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Ünlü kamyon ve çekici üreticilerinden
MAN, yeni TG3 serisini tanıttı. MAN
Trucknology Generation 3 (TG3) teknolojisi
sadece mesafeleri değil, zamanın da engellerini
aşıyor, kullanıcısını geleceğin sınırlarına
taşıyor.
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Akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin
lideri Petrol Ofisi, sahip olduğu Türkiye’nin en
büyük, en yaygın madeni yağ dağıtım ve satış
ağını her geçen gün daha da büyütüyor, daha da
güçlendiriyor.

Binek otomobil sektöründe bolca
gördüğümüz elektrikli araçlar artık ticari
segmentte de atağa kalktı. İlk seri üretim
eActros, Mercedes-Benz’in Wörth Fabrikası’nda
bulunan Geleceğin Kamyon Merkezi’nde
banttan indi.
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Türkiye’den ihraç edilen her 4 otobüsten
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dört bir yanına otobüs ihraç ederek bu alandaki
başarısını sürdürüyor.
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Türk Hava Yolları’nın yükselen
kargo markası Turkish Cargo, uçuş ağını
güçlendirerek istikrarlı büyümesini sürdürüyor.
Bu doğrultuda şirket uçuş ağına Macau’yu
ekliyor.

Mars Logistics, 150 adet Mercedes-Benz
Actros 1848 LSnRL siparişini teslim aldı.
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Ticariden Gazetesi’nin 59’cu sayısını keyifle
okumanız dileğiyle,
60’cı sayımızı merakla bekleyiniz...
Total İstasyonları için TURPAK’tan yeni
proje. Total Yanlış Dolum Önleme Sistemi
Geliştirme Projesi, her geçen gün kendini
yenilemeye devam ediyor.
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*** Yayınımıza gönderilen yazı, resim veya dökümanların iadesi söz
konusu değildir.
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Elektrikli Kamyonlar Artık Seri Üretimde
İlk seri üretim eActros, Mercedes-Benz’in Wörth Fabrikası’nda bulunan Geleceğin Kamyon
Merkezi’nde banttan indi.

M

ercedes-Benz, Haziran ayı
sonunda dünya lansmanını
gerçekleştirdiği eActros’un
seri üretimine Wörth
Fabrikası içerisinde yeni
açılan “Geleceğin Kamyon Merkezi”nde başladı.
Wörth Fabrikası’nın 75 numaralı binasının
üretim alanında yer alan Geleceğin Kamyon
Merkezi, banttan çıkan eActros ile birlikte
operasyonlarına resmen başlamış bulunuyor.
Ayrıca gelecekte Mercedes-Benz markalı
kamyonların elektrikli hale getirilmesi işlemi
de bu merkezden yürütülecek. eEconic’in seri
üretimine 2022’nin ikinci yarısında başlanması
planlanırken uzun yol taşımacılığına yönelik
batarya elektrikli eActros çekicileri ise 2024
yılında seri üretimi hazır hale getirilecek.

KONSEPT ARAÇTAN SERİ ÜRETİME
Mercedes-Benz, 2016’da Hanover’de
düzenlenen Uluslararası Ticari Araçlar
Fuarı’nda şehir içi ulaşıma yönelik ağır
hizmet tipi kamyonlar kategorisinde kendi
konsept aracını sunmuştu. 2018’den bugüne,
Almanya’da ve diğer Avrupa ülkelerinde 10
adet prototip eActros uygulama testine tabi
tutuldu. “eActros İnovasyon Filosu”nun amacı,
üretime hazır eActros’ları müşterilerle birlikte
öğrenmekti. Prototiplerine kıyasla üretim
modeli; menzil, sürüş performansı ve güvenlik
gibi bazı konularda önemli ölçüde geliştirildi.
eActros’un teknolojik merkezi, iki kademeli
şanzıman ve iki adet entegre elektrikli
motordan oluşan tahrik ünitesinden oluşuyor.

Bu iki motor muazzam sürüş kolaylığı ve
yüksek sürüş dinamiği sağlıyor. Sessiz ve sıfır
emisyonlu elektrikli araçlar gece teslimatları
için uygun olduğu gibi dizel araçların yasak
olduğu şehirlerde de şehir içi trafiğine uygun.
eActros’larda modeline bağlı olarak üçlü veya
dörtlü batarya paketleri bulunuyor ve menzil
400 km’ye kadar çıkabiliyor. eActros’lar 160
kW’a kadar şarj edilebiliyor. Üçlü bataryalar,
400A’lık bir şarj akımına sahip standart bir DC
hızlı şarj istasyonunda bir saatten çok az fazla
bir sürede yüzde 20’den yüzde 80 oranında
şarj edilebiliyor. eActros’lar, uygunluk ve
performans açısından bakıldığında günlük
dağıtım operasyonları için oldukça ideal.
Mercedes-Benz, nakliye firmalarının
e-mobiliteye geçişinin her aşamasında
firmalara destek sağlayabilmek amacıyla
eActros’ları müşterilere yönelik danışmanlık ve
servis hizmetleri dahil olacak şekilde kapsayıcı
bir sistemle oluşturdu. Böylece marka,
mümkün olan en iyi araç kullanma deneyimini
sunmanın yanı sıra, maliyet optimizasyonunda
ve şarj altyapısının oluşturulmasında da destek
sağlayacak.
Mercedes-Benz, Actros modelleri ve
kazasız sürüşü temin etmek üzere üreticilerin
aldığı önlemlerle bugün karayollarında
mümkün olan güvenlik seviyesini ideal bir
şekilde karşıladığını göstermişti. eActros’ların
güvenliğine gelince; Mercedes-Benz, yalnızca
güncel olarak sunulan güvenlik sistemlere
odaklanmamış olup aynı zamanda elektrikli
araçlara ve yüksek gerilimli sistemlere ilişkin
güvenlik sistemlerinin zorlukları üzerinde de
çalıştı. Seri üretim eActros ilk etapta Almanya,
Avusturya, İsviçre, İtalya, İspanya, Fransa,
Belçika, Büyük Krallık, Danimarka, Norveç ve
İsveç’te piyasaya sürülürken diğer pazarlar için
de çalışmalar devam ediyor.
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MAN’ın Yeni Aslanları Sahnede
MAN Trucknology Generation 3 (TG3) teknolojisi sadece mesafeleri değil, zamanın da
engellerini aşıyor, kullanıcısını geleceğin sınırlarına taşıyor.

M

AN’ın benzersiz
Trucknology Generation
serisinin bu en son
nesli; 5 yıl süren Ar-Ge
çalışmaları, toplam 12 milyon saatlik çalışma, 2,8 milyon satır bilgisayar
kodu yazılımı, 4 milyon km test sürüşü, 2.100
MAN çalışanı ve 3.000 sürücü ile görüşülerek
geliştirildi. İleri teknolojisi ve üstün
nitelikleri ile MAN TG3 serisi, ‘Yaşam Boyu
İş Ortakları’na; ‘Maksimum Emre Amadelik’,
‘Minimum Yaşam Boyu Maliyet’, ‘Optimum Yol
ve Sürüş Güvenliği’, ‘Konforlu Sürüş ve Yaşam
Alanı’, ‘Üst Düzey İnsan ve Araç Etkileşimi’ gibi
birçok benzersiz olanakları bir arada sunuyor.
ÖDÜLLÜ KAMYON
Tasarımından teknolojisine, güvenlikten
sürüş konforuna kadar birçok özelliği ile kısa
sürede Red Dot Awards 2020 ve International
Truck of the Year 2021 – Yılın Kamyonu gibi
prestijli ödülleri toplayan MAN’ın yeni nesil
TG3 serisinin Türkiye Lansmanı, İstanbul’da
Swissotel the Bosphorus’da yapılan özel bir
törenle gerçekleştirildi. MAN Kamyon ve
Otobüs Ticaret A.Ş. adına Genel Müdür Tuncay
Bekiroğlu ve Kamyon Satış Direktörü Serkan
Sara’nın ev sahipliğinde gerçekleşen lansmana
MAN Truck & Bus AG’den, Kıdemli Başkan
Yardımcısı – Avrupa Satış Böl-gesi Başkanı
Johan Björner’in yanı sıra İtalya, Polonya,
Avusturya, Yunanistan, Danimarka, Belçika,
Portekiz, İn-giltere, İspanya ülke yöneticileri
ve şirket yetkilileri de katıldılar. Pandemi
tedbirlerine tam uyumla düzenlenen MAN
TG3 Lansmanı’na, müşteri ve iş ortaklarından
oluşan yaklaşık 500 kişilik bir davetli topluluğu
da katıldı.
INTERNATİONAL TRUCK OF THE YEAR
2021 ÖDÜLÜ, ÖZEL BİR SHOW İLE
TÜM KATILIMCILARLA PAYLAŞILDI
MAN TG3 Türkiye Lansmanı, MAN
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel
Müdürü Tuncay Bekiroğlu ve Kamyon Satış
Direktörü Serkan Sara’nın, ileri teknoloji
eşliğinde Trucknology Generation 3’ün öne
çıkan niteliklerini aktar-dığı özel bir şov ile
başladı. Lansmanda, TG3’ün oluşumunda
MAN çalışanlarından müşterilerine kadar
herkesin katkısı olduğu da vurgulandı. Bu
doğrultuda “Sizler de bu büyük başarının
mimarlarındansınız.

Öyleyse herkes bu ödülden bir parça
taşısın” sloganı ile International Truck of the
Year 2021 ödülü sembolik olarak eritilerek
geceye özel üretilen yaka iğneleri tüm lansman
katılımcılarına dağıtıldı. Dans gösterisinin
de eşlik ettiği lansman, sanatçı Şevval Sam’ın
renkli ve etkileyici sahne performansı ile
tamamlandı.
YENİ UFUKLARA TAŞIYACAK
O MAN’ın Yeni Aslanı ve Yaşam Boyu İş
Ortaklığımız için; ‘Maksimum Emre Amadelik’,
‘Minimum Yaşam Boyu Maliyet’, ‘Optimum Yol
ve Sürüş Güvenliği’, ‘Konforlu Sürüş ve Yaşam
Alanı’, ‘Üst Düzey İnsan ve Araç Etkileşimi’
gibi tüm argümanlarıyla benzersiz avantajlar
sunuyor.
EURO-6D NORMA SAHİP YENİ MOTOR
TG3, aynı zamanda değerli iş ortaklarımıza,
yaşam boyu maliyetler konusunda da,
rekabetlerinde fark yaratacak fır-satlar
sunuyor. Bu avantajların en önemlisi ise hiç
şüphesiz TG3’ün kalbi, yani motoru. MAN
olarak yakıt tüketi-minde Euro-6D motorlu
araçlarımızla sağladığımız yüzde 8.2’lik
tüketim avantajı, TG3 araçlarımızı donatan
Euro-6E motorlarımızla yüzde 3.7 daha da
iyileştirilerek, sektör standartları erişilmez bir
seviyeye yükseltiliyor. Euro-6E motorlarımız
yalnızca yakıt tüketimi ile değil, aynı zamanda
motor ömrü ve bakım aralıkları konularında da
yepyeni sektör standartları oluşturuyor.
UZUN BAKIM ARALIĞI
Bu motorlarımızda kullanılan ateş çemberi
teknolojisi ile motor ömrü 2 milyon kilometreye
varan mesafeye, bakım aralıkları ise tam 140
bin kilometre seviyelerine çıkıyor. Bu sayede
bakım onarım maliyetlerinde benzersiz bir
avan-taj sağlanırken, buna ek olarak TG3
Akıllı Yönetim Sistemi ile de arızalar henüz
oluşmadan riskler tespit ediliyor.

