Ukrayna Uydusu Sich-2-30’un Uzay
Yolculuğu Turkish Cargo ile Başladı
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Ticari dünyasının nabzı

Gazete

www.ticariden.com.tr

YIL: 6 SAYI: 60 FİYATI: 16 TL. 1 - 31 OCAK 2022

Yenilenen Fiat Ducato
Satışa Sunuldu

Fiat Professional ürün gamının
güçlü üyesi Ducato’nun
yenilenen versiyonu Türkiye’de
satışa sunuldu.
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Turpak Yetkilendirilmiş
Otomasyon Şirketi Oldu!

Toyota’nın Yeni Oyuncusu
Proace City Cargo
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TİCARİDEN GAZETESİ
YENİ YILDA DİKKAT ÇEKİYOR

T

icariden Gazetesi yeni sayısıyla
bomba gibi yayına girdi. Ticari
araç sektöründen en yeni
haberlerin içerisinde yer aldığı
Ticariden Gazetesi, bu ay yine dop
dolu içeriği ile karşınızda.

KÜNYE
YIL: 6 SAYI: 60
1-31 OCAK 2022
Tuana Medya
Ticariden Gazete
Ticari Dünyasının Nabzı

Volkswagen Ticari Araç’ın en beğenilen
modellerinden ve markanın MQB
platformunda ürettiği ilk ticari aracı olan
beşinci nesil Caddy, Euro NCAP tarafından
5 yıldızla ödüllendirildi.

İMTIYAZ SAHIBI VE SORUMLU
YAZI İŞLERI MÜDÜRÜ:
İbrahim DAVSAN
ibrahim@ticariden.com.tr
GENEL KOORDINATÖR:
Dilara DAVSAN
info@ticariden.com.tr
SANAT YÖNETMENI:
Duru Meva DAVSAN

Türkiye akaryakıt sektörünü, taşıt tanıma
vasıtası ile otomasyonla tanıştıran Turpak,
sektörde emin adımlar ile devam ediyor.

HUKUK DANIŞMANI:
Av. Merve SAYAR
YAYIN TÜRÜ:
Gazete

Ticari segmentte başarılı işler yapan Fiat’ın
başarılı oyuncusu Ducato, yeni tasarımıyla
karşımıza çıktı. 40. yılını kutlayan Fiat
Profesyonel, yeni model ile bomba gibi yoluna
devam etmek istiyor.

Mercedes-Benz Yıldızı taşıyan ilk seri
üretim elektrikli kamyon Mercedes-Benz
eActros’un çeşitli kapsamları, Mercedes-Benz
Türk Kamyon AR-GE ekipleri tarafından
geliştirildi.

YAYIN DANIŞMANI
Babür GÜREL
HABER MÜDÜRÜ
Alper GÜLER
info@ticariden.com.tr
YAYIN KURULU
Larasu Tuana DAVSAN
Caner DEMİREL
Murat ULU

Scania, satış sonrası servis hizmetlerinde
orijinal yedek parça kullanımının önemini bir
kez daha belirtiyor.
Hava kargo markası, Ukrayna’nın Yer
Gözlem Uydusu Sich-2-30’u, uzaya fırlatılmak
üzere Miami’ye ulaştırdı.

İNTERNET’DE
www.ticariden.com.tr
e-dergilik
www.türkcell.com.tr
www.dMags.net
www.turktelekom.com.tr
REKLAM KOORDİNATÖRÜ
İBRAHIM DAVSAN
ibrahim@ticariden.com.tr

Mutlu Huzurlu Sağlıklı Bir Yıl Dileriz.

BASKI:
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza
No:11/A/41 Yenibosna-Bahçelievler / istanbul
Tel: 0212 454 30 00
TÜRKİYE GEN.DAĞ.PLZ.

Toyota, hafif ticari araç markası Hilux ve
Proace City’den oluşan Toyota Professional
ürün yelpazesini, Proace City Cargo ile daha da
genişletti.

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

Ticariden Gazetesi’nin 60’cı sayısını keyifle
okumanız dileğiyle,
61’cı sayımızı merakla bekleyiniz...
Volkswagen Ticari Araç’ın premium
Pick-up modeli Yeni Amarok’un her türlü arazi
koşulunda yeteneğini ve gücünü göstermesine
az kaldı.

İbrahim Davsan
ibrahim@ticariden.com.tr

TEL: 0212 654 45 81 - GSM: 0543 778 37 25
www.ticariden.com.tr
info@ticariden.com.tr
YAYIN TÜRÜ: YEREL SÜRELİ YAYINDIR
*** Ticariden Gazete Basın Yayın Meslek ilkelerine uyar.
*** Tüm reklamların yasal sorumluluğu reklam sahiplerine aittir.
*** Yayınımıza gönderilen yazı, resim veya dökümanların iadesi söz
konusu değildir.
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Turpak Yetkilendirilmiş Otomasyon Şirketi Oldu!

T

ürkiye akaryakıt sektörünü, taşıt
tanıma vasıtası ile otomasyonla
tanıştıran Turpak, sektörde
emin adımlar ile devam ediyor.
Akaryakıt dağıtım şirketleri ve
filo sahibi şirketlerin işlerini daha verimli ve
kârlı yönebilmelerini sağlayan Turpak, EPDK
tarafından yetkilendirilerek, “yetkilendirilmiş
otomasyon şirketi” unvanını kazandı. Konuyla
ilgili açıklama yapan Turpak CEO’su Tamer
Şengönül “Ülkemizde 19 akaryakıt dağıtım
şirketinin 6.500 istasyonunda otomasyon
hizmeti veren Turpak olarak, akaryakıt
sektöründe güven ve kaliteyi üst düzeyde
tutmaya devam edeceğiz.” dedi.
1999 yılından bu yana “Taşıt Tanıma
Sistemi” vasıtasıyla akaryakıt sektörünü
otomasyon teknolojisiyle tanıştıran Turpak,
EPDK’nın 10338 sayılı kurur kararına
ilişkin kriterleri sağlayarak, yetkilendirilmiş
otomasyon şirketi oldu. Bu bağlamda, 1.1.2022
tarihinden itibaren 10338 sayılı “Bayi Denetim
Sisteminin Kurulması ve Uygulanması için
Tüzel Kişilerin Yetkilendirilmesine İlişkin
Kurul Kararı” kapsamında, EPDK tarafından
belirlenen yetkilendirilmiş otomasyon
şirketi haricinde kalan şirketler, akaryakıt
istasyonlarına müdahale edemeyecek. Karar
ile birlikte yetki belgesi bulunmayan ve ehil
olmayan otomasyon firmalarının piyasayı
olumsuz etkileyecek faaliyetlerde bulunması
engellenirken, mevzuata aykırı faaliyette
bulunan otomasyon şirketleri ise bu tarihten
sonra idari para cezası ile cezalandırılabilecek.

EPDK’DAN YENİ ZORUNLULUKLAR
GETİRİLDİ
Öte yandan alınan kararla, piyasada
otomasyon sistemlerinin kurulması, bakım
ve onarımı için EPDK’den yetki almak üzere
başvuruda bulunacak şirketlere faaliyetlerin
sürekliliğini sağlayacak sayıda personel
istihdamı, gerekli sayıda yetkili servis ağı,
faaliyete ilişkin kalite belgeleri, mali yeterliliği
sağlayacak sermaye, nakit ve cari oranlara sahip
olması şartı aranırken yetkili servislerde de

yapılacak işin niteliğine göre gerekli koşullara
sahip olma zorunluluğu getirildi. Konuya ilişkin
açıklamalarda bulunan Turpak CEO’su Tamer
Şengönül “Ülkemizde 19 akaryakıt dağıtım
şirketinin 6.500 istasyonunda otomasyon
hizmeti veren Turpak olarak, akaryakıt
sektöründe güven ve kaliteyi üst düzeyde
tutmaya devam edeceğiz. EPDK tarafında
alınan karar ile üzerimize düşen görevi en iyi
şekilde yerine getirmeye hazırız.” dedi.
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Yenilenen Fiat Ducato, Satışa Sunuldu

G

Fiat Professional ürün gamının güçlü üyesi Ducato’nun yenilenen versiyonu
Türkiye’de satışa sunuldu.

eçtiğimiz yıl Avrupa’da tüm
ticari araç pazarlarının lideri
olan ve 2021’de 40 yaşını
kutlayan Fiat Professional
Ailesi’nin güçlü üyesi, kabin
içinde ve dış tasarımındaki yeniliklerle olduğu
kadar güvenlik ve sürüş destek sistemleriyle
de farkını ortaya koyuyor. Segmentinde bir
ilk olarak 2’inci seviye otonom sürüş imkanı
sağlayan Ducato, Euro 6D Final’e uygun
üçüncü nesil 2.2 litrelik Multijet, 140 HP ve 160
HP güçlerindeki iki farklı motor seçeneğiyle
tercih edilebiliyor. Önceki nesillere oranla
yüzde 7 oranında daha az yakıt tüketimi
sağlayan; daha sessiz ve dayanıklı olan üçüncü
nesil Multijet motorlarıyla Ducato, manuel
şanzımanın yanı sıra 9 ileri tam otomatik
şanzımanla da tercih edilebiliyor.
SINIFINDA FARK YARATIYOR
Yenilenen Fiat Ducato Türkiye’de satışa
sunuldu. Euro 6D Final versiyona uygun motor
seçenekleriyle tercih edilebilen yenilenen
Ducato, yüksek performans, teknoloji ve
güvenlik özellikleriyle de sınıfında fark
yaratıyor. Kullanıcısına fonksiyonelliğin
yanında otomobil konforunda sürüş keyfi
sunan Ducato, yenilenmiş koltukları, kullanışlı
sürücü kokpiti, yeni torpidosu ve fonksiyonel
kapı panelleriyle de rakiplerinden ayrılıyor.
Kullancısının tüm ihtiyaçlarını kusursuz
karşılayan Ducato’nun, yenilenen versiyonu
Van, Kamyonet ve Minibüs versiyonlarıyla
tercih edilebiliyor. Sınıfının en iyi yükleme
hacmine sahip Ducato Van 8 m3’den 17 m3’e
kadar 5 farklı hacimle, kamyonet ise 2.8
m’den 4.2 metrelik kasa uzunluklarına sahip
alternatiflerle satın alınabiliyor.
OTONOM SÜRÜŞ ÖZELLİĞİ
Yeni Ducato ile birlikte sunulan gelişmiş
sürüş destek sistemleri de sürüş güvenliği
ve sürüş konforunu en üst seviyeye taşıyor.
Yenilenen Ducato’da, Elektrik Destekli
Direksiyon, Start & Stop, Beyaz Işıklı Yeni
Tavan Lambası, Yolcu Emniyet Kemer
İkazı, Geliştirilmiş ESC Sistemi, Rüzgar
Savrulma Asistanı, İkincil Çarpışma Önleme,
Römork Denge Asistanı Van ve Kamyonet
versiyonlarında 5” Uconnect radyo ve
direksiyondan kumanda sistemi standart olarak
sunuluyor.

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.
TAMAMEN DİJİTAL KOKPİT
Yenilenen Ducato’nun Plus Paketi’nde
standart donanıma ek olarak 7inçlik UConnect
Radyo, Tamamen Dijital Gösterge Paneli,
Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu,
Elektrikli Katlanır Aynalar, Anahtarsız Giriş ve
Çalıştırma, Arka Park Sensörü, Kablosuz Şarj
ve Yolcu Hava Yastığı bulunuyor. Teknoplus
Pakette ise Plus Pakette sunulan bu özelliklerin
haricinde 10 inçlik Radyo ile Otomatik Klima
yer alıyor. Yenilenen Ducato’nın opsiyon
paketlerinden; İleri Sürüş Paketi’nde ise Akıllı
Hız Asistanı, Yorgunluk Asistanı, Acil Fren
Destek Sistemi (yaya ve bisiklet), Adaptif Cruise
Control, Yağmur- Karanlık Sensörleri, Geri
Görüş Kamerası, Trafik İşareti ve Uzun Far
Tanıma, Köşe Aydınlatmalı Sis Farları, Kör
Nokta ve Çapraz Uyarı Sistemi, Full Led Farlar
ve elektrikli Park Freni sunuluyor. Yenilenen
Ducato’nun Şerit Takip Destek Sistemi, Stop&
GO fonksiyonlu Adaptif Cruise Control, Trafik
Yorgunluk Asistanı ise Otonom Sürüş sunuyor.
30km/h hıza kadar aktif çalışan Adaptif Cruise
Control sistemi diğer güvenlik özellikleriyle
biraraya gelerek Stop&GO işlevi kazanıyor ve
önde seyreden araç durduğunda Ducayo’yu
tamamen durdurup, trafik hareket ettiğinde
yeniden çalıştırmaya başlıyor.

VERİMLİ MOTOR SEÇENEKLERİ
Yenilenen Ducato, sınıfının en yüksek
güvenilirliğine sahip iki yeni motor seçeneğiyle
satışa sunuluyor. Ducato’nun üçüncü nesil
Multijet 140 HP’lik motoru 350 Nm tork
üretirken, otomatik şanzımanla sunulan
160 HP’lik motor seçeneği ise 400 Nm tork
üretiyor. Önceki nesillere oranla 25 kg daha
hafif olan üçüncü nesil 2.2 litrelik Multijet
motorlar aynı zamanda yüzde 7 oranında yakıt
tasarrufu da sağlıyor. Yenilen Fiat Ducato;
tasarımsal farklılılarıyla da segmentinde
ayrışıyor. Ducato’nun Full Led Farları,
yeni koyu gri ön ızgarası ve ızgara üzerine
konumlandırılan yeni Fiat logosu, aracın hem
teknolojik gelişmine vurgu yapıyor hem de şık
görünümüne katkı sağlıyor. İleri Sürüş, Plus ve
Tekno Plus isimli
opsiyon paketleriyle
satışa sunulan
Yenilenen Ducato,
Van gövde tipinde
343 bin 900 TL’den
başlayan fiyatlarlarla
sahiplerini bekliyor.
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Türk İhracatçısı, Yükünü Lojistiğin Dijital Adresinden Yapıyor
Arkas Lojistik, “Dijital hızda taşımacılık” için müşterilerinin taşıma ihtiyaçlarına proaktif bir yaklaşımla
cevap veren, ülkemiz dış ticaretini destekleyecek yeni girişimi www.shipeedy.com’u tanıttı.

