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Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari
Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi
Tufan Akdeniz, 2022’de turizm sektöründeki
hareketliliğin artışıyla, yolcu taşımacılığının da
yükselişe geçeceğine inandıklarını belirtti.
Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu
Isuzu, Doğu Avrupa’nın önemli pazarlarından
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otobüsün teslimatını gerçekleştirdi.
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Ülkelerin kapılarını dış dünyaya kapattığı
pandemi sürecinde uluslararası medikal
ürün zincirinin
sürekliliğini sağlayan
Turkish Cargo, aşı
taşımalarıyla önemli
bir başarıya imza
attı.

Ticariden Gazetesi’nin 64’cü sayısını keyifle
okumanız dileğiyle
65’ci sayımızı merakla bekleyiniz...
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Otokar Atlas Kamyon Ailesine Yeni İsim: Atlas 3D
2013 yılında ticaretin yükünü hafifletmek için satışa sunduğu Atlas ile hafif kamyon
segmentine yeni bir soluk getiren Otokar, 12 tonluk yeni üyesi Atlas 3D ile arttırıyor.

T

ürkiye’nin öncü otomotiv üreticisi
Otokar, kamyon pazarındaki
iddiasını farklı bir boyuta taşıyor.
Her hizmete uyarlanabilir esnek
yapısıyla 10 yıla yakın sürede
farklı iş kollarındaki işletmelerin kamyon
alımında öncelikli tercihi olan Otokar, Atlas’ın
yeni versiyonunu tanıttı. Atlas 3D adını verdiği
yeni kamyonu ile 12 tonluk segmentte de yerini
alan Otokar’ın yeni araç tanıtım toplantısı
Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleşti.
3 YIL SINIRSIZ KİLOMETRE GARANTİ
Otokar, ATLAS 3D tanıtım toplantısında
garanti konusunda da bir yenilik paylaştı.
Otokar Atlas kamyon ürün gamında yer alan
8,5 tonluk ve 12 tonluk kamyonları için 3 yıl
boyunca sınırsız kilometre garanti sunacak.
KULLANICISINA HER DAİM
KAZANDIRIYOR
Yüksek taşıma kapasitesine sahip 12 tonluk
Atlas 3D; yüksek torklu güçlü motorunun
yanında dar sokaklara kolaylıkla girmeyi
sağlayan uygun boyutları ile yüksek tonajlı
yüklerin hızla ve kolaylıkla taşınmasını sağlıyor.
Atlas 3D güçlü, uzun ömürlü ve ekonomik
motorunun yanı sıra tam havalı fren sistemi,
sağlam şasisi, üstün güvenlik özellikleri, yüksek
istiap haddi ile ön plana çıkıyor. Atlas 3D,
üstün özellikleriyle performans, konfor ve
güvenliği en üst seviyede sunuyor. Atlas 3D,
düşük yakıt ve bakım giderleri, uygun yedek
parça maliyeti ile kullanıcısının ekonomisine
her daim katkı sağlıyor.

KONFOR VE GÜVENLİĞİ ÜST SEVİYEYE
TAŞIYOR
Atlas 3D, sahip olduğu teknolojilerle
konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.
Direksiyonu üzerindeki kısa yol tuşlarıyla araç
kontrolünü kolaylaştıran ve güvenli bir sürüş
sağlayan Otokar kamyon ailesinin yeni üyesi,
standart olarak sunulan hız sabitleyici (Cruise
control), 6 ileri vites sistemi, ferah ve modern iç
kabin ile kullanıcısına işini yaparken üst düzey
rahatlık vadediyor. 3,2 inç büyüklüğündeki
dijital göstergesi aracılığıyla araç ile ilgili ayar,
seyir ve uyarı bilgilerini kullanıcısına anlık
olarak aktaran Atlas 3D, geniş iç hacmi ve
büyük camları ile ferah bir ortam yaratıyor.
Yüksekliği ayarlanabilen kafalıklara sahip
şık ve ergonomik koltuklar, sürüş tercihine
göre ayarlanabilir sürücü koltuğu, uzun süreli
kullanımlarda dahi ergonomi ve konforu
bir arada vadediyor. Isıtmalı ve elektrikli
kumandalı dış aynalarıyla daha güvenli ve
konforlu bir sürüş imkânı sağlayan araç,
karanlıkta otomatik yanan far sistemi ve
sinyalle devreye giren yardımcı aydınlatmasıyla
her koşulda güvenle seyahat sunuyor.
HER HİZMETE UYARLANABİLİYOR
Ön iz genişliği
ile daha yüksek
yol tutuşu ve daha
güvenli bir sürüş
imkanı sağlayan
Atlas 3D, gelişmiş
aydınlatma
sistemi,

güçlendirilmiş yan kapılarının yanı sıra park
sensörü gibi özelliklerle ön plana çıkıyor.
Atlas 3D, tam havalı fren sistemi, EBS, egzoz
freni, LDWS, AEBS, ESC ve ACC özellikleri
de yer alıyor. Her hizmete uyarlanabilir esnek
yapısıyla sektörde öncelikli tercih olan Otokar
Atlas ailesinin yeni üyesi Atlas 3D, lojistik,
nakliye ve kargo sektörlerinin kullanımına
uygunluğu ile dikkat çekiyor.
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Ford’un Efsane Modeli Transit Elektriklendi
Avrupa’nın en güçlü ve Türkiye’nin ilk elektrikli ticari aracı E-Transit, Kocaeli’de hattan indirildi.

A

vrupa’nın en güçlü elektrikli
ticari aracı E-Transit’in üretimi,
elektrik enerjisinin tamamını
yüzde 100 yenilenebilir
kaynaklardan elde eden Kocaeli
Fabrikaları’nda başlıyor. Ford Otosan, bu
adımla birlikte Ford’un Avrupa’daki elektrikli
ticari araç üretim üssü haline geliyor.
Ford Otosan, otomotiv sanayisinin
dönüşümündeki liderliğini elektrifikasyon
sürecine de taşıyor. Daha önce Gölcük
Fabrikasında Plug-in Hybrid (PHEV) üretimi
için yeni bir seri üretim hattı açan Ford Otosan,
burada üretilen Türkiye’nin segmentinde ilk
PHEV ticari araçlarıyla uluslararası ödüller
elde etmişti. Geçen yıl Mart ayında açıklanan,
elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç
projelerine yönelik 10 yıl etki süresine sahip,
2 milyar Euro tutarındaki yatırım planının
önemli adımlarından biri ise, E-Transit’in
üretimiyle hayata geçiyor. Batarya montajı
dahil Türkiye’de üretilen ilk tam elektrikli
ticari aracın üretim sorumluluğu ile, Ford
Otosan Kocaeli Fabrikaları da Türkiye’nin ilk
elektrikli araç entegre üretim tesisi konumuna
ulaştı. Elektrik enerjisinin tamamını yüzde 100
yenilenebilir kaynaklardan elde eden Gölcük
fabrikasında üretilen Avrupa’nın en güçlü tam
elektrikli ticari aracı E-Transit, bu anlamda
Ford Otoan’ın elektrifikasyon yolculuğunda
önemli bir kilometre taşı.

E-TRANSIT, TİCARETE YÖN VERECEK
Batarya montajı dahil Ford Otosan
tarafından üretilen Avrupa’nın en güçlü tam
elektrikli ticari aracı E-Transit, ticaretin
geleceğine yön vermeye devam edecek. 50 yılı
aşkın sürede 10 milyonun üzerinde üretimle
Ford’un Avrupa’daki en uzun ömürlü modeli
ve dünyanın en çok tercih edilen ticari aracı
haline gelen Ford Transit’in elektrikli versiyonu
E-Transit, Ford’un otomotiv sektöründeki
elektrik dönüşümüne liderlik etme vizyonunu
da ortaya koyuyor.

Ford E-Transit, güçlü batarya kapasitesi
ile ortalama filo kullanıcılarının günlük
olarak sürdüklerinden 3 kat daha fazla mesafe
kaydedebiliyor. Van, çift kabin van ve kamyonet
gibi üç farklı gövde seçeneğiyle sunulacak
E-Transit hem AC hem de DC hızlı şarj
özelliğine sahip. Böylece AC şarj ile yaklaşık 8,2
saatte yüzde 100 şarj olabilirken 115 kW DC
Hızlı şarj özelliği ile de 34 dakika içinde yüzde
15’ten yüzde 80’e kadar şarj gerçekleştirebiliyor.
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Vito ve Sprinter, Yolcu Taşımacılığının Yıldızı Oldu
Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz,
2022’de turizm sektöründeki hareketliliğin artışıyla, yolcu taşımacılığının da yükselişe
geçeceğine inandıklarını belirtti.

P

andeminin gölgesinde geçen
2020’den sonra 2021’de
satışlarımızda artış sağladık.
Sadece hafif ticari araç pazarında
2021 yılında toplam 6.100 adetlik satış
gerçekleştirerek, 2020’deki 5.175 adetlik satış
rakamımızı yüzde 17,87 oranında arttırdık. Bu
sonuçlarla bir kez daha faaliyet gösterdiğimiz
segmentlerdeki liderliğimizi sürdürdük. Vito
Tourer bir kez daha 9 kişilik araç kategorisinin
en fazla satılan aracı oldu. 2019 yılında pazara
sunduğumuz Yeni Sprinter modelimiz ise,
aralıksız biçimde yolcu taşımacılığı yapan
şirketler tarafından sipariş edilerek, 2021
yılında da minibüs kategorisinin en fazla satılan
aracı oldu.
2021’DEKİ HANGİ YENİLİKLERİ
TÜRKİYE PAZARINDA SUNDUNUZ?
Premium segmentte ‘Eşsiz. V Ötesi…’
sloganıyla Yeni Mercedes-Benz V-Serisi
modelimizin satışına başladık. Motor ve
donanım seçeneklerinde güncellediğimiz
Vito Tourer modelimizde ise 237 HP’lik yeni
güç seviyesini sunduk. Tüm Vito Tourer
modellerimizde donanım ve güç seviyelerinde
de güncellemeler gerçekleştirdik. 2019’da
yenilenen Sprinter modelimizin teslimatlarını
aralıksız sürdürdük.
2022’DEN BEKLENTİLERİNİZ NASIL?
2022’de de yolcu taşımacılığının
her alanında üst düzey konfor ve prestij
sunmaya devam edeceğiz. Pandemi
etkilerinin azalmasıyla turizm sektörünün
hareketlenmesine paralel olarak, yolcu
taşımacılığına yatırımların artmasını ve
bu alanda öne çıktığımız araçlarımızla
satışlarımızın gelişmesini öngörüyoruz.
Önümüzdeki dönemde hem satın alırken
hem de kullanırken avantaj sağlayan ürün
ve hizmetlerimizle müşterilerimizin yanında
olacağız.