Connected TG3, ürettiği datayı MAN
servis ağıyla paylaşarak, önleyici bakım ile de
potansiyel riskleri ortadan kal-dırıyor. Böylece
‘emre amadelik’ maksimize ediliyor.
‘Efficient Cruise’ da, TG3’te kullanılan bir
diğer devrimsel teknoloji. Connected TG3,
bilgisayarındaki topografik haritayı sürekli
güncelliyor. GPS destekli ‘Efficient Cruise’
sistemi ise seyir rotasının topografik yapısını
hesaba katarak, yapay zekâ sayesinde gerekli
motor devrini, sürüş hızını kullanıcı müdahalesi
olmadan optimize ediyor.
Tüm bu teknolojik donanımının yanında
bir de TG3’ün OptiView ile taçlandırılmış eşsiz
aerodinamik tasarımı da, rüzgâr direncini
düşürerek yarattığı yüksek yakıt tasarrufu ile
aracın eşsiz yaşam boyu düşük maliyetlerine
katkı sağ-lıyor. TG3, en önemli değerlerimizden
biri olarak gördüğümüz ‘Yaşam Boyu İş
Ortaklığımızı yeni ufuklara taşıya-cak.”
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Mercedes-Benz Tourrider Kuzey Amerika’da Yollara Çıkıyor
Kuzey Amerika pazarına özel olarak geliştirilen yeni Mercedes-Benz Tourrider,
Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilip, ihraç ediliyor.

Y

eni Tourrider, Mercedes-Benz
markası olarak Amerika pazarı
için Hoşdere’de üretilen ilk otobüs
olmasının yanında, fabrikanın
paslanmaz çelikten ürettiği
ilk otobüs unvanını da kazanıyor. Sadece
Kuzey Amerika pazarında satılacak olan yeni
Tourrider’ın AR-GE kapsamlarının büyük bir
bölümü Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs
Fabrikası AR-GE Merkezi’nde geliştirildi.
Hesaplama ve fiziki testler ile validasyonu
yapılan aracın uzun yol testleri de MercedesBenz Türk AR-GE ekibinin sorumluluğunda
Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleştirildi. İki
farklı kokpit, çok sayıda yenilikçi sürüş destek
ve güvenlik sistemine sahip olan yeni MercedesBenz Tourrider, Top Sky Panorama cam tavan
gibi benzersiz özelliklere sahip. Yeni MercedesBenz Tourrider, yaya algılama özelliğine sahip
Active Brake Assist 5 (ABA 5) ile donatılan ilk
otobüs. Otobüsün mucidi Mercedes-Benz’in
benzersiz küresel bilgi birikimini bünyesinde
barındıran yeni Mercedes-Benz Tourrider,
Daimler dünyasının en önemli ve entegre
otobüs üretim tesislerinden olan MercedesBenz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda
üretilip Kuzey Amerika’ya ihraç ediliyor. Yeni
Mercedes-Benz Tourrider; tasarım, konfor,
teknoloji, güvenlik, kişiselleştirme ve ekonomik
özellikleriyle Kuzey Amerika otobüsleri için
yeni bir kilometre taşı niteliği taşıyor. Yeni
Mercedes-Benz Tourrider, sadece Amerika
pazarına yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda
müşterilere özel “terzi dikim” siparişlerle
bantlardan iniyor.

YENI MERCEDES-BENZ TOURRIDER’IN
AR-GE’SINDE TÜRK MÜHENDIS İMZASI
Daimler’in en önemli ve entegre otobüs
merkezlerinden biri olan Hoşdere Otobüs
Fabrikası, yeni Mercedes-Benz Tourrider’ın
AR-GE faaliyetlerinde de önemli sorumluluklar
üstlendi. Kuzey Amerika pazarındaki talepler
doğrultusunda oluşturulan yeni otobüs
projesinde hammadde olarak paslanmaz çelik
seçildi. Böylece korozyon dayanımında pazarın
beklentilerini karşılayan bir konsept sunuldu.

GÜÇLÜ VE EKONOMIK GÜÇ AKTARMA
SISTEMI, KAPSAMLI HIZMETLER
Yeni Mercedes-Benz Tourrider’da, yüksek
verimlilik seviyesiyle başarısını kanıtlamış
sıralı 6 silindirli Mercedes-Benz OM 471
motor kullanılıyor. 12,8 litre hacimden 450
HP (336 kW) güç ve 2100 Nm tork kullanıma
sunan motor, benzersiz esnek yüksek basınçlı
enjeksiyon X-Pulse ile, ara soğutucu, egzoz gazı
devridaimi ve SCR (seçici katalitik redüksiyon)
olmak üzere en gelişmiş motor teknolojilerini
de bünyesinde barındırıyor. Motor; yüksek
yakıt verimliliği, yüksek güç üretimi ve gelişmiş
güvenirlik seviyesiyle öne çıkıyor. Motorun
ürettiği güç, tork konvertörlü Allison WTB
500R otomatik şanzıman ile yola aktarılıyor.
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Turkish Cargo Genişleyen Kargo Uçuş Ağına Macau’yu Ekliyor
Türk Hava Yolları’nın yükselen kargo markası Turkish Cargo, uçuş ağını güçlendirerek
istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

T

urkish Cargo, Hong Kong’un
ardından Çin’in önemli ekonomi
merkezlerinden biri olan
Macau’yu da direkt kargo uçuşu
yaptığı destinasyonlar arasına
ekledi. Dinamik marka, direkt kargo uçuşu
yaptığı destinasyonları 1 Kasım 2021 tarihinde
başlayacak Macau seferleri ile 97’ye çıkarıyor.

Avrupa ve Uzak Doğu arasında kurduğu hava
kargo köprüsünü güçlendirmeyi amaçlıyor.
Kıtaları birbirine bağlayan Turkish Cargo, 97’si
direkt kargo destinasyonundan oluşan ağı ile
ekspres taşıyıcılar haricinde dünyanın en geniş
uçuş ağına sahip. Taşıyıcı, küresel iş süreçlerini
Türk Hava Yolları’nın 24’ü kargo uçağı olmak
üzere 371 uçaklık filosu ile sürdürüyor.

Çin’in Guangdong eyaletinde yer alan
ve önemli bir turizm ve finans merkezi olan
Macau, yüksek teknoloji, e-ticaret, elektronik
ve tekstil sektörlerinde de piyasa liderlerine
ev sahipliği yapmakta. Turkish Cargo, Airbus
A330F geniş gövde kargo uçağı ile hizmet
vereceği ISL-ALA-MFM-ALA-ISL rotasında
lojistik servis sağlayıcılarına sunduğu güvenilir,
hızlı ve direkt hava taşımacılığı sayesinde

Altyapısı, operasyonel kabiliyetleri, filosu ve
alanında uzman kadrosuyla sürdürülebilir bir
büyüme sağlayan Turkish Cargo, dünyanın ilk 3
hava kargo markasından biri olmayı hedefliyor.
Bayrak taşıyıcı, yenilikçilik misyonuyla beraber
dijitalleşme ve inovasyon alanında da öncü
projeler geliştirerek sürekli değişen dünyada
hizmet kalitesini sürdürülebilir şekilde
yükseltmeye devam ediyor.

Sendeo Dağıtım Ve Teslimat Sektörüne İddialı Giriyor
Koç Topluluğu’nun dağıtım ve teslimat sektöründe faaliyet gösteren ve son noktaya dağıtım
yapan yeni markası Sendeo, gerçekleştirilen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

K

lasik dağıtım operasyonların
dan farklı olarak şubeler
yerine dağıtım merkezleri
bulunan Sendeo’da, bu
sayedegönderiler daha az
ayrıştırmaya uğrayarak alıcılara istedikleri
gibi teslim edilecek. Sektöre yeni bir soluk
getirmek ve hizmet anlayışını yükseltmek
amacıyla yola çıkan Sendeo, düzenlenen
basın toplantısıyla tanıtıldı. Sendeo Genel
Müdürü Özgün Şahin’in ev sahipliğinde
gerçekleştirilen toplantıda, Sendeo’nun
sektördeki vizyonu ve sektörün geleceğindeki
rolü aktarıldı. Sendeo’nun ilk etapta
Aygaz’ın bir kurum içi girişimcilik örneği
olarak Aykargo ismiyle faaliyete başladığını
ve eylül ayı itibarıyla Sendeo ismiyle
yolculuğuna devam ettiğini söyleyen Özgün
Şahin, “Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik
İşletmecileri Derneği’nin (KARİD) verilerine
göre salgın döneminde her gün 10 milyon
adrese ulaşıldı ve bu sayı her geçen gün
artıyor. Sendeo olarak müşteri odaklı ve
müşteri memnuniyetini merkeze alan bir
yaklaşım benimsiyoruz. Müşteri beklentilerini
karşılamanın yolu özveriden geçiyor. Bunu
sağlamak için de mutlu çalışan eşittir mutlu
müşteri prensibiyle çalışıyoruz. Dağıtım ve
teslimat gibi emek yoğun bir sektörde faaliyet
gösteren bir ekip olarak, müşteri odaklı bakış
açımızla, sahip olduğumuz insan kaynağı,
teknoloji ve operasyonel kalitemizle sektörde
fark yaratacağımıza inanıyoruz” dedi.

Son noktaya teslimat operasyonunda yenilikçi
bir anlayışı benimsediklerini söyleyen Şahin,
“Şubeler yerine dağıtım merkezlerimiz olacak.
Gönderilerin tümü dağıtım merkezlerimizden
direkt olarak müşterilerimizin yönlendirdiği
adreslere teslim edilecek. Bu sayede gönderileri,
müşterilerimizin istediği gibi, mutlulukla ve
güvenle teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.
2022’DE TOPLAM İSTIHDAM 2.500’E
ULAŞACAK
Operasyonel mükemmeliyeti sağlamak
için istihdamı artırmayı hedeflediklerini
söyleyen Şahin, “Şu anda saha ve ofis olmak
üzere 400 kişilik bir ekibiz. 2022’de toplam
istihdamımızı 2.500’e çıkartmayı hedefliyoruz.
Çalışanlarımıza katma değer sağlayacak
eğitimler ve uygulamaları hayata geçirerek hem
sektördeki varlığımızı güçlendireceğiz hem de
ekibimizi büyütmeye aralıksız devam edeceğiz”
dedi.
7 / 24 KESINTISIZ MÜŞTERI İLIŞKILERI
ANLAYIŞI
Sendeo, sahip olduğu ve geliştirmeye devam
ettiği teknolojik altyapısıyla hem müşterilerinin
hem de saha operasyon sorumlularının
hayatını kolaylaştırıyor. Markanın teknoloji
yatırımlarıyla fark yaratacağını söyleyen Özgün
Şahin, “Saha operasyon ekipleri ve müşteri
uygulamalarını proaktif olarak birbiriyle
konuşturup teslimat sürecini müşterimiz
tarafından şeffaflıkla izlenebilir hale getirmek
için çalışıyoruz. 2023 yılına geldiğimizde
mevcut iş süreçlerimizin yüzde 50’sini
otomasyon sistemlerle yönetmeyi hedefliyoruz”
dedi. Whatsapp hattı ve canlı destek sistemiyle
Sendeo müşterileri günün her saati gönderileri
hakkında karşılarında bir muhatap bularak
bilgi alabilecek.

Böylece
yanıtsız çağrılar
ya da uzun hatta
beklemelerin önüne
geçilmiş olacak.
Sektörün yeni
oyuncusu, 2022’in
ilk çeyreğinde
hayata geçireceği
web aplikasyonuna
kaydolan
müşterilerine
gönderi takibi, gönderilerin hangi
saat aralığında teslim edileceği,
gönderi teslim edildikten sonra saha
operasyon sorumlusunun ve Sendeo’nun
değerlendirilmesi gibi başlıklara kolaylıkla
ulaşabilme imkânı sunuyor. Web aplikasyonu
sayesinde Sendeo müşterileri, güvenli teslimat
hizmeti kapsamında kendilerine teslimatı
gerçekleştirecek saha operasyon sorumlusunu
tanıtan bilgilere de ulaşmanın yanı sıra, harita
üzerinden adreslerini seçerek kendilerine
en yakın alternatif teslimat noktalarını da
listeleyebilecek. Sendeo, saha ekipleri için
geliştirdiği ve Aralık 2021’de hayata geçecek
olan ‘Saha Operasyon Sorumlusu Uygulaması’
ile adreslerin bulunmasını kolaylaştırırken
çalışanlarına dağıtım sırası oluşturma imkânı
sağlayacak ve mesafeleri kısaltacak öneriler
sunacak.
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Otokar Servis Günleri 15 Kasım’da Başladı

Türkiye’nin öncü otomotiv üreticisi Otokar, Haziran ayında düzenlediği ve ticari araç
sahiplerinin yoğun ilgi gösterdiği “Servis Günleri” kampanyası başladı.

