merkezlerinden biri olmamıza doğru
uzandı. Bugün 300.000’in üzerinde üretim
gerçekleştirdik ve 1.600’ü aşkın çalışana
sahibiz. Fabrikamızın bu gelişimi ile gurur
duyuyoruz” dedi.

AKSARAY KAMYON FABRİKASI
İSTİHDAMA KATKISINI SÜRDÜRÜYOR
Her çalışanın ailesi ve tedarikçi firmaların
istihdamına olan katkısı da dâhil edildiğinde
on binlerce bireye etki eden bir üretim tesisi
olan Aksaray Kamyon Fabrikası, Türkiye’nin
alanında en etkili merkezlerinden biri
konumunda.
KAMYON ÜRETİMİNDE BİR DÜNYA
MARKASI
Daimler dünyasının en önemli kamyon
üretim merkezlerinden biri olan Aksaray
Kamyon Fabrikası, 1986 yılında MercedesBenz 1922 ve sonrasında Mercedes-Benz
2622 kamyon ile başlanan üretim serüveni,
günümüzde Actros ve Arocs modelleriyle
devam ediyor. 2020 yılında 13.492 adet
kamyon üreten fabrika, Ocak-Eylül 2021
tarihleri arasındaki 9 aylık süreçte 15.701 adet
kamyon üretti.
TOPLAM İHRACAT 86.000 ADEDİ
AŞTI
Yüksek standartlarda ve kalitede üretim
yapan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon
Fabrikası, Batı ve Doğu Avrupa’da 10’dan fazla
uluslararası pazara kamyon ihraç ediyor.

Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan
8’ini üreten Mercedes-Benz Türk Aksaray
Fabrikası’nın kamyon ihracatı, ilk ihracatın
gerçekleştirdiği 2001 yılından bu yana 86.000
adedi aştı.
KAMYON AR-GE’SİNDE AKSARAY
İMZASI
Aksaray Kamyon Fabrikası bünyesinde 2018
yılında 8,4 milyon Euro’luk yatırımla hayata
geçirilen Aksaray Ar-Ge Merkezi, kamyon
ürün grubunda yeni sorumluluklar üstlendi.
Aynı zamanda Aksaray AR-GE merkezi,
Mercedes-Benz kamyonları için bir yol testi
onay merci konumda. Türkiye’nin mühendislik
ihracatındaki başarılarına katkı sağlayan
Aksaray Ar-Ge Merkezi, hem Türkiye’nin hem
de Aksaray’ın konumunu güçlendiriyor.
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Mercedes-Benz’den İkinci El Hafif Ticari Araç Pazarına Yeni Soluk

İ

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, “Sertifikalı İkinci El Hafif Ticari Araç”
(Certified Pre-Owned) programını hayata geçiriyor.

kinci el hafif ticari araç pazarında
müşterilerine “Birinci Sınıf, İkinci
El” hizmeti sunan Mercedes-Benz,
uygulamaya aldığı “Sertifikalı İkinci
El Hafif Ticari Araç” (Certified PreOwned) programı ile ikinci el araçlarını artık
iki farklı kategoride sunuyor. Uygulamaya
alınan yeni program ile Mercedes-Benz
güvencesinde daha fazla araç, müşterilerin
beğenisine sunuluyor.

ÇOK KAPSAMLI HİZMETLER
SUNULUYOR
“Birinci Sınıf, İkinci El Araç” kapsamındaki
ikinci el araçlar, “Sertifikalı İkinci El Hafif
Ticari Araç” programındaki araçlar ile birçok
ortak avantaja sahip. Her iki kategorideki
araçlar cazip ve esnek finansman olanaklarının
yanında alt takas imkanına sahip.

Bu ortak özelliklerin yanı sıra tüm bu
araçların muayeneleri satış tarihinden
minimum 3 ay önce gerçekleştirilmiş
olarak satışa
sunuluyor. Ayrıca
tüketiciler dilerse
test sürüşü de
gerçekleştirebiliyor.

BENZERSİZ AVANTAJLAR
SUNULUYOR
Mercedes-Benz, “Sertifikalı İkinci El
Hafif Ticari Araç” programıyla ikinci el hafif
ticari araçlar için özel çözümler sunmaya
devam ediyor. Bu program kapsamında 24
aya varan garantiye sahip olan araçlar 12 aya
varan MobiloVan yol yardım hizmetinden
de faydalanabiliyor. 10 güne kadar araç
değişim opsiyonuyla (10 gün / 500 km) satışa
sunulan “Sertifikalı İkinci El Hafif Ticari
Araç” programındaki araçlar, gerçekleştirilen
bakımlar sayesinde 6 ay bakım ihtiyacı
duymayacak şekilde yeni müşterilerini bekliyor.

Turkish Cargo Sağlığa Destek Vermeye Devam Ediyor
Dünyanın en güçlü kargo uçuş ağına sahip olan Turkish Cargo, bu gücüyle Türkiye’nin ilaç
ihracatına da katkı sağlıyor. Bayrak taşıyıcı hava kargo markası, 25 yılı aşkın süredir, 5 kıtada
50’den fazla ülkeye Türkiye’nin ilaç ve ilaç ürünleri kapsamındaki taşımalarını gerçekleştiriyor.

T

urkish Cargo, Türkiye ve
dünyada nükleer tıp alanında,
kanser hastalarının yüksek
kalitede tanı ve tedavi
ürünlerine, kesintisiz bir
şekilde ulaşmasında öncü rol oynuyor.
Bayrak taşıyıcı hava kargo markası, Almanya,
Kolombiya, Hindistan, Cezayir ve Tayvan
başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına
kanser ve tümör tedavisinde kullanılan
radyoaktif kanser tanı ilaçlarını taşıyor.
Sağlık taşımacılığında %8 pazar payına sahip
olan milli marka, Eczacıbaşı-Monrol şirketi
tarafından gece saatlerinde üretilen ve yarı
ömrü olan radyoaktif ilaçları, hızlı ve güvenli
bir şekilde taşıyarak kanser hastalarına umut
oluyor.
30 YILLIK DENEYİM
Turkish Cargo, ilaç ve ilaç ürünleri
taşımalarında operasyon kalitesi, özel taşıma
yöntemleri ve alanında uzman ekipleriyle
dünyanın 300’den fazla noktasına sağlık
taşımaya devam ediyor.

Gerekli alt yapıya sahip özel sıcaklık
kontrolü yapılan odalarda depolanan ilaçlar,
uzman ekipler tarafından muhafaza ediliyor.
Ayrıca IATA CEIV (Bağımsız Denetleyiciler
için Mükemmellik Merkezi) Pharma
sertifikasına sahip olan Turkish Cargo, ilaç
ve aşı taşımalarında küresel standartlarda
tasarladığı ‘TK Pharma’ ürünü ile en ideal
şartlarda soğuk zinciri koruyor. İlaç üreticileri,
nakliye şirketleri, havaalanları, yer hizmetleri
ve ülke otoriteleri ile görüşmelerini sürdüren
başarılı marka, ultra dondurulmuş aralıkta
olan (-70 ° C) taşımalarda kuru buz gibi özel
soğutulmuş kaplar ve araçlar kullanılarak,
ilaç ve aşı üreticilerinin gereksinimlerini
karşılayabiliyor.
HAVA KARGONUN FIRSATLARINA
DİKKAT ÇEKİYOR
Dünyanın herhangi bir ülkesinden gelen
ithalat ve ihracat talebine rahatlıkla karşılık
verebilen Turkish Cargo, “Ülkemizin Emeğini
#GururlaTaşıyoruz” projesi kapsamında

yayınladığı tanıtım filmleri ile ülkemiz
ihracatçılarıyla olan iş birliğini anlatıyor.
Milli marka, geçtiğimiz yıl başlattığı tanıtım
filmleri projesi ile ülke ihracatçısına sağladığı
benzersiz pazar erişimi imkânlarının azami
ölçüde değerlendirilmesi, hava kargonun
efektif, yerinde ve makul fiyatlamalarla
kullanılacağının daha yakından anlatılmasını
amaçlıyor. Projenin ilk aşamasında Türk
gül ürünlerinin hava kargo yolculuğunu
anlatan Gülbirlik tanıtım filmi ve Türkiye’nin
sağlık ihracatının konu edildiği EczacıbaşıMonrol filmi yer alıyor. Milli marka, gelecek
dönemde Türkiye’nin kültür, teknoloji, sanayi
alanındaki
ihracatını
anlatan tanıtım
filmleriyle
her alandaki
ihracat iş
birliğini
anlatmayı
hedefliyor.

YENİLİK •

13

1 - 30 KASIM 2021

Renault Trucks Yeni Modelleriyle Daha İddialı
Renault Trucks, Temmuz ayında global lansmanını gerçekleştirdiği yeni T, T High, C ve K
modellerini Türkiye’de ilk defa tanıttı. Dış tasarımı daha iddialı şekilde güncellenen araçlar,
daha fazla konfor ve verimlilik sunuyor.

R

enault Trucks tasarım
ekiplerinin, Renault Trucks
müşteri ile yakın iş birliği içinde
2018’den bu yana geliştirdikleri
yeni T, T High, C ve K serileri
Türkiye’de sunulmaya başlandı.
UZUN YOLA UYGUN
T-High 520 çekicileri Türkiye’de
piyasaya sunduklarını hatırlatan Sebastien
Delepine; “2018’de ise 13 litrelik 480 bg
çekicimizin lansmanı yapıldı ve filolardaki
yakıt verimliliğiyle büyük beğeni topladı.
2019 yılında emisyonu daha da azaltmak
ve yakıt verimliliğini artırmak için Euro 6
step D motor tanıtıldı. Yeni TCK serimiz
ise Renault Trucks’ın yıllardır sürdürdüğü
kesintisiz gelişim stratejisinin devamıdır. Tüm
araç geliştirmelerini, müşterilerimizle yakın
çalışarak başardık. Marius BERLIET’in dediği
gibi, “Çözümü, sahada buluyoruz” dedi.
MEMNUNİYET STANDART
Yeni araç gamı geliştirilirken hem
müşterileri hem de sürücülerinin
memnuniyetlerini göz önünde
bulundurduklarına değinen Renault Trucks
Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu ise;
“Bu kombinasyon, bizi başarıya götürüyor.
Araç performansını ve verimliliğini arttırır ve
aracın hizmet süresini uzatırken sürücü için
konforlu ve güvenli iş ve yaşam alanı sağlıyoruz.

Yüzde 3’e varan yakıt tasarrufu, sürüş
performansı, satış sonrası hizmetlerle arttırılan
araç hizmet süreleri ve çok daha fazlası
sonunda filo yöneticileri için her yönden daha
yüksek tasarruf ve güvenli iş yönetimi anlamına
geliyor. Yeni Renault Trucks araçlarda sadece
araç tasarımı,
konforu ve
verimliliğinde
değil aynı
zamanda bayi
ve satış sonrası
hizmetlerde de
köklü değişimlerin
görülecek” diye
açıkladı.
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Iveco’da Yeni Yapılanma
Iveco, Iveco Group isimli yeni şirketin şemsiyesi altında yeni bir oluşumda yer alıyor

O

n-Highway şirketleri temsil
eden 8 güçlü marka yeni bir
yapılanma çerçevesinde Iveco
Group ismi altında buluşuyor.
Yeni Iveco Group logosu, 2022
ilk çeyreğinde gerçekleşmesi beklenen CNH
Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI)
şirketinden yeni bir şirket olarak ayrılmaya
doğru bir adım. Bu yeni oluşumu temsil eden,
Iveco Group’u çatı şirket olarak gösteren bir
kurumsal logo gelişitirildi: Hafif ve abartısız
tasarımıyla, barındırdığı markalara önem
verirken onların zengin ve ortak mirasına
saygı gösteren bir logo uygulamasında karar
kılındı. Bu uzun yolculuğa ad veren Iveco, 1975
yılında Industrial VEhicles Corporation’ın
(Endüstriyel Araçlar Şirketi) kısaltması ile

hayata geçmişti. Grubun keskin odağını ifade
etmek için harflerde belirgin ancak sade bir yazı
tipinin kullanıldığı eşsiz bir kimlik oluşturuldu.
Gri renk, kararlı ve güçlü bir endüstriyel
DNA’ya atıfta bulunurken şirketin hedeflerine
ulaşmadaki mütevazı ancak ciddi ve çalışkan
kararlılığı için bir ip ucu oluşturuyor. “Iveco”
ve “Group” kelimeleri arasında yer alan mavi
renkli nokta sürdürülebilir yenilikçilikten
esinlenen bir geleceği işaret ediyor. Daire,
logodaki detaylar arasında denge sağlayıp
dikkat çekerek bir merkez noktası unsuru
oluşturuyor. Logonun altında ufka yayılmış
bir şekilde markalar süzülüyor. Bu sıranın
merkezinde çekirdek şirketlerden; tasarladığı,
ürettiği ağır, orta ve hafif ticarî araçlarla öncü
IVECO ile gelişmiş motorları, vites kutuları

ile tarım, inşaat, denizcilik, enerji ve ticarî
taşıtlarda küresel lider olan kardeş şirket
FPT Endüstriyel yer alıyor. IVECO ve FPT
Endüstriyel’in etrafında ise toplu taşıma ve
şehirlerarası otobüs markası IVECO BUS ve
HEULIEZ, savunma ve sivil savunma için
uzmanlaşmış Iveco Savunma Araçları, büyük
ölçekli ağır madencilik ve inşaat işlerinde
küresel uzman ASTRA, alanında saygın itfaiye
araçları ve ekipmanları üreticisi Magirus ve son
olarak stratejik anlamda en tepeye oturan Iveco
Grubunun finansal kolu IVECO CAPITAL yer
alıyor. Finans bölümü, Iveco Grubunun yeni
iş modellerinde, özellikle de alternatif enerji
alanında bir köşe taşı olarak hizmet edecek.