ARAÇLARDAKİ ESAS NOKTA NE
OLACAK?
2 yılı aşkın süredir yaşadığımız pandemi
sonrası, normalleşme sürecindeki turizm
sektörüne olan yatırımların 2022’ye damga
vurmasını öngörüyoruz. Bu süreç zarfında
yatırımlarını sürdüren şirketler avantajlı
olacakken, 2022’de de yolcu taşımacılığı yapan
şirketlerin artan talebi karşılamak için Yeni
Sprinter veya Vito Tourer gibi modellerimize
olan talebine şahit olabiliriz. Benzer bir biçimde
hayatın eski düzenine yaklaşmasıyla beraber
ertelenen alımlarla, sadece turizm alanında
değil, okul servisleri ve çalışanların ulaşımının
sağlandığı araçlarda da artış bekliyoruz.
BU ARTIŞI ŞİMDİDEN GÖRMEYE
BAŞLADIK MI?
Teslimatlarımızı aralıksız sürdürebildiğimiz
için memnuniyetimizi dile getirmek isterim. Bu
yılın ilk teslimat törenini Yıldırım Turizm’e; 8
adet personel servisi, 5 adet de okul minibüsü
olmak üzere toplam 13 Yeni Mercedes-Benz
Sprinter Minibüs siparişini teslim ederek
başladık. Şubat ayındaysa; Emay A.Ş. ve iş
ortaklarına, tek seferde verdikleri 43 adet
Mercedes-Benz Sprinter siparişlerini, şirketin
Torbalı’daki garajında teslim ettik. Yakın
dönemde de Isparta Petrol Turizm’e siparişini
verdiği 30 adet Mercedes-Benz Sprinter’in ilk 8
adedini teslim ettik. Bu siparişlerimizin aralık
devam edeceğini temenni ediyor, tüm şirketlere
araçlarının hayırlı olmasını diliyoruz.
SON OLARAK; VITO MODELİNİZDEN
BAHSETMEK İSTER MİSİNİZ?
Memnuniyetle… Mercedes-Benz’in
Türkiye’deki yolculuğundaki en istikrarlı
modellerinden biri Vito’dur. 2022 itibarıyla
ülkemizdeki 25. yılını kutluyoruz. 1996 yılında
dünya lansmanı yapılan Mercedes-Benz Vito’yu
1997 itibarıyla Türkiye’de satmaya başladık.

1997’den günümüze geçen 25 yılda, 3
farklı nesilde Vito satışı gerçekleştirdik. 8+1
segmentinde konforun ve güvenliğin yıldızı
oldu. 25 yıllık bu serüvende sadece 8+1
segmentinde değil, yük taşımacılığına yönelik
“Panelvan” ve yarı koltuk-yarı yük alanı
sunabilen “Mixto” tipleriyle de Mercedes-Benz
Vito, ticari araç dünyasına yön verdi.
25 YILDA NE KADAR VITO SATTINIZ?
Mercedes-Benz Vito, 1997 yılından günümüze
kadar 40.000 adedi aşan satış rakamına ulaştı.
Vito, 2019’da 1.558 adet, 2020’de 1.579 adet
ve 2021’de de 2.003 adetlik satış rakamlarına
ulaşarak 9 kişilik araç kategorisinin en fazla
satılan aracı unvanını yıllardır elinde tutuyor.
Vito Tourer, 7 yıldır bu segmentteki liderliğini
sürdürüyor.
GÜNÜMÜZDE VITO’NUN KONUMUNDAN
BAHSEDER MİSİNİZ?
Günümüzde Vito; Vito Tourer olarak, 136
ile 237 HP aralığındaki güç seviyelerinde, dört
tekerlekten çekiş opsiyonuna da sahip olan,
geniş kullanıcı kitlesine hitap edebildiğimiz
bir yıldız konumuna geldi. Vito Tourer’in bu
başarısı, yıllardır 9 kişilik araç kategorisinin
en fazla satılan aracı olmasıyla taçlanıyor.
Pandeminin etkilerinin azalmasını tahmin
ettiğimiz 2022’de, canlanan turizm sektörünün
en etkin destek araçlarından birinin bir kez
daha Mercedes-Benz Vito Tourer olacağına
inancımız tam. 25 yıldır hem satın alırken
hem de kullanırken müşterilerimize avantaj
sağlayan Mercedes-Benz Vito için en iyi hizmet
ve kampanyalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.
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Turkish Cargo 2021 Yılında 61 ülkeye 335 Milyon
Doz Kovid_19 Aşısı Taşıdı
Ülkelerin kapılarını dış dünyaya kapattığı pandemi sürecinde uluslararası medikal ürün zincirinin
sürekliliğini sağlayan Turkish Cargo, aşı taşımalarıyla önemli bir başarıya imza attı.

P

andeminin olumsuz etkilerinin
sürdüğü 2021 yılında dünyanın en
hızlı büyüyen hava kargo taşıyıcısı
olan marka, 61 ülkeye taşıdığı 335
Milyon doz kovid_19 aşısı ile dünyanın eski
güzel günlerine kavuşmasına katkı sağladı.
Aşıları, ilaçları ve medikal ürünleri ihtiyaç
duyulan tüm sıcaklık aralığında muhafaza
ederek taşıyabilen Turkish Cargo, hızlı ve
güvenilir hizmetiyle sağlık ürünü taşımalarında
en çok tercih edilen hava kargo markaları
arasında yer aldı. Aşıların da dahil olduğu
sağlık ürünlerini, TK Pharma adını verdiği
hizmetiyle dünyanın 132 ülkesine ulaştıran
taşıyıcı sağlık ürünleri kategorisinde 2021
yılında yüzde 8 oranında küresel pazar payına
ulaştı.

“ÖNEMLİ ROL OYNADIK”
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra
Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat aşı
taşımaları ile ilgili “Bugün yeniden özgürce
uçuyor ve sevdiklerimize güvenle sarılıyorsak
bunda kahraman bilim insanlarının ürettiği
aşılar ve o aşıları dünyanın dört bir yanına
ulaştıran taşıyıcıların payı büyük. Turkish
Cargo markamız 400’den fazla uluslararası
destinasyon arasında koridor kurarak
aşının erişilebilir olmasını sağladı. Özellikle
Afrika kıtasına uçan havayolu sayısının
azlığı nedeniyle bu kıtadaki insanların
aşıya erişimi noktasında Turkish Cargo çok
değerli bir misyon üstlendi. Sağlık ürünleri
taşımalarındaki 30 yılı aşkın deneyimimizi
yakın zamanda dünyanın en modern
tesislerinden biri olan SMARTIST merkezimize
taşıdık. Yeni merkezimiz ile hava kargo
sektöründe hem ülkemiz hem de dünyamız
için daha büyük sorumluluklar almaya hazırız.”
dedi.
EN ÇOK AŞI TÜRKİYE’DEN SONRA
BREZİLYA’YA TAŞINDI
Kovid_19 aşılarını üretici ülkeden
Türkiye’ye Türkiye’den ise dünyanın dört bir
yanına ulaştıran Turkish Cargo 2021 yılında en
fazla aşıyı Türkiye’ye taşırken ikinci sırayı 100
Milyon doz ile Brezilya aldı. 1 Milyon dozdan
daha fazla miktarda aşı taşınan ülkeler arasında
Moritanya, Madagaskar, Ruanda ve Kongo gibi
Afrika ülkeleri de bulunuyor.

Taşınan aşıların üreticileri incelendiğinde
ise ilk sıralarda 200 Milyon doz ile Coronavac,
120 Milyon doz ile Biontech, 12 Milyon doz ile
Astra Zeneca ve 4 Milyon doz ile ise Moderna
yer alıyor. Küresel hava kargo markası; ısı
ve zaman hassasiyeti yüksek öneme sahip;
ilaçlar, aşılar, biyoteknoloji ürünleri, teşhis
numuneleri, hassas medikal cihazlar, organlar,
dokular gibi sağlık açısından son derece
önemli olan gönderilerin taşımasını IATACEIV Pharma Sertifikası kalite standartlarıyla
gerçekleştiriyor.
MEDİKAL ÜRÜN ÜSSÜ OLABİLİR
Türkiye, Turkish Cargo’nun İstanbul
Havalimanı’ndaki yeni hava kargo tesisi olan
SMARTIST ile sağlık ürünü taşımalarında
bir küresel merkez olma yolunda. 340 bin
metrekarelik alanıyla dünyanın sayılı hava
kargo tesislerinden biri olan yerleşke, 9 bin
metrekarelik ısı ve sıcaklık kontrollü alanıyla
da ilaç ve sağlık ürünlerinin, hızlı ve güvenilir
şekilde sevk edilmesi noktasında önemli
avantajlar sağlıyor.