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” kampanyasının ikinci dönemi
15 Kasım’da başladı. Ticari araç sahipleri
kampanyaya özel fırsatlardan 35 gün boyunca
yararlanabilecek.
Türkiye genelindeki yaygın servis ağıyla
kullanıcısına satış sonrası düşük bakım
giderleri ve uygun parça maliyeti sunarak
ticari araç sahiplerinin her daim yükünü
hafifleten Otokar’ın, ticari motorlu araçlar için
düzenlediği “Servis Günleri” kampanyasının
ikinci ayağında araç sahipleri işçilik, yedek
parça, periyodik bakım ve mekanik parçalarda
yüzde 20 indirim fırsatlarından yararlanacak.

Tanımlanan indirim kuponu periyodik
bakım malzemelerinde* geçerli olurken aynı
zamanda yedek parça ve işçilik hizmetlerinde
de yüzde 10 indirim sağlayacak.
Türkiye genelinde kampanyaya katılan
yetkili servislerde geçerli olacak Servis
Günleri’nin ikincisi 20 Aralık’ta 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 ve
Otokar uygulamasından erişebilecek. Otokar
uygulaması Android telefonlar için Google
Play, iOS telefonlar için App Store’dan ücretsiz
indirilebiliyor.

Kampanya kapsamında; 1.000 TL ve
üzeri (KDV Hariç) işlem yaptıran Otokar
müşterilerine indirim kuponu ve Otokar logolu
bere hediye edilecek.

Yeni Renault Trucks T,C,K Serileri, Türkiye Turunda
Renault Trucks, Türkiye lasnmanını gerçekleştirdiği yeni T, T High, C ve K araçlarını ülke
çapında ticari araç filoları ile buluşturuyor.

R

enault Trucks’ın yıllardır
sürdürdüğü kesintisiz gelişim
stratejisinin devamı olarak
sunduğu yeni araç modelleri,
dış tasarımı ile daha iddialı
iken daha fazla konfor ve verimlilik sunuyor.

Lansmanın ardından tüm dünyada ticari
araç kullanıcılarının beğenisini toplayan yeni
modeller, şimdi Türkiye’de sergileniyor. Yeni
T, T High, C ve K araçları, 12 ilde sırasıyla
İstanbul, Mersin, Adana, Hatay, Bursa, Kocaeli,
Bolu, İzmir, Denizli, Antalya, Kayseri ve
Ankara’da ticari araç kullanıcıları tarafından
incelenecek.
Yeni Renault Trucks araçları, dış
tasarımlarındaki değişimler ve kabin içi
konforun arttırılmasının yanı sıra yakıt
tasarrufu, dayanıklılık, maksimum çalışma
süresi ve satış sonrası hizmetlerdeki yenilikler
gibi önemli toplam çözüm geliştirmelerini bir
arada sunuyor.

Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü
Ömer Bursalıoğlu, konuyla ilgili olarak; “Yeni
TCK serimiz ile sadece yeni araç modelleri
sunmuyor, gelişmiş toplam taşımacılık
çözümleri sayesinde müşterilerimizin
karlılıklarını arttırıyoruz. Taşımacılık
profesyonelleri ile sürücülerin değişen ve
gelişen ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan
araçlarımız,
toplam
sahip olma
maliyetlerinde
arttırılan
avantajlar
sunuyor”
diye belirtti.
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Prometeon’dan Ağır Ticari Araçlara Özel Garantili
Lastik Kaplama Hizmeti
Dünyanın endüstriyel lastik odaklı tek şirketi olan, Anteo, Eracle, Tegrys markalarının yanı
sıra Formula, ve Pirelli lisansıyla endüstriyel ve ticari lastikleri üreten Prometeon, ağır ticari
araçlara özel yeni kaplama markası Pro Retread’i geliştirdi.

P

rometeon, ağır ticari araçlara özel
sunduğu lastik kaplama hizmetini,
şimdi yeni markası ‘Pro Retread’
altında, farklı araç markalarına
ve kullanıcıların her segmentteki
kaplama ihtiyaçlarına hizmet verecek
şekilde yeniden geliştirdi. Prometeon’un
yeni kaplama markası ‘Pro Retread’, kamyon
ve otobüs lastiklerinin kullanım ömrünü
uzatarak kullanıcıların maliyetlerini önemli
ölçüde azaltmalarına imkan sunuyor. Pro
Retread kaplama hizmeti, Prometeon Türkiye
bünyesindeki yetkili kaplama atölyeleri
aracılığı ile tüm Türkiye’ye sunuluyor.

Bireysel kullanıcı, filo veya işletme fark
etmeksizin ağır ticari sektöründeki her
kullanıcı, farklı marka ve segmentteki
lastiklerini ‘Prometeon teknolojisi’ ile
kaplatabiliyor. Ayrıca “Pro Retread” yetkili
atölyelerinde Prometec sırt kauçukları ile
kaplanan Pirelli marka ticari lastikler için,
hem kaplama sırtı hem de karkasa 1 yıl
ekstra garanti de sağlanıyor. Lastik kaplama
hizmeti, filoların lastik maliyetlerini önemli
ölçüde düşürmesi nedeniyle önerilirken, yeni
lastik almak yerine kaplama hizmeti almak,
kullanıcıların lastik maliyetlerini %60’a varan
oranda düşürüyor.

MAN Kadın İETT Şoförlerine Eğitim Verdi
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğü iş birliği
kapsamında şehir içi ulaşımda çalışan kadın şoförlere ‘Güvenli Sürüş Eğitimi’ verdi.

İ

stanbul’un zorlu ve yoğun
trafiğinde görev yapan İETT’nin
kadın şoförlerine yönelik İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret
A.Ş. arasında önemli bir iş birliğine imza
atıldı. Bu kapsamda İETT bünyesinde şehir
içi ulaşımda görev yapan kadın şoförlere,
MAN ProfiDrive Akademisi’nin uzman
eğitmenleri tarafından iki gün süreyle
güvenli sürüş ve MAN Lion’s City CNG
Efficient Hybrid eğitimleri verildi. İnteraktif
eğitimlerin yanı sıra araç üzerinde uygulamalı
olarak da gerçekleştirilen eğitimlere İETT
bünyesinde aktif hatlarda çalışan 27 kadın
şoförden 24’ü katıldı. Kadın şoförler test
sürüşlerini, ileri teknolojisi, çevreye duyarlılığı
ve yüksek yakıt ekonomisi ve güvenliği ile
öne çıkan yeni nesil MAN Lion’s City CNG
Efficient Hybrid otobüslerle gerçekleştirdi.
Eğitim sürecini başarı ile tamamlayan kadın
şoförler, düzenlenen törenle sertifikalarını
aldı.

MAN’ın İstanbul İkitelli Tesisleri’nde
gerçekleştirilen Güvenli Sürüş ve MAN Lion’s
City Efficient Hybrid teknik tanıtım eğitim
Töreni’ne, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili,
Genel Müdür Yardımcısı Murat Altıkardeşler,
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı
Naşit Oskay, Eğitim Müdürü Neslihan İncirci
ile MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.
Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu, Kamu Satış
Müdürü Taylan Aslanoğlu, İnsan Kaynakları
Müdürü Sezen Çözen İnci ve eğitimde yer alan
kadın şoförler katıldı.
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Ford Transit Custom’a Euro NCAP’den ‘Altın’ Ödül
Ford Otosan’ın Kocaeli Fabrikalarında üretilen Ford Transit Custom, ileri sürüş destek
teknolojileriyle bağımsız araç güvenliği kuruluşu Euro NCAP tarafından ‘Altın’ ödüle layık bulundu.

A

vrupa’da 1 ton segmentinde 1 en
çok satan ticari van unvanına
sahip Ford Transit Custom,
bağımsız araç güvenliği kuruluşu
Euro NCAP tarafından ileri sürüş
destek sistemlerinin değerlendirilmesi sonucu
en üst derecelendirme
olan ‘Altın’ ödüle layık
görüldü. Ford, bu yeni
ödül ile daha büyük

Ford Transit’in geçen yıl aldığı Altın ödülden
sonra hem 1 ton hem 2 ton segmentlerinde
Altın ödüle sahip ticari van’ları olan tek
van üreticisi oldu. Ford, ayrıca test edilen
tüm araçlar arasında en yüksek puanları
alan Transit ile ürün
yelpazesinde birden fazla
Altın ödüle sahip ticari
van’ı olan tek üretici
konumunda yer aldı.

Daimler Truck’dan Bir Büyük Adım Daha
Mercedes-Benz GenH2 Kamyon aldığı yol testi izniyle önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

B

u izin ile birlikte GenH2
Kamyon’un testleri Rastatt
yakınlarındaki B462 yoluna,
yani kamuya açık yollara
taşınıyor. Daimler Truck
ayrıca Avrupa’da, Japonya’da ve Kuzey
Amerika’da en geç 2039 yılından itibaren
sunacağı tüm yeni araçların sürüş sırasında
(“Depodan tekerleğe”) karbon nötr olan
araçlardan oluşmasını hedefliyor. Ürettiği
araçlarının elektrifikasyonu için sürekli
olarak teknoloji stratejisini takip eden
Daimler Truck, önemli bir dönüm noktasına
ulaştı. Alman makamları, hidrojen bazlı
yakıt hücreli Mercedes-Benz GenH2
Kamyon’un geliştirilmiş olan prototipinin
Ekim ayı itibarıyla kamuya açık yollarda
kullanımına izin verdi. Daimler Truck, 2020
yılında tanıtılan Mercedes-Benz GenH2
Kamyon’un testlerine Nisan ayında şirketin
test pistlerinde başlamıştı. Seri üretim
versiyonunda yakıt ikmali yapmadan 1.000

kilometre ve üzerinde bir menzile ulaşması
hedeflenen kamyon, bu testlerde şimdiye
kadar binlerce kilometreyi başarıyla kat etti.
Şimdi ise testler, Rastatt yakınlarındaki B462
yoluna, yani kamuya açık yollara taşınıyor.
Burada, eWayBW projesi kapsamında yük
kamyonlarına elektrik verilerek havai hat
kamyonlar çalışma sırasında test edilecek.
Projede ayrıca tamamen batarya elektriğiyle
çalışan Mercedes-Benz eActros ile diğer
üreticilerin havai hat kamyonları ve yakıt
hücreli kamyonları arasında karşılaştırmalı
testler de gerçekleştirilecek. Daimler Truck’ın
havai hat kamyon üretmeye yönelik herhangi
bir planı bulunmuyor.

İLK TESLIMATLARIN 2027’DE OLMASI
PLANLANIYOR
Mercedes-Benz GenH2 Kamyon’un yol
kullanım izni almasıyla birlikte Daimler Truck,
seri üretime giden yolda önemli bir kilometre

taşını geride bırakırken ilk seri üretim
GenH2 Kamyon’un da 2027 yılından itibaren
müşterilere teslim edilmesi bekleniyor.
Daimler Truck ayrıca Avrupa’da, Japonya’da
ve Kuzey Amerika’da, en geç 2039 yılından
itibaren sunacağı tüm yeni araçların sürüş
sırasında (“Depodan tekerleğe”) karbon
nötr olan araçlardan oluşmasını hedefliyor.
Daimler Truck, bu hedefe ulaşmak için
elektrikli araç teknolojileri olan enerjisini
batarya veya hidrojen bazlı yakıt hücresinden
alan tahrik sistemlerini kullanarak çift
kollu bir strateji izliyor. Daimler Truck,
teknolojileri bu şekilde birlikte kullanarak
müşterilerine özel kullanım senaryoları
için en iyi araç seçeneklerini sunuyor. Yük
hafifledikçe ve mesafe kısaldıkça batarya
elektrikli kamyonların kullanılma olasılığı
artarken yük ağırlaştığında ve mesafe
uzadığında hidrojen bazlı yakıt hücreli
kamyonlar daha fazla tercih edilecek.
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Petrol Ofisi Madeni Yağlar Dağıtım ve Satış Ağını
Daha da Güçlendiriyor
Akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin lideri Petrol Ofisi, sahip olduğu Türkiye’nin en büyük, en
yaygın madeni yağ dağıtım ve satış ağını her geçen gün daha da büyütüyor, daha da güçlendiriyor.