Prometeon Tyre Group’ta Türk
Yöneticiye Üst Düzey Görevlendirme
Prometeon Tyre Group, Gökçe Şenocak’ın Prometeon Türkiye, AFME (Afrika, Orta Doğu), Rusya,
CIS (Orta Asya ve Kafkaslar) Bölgesi’nin yeni CEO’su olarak atandığını duyurdu. Şenocak, görevi
Ekim ayı itibarıyla Antonio Dolgetta’dan devraldı.

T

ürkiye’de İzmit’te kurulan
ilk lastik fabrikasını yöneten
Prometeon Türkiye, yaklaşık
75 ülkenin dahil olduğu
Türkiye, AFME (Afrika, Orta
Doğu), Rusya, CIS (Orta Asya ve Kafkaslar)
Bölgesi’nin yönetim merkezi konumunda
yer alıyor. Bölge, yaklaşık 20 milyon adetlik
ticari lastik satışı ile önemli bir büyüme
potansiyeline sahip bulunuyor. Prometeon
Türkiye Kocaeli fabrikası, yılda 1,5 milyon
adet lastik ile Türkiye’de en yüksek ticari ve
endüstriyel lastik üretimi yapan fabrika olma
özelliğini taşıyor. Sektöründe ilk Bakanlık
lisanslı Ar-Ge Merkezi’nin de gücü ile hem
Türkiye’deki pazar koşullarına özel olarak
hem de dünyaya ihracat için üretim yapan
fabrika, aynı zamanda ticari araç üreticileri ile
orijinal ekipman çalışmalarına imza atıyor.

GÖKÇE ŞENOCAK KİMDİR?
Gökçe Şenocak, Prometeon
Türkiye, AFME (Afrika, Orta Doğu),
Rusya, CIS (Orta Asya ve Kafkaslar)
Bölge CEO’su olarak atanmadan
önce Prometeon Türkiye, Orta Doğu,
Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar
Bölgesi Ticaret Direktörü (CCO)
olarak görev alıyordu. İstanbul Teknik
Üniversitesi Metalürji Mühendisliği
mezunu olan Şenocak, iş hayatına
2002 yılında Goodyear’da başladı.
Goodyear’da çeşitli görevlerde bulunan
Şenocak, 2008-2015 yılları arasında
Tatko Grubu’nda Genel Müdürlük
görevi üstlendi. Şenocak, Ocak 2016
itibariyle Pirelli’de Ticaret Direktörü
olarak görev yapmaya başladı. Kariyeri
süresince müşteri odaklı yaklaşımı
ile birçok başarıya imza atan Gökçe
Şenocak, Prometeon Türkiye’nin
Prometeon Tyre Group içinde en
başarılı ülke konumuna taşınmasına
liderlik eden ekip içinde rol almıştır.
Bu uzun süreli strateji sonucunda
Pirelli ticari markalı lastikler ile tek
markada sektör lideri olan Prometeon,
müşterilerine katma değer sağlayan
Pro Services çözüm ailesi ile filolara
tasarruf sağlamaya devam ediyor.
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Sıvı Mühendisliğinde Bölgenin Üretim Üssüyüz
Dünyanın önde gelen motor yağı üreticilerinden Castrol, Türkiye’de atağa kalktı. Pandemi
sonrasında elde ettiği büyüme ile 2021’nin ilk yarısında Türkiye’de çok dereceli motor yağı
pazar payını yüzde 31’e çıkaran Castrol, Çin’den sonra en fazla büyüyen ülke oldu.

D

ünyanın en çok bilinen
madeni yağ markası Castrol’ün
Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya
Direktörü Ayhan Köksal ile
Pazarlama Direktörü Nilay
Tatlısöz, sektörde ve Castrol dünyasında
pandemi sonrası dönemi değerlendirdi. Çevrim
içi düzenlenen basın toplantısında pandemi
gölgesinde geçen 2020 ve küresel toparlanma
yılı 2021’i değerlendiren Ayhan Köksal, sektörle
ilgili bilgi verdi.
PERFORMANSIYLA ÖN PLANDA
Ayhan Köksal, pandeminin dünyadaki
her ülke gibi Türkiye’yi de etkilediğini
vurgulayarak, 2020 ve 2021’de
Castrol’ün performansı hakkında şunları
söyledi:“Türkiye’de Castrol olarak kazanan
taraftayız. Pandemiden çok şey öğrendik.
Dönemin en önemli ihtiyacı empatiydi. Sadece
çalışanlarımıza değil tüm paydaşlarımıza, iş
ortaklarımıza ve müşterilerimize bu yaklaşım
ile maddi ve manevi birçok destek sağladık.
Onların işlerini, çalışanlarını ve kendilerini
koruyabilmeleri adına cesur adımlar attık.
Bu sayede 2020 yılında Castrol dünyasında
hacimsel büyüme elde eden tek ülke olduk. Çift
dereceli motor yağlarında pazar payımızı ilk 6
ayda yüzde 3’ün üzerinde büyüterek yüzde 31’e
taşıdık. Yine hem binek araç hem ağır vasıta
hem de endüstriyel yağlar segmentlerinde
pazar payımızı eş zamanlı artırarak liderliğimizi
sürdürüyoruz. Bu büyüme ile Castrol’ün
dünyada performansıyla öne çıkan ülkelerinden
biri durumundayız. Türkiye, Çin‘den sonra en
çok büyüyen ikinci pazar. Ayrıca dünyadaki en
büyük beşinci pazarız.”

GEMLİK’E 30 MİLYON DOLAR YATIRIM
Castrol’ün Avrupa’daki 8 üretim tesisinden
biri olan Gemlik fabrikasında yılda yaklaşık
90 milyon litre madeni yağ ürettiklerini ifade
eden Köksal, “İşimiz sıvı mühendisliği. 120 yılı
aşkın süredir dünyanın hareket etmesine katkı
sağlıyoruz. Castrol’ün dünyadaki inovasyon ve
fikir üretim merkezlerinden biriyiz. Gemlik,
Avrupa tesisleri arasında hem lokasyon hem
kapasite artırımı uygunluğu hem de üretim
maliyetlerimizin rekabetçi olması sebebi ile
yatırımları artırmaya karar verdiğimiz bir tesis.
Gelecek 5 yıl içinde fabrikaya toplam 30 milyon
dolar yatırım yapmayı planlıyoruz. Böylece
kapasiteyi artıracağız. Bunun 10 milyon
dolarlık bölümünü 2021 ve 2022 yılı içerisinde
tamamlıyoruz. Bu sayede artan ihracatımızı
daha da ileriye taşıyarak Gemlik tesisimizi
büyüteceğiz. Bu sene ihracat yaptığımız
ülkelerin arasına İspanya, Katar, Afganistan
ve Litvanya’yı da ilave ederek toplam 24
ülkeye ihracat yapmaya başladık. Bölgemizin
madeni yağ üssüyüz. Castrol Türkiye’yi Castrol
dünyasında eşsiz bir örnek ve büyük bir güç
haline getirdik. Türkiye, Castrol dünyasında
üretim, ihracat ve insan kaynağı alanlarında
gelişmekte olan birçok ülkenin önüne geçerek
Çin’den sonra en stratejik ikinci pazar
konumunda” diye konuştu.
YÜZDE 90’ININ BİR NUMARALI
TERCİHİ CASTROL
Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya
Pazarlama Direktörü Nilay Tatlısöz, Türkiye’de
65 yıldan fazladır faaliyet gösteren bir marka
olarak tüm paydaşların, endüstriden otomotive
tüm müşterilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde

gözlemleyerek ve geliştirdikleri teknolojik
yenilikleri ortaya koyarak yağın ötesinde hizmet
vermeyi hedeflediklerini ve bunun da karşılığını
gördüklerini belirtti. Nilay Tatlısöz, 2021’de
gerçekleştirilen Marka Sağlığı Araştırması’na
göre ustaların bir numaralı tercihinin bu sene
de Castrol olduğunu söyleyerek sözlerine devam
etti: “Binek otomobil bakım ve onarımı yapan
yetkili, özel servis, yağ değişim noktaları sahibi
ve ustalarıyla gerçekleştirilen araştırmada,
katılımcıların yüzde 90’ı birinci veya öncelikli
olarak Castrol’ü tercih ediyor. Yüzde 53’ünün
birinci tercihi olması da Castrol’ü en yakın
rakibinden 2 katından fazla öne çıkarıyor”
diyerek özellikle madeni yağ seçiminin ustalara
bırakıldığında Castrol’ün ilk tercih olduğunu
vurguladı. Tatlısöz araştırmada “Aklınıza ilk
gelen madeni yağ markası” sorusuna da son
tüketicilerin yüzde 42’sinin ilk marka olarak
Castrol yanıtını verdiğini, bunun da marka
bilinirliği konusunda yaptıkları çalışmaların
sonucu olduğunu vurguladı.
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Otokar ve Milrem Robotics’den Büyük İş Birliği
Otokar, insansız ve uzaktan komutalı kara sistemlerinin geliştirilmesi konusunda Milrem
Robotics şirketiyle bir iş birliği anlaşması imzaladı.

T

ürkiye’nin kara sistemleri
üreticisi Otokar ve Avrupa’nın
önde gelen robotik ve otonom
sistem geliştiricisi Milrem
Robotics; Londra’daki DSEI
2021 fuarında askeri araçların insansız ve
robotik operasyonları için otonom geliştirme
ve uygulamalarına yönelik bilgi birikimlerini
ve kaynaklarını birleştirecekleri bir iş birliği
anlaşması imzaladı. Her iki şirketin mevcut
ürün ailelerini kapsayacak bu iş birliği
sayesinde akıllı fonksiyonlar, şifreleme ve
güvenlik özelliklerinin yanı sıra çevresel
farkındalık ve hibrit uygulamaların da ortaya
çıkması sağlanacak.
“YENİ KABİLİYETLER SAĞLAYACAK”
Milrem Robotics CEO’su Kuldar Väärsi
iş birliğine ilişkin; “Gelecekte, muharebe
sahasının iyi işleyen bir entegre sisteme
sorunsuz şekilde bağlanan insanlı ve insansız
araçlardan oluşacağını ön görüyoruz” diyerek
şunları ekledi: “Otonom ve robotik sistemlerin
yanı sıra insanlı kara sistemleri konusunda da
lider teknoloji sağlayıcısı ve sistem üreticisi
olan Milrem Robotics
ile güçlü ve yenilikçi
kara sistemleri üreticisi
Otokar’ın bilgi birikimi ve
deneyimlerinin bir araya
gelmesi, kullanıcılarımıza
kara sistemleri alanında
yeni kabiliyetler
sunmamızı sağlayacak.”