Küreselleşmenin ve kovid_19 salgını ile ilaç
endüstrisine olan talebin artması hava kargo
lojistiğine olan talebi de olumlu yönde etkiliyor.
Turkish Cargo, yeni yatırımları ve uzman
ekipleriyle Türkiye’yi dünyanın sağlık merkezi
konumuna taşımayı hedefliyor. Etrafında kargo
uçakları için ayrılmış park alanları da bulunan
SMARTIST tesisi ile birlikte başarılı taşıyıcının
hizmet kalitesinin ve pazar payının artması
bekleniyor.
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Seyahat Otobüsü sektöründe standartları belirliyoruz
Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy ile otobüs sektörünü,
seyahat otobüslerinde sundukları yenilikleri ve Türkiye’de imza attıkları AR-GE projelerini konuştuk.
2021 YILI SEKTÖR
VE SIZIN IÇIN
NASIL GEÇTI?
2021 yılı otobüs
pazarı yüzde 17 artarak
bin 124 adet düzeyinde
düzeyinde gerçekleşti.
Hoşdere Otobüs
Fabrikamızda 2021 yılı içerisinde 2.185
adet otobüs ürettik. Bu dönemde Türkiye iç
pazarında 221’i şehirler arası, 130 adedi de şehir
içi olmak üzere toplam 351 adet otobüs satışı
gerçekleştirerek, bir kez daha Türkiye’nin en
çok satan şehirler arası otobüs markası olduk.
Şirketimiz, aynı zamanda sunduğu ürünler ve
yeniliklerle 2021 yılında da otobüs sektörünün
yönünü belirledi. Üretimimizin yaklaşık yüzde
76’sını ihraç ederek, 2021 yılında 1.655 adet
otobüsü yurt dışına gönderdik.
YILIN ILK ÇEYREĞINI NASIL
TAMAMLADINIZ?
Yılın ilk çeyreğinde Türkiye iç pazarına
243 adet otobüs satışı gerçekleştirdik.
Türkiye pazarındaki başarılı performansımızı
sürdürürken Hoşdere Fabrikamızda ürettiğimiz
otobüslerin ihracatına da hız kesmeden devam
ettik.
Bu yılın ilk çeyreğinde 486 otobüs ihraç
ederek geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre
ihracatımızı 3’e katladık. Otobüslerimizi
ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihraç
ediyoruz. Aynı zamanda ABD ve Reunion
gibi farklı kıtalardaki bölgelere de ihracat
gerçekleştiriyoruz.
SON 2 YILDIR OTOBÜSLERINIZDE
BÜYÜK YENILIKLER SUNUYORSUNUZ.
BUNLAR HAKKINDA BILGI ALABILIR
MIYIZ?
Yolcular, host/hostesler, kaptanlar,
işletmeler ve müşterilerden gelen
geri bildirimler ışığında 2021 yılında
otobüslerimizde 41 farklı yenilik sunmaya
başlamıştık. Yine sektörün ihtiyaçlarını tespit
ederek, 2022 yılında Travego ve Tourismo
model otobüslerimizde yeni donanımlar
sunmaya başladık. Öncüsü olduğumuz seyahat
otobüsü sektöründe gelecekte de standartları
belirlemeye devam edeceğiz.
Yeni donanımlarla birlikte Tourismo 15
RHD’lerdeki akü kapasitelerini yükselttik. Bu
değişim sayesinde tüm Travego ve Tourismo
modellerinde 240 Ah’lik aküler standart
donanım haline geldi. 2+2 koltuk düzenine
sahip Tourismo 15 ve Tourismo 16 RHD’lerde
kullanılan Mercedes-Benz Softline koltukların
oturma ve sırt dayama alanlarında, tek tip ve
yeni renk seçenekleri olan kumaşlar sunmaya
başladık. Seyahat
otobüslerinin
dar alanlardaki
manevra
etkinliğini
artırmak için,

manuel katlanabilir dış aynaları tüm Tourismo
RHD modellerinde standart olarak sunmaya
başlarken; yolcuların ön kapıdan araca
biniş ve iniş konforunu artırmak için, giriş
aydınlatmalı sağ dış ayna tüm Travego ve
Tourismo modellerinde standart donanıma
eklendi. Yolcuların araca biniş ve iniş
konforunu artırmak için, biniş yardım (yana
yatma) sistemini tüm Travego ve Tourismo
modellerinde standart olarak sunmaya
başladık. Taş çarpması ile oluşan ön cam
çatlamaları ve kırılmalarını azaltarak daha
güvenli sürüş sağlamak için, ön cam altında
en yoğun taş çarpmalarının olduğu silecek
altı bölgeye koruyucu folyo uygulaması tüm
Travego ve Tourismo modellerinde standart
donanıma eklendi.
Travego, bu modele özel sunulan yeni
donanımları ile dikkat çekmeye devam ediyor.
Yağışlı havalarda yolculara daha net görüş
alanı konforunu sağlamak için, ön cam üst
kısımda ilave silecek, soğuk havalarda ön
camda oluşan donmayı ve buğulanmayı hızlıca
ortadan kaldıran ısıtmalı ön cam ve seyahat
otobüslerinin dar alanlarda manevra etkinliğini
artırmak için, elektrikli katlanabilir dış aynalar
Travego modellerimizin standart donanımına
eklendi.
2021 yılının son çeyreğinde, Mercedes-Benz
marka motorların emisyon seviyesi Euro VID’den Euro VI-E’ye yükseltildi. Yeni motorların
katalizatörlerinde çift DPF (dizel partikül
filtresi) yerine tek DPF kullanımına geçerek
yıllık periyodik bakım masraflarının düşmesini
sağlamayı hedefledik.
AMERIKA VE İSRAIL IÇIN ÖZEL
OTOBÜSLER ÜRETIYORSUNUZ.
BU OTOBÜSLER HAKKINDA BILGI
VEREBILIR MISINIZ?
Kuzey Amerika pazarının ihtiyaçları
doğrultusunda geliştirilen ve dünyanın en
modern otobüs üretim merkezlerinden biri
haline gelen Hoşdere Otobüs Fabrikamızda
üretilen Tourrider ile birçok ilke imza atıyoruz.
Karoserisi paslanmaz çelik malzemeden
üretilen Tourrider için Hoşdere Otobüs
Fabrikamızda yeni bir üretim binası inşa ettik
ve fabrikamızda araca özel oluşturulan üretim
bandı ile ilk defa paslanmaz çelikten bir otobüs
üretiliyor.
Sadece üretimle sınırlı kalmayıp
Tourrider’ın AR-GE faaliyetlerinde de önemli
sorumluluklar üstlendik.. Üretimin yanında
ürün geliştirme ve teknoloji alanlarına da
önemli yatırımlar yaparak pek çok ilke imza
atıyoruz ve tüm dünyaya mühendislik ihraç
ediyoruz.

Otobüs AR-GE Merkezimiz, İsrail’e
ihraç ettiğimiz Tourismo 15 RHD modelini
müşterinin istekleri doğrultusunda yeniden
tasarladı. Orta kapının arka aksın arkasına
taşınması, gerçekleştirilen bu çalışmalar
içerisinde en çok dikkat çeken uygulama oldu.
Kapının konumunun değiştirilebilmesi için
aracın sağ yan duvar karoserinin kapsamı
değiştirildi ve yapılan bu değişiklik ile aracın
mevcut sertifikaları da yenilendi.
Bir diğer geliştirme ise otobüsün ön
kapısında gerçekleştirildi. Seri üretimdeki
Tourismo modellerinden farklı olarak
İsrail’deki mevzuata uygun şekilde kapılara
komple ısıtmalı cam çalışıldı. Bu özel uygulama
Otobüs AR-GE Merkezimiz tarafından
tasarlandı. Isıtmalı cam kapının aracın
genel dizaynına uygun olması için Almanya
Dizayn Ekibi ile birlikte çeşitli çalışmalar
gerçekleştirildi.
Otobüs AR-GE Merkezimiz ve Almanya
Kapı-Kapak Grubu ile yapılan çalışmaların
ardından tasarlanan bagaj kapakları, şoför
araçtan inmeden şoför mahallinden şalter
ile açılıp kapanabilen hale getirildi. İsrail’in
homologasyon şartları gereği arka kapı önünde,
kapalı kutu içerisinde ilave yangın tüpü
uygulaması da gerçekleştirilen bir diğer çalışma
oldu.
ELEKTRIKLI OTOBÜSLER IÇIN
YAPTIĞINIZ ÇALIŞMALAR HAKKINDA
BILGI VERIR MISINIZ?
Akıllı ve çevreci ulaşım çözümleri
alanındaki yatırımlarını seri üretim araçlar ile
yollara taşımayı sürdüren şirketimiz, elektrikli
şehir içi otobüsü eCitaro ile sıfır emisyonlu
seyahat alanında da sektöre öncülük ediyor.
eCitaro; çeşitli Avrupa şehirlerinde 2019
yılından bu yana şehir içi ulaşımda hizmet
veriyor.
eCitaro’nun AR-GE çalışmalarını yürüten
AR-GE Merkezimiz, mevcut güncellemeler ve
geliştirme faaliyetlerini de gerçekleştirmeye
devam ediyor.
eCitaro’nun iç donanım, karoseri, dış
kaplamalar, elektrik altyapısı, diagnoz
sistemleri, yol testleri ve donanımsal
dayanıklılık testleri gibi kapsamları Hoşdere
Otobüs Fabrikası AR-GE Merkezimiz
sorumluluğunda yürütülüyor. Türkiye’deki
otobüs üretim AR-GE’si anlamında en gelişmiş
test kabul edilen Hidropuls dayanım testi, bir
aracın 1.000.000 km boyunca maruz kaldığı
yol koşullarını simüle ederek, test edilmesine
imkân sağlıyor.
eCitaro’nun yol testleri kapsamında ilk
prototip araç; 2 yıl süresince 10.000 saat
boyunca (yaklaşık 140.000 km) Türkiye’deki 3
farklı bölgede (İstanbul,
Erzurum, İzmir) ekstrem
iklim şartları ve farklı
sürüş senaryolarında
karşılaşılabilecek tüm
koşullarda test edildi.
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Değişen müşteri ve pazar beklentileri doğrultusunda
ürünlerimizi sürekli yeniliyoruz
2022 yılıyla birlikte Türkiye pazarına sunulan yeni kamyon modellerini ve gerçekleştirilen projeleri
Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt’tan dinledik.
2021 YILI SEKTÖR VE SIZIN IÇIN
NASIL GEÇTI?
Ağır ticari araç sektörü Türkiye’deki ve
dünyadaki ekonomik gelişmelere bağlı olarak
inişli çıkışlı bir görüntü sergiliyor. Ülkede
olağanüstü bir durum yok ise oluşması
beklenen pazarı “normal yıl pazarı” olarak
adlandırıyoruz. Son beş seneye baktığımızda
kamyon pazarı normal yıl pazarının altında
seyretti. 2016-2019 yılları arasında pazardaki
daralma 2020 yılında yerini yükselişe bıraktı.
Ancak 2020 yılı pazarı bir önceki seneye göre
çok iyi olmakla beraber normal yıl pazarının
hala gerisindeydi. 2021’e geldiğimiz zaman bu
güçlü pazar ayak seslerinin ilk çeyrekte çok
ciddi bir şekilde gerçekleştiğini gözlemledik ve
2021’in ilk 3 ayına hatta ilk yarısına baktığımız
zaman bunun Türkiye’deki normal bir kamyon
pazarı yılına işaret ettiğini gördük. Global
düzeyde çıkan ve etkisini yılın ikinci yarısından
itibaren daha fazla hissettiren yarı iletken
tedarik sorunu 2021 pazarına en büyük etkiyi
yaptı.
Ancak ağır ticari araç sektörü, yaşanan bu
darboğazlara rağmen olumlu bir yıl geçirdi.
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde 6 ton üzeri
kamyon pazarı yüzde 54 artış gösterdi.
Türkiye iç pazarındaki kamyon satışlarımızı
bir önceki yıla göre yüzde 62 oranında artırdık
ve bu dönemde 11.212 adetlik satış rakamına
ulaştık. Ürettiğimiz kamyonların yaklaşık yüzde
53’ünü ihraç ettik. 2021 yılında 11.798 adet
kamyonu dünyanın farklı ülkelerine gönderdik
ve ihracatımızı bir önceki seneye göre yaklaşık
yüzde 49 artırdık.
YILIN ILK ÇEYREĞINI NASIL
TAMAMLADINIZ?
2022’nin ilk çeyreği kamyon ürün grubu
açısından oldukça iyi başladı. Güçlü bir pazarın
işaretlerini gözlemledik. Elbette yarı iletken
sorunu ilk çeyrekte de etkisini hissettirdi
ancak Mercedes-Benz Türk çalışanları ve
tedarikçilerimizle olan yakın ve başarılı iş
birliğimiz sayesinde biz ilk çeyrekte üretim
hızımızı gelen talep doğrultusunda koruduk.
Yılın ilk çeyreğinde Türkiye iç pazarına 883
adet kamyon, 1.992 adet de çekici olmak
üzere toplam 2.875 adet kamyon satışı
gerçekleştirdik. Türkiye kamyon pazarının
geleneksel lideri olarak 2022 yılının ilk
çeyreğinde de liderliğimizi pekiştirdik.
Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine kıyasla
satışlarımız yüzde 38 oranında arttı.
Türkiye
pazarındaki başarılı
performansımızı
sürdürürken, Aksaray
Kamyon Fabrikamızda
ürettiğimiz
kamyonların ihracatına
da hız kesmeden
devam ettik.