P

etrol Ofisi’nin madeni yağlar
distribütörü Kuşçuoğlu Madeni
Yağlar’ın yeni tesisi, Adana’nın
Sarıçam ilçesinde törenle hizmete
açıldı. Kuşcuoğlu Madeni Yağ
İnşaat Petrol Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Kuşcu’nun ev
sahipliğinde gerçekleşen törene, Petrol Ofisi
Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu ve
şirket yetkililerinin yanı sıra Adana Büyükşehir
Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, eski
milletvekillerinden Hulisi Güvel ile kamu ve iş
dünyasının önemli temsilcileri katıldılar. Açılış
töreninde konuşma yapan Zeydan Karalar ve
Fatih Mehmet Kocaispir, Adana’nın sanayi
ve ekonomik açıdan önemine vurgu yaparak,
Kuşçuoğlu şirketinin bu alanlarda yaptığı
katkının önemine değindiler.
TEKNOLOJILI ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ
Pandemi koşullarına karşın elde edilen
bu önemli başarının altında yatan birkaç
temel faktör var. İlki; elbette Petrol Ofisi’nin
büyüklüğü, marka gücü. Petrol Ofisi olarak
akaryakıt sektörünün de geleneksel lideriyiz,
çok önemli bir alt yapıya sahibiz ve Türkiye’nin
en büyük ilk 5 şirketinden biriyiz. İkinci
temel faktör ise; Petrol Ofisi’nin, madeni
yağ alanındaki güçlü konumu. Kocaeli’ndeki
fabrikamızda yıllık 140 bin ton üretim ve 66 bin
ton depolama kapasitesine sahibiz. Türkiye ve
bölgesinin en gelişmiş merkezi konumundaki
Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi – POTEM’de,
Petrol Ofisi’nin yanı sıra resmi kurumlar başta
olmak üzere tüm sektöre hizmet veriyoruz.

Binek araçlar için Maxima ve ağır ticari
araçlar için Maximus olmak 400’ü aşkın ürün
gamımız ile Türkiye’nin madeni yağ ihtiyacının
hemen hemen tamamına tek çatı altında ve ileri
teknolojili çözümler sunuyoruz.
YAKALADIĞIMIZ BAŞARININ
ANAHTARI DISTRIBÜTÖRLERIMIZDIR
Ancak bu başarıdaki en önemli faktör ise;
16.000 satış noktasıyla sahip olduğumuz çok
güçlü dağıtım ağımızdır. Bu zincirin en önemli
parçası ise müşteri ihtiyaçları doğrultusunda
en üst seviyede hizmet sunan değerli
distribütörlerimizdir.

Dolayısıyla yakaladığımız başarının anahtarı
distribütörlerimizdir. İşte bugün de, elde
ettiğimiz bu önemli başarıların ortaklarından
biri olan Kuşçuoğlu Madeni Yağlar’ın attığı
yeni bir adım, büyük ve güçlü dağıtım ağımızı
perçinleyecek güzel bir açılış için buradayız.
Kuşçuoğlu da, pandemiye karşın ülkemize, bu
topraklara olan inançla bizler gibi yatırımlarını
sürdürdü ve bugün bu güzel tesisi hep birlikte
açıyoruz. Petrol Ofisi olarak madeni yağlar
alanında elde
ettiğimiz başarılardaki
önemli katkılarından
dolayı Mustafa
Kuşçu nezdinde tüm
Kuşçuoğlu Madeni
Yağlar ailesine bir kez
daha teşekkür ediyor,
yeni tesisin hayırlı
uğurlu olmasını
diliyorum” dedi.

IVECO, TurboStar Anısına IVECO S-WAY Özel Seriyi Tanıttı
IVECO, (FIA) Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonasının 16 – 17 Ekim’de Misano Adriatico pistinde
gerçekleşen İtalya ayağında, IVECO S-WAY TurboStar Özel Seriyi tanıttı.

P

azarlama ve Ürün Yönetimi Kamyon İş
Birimi Başkanı Alessandro Massimino,
yaptığı açıklamada IVECO S-WAY’in
bu özel serisinin geçmişin gerçek ikonu
TurboStar’a bir hürmet niteliğinde olduğunu belirtti
ve 420 beygirlik V8 motoruyla 1980’lerde 50 binden
fazla müşterinin tercihi olduğunu hatırlattı. IVECO
S-WAY Özel Seri, TurboStar’ın zengin mirası ile
IVECO S-WAY’in eşsiz yenilikçiliğini bir arada
sunuyor. IVECO S-WAY TurboStar Özel Seri, 570
beygirlik Cursor 13 motor, sağlamlık ve çokyönlülük
için baştan tasarlanan yeni şasi, 12 ileri otomatik vitesli
HI-TRONIX şanzıman, üst ve yan spoylerler, tam LED
farlar, Sürüş Tarzı Değerlendirme ve Sürücü Dikkat
Desteği, Entegre Lastik Basıncı İzleme sistemi (TPMS),
otomatik iklim kontrolü ve park soğutucusuna sahip.
Özel Seri de IVECO S-WAY’de olduğu gibi gelişmiş
bağlanabilirlik seçeneklerine sahip; uydu navigasyonlu
bilgi – eğlence sistemi, IVECO Yol Arkadaşı (Driver
Pal), 4G bağlantı kutusu ve IVECO Hi-Cruise.
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Toyota Hilux Uluslararası Pick-Up Ödülü’nü Kazandı

2

Toyota Hilux, 6. kez düzenlenen 2022-2023 Uluslararası Pick-up Ödülleri’nde
(IPUA) yılın pick-up modeli olarak seçildi.

009’dan bu yana gerçekleştirilen
Uluslararası Pick-up Ödülleri,
günümüzde satılan en verimli bir
tonluk pick-up araçları öne çıkarıyor.
Birçok ödülün sahibi de olan Hilux ise, jüri
üyeleri tarafından güçlü motorlarının yanı
sıra yüksek yol tutuş kabiliyeti, sağlamlık ve
güvenilirlik konusunda da takdir topladı.
50 YILI GEÇKIN TECRÜBE
50 yıldan daha uzun süredir yüksek off-road
performansının yanı sıra sağlamlık konusunda
da öne çıkan Hilux, son nesliyle tüm
iddiasını daha ileriye taşımayı başardı. Güçlü
motorlarının yanı sıra günlük kullanımda
da konforlu bir sürüş sunuyor. Bu ödül ise,
Hilux’un giderek artan yeteneklerini bir kez
daha öne çıkardı. İlk olarak 1968’de Japonya’da
satışa sunulan Hilux, bir yıl sonrasında
Avrupa pazarında tanıtılmıştı. O günden bu
yana Hilux, Toyota ürün gamının en başarılı
modellerinden biri olmaya devam ediyor.

Ödüllerle taçlandırılan Hilux’ın
yenilmezliği, Dakar Rallileri’nde elde ettiği
başarıların yanı sıra Kuzey Kutbu, İzlanda
volkanları ve Antarktika kıtasını fethederek
sayısız kez kendisini kanıtladı. Şu anda altı
farklı ülkede üretilen Hilux, 180 ülkede satışa
sunularak dünya çapında bir üne sahip. Global
olarak 18 milyon adetten daha fazla satış
rakamıyla dünyanın favori pick-up’ı olarak öne
çıkıyor.

Ford Trucks, Avrupa’daki Büyüme Planlarında Gaza Bastı
Ağır ticari sektöründe gerek mühendislik tecrübesi gerekse de 60 yıllık mirası ile öne
çıkan Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, Avrupa’nın kilit pazarlarından
Fransa’ya adım atarak büyümesini sürdürüyor.

T

ürk otomotiv sanayinin öncü şirketi Ford Otosan’ın ağır
ticari markası Ford Trucks, büyümesine Portekiz, İspanya,
İtalya, Belçika, Lüksemburg ve Almanya’daki distribütör
atamalarının ardından stratejik öneme sahip Fransa ile
devam ediyor. Stratejik bir pazar olarak, Avrupa içinde kilit konuma
sahip olan Fransa’da 2022’ye kadar 25 noktada var olmayı planlayan
Ford Trucks, lansman sırasında ülkenin en önemli lojistik filolarından
biri olan Combronde Groupe şirketine 60 adet ‘ITOY - Uluslararası
Yılın Kamyonu’ ödüllü Ford Trucks F-MAX teslimatı da gerçekleştirdi.
HEDEF 2024 SONUNA KADAR 55 ÜLKEYE YAYILMAK
Sadece Türkiye içinde değil, 40’ı aşkın ülkede global pazarlar için de
araç üreten ve geliştiren Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford
Trucks, pandemiye rağmen global çapta büyümesini hız kesmeden
sürdürüyor. Avrupa’nın tamamında kalıcı bir büyüme gerçekleştirmek
için çalışmalarına hızla devam eden Ford Trucks, Fransa’nın ardından
önümüzdeki 3 yıl içerisinde Avrupa’nın tamamını kapsayacak şekilde
global operasyonlarını 55 ülkeye yaymayı planlıyor. 2019 Uluslararası
Yılın Kamyonu (ITOY) ödülünün ardından F-MAX’e Avrupa’dan gelen

yoğun taleple birlikte büyüme planlarını erkene çeken Ford Trucks,
2019’da Polonya, Litvanya, Portekiz ve İspanya pazarlarının ardından
yoğun talep gördüğü pazarlardan İtalya, Belçika, Lüksemburg ve
Almanya’daki yapılanmasını tamamladı. Şirket, global büyümesini 2021
yılı sonunda 45 ülkeye, 2024 yıl sonuna kadar da 55 ülkeye genişletmeyi
hedefliyor.
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Mercedes-Benz Actros 25 Yaşında
Engellere bağımsız olarak tepki veren acil durum fren yardımcısı sistemi, Dönüş Asistanı
veya yarı otonom sürüş için yardımcı sistem (Seviye 2) gibi sayısız teknik dönüm noktasının
lansmanı, Actros ile gerçekleştirildi.

M

ercedes-Benz Trucks
Pazarlama, Satış ve Hizmetler
Yöneticisi Andreas von
Wallfeld, “Actros, çeyrek
asırdır ürün portföyümüzün amiral gemisi.
Premium model serisinde dünya çapında 1.4
milyondan daha fazla satılmış olması, müşteri
memnuniyetinin açık bir göstergesidir.” dedi.
Actros’un her neslinin, Avrupa genelindeki
ticari araç gazetecileri tarafından verilen “Yılın
Uluslararası Kamyonu” ödülünü kazanmış
olması, bu model serisinin olağanüstü
başarısının bir kanıtı. “Yılın Uluslararası
Kamyonu” ödülü, jüri kurallarıyla uyumlu
olarak; verimlilik, emisyon, emniyet, sürüş
ve konfor konularında avantaj sağlamasının
yanında, sunduğu yeniliklerle karayolu
taşımacılığına en büyük katkıyı yapan kamyona
verilen bir unvandır.

YENI STANDARTLAR ORTAYA
KOYULDU
1996 yılından bu yana, tüm Actros nesilleri,
emniyet, ideal yakıt tüketimi, ağ iletişimi
ve konfor konularında öncü bir rol oynadı.
Actros 1 olağanüstü elektronik fren sistemi
(EBS), otomatikleştirilmiş vites değişimi,
CAN veri yolu ve düz zeminli büyük kabiniyle
öne çıkıyordu. Actros 2’de öne çıkanlar
yenilikler arasında; adaptif hız sabitleyici,
Aktif Fren Asistanı, Şerit Takip Asistanı,
Powershift şanzıman ve yeni depolama
konsepti bulunuyordu. Actros 3; ışık ve yağmur
sensörü, daha da geliştirilmiş acil durum fren
sistemi, Aktif Fren Asistanı ve güncellenmiş
Powershift şanzımanı gibi etkileyici özellikleri
barındırıyordu. Actros 4 ise Euro 4 özellikli yeni
nesil motoru, GPS, Hız Sabitleyici, Predictive
Powertrain Control, gelişmiş Powershift
şanzıman, yaya tespiti yapabilen geliştirilmiş
Aktif Fren Asistanı 4 ve Dönüş Asistanı ile
tamamen yeni standartlar belirledi.