“BİR ADIM DAHA İLERİ”
Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç,
anlaşmayla ilgili; “Türkiye’nin öncü kara
sistemleri şirketi Otokar, modern orduların
ve güvenlik güçlerinin mevcut ve gelecekteki
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kara
sistemlerinde yenilikçi çözümler sunmaya
devam ediyor. Kullanıcılarımızın farklı ihtiyaç
ve beklentilerini dikkate alıyor ve müşteri
odaklı çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda
Milrem Robotics ile iş birliğimizi duyurmaktan
memnuniyet duyuyoruz. Otokar’ın sahada
kanıtlanmış bilgi birikiminin ve zırhlı
araçlardaki üstün Ar-Ge, mühendislik ve test
kabiliyetlerinin Milrem Robotics’in otonom,
yapay zeka ve uzaktan komuta konularındaki
uzmanlık ve deneyimiyle birleşmesi neticesinde
insansız ve uzaktan komutalı kara sistemleri
alanında önemli gelişmelere imza atacağımıza
inanıyorum. Bu iş birliği, mevcut ürün ailemize
ilave olarak Otokar’ın insansız kara araçları
segmentini oluşturma yolunda bir adım daha
ileri gitmemizi sağlayacak” dedi.

IVECO ve SHELL’den Yeni Enerji Geçişine Çağrı Yaptı

A

çılış konuşmasında IVECO
Kamyon Bölümü Başkanı
Luca Sra, IVECO’nun 2040’a
kadar fosil yakıtları tamamen
bırakacağının ve AB’nin
karbon nötr olma hedefinin 10 yıl içinde
gerçekleşebileceğinin altını çizdi. IVECO ve
Shell, “Sıfır Salınıma Doğru – Sürdürülebilir
ağır taşımacılığa giden yol” başlığı altında
sektör uzmanları ve düşünce liderlerinin
yer aldığı ortak bir panel düzenledi. Panel,
IVECO LIVE Kanalında canlı yayınlandı ve
hâlen aynı platformdan izlenebiliyor.
İŞ BİRLİKLERİ DEVAM EDİYOR
Her iki şirket de karayolu taşımacılığını
karbonsuzlaştırma ve daha temiz bir gelecek
konusunda enerji endüstrisi, araç üreticileri,
müşteriler ve çeşitli kuruluşlarla bu konuda
işbirliği yapıyorlar. Bu etkinlikte uzmanlar
taşımacılık sektörünün karbonsuzlaşması
için en iyi yolu masaya yatırdılar: Panel
katılımcıları, temiz enerji kaynaklarının daha
geniş adaptasyonu ile LNG ve Bio-LNG’nin;
araç verimliliği, hidrojen ve elektrikli çekiş
gibi gelişmeler bağlamında oynayacağı role
odaklandı.

“HEDEFE ULAŞACAĞIZ”
Etkinlik, Deloitte’ten Tarek Helmi’nin
sektördeki eğilimlere genel bir bakış
sunmasıyla başladı. Ardından Luca Sra ve
Patrick Carré, IVECO ve Shell’in enerji geçişine
dair yol haritalarını paylaştılar. Luca Sra,
açıklamasında hava kalitesi ve iklim değişikliği
meselelerini ciddiye aldıklarını ve bu nedenle
2040 yılına kadar fosil yakıt kullanımını
tamamen bırakma hedeflerine bağlı olduklarını
belirtti. Sektörün karbonsuzlaşmasının
yalnız gerekli değil, aynı zamanda mümkün
de olduğunun altını çizen Sra, paydaşların
güçlerini birleştirerek teknolojinin gelişimi
ve Bio-Metan ile ağır taşımacılık sektöründe
karbondioksit salınımlarını azaltma hedeflerine
ulaşabileceklerini söyledi.

Panelde düşük salınımlı araçlar için
düzenli olarak talebin arttığı, 2015’te niş
bir ürün olan LNG’li kamyonların bugün
%4’lük paya eriştiği, LNG ve Bio-LNG’nin
faydalarına değinilirken Bio-Metanın da AB
içerisindeki gaz kullanımında %17’lik bir
paya ulaştığı ve bunun önümüzdeki yıllarda
artmasının beklendiği belirtildi. Gazla
çalışan kamyonların; yasal, ekonomik ve
teknolojik açılardan tartışılmasının ardından,
farklı alanlardaki şirketlerin iş birliklerinin
öneminin vurgulanması ve LNG ile BioLNG’nin sürdürülebilirlik yolunda teşvik
edilmesi çağrısı ile panel son buldu.
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PETRONAS Urania Roadshow Tırı İstanbul’da!
Lider madeni yağ üreticisi PETRONAS Madeni Yağlar (PLI), Urania lansmanı kapsamında
Avrupa’da 7 ülkeyi geziyor. Ağustos ayının sonunda İngiltere’den yola çıkan Urania
Roadshow Tırı’nın 4.durağı Türkiye oldu.

S

trongTechTM teknolojisine
sahip PETRONAS Urania’nın
Nisan ayında yapılan lansmanı
kapsamında yola çıkan PETRONAS
Urania Tırı; İngiltere, Portekiz ve
İspanya’nın ardından Türkiye’ye ulaştı. İkitelli
Esenler Oto Sanayi Sitesi ve Gebze Küçük
Sanayi Sitesi’nde gerçekleşen etkinliklerde
PETRONAS sunumlar ve aktivitelerle
ziyaretçilerini ağırladı. Etkinlikler kapsamında
kamyon simülatörü, yarışmalar, fotoğraf çekim
alanları ve eğitici sunumlarla ziyaretçiler, hem
PETRONAS Urania’nın teknolojileri hakkında
bilgilenirken hem de keyifli vakit geçirme şansı
yakaladı.
50 GÜNDE YEDİ AYRI ÜLKE
Elli gün boyunca Avrupa çapında toplamda
yedi ayrı ülkeye uğrayacak olan Urania
Roadshow Tırı, 1.000’den fazla PETRONAS
Urania müşterisi, hafif ve ağır ticari araç
servisi, filo yöneticileri ve küresel salgın
boyunca tedarik zincirlerini çalışır durumda
tutan isimsiz kahramanlar olan kamyon
şoförleriyle buluşarak güçlü performansı daha
uzun süre koruyan yeniliklerini paylaşıyor.
Urania Roadshow Tırı, Türkiye’nin ardından
yolcuğuna Romanya ve Polonya’da devam
edecek ve yolculuk İtalya’da sona erecek.
PETRONAS Türkiye & Orta Doğu Pazarlama
Müdürü İbrahim Bilgiç Urania Roadshow
kapsamında şu sözleri ifade etti: “İngiltere’den
yola çıkan tanıtım tırının önemli duraklarından
biri de Türkiye oldu. Bu, PETRONAS’ın
Türkiye pazarına verdiği önemin de bir
göstergesi. Esenler ve Gebze Oto Sanayi
Sitelerinde iki gün boyunca gerçekleştirdiğimiz
etkinliklerde hafif ve ağır ticari vasıtalara
hizmet veren değerli ustalarımızla buluşarak
onlara StrongTechTM teknolojisine sahip
Urania motor yağı serimizi daha detaylı
anlatabilmek ve böyle bir etkinlikle bir araya
gelebilmek bizi çok mutlu etti.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE İÇİN
SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKIT
PETRONAS Urania Roadshow,
PETRONAS Urania ürününün kendisi kadar
sürdürülebilir olacak şekilde tasarlandı.
PETRONAS Urania, en katı uluslararası çevre
standartlarını karşılarken CO2 salınımını
azaltacak bir anlayışla formüle edildi. Daha
uzun süre daha güçlü kalmak için PETRONAS
Urania motor yağıyla çalışan PETRONAS
Urania Tırı, 50 günlük tur boyunca yolda
toplam 121 saat harcayarak 11 bin 500 km’yi
aşan yol kat edecek. Ayrıca Roadshow boyunca
PLI, 2050 yılına kadar net sıfır karbon hedefine
ulaşmayı hızlandırmak amacıyla PETRONAS
Urania Ormanı’na 1.000 ağaç dikmek için
Treedom ile iş birliği yaptı. Buna ek olarak
iş birliği, dünya çapında Durdurulamaz
Kahramanların çalışmalarını ve yaşamlarını
güçlendirmek için yol boyunca sayısız Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini
karşılayacak.
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Krone, Başarılarını Yeni Yatırımlarla Taçlandırıyor
Krone, İzmir Tire’deki fabrikasından 2020 yılında 27 farklı ülkeye toplam 1383 adet treyler
ihraç ederken, 36,7 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştı. 2020 yılı ilk 1000 ihracatçı firma
listesine tüm firmalar arasından 541’inci, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar
arasından ise 50’inci sıradan girdi.

2

013 yılından beri Türkiye’den
treyler ihracatı gerçekleştiren
Krone, ilk olarak 2016 yılında
bu listede yer almayı başarmıştı.
2020 yılındaki ihracat başarısıyla
Krone, 5’inci kez üst üste bu listede kendine yer
bulmuş oldu. Avrupa’nın ve Türkiye’nin lider
treyler üreticilerinden Krone, Türkiye’den 2020
yılında 36,7 milyon dolarlık ihracat hacmine
ulaştı. TİM tarafından açıklanan 2020 yılı ilk
1000 İhracatçı Firma listesinde, tüm firmalar
arasında 541’inci, Otomotiv sektöründe faaliyet
gösteren firmalar arasında ise 50’inci sıradan
kendine yer buldu. Krone, 2016 yılında ilk
defa yer aldığı bu listede 5’inci kez üst üste yer
almayı başardı.
2021’İ REKORLARLA KAPATACAĞIZ
2021 yılının Krone Türkiye açısından yeni
rekorlara sahne olacağını vurgulayan Akgün,
“Henüz ilk 8 ay itibariyle ihracatta 2020 yılı
adetlerini geride bırakmayı başardık. 31 Aralık
2021 tarihi itibariyle 2800 adetten fazla treyler
ihraç ederek Krone kullanıcılarının gönlündeki
ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’ndeki yerimizi
sağlamlaştırmayı arzuluyoruz.” diyerek sözlerini
sürdürdü. Dış pazara ek olarak iç pazarda da,
Türkiye’de faaliyete başladığı 2012 yılından beri
Krone’nin en başarılı günlerini geçirdiğinin
altını çizen Akgün, “Ağustos ayı itibariyle
1500 adet iç satış gerçekleştirdik. Yıl sonunda
2300 adete ulaşacağız gibi gözüküyor ki bu da
tıpkı ihracatta olduğu gibi iç satışlarımızda da
Türkiye’de faaliyete başladığımız 2012 yılından
beri ulaştığımız en yüksek adetler olacak.” dedi.

TÜRKİYE’DE YATIRIMLARI
SÜRDÜRÜYORUZ
2012 yılından bu yana yatırımlara hız
kesmeden devam ettiklerini ifade eden Akgün,
“Üst düzey kalite anlayışımız, uzun ömürlü
ürün yapımız ve ülkemize olan güvenimiz hem
iç hem de dış kullanıcılarımız nezdinde karşılık
buluyor. Kullanıcılarımızın en yakınlarındaki
treyler üreticisi olma vizyonumuz aynı zamanda
onların talep ve isteklerine hızlı bir şekilde
reaksiyon verebiliyor olmamızı gerektiriyor. Biz
de bu sene startını verdiğimiz üç aşamalı bir
yatırım planını devreye aldık.

Birinci aşamada, hali hazırda 4 bin
metrekare alana sahip olan şasi üretim
tesisimizi 4 bin 500 metrekare daha
büyüteceğiz. İkinci aşamada ise, yaklaşık 7 bin
500 metrekarelik yeni bir üretim holü inşa
edeceğiz. Böylece toplam 12 bin metrekarelik
yeni bir alan inşa edeceğiz. Son aşama olarak,
robotik hatların entegrasyonuyla birlikte
yüksek otomasyona sahip bir üretim hattı elde
edeceğiz. Bugüne kadar 40 Milyon Avroluk
yatırım gerçekleştiren Krone’nin, bu aşamaların
tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’ye yaptığı
yatırım tutarı 45 Milyon Avroyu geçecek.”
şeklinde konuştu.
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Scania, İklim Taahhüdüne Katıldı
Scania, net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı taahhüt eden Amazon ve Global Optimism
tarafından oluşturulan ‘İklim Taahhüdü’ne imza attı.