B

asın toplantısında söze pandeminin
dünyada ve ülkemizdeki
yansımalarını lojistik sektörü
açısından değerlendirerek başlayan
Arkas Lojistik CEO’su Onur Göçmez, “Pandemi
koşullarında tüm dünya ve tüm sektörler
için zorlu iki yıl geçti ve hâlâ içindeyiz. Her
kriz dönemi yeni fırsatlar da barındırır. Bu
kriz dönemi lojistik sektörü ve ülkemiz için
fırsatlar da sunabilir. Tedarik krizinde Türkiye,
konumuyla alternatif bir güvenilir tedarikçi
olarak öne çıkıyor. Türk ihracatçısı tüm bu
süreçte deneyimiyle iyi sınav veriyor, krizi
fırsata çevirmeye çalışıyor. Dünyada tedarik
zinciri konusunda devam eden sıkıntılar
ve maliyetlerin yükselmesi nedeniyle yakın
bölgelere olan ticaretin artacağını bekliyoruz.
Avrupa ülkelerine yakın coğrafi konumumuz
nedeniyle lojistik hub olma potansiyelimiz var.
Ancak konuya daha uzun vadede bakmak lazım.
Taşıma modlarının entegrasyonu oldukça
önemli. Türkiye’nin transit yükü yönetme
kapasitesi var ve coğrafi konumu, limanları ile
insan gücü anlamında bu mümkün. Stratejik
anlamda demir yolu, kara yolu ve hava yolu
hatlarını iyi kullanarak Türkiye’yi transit yük
merkezi haline getirmek, ülkemizi çok güçlü
kılacaktır” dedi.
YÜZDE 31 BÜYÜME
Göçmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Arkas
Lojistik olarak 2021 yılını bir önceki yıla kıyasla
yüzde 31 büyüme ile kapatıyoruz. Faaliyet
gösterdiğimiz alanlarda büyümemize devam
ederken potansiyel gördüğümüz iş alanlarına ve
bölgelere de yatırıma devam ediyoruz”.
HEDEF BÜYÜK
“Hızlı, güvenilir ve kaliteli lojistik hizmeti
sağlayan bir lojistik şirketi olma vizyonuyla
yurtdışında Rusya, Ukrayna, Gürcistan,
Kazakistan, Azerbaycan, Çin ve Yunanistan’da
ofislerimizle bölgesel güç konumundayız”
diyen Arkas Lojistik CEO’su Onur Göçmez,
“Global hizmet ağı sunan bir lojistik firması
olma hedefiyle yurt dışında hizmet ağımızı
genişletiyoruz. 1 Ocak 2022’de Amerika-New
Jersey ofisimiz açılıyor. Hizmet ağımızın
yaygın olduğu CIS bölgesine ek olarak da
olası fırsatları inceliyoruz. Tüm dünyada
stratejik paydaşlarımız ile iş networkümüzü
genişletiyoruz. Yurtdışında büyüme
stratejimizin bir parçası olarak Avrupa’ya
yönelik intermodal taşıma hizmetlerimizin
kapsamını geliştiriyoruz.

Hava kargo ve parsiyel taşımacılıkta
globalleşme stratejimiz doğrultusunda
müşterilerimize sunduğumuz yeni hizmetlerle
büyümeye devam ediyoruz. Yine globalleşme
stratejimiz doğrultusunda Turquality
projemizde son aşamaya geldik ve yakında
belgemize sahip olacağız.” şeklinde konuştu.
HIZLICA AYAK UYDURDUK
Arkas olarak geçmişten bu yana
“değişmeyen tek şey değişimin kendisidir”
olgusunu sahiplendiklerini hatırlatan Göçmez,
“Değişimi kimi zaman başlatmak, kimi zaman
ayak uydurmak gerekiyor ve bu kasımız çok
güçlü. Bu nedenle biz, tüm dünyanın ve tüm
sektörlerin evrilmek durumunda kaldığı
pandemi dönemindeki değişimlere hızlıca ayak
uydurmakta zorlanmadık. Yeni nesil lojistik
ve değişim trendlerine hızlı uyum için AR-GE
ve Teknoloji merkezimizi kurduk. Pandemide
dijitalleşmenin önemi daha da öne çıktı ve
bu süreç devam ediyor. Biz teknolojiye yılda
3-3,5 milyon dolara yakın yatırım yapıyoruz.
Dijital çözümler ile temassız hizmet modelini
yaygınlaştırmak ve müşterilerimize hızlı
çözümler sunmak stratejilerimizin önemli bir
parçası olmayı sürdürüyor” diyerek Shipeedy ile
ilgili detaylara geçmeden önce Arkas Lojistik’in
gelecek hedeflerini de anlattı.
LOJİSTİĞİN DİJİTAL ADRESİ
Arkas Lojistik dijital platformu Shipeedy
hakkında da bilgi veren Arkas Lojistik CEO’su
Onur Göçmez; “Yeni nesil dijital lojistik
platformu olan Shipeedy, Arkas Lojistik kalitesi
ve güvencesini başta KOBİ’ler olmak üzere
ihracat-ithalat yapan tüm işletmelere sunmak,
onların lojistik süreçlerini kolaylaştırmak ve
büyümelerine katkı sağlamak için kuruldu.
Shipeedy ile, hizmet verdiğimiz kurumların
dünyanın herhangi bir noktasından, farklı
herhangi bir noktasına göndermek istedikleri
denizyolu komple yük (full konteyner), parsiyel
yük, hava kargo ve demiryolu yüklerini
zahmetsizce göndermelerini sağlıyoruz.
Shipeedy’yi müşterilerimizin hizmetine
sunduğumuz 6 Eylül tarihinden itibaren
binlerce farklı müşterimiz 25 bin kez sitemizi
ziyaret etti. Bu süreçte hem sistemimizi
müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda
geliştirmek için çalışmalar yaptık hem de
müşterilerimizden gelen yüzlerce hizmet
teklifi için kendilerine çözümler sunduk.
Özellikle denizyolu komple yük ve parsiyel
yük konusundaki hizmetlerimizin bu konuda
kaliteli ve güvenli lojistik ihtiyacı olan tüm
kurumların ilgisini
çekeceğini düşünüyoruz.
Dünyanın 150 ülkesinde
750 farklı noktaya
online denizyolu parsiyel
fiyat teklifi sunarak
müşterilerimizin lojistik
operasyonunu yönetmesini
kolaylaştırıyoruz.

Önümüzdeki dönemde Shipeedy’ye
ekleyeceğimiz yeni özelliklerle sistemimizi
geliştireceğiz. Aynı zamanda ülke genelinde
organize sanayi bölgelerinde düzenleyeceğimiz
aktivitelerle hem onları Shipeedy ile
tanıştıracağız hem de Türk ihracatçısının her
zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
Shipeedy’nin en büyük gücünün Arkas
Lojistik deneyimini ve operasyonel gücünü
kullanmak olduğunu belirten Genel Müdür
Serhat Kurtuluş ise, “Kendi yönettiğimiz
filomuz ve organizasyonunu sağladığımız iş
ortaklarımız ile müşterilerimizin yüklerini
güvenle istedikleri yere ulaştırıyoruz.
Shipeedy platformumuz ile de Türkiye’nin
hatta dünyanın her yerinden bize ulaşmak
isteyen müşterilerimize kaliteli ve hızlı
hizmet veriyoruz. Shipeedy’den hizmet alan
müşterilerimize uçtan uca tüm sürecin en
deneyimli ekipler tarafından yönetildiği en
iyi müşteri deneyimini sunmayı hedefliyoruz.
Özellikle denizyolu parsiyel taşımacılıkta, kendi
araçlarımızla müşterilerimizin kapısından
yüklerini teslim alıp, 150 ülke 750 farklı
noktaya güvenle taşıyacağız” ifadelerini
kullandı.
Shipeedy’nin hikayesini anlatan ve
sistemle ilgili bilgi veren Emre Ertürk de;
“Shipeedy, bir kurum içi girişimcilik projesi
olarak ortaya çıktı. İş modelini dünya
genelindeki dijital lojistik iş modellerini
detaylıca inceleyip, potansiyel müşterilerimizin
ihtiyaçlarını analiz ederek tasarladık. Global
bir marka yaratma düşüncesiyle “Shipment”
ve “Speedy” kavramlarından esinlenerek
Shipeedy markasına karar verdik. Bilgi
Teknolojileri ekibimizin yoğun ve özverili
çalışmasıyla yaklaşık 1,5 yıllık bir sürede
sistemi devreye aldık. Şu anda dedike 25
kişilik bir ekiple müşterilerimize hizmet
veriyoruz. Hem geleneksel hem de dijital
pazarlama yöntemleriyle müşterilerimize
ulaşıyoruz. Shipeedy’den hizmet almak isteyen
müşterilerimizle lojistik deneyim merkezimiz
aracılığıyla hızla temasa geçiyor ve onlar
için en uygun lojistik çözümünü kendilerine
sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde devreye
almayı planladığımız yeni modüllerle havayolu
mikro ihracat, e-ticarete yönelik çözümler ve
teknoloji odaklı B2C kargo hizmet modellerini
müşterilerimize sunan lojistik alanında
uzmanlaşmış bir “süper app” haline gelmek
istiyoruz” dedi.
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Ukrayna Uydusu Sich-2-30’un Uzay Yolculuğu
Turkish Cargo ile Başladı
Hava kargo markası, Ukrayna’nın Yer Gözlem Uydusu Sich-2-30’u, uzaya fırlatılmak üzere
Miami’ye ulaştırdı.

G

üçlü altyapısı, yenilikçi misyonu ve
çizdiği geniş vizyonuyla hava kargo
sektöründe yalnızca bugünün değil
geleceğin standartlarını ortaya
koyan Turkish Cargo, hassas ve kompleks kargo
taşımacılığında çıtayı uzaya yükseltti. Hava
kargo markası, Ukrayna’nın geliştirdiği yer
gözlem uydusu Sich-2-30’u, uzaya fırlatılmak
üzere Ukrayna’dan, İstanbul aktarmalı olarak
Miami’ye taşıdı. Ukrayna’nın Ulusal Özel
Amaçlı Bilimsel ve Teknik Uzay Programı
kapsamında geliştirilen uydu, 2022 yılının ocak
ayında Kennedy Uzay Merkezi’ndeki (ABD)
fırlatma sahasından uzaya gönderilecek. Yer
gözlem uydusu, yörüngeye oturtulmasının
ardından dünya yüzeyinin dijital ve kızılötesi
görüntülerini elde edecek ve iyonosfer
parametrelerini inceleyerek kapsamlı veri
toplayacak.
KAPSAMLI HAZIRLIK
Sich-2-30 Yer Gözlem Uydusu, yükleme
ve boşaltma operasyonlarını kolaylaştırmak
için birden fazla bileşene ayrıldı, uydu
bileşenleri, nakliye sırasında herhangi bir
zarar görmemesi için malzemeleriyle birlikte
özel olarak paketlenerek 2 ayrı palet üzerine
özenle yerleştirildi. Uzman ekipler tarafından
Turkish Cargo uçağına yüklenen uzay aracının
taşıma süreci tüm aşamaları titizlikle yürütülen
başarılı bir operasyon ile gerçekleştirildi.
Turkish Cargo, taşıma süreçleri azami ölçüde
önem ve hassasiyet gerektiren ürünler için
özel ekipmanlar kullanıyor ve hassas kargo
odalarında bulunan değerli kargoların her
hareketini, depolama tesislerinde ve çevresinde
bulunan kameralarla sürekli gözetim altında
tutuyor. Özel kargo taşımacılığında 30 yılı aşkın
deneyime sahip olan Turkish Cargo, sunduğu
benzersiz çözümler ile küresel ölçekli firmaların
güvenilir iş ortağı arayışında ilk tercihler
arasında yer alıyor.
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Karsan’ın %100 Yeni Elektriklisi e-ATA Avrupa Turunda!
Karsan, 10, 12 ve 18 metre boyutlarındaki %100 elektrikli yeni şehir içi otobüsü e-ATA ile
Avrupa’da roadshow etkinlikleri düzenlemeye başladı.

E

ylül ayında lansmanı yapılan e-ATA
ürün ailesiyle birlikte 6 metreden
18 metreye %100 elektrikli araç
sunabilen Avrupa’daki ilk ve tek
marka olan Karsan, 3 adet 12 metre sınıfındaki
e-ATA, Romanya, Fransa ve İtalya’nın
farklı kentlerinde özel ve kamu toplu taşıma
kuruluşları tarafından incelenip test ediliyor.
Ekim ayında başlanan ve yüksek ilgi gören
e-ATA’nın roadshow etkinlikleri Romanya’da
tamamlanırken, Fransa ve İtalya şehirlerinde
devam ediyor. Karsan’ın elektrikli ürün gamı
içerisindeki en büyük otobüs model ailesini
oluşturan çevreci e-ATA, Romanya Cluj’daki
Gala Tranzit etkinliğiyle başladığı tanıtım
yolculuğuna; Jimbolia, Bralia, Sibiu, Bükreş,
Bralia, Slobozia, Sfantu George, Bacau ve
Buzau kentlerinde devam etti. Romanya
Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi
Bakanlığı tarafından açılan yüzde 100 elektrikli
toplu taşıma ihalelerini kazanarak Türkiye’nin
en büyük elektrikli otobüs ihracatına imza
atan Karsan’ın Romanya turunda; 44 adet
e-ATA teslim edeceği Temeşvar, 12 adet
e-ATA teslim edeceği Braşov ve 10 adet
e-ATA teslim edilecek olan Slatina da yer
aldı. Fransa’da bulunan 12 metrelik e-ATA ise
Aigrefeuille-sur-Maine bölgesindeki tanıtım
etkinliklerinin ardından Lüksemburg ve tekrar
Fransa olmak üzere roadshowunu sürdürecek.

e-ATA’nın İtalya yolculuğu ise Roma’da
düzenlenecek olan ASSTRA Ulusal Konferansı
ile başlayacak.
İHTİYACA GÖRE HİZMET
SFransa’da bulunan 12 metrelik e-ATA ise
Aigrefeuille-sur-Maine bölgesindeki tanıtım
turunun ardından Lüksemburg ve tekrar
Fransa olmak üzere roadshow etkinliğini
sürdürecek. e-ATA’nın İtalya yolculuğu ise
Roma’da düzenlenecek olan ASSTRA Ulusal
Konferansı ile başlayacak. e-ATA ile tek şarjla
tüm gün hizmet 10, 12, 18 metrelik seçenekleri
ve esnek yapısıyla iddialı bir model olan
e-ATA’da, 150 kWh’tan 600 kWh’a kadar
7 farklı batarya paketi ihtiyaca göre tercih
edilebiliyor. Maksimum batarya kapasitesi 10
metre için 300 kWh, 12 metre için 450 kWh
iken, 18 metre sınıfındaki modelde kapasite
600 kWh’e çıkılabiliyor. e-ATA’nın tekerlere
konumlanan elektrikli hub motorları, 10 ve
12 metrede 250 kW azami güç ve 22.000
Nm tork sunarak, e-ATA’nın en dik yokuşları
sorunsuz tırmanmasını sağlıyor. 18 metrede ise
500 kW’lık azami güç, en dolu kapasitede bile
tam performans gösteriyor. Güçlü bataryaları
sayesinde e-ATA 12 metrelik modelinde araç
doluyken, gerçek otobüs rotasında dur-kalk
ve yaz koşulunda klima açıkken tek şarjla 450
kilometreye kadar çalışma imkânı sağlıyor.
Kablolu bağlantı ile 150 kW’a kadar şarj gücüne
sahip olan e-ATA,
tercih edilen
batarya paketine
göre 1 ile 4 saat
arasında şarj
edilebiliyor.

TEK ŞARJ İLE YOLA DEVAM
Böylece, aracın gün içinde tekrar şarj
edilmesine gerek kalmadan tüm gün
kullanılmasına olanak sağlıyor. e-ATA’da
kablolu şarjın yanı sıra duraklarda şoförün
araçtan inmeden şarj etmesine imkan sağlayan
yüksek güçlü hızlı şarj opsiyonu da sunuluyor.
Futuristik dış tasarımıyla da göz dolduran
e-ATA, yolculara iç mekânda tam alçak tabanı
sunarak, engelsiz bir hareket alanı vaat ediyor.
e-ATA model ailesi, boyut ve elektrikli motor
seçeneklerinde olduğu gibi kapasitede de
esneklik sağlıyor. Sunduğu yüksek menzile
rağmen yolcu kapasitesinden ödün vermeyen
e-ATA, tercih edilen batarya kapasitesine
bağlı olarak 10 metrede 79, 12 metrede 89’ün
üzerinde, 18 metrede ise 135’nin üzerinde yolcu
taşıyabiliyor.