Aksaray Kamyon Fabrikamızda ürettiğimiz
kamyonları Almanya, Fransa ve Polonya başta
olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz.
Yılın ilk 3 ayında 816 adetle en fazla ihracat
yapılan ülke Almanya olurken; bu ülkeyi 532
adetle Fransa ve 356 adet kamyon ihracatı ile
İspanya takip etti.
2022 YILINDA BIRÇOK YENI
KAMYONU PAZARA SUNDUNUZ. BU
YENILIKLER HAKKINDA BILGI VERIR
MISINIZ?
Mercedes-Benz Türk olarak, değişen
müşteri ve pazar beklentileri doğrultusunda
ürünlerimizi sürekli yeniliyoruz. Bu kapsamda,
1996 yılından beri sektörde standartları
belirleyen Actros serisinin en büyük ve en
donanımlı modeli Actros L’yi ülkemize
sunmaktan gurur duyuyoruz. Bugüne kadar
ürettiğimiz en konforlu kamyon olarak da
öne çıkan Actros L; lüks, konfor, güvenlik ve
teknolojide bir üstünü sunuyor. Actros ailesi;
sunduğu güvenlik donanımları, konforu ve
düşük işletme maliyeti ile yıllardır Türkiye
kamyon pazarının en çok tercih edilen
modellerinden biri. Actros L ile rahat sürüş
deneyimi, konforlu yaşam alanı ve verimli
çalışma için birçok özellik ve ekipmanı bir
arada sunuyoruz. StreamSpace, BigSpace ve
GigaSpace seçenekleri bulunan ve son derece
ferah bir iç mekana sahip olan Actros L,
sürücülere kabin içerisinde konforlu bir ortam
sunuyor.
Nakliye sektöründe hizmet veren filo
müşterilerimizi ve bireysel kullanıcılarımızı
dinledik ve onlar için üstün teknik özelliklere
sahip yol aracımız Arocs 3240 L ENA 8x2’yi
pazara sunduk. Arocs 3240 L ENA 8x2, sahip
olduğu teknik özelliklerle farklı ihtiyaç ve üst
yapılara hitap edebilecek bir araç olarak öne
çıkıyor. Dümenlenebilir arka aksı sayesinde
yüksek manevra kabiliyetine sahip olan Arocs
3240 L ENA 8x2’nin öne çıkan standart
donanımları arasında; hava süspansiyonlu
arka akslar, Powershift şanzıman, çift devreli
direksiyon sistemi ve flanşsız şanzıman PTO yer
alıyor.
Söz konusu dönemde proje taşımacılığı
sektörüne yönelik Arocs 3353S ve Arocs
3358S 6x4 çekici modellerimizi de pazara
sunduk. Arocs 3353S ve Arocs 3358S çift çeker
çekici modellerimiz; güçlü motoru ve yüksek
standarttaki donanım
seviyesi ile zorlu şartların
üstesinden gelebilecek
bir altyapıyla tasarlandı.
Mercedes-Benz Türk
olarak, ürünlerimizi
geliştirirken pazarın
ihtiyaçlarını ve
müşterilerimizin
taleplerini
dinliyoruz.

Bu doğrultuda satışa sunduğumuz tüm
ürünlerimizle müşterilerimizin beklenti ve
taleplerine yanıt veriyoruz. Yeni araçlarımız
ile proje taşımacılığı sektöründe hizmet
veren müşterilerimizin yine ilk tercihi olmayı
hedefliyoruz.
ÜRETIM DIŞINDA YAPTIĞINIZ DIĞER
YATIRIMLARINIZ HAKKINDA BILGI
VERIR MISINIZ?
Aksaray Kamyon Fabrikamızda kamyon
üretiminin yanı sıra AR-GE Merkezi de yer
alıyor. Üretimin yanı sıra ürün geliştirme
ve teknoloji çözümleri alanlarına da önemli
yatırımlar yaparak hem istihdam artışı sağlıyor
hem de pek çok ilke imza atarak tüm dünyaya
mühendislik ihraç ediyoruz. 2021 yılında
168 yerli patent başvurusu ile tüm sektörler
içinde Türkiye üçüncüsü olan şirketimiz, aynı
zamanda en fazla yerli patent başvurusu yapan
otomotiv şirketi unvanını da elde etti. Bu bizim
için büyük bir gurur kaynağı.
2021 yılında seri üretime alınan MercedesBenz eActros’ta, Mercedes-Benz Türk Kamyon
AR-GE ekibimizin imzası bulunuyor. eActros
için Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE
ekibimizin geliştirdiği bazı sistemler, Daimler
Truck çatısı altındaki ağır ticari araçlarda ilk
defa yer alırken; birçok sistemin sorumluluğu
ise tamamen Kamyon AR-GE ekibimize verildi.
Elektrikli kamyon ve çekiciler için yüksek
voltaj şarj dolum istasyonu kurulumu ile
Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirdik. İki
aşamada tamamlanmasını planladığımız
projenin ilk etabında tek seferde 350KW
kapasite sağlayan ve 400bin Euro değerinde
iki adet şarj dolum istasyonu yatırım
gerçekleştirdik Bu şarj dolum istasyonlarını da
Aralık 2021’de devreye aldık.
Bizim için birbirinden özel dönüm
noktalarına ev sahipliği yapan 2021 yılında,
üretimimiz ile bugünü, AR-GE çalışmalarımızla
da geleceği şekillendirmeye devam ettik.
2022’de de tüm alanlarda sahip olduğumuz
liderliklerimizi pekiştirerek, yine sektöre yön
veren bir marka olarak çalışmalarımızı aralıksız
bir şekilde sürdüreceğiz.
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Gaz Motorlarındaki Arızalar Texaco Ürünleriyle Minimize Edilebiliyor
Petrol Ofisi Madeni Yağlar’ın Türkiye’de üretim ve satışını üstlendiği küresel madeni yağ
markası Texaco, Türkiye’deki ilk uluslararası fuarına katıldı.

I

CCI 2022’nin enerji sektörünün tüm
paydaşlarını buluşturan çok önemli
bir fuar olduğunu belirten Petrol Ofisi
Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu,
“Texaco’nun yaptığımız saha çalışmalarında
ve böylesine nitelikli bir fuarda gördüğü
ilgiden çok mutluyuz. Tanıtım çalışmalarında
kısa sürede aldığımız pozitif karşılık
Texaco’nun marka gücünü ortaya koyuyor”
dedi. Konferansın ‘Enerji Santrallerinde
İşletme ve Bakım’ başlıklı bölümünde bir
konuşma yapan Petrol Ofisi Teknik Hizmetler
Kıdemli Mühendisi Efecan Demirci ise, gaz
motorlarının arıza kök sebeplerine yönelik
yaptığımız araştırmalarda; bu arızaların
%25’inin yeni nesil ileri teknolojili Texaco
HDAX yağları ile, %23’ünün ise Texaco antifriz
ürünleriyle minimize edilebileceğini ortaya
koyduk” açıklamasında bulundu.

“TEXACO’NUN PAZARDA GÖRDÜĞÜ
İLGİDEN MEMNUNUZ”
Texaco’nun Türkiye pazarında büyük ilgi
gördüğünü vurgulayan Petrol Ofisi Madeni
Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, “Chevron
iş birliğimiz kapsamında geçen yıl Kasım
ayında Texaco yağlarının üretimiyle birlikte
hızlı bir tanıtım faaliyetine geçtik. Özellikle
yeni yılla beraber sahadaki etkinliğimizi de
arttırdık. Sahadaki birebir tanıtımlarımız
ile dayanıklı performanslarıyla ünlü Texaco
ürünlerini ustalarımıza anlattık. Aldığımız geri
dönüşlerden de çok memnun kaldık. Şimdi
ise, enerji sektörünü buluşturan böylesine
önemli bir uluslararası organizasyonda Texaco
olarak yerimizi alarak, gelişmiş teknolojiye
sahip ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulduk.
Bu organizasyonu Texaco ile Türkiye’de
katıldığımız ilk fuar olması açısından önemli
buluyoruz. Standımız yerli ve yabancı
katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Texaco’nun
bu kadar kısa sürede bulduğu pozitif karşılık,
bizim için mutluluk verici. Petrol Ofisi Madeni
Yağlar olarak, önümüzdeki
süreçte de Texaco ürün
yelpazemizi genişletmeye
ve pazarda etkin şekilde
yer almaya devam
edeceğiz” diye konuştu.