B

u taahhüt ile Scania, Uluslararası
Paris İklim Anlaşmasının
2050 yılı sıfır karbon emisyonu
hedeflerine 10 yıl kadar önce
2040 yılı itibari ile geçiş yapmayı
planlayan şirketlerden biri haline geldi. Diğer
katılımcılarla birlikte iklim taahhüdünde
yer almaktan gurur duyduklarını ifade eden
Scania Başkanı ve CEO’su Christian Levin,
“Scania, geniş kapsamlı iklim hedefleri
belirledi ve iklim değişikliğiyle mücadele için
gereken eylemi gerçekleştirmek üzere benzer
düşünen şirketlerle işbirliği yapmayı dört gözle
bekliyoruz. Emisyonları nasıl azaltacağımızı
biliyoruz ve gerekli teknolojiye sahibiz.
Sektördeki diğer şirketleri de sürdürülebilir
bir ulaşım sistemine erişmek adına diğer
paydaşlarla birlikte bizi takip etmeye
çağırıyorum” şeklinde konuştu.

“İKLİM TAAHHÜDÜNE BAĞLILIK”
Bu eylemler; ‘Sera gazı emisyonlarının
düzenli ölçümü ve raporlanması ‘, ‘Verimliliği
arttırma, yenilenebilir enerji, malzeme azaltımı
ve diğer karbon emisyonunu ortadan kaldırma
stratejileri dahil olmak üzere iş değişiklikleri

ve yenilikler yoluyla Paris Anlaşması ile
uyumlu karbondan arındırma stratejilerini
uygulama’, ‘2040 yılına kadar net sıfır karbon
emisyonuna ulaşmak için kalan emisyonları
ölçülebilir, gerçek, kalıcı ve sosyal açıdan faydalı
denkleştirmelerle etkisiz hale getirme’.

Renault Trucks’a Bir Ödül Daha

Renault Trucks, Londra’da düzenlenen 2021 Motorlu Taşımacılık Ödülleri’nde tam elektrikli
ürün yelpazesi ile ‘Teknik Mükemmellik Ödülü’nün sahibi oldu.

R

enault Trucks Z.E. serisi,
Londra’da bu yıl 35.si
düzenlenen The Motor
Transport Awards 2021’in
“Teknik Mükemmellik
Ödülü”nü kazandı. Sektörün kıdemli
isimlerinden oluşan bağımsız bir jüri
tarafından seçilen ödül, müşterilerinin
operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak için en
iyi teknik çözümleri sunan araç üreticisine
veriliyor. Jüri, Renault Trucks’ın sıfır emisyon
sorununu ele almak üzere kanıtlanmış,
ideal çözüm yolları arayan operatörler için
sürdürülebilir taşımacılığın geleceği hakkında
yol gösterdiğini kaydetti. Ayrıca Jüri üyeleri,
Renault Trucks’ın İngiltere’de halihazırda
faaliyette olan tam elektrikli araçlara sahip
olmasını da takdir ettiklerini belirttiler.
YILLAR BOYUNCA ARTIŞ
Renault Trucks’ın 3,1 ton ile 26 ton brüt
araç ağırlığı (Master Z.E., D Z.E., D Wide Z.E.
ve D Wide Z.E. Alçak Kabin) arasında yüzde
100 elektrikli araç yelpazesi, şehirlerin hava
kalitesini iyileştirme ve gürültü kirliliğini
azaltma konusundaki acil ihtiyaca cevap
veriyor. 2023’ten itibaren tüm taşımacılık
alanlarında dağıtım, inşaat ve uzun mesafe
için tamamen elektrikli Renault Trucks
yelpazesi sunulacak. Bu doğrultuda Renault
Trucks, 2025’in sonunda toplam satışlarının
yüzde 10’unun (12 ton üzeri araçlar)
elektrikli araçlardan oluşacağını, 2030’da
yüzde 35’e çıkacağını ve 2040’a kadar tüm
araç serilerinin yüzde 100 fosilsiz olacağını
taahhüt ediyor.

20

1 - 30 KASIM 2021

• SEKTÖRDEN

B.ergünler Yol Yapı Yakıt Yönetimi Ve Takibi İçin Turpak Yeni Nesil
Taşıt Tanıma Ve Akaryakıt Otomasyon Sistemlerini Tercih Etti
Turpak Kamu ve Filo Satış Yöneticisi Aytaç Kaçtı B.Ergünler yol yapı A.Ş.’ nin akaryakıt
takibindeki talep ve ihtiyaçlarının tamamını karşılayacaklarını belirtti.

B

.Ergünler Yol Yapı 1994 yılından
beri yol inşaatı, yüksek hızlı tren,
tünel, köprülü kavşak, alt yapı, üst
yapı, köprü, inşaat ve hidroelektrik
santrallerine taahhüt hizmeti vermeye devam
etmiş ve kendi alanında sektör öncülerinden
biri olmuştur.

Turpak Yakıt Yönetim teknolojilerini
kullanan firmalar akaryakıt depolarındaki
stoklarını anlık olarak görebilmekte ve
yakıt ikmallerini doğru verilerle takip
edebilmektedirler.

Bugün geldiği noktada 7 ayrı tesisinde
200’ün üzerinde güçlü araç parkı ile üstlenmiş
olduğu projeleri hızlı ve zamanında teslim
etmektedir.
B.Ergünler Yol Yapı A.Ş , ürün kalite
şartları gereklerine uyarak çalışmayı ve müşteri
ihtiyaçlarına en etkili şekilde cevap vermeyi,
kaliteli üretim ve hizmet sağlamayı, müşteri
ve şirket çalışanları ile etkili iletişim kurmayı
ve takım ruhuna gerekli önemi vermeyi temel
ilkeler olarak belirlemiş sektörünün lider ve
köklü kuruluşlarından biridir.

Turpak’ın müşterilerine sunmuş olduğu
“Centroweb” yazılımı ile internetin olduğu her
yerde, bilgisayar, akıllı telefon veya tabletleri
aracılığıyla anlık olarak tüm yakıt verilerine
ulaşabilmektedirler.
Emniyetli, güvenli ve verimlilik esaslı
ürün ve çözümler üreten TURPAK, Entegre
Yakıt Yönetim
Sistemlerini
her sektöre
özel, bütünleşik
çözümler
sunarak
sağlamaktadır.

Petrol Ofisi’ne Bir Ödül Daha

Petrol Ofisi’nin Altyol ile gerçekleştirdiği ‘Yol Arkadaşım’ projesi, Baykuş Ödülleri’nde ‘Vizyoner
Baykuş’ kategorisinde ödüle layık görüldü. ‘Yol Arkadaşım’ projesi ile birlikte Petrol Ofisi, Baykuş
Ödülleri’nde ödül alma başarısını üst üste 3’üncü yıla taşıdı.

T

ürkiye Araştırmacılar Derneği – TÜAD tarafından
düzenlenen ve araştırma sektörünün Oscar’ı sayılan 2021
Baykuş Ödülleri’ni kazanlar belli oldu. TÜAD tarafından;
araştırmanın iş süreçlerinde ve kararlarında sağladığı katma
değeri, yarattığı etkiyi, önemi vurgulamak ve başarılı araştırmaları
ödüllendirmek üzere bu yıl 9’uncusu düzenlenen
Baykuş Ödülleri’nde, Petrol Ofisi ‘Yol Arkadaşım’
projesi ile ödüle layık görüldü.
BRONZ ÖDÜL
Petrol Ofisi’nin Altyol ile gerçekleştirdiği ‘Yol
Arkadaşım’ projesi, 2021 Baykuş Ödülleri’nde
‘Vizyoner Baykuş’ kategorisinde Bronz Ödül
aldı. Bu kategoride ödüller; araştırmanın
yeni bir iş alanına girişte, ürün lansman ya
da relansmanında, marka konumlandırma
veya yeniden konumlandırma alanında etkin
kullanımını gösteren ve yeni ufukları gören
çalışmalara veriliyor. Bu yıl
16 farklı kategoride dağıtılan
Baykuş Ödülleri, 12 Ekim
2021’de İstanbul’da düzenlenen
törenle sahiplerini buldu.
GÜMÜŞ ÖDÜL
Petrol Ofisi, başarılı projeleri
ile Baykuş Ödülleri’nde son üç
yıldır üst üste ödül almaya devam
ediyor. Baykuş Ödülleri 2019’da
Sia Insight ile gerçekleştirdiği
‘Bir Devin Muazzam Geri
Dönüşüne Hazır Mısınız?’
araştırması ile Vizyoner Baykuş

kategorisinde Gümüş Ödül alan Petrol Ofisi, geçen sene de IPSOS ile
gerçekleştirdiği ‘İstasyonlara Bir de Ziyaretçinin Gözünden Baktık’
araştırması ile çifte ödül kazanmıştı. Petrol Ofisi, bu projesi ile 2020
yılında hem ‘İnovatif Baykuş’, hem de ‘Usta Baykuş’ kategorilerinde
Gümüş Ödül’e layık görülmüştü.
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Otokar Kent Electra Avrupa’da Hızla Yayılıyor
Türkiye’nin lider otobüs üreticisi Otokar, 12 metrelik elektrikli şehir içi otobüsü Kent Electra’nın
Avrupa tanıtımlarını sürdürüyor.

D

aha temiz bir çevre, daha
sessiz bir trafik ve yüksek
verimlilik vaadiyle üretilen
Kent Electra’nın, Münih IAA
Mobility 2021’den sonraki
durakları İspanya ve Romanya oldu. Kullanım
profiline bağlı olarak tam şarjla 300 kilometre
üzerinde menzil sunabilen 12 metrelik tam
elektrikli Kent Electra, son olarak İspanya’daki
özel ve kamu toplu taşıma şirketleri tarafından
test edildi, ardından ise Romanya’da Gala
Tranzit etkinliğinde tanıtıldı.
IAA’DA TANITILDI
Kısa süre önce Münih’teki IAA Mobility
2021’de, 6 günde 2 bini aşkın kişiyi taşıyan
Kent Electra’nın Avrupa tanıtım turu
kapsamında sonraki durakları İspanya ve
Romanya oldu. Şehirlerin sürdürülebilir
kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefleyen
araç, İspanya’daki özel ve kamu toplu taşıma
şirketleri tarafından test edildi, ardından
ise Romanya’da Gala Tranzit etkinliğinde

katılımcıların beğenisine sunuldu. Otokar
Ar-Ge mühendislerinin küresel ölçekteki
deneyimleriyle geliştirilen Kent Electra; geniş
iç hacmi ve yolcular için sunduğu üst düzey
konfor ile yetkililerin beğenisini kazandı.
HIZLA YAYILIYOR
Alternatif yakıtlı araçlar, akıllı şehirler
ve güvenli ulaşım sistemleri gibi alanlarda
birçok yeniliğe imza atan Otokar’ın elektrikli
otobüsü Kent Electra, sergilendiği tüm
etkinliklerde dikkatleri üzerinde topluyor.
Sektörün en iddialı araçları arasında yer alan
Kent Electra’nın, Münih’te başlayan tanıtım
faaliyetlerine İspanya ve Romanya’nın ardından
önümüzdeki günlerde İtalya ve Fransa’da
devam edilecek.
300 KM’NİN ÜZERİNDE MENZİL
Daha temiz bir çevre, daha sessiz trafik,
daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek
verimlilik sağlamak hedefiyle tasarlanan Kent
Electra; tasarımının yanı sıra konforu, sahip

olduğu teknolojiler ve güvenlik alanındaki
yenilikçi çözümleriyle ön plana çıkıyor. Kent
Electra, tam şarjla topografya ve kullanım
profiline bağlı olarak 300 kilometre üzerinde
menzil sunabiliyor. Araç, geniş iç hacmi ile
yolcuları için daha iyi görüş ve konfor sunuyor.

NEOPLAN Cityliner’a Bir Ödül Daha
50’nci yıla özel üretilen NEOPLAN Cityliner Platin, 22 farklı ülkedeki uluslararası ticari araç
gazetecisin-den oluşan jüri tarafından, ‘Coach of the Year 2022- Yılın Seyahat Otobüsü’ seçildi.