Amazon’un Avrupa Operasyonlarına Iveco Desteği
Bir CNH Endüstriyel markası olan ve alternatif yakıtlarla çalışan araçların üretimi ve
ticarileşmesinde öncü olan IVECO, Amazon ile ticarî ilişkilerinde önemli bir gelişmeyi duyurdu.

A

mazon, hâlihazırda 216 adetlik IVECO
S-WAY CNG’nin (Sıkıştırılmış Doğal Gaz)
ilk partisini teslim almış durumda. Geri
kalan 848 araç ise 2022’nin ortasından
başlayarak teslim edilecek.Söz konusu 1064 araç,
IVECO’nun son teknoloji Cursor 13 Doğal Gaz
motoruna ve 1052 litrelik pazardaki en büyük CNG
deposuna sahip. Aracın menzili ise 620 kilometre.
EMİSYON DÜŞÜRMEYE KATKI
Iveco Grubunun CEO’su Gerrit Marx,
açıklamasında doğal gaz teknolojisinde 25 yıldır öncü
olduklarını vurgulayarak bu çözümün operatörlere
salınımlarında belirgin bir düşüş yaratma imkânı
verdiğini söyledi. Amazon gibi küresel liderlerle iş
birliğinin, yenilikçi ürünlerinin kapasitesinin bir kanıtı
olduğuna değinen Marx, 2050’ye kadar taşımacılığın
karbonsuzlaşma hedefine bağlılıklarını yineledi ve şu
anda salınımları azaltmak için hazır yegâne teknoloji
olan yenilenebilir yakıtla çalışan yanmalı motorlar
alanında liderliklerini sürdüreceklerini belirtti.
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Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’dan Büyük Kampanya
Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, 01 Aralık 2021 - 31 Ocak 2022 tarihleri arasında hafif ticari
araçlarının kasko yenilemesini Mercedes-Benz Kasko’dan yaptıranlara, bagaj düzenleyici hediye ediyor.

M

ercedes-Benz Hafif Ticari
Araçlar yeni yıla az bir
zaman kala müşterileri için
özel bir kampanya başlattı.
Kampanya kapsamında
poliçe yenilemelerinde Mercedes-Benz Kasko
tercih edenlere çok amaçlı Mercedes-Benz
logolu bagaj düzenleyici hediye edilecek. 01
Aralık 2021 - 31 Ocak 2022 tarihleri arasında
geçerli olan kampanya, mevcut kaskosunu
Mercedes-Benz Kasko poliçesi ile yenileyen
veya ikinci el olarak aldığı Mercedes-Benz
Hafif Ticari Aracı’na Mercedes-Benz Kasko
poliçesi yaptıran tüm müşteriler için sunuluyor.
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.

D

urmanın geri adım atmak
olduğuna inanan MAN Kamyon
ve Otobüs Ticaret A.Ş., tedarik
ve üretim kısıtları nedeniyle
zorlu geçen 2021 yılında başarısını sürdürdü.
Araçların yakıt tüketimi ve teknolojisi
konusunda çıtayı daha da yükselten MAN,
yarının teknolojisi ile donattığı yeni nesil
kamyonları ile yaşam boyu iş ortağı olarak
gördüğü müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına en
ideal çözümler sunmaya devam etti.

Volkswagen Ticari Araç’ın en beğenilen modellerinden ve markanın MQB platformunda
ürettiği ilk ticari aracı olan beşinci nesil Caddy, Euro NCAP tarafından 5 yıldızla
ödüllendirildi.

V

SINIFINDA EURO NCAP’TEN 5 YILDIZ
ALAN İLK VE TEK ARAÇ
Volkswagen Ticari Araç markasının en
önemli modellerinden biri olan Caddy’nin
yeni nesli, yapılan bir dizi güncelleme ve
yeniliklerle daha zorlaştırılan ve kapsamlı
hale getirilen Euro NCAP testlerinden 5
yıldız alarak, en yüksek puan alan araç
grubunda yer almayı başardı. Euro NCAP
testlerinde 5 yıldız, modellerin çarpışma
korumasına yönelik genel performanslarının
çok iyi ve çarpışmadan kaçınma sistemlerinin
de başarılı olduğu anlamına geliyor. Yeni
Caddy, Euro NCAP’in zorlu güvenlik
testlerinde dikkate değer bir performans
göstererek segmentindeki diğer MPV’lerle
karşılaştırıldığında, standardı çok daha
yükseğe taşıdı. Yeni Caddy, böylece çok daha
güvenli hale geldiğini ortaya koymanın yanı
sıra çeşitli çarpışma senaryolarında başarılı
performans gösteren ve en yüksek puanı alan
binek otomobiller grubundaki modellere eşit
bir güvenlik sunduğunu da kanıtlamış oldu.
82 PUAN ALDI
Ayrıntılı Euro NCAP test raporuna göre
Yeni Caddy, yapılan değerlendirmelerde

MAN, Yeni Nesil Kamyonları İle Çıtayı
Bir Kez Daha Yükseltti

2021’de pazarın üstünde bir büyüme yakalayan MAN, satış adedini de ikiye katlamayı hedefliyor

Volkswagen Caddy’ye Euro NCAP’ten Beş Yıldız
olkswagen Ticari Araç’ın Yeni
Caddy modeli, Avrupa’da
satışa sunulan otomobillerin
tasarım, teknik yapı ve
güvenlik performanslarını,
yaptığı testlerle titiz biçimde denetleyen
ve değerlendiren bağımsız güvenlik
kuruluşu Euro NCAP tarafından 5 yıldızla
ödüllendirildi.
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‘Yetişkin Yolcu Koruması’ndan 84 ve ‘Çocuk
Yolcu Güvenliği’nde 82 puan alma başarısını
gösterdi. Araçta bulunan güvenlik sistemleri
alanında yapılan değerlendirmede de, Yeni
Caddy yine yüksek puanlar alarak 5 yıldız
derecesiyle ödüllendirildi.Volkswagen Ticari
Araç’ın çok yönlü modeli Yeni Caddy,

Volkswagen’in çok sayıda yeni binek
araç modelinin de dahil olduğu MQB
platformunda üretiliyor. Yeni üretim
platformu sayesinde, Yeni Caddy artık çok
sayıda aktif – pasif güvenlik sistemini ve
rekabetin çok üstünde yeni teknolojileri içinde
barındırıyor.

“MÜŞTERİMİZİN YANINDAYIZ”
MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Kamyon
Satış Direktörü Serkan Sara, “Tedarik
konularında yaşanan sıkıntılar üretim ve
pazarı etkilese de yeni nesil aslanlarımız ile
satış adedinde pazarın üstünde bir büyüme
yakaladık. Yılsonuna kadar da satış adedimizi
geçen yılın iki katına çıkarmayı hedefliyoruz.
2021’de yeni nesil MAN TGX aracımız,
sektörün en prestijli ödülü olan ‘International
Truck of the Year 2021- Yılın Kamyonu’
ödülünü aldı. Ayrıca yılın sonlarına doğru
yeni nesil TG3 serisi araçlarımızı, görkemli
bir lansman ile değerli paydaşlarımızla
buluşturduk. Yeni teknolojilerle birlikte daha
düşük tüketim ve daha fazla sürdürülebilirliğe
sahip 2022 model araçlarımız ile önümüzdeki
yılda da müşterilerimizin yanında olmaya
devam edeceğiz” dedi.
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.
Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan
Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, 2021
satış stratejileri ile 2022 hedefleri hakkında
şunları söyledi:

“MAN araçlarımız, pandeminin getirmiş
olduğu tedarik ve üretim zorluklarına rağmen
yoğun bir rekabete sahne olan Türkiye kamyon
pazarında 2021 yılında da fark yaratmaya
devam ettiler. TGX ve TGS çekicilerimiz, sahip
oldukları özellikler ve sundukları avantajlarla
yine sektörde öne çıktılar. Özellikle 2021
yılında ‘International Truck of the Year 2021Yılın Kamyonu’ ödülünü alan araçlarımızın
teslimatlarına başlamamız ile birlikte bu
araçlarımız lojistik sektörünün tüm aktörleri
tarafından tercih edilen bir konuma geldiler.
Bunun yanında geleneksel olarak tarihi
başarılara imza attığımız inşaat sektöründe
de TGS grubu araçlarımız ile altyapıdan
taşımacılığa, zorlu yük ve yol şartlarında pek
çok alanda tercih edilen marka olmaya devam
ettik.
BİR ÖDÜL DAHA
Bizim için; 2021 yılı, 2020 yılında dünya
lansmanı yaptığımız yeni nesil MAN TGX
araçlarımıza olan yoğun ilgi ile başladı.
Öncü teknolojisi ve üstün performansı
ile her zaman ve her şartta farkını ortaya
koyan MAN kamyonlarımız, yakıt tüketimi,
yardım sistemleri, sürücü odaklı ve dijital
ağ bakımından sektörde yeni standartları
belirlemeye devam ettiler.
TİCARİ ARAÇ PAZARI BÜYÜDÜ
Kasım ayı sonu itibariyle 23.000 adedi aşan
ağır ticari araçlar pazarı, bu adet sayısı ile 2015
yılından sonraki en yüksek seviyeyi yakaladı.
Üretim tarafında yaşanan sıkıntılara rağmen
hız kesmeden artan talep ile son 5 yılın en
yüksek satış adetlerine ulaşılmış oldu.
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MAN Müşteri Hizmetleri Müşterinin Yanında
Küresel standartlardaki hizmet kalitesiyle sektörde fark yaratan MAN Müşteri Hizmetleri,
avantajlı bakım paketleri ile 2021 yılında da müşterilerinin yanında olmaya devam etti.

P

andemiye rağmen yıl boyunca
müşterilerine kesintisiz hizmet
sunduklarını belirten MAN Kamyon
ve Otobüs Ticaret A.Ş. Müşteri
Hizmetleri Direktörü Şinasi Ekincioğlu,
“Türkiye pazarına özel deneyimimizle,
araçlarımızın nitelik ve teknolojik
üstünlüklerini, satış sonrasındaki tecrübe ve
uzmanlıklarımız ile birleştirdiğimiz avantajlı
bakım paketlerimizle müşterilerimizin
hep yanında olduk. Sunduğumuz bakım
paketlerimiz, sadece müşterilerimizin MAN
araçları için en yetkin servisi, en doğru şekilde
almasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda
onları önceden tahmin edilmesi zor maliyetlere
karşı da koruyor” dedi.
MEMNUNİYET ODAKLI
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Yıllık
Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Müşteri
Hizmetleri Direktörü Şinasi Ekincioğlu,
2021 yılında müşterilerine yönelik yaptıkları
çalışmaları hakkında şunları söyledi:“Müşteri
memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımız ile
yaşam boyu iş ortağı olarak gördüğümüz
müşterilerimize sadece satışta değil, satış
sonrasında da kesintisiz hizmet sunuyoruz.
En iddialı olduğumuz alanlardan birisi de
müşterilerimizin ihtiyaçlarını düşünerek,
tasarladığımız bakım paketlerimizdir.
MÜŞTERİLER KORUNUYOR
Bakım paketlerimiz, müşterilerimizin MAN
araçları için en yetkin servisi, en doğru şekilde
almasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda
onları değişken ve kimi zaman önceden tahmin
edilmesi zor maliyetlere karşı koruyor. Böylece
müşterilerimizin finansal planlama yapmalarını
kolaylaştırırken, araçlarına en iyi hizmetin
verildiği konusunda da içlerinin rahat etmesini
sağlıyoruz.

DENEYİM VE UZMANLIK ÜRÜNÜ
MAN olarak, yılların getirdiği
Türkiye pazarına özel deneyimimizi, yine
ürünlerimizin teknolojik avantajlarını
ve satış sonrasının birbirinden farklı
alanlarındaki uzmanlıklarımızı bu çok özel
ürünlerimizde birleştiriyoruz. Temel ilkemiz
olan müşterilerimizle yaşam boyu iş ortaklığı
fikrimiz bir sözleşmeyle resmi hale geliyor
ve böylece birlikte bir sonraki adımı atmış
oluyoruz. Bakım paketlerimizde ise, diğer
ülkelerde olduğu gibi müşterilerimize Comfort,
ComfortPlus ve ComfortSuper olmak üzere
üç farklı seçenek sunuyoruz. Sabit ödemeli bir
orijinal üretici güvencesi sağlıyoruz.
SÜRPRİZ MASRAFLRA SON!
Bunun yanında ComfortSuper paketimizle
birlikte uluslararası taşımacılık yapan
müşterilerimiz için MAN Mobilite Garantisi
dediğimiz çok özel bir ürünü daha sunuyoruz.
Araç kaynaklı herhangi bir olumsuzlukta yükün
yoluna en kısa sürede devam etmesini sağlamak
amacıyla tasarlanan bu garanti, Avrupa
yollarındaki onarım harici sürpriz masraflara
karşı ciddi bir koruma sağlıyor. Üstelik
bu garanti, 84 ay ve 1 milyon kilometreye
uzatılabiliyor.
2022 YILINDA DA YENİLİKLERİMİZ
DEVAM EDECEK
2022 yılında da gelişen teknoloji
doğrultusunda müşterilerimizin tüm
ihtiyaçlarına en ideal çözümleri sunmaya
devam edeceğiz. Özellikle sürdürülebilir iş
modellerinin ve dijitalleşmenin öneminin
çok daha fazla öne çıkacağını düşündüğümüz
önümüzdeki sürece biz de MAN Müşteri

MAN Topused 2021’de Satışlarını Kamyonda Yüzde
35, Otobüste İse Yüzde 40 Arttırdı
Birçok avantajlı kampanya ile birlikte şehirlerarası otobüs pazarında da 36 aya kadar vade
farksız finansman seçeneği sunan MAN TopUsed, devam eden küresel salgına rağmen
satışlarını arttırmaya devam ediyor.