“TEXACO
ÜRÜNLERİ, GAZ
MOTORLARINDAKİ
KÖK ARIZALARINI
MİNİMİZE EDİYOR”
Akıllı ve çevreci
ulaşım çözümleri ICCI
2022 kapsamında
düzenlenen ‘Enerji
Santrallerinde
İşletme ve Bakım’ başlıklı panelde sunum
yapan Petrol Ofisi Teknik Hizmetler Kıdemli
Mühendisi Efecan Demirci ise, endüstriyel
tesislerde gaz motoruna olan ihtiyacın giderek
arttığına dikkat çekerek, şunları söyledi:
“Talep ve ihtiyaçlara göre, gelişen ekipman
tasarımlarından kaynaklı problemler zaman
zaman ortaya çıkabiliyor. Biz de bu problemler
için teknik yaklaşımımızla yenilikçi çözümler
geliştiriyoruz. Texaco olarak, gaz motorlarının
arıza kök sebeplerine yönelik yaptığımız
araştırmalarda; bu arızaların %25’inin yeni
nesil ileri teknolojili Texaco HDAX yağları
ile, %23’ünün ise Texaco antifriz ürünleriyle
minimize edilebileceğini ortaya koyduk.
Geliştirdiğimiz bu çözümler ile yağ ve antifriz
değişim zaman aralıklarını daha da uzatmanın
yanında, ekipman ömürlerinde de dikkate
değer bir artış sağladık.”

Türkiye LPG Derneği 50. Yılını Kutluyor
“Rusya – Ukrayna savaşının petrol üzerindeki olumsuz etkisi, LPG’nin enerji arzında
çeşitlilik açısından ülkemiz için önemini bir kez daha ortaya koydu”

T

ürkiye LPG Derneği, 50’nci
Kuruluş Yıldönümü’nü
düzenlediği bir basın toplantısı
ile kutladı. Türkiye LPG
Derneği adına Yönetim
Kurulu Başkanı Eyüp Aratay, Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Gökhan Tezel ve
Yönetim Kurulu Üyesi Armanç Ekinci’nin
ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda,
derneğin yarım asırlık hikayesi ilginç
anekdotlarla anlatılırken, LPG sektöründeki
küresel ve ulusal boyutta yaşanan gelişmeler
de ele alındı. Dünyadaki evsel kullanım
ağırlığının aksine otogazın amiral gemi
olduğu Türkiye LPG pazarı, otogaz tüketim
miktarı, LPG’li araç adedi, istasyon sayısının
yanı sıra sistemsel açıdan da dünyanın
en önemli ve örnek pazarlarından biri
konumunda olduğuna vurgu yapan Eyüp
Aratay, konuşmasına şöyle devam etti.
“ÜLKE MENFAATİ GÖZETEN BİR
DERNEĞİZ”
“Türkiye
LPG pazarını
bugün
bulunduğu
önemli
konuma
taşıyan hiç

şüphesiz en büyük unsur ise dünyada bir
benzeri bulunmayan LPG’ye özel kanun olan
5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasası Kanunu’muzdur. İşte derneğimizin ilk
kuruluşu da bu açıdan çok önemli. Ülkemizde
1962 yılında ilk tüp dolumu ile birlikte Türkiye
LPG sektörü oluşmaya başlamıştır. Tüpgaz
ile tanışan ülkemizde, bu kolay, verimli
ve sağlıklı enerji kaynağı benimseniyor ve
zamanla artan bir hızla pazar gelişiyor, yeni
şirketler, markalar oluşuyor. O dönemki
LPG şirketlerinin çoğu, tüp üretimi, dolum,
dağıtım, hizmet ve bakım faaliyetlerinde
Avrupa standartlarını benimsiyor. Ancak 1970
devalüasyonu ile TL’nin yüzde 70’e varan
değer kaybı ve 10 Ağustos kararnamesi ile
devletin LPG’de fiyatını belirlemesi ve liberal
ekonomiden uzaklaşması süreci başlamasıyla
birlikte sektörde oluşan marj problemleri
teknik gerekliliklere uyum alanında sorun teşkil
ediyor. Sektörde firmaların teknik yeterlilikler
için ortak bir paydada buluşmaması nedeni
ile de tüketici tarafında
önemli bir risk oluşturmaya
başlamıştı. Zira o
zamanlar Türkiye’de pazar
faaliyetlerini düzenleyecek
bir yönetmelik, standart veya
ya da yasal düzenlemeler
bulunmuyordu.

80 MİLYAR TL’LİK BÜYÜKLÜĞE
ULAŞTI
1960’lı yılların başında 10.000 Ton
mertebesinde olan pazar hızla büyüyerek
derneğimizin kurulduğu 1972 yılında
333.000 Ton büyüklüğüne ulaşıyor. Önceleri
sadece tüplü segmentte hizmet verirken,
1970 yılların başında sanayinin ihtiyacını
karşılamak üzere tankerle dökme faaliyete
giren sektörümüz, 1996 yılında Otogaz’ın
uygulamaya girmesi ile de bugün 3 segmentte
Türkiye’nin her yerinde müşterilerinin enerji
ihtiyacını kesintisiz ve güvenli bir şekilde
karşılıyor. Pazar daha sonraki yıllarda da
büyümesine devam ederek 2000 yılında 4,5
milyon tonluk en büyük değerine ulaşıyor.
Daha sonra doğal gazın yaygınlaşması ile
daralan pazar, bugün yaklaşık 4 milyon
tonluk hacmi ile Avrupa’nın Rusya’dan
sonra 2’nci büyük pazarı haline gelmiştir.
Bugün sektörümüzde ülke genelinde
faaliyet gösteren yaklaşık 7.000 Tüplü ve
11.000 Otogaz bayimizle 10 milyon haneye
tüp hizmeti ve 4,9 milyon otogazlı araca
ikmal gerçekleştiriyoruz. Sektörümüz
yaklaşık 100.000
çalışanı ile yıllık
80 milyar TL pazar
büyüklüğüne ulaşmış
durumdadır.”
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Turkish Cargo, Asya-Pasifik Biyoişlem Mükemmellik Ödülüne Layık Görüldü
Turkish Cargo, mükemmeliyetçi hizmet anlayışıyla sürdürdüğü sağlık taşımacılığı süreçlerini ödül
ile taçlandırdı.

T

ürk Hava Yolları Genel
Müdür (Kargo) Yardımcısı
Turhan Özen ise ödülle ilgili
olarak “Mükemmeliyetçi bir
anlayışla sürdürdüğümüz
sağlık taşımacılığında lider bir lojistik çözüm
ortağı olarak tanınmak bizim için son derece
sevindirici. Turkish Cargo olarak AsyaPasifik’teki ilaç ve biyoteknoloji üreticilerine
en iyi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Bu
başarıda pay sahibi olan arkadaşlarımıza da
teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

YARININ YENİLİKÇİLERİNE İLHAM
VERİYOR
Asya-Pasifik Biyoişlem Mükemmellik
Ödülleri, gelişmiş hız, düşük maliyet ve
üstün kalitede biyo-üretim mükemmelliğini
kolaylaştıran istisnai biyoişlem uzmanlarına,
kuruluşlara ve teknolojilere tanınırlık
kazandırıyor. Endüstrideki en iyi biyoişlem
ve biyo-üretim liderlerinin yanı sıra
teknolojilerdeki en son
gelişmeler ve üretimdeki en iyi
uygulamaların yer aldığı AsyaPasifik Biyoişlem Mükemmellik

Ödülleri, bugünün önde
gelen liderlerini ve trend
belirleyicilerini destekliyor ve
yarının yenilikçilerine ilham
veriyor. Dünyadaki üretim ve
ticaret merkezlerine, ulaşım
için en iyi bağlantıları sağlayan Turkish
Cargo, kaliteli hizmet anlayışı ile sunduğu
cazip olanakları, müşterilerinin ihtiyaçlarını
en iyi şekilde karşılamak adına geliştirmeye
devam ediyor. Artan lojistik taleplerine
yönelik özel ve pratik çözümler üreterek
bölgesel ticareti de geliştiriyor.

Yeni Nesil Premium Prometeon Lastikleri
Prometeon Tyre Group’un en yeni ürün grubu 02 Serisi; dört yıl süren araştırma-geliştirme
çalışmaları, geniş bir ekipten oluşan bir çalışma grubunun ortak katkısıyla hayat buldu.

0

2 Serisi doğdu: PIRELLI markalı
yeni nesil premium Prometeon
lastikleri Nisan ayında Avrupa,
Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki
ülkelerde yollarda yerini alacak.
İlk etapta; uzun mesafe, otoyol, bölgesel, şehir
içi ve şantiyelerde kullanılan dört ürün grubu
pazara sunuluyor. 02 Serisi’nin Prometeon’un
en yeni teknolojisi ile beraber endüstriyel ve
ticari lastik üretiminde en iyi uygulamayı temsil
ettiğini kaydeden Prometeon Tyre Group
Genel Müdürü Roberto Righi şunları söylüyor:
“Prometeon için bu seri, ürünlerimizde nesil
değişimi demek. Teknolojimiz sayesinde
hammadde kullanımından başlayarak
geri kazanım hedefli üretim sürecimizle
sürdürülebilirliğe odaklandık. Çevreye
verdiğimiz önem ürünlerimizi hem üretim
sürecinde hem de kullanımda daha
sürdürülebilir kılıyor. Ürünlerimizin, yakıt
tasarrufu sayesinde CO2 emisyonlarının
azaltılmasına katkı sağlaması, mevcut pazarın
sorunları göz önüne alındığında oldukça
önemli.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Yeni ürün yelpazesini geliştirirken
Prometeon’un Ar-Ge ekibi için inovasyon ve
sürdürülebilirlik kilit hedeflerdi. Sürdürülebilir
inovasyon adına, teknolojik çözümlerin
katkısıyla Prometeon Ar-Ge merkezlerinde
geliştirilen yeni seri, taşımacılık sektöründeki
profesyoneller için etkin maliyet ve çevreye
saygı açısından en üst seviyeyi temsil ediyor.
Bu süreçte gerçekleştirilen tüm
Ar-Ge çalışmaları bir yandan yüksek
kilometre performansı diğer yandan “aktif
sürdürülebilirlik” ile operasyonel maliyetleri
daha etkin bir şekilde yönetmeye odaklandı.
Aktif sürdürülebilirlik; daha uzun lastik ömrü,
daha düşük dönme direnci ve daha düşük yakıt
tüketimi anlamını taşıyor. Sürdürülebilirlik
ilkelerine özen gösterirken, aynı güvenlik
standartlarıyla en iyi performansı sunabilen çok
dengeli bir ürün elde etmek için materyallere ve
üretim süreçlerine yoğun ve hassas bir şekilde
odaklanıldı. 02 Serisi önceki seriye kıyasla
peformansını artırdı; dönme direncinde tüm
seride ortalama %18 iyileşme sağlanırken

kilometre performansı ortalama %10 arttı.
Dayanıklılıkta ortalama %20 gelişme ve
düzenli aşınmada ortalama %10 artış sağlandı.
Prometeon Tyre Group CTO’su Alexandre
Bregantim ise seriye ilişkin olarak şunları
kaydediyor; “Tasarım ve üretimde yenilenebilir
malzemelerin formülasyonlarına ve
kullanımına, sürdürülebilir malzemeler içeren
formülasyonlara odaklanırken aynı zamanda
performanstan ödün vermeden lastiklerin
ağırlığını optimize etmemizi sağlayan
teknolojik çözümlere ve yenilikçi süreçlere
ağırlık verdik. Ayrıca lastiklerin kullanım
ömrünü uzatmak için tüm ürünlerimiz
yeniden kaplanabilir ve diş açma uygulamasına
elverişlidir.”