DÖRT DÜNYA LANSMANIYLA GELDI:
YENI ACTROS
2018 yılından bu yana piyasada olan
Actros 5, dört dünya lansmanıyla tanıtıldı.
Yarı otomatik sürüş (Seviye 2) için dünyadaki
ilk yardımcı sistem olan Aktif Sürüş Asistanı
(ADA), Actros 5 ile seri üretime geçti. ADA,
kamyonun dikey ve yatay yönlendirmesi ile
belirli koşullar altında sürücüye aktif olarak
yardımcı olmasının yanında öndeki araçla
olan mesafeyi otomatik olarak koruyabiliyor.
Bu sistem, kamyonun hızlanmasını
sağlayabilmesinin dışında, yeterli dönüş
açısı veya açıkça görülebilir şerit çizgileri
gibi gerekli sistem koşulları karşılandığında
direksiyonu da yönlendirebiliyor. Aktif Fren
Asistanı 5 ile yayalar için çok daha gelişmiş
koruma sağlanıyor. Sistem, hareket eden
yayalara çarpmamak için azami frenleme
uygulayabiliyor. Actros’ta dış aynalar yerine
sunulan MirrorCam donanımı sayesinde ilk
defa bir kamyonun dış aynaları da kaldırıldı.
Actros’un dördüncü lansmanı sürücü çalışma
alanına uygulandı. Direksiyon simidinin
arkasındaki ana renkli ekran ve dokunmatik
ekran niteliğindeki ikincil ekran, Yeni Actros’un
multimedya kokpitini oluşturuyor. Haziran
2021’den bu yana, son nesil Actros’ta ikinci
nesil Aktif Sürüş Asistanı (ADA 2) opsiyonel
ekipman olarak sunulmaya başlandı. Bu
ekipmana alt özellik olarak dâhil edilen
Acil Durum Fren Asistanı, görsel ve sesli
uyarılara rağmen sürücünün direksiyona
müdahale etmediği durumda acil durum
freni uygulayabiliyor. Haziran 2021’den bu
yana Actros’ta sunulan geliştirilmiş dönüş
yardım sistemi Active Sideguard Assist artık
yalnızca sürücüyü ön yolcu tarafındaki hareket
halindeki yayalar veya bisikletlilerle ilgili
uyarmakla kalmayıp, sürücü yanıt vermezse
aracı durdurmak için 20 km/s hıza kadar olan
dönüşlerde otomatik fren de uygulayabiliyor.

ETKILEYICI ÖZEL ÜRETIM MODELLER
Mercedes-Benz, yeniliği seven profesyonel
kamyon sürücüleri ile kişisel tarza ve yüksek
konfora önem veren, kendi araçlarını kullanıp
araçlarını evi gibi gören nakliye sürücüleri
için seri üretim modellerinin yanı sıra düzenli
olarak Black Liner ve White Liner, Edition
1 veya sadece geçtiğimiz yıl sunulan Edition
2 gibi sınırlı sayıda özel üretim modelleri
de piyasaya sürüyor. İç ve dış mekandaki ek
özellikler ve özel tasarım öğeleri ile araçlar
her zaman yüksek tanınırlık düzeyine sahip
benzersiz bir karaktere kavuşuyor.
EACTROS: ŞARJ EDILDI VE YOLA
ÇIKMAYA HAZIR
Son olarak, eActros’la birlikte 2021 yılında
Mercedes-Benz kamyonlarında yeni bir dönem
başladı. Özellikle ağır hizmet taşımacılığı için
tasarlanan Mercedes-Benz yıldızlı ilk seri
üretim elektrikli kamyon, Haziran 2021’in
sonunda tanıtıldı. eActros’un teknolojik
merkezi, iki kademeli şanzıman ve iki adet
entegre elektrikli motordan oluşan tahrik
ünitesinden oluşuyor. Bu iki motor, muazzam
sürüş kolaylığı ve yüksek sürüş dinamiği
sağlıyor. Sessiz ve sıfır emisyonlu elektrikli
araçlar gece teslimatları için uygun olduğu
gibi dizel araçların yasak olduğu şehirlerde de
şehir içi trafiğine uygun. eActros, MercedesBenz Trucks’ın yerel olarak CO2 nötr karayolu
taşımacılığına yönelik açık bir taahhüttür.
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Mercedes-Benz Türk’ten 3 Kıtaya Otobüs İhracatı
Türkiye’den ihraç edilen her 4 otobüsten 3’ünü üreten Mercedes-Benz Türk, dünyanın dört bir
yanına otobüs ihraç ederek bu alandaki başarısını sürdürüyor.

T

ürkiye’deki faaliyetlerine 1967 yılında
başlayan Mercedes-Benz Türk,
Ocak-Ekim 2021 döneminde Türkiye
iç pazarına 178 adet şehirler arası, 40
adet de şehir içi otobüs olmak üzere toplamda
218 adet otobüs satışı gerçekleştirdi. MercedesBenz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda
ürettiği otobüslerin ihracatına da hız kesmeden
devam etti.

105 ADETTEN FAZLA
Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs
Fabrikası’nda üretilen otobüslerin ihracatı
Ekim 2021’de de aralıksız olarak devam etti.
Fransa ay bazında 105 adetle en fazla otobüs
ihraç edilen ülke oldu. Fransa’yı 26 adetle İtalya
takip ederken, Avusturya’ya da 6 adet otobüs
ihracatı gerçekleştirildi.
Kuzey Amerika pazarına özel olarak
geliştirilen yeni Mercedes-Benz Tourrider,
Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs
Fabrikası’nda üretilip, ihraç edilecek. Yeni
Tourrider, Mercedes-Benz markasıyla Amerika
pazarı için Hoşdere’de üretilen ilk otobüs
olmasının yanı sıra, fabrikanın paslanmaz
çelikten ürettiği ilk otobüs unvanını da
kazanıyor.

EN BÜYÜK İHRACAT PAZARI AVRUPA
Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs
Fabrikası’nda üretilen otobüsler, ağırlıklı olarak
aralarında Fransa, İtalya ve İngiltere olan
Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. MercedesBenz Türk ürettiği otobüsleri aynı zamanda
Suudi Arabistan, Katar, Reunion gibi farklı
kıtalardaki bölgelere de ihraç ediyor.

Yılın Ticari Aracı Yeni Renault Kango

I

Yeni Renault Kangoo Van, 24 Avrupalı gazeteciden oluşan jüri tarafından
2022 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) seçildi.

VOTY Jüri Başkanı Jarlath Sweeney, Lyon’daki Solutrans ticaret
fuarında, Renault Grubu Hafif Ticari Araçlar İş Birimi Kıdemli
Başkan Yardımcısı Mark Sutcliffe’e yeni Kangoo Van için 2022
Uluslararası Yılın Ticari Aracı ödülünü takdim etti. Ticari,
endüstriyel ve ulaşım araçlarında uzman 24 önde gelen gazeteciden
oluşan Pan-Avrupa jürisinin değerlendirmesinde, Renault’nun yeni
hafif ticari aracı geçtiğimiz aylarda pazara sunulan 11 farklı markanın,
14 hafif ticari aracını geride bırakarak birinci oldu.
IVOTY jürisi, Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödülü’nü belirlerken;
araçların hafif ticari araç sektörünün verimlilik,
güvenlik, sürdürülebilirlik ve çevre standartlarına
katkısını değerlendiriyor. Master (1998), Trafic (2002)
ve Kangoo Z.E. olmak üzere, bu ödülle birlikte bir
Renault ticari aracı 4. Kez IVOTY ödülü kazanmış oldu.

Otokar’a İki Ödül Birden

Türkiye’nin lider otobüs üreticisi Otokar, dünyanın dört bir yanında adından söz ettirmeye devam ediyor.

K

oç Topluluğu şirketlerinden
Otokar, ticari araç tarafındaki
başarısıyla hem ülkemizde hem
de dünyada adından söz ettirmeye
devam ediyor. Şehirler arası, servis ve okul
taşımacılığı gibi geniş bir kullanım alanı
sunmak üzere tasarlanan ve büyük beğeni
toplayan otobüsü Territo U, tasarımdaki
başarısını bir kez daha kanıtladı.
Otokar Ticari Araçlar Endüstriyel Tasarım
ekibi tarafından Türkiye’de tasarlanan ve
tamamı Otokar mühendisleri tarafından
üretilen Territo U, uluslararası arenada iki
farklı ödüle layık görüldü. Başta Avrupa
olmak üzere dünyanın 50’den fazla ülkesinde
milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat
imkanı sunan Otokar, güçlü, dinamik ve
yenilikçi tasarımıyla öne çıkan otobüsü

Territo U ile ilk ödülünü BIG SEE Awards
2021’de kazandı. Şirket, ilki 2018 yılında
düzenlenen ve bu yıl 21 ülkeden katılımın
gerçekleştiği BigSEE’de “Mobilite” dalında
ödülün sahibi oldu. Sınırları aşan tasarımıyla

Otokar Territo U, ikinci ödülünü ise European
Product Design Award’tan kazandı. Araç,
dünyanın dört bir yanından binlerce tasarım
projesinin yarıştığı organizasyonda, “Ulaşım ve
Toplu Taşıma” alanında ödüle layık görüldü.
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Mercedes-Benz Türk’ün Kamyon Sektöründeki Başarı Hikayesi
Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrika Direktörü / İcra Kurulu Üyesi Uluç Batmaz ile kamyon
sektörüne dair merak ettiklerimizi ve bu yıl 35. yaşını kutlayan Mercedes-Benz Türk Aksaray
Kamyon Fabrikası hakkında konuştuk.