M

Hizmetleri olarak, şimdiden hazırız. Tüm
ihtiyaçları önceden görerek, çıktığımız bu
yolda; yaşam boyu iş ortaklarımız olan
müşterilerimiz için hem araç teknolojisinde
hem de servis tarafında yeniliklerimiz gelecek
yılda sürecek. Ayrıca sürekli gelişen altyapımız
ile elektrikli şehir içi taşımacılığından hibrit yat
motorlarına kadar MAN’ın öncü rolünü, servis
tarafında daha ileri taşımaya devam edeceğiz.
MAN Müşteri Hizmetleri olarak, 2022 yılında
da birbirinden avantajlı bakım paketlerimiz ile
yine müşterilerimizin araçlarının, en güncel,
en yetkin ve orijinal MAN servis hizmetlerini
almasının güvencesi olacağız.”
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AN TopUsed 2021 kamyon/
çekici satışlarını bir önceki yıla
göre yüzde 35, şehirlerarası
otobüs satışlarını ise, yüzde 40
oranında arttırdı. İkinci el pazarında birçok
ilke imza atan MAN TopUsed, hizmet kalitesi
ile sektörün güven adresi olmaya devam ediyor.
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Yıllık
Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan İkinci
El Satış Direktörü Aydın Yumrukçal, 2021
satışları ve stratejileri hakkında şunları söyledi:
“İstanbul Asya ve Avrupa yakalarının yanı sıra
Ankara merkez, Ostim Şube, İzmir, Konya
ve Mersin şubelerimiz ile toplam 7 noktada
hizmet veriyoruz. Almanya merkez ile olan
bağlantılarımız sayesinde, global pazarları da
sürekli odak nok-tamızda tutuyoruz. Sıfır araç
takas alımlarımızda marka farkı gözetmeksizin
müşterilerimize, kamyon/çekici, otobüs ve
hafif ticari araçlarda segmentler arası geçiş
yapabilme imkanı da sağlayarak destek
oluyoruz. Bununla birlikte müşterilerimize
ikinci el araç satışlarımızda da alt takas fırsatı
sunarak, model yenilemeleri yolunda destek
veriyoruz. Ayrıca marka ayrımı gözetmeksizin
serbest alımlar da yapıyoruz. Takasa ya da
serbest alım yapılan araçları da ba-ğımsız
ekspertiz raporları ile destekliyoruz.
İKİNCİ ELDE, KURUMSAL GÜVENİN
ADRESİYİZ
MAN TopUsed olarak, sektörde öncülük
etmiş olduğumuz kişiye özel uzatılmış
garanti, bakım paketi, finansman ve teknik
modifikasyon çözümleri ile ikinci elde kurumsal
güvenin, şeffaflığın ve müşteri memnuniyetinin
adresiyiz. Müşterilerimiz, bizden satın aldıkları
araçları, teknik ekspertizden geçmiş olduğunu
bilerek ve güvenerek alıyorlar. Bunlara rağmen
makul zamanda oluşan tüm problemlerde
müşterilerimize destek olmayı önemli
önceliklerimizden biri olarak, görüyoruz. İkinci
elde, aracın başlangıç yaşından bağımsız olarak,
1.100.000 kilometreye kadar uluslara-rası
garanti hizmeti sunan tek markayız.

Tüm bu ayrıcalıklı ürünlerimize ilaveten
1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren sektörde
bir ilk olan ‘Mobilite Garanti’ ürünümüzü
de yine müşterilerimizin hizmetine sunduk.
Bu, ilave satın alı-nabilecek hizmetimiz
ile müşterilerimize, araçlarının arıza vs.
sebeplerden dolayı hizmet dışı kalması
durumunda yerine ikame araç sağlıyoruz, bu
mümkün değilse bile günlük 150 Euro’ya kadar
ödeme yaparak, destek oluyoruz. Sunduğumuz
tüm bu hizmetlerimiz ile MAN TopUsed
olarak, ikinci el pazarında müşteri odaklılığın
ve güvenin öncü adresi olmaya devam ediyoruz.
ÇEKİCİ PAZARI HAREKETLİ GEÇTİ
2021 yılında inşaat pazarında yaşanan
durgunluk sebebi ile kamyon/çekici
satışlarımızın neredeyse tamamı çekicilerden oluştu. Buna rağmen 2021 yılında toplam
kamyon/çekici satışlarımızı bir önceki yıla göre,
yüzde 35 oranında arttırdık.
FİNANSMAN DESTEĞİ
2020 yılının başından bu yana devam
küresel pandemi ve turizm sektöründe Temmuz
ayının ortalarına kadar devam eden durgunluk
sebebi ile hem sıfır hem de ikinci el otobüs
pazarı düşük seyrini bu yıl da sürdürdü. Biz,
bu zorlu dönemde de müşterilerimizin yanında
olmaya, avantajlı kampanyalarımızla destek
olmaya devam ettik. MAN TopUsed olarak,
müşterilerimizin hem VDF hem de anlaşmalı
bankalarımız üzerinden aldıkları kredilere destek olarak, 36 aya kadar vade farksız finansman
seçenekleri sunduk.

Bu destek kampanyamız sayesinde
şehirlerarası otobüs satışlarımızı bir önceki yıla
göre, yüzde 40 oranında arttırdık.
BÜYÜK İHRACAT
MAN Ailesi’nin yeni üyesi TGE’nin satış
portföyümüze girmesi ile birlikte hafif ticari
araç alanında da ikinci el faaliyetlerimize
ağırlık verdik. Yurt dışı merkezimiz ile
olan bağlantılarımız sayesinde hafif ticari
segmentinde ulus-lararası pazarlara yönelmeye
başladık. Bu sayede 2021 yılı ikinci el hafif ticari
satışlarımızın yüzde 50’den fazlasını Avrupa
pazarlarına ihraç etme başarısını gösterdik.
Avrupa pazarına sattığımız tüm araçların
iç dizaynı ve koltuklan-dırılması Türkiye’de
yapılmış olan minibüslerimizden oluştu.
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Toyota’nın Yeni Oyuncusu Proace City Cargo
Toyota, hafif ticari araç markası Hilux ve Proace City’den oluşan Toyota Professional
ürün yelpazesini, Proace City Cargo ile daha da genişletti.

P

roace City Cargo modeli, yüksek
taşıma kapasitesi ve verimli
motorunun yanı sıra sürücü
odaklı kabini, fonksyonellik
ve pratikliğiyle iş hayatını
kolaylaştıran bir iş arkadaşı olarak öne çıkıyor.
Proace City Cargo, Dream ve Vision olmak
üzere iki farklı donanım seviyesiyle tercih
edilebiliyor. Şık ve modern tasarımıyla dikkat
çeken model, 100 HP güç üreten 1.5 litrelik
dizel motorla sunuluyor. İş hayatının ihtiyaçları
göz önünde bulundurularak tasarlanan Proace
City Cargo, her iki tarafta bulunan sürgülü
kapıları, Akıllı Kargo özelliği, katlandığında
masaya dönüşebilen ön yolcu koltuğu, 220V ve
12V güç çıkışları gibi çözümleriyle kullanıcılara
her yerde “mobil ofis” deneyimi sağlıyor.
Proace City Cargo, elektronik park freni, arka
park sensörü, sürücü kol dayama gibi sürüşü
kolaylaştıran ve konfor katan özelliklerle de
dikkat çekiyor.
YÜKSEK TAŞIMA KAPASİTESİ
Proace City Cargo, Proace City modeline
göre 2975 mm ile 190 mm daha uzun aks
aralığına ve 4753 mm uzunluğu ile 350 mm
daha fazla uzunluğa sahip. 893 kg’lik (Dream
versiyonunda 858 kg) yük taşıma kapasitesiyle
öne çıkan Proace City Cargo, 2 Euro Palet
kapasitesi ve 180 derece çift tarafa açılan arka
kapılarıyla sınıfında fark yaratmayı başarıyor.

Taşıma alanında yer alan 10 adet bağlama
kancası ve 12V soketin yanı sıra Akıllı Kargo
özelliği sayesinde her türlü yük pratik bir
şekilde taşınabiliyor. Standart olarak 2.2 metre
uzunluğa kadar taşıma mesafesi sunan Proace
City Cargo, Akıllı Kargo özelliği sayesinde 3.4
metre uzunluktaki nesnelerin taşınmasına
olanak sağlıyor. Bununla birlikte Proace City
Cargo 4.4 metreküpe kadar da yükleme hacmi
sunuyor.
TOYOTA GARANTİSİ
Proace City Cargo, Toyota’nın tüm hafif
ticari ürünleri gibi Toyota Professional’ın
tüm avantajlarından yararlanıyor. Bu
avantajlar kapsamında Proace City Cargo da,
5 yıl/150.000 km boyunca Toyota Garanti
Sistemi altında yer alıyor. Bu sayede yoğun
kullanılan hafif ticari araçlar Toyota garantisi
altında tutuluyor.
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MAN TGE, Pandemi Koşullarına Rağmen
2021 Hedeflerine Ulaştı
Hafif ticari aracı (HTA) sektöründe, her iş koluna ideal çözümler sunan MAN TGE, yaşanan
pandemi ve tedarik sıkıntılara rağmen 2021 yılı hedeflerine ulaştı.

Müşterileri için hayatı kolaştıracak
birçok hizmet sunan Toyota Professional,
aynı zamanda Servis Vale Hizmeti ile
zaman kazandırıyor. Müşterilerin araçlarını
bulunduğu lokasyondan alıp bakımını yaparak,
yeniden istenilen yere bırakılması sağlanıyor.
Bununla birlikte
Toyota 24 saat yol
yardımı ile 2 yıl
boyunca 7 gün 24 saat
ücretsiz yol yardımı
alınabiliyor.

Y

ılın kendileri için başarılı geçtiğini
belirten MAN Kamyon ve Otobüs
Ticaret A.Ş. Hafif Ticari Araç
Ülke Satış Müdürü Cumhur
Kutlubay, “2021, hedeflerimize ulaşmanın
yanında, aynı zamanda HTA ürün grubunda
yeni pazar-lara açıldığımız bir yıl oldu.
Pandemiye bağlı olarak, tedarik başta olmak
üzere yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Almanya’dan alabildiğimiz tüm araçlarımızı
sattık. Beklentileri karşıladığımız ve başarı ile
sonlandırdığımız bir yıl geçirdik. 2022’de de
aynı başarıyı hedefliyoruz” dedi. MAN Kamyon
ve Otobüs Ticaret A.Ş. Yıllık Değerlendirme
Toplantısı’nda konuşan Hafif Ticari Araç Ülke
Satış Müdürü Cumhur Kutlubay, 2021 satışları
ve stratejileri ile 2022 hedefleri hakkında
şunları söyledi: “Pandeminin gölgesinde geçen
2020 yılının ardından, sektör olarak 2021 yılına
umutla girdik. Nitekim, yıla da hızlı başladık ve
yılın ilk çeyreğinde araç satışları beklentimizin
de üstünde gerçek-leşti. Ancak yılın ikinci
çeyreği birlikte minibüs sınıfı araçlarda pazarda
ciddi anlamda bir azalma oldu. Bir süre sonra
da pazar durma noktasına geldi. Bu süreç, yılın
üçüncü çeyreğinde de devam etti.
CİDDİ BİR ARTIŞ
Ancak dönemin sonunda artan aşılama
çalışmalarına bağlı olarak sosyal yaşam ve

iş hayatında adım adım kaydedilen pozitif
gelişmeler ile birlikte pazarda yeniden
hareketlenme başladı. Özellikle okullarda
yüz yüze eğitime başlanması ile birlikte, araç
talebinde ciddi bir artış oldu. Pazarın yukarı
yönlü ivme kazandığı bu dönemde, işler iyi
gitmeye başlamış iken, bu kez de başka sorunlar
ortaya çıkmaya başladı.
STOKLAR TÜKENDİ
Özellikle çip krizi ve yaşanan tedarik
problemleri, tüm sektörde araç tedarikinde
gecikmelere neden oldu. Bunun neticesinde,
elimizdeki stoklar hızlı bir şekilde tükenmeye
başladı. Şu anda neredeyse stock-out durumuna
gelmiş bulunuyoruz.
YÜKSEK TALEP
2021 yılı içerisinde yük taşımacılığında
özellikle de uluslararası yük taşımacılığında çok
yüksek bir talep yaşadık. Biz de sınırlı sayıdaki
üretim kotamızı daha çok bu segmentlere
araç tedarik etmek için harcadık. Bunun
yanında ülkemizin içinden geçtiği durum,
kurda yaşanan dalgalanma hem bize, hem de
HTA pazarındaki diğer paydaşlarımıza ciddi
anlamda yeni yükler getirdi. Bu süreçte artan
maliyetlerin yanında, tedarikte oluşan sıkıntılar
öngörüde buluna-bilmeyi zorlaştırdığı gibi,
fiyat kontrolü yapmamız noktasında önemli bir
engel oluşturdu.

“MÜŞTERİLERİN YANINDAYIZ”
Bu dönemde yaşanan tüm olumsuzluklara
rağmen yaşam boyu iş ortağı olarak
gördüğümüz müşterilerimizin yanında olmaya
devam ettik. Mevcut kampanyalarımızın
yanında yeni kampanyaları devreye aldık.
Özellikle de yıl boyunca devam eden finans
kampanyalarımız ile birlikte satış sonrası
hizmetlerde cazip bakım ve uzatılmış
garanti gibi avan-tajlı ürünlerimiz ile de,
müşterilerimize bu zorlu dönemde tüm
gücümüzle destek olmaya çalıştık.
“TÜM ARAÇLARI SATTIK”
2021 yılında, sene başında koyduğumuz
hedeflerimize genel itibariyle ulaştık. Bu
dönemde birçok yeni müşteriye araç satışı
gerçekleştirdik. Bunun yanında yine HTA ürün
grubunda yeni pazarlara açıldık. Sene içerisinde
Alman-ya’dan alabildiğimiz tüm araçlarımızı
satmayı başardık. Sonuç olarak 2021, bizim
açımızdan beklentileri karşıladı-ğımız, zor fakat
başarı ile sonlandırdığımız bir yıl oldu.
“HAREKETLİ BİR PAZAR BEKLİYORUZ”
Zor bir yılı geride bırakırken, 2022 yılına
ilişkin planlamalarımızı da tamamladık.
Öngörümüz; önümüzdeki yılın ilk yarısında da
tedarik problemlerinin devam edeceği yönünde.
Buna karşın Haziran – Temmuz aylarından
itibaren tedarikte yaşanan sıkıntıların
son bulacağını ve sürecin normalleşmeye
başlayacağını düşünüyoruz. Özellikle yılın
ikinci yarısında, ilk döneme oranla daha
hareketli ve adetsel anlamda da daha yüksek
rakamlara ulaşacağımız bir pazar bekliyoruz.
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Mercedes-Benz Türk Müşteri İletişim Merkezi Yeni Numarası
Mercedes-Benz Türk, kamyon ve otobüs müşterilerine özel Müşteri iletişim Merkezi
numarasını devreye aldı.

M

ercedes-Benz Türk Müşteri
İletişim Merkezi, 444 62
84 (444 MBT 4) numaralı
hat üzerinden hizmet
veren Mercedes-Benz
Türk Müşteri İletişim Merkezi, kamyon ve
otobüs müşterilerine “Yol Yardım” ve “Ürün
ve Hizmetler” konusunda destek sağlıyor.
Değişen müşteri talepleri doğrultusunda
sunduğu hizmet ve çözümleri sürekli yenileyen
Mercedes-Benz Türk, kamyon ve otobüs
müşterilerine özel Müşteri iletişim Merkezi
numarasını devreye aldı. Müşteri iletişim
Merkezi 444 62 84 (444 MBT 4) numaralı hat
üzerinden hizmet verecek.

7/24 HİZMET
Mercedes-Benz Türk Müşteri İletişim
Merkezi, kamyon ve otobüs müşterilerine
“Yol Yardım” ve “Ürün ve Hizmetler”
konusunda destek sağlıyor. “Yol Yardımı”
almak isteyen müşteriler 7 gün 24 saat
bu hizmetten yararlanabilirken; “Ürün ve
Hizmetler” hakkında bilgi almak isteyen
müşteriler ise, Pazartesi – Cumartesi
günleri 09:00-18:30 saatleri arasında bu
hizmetten yararlanabiliyorlar. MercedesBenz Türk, yeni Müşteri İletişim Merkezi
numarası ile birlikte müşterilerine özel,
daha hızlı ve esnek bir hizmet sunmayı
hedefliyor.