Mercedes-Benz Türk Otobüs İhracatını 3 Kat Artırdı
Mercedes-Benz Türk yılın ilk 3 ayında gerçekleştirdiği otobüs ihracatını, geçen senenin aynı
dönemine kıyasla 3 kat artırarak 486 adede yükseltti.

G

eçtiğimiz yıl Türkiye’nin en
çok satan şehirler arası otobüs
markası olan MercedesBenz Türk, Hoşdere Otobüs
Fabrikası’nda ürettiği
otobüslerin ihracatına hız kesmeden devam
etti. 2022 yılının ilk çeyreğinde 486 otobüs
ihraç eden Mercedes-Benz Türk, geçtiğimiz
yılın aynı dönemine göre ihracatını 3’e
katladı.
EN BÜYÜK İHRACAT PAZARI
AVRUPA
Mercedes-Benz Türk, ürettiği otobüsleri
ağırlıklı olarak aralarında Portekiz, Çekya,

Fransa ve Macaristan’ın olduğu Avrupa
ülkelerine ihraç ediliyor. Şirket, aynı zamanda
Amerika Birleşik Devletleri ve Reunion
gibi farklı kıtalardaki bölgelere de ihracat
gerçekleştiriyor. Mercedes-Benz Türk Hoşdere
Otobüs Fabrikası’nda üretilen otobüslerin
ihracatı 2022 yılının ilk çeyreğinde de
aralıksız olarak devam etti. Portekiz yılın ilk
üç ayında 139 adetle en fazla otobüs ihraç
edilen ülke oldu. Bu ülkeyi 114 adetle Çekya
takip ederken, Fransa’ya da 85 adet otobüs
ihracatı gerçekleştirildi. Mercedes-Benz
Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ürettiği
otobüsler 2022 yılının ilk çeyreğinde toplam 19
ülkeye ihraç edildi.
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MAN LION’S COACH 2+1 VIP: 19 YILLIK 2+1 DENEYİMİNİN ESERİ
MAN otobüsleri; düşük işletme giderleri, yakıt ekonomisi, yüksek taşıma kapasiteleri ile
firmaların, dayanıklılığı ve konforu ile de yolcuların öncelikli tercihi olmaya devam ediyor.

2

50 yılı aşkın süredir dünyada ve
tam 56 yıldır da Türkiye’ de, ileri
teknolojisi, üretim kalitesi ve
yenilikçi yaklaşımlarıyla, ağır ticari
araçlar sektörünün en rekabetçi
markası konumundaki MAN, müşterilerinin
ihtiyaçlarına yönelik en doğru ürünleri sunma
geleneğini devam ettiriyor.
GEÇMİŞTEN GELECEĞE
Türkiye’nin ilk 2+1 VIP yerleşimli
otobüsünü MAN S2000 modelinde geliştirerek
2003 yılında turizm sektörün hizmetine
sunmuştuk. 2003 yılında ilk defa pazara
sunmuş olduğumuz 2+1 VIP otobüsünden
sonra geçen 19 yılda, elde ettiğimiz deneyim
ve sektörden gelen talepler ışığında en son
teknoloji ve yeniliklerle güçlendirilmiş 2+1 VIP
otobüsümüzü sektörün hizmetine sunmaya
devan ediyoruz.
ÜRÜNLERIMIZI, PIYASA
KOŞULLARINI VE SEKTÖRÜN
IHTIYAÇLARINI DIKKATE ALARAK
GELIŞTIRIYORUZ
Zaman içerisinde yoğunlaşan rekabetin
getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda, artan
müşteri beklentilerine paralel olarak yeni
nesil 2+1 VIP koltuklu MAN Lion’s Coach
otobüsümüzün esnek çalışma alanı sağlayan
düz zemini sayesinde konfordan da taviz
vermiyoruz. Üstelik ileri teknoloji ile üretilen
yeni nesil ultra ince koltuklarımız sayesinde,
yolcu konforunu daha da ileri seviyeye
taşıyoruz. Yeni nesil VIP koltukların ultra
ince yapısı konfor standardından taviz
verilmediği gibi, aracı daha da hafifleterek yakıt
tüketiminin düşürülmesine de katkı sağlıyor.
Gerçek VIP yolcu koltukları ile donatılmış
son model MAN Lion’s Coach tipi otobüsleri
öne çıkan bazı özellikleri şöyle sıralanabilir;

Euro 6e egzoz emisyon normuna uygun
ekonomik motorlar,
Motor ve tahrikli aks ile uyumlu çalışan
otomatikleştirilmiş şanzıman
MAN Efficient Cruise - MAN’ın tescilli
topografik navigasyonlu sürüş sistemi
Yol şerit takip sistemi
Acil durum fren sistemi ve acil durum
sinyal ışıkları
LED Gündüz farları ve tam LED farlar
Koyu renkli yan camlar ve ısıtılabilir
(rezistanslı) ön cam
Sıcak-Soğuk ayarlı, bağımsız sürücü yatak
kliması
Paslanmaya ve çürümeye karşı Kataforez
(KTL) boya kaplı iskelet
VIP yolcu koltukları
- Piyasadaki en geniş arkalık ve oturma yeri
- Ergonomik sırt dayama bölümü
- PED uygulaması ile artırılmış konfor
- Hareketli ve yanları katlanabilir kafalıklar
- 10” gömülü ekran montajına uygun arkalık
tasarımı

TEKNOLOJIDE DE ÖNCÜ
MAN firması çalışanı Rudolf Diesel’in 1897
yılında Dizel motoru icat etmesiyle başlayan
teknolojik yolculukta liderliği elden bırakmayan
MAN, en son teknolojileri güvenilir, konforlu,
ekonomik ve dayanıklı ürünlerle Türk halkının
hizmetine sunmaya devam ediyor.
MAN otobüsleri; düşük işletme giderleri,
yakıt ekonomisi, yüksek taşıma kapasiteleri
ile firmaların, dayanıklılığı ve konforu ile de
yolcuların öncelikli tercihi olmaya devam
ediyor. Edilmesini sağlıyor.
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Castrol-TÜMOSAN İş Birliğinde Yeni Dönem
Dünyanın lider madeni yağ üreticilerinden Castrol ile ürettiği araçlarla çiftçilerin büyük destekçilerinden
biri olan TÜMOSAN, iş birliklerinin içeriğini geliştirerek 2 yıllık yeni bir anlaşma imzaladı.

D

ünyanın önde gelen madeni
yağ üreticilerinden Castrol ile
Türkiye’nin ilk yerli traktör
markalarından ve geliştirdiği
araçlarla çiftçilerin üretimdeki
büyük destekçilerinden TÜMOSAN, 2002
yılından bu yana süren iş birliklerini geliştirerek
iki yıllık yeni bir anlaşma imzaladı. Yeni
anlaşma ile Castrol, TÜMOSAN’da yapılacak
araştırma–geliştirme çalışmalarında rol alırken,
ilk dolum ve satış sonrası Türkiye çapındaki 387
yetkili serviste gerçekleştirilecek bakımlardaki
ürün talebini de karşılamayı hedefliyor.

zaman müşterilerimizi işimizin merkezine
koyuyoruz. Paydaşlarımızın ihtiyaçlarını
önceden anlayarak sahip olduğumuz global
gücümüzle birleştirip çözümler sunuyoruz.
Araştırma-geliştirme konusunda sektöründe
ülkemizin önde gelen firmalarından biri
olan TÜMOSAN’da çalışan mühendislerle
birlikte, üretilen araçların en iyi performansı
göstermesini sağlayacak çalışmalarda aktif rol
alıyoruz. Bu sayede TÜMOSAN’ın ürettiği ve
zorlu koşullarda çalışan taşıt ve ekipmanın
önemli parçalarının korunabilmesi için en

İHTİYAÇLARA ÖNEM VERİYORUZ
Konya’da bulunan fabrikasında dizel motor,
traktör, araç üstü ekipman ve forklift üretimi
gerçekleştiren TÜMOSAN ile iş birliklerini
devam ettirmekten dolayı mutlu olduklarını
belirten Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya
Direktörü Ayhan Köksal, “Castrol olarak her

doğru yağın kullanılarak araçların uzun süre
ilk günkü performanslarını sürdürmelerine
yardımcı oluyoruz. Ayrıca yeni nesil traktörlerin
motorlarında kullanılacak madeni yağların
geliştirilmesi konusunda da birlikte çalışıyoruz”
dedi.
KALİTELİ HİZMET
TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun
“Bu iş birliğiyle, kalitesiyle araç sahiplerinin
beğenisini ve takdirini kazanmış Castrol
madeni yağlarını Türkiye’nin dört bir
köşesindeki müşterilerimizle buluşturmayı
ve onlara daha kaliteli, üstün performans
sağlayan bir yol deneyimi sunmayı amaçlıyoruz.
TÜMOSAN olarak yenilikçi hizmet anlayışımızı
daha fazla noktada tüketicilerimizle
buluşturacak, kaliteli hizmet anlayışımızla
müşterilerimize değer katmaya devam edeceğiz.
Yaptığımız bu anlaşma da her zaman kaliteli
hizmet sözümüzün önemli bir örneğidir” dedi.

Mercedes-Benz Türk, Nakliye Kamyonu Portföyüne
Arocs 3240 L ENA 8x2’yi Ekledi

Mercedes-Benz, birçok teknolojik özelliğe sahip olan yeni yol aracı Arocs 3240 L ENA 8x2’yi pazara
sunuyor. Arocs 3240 L ENA 8x2, farklı ihtiyaç ve üst yapılara hitap edebilecek bir araç olarak öne çıkıyor.