P

erformans, maliyet verimliliği,
güvenlik, konfor ve hepsinin
ötesinde zamansız tasarım ile
jüriyi etkileyen NEOPLAN
Cityliner Platin, ayrıca şık
tasarımı, teknoloji harikası güç aktarma
sistemi ve ayna yerine kullanılan OptiView
ile de öne çıktı. 2020 yılında da MAN Lion’s
Coach ile ‘Coach of the Year – Yılın Seyahat
Otobüsü’ ödülünü alan MAN Truck & Bus,
böylece ‘Bus and Coach of the Year’ jürisi
tarafından peş peşe 2’inci kez ve top-lamda da
11’inci kez ödüllendirilmiş oldu.

50. YIL DÖNÜMÜ
Bugünün yüksek güverteli otobüs
segmentinin öncüsü olan NEOPLAN Cityliner
N 116, bundan 50 yıl önce piyasa-ya sunuldu.
MAN Truck & Bus, NEOPLAN Cityliner’ın
50’nci yıldönümünü kutlamak için ise, efsanevi
rol mode-lin “Platin” özel serisini üretti. Akılcı
tasarım ve yarım asırlık tecrübenin ürünü
olan yeni NEOPLAN Cityliner Platin serisi,
sektörün prestijli ödülü ‘Coach of the Year
2022-Yılın Seyahat Otobüsü’ ödülünü kazandı.
Ödül, Mü-nih’te jüri başkanı Tom Terjesen
tarafından MAN Truck & Bus CEO’su Andreas
Tostmann’a ve MAN Truck & Bus Otobüs İş
Birimi Başkanı Rudi Kuchta’ya takdim edildi.
30 YILDAN BERİ ALIYOR
Jüride yer alan 22 Avrupalı ticari araç
gazetecisi, özellikle otobüsün ekonomik
sürücü operasyonu özelliklerini artıran
genel konsepti, ayırt edici tasarımının yanı
sıra sürücü ve yolcular için sağladığı yüksek
konfordan ve inovatif gü-venlik sistemlerinden
çok etkilendiği belirtildi. 30 yıldan beri
verilen ‘Coach of the Year’ ödülü, otobüs
pazarının en önemli uluslararası ödülü olarak
kabul ediliyor. Ödülle ilgili konuşan MAN
Truck & Bus CEO’su Andreas Tost-mann,
“NEOPLAN Cityliner’ımızın özellikle de
yıldönümünde uzmanlardan oluşan jürinin
desteğini almasından dolayı çok müteşekkiriz
ve gururluyuz. Bu prestijli ödül, azimle
kendilerini işlerine adayan ve olağanüstü işler
orta-ya koyan tüm MAN ekibinin harika bir

şekilde takdir edilmesi demektir. MAN Lion’s
Coach’un aldığı ‘Coach of the Year 2020’, yeni
MAN Kamyon neslinin aldığı ‘Truck of the
Year 2021’ ödüllerinden sonra bu yeni ödül,
firmamızın üç yıl peş peşe kazandığı üçüncü
ödül oldu. Bu, fantastik ve inovatif ürün
portföyümüze gösterilen inancın ifadesidir
ve NewMAN stratejimizi benimserken
çok iyi bir yerde olduğumuzu açık ve seçik
göstermektedir” dedi.
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Mevlana Lojistik 6 Adet Daily Kamyonunu Teslim Aldı
Özgözde Otomotiv, Mevlana Lojistik’e satışını gerçekleştirdiği 6 adet Daily kamyonu teslim etti.

I

VECO’nun Ankara yetkili satıcısı
Özgözde Otomotiv lojistik sektörünün
Ankara’daki lider firmalarından
Mevlana Lojistik’e satışını
gerçekleştirdiği 25 adet Daily aracın 6 adetini
törenle teslim etti. Yaklaşık 45 senelik geçmişi
olan Mevlana Lojistik yurt içi nakliye ve 2.el
araç alım satım hizmeti ile sektörün söz sahibi
firmaları arasında yer almaktadır. 2021 yılı
için anlaşılan 25 adetlik IVECO alımının ilk 6
adedi olan DAILY 70 C 16 tipi araçlar, firma
merkezinde gerçekleştirilen törenle, Ankara
yetkili satıcısı Özgözde Otomotiv tarafından
teslim edildi.

Murat Lojistik 100 Adet Renault Trucks’ı Filosuna Kattı
Murat Lojistik, 100 adet şehirlerarası ve şehir içi dağıtım operasyonları için üretilen
Renault Trucks D serisi kamyon alımı ile dev bir yatırıma imza attı.

1

959 yılında kurulan Murat Lojistik, özmal kamyon ve
çekicilerden oluşan frigorifik filosu ile et ve et ürünleri, süt ve süt
ürünleri, unlu mamuller ve geleneksel gıda ürünleri dağıtımında
4250 araçlık filosuyla Türkiye’nin lider şirketleri arasında yer
alıyor. Her yıl büyüme kaydeden Murat Lojistik araç yatırımlarında
da hız kesmiyor ve yeni alımını yaptıkları 100 adet Renault Trucks D
kamyonlar ile yatırımlarına bir yenisini daha katıyor.
TÜRKIYE ÇOK DINAMIK VE ÖNEMLI BIR PAZAR
Türkiye’de pazar paylarını son beş yılda iki katına çıkardıklarına
değinen Renault Trucks Global Kıdemli Başkan Yardımcısı Olivier De
Saint Meleuc ise Türkiye’nin lojistik gücüne dikkat çekti; “2020’den
2030’a kadar kentsel nüfus, %68’den %75’e yükseldi ve artmaya devam
edecek. Bu, kentsel yaşamı ve kamu hizmetlerini yönetmemiz gerektiği
anlamına geliyor.Verimli kentsel lojistik ise giderek daha önemli hale
geliyor. Kentleşme ve artan e-ticaret talebi, şehirlere giderek daha fazla
mal ve trafik yükü getiriyor.”
BÜYÜME TRENDİ DEVAM EDIYOR
Türkiye’nin, Avrupa’nın en genç ve en büyük karayolu taşıma
filosuna sahip ülkeleri arasında yer aldığını belirten Sebastien Delepine;
“Türkiye, oldukça dinamik bir ekonomiye sahip ve iş dünyası oldukça
çevik ve uyumlu adımlar atabiliyor. Buna pandemi döneminde de
tanık olduk. Türkiye ağır ticari araç pazarı, pandemiye rağmen 2020
yılında önemli ölçüde büyüdü, toplam pazar bir önceki yıla (2019)
göre yüzde 215 arttı. Pandemi nedeniyle lojistikte ve özellikle e-ticaret
sektöründe artan talep, ticari araç pazarının da büyümesine neden
oldu. Ocak-Ağustos 2021 aylarına bakarsak geçen yılki Ocak-Aralık ayı
pazar adetlerinin neredeyse %92’si tamamlandı. Bu yıl ağır ticari araç
pazarının ortalama 25.000 adet olarak tamalanmasını ön görüyoruz”
dedi.
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MAN TGE İle Filo Dönüşümleri Tam Gaz Sürüyor
Türkiye’de yarım asrı aşan tecrübesi ile personel taşımacılığı sektörünün köklü firmaları arasında
alan Kaptan Turizm, hafif ticari araç (HTA) filosunu MAN’a dönüştürmeye devam ediyor.

G

üvenlik, konfor, performans,
yakıt tasarrufu ve satış sonrası
sunulan hizmetlerden duyduğu
memnuniyetle filosun-daki tüm
araçları MAN’a çevirmeye başlayan firma, 20
araçlık siparişinin ilk kısmı olan 13 adet MAN
TGE’yi tören-le teslim aldı.

ve kalıcı çözümler üretmeleri bizim MAN
tercihimizde çok önemli bir yer tutuyor. Biz
de firma olarak, tüm bu avantajlı ve ayrıcalıklı
hizmetten dolayı filomuzdaki tüm araçları
MAN’a çevirmeye başladık. Önümüzdeki
süreçte de yeni alımlarla bu dönüşümü devam
ettireceğiz” dedi.

“FİLOMUZ MAN’A DÖNÜYOR”
Törende konuşan Kaptan Turizm’in sahibi
Zafer Çekmez, kuruldukları günden bu yana
ortaya koydukları performans ve müşteri
memnuniyeti sayesinde Türkiye’nin en saygın
firmaları arasında yer almayı başardıklarını
belirterek, “Firma olarak, ulaştığımız bu
başarının altında hiç şüphesiz sunduğumuz
hizmetin kalitesi yatıyor. Bunda da kalite-sine
inandığımız yol arkadaşlarımızın payı çok
büyüktür. MAN da bizim firma olarak, araç ve
hizmet kalitesine güvendiğimiz çok önemli bir
yol arkadaşımızdır. MAN araçları, sahip olduğu
güvenlik, konfor, performans, yakıt tasarrufu
ve uzun bakım aralıkları ile işletmelere çok
önemli avantajlar sağlıyorlar. Bunun yanında
MAN’ın servis sonrası sunduğu satış hizmeti,
her ihtiyaç duyduğumuzda yanımızda olmaları,
profesyonel ekipleri ile tüm sorunlara hızlı

“SÜRÜCÜLERİMİZ MUTLU”
MAN TGE’nin sahip olduğu özellikler
ve sunduğu hizmetler ile turizm ve servis
sektörünün gözdesi olmaya devam ettiğini
vurgulayan MAN HTA Satış Bölge Satış
Koordinatörü Gökhan Bakubala, “MAN
TGE, kısa bir süre önce pazara girmesine
rağmen üstün nitelikleri ile sınıfının en önemli
markaları arasındaki yerini aldı. TGE’ler, gerek
güvenlik, performans, yüksek yakıt tasarrufu
ve satış sonrası hizmetleri ile işletmelerden

gerekse de konfor ve üstün teknolojisiyle ile
yolcu ve sürücülerden büyük beğeni görüyor.
Bugün de bu beğenilerden yola çıkarak,
filosunu MAN’a dönüştürmeye başlayan
Kaptan Turizm’e 20 araçlık siparişinin ilk kısmı
olan 13 adet TGE’yi teslim ettik. Kendileri ile
olan iş birliğimizin bundan sonra da artarak
devam edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Isuzu’dan Gaziantep’e D-Max Teslimatı
Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, Yılda Şirketler Grubu’nun filosuna eklediği
21 adet D-Max’in teslimatını Gaziantep’te gerçekleştirdi.

T

ürkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, Yılda Şirketler
Grubu tarafından satın alınan 21 adet Isuzu D-Max’in
teslimatını Gaziantep’te gerçekleştirdi. 20 yılı aşkın süredir
Anadolu Isuzu’nun kurumsal müşterisi olan ve eğitim,
turizm ve taşımacılık, petrol, özel güvenlik ve temizlik sektörlerinde
faaliyet gösteren Yılda Şirketler Grubu, kamu kurum ve kuruluşları
ile özel sektörde faaliyet gösteren şirketlere hizmet sunuyor. Araç
parkurunda toplam 500 adet Isuzu aracı bulunan Yılda Grubu, filosunu
genişletirken yine Isuzu kalitesini ve memnuniyetini tercih etti.
“MEMNUNİYETİMİZ STANDART”
Anadolu Isuzu Satış Direktörü Yusuf Teoman şunları söyledi:
“Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu olarak değerli iş
ortağımız Yılda Şirketler Grubu’na uzun yıllardır bizleri tercih
ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bu işbirliğimizin her geçen yıl daha
da güçlenmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Isuzu ailesinin
bir parçası olarak gördüğümüz Yılda Grubu’nun artan müşteri
talepleri doğrultusunda filosuna katacağı araçlar için yine bizi tercih
etmesi, tamamen yenilenen D-Max’in kendi segmentindeki üstün ve
ayrıcalıklı konumunun da bir göstergesi. Bizim başarımızın ölçüsü
müşterilerimizin memnuniyetidir. Yurt çapındaki müşterilerimize ve iş
ortaklarımıza ihtiyaçları doğrultusun da destek vermeye, satışlarımızı
artırırken hep birlikte yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz.
” Anadolu Isuzu Gaziantep Bayisi
İbrahim Dicle “Bölgemizin önde
gelen şirketlerinden olan Yılda
Şirketler Grubu ile köklü, başarılı bir
işbirliğimiz var. Yeni Isuzu araçlarının
değerli müşterimiz Yılda Grubuna
hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

SINIFINDA ÇIĞIR AÇIYOR
2020 yılında pick-up segmentini daha ileriye taşıyan yepyeni teknik
ve tasarım özelliklerine kavuşan D-Max, önceki jenerasyonlarına ve
segmentindeki rakiplerine göre devrim niteliğinde birçok yenilik ve
geliştirmeyi içeriyor. Sınıfında ilk kez kullanılan birçok yeni özelliği
ile D-Max, uzun ömürlü ve dayanıklı motoru, 80 cm sudan geçme
yüksekliği ve 3.5 ton çekme kapasitesinin yanı sıra, sürüş konforunu
artıran iç ve dış tasarım özellikleri ve gelişmiş güvenlik önlemleri ile
kendi sınıfındaki liderliğini daha da ileriye taşıdı. Kamu ve belediye
hizmetlerinin yanı sıra telekomünikasyon, elektrik, inşaat, maden
sektörleri de dahil her alanda kullanılmakta olan D-Max araçlar, daha
çok SUV segmentindeki araçlarda rastlanan gelişmiş teknik ve güvenlik
özellikleri nedeniyle bireysel kullanım için de giderek daha fazla tercih
ediliyor. Yılda Grubu tarafından satın alınan Isuzu D-Max pick up’lar,
4x4 ve 4x2 çekişli modellerden oluşuyor.
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Otokar’dan Ukrayna’ya Doğalgazlı KENT Teslimatı
50’den fazla ülkede 35 binden fazla otobüsü ile milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli
seyahat imkânı sunan Otokar, yeni teslimatını Ukrayna’nın Vinnitsa şehrine yaptı.