M

Scania, satış sonrası servis hizmetlerinde orijinal yedek parça kullanımının önemini bir kez daha belirtiyor.

O

TOZDAN KORUR
Scania hava filtreleri havayı yüzde 99,9
oranında temizler. Örnek vermek gerekirse,
ortalama 70 km/saat hız ile 300 000 km yol
kat eden bir aracın motoru 4 bin 285 saat
çalışmaktadır, bu da 2.040.000 metreküp
temizlenecek hava miktarı demektir. Sadece
yüzde 0.09’luk koruma farkı ile yaklaşık
olarak 430 gram yani yaklaşık yarım kilo
toz filtreden geçerek doğrudan motora girer.
Scania araçları için özel olarak geliştirilen
hava filtrelerinin kullanılması, üstün yakıt
ekonomisi ve uzun motor hizmet ömrü
sağlar. Aynı zamanda Scania hava filtresinin
kullanılması; yataklar, pistonlar ve silindir
gömlekleri gibi yeni motor yedek parçalarına
olan ihtiyacı azaltır. Markasız orijinal
olmayan bir hava filtresi, önemli ölçüde daha
az toz taşıma kapasitesi ile yakıt tüketiminin
artmasına neden olur. Orijinal olmayan
hava filtresinin filtre tutucudaki konumunu
sabitlemek için destek halkası yoktur ve
tutucu ile filtre arasında sızıntı riski artar.
Oysa patentli contalara sahip Scania hava
filtresi filtreden temiz olmayan havanın
geçmemesini sağlar.

ORİJİNAL YAKIT FİLTRESİ VERİM VE
GÜVENLİK SAĞLAR
Scania yakıt filtreleri ise motorların güç
çıkışı üzerinde herhangi bir etkisi olmadan
büyük miktarda yakıtı filtrelemek için
tasarlanmış ve test edilmiştir. Birçok araç
bakım aralıklarında yaklaşık 70.000 km yol
kat etmektedir. Ortalama 30lt/100km yakıt
tüketimi, 21.000 litre yakıtın filtrelenmesi
gerektiği anlamına gelir. Scania yakıt filtresi,
yakıt içerisindeki partikülleri de çok iyi bir
şekilde filtreler ve bu sayede motoru ciddi
hasarlardan korur, enjektörler gibi hassas
bileşenlerin hizmet ömrünü uzatır. Scania disk
ve balataları da maksimum güvenlik için özel
olarak geliştirilmiştir. Uzun ömürlü, yüksek
ısıya dayanıklı ve çatlama yapmayan diskler
ve araca özel olarak dizayn edilip üretilmiş
balatalar yüksek fren kapasitesi sağlamaktadır.
Araçlardaki bir diğer önemli bileşen de motor
yağı olarak öne çıkmaktadır. Yağ kalitesi önemli
ölçüde değişiklik gösterebilir. Bu nedenle
Scania, 20 yıllık test ve geliştirme çalışmaları
sonunda sunduğu Scania Oil ile aracın
kullanım ömrü boyunca yağın kalitesini garanti
eder. Scania Oil Scania tarafından yalnızca
Scania motorlar için üretilmiştir. Motor,
şanzıman ve diferansiyel parçalarında aşınmayı
önler ve uzun ömürlülüğü destekler. Uzun
vadede paradan tasarruf etmenizi sağlarız.

MAN Lion’s Coach, Prestijli Ödülleri
Toplamaya Devam Etti
Seyahat sektöründeki satış başarısını 2021 yılında da sürdüren MAN, bir başarıya daha imza attı.

Scania Kesintisiz Operasyon İçin Orijinal Yedek
Parça Ve Yetkili Servis Hizmeti Öneriyor
rijinal yedek parça;
operasyonel devamlılık, araç
için daha uzun kullanım
ömrü, güvenlik ve yakıt
tasarrufu sağlar. Aynı
zamanda orijinal yedek parçaların garantili
olması maddi kayıpları da en aza indirir. Bir
motorun verimli şekilde çalışabilmesi için en
gerekli parçalar arasında yer alan hava filtresi,
tozun tahribatına karşı motoru maksimum
seviyede korur. Scania hava filtreleri,
ihtiyacınız olduğunda motorunuzun tüm
gücüne sahip olduğunuzdan emin olmak için
dakikada yüksek hacimde havayı işlemek için
tasarlanmıştır.
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BAKIM ANLAŞMASI İLE
AVANTAJLI SERVİS HİZMETİ
Scania, Satış Sonrası Servis Hizmetleri’nde
sunduğu ‘Bakım Anlaşması’ ile müşterilerine
birçok avantaj sağlıyor. Satın alınan bakım
anlaşması sayesinde Scania kullanıcıları,
muhtemel fiyat artışından etkilenmeyerek
maliyetlerini önceden hesaplayabilir.
Taksitli ödeme imkânı da bulunan
Bakım Anlaşması’nda araç satıldığında
kullanılmayan bakımlar ilgili belgelerin ibrazı
durumunda devredilebilir ya da bakım tutarı
da geri alınabilir. Scania yetkili servislerinde
yapılan Scania standartlarında periyodik
bakımlar sayesinde aynı zamanda aracın
ikinci el değeri de korunmuş olur. Satış
sonrasında sunulan hizmetler konusunda
en çok önem verilen konulardan biri de
yol yardım hizmetleridir. Scania, Türkiye
geneline yayılmış yetkili servis noktaları, acil
yol yardım araçları ve 7 gün 24 saat hizmet
veren çağrı merkezi ile müşterilerinin ihtiyaç
halinde rahatlıkla ulaşabildiği bir yapılanma
ile hizmet vermektedir. Satış sonrasında
sunulan hizmetler ile ilgili detaylı bilgi almak
için Scania’nın yeni video serisine Scania
Youtube kanalından ulaşabilirsiniz.

AN, Lion’s Coach ve NEOPLAN
Tourliner ile Türkiye otobüs
pazarındaki pazar payını 2021
yılında da korudu. Yolculuğu
keyfe dönüştüren MAN Lion’s Coach ve
NEOPLAN Tourliner seyahat otobüsleri;
tasarım, konfor, ekonomi ve güvenlik özellikleri
ile bu yılda da Türkiye’nin her köşesindeki
seçkin firmaların öncelikle tercihi olmaya
devam etti. Üstün özellikleri ile fark yaratan
yeni nesil MAN Lion’s City CNG Efficient
Hybrid de, şehir içi ulaşımına getirdiği birçok
yenilik ile iddiasını ortaya koyuyor.
PAZAR PAYINI KORUDU
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.
Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan
Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, 2021 satış
stratejileri ile 2022 hedefleri hakkında şunları
söyledi: MAN, 2021’de de seyahat otobüsü
pazarında pazar payını korudu. “Dünya
genelinde yeni varyantlarla etkisini sürdüren

küresel salgın, ikinci yılında da sektörleri
etkilemeye devam etti. Bu süreçte Avrupa
Otobüs pazarı tarihin en düşük seviyelerine
geriledi. 2021 yılında, özellikle yaz sezonunda,
bir önceki yıla göre, otobüs ile seyahat eden
yolcu sayısındaki artışa rağmen Covid-19’un
olumsuz etkileri ve artan işletme maliyetleri
nedeniyle Türkiye Seyahat Otobüsü pazarı 350
adetlere geriledi. Firmalar, yatırımlarını bir yıl
daha ötelerken, bu süreçte (TCO) yaşam boyu
ürün maliyeti daha da önem kazandı. Pazarda
yaşanan sıkıntılara rağmen uzun bakım
aralıkları ve düşük yakıt tüketimi ile MAN,
bu zorlu yılda da firmalarının gözdesi olmaya
devam etti ve 2021 yılında daralan seyahat
otobüsü pazarında, pazar payını korudu.
BAŞARIMIZ DEVAM EDECEK
MAN olarak, pazarda bugüne kadar
sürdürdüğümüz başarımızı, önümüzdeki yılda
da devam ettirmeyi hedefliyoruz.

Beklentimiz; 2022 yılında seyahat otobüsü
firmalarının temkinli ve çok daha detaylı hesap
yaparak, yatırım yapacakları, pazarın da bu
seneden biraz daha iyi olacağı yönünde. 2022
yılında sadece fiyat ve kalite değil, stoklarda
otobüs bulunması da önem kazanacaktır.
Otomotiv sektöründeki farklı üretim
darboğazlarına rağmen MAN, bu global krizde
otobüs grubunda iyi planlama ile en az üretim
sorunu ile 2021 yılını geçirdi. Bu başarı, 2022
yılında da devam edecek.
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I-Save Özellikli Yeni Volvo FH, %10’a Varan Yakıt
Tasarrufuyla Daha Verimli
I-Save teknolojisiyle yeni Volvo FH, nakliye şirketlerinin yakıt maliyetlerini düşürüyor ve
karbon ayak izini azaltmaya destek oluyor.

T

ürkiye distribütörlüğünü Temsa
İş Makinaları’nın yürüttüğü ve
dünya genelinde inovatif kimliğiyle
tanınan Volvo Trucks, I-Save
özellikli yeni Volvo FH ile yakıt maliyetlerini
%10’a kadar azaltıyor. Yakıt tüketimini ve
CO2 emisyonlarını azaltmak, tüm nakliye
şirketleri, özellikle de uzun yol operasyonları
olan müşteriler için oldukça önemli. I-Save
özellikli yeni Volvo FH, müşterilerine işletme
maliyetlerini ve çevresel etkilerini azaltmaları
için fırsatlar sunuyor.
EN VERİMLİ MOTOR
I-Save, Volvo D13TC motorla birçok yakıt
tasarrufu çözümü içeriyor. Volvo’nun 2019’un
başında piyasaya sürülen 13 litrelik bileşik
turbo motoru, bugüne kadar yakıt tasarrufunda
ürettiği en verimli motoru olarak öne çıkıyor.

Birçok nakliye şirketi, karbon ayak izini
azaltmaya yardımcı olacak bir araç olarak
I-Save özellikli Volvo FH’ı aynı zamanda;
düşük yakıt tüketimi ve daha az gürültü seviyesi
sebebiyle tercih ediyor. Kullanıcı veri analizine
dayalı yazılım güncellemeleri sayesinde,
yakıt tüketimi
ve sürülebilirlik
arasındaki denge
optimize ediliyor. Bu
özelliğiyle yeni Volvo
FH, Eco modunda
sürüş sırasında daha
düşük yakıt tüketimi
sağlıyor. I-Save’in
geliştirilmesine ek
olarak, yeni Volvo FH’in
daha aerodinamik bir
tasarımı bulunuyor.

I-See ile daha fazla yakıt tasarrufu
sağlanıyor ve motorun ne zaman daha verimli
olduğu tespit ediliyor. Ürün, geniş devir
aralığında optimize edilmiş torku ile zorlu
coğrafyalarda dahi yüksek ve sabit bir ortalama
hızı korumak için gereken gücü sağlıyor.

Petrol Ofisi’nden Büyük Proje

İ

Petrol Ofisi, Biyodizel Sanayi Derneği iş birliği ile suyun geleceğine sahip çıkıyor.

ş birliği kapsamında seçili Petrol Ofisi istasyonlarında kurulan
özel noktalarda biriktirilecek kullanılmış yemeklik yağlar,
Biyodizel Sanayi Derneği koordinasyonu ile lisanslı atık
bitkisel yağ toplayıcılar tarafından toplanıp, geri dönüşüm
tesislerine ulaştırılıyor. Böylece hem temiz su kaynakları korunuyor
hem de ekonomiye katkı sağlanıyor. Yapılan araştırmalara göre; her 1
litre kullanılmış yemeklik yağ, yaklaşık 1 milyon litrelik içme suyunu
kirletebiliyor. Türkiye’de yıllık 2 milyon ton bitkisel yağ tüketiliyor ve
bunun kızartma yağları gibi tüketilmeyen bölümünü ise her 100 kişiden
90’ı lavaboya dökerek atıyor.
YAĞLAR BİYODİZELE DÖNÜŞTÜRÜLECEK
Petrol Ofisi ve Biyodizel Sanayi Derneği’nin gerçekleştirdiği iş
birliği, bu önemli soruna yönelik çözümlere bir yenisini daha ekliyor.
“Suyun geleceği için kullanılmış yemeklik yağlar Petrol Ofisi’ne” çağrısı
yapılan proje kapsamında, hem duyarlı vatandaşların katılımı hem de
toplama kolaylığı açısından, yaşam alanlarına yakın şehir içi istasyonlar
seçildi. Proje kapsamında tüketiciler kullanılmış yemeklik yağlarını,
biriktirdikleri kapalı kaplarla birlikte seçili Petrol Ofisi istasyonlarında
özel olarak oluşturulan toplama noktalarına atabilecekler. Bu
noktalarda biriken yağlar, Biyodizel Sanayi Derneği koordinasyonu ile
düzenli olarak toplanarak, sonraki süreçte biyodizele dönüştürülecek.
İÇME SULARI TEMİZ KALSIN
Petrol Ofisi’nin 31 istasyonunda başlatılan proje kapsamında
yıllık yaklaşık 45 bin litre kullanılmış yemeklik yağın toplanması
hedefleniyor. Petrol Ofisi
istasyonlarında toplanacak
kullanılmış yemeklik yağlarla
yaklaşık 2.2 milyon kişinin içme
suyunun temiz kalması sağlanacak.
Öte yandan toplanacak yağların
biyodizele dönüştürülmesi ile
birlikte hem karbon salınımı
hem de ülke ekonomisine ikincil
kazanımlar da sağlanacak.

“HEDEFİMİZ BÜYÜK”
Petrol Ofisi’nin bu topraklarda doğmuş
ülkenin en önemli değerlerinden biri olarak
attığı her adımda müşterisine, topluma, bayi ve
paydaşlarına fayda üretmeyi, katkı sağlamayı
hedeflediğine vurgu yapan Petrol Ofisi CEO’su
Selim Şiper, “Milli değerler üzerine kurulmuş
bir şirket olarak, bulunduğu sektörlerin lideri
olarak, Türkiye’nin en büyük 3 şirketinden
biri olarak ‘geleceğe katkı sağlamak’ da, en
önemli hedeflerimiz arasındadır. Biyodizel
Sanayi Derneği ile gerçekleştirdiğimiz iş
birliği de, bu temel yaklaşımımızın güzel bir örneğidir. Bugün dünya
gündeminin büyük bölümünü her ne kadar pandemi kaplasa da, temiz
su konusu küresel çapta en önemli sorunlardan biridir. Biz, ‘Petrol Ofisi
istasyonları, birer hizmet merkezidir’ diyoruz. Dolayısıyla böylesine
önemli bir konuda, böylesine doğru bir çözüme de hizmet etmekten,
katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
“DÖNGÜSEL EKONOMİ ALANINDA ÖRNEK BİR PROJE”
Evlerde biriktirilen kullanılmış yemeklik yağların çevreye zarar
vermeyecek şekilde geri dönüşümünün sağlanacağını dile getiren
Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, projenin döngüsel
ekonomi alanında örnek olacağını belirtti. Selçuk Borovalı sözlerine
şöyle devam etti: “Biyodizel Sanayi Derneği ve Petrol Ofisi iş birliği ile
hayata geçecek proje ile toplanacak bitkisel
atık yağlar, biyodizele dönüştürüldükten
sonra ithal ikamesi yaratacak. Türkiye’nin
ulaşımında karbon ayak izinin azaltılması,
yenilenebilir enerjinin payının arttırılmasına
imkân tanıyacak. Ülkemizin sıfır atık hedefine
bir adım daha yaklaşacağımız bu süreçte,
çevre ve insan sağlığının korunmasına da
katkı sağlanacak. Proje ile bir seferberlik
başlatıyoruz ve ülke çapında yaygınlaşmasını
hedefliyoruz” dedi.
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Mercedes-Benz Türk, Eğitimlerine Devam Ediyor
CNG yakıt sistemli Conecto model araçları Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etmeye
başlayan Mercedes-Benz Türk, EGO personeline teorik ve uygulamalı kapsamlarda eğitimler
vermeye başladı.