M

ercedes-Benz Türk
Kamyon Pazarlama ve
Satış Direktörü Alper
Kurt; “Pazar ihtiyaçları ve
müşterilerimizden gelen
talepler doğrultusunda ürünlerimizi sürekli
yeniliyoruz. Bu yaklaşımımız doğrultusunda,
üstün teknik özelliklere sahip yol aracımız
Arocs 3240 L ENA 8x2’yi müşterilerimizle
buluşturuyoruz” dedi. Dümenlenebilir arka
aksı sayesinde yüksek manevra kabiliyetine
sahip olan Arocs 3240 L ENA 8x2’nin
öne çıkan standart donanımları arasında;
hava süspansiyonlu arka akslar, Powershift
şanzıman, çift devreli direksiyon sistemi ve
flanşsız şanzıman PTO yer alıyor.
FARKLI ÜST YAPILARA YER
VERİYOR
Mercedes-Benz, üstün teknik özelliklere
sahip yol aracı Arocs 3240 L ENA 8x2’yi
müşterileriyle buluşturuyor. Arocs 3240 L
ENA 8x2; sahip olduğu teknik özellikler ile
farklı üst yapılara hitap edebilecek bir araç
olarak öne çıkıyor. Mercedes-Benz Türk

Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper
Kurt; “Pazar ihtiyaçları ve müşterilerimizden
gelen talepler doğrultusunda ürünlerimizi
sürekli yeniliyoruz. Bu yaklaşımımız
doğrultusunda, üstün teknik özelliklere
sahip yol aracımız Arocs 3240 L ENA 8x2’yi
müşterilerimizle buluşturuyoruz. Sahip olduğu
teknik özelliklerle farklı üst yapılara uygun olan
Arocs 3240 L ENA 8x2 ile nakliye sektöründe
hizmet veren filo müşterilerinin ve bireysel
kullanıcıların ilk tercihi olmayı hedefliyoruz”
diye konuştu. Arka aks hava süspansiyonu
özelliğine sahip olan Yeni Arocs 3240 L ENA
8x2, 2+2 aks düzeninde ve 10 tekerlekli olarak
müşterilerin beğenisine sunuluyor. 9 ton
taşıma kapasitesine sahip olan ilave arka aksta
kullanılan lastik ve jantlar, aksın kapasitesiyle
uyumlu olacak ve aracın dayanıklılığını öne
çıkaracak şekilde tasarlandı. Aracın arka aks
hava süspansiyon özelliği ve konfigürasyonunda
yer alan özel donanımlar
sayesinde, stabiliteye ek olarak
konforlu ve gürültüsüz bir sürüş
imkanı da sunuluyor.
MANEVRA KABİLİYETİ
YÜKSEK
Arka aksın dümenlenebilir
özellikte olması manevra
kabiliyetinde büyük avantaj
sağlıyor. Dümenlenebilir arka
aksı sayesinde yüksek manevra
kabiliyetine sahip olan Arocs
3240 L ENA 8x2’nin öne çıkan
standart donanımları arasında;

Hava süspansiyonlu arka akslar, Powershift
şanzıman, çift devreli direksiyon sistemi
ve flanşsız şanzıman PTO yer alıyor. Araç,
standart olarak tek yataklı, uzun kabinli
ve 5.150 mm aks mesafesi ile sunuluyor.
Standart donanımı sayesinde çeşitli üst
yapı ihtiyaçlarına cevap verebilen Arocs
3240 L ENA 8x2, 10 km/s hız sınırlayıcısı
özelliği ile yol damperi üst yapısıyla da tercih
edilebiliyor. Araç; ormancılık, odunculuk
ve hububat taşımacılığı gibi sektörlerde
hizmet veren müşterilerin yanı sıra katı atık
segmenti müşterilerine de hitap ediyor. Pazar
koşulları ve müşterilerinden gelen talepler
doğrultusunda model ailesinde yenilikler
gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk, Arocs
3240 L ENA 8x2 ile nakliye sektöründe
hizmet veren hem filo müşterilerinin hem
de bireysel kullanıcıların ilk tercihi olmayı
hedefliyor.
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Mercedes-Benz eCitaro G, Zorlu Kış Şartlarında Başarıyla Test Edildi
Mercedes-Benz’in tamamen elektrikli körüklü otobüsü eCitaro G, İtalya’nın Bolzano şehrinde
hizmet vermeye başladı.

İ

talya’nın Bolzano şehrinde hizmet
vermeye başlayan Mercedes-Benz’in
tamamen elektrikli otobüsü eCitaro
G, seferlerine başarıyla devam ediyor.
eCitaro ailesinin körüklü versiyonu olan
eCitaro G, Ocak 2022’den beri Seiser Alm
bölgesinde deniz seviyesinden yaklaşık 2.000
metre yüksekte, kar ve zorlu kış şartları altında
yapılan tarifeli seferlerde sahip olduğu tüm
becerileri sergiliyor.

DAYANIKLILIK TESTLERİ
Mercedes-Benz Türk Otobüs Geliştirme
Karoseri Direktörü Dr. Zeynep Gül Koca;
“Daimler Truck’ın global ağı içerisinde çok
önemli bir konuma sahip olan İstanbul
AR-GE Merkezimizde; eCitaro modellerinin
iç donanım, karoseri, dış kaplamalar, elektrik
altyapısı, diagnoz sistemleri, yol testleri
ve donanımsal dayanıklılık testleri gibi
kapsamlarının geliştirmelerinden sorumluyuz.
Körüklü eCitaro G’nin zorlu şartlar altında
gösterdiği başarılı performans, aracın
geliştirilmesinde önemli çalışmalara imza atan
AR-GE ekibimizin motivasyonunu da artırıyor”
dedi.
HİZMET VERMEYE DEVAM
Akıllı ve çevreci ulaşım çözümleri
alanındaki yatırımlarını
seri üretim araçlar
ile yollara taşımayı
sürdüren Mercedes-Benz,
elektrikli şehir içi otobüsü

eCitaro modelleriyle sıfır emisyonlu seyahat
alanında da öncülüğünü sürdürüyor. Katı hâl
bataryalarıyla 441 kWh’lık güç kapasitesine
sahip olan eCitaro G, yapılan düzenli seferlerde
stabilitesi, çekiş gücü ve performansını gözler
önüne serdi. eCitaro G, Alp Dağları’nın en
büyük platosu olan Seiser Alm’da yer alan
Compatsch ve Saltria kasabaları arasındaki
rotada hizmet vermeye devam ediyor.
Karoseri dizel araçlardan adapte edilen
eCitaro G, tavanına entegre ağır yük rayları
sayesinde müşterilerin ihtiyaçlarına göre farklı
batarya adetleri ve şarj etme seçenekleri ile
üretilebiliyor. Müşteri tercihine bağlı olarak
eCitaro G’nin tavanına 6, aracın arkasına ise 1
adet batarya monte edilebiliyor. Ayrıca, tercihe
bağlı olarak araçta katı hâl bataryası veya yeni
nesil lityum-iyon bataryası da kullanılabiliyor.
NORMLARA UYGUN
Söz konusu batarya sistemlerinin eCitaro
G’ye montajı için oluşturulan taşıyıcı sistemler,
sonlu elemanlar analiz metodu ile malzeme
kullanımı ve ağırlık tasarrufu sağlamaya
yönelik şekilde optimize edildi. Ayrıca, aracın
sürüşü sırasında ortaya çıkan dinamik yükler,
kötü yol testleri, ECE R66 ve ECE R110
normunu sağlamaya yönelik dayanımı yine
sonlu elemanlar metodu ile analiz edilerek,
gereken güçlendirmeler ve en uygun malzeme
kullanımı sağlandı. Standart olarak aracın
sağ yanında bulunan priz ile şarj edilebilen
eCitaro G, ilave olarak aracın sol yanından veya
arkasından da şarj edilebiliyor. Ayrıca, durakta

şarj edilmesi için eCitaro G’nin
tavanına pantograf veya şarj rajı da
monte edildi. Söz konusu sistemler
ve bataryalar, modüler yapıları
sayesinde bir arada ve farklı
kombinasyonlarda sunulabilecek
bir şekilde oluşturuldu. Yeni nesil
lityum-iyon akülerin araç tavanına ve aracın
arkasına montajı için kullanılacak taşıyıcı
parçalarda, akü geometrisine ve bağlantı
yerlerine yönelik yeni bir taşıyıcı sistemi
geliştirilerek ağırlık tasarrufu da sağlandı.
MODÜLER VE HAFİF BİR TAVAN
KONSTRÜKSİYONU GELİŞTİRİLDİ
eCitaro G’nin tavanında bulunan akü
ve cihazların, dış çevre etkilerinden ve UV
ışınlarından korunması için yeni modüler ve
hafif bir tavan konstrüksiyonu da geliştirildi.
Klima bölgelerindeki bu iki parçalı yapı,
periyodik klima bakımlarının ve kontrollerinin
kolaylıkla yapılabilmesi için açılabiliyor. eCitaro
G ile eCitaro Solo aynı ön tasarımı paylaşıyor.
eCitaro G, modern yüzünde oluşturulan
dizayn çizgileri ile 3 boyutlu derinlik algısı
içerirken, iyileştirilmiş aerodinamik yapısı ile
enerji tasarrufuna da katkı sağlıyor. Bakım
için açılabilir ön paneli ve yeni LED farları,
far bakımında ve diğer cihazlara erişimde
kolaylık sağlıyor. Ayrıca, ön cam ile bütünleşik
siyah yüzeyler üzerine çalışılan yeni dizayn
elemanları ile eCitaro G, dinamik ve çekici
görünümü ile yarının elektrikli seyahatini
bugünden hayatımıza getiriyor.

PETRONAS OtoAsistanım’la Kazandırmaya Devam ediyor
PETRONAS Türkiye tarafından kullanıma sunulan OtoAsistanım Dijital Platformu, yeni
kampanyası ile özel servislere binlerce PETRONAS ürünü hediye ediyor.

P

ETRONAS Madeni Yağlar, özel
servislerin iş planı ve takibini
kolaylaştıracak dijital müşteri
hizmetleri yönetim platformu
OtoAsistanım’ın yeni hediye
kampanyasını duyurdu. Servislere yönelik
kampanya kapsamında OtoAsistanım üyesi
servisler, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında satın
aldıkları PETRONAS Ürünleri karşılığında
topladıkları puanlarla yüzlerce PETRONAS
ürünü arasından diledikleri hediyeye bedelsiz
olarak sahip olabilecekler.
ÖNEMLİ HALE GELDİ
motor aksamları başta olmak üzere yedek
parçalarının daha da kıymetli hale geldiği
bir dönemde,
PETRONAS,
otomobillerden en
iyi verimi almak
ve onları etkin
şekilde korumak
için kaliteli
ürünler sunuyor.