K

oç Topluluğu şirketlerinden
Otokar, ürettiği otobüslerle ihracat
pazarlarında büyümeye devam
ediyor. Fikri mülkiyet hakları
kendisine ait otobüsleriyle Romanya’dan
İspanya’ya, İtalya’dan Almanya’ya, Fransa’dan
Belçika ve Sırbistan’a kadar dünyanın 50’yi
aşkın ülkesinde toplu ulaşıma yeni bir soluk
getiren Otokar, yeni ihracatını Ukrayna’nın
Vinnitsa şehrine yaptı. Tarihi yapısıyla bugüne
kadar 6 kez Ukrayna’nın en yaşanılabilir
şehirleri sıralamasında üst sıralarda yer alan
Vinnitsa’nın toplu ulaşımdaki yeni gözdesi
Otokar’ın Kent otobüsleri oldu. Vinnitsa
Ulaşım şirketi tarafından alınan 10 adet
doğalgazlı Otokar Kent CNG düzenlenen
törenle teslim edildi.

GENİŞ İÇ HACİM ÜSTÜN ÖZELLİKLER
Düzenlenen törende Ukrayna ulaşımında
Otokar’ın tercih edilmesinden dolayı mutluluk
duyduklarını belirten Otokar Ticari Araçlar
Uluslararası Pazarlama ve Satış Direktörü
Hakan Bubik, “Şehirlerin toplu ulaşım
dönüşümünde tercih edilmekten ve çevreci
ulaşıma katkı sağlamaktan mutluyuz. Vinnitsa
Ulaşım şirketinin talepleri doğrultusunda özel
olarak ürettiğimiz Kent CNG otobüslerimiz,
geniş iç hacmi ve üstün özellikleriyle şehrin
toplu taşıma hizmetlerinde eşsiz konfor
sunacak” açıklamasını yaptı.

GÜVENLİK ÖN PLANDA
Kent otobüsleri, modern iç ve dış görüntüsü,
çevreci motoru, alçak taban girişi, yüksek
yolcu kapasitesi, üstün yol tutuşu ve güçlü
klimasıyla dikkat çekiyor. ABS, ASR, disk
frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem ile
maksimum güvenlik sunan araç; aynı zamanda
toplu ulaşımda üst düzey konfor vadediyor.

Elektrikli NovoCITI VOLT Fransa’ya Ayak Bastı
Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu elektrikli midibüsü NovoCITI VOLT’un ilk
yurtdışı teslimatını gerçekleştirdi.

İ

hracat pazarlarındaki başarılarını hız kesmeden sürdüren
Anadolu Isuzu, geleceğin toplu taşıma trendlerine uygun olarak
tasarladığı elektrikli midibüs NovoCITI VOLT’un ilk yurtdışı
teslimatını gerçekleştirdi. Anadolu Isuzu’nun belediyelerin
ihtiyaçlarını dikkate alarak ürettiği Novociti Life platformu üzerinde
geliştirilen NovoCITI VOLT, elektrikli midibüs alanındaki güncel
dünya standartlarını başarı ile karşılıyor. Sürdürülebilir bir yaşam için
doğanın korunmasına yönelik önemle geliştirilen çevre dostu Novociti
VOLT, Avrupa’daki Demo Tur kapsamında ziyaret ettiği şehirlerde
belediyelerin büyük ilgisini çekiyor.
TOPLU ULAŞIMDA ÇEVRE DOSTU, AKILCI, SESSİZ
NovoCITI VOLT, elektrikli motoru ve etkileyici tasarımı ile
belediyelerin şehir içi toplu taşıma alanında en öncelikli ölçütleri olan
sıfır emisyon, düşük gürültü ve modernite taleplerine başarıyla yanıt
veriyor. Ulaştırma operatörleri işletme ihtiyaçlarına göre NovoCITI
VOLT’un geniş kapsamlı opsiyonel donanımlarından yararlanabiliyor. 8
metrelik uzunluğuyla yüksek manevra kabiliyetine sahip olan NovoCITI
VOLT, düşük işletme maliyeti ve maksimum verimlilik avantajlarıyla
öne çıkıyor. Yolcularına geniş ve konforlu iç tasarımı ile rahat bir

seyahat atmosferi sağlayan NovoCITI VOLT’un yüksek performanslı
bataryaları, 211kWh’lık kapasitesi ile araca 300 km’ye kadar menzil
imkanı sunuyor. Tavana yerleştirilen bataryalar ve dengeli ağırlık
dağılımı yolcu kapasitesinin 52’ye kadar yükseltilebilmesine olanak
tanıyor. NovoCITI VOLT’un sahip olduğu rejeneratif frenleme sistemi
araç menziline ve toplam güç yönetimine önemli bir katkı sağlıyor.
Aracın sahip olduğu Sürücü Puanlama Sistemi, enerji tüketimi gibi
değerlerin analizi ve her ihtiyaca yönelik sunulan farklı pil kapasiteleri
ile operasyon verimliliğini en iyi hale getiriyor.
“GELİŞTİRMEYE DEVAM”
Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan konuyla ilgili
açıklamasında şunları söyledi: “Anadolu Isuzu olarak yurtdışı pazarlara
ve Avrupa normlarına yönelik ürün geliştirme ve üretim yapma
gücümüzle ihracattaki başarılarımıza yenilerini eklemeye devam
edeceğiz. Sürdürülebilir bir yaşam için doğanın korunmasına yönelik
üretim süreçlerimizde geliştirdiğimiz uygulamalar ve çevre dostu
araçlarımızla yurtdışı pazarlardaki konumumuzu güçlendirmeyi ve
ihracat rakamlarımızı artırmayı hedefliyoruz. Dünya belediyelerinin
güncel taleplerini tam olarak karşılayan, çevre dostu, sessiz, konforlu
ve modern ulaşım
çözümlerinde giderek
daha fazla tercih
ediliyoruz. Dünya
standartlarında, yenilikçi
teknolojilere sahip çevre
dostu aracımız NovoCITI
VOLT elektrikli
midibüsümüzün
ilk teslimatını
gerçekleştirdiğimiz
için büyük bir gurur ve
mutluluk duyuyoruz.”

TESLİMAT •

25

1 - 30 KASIM 2021

Deniz Lojistik Filosuna 13 Adet Eurocargo Kattı

I

VECO’nun Ankara yetkili satıcısı
Özgözde Otomotiv lojistik sektörünün
Ankara’daki önde gelen firmalarından
Deniz Lojistik’e satışını gerçekleştirdiği
13 adet Eurocargo 150E21 yataklı kabin
araçları törenle teslim etti. Törene, firmayı
temsilen yönetim kurulu başkanı Deniz Yük,
yönetim kurulu üyeleri Coşkun Yük ve Akın
Yük ile, Özgözde Otomotiv AŞ adına yönetim
kurulu başkanı Erol Arslan, şube müdürü
Sezgin Işık ve satış müdürü Volkan Güntürkün
katıldılar. Yönetim Kurulu Başkanı Deniz
Yük, son yıllarda özellikle teknolojik yönden
gelişim sağlayan IVECO modellerinin filo

içerisindeki ağırlığının arttığını; araçların
yakıt, işletme maliyetleri, yaygın ve kaliteli
servis ağı yönünden memnuniyet sağladığı
için, bu yatırımlarında da tercihlerinin IVECO
Eurocargo’ dan yana olduğunu dile getirmiştir.
Şube müdürü Sezgin Işık ise, Deniz Lojistik ile
birlikteliklerinin çok eski yıllara dayandığını,
özellikle satış sonrasında verdikleri kaliteli
hizmet ile, uzun yıllar kendileri ile çalışma
hedefinde olduklarını vurgulamıştır. Törende
ayrıca, Deniz Lojistik Yönetimine, IVECO
tercihleri sebebiyle teşekkür edilerek günün
anısına plaket taktim edilmiştir.

Lojistik Filolar OKT İle Güçleniyor

3 kıtada 50’ye yakın ülkenin farklı karayolu standartlarına ve coğrafi şartlarına özel ürünleri ile
müşteri talepleri doğrultusunda beklentilerin ötesinde çözümler sunan OKT Trailer Avrupa ve
Ortadoğu’da büyük ölçekli lojistik firmaların ihtiyaçlarına cevap vererek uluslararası pazarda
toplu teslimatlarına devam ediyor.

M

ühendislik kabiliyetini kullanarak özel projelerde hassas
üretimi ve hızlı teslimat çözümleri ile müşterilerinin
tercih noktasında olan OKT Trailer, 75 adet W Tipi
Yatay Silobas Semi Treyler teslimatını gerçekleştirerek
Avrupa ve Ortadoğu’da hakimiyetini arttırıyor.
“İHRACAT PAYIMIZI ARTTIRIYORUZ”
Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle hammadde
tedarik zincirinde yaşanan sorunlara ve global pazarda yaşanan
kırılmaya rağmen çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini dile
getiren OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş; “Müşterilerimizin
isteklerine hızlı çözüm noktasında olmak amacı ile özellikle pandemi
dönemi öncesinde yaptığımız stok planlamaları ve geliştirdiğimiz
stratejiler ile teslimatlarımıza devam ediyoruz. Bunun yanında
farklı ülkelerin farklı hava koşulları, yol koşulları ve standartları
gibi tüm süreçlerde hızlı cevap verebilme ve özel projeler üretebilme
kabiliyetimiz ile ihracat payımızı arttırırken yeni iş birlikleri ve projelere
imza atıyoruz. Dünya pazarında sahip olduğumuz bu güçlü konumun
en önemli dayanağı geleceğe bakış açımız ve Ar-Ge alanındaki
çalışmalarımızdır. Bu sebeple araştırma ve geliştirme faaliyetlerimize
ağırlık vererek ürünlerimizde ergonomik ve yenilikçi çalışmaları ön
plana çıkarıyoruz. “diye konuştu.
“TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR”
Ürünlerinde geleneksel ve belli kalıplarla çerçevelenenin dışında,
beklenti ve ihtiyaçlara öncelik vererek farklı bakış açısı ile sektöründe
alışkanlıkları değiştiren ve standartları yükselten çalışmalar içerisinde
olduklarını ifade eden Hakan Maraş; “Özel tasarlanan alternatif hacim,
boşaltım sistemleri ve donanım seçenekleri ile dünya pazarında büyük
ölçekli işletmelerin tercih sebebi olan W Tipi Yatay Silobas Semi
Treyler aracımız, müşterilerimizin kurumsal kimliğini yansıtan renk
seçenekleri, eşsiz gövde tasarımı, kendine has duruşu ve görsel estetiği

sayesinde sadece performansı ile değil, imajıyla da tüm dikkatleri
üzerine çekiyor. Tasarımsal mühendislik çözümlerimiz ile geniş
kapasite aralığına ve farklı geometrik gövde kesitlerine sahip W Tip
Yatay Silobas ağırlık optimizasyonunu güvenli hafiflik felsefesiyle ve
kullanım ergonomisinden ödün vermeden yüksek hacimdeki dinamik
yüklerin kolayca taşınmasını sağlarken, özel yüzey kaplama işlemleri ile
korozyona dayanıklı gövde yapısı, üstün üretim teknolojisi ve premium
donanımları ile uzun kullanım ömrünü kazanca çeviriyor.”dedi.
Avrupa ve Ortadoğu’da faaliyet gösteren ve toplu teslimatları devam
eden firmaya 55 adet W Tipi Yatay Silobas Semi Treyler teslimatını
gerçekleştiren OKT Trailer, yıl sonuna kadar 20 adet daha üretimi
tamamlayarak toplamda 75 adet aracın teslimatını gerçekleştirecek.
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Özberkay Servis İşletmeciliği filosunu Sultan Comfort ile Güçlendirdi
Üstün özellikleriyle turizm ve servis taşımacılığının favorisi olan Otokar Sultan, Özberkay
Servis İşletmeciliği’nin de tercihi oldu. 20 yılı aşkın süredir Eskişehir ve bölgede faaliyetlerini
sürdüren şirket, filosunu 10 adet Sultan Comfort ile güçlendirdi.