A

raç Tanıtım Eğitimi”nden 18’i
kadın toplam 700’e yakın EGO
sürücüsünün yararlanması
hedeflenirken, 300’e yakın
teknik personelin de “Teknik Eğitimler”den
faydalanması planlanıyor. Tüm otobüs
müşterilerine yönelik 15 yıldan uzun süredir
“Otobüs Sürücü Eğitimleri” düzenleyen
Mercedes-Benz Türk, son olarak Ankara
Büyükşehir Belediyesi’ne gerçekleştirdiği
CNG yakıt sistemli Conecto araçlara yönelik
EGO personeline eğitimler vermeye başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılında
açtığı yeni otobüs alım ihalesini kazanan ve bu
kapsamda CNG yakıt sistemli Conecto model
araçların teslimatlarına başlayan MercedesBenz Türk, düzenlediği eğitim programları ile
EGO sürücülerini ve teknik personelini yeni
araçlara hazırlıyor.
700’E YAKIN EGO SÜRÜCÜSÜ
Mercedes-Benz Türk eğitmenleri, 29 Kasım
tarihinde başlayan ve 2022 yılında da devam
edecek eğitimler çerçevesinde; “Araç Tanıtım
Eğitimi” başlığıyla EGO sürücülerine, “Teknik
Eğitimler” başlığı ile de teknik kadrolara
eğitimler verecek. 18’i kadın toplam 700’e yakın
EGO sürücüsü faydalanacak. 29 Kasım’da
başlayan ve 18’i kadın olmak üzere toplamda
700’e yakın EGO sürücüsünün faydalanması
planlanan “Araç Tanıtım Eğitimleri”
kapsamında, araçların teknik tanıtımlarının
gerçekleştirilmesi ve Mercedes-Benz’in yeni
otobüs teknolojilerinin verimli kullanılmasına
yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler
gerçekleştiriliyor.

Eğitim sayesinde, sürüş performansının
artırılması, sürücüler ve yolcular için
konforun artırılması, konfor ve güvenlik
sistemlerinin doğru işletimi; böylece
sürücünün kondisyonunun ve dolayısıyla
sürüş emniyetinin sağlanması da hedefleniyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Conecto
model araçların teslimatlarının ardından
başlayacak “Teknik Eğitimler” ise EGO’nun
teknik personeline yönelik olacak. Bu eğitimler
kapsamında 300’e yakın teknik personel;
bakım, mekatronik ve elektrik/elektronik
eğitimlerinden yararlanacak.
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IVECO T WAY Alman Tasarım Ödülünü Kazandı
Alman Tasarım Konseyi, Ticari Araçlar kategorisinde IVECO T-Way’i “Mükemmel Ürün Tasarımı”
kategorisinde birinci seçti.

I

VECO T-Way, tasarım alanında
en prestijli ödüllerden biri olan
Alman Tasarım Ödülleri 2022’nin
Ticari Araçlar kategorisinde prestijli
“Mükemmel Ürün Tasarımı” ödülünü aldı.
Alman Tasarım Konseyi, tasarım alanında
iletişim ve marka yönetimi için dünyanın önde
gelen yetkin mercilerinden biridir. Tasarım
endüstrisini, iş dünyasını, akademiyi ve bilimi
temsil eden 10 farklı ülkeden 37 seçkin tasarım
uzmanından oluşan bir jüri, bu ödül için
IVECO T-Way’i seçti.
YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI
Alman Tasarım Ödülleri, tasarımcıların
yeni dijital teknolojilerden iklim açısından nötr
üretime kadar giderek daha karmaşık sorunlara
yanıt bulma yöntemlerine özel önem veren

“Tasarımcılar Nasıl Düşünür” temasıyla onuncu
yıldönümlerini kutluyor. Bu tema en zorlu
arazi görevlerinde sağlamlık ve güvenilirlik
için tasarlanmış, markanın ağır vasıta
segmentindeki en zorlu şartlara uygun aracı
olan IVECO T-Way için tamamıyla geçerli.
MAKSİMUM İŞLEVSELLİK
IVECO T-WAY’in tasarımı, özel arazi
görevleri için IVECO WAY serisinin ana
unsurlarını taşıyor. T-Way, kabin ve şasi
arasındaki estetik oranların, sağlam tam metal
tamponla birlikte güç ve güveni ifade ettiği,
sağlam ancak aynı zamanda şık dış tasarımıyla
öne çıkıyor. Şık ve sağlam dış tasarım;
mükemmel ergonomi, entegre teknoloji ve
gelişmiş bağlantı özelliklerine sahip, sürücü
konforu ve güvenliğine odaklanan bir kabin içi

ile birleştirilmiş.
Her ayrıntı,
arazi görevinde
maksimum
işlevsellik sunmak
için ayarlanmış
durumda. CNH
Endüstriyel Stratejik Tasarım yöneticisi
Marco Armigliato şunları söyledi: “IVECO
T-Way’in böylesine prestijli bir ödüle layık
görülmesinden gurur duyuyoruz. T-Way,
sürücü topluluğu içinde çok hızlı bir şekilde
popüler hale gelen yeni IVECO WAY ağır vasıta
ürün yelpazesiyle tanıttığımız sürücü merkezli
tasarımı paylaşıyor. Sağlamlık, güvenilirlik,
verimlilik ve sürücü odaklılık standartlarını
yükseltme konusunda yüksekleri hedeflerken
bunu stil sahibi bir şekilde yapıyor”

Mercedes-Benz Türk’te Yedek Parça Grup
Müdürlüğü Yusuf Kalelioğlu Emanet
Mercedes-Benz Türk’te Yedek Parça Grup Müdürlüğü görevine 1 Aralık 2021 tarihi
itibarıyla Yusuf Kalelioğlu atandı.

Amacımız Sürdürülebilir Mobilite
DKV Mobility, operasyonların kolaylaşmasına, maliyetlerin düşmesine ve sürdürülebilirliğin
desteklenmesine yönelik pek çok yeni ürün ve hizmeti devreye aldı.

A

vrupa’nın lider mobilite
sunucularından biri olan DKV
Mobility’nin Türkiye Ülke Müdürü
Deniz Çokcoş Sezer, düzenlenen
yıl sonu değerlendirme basın toplantısında
açıklamalarda bulundu. Mobilitenin pandemi
döneminde daha da önemli hale geldiğini
belirten Sezer, DKV Mobility’nin dijitalleşme
ve enerji dönüşümünün zorluklarını karşılamak
için yenilikçi ürünler sağlamak üzere daha
motive çalıştığını vurguladı: “Artan ihracatla
birlikte Türkiye’de lojistik sektörü önemli
ölçüde büyüyor. DKV Mobility olarak sektörün
zorlu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için inovatif
çözümler, yeni ürünler ve ihtiyaca yönelik özel
ürün güncellemeleri gerçekleştiriyoruz. Bu
sayede nakliyecilerin öncelikli tercihi olmaya
devam ediyoruz.” Gelecek yıl hizmet ağına
Türki Cumhuriyetleri de dahil etmek üzere
çalışmalarına hızla devam etiklerini söyleyen
Sezer, “2022’de de geniş ürün portföyümüzle
nakliyecilerin hayatını kolaylaştırmaya ve
mobilite sektörünün geleceğini şekillendirmeye
devam edeceğiz” dedi.

2

017 yılından beri Mercedes-Benz Türk’te Yedek Parça Ambar
Birim Müdürü olarak görev yapan Yusuf Kalelioğlu, 01 Aralık
2021 tarihi itibarıyla Yedek Parça Grup Müdürlüğü’ne atandı.
Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 2004
yılında mezun olan Kalelioğlu, Mercedes-Benz Türk’teki kariyerine
2012 yılında Yedek Parça Reklamasyon Yönetimi’nde başladı. 20142017 yılları arasında Mercedes-Benz Türk’te Kamyon Teknik Garanti
Denetim Uzmanı olarak çalışan Kalelioğlu, 2017-2021 yılları arasında
da Yedek Parça Ambar Birim Müdürü olarak şirketteki kariyer
yolculuğunu sürdürdü. 2019 yılındaki “Ambar Genişleme Projesi” ve
2021’deki “Ambar Operasyonunun Barkod Projesi ile Dijital Süreçlere
Dönüştürülmesi Projesi” gibi önemli projelerde yer alan Kalelioğlu,
gösterdiği başarıların ardından Mercedes-Benz Türk Yedek Parça Grup
Müdürü olarak atandı.

Petrol Ofisi’nin Covid-19 İle Mücadeleye Verdiği Destek Felis Ödülü Aldı
Petrol Ofisi, reklam ve pazarlama alanındaki başarılı yaratıcı çalışmaların ödüllendirildiği Felis Ödülleri
2021’de, bir Felis Ödülü ve bir de Başarı Ödülü aldı.

P

etrol Ofisi, İTÜ Çekirdek işbirliği
ile COVID-19 ile mücadeleye
yönelik desteklediği projeler ve bu
kapsamda yürütülen ‘Petrol Ofisi
ve İTÜ Çekirdek’ten Somut Adımlar’ iletişim
çalışmasıyla Sağlık İletişimi bölümünde
Sponsorluk kategorisinde Felis Ödülü’ne layık
görüldü. Petrol Ofisi ayrıca, aynı projesi ile
Sağlık İletişimi bölümü, Sağlık ve Well-being
kategorisinde Başarı Ödülü de aldı.
“MOTİVASYON
KAYNAĞI”
Petrol Ofisi’nin
pazarlama alanında
da güçlü ve
başarılı çalışmalar
yürüttüğüne vurgu
yapan Petrol Ofisi

Pazarlama Kıdemli Müdürü Sinan
Türkseven, “Felis Ödülü, yaptığımız bu
çalışmaların başarısına ilişkin bizler için
gurur ve motivasyon kaynağı oldu” dedi.
2006 yılından bu yana; reklam ve pazarlama
endüstrisinde etkili yaratıcılığın pazarlama
çalışmalarındaki rolünü vurgulaması ve
yaratıcı dünyaya katkı sağlayan tüm ekiplerin
başarılarını ödüllendirmek amacıyla
düzenlenen Felis Ödülleri 2021 yılı kazananları
belli oldu. Bu yıl 4 bin 339 başvuru alarak
rekora imza atan Felis Ödülleri’nde, 17 bölümde
farklı alt kategori ve bölümlerde ödüller
dağıtıldı. Felis Ödülleri 2021 jürisi, ‘Petrol
Ofisi ve İTÜ Çekirdek’ten Somut Adımlar’
çalışmasını Sağlık İletişimi bölümü, Sponsorluk
kategorisinde Felis Ödülü’ne layık gördü. Petrol
Ofisi’nin İTÜ Çekirdek işbirliği ile COVID-19
ile mücadeleye yönelik desteklediği projeler ve

bu kapsamda yürütülen ‘Petrol Ofisi ve İTÜ
Çekirdek’ten Somut Adımlar’ iletişim çalışması
ayrıca, yine Sağlık İletişimi bölümünde, Sağlık
ve Well-being kategorisinde de Başarı Ödülü
aldı. 16. Felis Ödülleri, pandemi koşullarına
uyumla 11-12 Kasım’da Zorlu PSM’de
düzenlenen törenlerle sahiplerini buldu.
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TEK ÖDEME SİSTEMİ
Sezer, DKV Mobility’de 2021 yılının en
önemli gelişmelerinden bahsederken şunları
söyledi: “Avrupa’da tek geçiş kutusu kolaylığı
sunan DKV Box Europe ürünümüz bu yıl Türk
nakliyeci için çok önemli geçiş noktaları olan
Bulgaristan ve Macaristan’da da geçerli olmaya
başladı. DKV Box Europe şu an 11 ülkede
geçerli: İtalya, Almanya, Belçika, Bulgaristan,
Fransa, Avusturya, İspanya, Portekiz,
Macaristan, Polonya ve İsviçre.”
BOŞ SEFERE SON
Müşterilerinin ihtiyaçlarını her zaman
öncelikli gören DKV Mobility’nin nakliyecilerin
gereksinimlerini göz önünde bulundurarak
geliştirdiği dijital asistan DKV Live ürünü ile
sektörde fark yarattıklarını şu sözlerle ifade
ediyor: “Akıllı teknoloji çözümleri sağlayan
DKV Live kutusu ile nakliye şirketlerinin filo ve
tank yönetimlerini dijitalleştiriyoruz. Böylece
gerçek zamanlı takip ve filonun daha etkin
kullanımı mümkün oluyor. Verimliliği artırıyor,
yakıt güvenliğini sağlıyor, rekabet potansiyelini
yükseltiyor ve sürdürülebilirliği destekliyoruz.
Bu kutu ile artık firmalar Avrupa’da yük
de bulabiliyor. Avrupa’da en çok kullanılan
iki yük platformu
ile anlaşmamız
bulunuyor. Firmalar
bulundukları
konumdan yük
araması yaparak,
yakınlarda veya
güzergahta yük varsa
teklif verebiliyorlar.”

‘EN GENİŞ ALTERNATİF YAKIT AĞINI
SUNUYORUZ’
DKV Mobility, bu yıl 2030’a kadar 213 bin
sözleşmeli ortağına karbondioksit salınımlarını
2019’a göre yüzde 30 azaltmaları için destek
olmayı taahhüt etmişti. DKV’nin 2021 Global
Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer verdiği
bir diğer taahhüdü ise 2023’e kadar iklime
olumlu katkıda bulunan bir kurum olmak.
Deniz Çokcoş Sezer, bu hedef doğrultusunda
şu anda Avrupa genelinde sayıları 200 bini
aşkın elektrikli şarj noktalarını her geçen
gün artırdıklarını, sektörün en gelişmiş şarj
istasyonu ağlarından biri haline geldiklerini
belirtiyor. Ayrıca LNG, CNG, HVO ve R33
gibi alternatif yakıtlar sağlayan istasyonlarının
sayısını artırmaya devam ettiklerini sözlerine
ekliyor.

IVECO’dan Bir Başarı Daha

I

Markanın hafif ürün yelpazesindeki ikonik aracı önemli bir kilometre taşına geldi.