A

çılışı 11 Ekim 1986 tarihinde
gerçekleşen Mercedes-Benz Türk
Aksaray Kamyon Fabrikası, Ekim
2021 itibarıyla 35. yaşını kutluyor.
Daimler Truck AG’nin önemli kamyon
üretim üslerinden biri konumunda ve dünya
standartlarında üretim yapan MercedesBenz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası,
kurulduğu günden bu yana yatırımlarıyla
kendini yenilemeye ve geliştirmeye devam
ediyor. Türkiye’de üretilen her 10 kamyondan
7’sinin üretimine imza atan Mercedes-Benz
Türk Aksaray Kamyon Fabrikası; üretimiyle,
istihdamıyla, AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile
Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına
katkı sağlamayı sürdürüyor.
Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrika
Direktörü / İcra Kurulu Üyesi Uluç Batmaz
ile Aksaray Kamyon Fabrikası’nı, markanın
sektördeki konumu ve hedefleri hakkında
görüştük.
35 YILDA AKSARAY FABRIKASI’NDA
TOPLAM KAÇ ADET KAMYON
ÜRETILDI?
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon
Fabrikamızda Ağustos ayında 300.000’inci
kamyonumuzu üretim bandından indirerek
önemli bir dönüm noktasına ulaştık. MercedesBenz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası,
kurulduğu günden bu yana yatırımlarıyla
kendini yenilemeye ve geliştirmeye devam
ediyor. 1.600’ün üzerinde çalışanı ile Türkiye’de
üretilen her 10 kamyondan 7’sinin üretimine
imza atan Mercedes-Benz Türk Aksaray
Kamyon Fabrikası; üretimiyle, istihdamıyla,
AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile Türkiye’nin
ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı
sağlamayı sürdürüyor. 1986’dan bu yana 35
yılda Aksaray Kamyon Fabrikamızda üretilen
kamyon adedi 306.000’i aştı.
BU SÜREÇTE FABRIKAYA TOPLAM NE
KADARLIK BIR YATIRIM YAPILDI?
Mercedes-Benz Türk, 2020 sonu itibarıyla
Türkiye’deki faaliyetleri için toplamda 1.3
milyar Euro’yu aşkın yatırım değerine ulaştı.
Sadece Aksaray Kamyon Fabrikası için 35 yılda
yapılan toplam yatırım miktarımız 500 milyon
Euro’u aşkın. Üretim alanındaki yatırımlarımız
haricinde; kamyon ürün grubu özelinde
üstlendiğimiz küresel ek sorumluluklarımız
sebebiyle; 2018 yılında 8,4 milyon euro’luk
yatırım ile Aksaray Kamyon Fabrikamız
bünyesinde Aksaray AR-GE Merkezimizi
faaliyete aldık.
KAÇ ÜLKEYE IHRACAT
YAPIYORSUNUZ?
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.
MERCEDES-BENZ TÜRK, KAMYON
PAZARINDA ILK 10 AYDA NASIL
BIR PERFORMANS GÖSTERDI? BU
DÖNEME YÖNELIK SATIŞ, IHRACAT VE
ÜRETIM ADEDI NE OLDU? 2020’NIN
AYNI DÖNEMINE GÖRE NASIL BIR
DEĞIŞIM OLDU?
2021 yılının ilk çeyreğinde güçlü bir pazar
gözlemledik. Ülkede olağanüstü bir durum
yok ise oluşması beklenen pazarı “normal yıl
pazarı” olarak adlandırıyoruz. 2021’in ilk 3
ayına, hatta ilk yarısına baktığımız zaman,
bunun Türkiye’deki normal bir kamyon pazarı
yılına işaret ettiğini gördük. Bu tabii pandemi
şartlarında da belli oranda devam etti. Global
düzeyde ortaya çıkan ve etkisini yılın ikinci
yarısından itibaren daha fazla hissettiren yarı
iletken tedarik sorunu 2021 pazarına en büyük
etkiyi yaptı. Bu etkiyi de özellikle yılın ikinci
yarısından itibaren gözlemlemeye başladık.
Sektörün 10 aylık rakamlarına bakarsak
16 ton ve üstü çekici satışları geçen yıla göre
yüzde 73 oranında artarak 13.406 adet olurken,
kamyon satışları da yüzde 62 oranında artarak
6.439 adet olarak gerçekleşti.
Mercedes-Benz Türk olarak; 2021 yılının
10 ayı sonunda geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile
karşılaştırma yaptığımızda; üretimimiz yüzde
69 artarken ihracatımız ise yüzde 49 oranında
arttı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre çekici
satışımız yüzde 82 oranında artarken kamyon
satışımız ise yüzde 36 oranında arttı.
YILSONU IHRACAT VE IÇ PAZAR SATIŞ
HEDEFLERINIZ NELER?
Kamyon ürün grubunda her ne kadar yılın
ilk 10 ayında, 2020’ye kıyasla hem yurtiçi
pazar hem de ihracat pazarlarında bir büyüme
yaşanmış olsa da pandemi ile birlikte ortaya
çıkan çip krizi tamamen ortadan kalkmadan
yılsonu projeksiyonuyla ilgili kesin ifadeler
kullanmak pek mümkün olmuyor.

Pandeminin belki doğrudan üretim
üzerinde etkisi değil ama global düzeyde çıkan
ve etkisini yılın ikinci yarısından itibaren daha
fazla hissettiren yarı iletken tedarik sorunu
2021 pazarına en büyük etkiyi yaptı ve yapmaya
devam ediyor diyebiliriz. Bu etkiyi de özellikle
yılın ikinci yarısından itibaren gözlemlemeye
başladık.
Şu anda pazar artık müşteri talebinden
ziyade hangi marka ne kadar araç üretebiliyor
ya da ithal edebiliyor bununla şekillenir
duruma geldi. Dolayısıyla pazarın büyüklüğü
yılın geri kalanında da talepten ziyade arzın
trendine göre şekillenecek diyebilirim.
EKLEMEK ISTEDIKLERINIZ?
Bu sene Aksaray Kamyon Fabrikamızın
35. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz.
Türkiye’nin kalbinde yer alan Aksaray Kamyon
Fabrikamızın, geride bıraktığı mükemmel
çalışmalarla dolu 35 yılına baktığımızda, köklü,
adanmış ve güçlü bir organizasyon görüyoruz.
Mercedes-Benz Türk olarak bir şehrin kaderini
değiştirmedeki etkimiz nedeniyle gururluyuz.
Zaman içerisinde gördük ki Aksaray, yerel
kalkınmanın en güzel örneklerinden biri olarak
dünyadaki sayılı Mercedes-Benz şehirlerinden
biri oldu. İldeki en büyük istihdam sağlayıcı
oluşumuz, üretimimiz, ihracatımız, AR-GE ve
yatırım faaliyetlerimizle hem Aksaray’ın hem de
ülkemizin ekonomisine katma değer sağlıyoruz.

24

1 - 31 ARALIK 2021 • SEKTÖRDEN

Mercedes-Benz Türk’te Yeni Atamalar Yapıldı
Mercedes-Benz Türk yönetim ekibinde gerçekleştirilen yeni atamalar doğrultusunda,
1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla yöneticiler yeni görevlerini üstlenmeye başladı.

M

ercedes-Benz Şirket içi
rotasyona destek veren
Mercedes-Benz Türk, iş
ilanlarını öncelikle kendi insan
kaynağına bildirerek, çalışanlar lehine olacak
kararları almak için özen gösteriyor.
BARIŞ SEVER, BUSSTORE GRUP
MÜDÜRÜ OLARAK ATANDI
2014 yılından
bu yana MercedesBenz Türk Müşteri
Hizmetleri - Kamyon
Teknik Grup Müdürü
görevini yürüten
Barış Sever, 1 Ekim
2021 tarihi itibarıyla
BusStore Grup
Müdürü görevini
Oytun Balıkçıoğlu’ndan devralıyor. Yıldız
Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği’nden mezun olan ve yüksek
lisansını İstanbul Üniversitesi İşletme
Bölümü’nde tamamlayan Barış Sever, 2001
yılında Mercedes-Benz Türk bünyesinde Satış
Sonrası Hizmetler Ürün Mühendisi olarak
göreve başlayarak, sırasıyla Yedek Parça
Sipariş Yönetimi Birim Müdürü, Yedek Parça
Ambar Yönetimi Birim Müdürü olarak görev
yaptı. 2014 yılında da Satış Sonrası Hizmetler
Garanti ve Kamyon Teknik Operasyonları Grup
Müdürlüğü görevini üstlendi.

OYTUN BALIKÇIOĞLU, TRUCKSTORE
GRUP MÜDÜRÜ OLARAK ATANDI
2016 yılından bu yana BusStore Grup
Müdürü görevini yürüten Oytun Balıkçıoğlu,
1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla TruckStore Grup
Müdürü görevini Kıvanç Aydilek’ten devralıyor.
Avusturya Lisesi’nin ardından 2000 yılında
Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden
mezun olan Oytun Balıkçıoğlu, Mart 2004’te
Mercedes-Benz Türk bünyesinde Bayi Ağı
Geliştirme Departmanında/İş Yönetimi,
Süreç ve Sistem uzmanı olarak göreve
başlayarak, 2009’da aynı departmanda Birim
Yöneticisi, 2012’de de grup müdürlüğü ve
2016’da BusStore Satış ve Pazarlama Müdürü
görevlerini üstlendi. Oytun Balıkçıoğlu,
TruckStore Grup Müdürü görevinin yanı sıra
Dijital Dönüşüm Ofisi Yöneticiliği ve Dijital
Veri Yöneticisi görevlerini de Mercedes-Benz
Türk içinde sürdürüyor.

KIVANÇ AYDILEK, OTOBÜS
PAZARLAMA GRUP MÜDÜRÜ
OLARAK ATANDI
2016 yılından bu yana TruckStore Grup
Müdürü görevini yürüten Kıvanç Aydilek, 1
Ekim 2021 tarihi itibarıyla Mercedes-Benz
Türk Müşteri Hizmetleri - Otobüs Pazarlama
Grup Müdürü görevini Özgür Taşgın’dan
devralıyor. Marmara Üniversitesi İktisat
Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olan
Kıvanç Aydilek, 2006 yılında Otomobil Bayi
Yönetim Projesi-Satış Süreçleri Uzmanı olarak
Mercedes-Benz bünyesine katıldı. 2009’da
Bayi Ağı Geliştirme Birim Müdürü ve 2012’de
Bayi Ağı Geliştirme Grup Müdürü olan Kıvanç
Aydilek, 2016’da TruckStore Grup Müdürü
olarak görev yaptı. Özgür Taşgın, MercedesBenz Türk Otobüs Satış Operasyonları Grup
Müdürü olarak atandı

ÖZGÜR TAŞGIN, OTOBÜS SATIŞ
OPERASYONLARI GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVINI DEVRALIYOR
2019 yılından
bu yana MercedesBenz Türk Müşteri
Hizmetleri- Otobüs
Pazarlama Grup
Müdürü görevini
yürüten Özgür Taşgın,
1 Ekim 2021 tarihi
itibarıyla Otobüs Satış
Operasyonları Grup
Müdürlüğü görevini
devralıyor. Yıldız
Teknik Üniversitesi
Elektrik Mühendisliği’nde lisansını ve Marmara
Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon
Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlayan
Özgür Taşgın, 2003’te Kalite Güvence
Mühendisi olarak Mercedes-Benz Türk
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda göreve başladı.
Özgür Taşgın, 2009 yılında Kalite Güvence
Birim Müdürlüğü ve 2016’da Pazarlama
Merkezi Otobüs SSH Teknik Operasyonlar
Grup Müdürlüğü görevlerinden sonra 2019
yılında Pazarlama Merkezi Otobüs SSH
Pazarlama Grup Müdürü oldu.
MEHMET KARAL, MERCEDESBENZ TÜRK MÜŞTERI HIZMETLERI
KAMYON TEKNIK GRUP MÜDÜRÜ
OLARAK ATANDI
2018 yılından bu yana Avustralya/Yeni
Zelanda ve Pasifik Bölgesi Ülke Müdürlüğü
görevini yürüten Mehmet Karal, 1 Ekim
2021 tarihi itibarıyla Mercedes-Benz Türk
Müşteri Hizmetleri - Kamyon Teknik Grup
Müdürü görevini Barış Sever’den devralıyor.
Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği
Bölümü’nde lisansını, Yeditepe Üniversitesi’nde
Pazarlama Yönetiminde MBA yüksek lisansını
tamamlayan Mehmet Karal, 2002 yılında
Mercedes-Benz Türk bünyesinde Yedek
Parça Pazarlama bölümünde göreve başladı.
2002-2007 yıllarında Satış Sonrası Hizmetler
bünyesinde çeşitli görevler üstlendikten
sonra, 2007 yılında Otobüs ürün grubu
bünyesinde Ortadoğu, Afrika ve İran Satış
Sonrası Hizmetler Servis Müdürlüğü, 2013
yılında Ortadoğu ve Kuzey Afrika Otobüs Satış
Sonrası Hizmetler Müdürlüğü ve 2018 yılında
ise Avustralya/Yeni Zelanda ve Pasifik Bölgesi
Ülke Müdürlüğü görevlerini üstlendi.
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Mercedes-Benz’den Büyük Hediye
Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, 31 Aralık tarihine kadar sürecek kampanya
kapsamında, büyük hediyeler sizleri bekliyor.

M

ercedes-Benz Hafif Ticari
Araçlar yeni bir servis
kampanyası ile müşterilerine
avantajlar sunmayı sürdürüyor.
Kasım ayında, “Rotanı Mercedes-Benz Yetkili
Servislerine, Aldığın Hizmeti Akaryakıta
Çevir!” sloganıyla başlayan yeni satış sonrası
hizmetler kampanyası kapsamında, 31 Aralık
2021 tarihine kadar 2018 model ve daha eski
hafif ticari aracını, Mercedes-Benz Yetkili

Servisleri’ne getirerek mekanik
atölyelerde orijinal yedek parça ve
işçilik dahil, KDV hariç 2.000 TL
ve üzeri işlem yaptıranlara, Shell
istasyonlarında kullanılmak üzere
500 TL’ye varan akaryakıt çeki hediye
ediliyor. Kampanya kapsamında 2.0003.000 TL arası işlemler 250 TL, 3.000
TL ve üzeri işlemler ise 500 TL Shell
akaryakıt çeki kazandırıyor.

DKV’nin Tek Kutu Kolaylığı Artık İsviçre’yi de Kapsıyor
Uluslararası taşımacılara Avrupa’da tek kutu ile hızlı ve kolay geçiş imkânı sağlayan
DKV Box Europe kutusu artık İsviçre’nin tüm ücretli yol şebekelerinde aktif.