K

oç Topluluğu şirketlerinden
Otokar, müşteri beklentileri
ve ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği Sultan ile turizm ve
servis taşımacılığında trendleri belirlemeye
devam ediyor. Sahip olduğu yeni özeliklerle
turizm, öğrenci ve personel taşımacılığının
uzun yıllardır vazgeçilmezi olan Sultan
Comfort’un yeni teslimat adresi Eskişehir oldu.
Düşük işletme giderleri, üstün performansı ve
dayanıklılığı ile dikkat çeken Sultan Comfort,
Özberkay Servis İşletmeciliği’nin de tercihi
oldu. Personel ve servis taşımacılığı, gezi
hizmetleri, VIP transfer hizmeti alanında
20 yılı aşkın süredir Eskişehir ve bölgesinde

hizmet veren Özberkay Servis İşletmeciliği,
filosunu 10 adet Sultan Comfort ile güçlendirdi.
Otokar Bayi Gaziantepli Kardeşler Otomotiv’de
gerçekleştirilen teslimat törenine, Özberkay
Servis İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı
Burhan Çifter, Gaziantepli Kardeşler Otomotiv

Satış Yöneticisi Vedat Kaşık ve şirket yetkilileri
katıldı. 10 adet Sultan Comfort alımına ilişkin
olarak firma yetkilileri, tasarımı, kalitesi, üst
düzey konforu ve ikinci el değerinin yüksek
olması sebebiyle Sultan’ı tercih ettiklerini
belirttiler.

Karsan’dan Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne 56 Dizel Atak Otobüs!
Türkiye’de yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan
Karsan, birçok kentin ulaşım altyapısına ürün yelpazesiyle destek vermeye devam ediyor.

B

u doğrultuda Mersin’e tam 56 adet dizel Atak otobüs
teslim edecek olan Karsan, dizel Atak’ları, 2022 yılının
Nisan ayına kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne
teslim etmeyi planlıyor. İhalenin ardından düzenlenen
imza törenine Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı
Ersan Topçuoğlu, Karsan İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür
Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu ve Karsan Satış Müdürü Adem Ali
Metin katıldı. Konuyu değerlendiren Muzaffer Arpacıoğlu; “Yüksek
performanslı, konforlu, düşük işletme maliyetine sahip ve günümüz
teknolojilerini sunan araçlarımızla, toplu ulaşıma olan desteğimiz
Mersin ile devam ediyor. 2021 yılının ilk yarısında Mersin ilimize
sunduğumuz 63 adetlik 12 metre CNG Yakıtlı Citymood ve 10
adet 18 metre CNG Yakıtlı Citymood otobüslerimizin ardından,
hizmetimizi dizel Atak otobüslerimiz ile sürdürecek olmanın mutluluğu
içerisindeyiz. Araçlarımız; filodan çıkarılması planlanan otobüslerin
yerini alarak, yolcu konforunun artırılması, yakıt avantajı ile kuruma
ekonomik avantaj sağlamasına katkıda bulunacak, hem de Mersin
Büyükşehir Belediyesi ulaşım filosunun performansını da yükseltecek”
şeklinde konuştu.
HEM KULLANICI, HEM YOLCU, HEM DE ÇEVRE DOSTU!
Keskin bakışlı yatay farları, kavisli ön burnu ve “L” formlu
yuvalar içerisine yerleştirilmiş LED gündüz farları ile sportif bir ön
tasarıma sahip Atak, üç parçadan oluşan ön tamponu sayesinde servis
maliyetlerini düşürürken, kolay ve hızlı servis müdahalesi sunarak
maksimum verimliliğe odaklanıyor.
Atak’ın arka tasarımında bulunan
ızgara detayları ve parlak siyah alana
konumlandırılmış dikey LED farları şık
görünümü tamamlıyor. Karsan Atak’ta
ayrıca, operasyonel kârlılığı merkeze alan
geliştirmeler de sunuyor. Tasarım olarak
tek noktadan müdahalenin kolaylaştırıldığı

Atak’ta, böylece servis edilebilirlik sağlanarak aracın hızlı bir şekilde
yoluna devam etmesi mümkün kılınıyor. Atak’ın 4.5 litrelik FPT NEF4
turbo dizel motoru ise 186 HP güç ve 680 Nm tork sunan yapısıyla
performansından ödün vermiyor. Euro VI emisyon seviyesine sahip
motor, çevrecilikte de son teknolojiyi kullanıcılarına sunmaya özen
gösteriyor.
HERKES IÇIN KONFOR SUNUYOR!
Atak’ın iç kısmı ise hem yolcular hem de sürücüler için birçok
teknolojik ve ergonomik yenilik sunuyor. Elektrikli ısıtmalı yan
aynalarla birlikte satışa sunulan Atak’ın, VDV (Alman Taşımacılar
Birliği) standartlarına uygun ergonomik izole sürücü kabininde ilk
bakışta sportif yeni direksiyon tasarımı, kullanıcı dostu tuş düzeni ve 6
yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu göze çarpıyor. Kneeling özelliği (Şasi
Yana Yatma), engelli rampası, USB girişleri ve WiFi donanımlarıyla
yolcuların hayatını kolaylaştıran Yeni Atak, yenilenen yolcu
koltuklarıyla da konforlu bir seyahat sunarak standartları yükseltiyor.
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Trabzonspor’a Özel Tasarım Mercedes-Benz Tourismo 16 2+1
Ali Osman Ulusoy Turizm tarafından Trabzonspor Kulübü’nün kullanımına sunulan MercedesBenz Tourismo 16 2+1 takım otobüsünün dış tasarımı Mercedes-Benz Türk’te yapılan kaplama
işlemleri sonrasında kulübe teslim edildi.

T

rabzonspor’un 2021/2022 futbol
sezonunda kullandığı MercedesBenz Tourismo 16 2+1 takım
otobüsünün dış tasarımı MercedesBenz Türk tarafından gerçekleştirildi.
Trabzonspor’un kurucu üyesi ve ilk başkanı Ali
Osman Ulusoy’un önderliğinde kulübün resmi
karayolu ulaşım sponsorluğunu üstlenmiş olan
Ali Osman Ulusoy Turizm halen sponsorluğunu
sürdürüyor. Her zaman sektörün en yeni ve en
popüler otobüsünü, takımları Trabzonspor’a
tahsis eden Ali Osman Ulusoy Turizm’in
kullanıma sunduğu Mercedes-Benz Tourismo
16 2+1’in tasarımı ve kaplaması Mercedes-Benz
Türk tarafından gerçekleştirildi.

KONFORU VE GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA
Ali Osman Ulusoy Turizm tarafından
kulübe teslim edilen Tourismo 16 2+1,
Trabzonspor Kulübü’ne özel giydirme ile
kaplanırken koyu renkli camlarla, alüminyum
alaşımlı jantlarla ve takım otobüsüne özel
olarak bordo-mavi renkli koltuklarla donatıldı.
Hem sürücüsüne hem de yolcularına en üst
düzeyde konfor sunan Tourismo 16 2+1;
sporculara ferah bir seyahat ortamı sağlarken,
çift bölge (dual zone) kontrollü klima sistemi
otobüsün içerisindeki atmosferi daha da
konforlu hale getiriyor. Isıtma ve iklimlendirme
için kullanılan ön ve arka kontrol bölgeleri,
aracın içinde homojen bir sıcaklık dağılımı
sağlayarak, sporcuların rahat bir yolculuk
yapmalarına olanak tanıyor.

Karsan’dan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 50 Dizel Atak Otobüs!

T

oplam 50 adetlik 8 metre otobüs için yapılan anlaşmada
Karsan, Atak otobüslerinin tamamını teslim ederek
Ankaralılar’ın hizmetine sundu. Alçak tabanlı ve engelli
rampalı dizel Atak’lar, başta metro için ring seferleri ve
Ankara’nın dar sokakları olmak üzere kentin birçok noktasında
seferlerine başladı. Konuyla ilgili düzenlenen teslimat törenine ise
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel
Müdürü Nihat Alkaş, EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak,
EGO Otobüs İşletme Daire Başkanı Yahya Şanlıer ile Karsan İç Pazar
Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu,
Karsan Yurtiçi Satış Müdürü Adem Ali Metin, Karsan Kamu Satışları
Yöneticisi Fırat Acar ve Karsan Satış Sonrası Yöneticisi Uğur Şahin
katılım gösterdi. Konuyu değerlendiren Karsan İç Pazar Satış ve
Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu “Başta
Avrupa olmak üzere global arenada, hayatı kolaylaştıran toplu taşıma
çözümlerimizle yer aldığımız gibi, ülkemizin de dört bir yanında kent
ulaşımına ürünlerimizle katkı sunuyoruz. 8 metre sınıfındaki dizel
Atak otobüslerimiz; sahip olduğu teknoloji ve yüksek performanslı
motor özellikleri kadar, manevra kabiliyeti, iniş binişi kolaylaştıran
alçak tabanlı yapısı, düşük emisyon değerleriyle çevreci oluşu ve
konfor özellikleriyle de toplu taşımada rahatlık ve kolaylık sağlıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin filo yenileme çalışmalarında Atak
otobüslerimizle hizmet verecek
olmaktan mutluyuz. Ayrıca
Ankara’nın başkentimiz oluşunun
98. yıl dönümü olan bu değerli
günde burada bulunmaktan gurur
duyuyoruz” açıklamalarında bulundu.

HEM YOLCU HEM DE ÇEVRE DOSTU!
Keskin bakışlı yatay farları, kavisli ön burnu ve “L” formlu
yuvalar içerisine yerleştirilmiş LED gündüz farları ile sportif bir ön
tasarıma sahip Atak, üç parçadan oluşan ön tamponu sayesinde servis
maliyetlerini düşürürken, kolay ve hızlı servis müdahalesi sunarak
maksimum verimliliğe odaklanıyor. Atak’ın arka tasarımında bulunan
ızgara detayları ve parlak siyah alana konumlandırılmış dikey LED
farları şık görünümü tamamlıyor. Karsan Atak’ta ayrıca, operasyonel
kârlılığı merkeze alan geliştirmeler de sunuluyor. Tasarım olarak
tek noktadan müdahalenin kolaylaştırıldığı Atak’ta, böylece servis
edilebilirlik sağlanarak aracın hızlı bir şekilde yoluna devam etmesi
mümkün kılınıyor. Atak’ın 4.5 litrelik FPT NEF4 turbo dizel motoru
ise 186 HP güç ve 680 Nm tork sunan yapısıyla performansından ödün
vermiyor. Euro VI emisyon seviyesine sahip motor, çevrecilikte de son
teknolojiyi kullanıcılarına sunmaya özen gösteriyor.
HERKES İÇIN KONFOR!
Atak’ın iç kısmı ise hem yolcular hem de sürücüler için birçok
teknolojik ve ergonomik yenilik sunuyor. Elektrikli ısıtmalı yan
aynalarla birlikte satışa sunulan Atak’ın, VDV (Alman Taşımacılar
Birliği) standartlarına uygun ergonomik izole sürücü kabininde ilk
bakışta sportif yeni direksiyon tasarımı, kullanıcı dostu tuş düzeni
ve 6 yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu
göze çarpıyor. Kneeling özelliği (Şasi Yana
Yatma), engelli rampası, USB girişleri ve WiFi
donanımlarıyla yolcuların hayatını kolaylaştıran
Atak, yenilenen yolcu koltuklarıyla da konforlu
bir seyahat sunarak standartları yükseltiyor.
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Arclog’un Yeni Renault Trucks T Çekicileri Yola Çıkıyor

2

ARCLOG, filosunu 15 adet yeni Renault Trucks T serisi çekici ile güçlendirdi.