VECO, hafif ticari vasıtalar için her zaman bir referans olan
Suzzara fabrikasında montaj hattından çıkan 1.600.000’inci
Daily aracını kutluyor.IVECO Daily modelleri halihazırda
Italya’nın Suzarra şehrindeki modern fabrikada ve aynı
zamanda Ispanya’nın Valladolid şehrindeki fabrikalarda üretiliyor.
Daily üretiminin %80i Suzarra fabrikasında gerçekleşiyor.Daily,
kendini sürekli olarak yeniden icat eden gerçekten ikonik bir araç.
Daily, 40 yıldır yenilikçiliğin, çok yönlülüğün ve verimliliğin sınırlarını
zorlayarak, gelişen değişimi öngörerek müşterilerinin ihtiyaçlarını
karşılıyor. Daily, yıllar içinde DNA’sına sadık kalarak pek çok çığır açıcı
değişikliğe imza atarak IVECO’nun sürdürülebilir başarısının önemli
bir örneği olmuştur.
BİR KİLOMETRE TAŞI DAHA
7,2 tonluk modeliyle yüksek taşıma kapasitesi konusunda lider olan
ve pazarda doğal gazlı hafif ticari araç versiyonu ile referans haline
gelen Daily, yeni 3.0 litrelik 176 hp Euro VIE ağır hizmet dizel motoru
ile bir kilometre taşı daha koyuyor. Tesis yakın zamanda Uluslararası
bir yönetim danışmanlığı firması olan Agamus Consult ve Alman
otomotiv dergisi Automobil Produktion tarafından verilen Mükemmel
İyileştirme Kültürü ödülünü kazandı.

Suzarra Fabrikası, teknolojiyi ve işi geliştirmek amacıyla
“öngörülemeyene hakim olmak” mottosuna sadık kalarak zorlu pazar
ve küresel şartlarda her gün kendini geliştirerek zorlu şartları fırsata
çevirmeyi hedefliyor.
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Motor Aşin 50’nci Yaşını Kutluyor!
İlk adımlarını 1971 yılında atan, “insana değer” vizyonu ile cesur adımlarla Türkiye’nin en köklü yedek
parça ve otomotiv satış sonrası şirketlerinden biri haline gelen Motor AŞİN, bu yıl 50’nci yaşını kutluyor.

H

er parçada biz varız”
mottosuyla, yepyeni bir
kurumsal kimlik ve logoyla
zamanın ruhunu dijitalleşme
ve inovasyonla yakalamayı
hedefleyen Motor AŞİN, bugün 200’den
fazla premium yedek parça markasının ana
distribütörlüğünü yapıyor. Sektör temsilcileri
ve tedarikçileriyle gerçekleştirilen 50’nci yıl
buluşmasında konuşan Motor AŞİN CEO’su
Saim Aşçı, “50 yıl sadece bir sayıdan ibaret
değil, bize göre bir ömürden fazlası. 50 yıl önce
Türkiye’nin nüfusu 30-34 milyonken, şimdi 83,
84 milyonları konuşuyoruz. 50 yıl önce yaklaşık
1960’larda her 100 kişiden 3 kişiye 1 otomobil
düştüğü bir dönemden şu anda Avrupa’da her
2 kişiden 1 kişiye, Türkiye’de her 6-7 kişiden
1 kişiye otomobil düşecek şekilde bir gelişim
var. Dünyada inanılmaz bir dönüşüm var.
Önümüzdeki 50 yıl, bundan önceki 50 yıla göre
5 kat, 10 kat hızlı değişim gösterecek. İnanın
bundan sonraki 5 yıl geçmişteki yüzyıldan
daha değerli, daha hızlı olacak. Dolayısı ile
bu dönüşüme, bu değişime bir şekilde adapte
olmak gerekiyor. Bizler de 2021 yılını değişim
yılı ilan ettik.” dedi.

DEĞİŞİME ADAPTE OLMALI
Sektör temsilcileri ve tedarikçileriyle bir
araya gelen Motor AŞİN CEO’su Saim Aşçı,
50’nci yıl buluşmasında yaptığı konuşmada
“50 yıl sadece bir sayıdan ibaret değil, bize göre
bir ömürden fazlası. 50 yıl önce Türkiye’nin
nüfusu 30-34 milyonken, şimdi 83, 84
milyonları konuşuyoruz. 50 yıl önce yaklaşık
1960’larda her 100 kişiden 3 kişiye 1 otomobil
düştüğü bir dönemden şu anda Avrupa’da her
2 kişiden 1 kişiye, Türkiye’de her 6-7 kişiden
1 kişiye otomobil düşecek şekilde bir gelişim
var. Dünyada inanılmaz bir dönüşüm var.
Önümüzdeki 50 yıl, bundan önceki 50 yıla göre
5 kat, 10 kat hızlı değişim gösterecek. İnanın
bundan sonraki 5 yıl geçmişteki yüzyıldan
daha değerli, daha hızlı olacak. Dolayısı ile
bu dönüşüme, bu değişime bir şekilde adapte
olmak gerekiyor. Bizler de 2021 yılını değişim
yılı ilan ettik.” açıklamasını yaptı.

DİJİTALLEŞME VE İNOVASYON
2012’de dünyadaki önemli bir satın alma
grubu olan TEMOT-TATCOM ortaklığına
dahil olduklarını ve dış dünyaya açılarak global
pazarda da söz sahibi olmaya başladıklarını dile
getiren Aşçı, “Bugün 200’den fazla premium
markanın ana satıcılığını, distribütörlüğünü
yapıyoruz. Yeni döneme yeni kurumsal
kimliğimiz ve logomuzla giriş yapıyoruz. Dedik
ki vazgeçemeyeceğimiz yegane unsur güvendir.
Vazgeçemeyeceğimiz tek şey inovasyondur.
Vazgeçemeyeceğimiz tek şey zorla olsa da
dijitalleşmedir. Vazgeçemeyeceğimiz şey
otomotivin evrildiği güncel noktadır ve
elektriklileşme sürecidir.Yeni logomuzdaki
kırmızı renk, bu elektriklileşme sürecine de
atıfta bulunuyor.” dedi.

Anadolu Isuzu, çevre dostu CNG teknolojisi ile segmentinin öncüsü olan Kendo/Interliner
CNG modeli ile İyi Tasarım Ödülünü kazandı.

T

İHTİYAÇLAR GÖZETİLİYOR
Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar
Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek
Kuruluşu iş birliğiyle gerçekleştirilen Design
Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödülleri,
kullanıcı
ihtiyaçlarını
gözeten,
ürüne katma
değer ve
rekabetçi
üstünlük

kazandıran tasarımları ödüllendirmeyi, iyi
tasarlanmış ürünlerin topluma ve endüstriye
sağladığı faydaları görünür kılmayı amaçlıyor.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ
Tuğrul Arıkan: “Isuzu Kendo / Interliner
CNG, sürdürülebilir değer katma hedefimizin
bir parçası” Anadolu Isuzu Genel Müdürü
Tuğrul Arıkan, konuyla ilgili açıklamasında
şunları söyledi: Anadolu Isuzu olarak
faaliyetlerimizi içinde yaşadığımız topluma
ve çevreye sürdürülebilir değer katma
hedefiyle yürütüyoruz. Sürdürülebilirlik,
bizim tüm iş süreçlerimizin odağında yer
alıyor. Ar-Ge çalışmalarıyla ve geliştirdiğimiz
yeni teknolojilerle ürettiğimiz doğa dostu
araçlarımıza, Tasarım Ofisimiz fark yaratan,
güçlü, göz alıcı ve akılcı çizgilerle eşsiz bir değer
katıyor. CNG motoru ile bugünün kentleri
için çevreci, güvenli ve modern bir ulaşım
çözümü olarak öne çıkan, segmentine öncülük
eden Kendo / Interliner aracımızın Design
Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödüllerinde ‘En
İyi Tasarım’ ödülüne layık görülmesinden
dolayı büyük bir kıvanç duyuyoruz. Anadolu
Isuzu ailesi olarak bu anlamlı ödülü Kendo
/ Interliner CNG de dahil olmak üzere
birçok modelimizin tasarımında çok değerli
katkıları olan, kısa süre önce çok genç yaşta
kaybettiğimiz sevgili ekip arkadaşımız Kasım
Kunter Aytekin’e adıyoruz.”

Mercedes-Benz Eactros’a Mercedes-Benz
Türk Kamyon AR-GE Ekibinin İmzası
Mercedes-Benz Yıldızı taşıyan ilk seri üretim elektrikli kamyon Mercedes-Benz eActros’un
çeşitli kapsamları, Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekipleri tarafından geliştirildi.

Anadolu Isuzu’ya ‘İyi Tasarım’ Ödülü Verildi
ürkiye’nin ticari araç markası
Anadolu Isuzu, ürettiği çevreci
ve yenilikçi araçlarıyla yerel
ve global ölçekte elde ettiği
başarılara yenilerini eklemeye
devam ediyor. Anadolu Isuzu’nun çevre dostu
CNG motor teknolojisinin yanı sıra akılcı ve
göz alıcı tasarım özellikleri ile segmentine
öncülük eden Kendo / Interliner CNG
modeli, Design Türkiye Endüstriyel Tasarım
Ödülleri yarışmasında Ulaşım Araçları
kategorisinde İyi Tasarım Ödülünü ödülünü
kazandı. Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen
organizasyonda Isuzu Kendo’nun ödülü,
Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve TİM Başkanı
İsmail Gülle’nin katılımlarıyla 17 Aralık Cuma
günü İstanbul’da düzenlenen Design Türkiye
Endüstriyel Tasarım Ödül Töreninde verildi.
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FARK YARATIYOR
Anadolu Isuzu Tasarım Ofisi tarafından
tasarlanan Isuzu Kendo / Interliner CNG,
aerodinamik gövdesi, dinamik led sinyal ve
gündüz sürüş lambaları, dijital gösterge paneli
ve yenilikçi çizgileriyle dikkatleri üstüne
çekiyor. Anadolu Isuzu Ar-Ge merkezinde
geliştirilen ve akıllı güvenlik sistemleri ile
donatılan Isuzu Kendo / Interliner CNG,
yüzde 100 biyogaz uyumlu CNG motoru
sayesinde emisyon salınımını ciddi oranlarda
düşürüyor. Isuzu Kendo / Interliner CNG,
konforlu sürücü alanı ve yolcu bölgesi ile
sürücüye ve yolculara en yüksek seviyede
ergonomik fayda sağlarken çok fonksiyonlu
gösterge paneli, arıza teşhisinin yanı sıra
sürücü ve sürüş puanlama sistemi ile
işletmecilere önemli avantajlar sunuyor.

M

ercedes-Benz Türk Kamyon
AR-GE ekiplerinin
geliştirdiği ve eActros’ta
kullanılan Sesli Yaya Uyarı
Sistemi, Kabin İçi Acil
Durum Sürücü Uyarı Sistemi gibi sistemler,
Daimler Truck çatısı altındaki ağır ticari
araçlarda ilk defa yer alıyor. Mercedes-Benz
Türk, elektrikli kamyon ve çekiciler için yüksek
voltaj şarj dolum istasyonu kurulumu ile
Türkiye’de bir ilke imza atıyor. Mercedes-Benz
Trucks’ın ilk elektrikli ağır hizmet kamyonu
olan Mercedes-Benz eActros, 2021 yılı
itibarıyla seri üretime alındı. Mercedes-Benz
eActros’un prototipten seri üretilecek bir araca
dönüştürülmesi sürecinde, 2018’den günümüze
analiz edilen müşteri testlerinin sonuçlarına
göre geliştirilip seri üretime alınan eActros’ta,
Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE imzası
bulunuyor.

EKİP İŞİ ÇALIŞMA
eActros için Mercedes-Benz Türk Kamyon
AR-GE ekibinin geliştirdiği bazı sistemler,
Daimler Truck çatısı altındaki ağır ticari
araçlarda ilk defa yer alırken; başlangıç aküsü
ve kabloları ile düşük gerilim güç dağıtma
üniteleri gibi sistemlerin sorumluluğu ise
tamamen Mercedes-Benz Türk Kamyon
AR-GE ekiplerindeydi. AR-GE ekipleri
eActros’taki, AVAS (Sesli yaya uyarı sistemi),

Kabin İçi Acil Durum Sürücü Uyarı Sistemi
ile Yüksek ve Düşük Gerilimli Güç Sistemlerini
geliştirdi. Bununla beraber global proje destek
ve koordinasyonu ile şasi & kabin modelleme
ve hesaplama konularında da Mercedes-Benz
Türk Kamyon AR-GE ekibinin geliştirme
faaliyetlerinde imzası bulunuyor.
“ÇOK ÖNEMLİ BİR KONUMDAYIZ”
Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE
Direktörü Tuba Cağaloğlu Mai, “Daimler
Truck ağı içerisinde çok önemli bir konuma
sahip olan İstanbul AR-GE Merkezimiz
ve Aksaray AR-GE Merkezimiz çok çeşitli
alanlarda yetkinliklere sahip. Mercedes-Benz
yıldızı taşıyan ilk seri üretim elektrikli kamyon
Mercedes-Benz eActros’un çeşitli kapsamları
da Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE
ekiplerimiz tarafından geliştirildi. eActros
için geliştirdiğimiz bazı sistemler, Daimler
Truck çatısı altındaki ağır ticari araçlarda ilk
defa yer alırken bazı sistemlerin sorumluluğu
ise tamamen Mercedes-Benz Türk Kamyon
AR-GE ekiplerindeydi. Mercedes-Benz yıldızlı
kamyonların geleceğini Türkiye’den belirlerken,
gerçekleştirdiğimiz mühendislik ihracatları
sayesinde hem ülkemizin hem de Aksaray’ın
konumunu da kuvvetlendiriyoruz.” dedi.
ELEKTRİKLİ KAMYONLAR İÇİN DEV
ŞARJ İSTASYONU YATIRIMI
Mercedes-Benz Türk, elektrikli kamyon ve
çekiciler için yüksek voltaj şarj dolum istasyonu
kurulumu ile Türkiye’de bir ilke imza atıyor. İki
aşamada tamamlanması planlanan projenin
ilk etabında tek seferde 350KW kapasite
sağlayan 2 adet şarj dolum istasyonu yatırımı
gerçekleştiriliyor. Aralık 2021’de devreye
alınması planlanan bu yatırım için yaklaşık 400
bin Euro’luk yeni yatırım yapıldı.
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Afyon Kamil Koç’un Tercihi MAN Lion’s Coach Oldu
Şehirlerarası seyahat sektörünün güçlü firması Kamil Koç’un Afyonkarahisar İşletmesi Saygı
Turizm’in otobüs yatı-rımındaki tercihi MAN Lion’s Coach oldu.

M

AN’ın, çevreci ve verimli
motoru, benzersiz yakıt
tasarrufu, üstün teknolojisi,
ileri güvenlik sistemleri ve
olağa-nüstü konforu ile seyahat sektöründe fark
yaratan otobüsü Lion’s Coach, 2021 yılının son
günlerinde işletmelerin tercihi olmaya devam

etti. Sahip olduğu üstün nitelikler ve sunduğu
avantajlarla hem yolcuların ve kaptanların
hem de işletmelerin gözdesi haline gelen MAN
Lion’s Coach’u filosuna katan son firma ise,
Kamil Koç’un Afyonkarahi-sar İşletmesi Saygı
Turizm oldu. Yeni otobüsleri ve kaliteden
ödün vermeyen müşteri memnuniyeti temelli

Kent Electra İtalya Toplu Ulaşımında Test Edildi

Türkiye’nin lider otobüs üreticisi Otokar, 12 metrelik elektrikli şehir içi otobüsü Kent Electra’nın
Avrupa tanıtımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Ü

rettiği araçların teknolojisi, tasarımı, ergonomisi ile
50’yi aşkın ülkede büyük beğeni toplayan Koç Topluluğu
şirketlerinden Otokar, ileri teknolojiye sahip modern
otobüslerini Avrupa’nın dört bir yanında tanıtmaya devam
ediyor. 12 metrelik elektrikli otobüsü Kent Electra’nın kısa süre önce
Avrupa tanıtım çalışmalarına başlayan Otokar’ın, Almanya, İspanya ve
Romanya’nın ardından yeni durağı İtalya oldu.