A

vrupa’nın lider mobilite hizmetleri sunucusu DKV Mobility,
İsviçre’deki ücretli yol ödemelerinin artık DKV Box Europe
ile yapılabileceğini açıkladı. DKV’nin Avrupa ülkelerinde tek
kutu ile hızlı ve kolay geçiş imkânı sunan DKV Box Europe
adlı kutusu İsviçre’nin bütün ücretli yol şebekelerini kapsıyor.
‘İŞ VERIMLILIĞINI ARTIRAN GÜVENILIR ÇÖZÜM’
DKV Mobility Ücretli Yol Hizmetleri Genel Müdürü Jérôme
Lejeune konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“DKV Mobility’nin amacı Avrupa boyunca tedarik zincirinin
işleyişini kolaylaştırmak üzere bütün yolları açmaktır. Şimdi İsviçre’nin
DKV Box Europe kullanımına hazır olduğunu bildirmekten mutluluk
duyuyoruz. Kutumuz güvenilirlik ve kolaylık sunuyor. Kamyon filosu
bulunan müşterilerimiz için güvenilir bir çözüm olmasının yanı sıra iş
verimliliği de sağlıyor.”

İsviçre’nin de
katılımıyla DKV Box
Europe artık Avrupa’nın
11 ülkesinde bulunan 14
ücretli yol sisteminde
hizmet veriyor. Bu ülke ve
bölgeler şöyle sıralanıyor:
Almanya, Belçika, Fransa,
Avusturya, İspanya,
Portekiz, Bulgaristan,
İtalya, Macaristan,
Polonya ve İsviçre’nin
yanı sıra Warnow
Geçidi, Herren Tüneli ve
Liefkenshoek Tüneli.

Anadolu Isuzu’dan Yeni Nesil Citi Volt

Anadolu Isuzu, 12 ve 18 metrelik sıfır emisyonlu yeni Citi VOLT elektrikli otobüs modellerinde,
Proterra’nın sektör lideri ticari araç batarya teknolojisine yer verecek.

T

ürkiye’nin lider ticari araç üreticisi
Anadolu Isuzu ile ticari araç
elektrifikasyon teknolojisinde önde
gelen yenilikçi firmalardan Amerika
merkezli Proterra Inc., Anadolu Isuzu’nun
elektrikli otobüsü Citi VOLT için işbirliğine
imza attı. İşbirliği kapsamında Anadolu
Isuzu, 12 ve 18 metrelik sıfır emisyonlu yeni
Citi VOLT elektrikli otobüs modellerinde
güç kaynağı olarak Proterra’nın ticari araç
batarya teknolojisini kullanacak. Citi VOLT’a
güç sağlayacak olan Proterra batarya sistemi,
tek bir şarjla 200 ilâ 405 km’lik sürüş olanağı
ile Avrupa toplu taşıma pazarının taleplerini
karşılayacak.
AVRUPA PAZARINA GIRIŞINI SAĞLADI
Anadolu Isuzu hedef pazarlarının yerel
ihtiyaçları için geliştirdiği ticari araçlarla
küresel bir marka olma yolunda emin
adımlarla ilerliyor. Türkiye’de olduğu kadar
dünya pazarlarında da iddia sahibi olan
Anadolu Isuzu, çevre dostu otobüsleri ile yeni
teknolojiler geliştirmeye odaklanıyor. Anadolu
Isuzu’nun ilk 8 metrelik elektrikli otobüsü
NovoCiti VOLT Avrupa’daki tanıtım turnesinde
büyük övgüler aldı.

Anadolu Isuzu 12 ve 18 metrelik sıfır
emisyonlu yeni Citi VOLT elektrikli otobüs
modellerinde daha düşük işletme maliyeti,
daha uzun menzil ve azami verimlilik sunmayı
amaçlıyor.
UZUN SÜRE TEST EDILDI
ABD’de tasarlanıp üretilen Proterra batarya
sistemleri, Anadolu Isuzu gibi ileri gelen
ticari elektrikli araç üreticilerinin ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik kompakt, emniyetli ve
güçlü bir çözüm oluşturuyor.

Şirketin yolcu otobüslerince katedilen
toplam 20 milyon kilometreden fazla mesafede
kendini kanıtlamış olan Proterra batarya, azami
menzil için oluşturulmuş sektör lideri enerji
yoğunluğu, farklı tip araçlara uyarlanabilme
kolaylığı ve çetin çevre koşullarına dayanıklı
hale getirilmiş ticari kalitedeki mahfaza gibi
nitelikleri bir araya getiriyor. İşbirliği ile
Anadolu Isuzu, elektrikli araç piyasasındaki
nüfuz ve penetrasyonunu artırırken, Proterra
Powered da Avrupa toplu taşıma pazarına adım
atmış oldu.
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Mars Logistics’ten Rekor Satın Alma

Mars Logistics, 150 adet Mercedes-Benz Actros 1848 LSnRL siparişini teslim aldı.

K

amyon ürün grubu pazarının
lideri Mercedes-Benz Türk, Mars
Logistics’e 2021 yılında toplam 150
adet Actros 1848 LSnRL teslimatı
gerçekleştirdi.
Mars Logistics, teslim aldığı 150 adet yeni
Mercedes-Benz yıldızlı aracını uluslararası
nakliye alanında kullanacak. Kamyon ürün
grubu pazarının lideri Mercedes-Benz Türk,
faaliyetlerine 1989 yılında İstanbul’da başlayan
Mars Logistics’e 2021 yılında toplam 150 adet
Mercedes-Benz Actros 1848 LSnRL teslimatı
gerçekleştirdi. Gerçekleşen bu dev satın
almanın ardından Angel Blue Restaurant’ta
bir teslimat töreni düzenledi. Bu teslimat,
Mercedes-Benz Türk ile Mars Logistics
arasındaki ilk büyük iş ortaklığı olma özelliğini
taşıyor.

Adıyaman Belediyesi Tercihini Mercedes Conecto Solo’dan Yana Kullandı
Adıyaman Belediyesi, yeni araç alımında tercihini, çarpışma önleyici fren asistanı ve dönüş yardımcısı gibi
yüksek teknolojili öncü güvenlik donanımlarıyla ilkleri sunan Mercedes-Benz Conecto Solo’dan yana kullandı.

A

dıyaman Belediyesi, toplu ulaşım hatlarında kullanılmak
üzere 5 adet 2021 model Mercedes-Benz Conecto Solo aracı,
Adıyaman Belediye binasında düzenlenen törenle teslim
aldı. Adıyaman halkına hizmet verecek olan MercedesBenz Conecto Solo; şehir içi otobüs sektöründe Türkiye’de ilk defa
sunulan çarpışma önleyici fren asistanı ve dönüş yardımcısı gibi
güvenlik donanımlarıyla fark yaratıyor. Dünyanın en modern otobüs
fabrikalarından olan Hoşdere Otobüs
Fabrikası’nda üretilen MercedesBenz Conecto Solo, tam alçak
tabanlı yapısıyla geniş bir iç mekâna
sahipken; ekonomik ve çevreci E6
motoruyla benzersiz yakıt ekonomisi
sağlayan reküperasyon (geri
kazanım) modülünü de barındırıyor.

Sadece yeni Conecto otobüslerinde bulunan bu modül sayesinde
otobüsün gazsız sürüş ve frenleme sırasında depoladığı enerji, ilave
yakıt tasarrufu olarak geri dönüyor. Yangın ikaz ve söndürme sistemi,
engelli rampası, otomatik klima sistemi gibi pek çok aksesuarla
donatılan Conecto Solo, yüksek güvenlik ve konfor standartlarını bir üst
basamağa taşıyor.

Logitork Lojistik, 10 Adetlik Mercedes Actros 1848 LS’yi Bünyesine Kattı
Kamyon ürün grubu pazarının lideri Mercedes, Logitork Lojistik’e 10 adet Actros 1848 LS teslimatı gerçekleştirdi.

U

luslararası nakliye hizmetlerinde
kullanılacak olan Actros 1848
LS’ler ADR ve büyük yakıt deposu
gibi özel donanımlara sahip. Akar
Lojistik Şirketler Grubu şirketi olarak 2020
yılında kurulan Logitork Lojistik, ilk 0 km araç
yatırımında Mercedes-Benz markasını tercih
etti. Logitork Lojistik, 10 adet Mercedes-Benz
Actros 1848 LS’yi filosuna kattı.
Logitork Lojistik, güçlü filosu, sunduğu
hizmet kalitesi ve müşteri ağıyla, sektörde
edindiği güvene dayalı başarıyı dünya
ülkelerine taşımak için Türkiye – Avrupa
hattına Almanya’dan giriş yaptı. Şirket, kısa
süre içinde adını sektörün yurt dışındaki
önemli firmaları arasına yazdırmayı hedefliyor.
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon
Fabrikası’nda üretilen Actros çekici ailesi;
yakıt ekonomisi, teknoloji, güvenlik ve
konfor odaklı yapılan standart donanım
değişiklikleri ile pazarda ön plana çıkıyor.

Yapılan değişiklikler sonucu araçların motor
güçleri ve performansları artırılırken; sahip
oldukları Economy/Power sürüş programı ve
optimize edilmiş arka aks tahvil oranları ile
yakıt ekonomisi sağlanıyor. Aktif Fren Asistanı
5, LED Gündüz Sürüş Farı ve Elektronik Park
Freni tüm Actros çekici ailesinde standart
olarak sunuluyor.
Actros 1848 LS, standart donanımları
arasında yer alan; üst ve yan rüzgârlıklar
sayesinde yakıt ekonomisine katkıda
bulunuyor. 2,5 metre genişliğindeki çift
yataklı, düz zemin StreamSpace sürücü
kabininde bulunan; buzdolabı, ısıtmalı koltuk
ve Multimedya Kokpit ile kullanıcıya konfor
sunan araç; standart donanımı içinde yer alan
750 kW gücündeki retarderi ve güçlendirilmiş
motor freni, 480 beygir
gücündeki motoru ve 1.300
litre yakıt tankı ile uzun
yolda yüksek performanslı ve
güvenli sürüş imkânı sunuyor.

Actros’un üstün özellikleri ile donatılan
Mercedes-Benz çekici ailesinin üyeleri Actros
1845 LS, 1848 LS, 1851 LS ve 1851 LS Plus;
sürücü ve araç sahiplerine teknoloji, yakıt
ekonomisi, güvenlik ve konfor konularında
sundukları benzersiz
özellikleriyle müşteri
beklentilerine cevap
vererek, Türkiye
kamyon pazarındaki
Mercedes-Benz
markasının gücünü bir
kez daha vurguluyor.
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Mercedes-Benz’den Ekol Lojistik’e Dev Teslimat
Mercedes-Benz Türk, Türkiye ve Avrupa lojistik sektörünün önde gelen şirketlerinden olan
Ekol Lojistik’e 150 adet Mercedes-Benz Actros 1848 LSnRL araç teslimatı gerçekleştirdi.

E

kol Lojistik, teslim aldığı 150 adet
yeni Mercedes-Benz yıldızlı aracını
uluslararası nakliye alanında
kullanacak. Gerçekleştirilen bu
teslimat 2021 yılının nakliye sektöründeki
en yüksek adetli teslimatlarından biri olması
nedeniyle ayrı önem taşıyor.

Mercedes-Benz Türk, 13 yılı aşan bir
iş ortaklığı bulunan Ekol Lojistik ile filo
teslimatlarına bir yenisini daha ekledi.
Mercedes-Benz Türk; 1990 yılında kurulan,
taşımacılık, kontrat lojistiği, dış ticaret, gümrük
ve tedarik zinciri yönetimi alanında 13 ülkede
kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren

Ekol Lojistik’e 2021 yılı içerisinde toplam 150
adet Mercedes-Benz Actros 1848 LSnRL satışı
gerçekleştirdi. Gerçekleşen bu satışın ardından
Angel Blue Restaurant’ta bir teslimat töreni
düzenledi.