014 yılında faaliyete başladığında
ilk kuruluş aracı olarak Renault
Trucks çekicileri tercih eden
ARGLOG Lojistik, alımlarına
devam ediyor. ARGLOG, filosunu
yeni 7 adet Renault Trucks T460, 8 adet T 480
X-Low 4x2 çekici ile güçlendiriyor.
HEDEF, 3-4 YAŞ ORTALAMASINDA
GENÇ ARCLOG FİLOSU
Özmal araç sayısını her geçen gün arttıran
ARCLOG lojistik filosunda 110 adet çekici
bulunuyor. 2022’den itibaren yeni yatırımlar ile
filonun genişlemesinin yanı sıra araç yaşının da
küçültülmesi hedefleniyor.

HER ZAMAN İLK TERCİH NEDENİMİZ
İlk Renault Trucks araçlarından itibaren
satış sonrası hizmetlerde Koçaslanlar
Otomotiv’in desteğini aldıklarına değinen
Fahrettin Arabacı; “Gerek rutin satış
sonrası hizmetlerde gerekse acil müdahale
gerektirebilen durumlarda aldığımız hizmetten
oldukça memnunuz.

Bu bizim için Renault Trucks çekiciler ile
sağlanan yakıt tasarrufundan daha önemli bir
kriter. Aracınızın yoldan ayrılmaması zaten
otomatik olarak her anlamda karlılığınıza
katkıda bulunuyor. Bu arada Renault Trucks’ın
güçlü servis ağından oldukça memnunuz”
açıklamasında bulundu.
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Ürdün’ün Tercihi Tekrar Otokar Oldu
Modern otobüsleri ile 50’den fazla ülkede milyonlarca yolcuya toplu taşımada üst düzey konfor
sunan Otokar, Ürdün’deki dev otobüs ihalesini kazandı.

K

oç Topluluğu şirketlerinden
Otokar, yenilikçi otobüsleri ile
Türkiye’de ve dünyanın dört
bir yanında toplu ulaşım için
büyükşehirlerin tercihi olmaya
devam ediyor. Sektördeki 58 yıllık deneyimi
ile ürettiği araçların tasarımı, ergonomisi,
teknolojisi ile büyük beğeni toplayan ve
ürünleri Fransa, İtalya, İspanya, Almanya
gibi ülkelerde kullanılan Otokar, Ürdün’ün
başkenti Amman Büyükşehir Belediyesi’nin
toplu taşımacılık ihtiyaçları için açılan 136 adet
otobüslük dev ihaleyi kazandı. Avrupa İmar ve
Kalkınma Bankası (EBRD-European Bank for
Reconstruction and Development) tarafından
finanse edilen ve vergiler dahil yaklaşık 32
milyon dolar tutarındaki ihale kapsamında
Otokar, araçların yanı sıra 2 yıllık araç bakımı
ve sürücü eğitimleri de sunacak. 100 adet orta
boy Doruk otobüsü ve 36 adet 12 metrelik şehir
içi Kent otobüsünden oluşan teslimatların 2022
yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Amman Büyükşehir Belediyesi’nden daha
önce otobüs siparişi almış ve teslimatlarını
tamamlamıştık. Otokar otobüsleri Amman
Büyükşehir Belediyesi filosuda başarıyla
hizmet vermeye devam ediyor. Yeni otobüs
alımında tekrar tercih edilmek, ihtiyaca uygun
araçlar ürettiğimizi ve araçlarımızdan duyulan
memnuniyeti göstermesi açısından bizim için
oldukça önemli. Yeni teslimatlarla birlikte
Amman Büyükşehir Belediyesi’nde hizmet
verecek Otokar markalı araç sayısı 271 adede
ulaşacak.”
MODERN ŞEHİRLERİN YENİLİKÇİ
ARACI
Otokar’ın kullanıcı beklentileri
doğrultusunda ürettiği ve yurt dışına Vectio
ismiyle sunulan 9 metrelik orta boy Doruk
otobüsleri, iç ve dış modern görüntüsü,
güçlü motoru, yol tutuşu ve üstün çekiş
performansının yanı sıra düşük işletme

giderleriyle de ön plana çıkıyor. Büyük ve geniş
camları, ferah iç hacmi ve standart sunulan
kliması ile yolculara rahat ve keyifli bir yolculuk
yaşatıyor. Avrupa güvenlik normlarına uygun
sistemlerin kullanıldığı otobüslerde, ön ve
arkada tam kuru havalı disk frenlere ek olarak
ABS, ASR ve Retarder sayesinde maksimum
güvenlik sunuyor.
STANDARTLARI BELİRLİYOR
Amman genelinde kullanılacak 12 metre
uzunluğundaki 36 adet Kent otobüsü,
basamaksız alçak tabanı, geniş iç hacmi ile
yolculara eşsiz konfor sunuyor. İç ve dış modern
görüntüsü, çevreci motoru, üstün yol tutuşunun
yanı sıra düşük işletme giderleriyle de ön
plana çıkan Kent otobüsleri güçlü kliması ile
her mevsim ferah yolculuk vadediyor. Kent,
ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı
önleyici sistem ile maksimum güvenlik sunuyor.

OTOKAR OTOBÜSLERİ AMMAN’DA
Otokar olarak şehir içi ulaşıma katkı
sağlamak için düzenli araştırma ve geliştirme
çalışmaları yürüttüklerini hatırlatan Görgüç
sözlerine şöyle devam etti: “Kullanıcı ihtiyaç
ve beklentilerine odaklanarak araştırma ve
geliştirme çalışmalarına önem veriyoruz.
Son 10 yıl içinde ciromuzun ortalama
yüzde 8’ini Ar-Ge faaliyetlerine ayırdık.

Meyeks 4 Adet S-WAY’i Filosuna Kattı
İzmir’de uzun yıllardır uluslararası kara taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren Trans AFS
Uluslararası nakliyat satın aldığı 8 adetlik çekicinin 4 adetini teslim aldı.

T

rans AFS garajında gerçekleşen törene firma sahipleri
Atakan Kayaoğlu, Ferhat Kayaoğlu ile birlikte IVECO ağır
vasıta bölge satış müdürü Cenk Demir, IVECO İzmir yetkili
satıcısı ve servisi MEYEKS Motorlu Araçlar genel müdürü
Orhan Genel, satış müdürü Osman Bayram ve satış sorumluları Başar
Yılmaz ile Muammer
Özal katıldılar. Törende
konuşan Atakan Kayaoğlu
“IVECO markası ile uzun
yıllara dayanan ilişkimiz
bulunmasına rağmen son
yıllarda ticaret yapma
şansı bulamamıştık.
Geçen sene lansmanı
gerçekleştirilen S-WAY
yeni nesil çekici ile birlikte
hem sektörde aracı
kullanan dostlarımızdan
aldığımız bilgilerin pozitif
olması hem de aracı
incelediğimizde yüksek
performans alacağımızı
görmemiz nedeniyle
tercihimizi IVECO’dan
yana kullandık.

İşbirliğimizin uzun yıllar devam etmesini temenni ediyoruz.” dedi.
MEYEKS Genel müdürü Orhan Genel de şunları söyledi “Trans AFS
İzmir bölgesinin taşımacılık sektöründe önde gelen firmalarından biri
olup bizim için çok değerlidir. Kendileriyle çalışmaktan çok memnunuz.
Umarım uzun yıllar da çalışmaya devam edeceğiz.”
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Proace City; Kardeşlerinin En Gözdesi Olmaya Geldi
Hafif ticaride minivan seçeneklerinin Japoncası olarak ortaya çıkan Toyota Proace City,
kullanışlığıyla öne çıkıyor. Gösterişten uzak ama çizgileriyle oldukça heybetli duran model,
1.5 litrelik dizel otomatik şanzımanıyla oldukça konforlu.

U

zun bir süre sonra hafif ticari
araç segmentinde yeniden boy
göstermeye başlayan Toyota
Proace City ile dikkat çekiyor.
PSA ortaklığıyla ortaya çıkan
ürün Berlingo modelinin kardeşi olarak yola
çıkıyor. Markanın binek araçlarında kullandığı
tasarım detaylarıyla şekillendirilen Proace
City, Japon tasarımına da vurgu yapıyor.
Gösterişten uzak model ihtiyaçlara yönelirken,
teknolojisiyle de beklentilerden fazlasını
karşılıyor. Şık tasarım markanın otomobillerini
aratmazken, ancak arka bölüme bakıldığında
aracın bir ticari olduğu anlaşılıyor. Tabii
iki tarafta da sunulan sürgülü kapılar da bu
konuda ipucu veriyor. Yüksek kaput ve genişlik
hissiyle büyük bir otomobil kullanıyormuş
hissi sunan otomobil, konsoldaki vites topuzu
ve rahat koltuklar bu hissi destekliyor. 8 inçlik
dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, tuş
kalabalığını ortadan kaldırıyor. Son derece
ferah olan kokpitte ergonomi ve işçilik seviyesi
oldukça başarılı. Aracın ikinci sırasında 3 adet
tek koltuğa yer veriliyor.
İŞLEVSEL KOKPİT
Geniş bir yaşam alanı sunulan arka bölümde
elektrikli camlar ve koltuk arkalarındaki
portatif masalar aracın aile kullanımına da
uygun olduğunu vurguluyor. Proace City bagajı
beklendiği üzere oldukça hacimli.

821 kg taşıma kapasitesi ve 1000 kg’lik
römork çekme kapasitesiyle öne çıkan Proace
City, aynı zamanda verimli motor seçenekleri
sunuyor. Proace City, üst düzey teknolojik
özellikleri, etkileyici aktif güvenlik sistemleri
ve kolay kullanıma sahip esnek kabiniyle
donanımlı bir mobil ofis gibi kullanılabiliyor.
4,403 mm uzunluğa, 1,880 mm yüksekliğe,
1,848 mm genişliğe ve 2,785 mm dingil
mesafesine sahip Proace City, modern iç ve dış
tasarımı pratik bir kullanım ve konforlu sürüşle
buluşturuyor. Proace City, 775 litre ve arka
koltuklar katlandığında 1414 litre olan bagaj
hacmiyle de öne çıkıyor.
EKONOMİ VE PERFORMANS BİR
ARADA
Toyota Proace City, bize tek seçenek olan
1.5 litrelik dizel motorla konuk oldu. 8 ileri
otomatik şanzımanla kombine edilen 4 silindirli
dizel ünite, 130 beygir güç ve 300 nm tork
üretiyor. Gücünü ön aksa ileten şanzımanın
geçişleri net ve kısa tutulmuş. Dizel motor, 8
ileri otomatik şanzıman ile eşleştiriliyor.

114 g/km CO2 emisyon salımı olan aracın,
100 km’de tüketimi ise 4.4 litre. 0-100 km/s
hızlanmasını 11.1 saniyede tamamlayan
130 HP’lik araç, 183 km/s maksimum hıza
ulaşabiliyor. Aracın her iki motor seçeneği de,
hem şehir hem de şehir dışı sürüşlerde ideal
bir performans sunuyor. Ara hızlanmalarda
da atak yapısını
koruyan motor,
sessizliğiyle
de beğenimizi
kazandı. Böyle
bir araçta en çok
aranan özelliklerin
başında tabii ki
tüketim geliyor.