KONFOR ÖN PLANDA
Şehirlerin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı
hedefleyen araç, İtalya’daki özel ve kamu toplu taşıma şirketleri
tarafından, başta Milano olmak üzere 9 farklı şehir ve ilçede test
edildi. Otokar Ar-Ge mühendislerinin bilgi birikimi ve küresel ölçekte
kazandıkları deneyimleriyle geliştirilen Kent Electra; geniş iç hacmi,
yolcular için sunduğu üst düzey konfor ile de ön plana çıkıyor.

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 İspanya, Romanya ve İtalya’da
gerçekleşen tanıtım faaliyetlerine önümüzdeki günlerde Fransa ve
Benelüks’te devam edilecek. 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.

Anadolu Isuzu’dan Anex Tour’a 17 yeni NovoLux

T

örene, Anex Tour Genel Koordinator
& Yönetim Kurulu Üyesi Sn.
Mehmet Kasan Güneysu,
Chief
Operating Officer ( COO ) Sn. Aydın
Yaşayacak, Genel Müdür Sn. Vural Karasu,
Türkiye Operasyon Müdürü Sn. Savaş Aktuz,
Anadolu Isuzu Satış Direktörü Yusuf Teoman,
Bayi Kanalı Yöneticisi Ferhat Sancaklı, Ticari
Pazarlama ve Bayi Geliştirme Yöneticisi
Ali Başağa, Pazarlama ve Bayi Geliştirme
Müdürü Naz Özkırım, Isuzu Antalya Esay Bayi
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Göyük, Genel
Müdür Erkan Göyük, Satış Müdürü Muhsin
Civilibal katılmıştır. Türkiye dışında Almanya,
Rusya ve Dubai gibi farklı noktalarda ofisleri

bulunan Anex Tour, 25 yıldır kurumsal ve
bireysel turizm alanında faaliyetlerini başarıyla
sürdürüyor. 20 yılı aşkın süredir bölgede
faaliyet gösteren Anadolu Isuzu Antalya Bayisi
Esay Otomotiv aracılığıyla satışı gerçekleştirilen
NovoLux müşterinin konforunu, kaliteyi ön
planda tutan işletmelerin ve kullanıcıların
tercihi oluyor. Novolux işletme maliyetlerindeki
ekonomisi ile de dikkat çekiyor. Düzenlenen
törende konuşan Anadolu Isuzu Satış Direktörü
Yusuf Teoman şunları söyledi: “Türkiye’nin
ticari araç markası Anadolu Isuzu olarak
turizm sektörünün önde gelen şirketlerinden
olan Anex Tour’a tercihlerini Novo Lux’ten
yana kullandıkları için teşekkür ediyoruz. Anex
Tour’un filosunu büyütürken bizi tercih etmesi,
NovoLux modelimizin kendi segmentindeki
gücünün de göstergesi. İşbirliğimizin Anex
Tour’la önümüzdeki dönemde daha da
güçlenerek gelişeceğine gönülden inanıyorum.
Anadolu Isuzu olarak güçlü bayi ve servis
ağımızla müşterilerimize ve iş ortaklarımıza
ihtiyaçları doğrultusunda destek vermeye, hep

Başkent İçin Özel Olarak Üretilen 28 Adet Otokar
Kent Körüklü Törenle Hizmete Başladı
Otokar, toplu ulaşımda son yılların en büyük dönüşüm çalışmasını gerçekleştiren Ankara
Büyükşehir Belediyesi’ne 28 adet teslimat yaptı.

K

hizmet anlayışı ile kısa sürede bölgenin önemli
markaları arasındaki yerini alan Saygı Turizm,
sıfır otobüs yatırımı kapsa-mında filosuna 1
adet, 13 metre, 2+1 VIP koltuk düzenli yeni
MAN Lion’s Coach kattı.

birlikte yeni başarılara imza atmaya devam
edeceğiz. ” Anadolu Isuzu’nun orta boy otobüs
segmentindeki başarılı ürünü NovoLux, Euro
6D emisyon standardın da 190 beygirlik uzun
ömürlü Isuzu motoruna sahip. NovoLux
sunduğu yüksek performans ve konforun
yanı sıra güvenlik açısından da birçok üstün
özellik içeriyor. Çevreci ve sessiz motoruyla
yolcularına konfor, sürücüsüne ise ergonomi
sunan NovoLux, dayanıklı yürür aksamı ve
verimli motoru ile işletmecisine sınıfında en
ekonomik işletim avantajı sağlıyor. NovoLux
turizm, personel ve okul taşımacılığını yapan
işletmelerin vaz geçilmez iş ortağı.
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oç Topluluğu şirketlerinden
Otokar, Türkiye’nin dört bir
yanında belediyelerin toplu taşıma
filolarını güçlendirmeye devam
ediyor. Ürettiği araçlarıyla Avrupa başta olmak
üzere 50’yi aşkın ülkede büyük beğeni toplayan
ve ulaşıma nefes aldıran Otokar, yılın en
büyük teslimatlarından birini daha tamamladı.
“Önceliğimiz insan” söylemiyle hayata geçirdiği
projelerde dünyanın sayılı metropolleri
arasında yerini sağlamlaştıran Ankara için
EGO Genel Müdürlüğü ile yaptığı 28 adet
körüklü otobüs alımı kapsamında Mayıs
ayında sözleşme imzalayan Otokar, KENT
LF Körüklüleri teslim etti. Otokar, sözleşme
doğrultusunda araçların 2 yıl boyunca satış
sonrası hizmetlerini de sağlayacak.
TOPLU TAŞIMANIN GÖZDESİ
Son yıllarda ülkemizdeki pek çok
büyükşehir belediyesinin yanı sıra İtalya,
Almanya, İspanya, Sırbistan, Romanya,
Slovakya başta olmak üzere bir çok ülkede
toplu taşımanın gözdesi olan KENT LF
Körüklü otobüslerin teslimatı altı ay gibi kısa
sürede tamamlandı. Başkentlilere ulaşımda
daha ferah, modern, huzurlu ve güvenli hizmet
sunmak için gerçekleştiren otobüs alımının

teslimat töreni Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel
Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel
Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel
Müdürü Nihat Alkaş ve Otokar Genel Müdürü
Serdar Görgüç’ün katılımı ile gerçekleşti.
Başkent’in toplu ulaşımdaki yenilikçi anlayışını
yansıtacak, modern tasarımının yanı sıra üstün
teknik özellikleriyle de dikkat çeken 28 KENT
LF Körüklü, düzenlenen törenin ardından
Ankara sokaklarında göreve başladı.
“MODERN YÜZÜ OLACAK”
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO
Genel Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği toplu
ulaşımda dönüşüm çalışmasında Otokar’ın
Ankara toplu taşımasına hizmet etmekten
gurur ve mutluluk duyduğunu belirten
Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç;
“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız
Mansur Yavaş başta olmak üzere Büyükşehir
Belediyesi ve EGO yönetiminin, Başkent
halkının bizlere gösterdiği güven için tüm
Otokar çalışanları adına teşekkür ederim.
Türkiye’nin mühendislerinin tasarladığı,
ülkemiz topraklarında üretilen otobüslerimizi,
bu sefer de Ankara için özenle ürettik.

Modern tasarımıyla başkentimize yakışacak
konforlu ve çevreci Otokar Kent otobüslerimizi
bugün gururla teslim ediyoruz. 2 yıl boyunca
vereceğimiz satış sonrası hizmetle de
Ankaralılara yakışır bir ulaşım sağlayacağız.
Otobüslerimizin Ankara Büyükşehir
Belediyesi’ne, EGO Genel Müdürlüğü’ne,
Ankara halkına hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Otokar’dan Romanya’ya Doğalgazlı Otobüs İhracatı
Türkiye’nin lider otobüs üreticisi Otokar, ihracattaki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

K

oç Topluluğu şirketlerinden Otokar, toplu taşıma için
ürettiği otobüslerle Avrupa pazarında büyümeye devam
ediyor. Başta Avrupa olmak üzere, dünyanın 50’yi
aşkın ülkesinde 35 binden fazla otobüsü ile milyonlarca
yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkânı sunan Otokar; son olarak
Romanya’nın Ramnicu Valcea Belediyesi tarafından açılan 16 adetlik
doğalgazlı otobüs ihalesini kazandı.
Otokar’ın alternatif yakıtlı araçlar
konusunda sahip olduğu deneyim ile
tasarlayıp ürettiği 12 metrelik Kent CNG
otobüslerinin teslimatı 2022 yılında
tamamlanacak. Otokar ayrıca, araçların
5 yıl/ 350 bin km boyunca bakım
hizmetini de sunacak.
“BÜYÜK MUTLULUK”
Kullanıcı ihtiyaç ve beklentileri
doğrultusunda geliştirilen Otokar
otobüslerinin dünyanın farklı
şehirlerinde artarak tercih edilmesinden
gurur duyduklarını belirten Otokar
Genel Müdürü Serdar Görgüç; “Bükreş
Belediyesi’nin açtığı 400 adetlik otobüs
ihalesini kazanmamızı takiben 2018
yılında kurduğumuz Otokar Romanya
şirketimiz aracılığıyla Romanya’da
büyümeye devam ediyoruz. Son
olarak, Ramnicu Valcea Belediyesi’nin
doğalgazlı otobüs ihalesini kazanmaktan

büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Doğalgazlı Kent otobüsleri, modern
iç ve dış görüntüsü, çevreci motoru, alçak taban girişi, yüksek yolcu
kapasitesi, üstün yol tutuşu ve her mevsim ferah bir yolculuk vadeden
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.

28

1 - 31 OCAK 2022 • SEKTÖRDEN

Brisa Sürdürülebilir Mobilite Çözümlerine Devam Ediyor
Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, ortakları Bridgestone ve Sabancı Holding’in stratejik
vizyonuyla, Arvento Mobil Sistemler’in (Arvento) %88,89 sermaye payını satın alıyor.

A

rvento, Türkiye pazarında araç
takip ve filo yönetim sistemleri
alanında önemli bir teknoloji
sağlayıcısı konumunda olup,
56.000’den fazla filo müşterisine
son teknoloji ürünü telematik, M2M çözümleri
ve araç takip sistemleri sağlıyor. Bu satın
alma, Brisa’nın lastik odağındaki mevcut
iş portföyünü mobilite çözümleri işine
dönüştürmesine olanak sağlayacak. Aynı
zamanda, Brisa mevcut güçlü lastik ürünlerini
ve servis ağını Arvento filo yönetim platformu
ile entegre ederek geliştirmeyi hedeflediği için
sinerji yaratacak.
LASTİĞİN ÖTESİNDE HİZMET
Anlaşmanın Brisa’nın sürdürülebilir
mobilite çözümleri konusundaki hizmetlerini
güçlendirme yolunda önemli bir kilometre
taşı olduğuna değinen Brisa CEO Haluk

Kürkçü “Lastiğin ötesinde hizmetler sunarak,
filo sahiplerinin ve sürücülerin hayatlarını
kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Bu hamleyle
beraber, bütünleşmiş mobil sistemlere ve
veri analitiğine dayalı filo yönetim hizmetleri
ile müşterilerimize kolaylık, verimlilik ve
üretkenlik sağlayacağız. Bu, işlerimiz için
heyecan verici bir dönem ve yolculuğumuza
özverili ve son derece yetenekli Arvento
ekibini kattığımız
için mutluyuz” dedi.
Arvento’nun kurucu
ortağı, Yönetim
Kurulu Üyesi ve
CEO’su Özer Hıncal
konuya ilişkin
yaptığı açıklamada,
“Geliştirdiğimiz
filo telematiği
çözümlerini,
Brisa’nın gücü ve
sektör deneyimi
ile birleştirmenin
hem Arvento
hem de otomotiv
sektörü için büyük
fırsatlar yaratacağını
düşünüyorum.

Sabancı Holding ve Bridgestone’nun
getireceği katma değer ile Arvento’nun bir
sonraki büyüme sıçramasını çok daha kolay
yakalayacağına ve hedeflerine daha hızlı
ulaşacağına inanıyorum” dedi. Bu satın alma,
Brisa’nın lastiğin ötesinde öncü hizmetlerle
büyüme ve Türkiye’de mobilitenin öncüsü olma
hedefine yenilikçi ve sürdürülebilir bir değer
katıyor.
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Ticaretin En Başarılı Modeli Mi?
Eylül ayında Türkiye’de yapılan lansman ile basına tanıtılan Yeni Express Combi, test
sayfalarımızın konuğu oluyor. Peki ne kadar başarılı?

Y

eni Express Combi dikey
tamponu, yüksek konumlu ön
ızgarası, kıvrımlı motor kapağı
ve akıcı çizgileriyle güçlü ve
dinamik bir görünüm sergiliyor.
C formundaki LED farlarıyla, Renault marka
kimliğine sadık bir görünüm sunuyor. Yalın
tasarım krom süslemeler, kaliteli bir işçilikle
tamamlanıyor. Ön kapılar ve sürgülü yan
kapı ile kavisli hatlar akıcı bir yan görünüm
sağlıyor. Dikdörtgen tasarımlı geniş kapı eşiği
iç mekân erişimini kolaylaştırıyor. Sağlam
yatay kapı kolları, yüzeyle sorunsuz bir şekilde
bütünleşiyor. Kapı eşik koruyucuları gibi
aksesuarlar işlevselliği desteklerken, 15 inçlik
jantlar görünümü tamamlıyor. Yan aynalar
geniş bir görüş açısı sağlıyor. Motor kapağı
aerodinamik tasarımıyla yakıt verimliliğini
destekliyor.

KOKPİTTE NELER VAR?
İç mekân, aracın ferahlığını vurgulayan
yalın çizgilere sahip modern bir yatay ön
konsol ile donatılıyor. Dekoratif süslemeler iç
mekânın daha ferah ve modern hissedilmesini
sağlıyor. Ön konsol, direksiyon simidi, klima
kumandaları, vites kolu ve iç kapı kollarındaki
krom vurgular kalite algısını güçlendiriyor.

GENİŞ YÜKLEME HACMİ
Son derece geniş kapı eşikleri ile araç içine
erişim kolaylaşıyor. 71,6 cm’lik yan kapı açıklığı
sunan modellerden Express Van, segmentinde
bu alanda lider konumda bulunuyor. Yeni
Express Combi 800 litre bagaj hacmiyle
işlevselliğini destekliyor. Söz konusu hacim
3 bin litreye kadar çıkabiliyor. 1.189 mm
minimum bagaj zemini uzunluğu (arka koltuk
sırtlığına kadar) sınıfında iddialı değerler
olarak öne çıkıyor.
VERİMLİ MOTORLAR
Yeni Express Combi ve Express Van, 1.5
dCi 95 bg dizel motorla satışa sunuluyor. Yeni
Express, 95 bg dizel motorla 6 vitesli şanzıman
sunarken, konsoldan etkinleştirilen Eco-Mode
sistemi, ek yüzde 12 yakıt tasarrufu sağlıyor.
“Vites Değiştirme Göstergesi”, vites değiştirmek
için en iyi zamanın ne zaman olduğunu
sürücüye bildiriyor ve böylece yakıtta ekstra
yüzde 5 tasarruf sağlanabiliyor.