Orman Genel Müdürlüğü’ne 5 Adet Volvo FMX 6x6 Teslim Edildi
Volvo Trucks, Orman Genel Müdürlüğü’ne 5 adet Volvo FMX 6x6 itfaiye aracı satışı gerçekleştirdi.
Volvo FMX 6x6 kamyonların, engebeli arazilerde ve yüksek tonajlarda maksimum hareket
kabiliyetine sahip olması Orman Genel Müdürlüğü’nün tercihinde etkili oldu.

H

er türlü koşulda yüksek performans ve verimlilik sağlayan
kamyonlarıyla gerek özel, gerekse kamu sektörünün
vazgeçilmez tercihi olan Volvo Trucks, Orman Genel
Müdürlüğü’ne yapılan Volvo FMX 6x6 itfaiye araçlarının
teslimatını gerçekleştirdi. Kamyon, çekici ve yangın arazözü olmak
üzere filosunda yaklaşık 1500 adet aracı bulunan kurum, Volvo
Trucks’ın müşterilerine her türlü çalışma koşuluna uygun, terzi usulü
araç sunabilmesi nedeniyle Volvo Trucks markasını tercih etti. Orman
Genel Müdürlüğü’ne teslim edilen araçlar, coğrafyasında zorlu dağ
yollarını barındıran illerde, orman yangınlarına müdahaleye destek
olmak üzere hizmet verecekler.
En zorlu koşullarda, çamura saplanmadan müdahaleye destek
olmak için tasarlanmış Volvo FMX kamyonlar, performans, yakıt
tasarrufu, güç ve dayanıklılıkta rakiplerini geride bırakıyor. Yakıt
tasarruflu yeni 420HP gücünde Euro6 motoru ve akıllı I-Shift
şanzımanı ile yakıt verimliliği sunarken, otomatik çekiş kontrol sistemi
sayesinde engebeli ve zorlu arazi koşullarında sürüş güvenliğinin yanı
sıra konforu da göz ardı etmiyor. Ayrıca Volvo Trucks’a özel 6x6 çekiş
sistemi, şanzımana ve motora entegre çalışan PTO’lar, yüksek seviye
off-road ve dar alanda manevra özelliğiyle, zorlu arazi koşullarında dahi
mükemmel hareket kabiliyeti sağlıyor.

Orman Genel
Müdürlüğü’nde yapılan
teslimat töreninde,
Volvo Trucks Üst
Yapı ve Kamu Saha
Satış Müdürü Emrah
Kutlu ile Orman Genel
Müdürlüğü yetkilileri
yer aldı.

Mercedes-Benz Türk’ten, Altur Turizm’e 20 Yeni Otobüs Teslimatı
Altur Turizm, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen 19 adet Tourismo 15 ve
1 adet Travego 16 alımı gerçekleştirerek 2021 yılı içindeki en önemli yatırımlarından birine imza attı.

M

ercedes-Benz Türk ve Altur
Turizm yöneticilerinin bir
araya geldiği otobüs teslimat
töreni, Altur Turizm’in
İstanbul Yenibosna’daki merkez tesislerinde
yapıldı. Personel taşımacılığı sektörünün

Türkiye’deki öncü şirketlerinden Altur Turizm
filosunu, Mercedes-Benz Türk’ten satın aldığı
otobüslerle güçlendiriyor. Mercedes-Benz Türk
Bayii Hassoy Motorlu Vasıtalar aracılığıyla
gerçekleşen satın almayla Altur Turizm 20 adet
Mercedes-Benz marka otobüsü filosuna kattı.
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TOTAL İstasyonları İçin TURPAK’tan Yeni Proje

T

ürkiye’nin lider akaryakıt
şirketlerinden TOTAL
İstasyonları’nda uzun zamandır
kullanılan ve birçok aracın yanlış
yakıt almasının önüne geçen
Yanlış Dolum Önleme Sistemi Geliştirme
Projesi, her geçen gün kendini yenilemeye
devam ediyor. Bu kapsamda TOTAL
İstasyonları IT Birimi, TOTAL Satış Destek
ekibi, TURPAK Proje ve IT birimi iş birliğiyle
geliştirilen Yanlış Dolum Önleme Sistemi
Geliştirme Projesi, geçtiğimiz günlerde Türkiye
çapındaki istasyonların tamamında hayata
geçti.

TOTAL İstasyonları TURPAK iş birliği
ile yaptığı çalışmalarda, akaryakıt dağıtım
şirketleri ve filo sahibi şirketlerin işlerini daha
verimli ve kârlı yönetebilmeleri için, yanlış
dolum önleme sisteminin performansını
hayata geçirdiği bu proje ile güçlendiriyor. Aynı
zamanda kullanıcı deneyimini iyileştirmek
üzere yapılan geliştirmeler ile de, ön saha satış
görevlisinin hata yapmasının önüne geçerek,
müşteri memnuniyetini artırıyor.

Türkiye’de akaryakıt sektörünü Eurodiesel,
mobil ödeme, ozonla hijyen gibi birçok ilkle
ve yenilikçi teknolojiyle tanıştıran TOTAL
İstasyonları,
geniş dağıtım ağı
ile müşterilerine
kaliteli hizmet
ve yüksek
performanslı
ürünler sunuyor.
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Prometeon Türkiye ve Frigo Nevnak Lojistik’ten Büyük İş Birliği
Prometeon, Türkiye’de filo iş birliklerini büyütmeye devam ediyor. Prometeon Türkiye şimdi de
uluslararası nakliye sektörüne 1976’dan beri hizmet veren, sektörün köklü ve öncü firmalardan
Frigo Nevnak Lojistik ile filo iş birliğine imza attı.

T

üm dünyada endüstriyel lastik
odaklı tek şirket olan, Anteo,
Eracle, Tegrys markalarının yanı
sıra Formula ve Pirelli lisansıyla
endüstriyel ve ticari lastikleri
üreten Prometeon Lastik Grubu, Türkiye’deki
filo iş birliklerini genişletmeye devam ediyor.
Şirket bu doğrultuda; karayolu, havayolu,
denizyolu ve intermodal taşımacılığı alanında
uluslararası çapta hizmet sunan Frigo Nevnak
Lojistik ile iş birliği yaptı.
İş birliği kapsamında Prometeon Türkiye,
Frigo Nevnak Lojistik’in 170 araçlık filosuna
“Pro Services” hizmetleri dahilinde yeni lastik
ve kaplama lastik satışı, yurt içi-yurt dışı yol
yardım, filo yönetimi ve maliyetleri düşürmeye
yönelik danışmanlık hizmeti sunacak. Filoda
yer alan 1050 adet lastiğin ölçümleri ve
raporlamaları Prometeon Türkiye tarafından
gerçekleştirilecek.

Petrol Ofisi Bir Günde 4 İstasyon Açtı
Türkiye akaryakıt sektörünün geleneksel lideri Petrol Ofisi, yatırımlarına ve büyümesine hız
kesmeden devam ediyor. Petrol Ofisi son olarak İstanbul’da birbiri ardına yaptığı 4 açılışla
istasyon adedini 1.900’ün üzerine taşıdı.

P

etrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, Petrol Ofisi’nin yaptığı
yatırımlar, gerçekleştirdiği ilkler, attığı güçlü adımlar ile her
zaman ve her koşulda sektörüne örnek olduğunun altını çizdi.
Petrol Ofisi Perakende Direktörü Yiğit Meral de, istasyon
ağının sayısal olarak gelişiminin yanı sıra hizmet ve fiziki alanlarda
kaydettikleri geliştirmelere, yeniliklere de dikkat çekti.

ÜST DÜZEY YÖNETICILER KATILDI
Türkiye akaryakıt sektörünün en büyük dağıtım ağına katılan son
4 istasyonun açılışları, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda gerçekleşti. 12
Kasım Cuma günü gerçekleştirilen açılışlara, Petrol Ofisi CEO’su Selim
Şiper, Perakende Direktörü Yiğit Meral ve şirket yöneticileri katıldılar.

İlk açılış töreni, Tuzla Çayırlar Mevkii’nde bulunan Güvenal
Petrol’de Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Öztürk ve diğer Yönetim
Kurulu Üyeleri’nin ev sahipliğinde düzenlendi. Sonraki tören Tuzla
Aydın Yolu Caddesi üzerindeki Mirap Akaryakıt’ta Yönetim Kurulu
Başkanı Çetin Mirap ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin katılımları ile
yapıldı. Günün üçüncü töreni ise Kartal Üsküdar Caddesi üzerindeki
Dokuz Palmiyeler istasyonunda Şahin Yergün ve acente Öncay Yalçın’ın
ev sahipliğinde gerçekleşti. Günün son açılışı ise Sancaktepe Veysel
Karani Caddesi üzerindeki Başak Akaryakıt’ta, firma sahipleri Murat
Daylan ve Mehmet Daylan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
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Türkiye’nin İlk Nükleer Güç Santrali Akkuyu NGS Güvenli Yakıt
İkmal Sistemlerinde TURPAK Kalitesiyle Yoluna Devam Ediyor

A

kkuyu NGS projesi Türkiye’nin
ilk nükleer güç santrali olmakla
birlikte Rus-Türk ilişkileri
tarihindeki en büyük proje
olma özelliğini taşımaktadır.
Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali projesi,
Rus tasarımı VVER-1200 tipi en modern
reaktörlere sahip, toplam 4800 MW kurulu güç
kapasiteli dört güç ünitesi içermektedir. İnşaat
çalışmaları tamamlandıktan sonra Akkuyu
NGS’nin yılda 35 milyar kWh elektrik üretmesi
ve Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık
%10’unu karşılaması beklenmektedir.
TİTAN 2 IC İÇTAŞ İNŞAAT ANONİM
ŞİRKETİ, Rus Concern TITAN-2 A.Ş. ile
Türk şirketi olan IC İÇTAŞ İNŞAAT SANAYİ
VE TİCARET A.Ş. tarafından Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilk Nükleer Güç Santrali
olan AKKUYU NGS tesislerinin inşaat
çalışmalarının hayata geçirilmesi için kurulmuş
uluslararası bir ortak girişimdir.
TURPAK olarak Türkiye’nin en prestijli
projesi olan Akkuyu NGS şantiye sahasındaki
T2IC’e ait 4 adet yerüstü konteyner tanka
Pompa & Tank otomasyonu, 6 adet mobil
tanker otomasyonu ve 850’ye yakın iş
makinası, jeneratör ve binek araca taşıt tanıma
&uydu takip montajları başarılı bir şekilde
gerçekleştirildi.

T2IC filosundaki 850’ye yakın (binek araç,
iş makinası ve jenaratörler) araç yeni nesil
kablosuz sistem NANO RFID taşıt tanıma
teknolojisiyle ile sorunsuz olarak güvenli yakıt
ikmali yapıyor.
Turpak Kamu ve Filo Satış Yöneticisi Cem
Erdoğan T2IC’nin akaryakıt takibi taleplerine
%100 çözüm sağladıklarını belirterek Turpak
Taşıt Tanıma teknolojilerinin bazı avantajlarını
şu şekilde sıraladı;
Taşıt bazında düzenli Akaryakıt Tüketim
Raporları ile km, litre, tutar, dolum tarihi,
yer ve saat bilgileri takip edilir. Takip edildiği
sürece olası kaçakları engeller.
Taşıtınız
pompa
tarafından
otomatik
olarak algılanır.
Dolum bilgileri
otomatik olarak
transfer edilir.

Programlanmış yakıt cinsi dışında başka
bir yakıt cinsinin dolumu engellenir. Böylece
taşıtınıza hata sonucu yanlış yakıt konulamaz.
Tanımadığı taşıta yakıt vermez. Pompa
tabancası taşıtın deposundan çıkarıldığında
dolum işlemini otomatik olarak keser. Taşıt
dışında başka bir yere dolum yapılamayacağı
için akaryakıtın taşıtlarınızın deposuna
girdiğinden emin olursunuz.
Her akaryakıt alımında araçların konum
bilgileri,sürücü performansı ve ikmal bilgileri
eşleştirilerek tek portal üzerinden raporlanır.

Bütün bilgiler el değmeden tam otomatik
olarak aktarılır. Hiç bir
sistem dışı müdahaleye izin
vermez. Doğruluğundan
emin olduğunuz bilgileri
raporlar halinde size
ulaştırır.