Bu bakış açısının son temsilcisi olan Yeni
Nesil PETRONAS Syntium Binek Araçlar
Ürün Yelpazesi’nin lansmanını Şubat ayında
gerçekleştirmiştik. PETRONAS hem servislere/
ustalara kaliteli ürünlerle destek oluyor, hem
de araç sahiplerinin araçlarının değerini
koruyabilmesi ve iyi performans elde etmesi
için ürünler geliştiriyor. Ayrıca Türkiye’de
OtoAsistanım gibi dijital bir asistanla
tüketici ve servislerin gerekli bakımı ve yağ
değişimlerini zamanında yapabilmelerine
de katkı sağlıyoruz. Bununla birlikte,
servislerin her zaman yanında olarak daha
çok kazanabilmeleri için onları kampanyalarla
destekliyoruz.”
ARAÇ SAHİPLERİNİ ZAMANINDA
UYARIYOR
Özel servislerin hizmet kalitesini artırmak
amacıyla PETRONAS Türkiye tarafından
kullanıma sunulan OtoAsistanım, servise gelen
müşterilerin araçlarına özgü dijital bakım kartı
oluşturarak geçmişe yönelik tüm bakım ve yağ
değişim işlemlerinin kayıt altına alınmasını

sağlıyor. OtoAsistanım’a araç markası modeli
ve plakasını girip aracını ücretsiz kayıt ettiren
araç sahipleri ise OtoAsistanım kullanıcısı
olan servislere rahat erişim sağlıyorlar. Araç
sahipleri OtoAsistanım uygulaması sayesinde
araçlarının servis ve bakım zamanlarını
hatırlatma özelliğiyle takip edebiliyor.
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Mercedes-Benz Türk, Elektrikli Otobüs Testleri İçin
Yeni Patent Başvurusu Yaptı
Mercedes-Benz Türk, patent başvurusunu yaptığı yeni buluşu ile elektrikli otobüs testlerinde
zaman ve maliyetten tasarruf sağlayacak.

M

ercedes-Benz Türk Hoşdere
AR-GE Merkezi, elektrikli
otobüslere ait tavan
bileşenlerinin testleri için
yeni bir patent başvurusunda bulundu. Fikir,
bir aracın 1 milyon km yol koşullarına denk
gelen şartları sağlayan Hidropuls simülasyon
ünitesinde kullanılacak. Başvurusu yapılan
yeni buluş sayesinde, Hoşdere AR-GE Merkezi
zaman ve maliyetten tasarruf sağlayacak.

DAYANIKLILIK TESTLERI
GERÇEKLEŞTI
Mercedes-Benz’in elektrikli otobüslerinin
AR-GE faaliyetlerinde rol alan MercedesBenz Türk Hoşdere Otobüs AR-GE Merkezi,
Türk Patent ve Marka Kurumu’na elektrikli
otobüslerin testleri için Hidropuls sistemine
özel patent başvurusunda bulundu. Hoşdere
Otobüs AR-GE Merkezi’nde bulunan ve bir
aracın 1 milyon km yol koşullarına denk gelen

şartları sağlayan Hidropuls test ünitesinde
otobüslerin dayanım testleri gerçekleştiriliyor.
Dinamik test standı ile ilgili başvurulan
yeni buluş sayesinde, elektrikli otobüslerin
tavan bileşenleri ve sistemlerinin çok eksenli
yükleme koşullarında dayanım testlerinin
yapılması sağlanıyor. Elektrikli otobüslerin
geliştirilmesi sürecinde otobüs tavanında ilave
bileşenler konumlandırılıyor. Klasik çok eksenli
simülasyon tablalarında yapılan testlerde,
bileşenlerin gerçekte var olmayan çok büyük
genlikteki yükleme koşullarına maruz kaldığı
ortaya çıktı. Bu doğrultuda patent başvurusu
yapılan yeni buluş sayesinde, elektrikli
otobüslerin tavan sistemleri için gerçek müşteri
kullanım koşulları test ortamında simüle
edebiliyor.

ZAMAN VE MALİYETTEN TASARRUF
Hidropuls ile yapılan testlerde, araç tavan
sistemlerinin tasarım ömürleri ile ilgili sonuçlar
3 hafta gibi çok kısa sürede belirlenebiliyor. Bu
sayede ürünlerin geliştirme aşamasında çok
hızlı aksiyonlar alınabiliyor. Patent başvurusu
yapılan yeni buluşun tavan sistemi testlerinin
bütün halinde geçekleştirilmesine olanak
sağlaması sayesinde, maliyeti çok daha yüksek
olan kötü yol pisti testlerinin gereksinimi
de azaltılıyor. Patent başvurusu yapılan yeni
buluş, sadece tavan bileşenlerinin testinde değil
aynı zamanda geniş yüzeyli, büyük geometrik
ölçülere sahip farklı bileşen ve sistemlerin
dayanım testlerinde de kullanılıyor. Geliştirilen
test metodu ile elektrikli araçların tavanındaki,
bateri, yan agrega ve yakıt hücreleri tüplerinin
taşıyıcıları ile bunlara ait yan paneller, bakım
kapakları gibi tüm bileşen ve sistemlerin ömür
testleri gerçekleştirilebiliyor.

Mercedes Benz Türk, Adblue® Sistem Laboratuvarı İle Çevreci
Bir Yatırıma İmza Attı
Yatırımlarına ara vermeden devam eden Mercedes Benz Türk, AdBlue® Sistem
Laboratuvarı’nın açılışını gerçekleştirdi.

G

elecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak ve zararlı
atık miktarını azaltmak için kendini sürekli yenileyen
Mercedes-Benz Türk, bu amaç doğrultusunda AdBlue®
Sistem Laboratuvarı kurulumunu gerçekleştirerek
AR-GE yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Açılışı yapılan AdBlue®
Sistem Laboratuvarı ile şirket, tüm dünyada üretilen MercedesBenz kamyonları için yasal zorunluluk ve fonksiyon testlerini
gerçekleştirecek. Ürettiği araçların en üstün teknoloji, konfor ve
güvenliğe sahip olması kadar çevreci olmasına da önem veren Mercedes
Benz Türk, AdBlue® Sistem Laboratuvarı ile bu konuda önemli bir
yatırımı daha devreye almış oldu. Yasaların araçlara izin verdiği
emisyon değerlerinin sağlanması için testlerin gerçekleştirileceği
laboratuvarda, AdBlue® sisteminin diğer tüm kullanım şartlarının
testleri de yapılacak.
YOĞUN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR
Değişen müşteri taleplerine ve yasal mevzuatlara en hızlı şekilde
cevap verebilmek adına sürekli çalışmalar ve yatırımlar yapan
Mercedes-Benz Türk, 2026 yılında kanuni bir zorunluluk olacak
EuroVII emisyon değerlerinin sağlanması için yoğun çalışmalar
yürütüyor. Söz konusu çalışmalar kapsamında
tüm Mercedes-Benz kamyonları için
geliştirmeler yapan Mercedes-Benz Türk AR-GE
ekibi, FUSO, DTNA, BharatBenz ve EvoBus
AR-GE birimlerine danışmanlık da yapıyor.

Mercedes-Benz Türk AR-GE ekibi, EuroVII
kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar ile
AdBlue® sisteminin daha düşük sıcaklıklarda
ve daha kısa sürelerde dozajlama yapmaya
hazır olmasını sağlamayı hedefliyor. EuroVII
çerçevesinde emisyon seviyeleri kanunen
aşağı çekileceği için dozajlanan AdBlue®
miktarının seçici katalitik indirgeme sistemi
(SCR) ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Mercedes-Benz Türk, yaptığı
tüm AR-GE çalışmalarını da bu gerekliliklere göre yürütüyor. Kanunen
belli bir emisyon değerine sahip olması gereken dizel araçlarda bulunan
SCR sisteminin çalışması için öncesinde AdBlue® dozajlama yapılması
gerekiyor. BlueTEC teknolojisinin çalışma prensiplerine göre, gerekli
miktarda AdBlue®’nun doğru zamanda SCR sistemine gönderilmesi
gerekiyor. AdBlue® sistemi ile zehirli azot oksit gazları, üre çözeltisi
sayesinde egzoz çıkışında azot gazı ve su buharına dönüşerek
çevreye zararsız hale geliyor. Türkiye’deki çalışmalarıyla dünyaya da
mühendislik ihraç eden Mercedes-Benz Türk, Çin pazarı için yürüttüğü
bir projenin yanı sıra Brezilya için geliştirilen bir projedeki araçlar için
de yerel AR-GE ekibine know-how desteği
veriyor. Ayrıca, Mercedes-Benz Türk AR-GE
ekibinin bu yıl içinde imalat aşamasına
geçecek yeni motor projesi kapsamında
geliştirdiği AdBlue® tankları da MercedesBenz marka araçlarda kullanılacak.
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DKV Mobility’nin LNG Ağı 300 İstasyona Ulaştı

T

aşımacılık sektörü iklim dostu iş süreçlerine geçtikçe
konvansiyonel yakıtlara alternatif olarak LNG (sıvılaştırılmış
doğal gaz) ve Yeşil LNG (sıvılaştırılmış biyo doğal gaz) öne
çıkıyor. Dizel yakıtla kıyaslandığında, taşımacılık ve lojistik
şirketleri CO2 salımlarını LNG ile %20, Yeşil LNG ile %90 oranında
azaltabiliyorlar. Bu nedenle, Avrupa’nın lider mobilite hizmetleri
sunucusu DKV Mobility LNG sunan istasyon ağını sürekli büyütüyor.
300’DEN FAZLA İSTASYON
DKV Mobility şimdi müşterilerine Avrupa’nın on ülkesinde LNG
temin edebilecekleri 300’den fazla istasyon sunuyor. Bu ülkeler
arasında Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, İtalya, Fransa,
İspanya, Polonya, İsveç ve Finlandiya yer alıyor. Avrupa’daki LNG
istasyonlarının üçte ikiden fazlasını ağına katan DKV Mobility böylece
müşterilerine markadan bağımsız en büyük LNG ağını sunan şirket

oldu. DKV Mobility Enerji ve Araç Hizmetleri Genel Müdürü Sven
Mehringer, bu gelişmeyi değerlendirirken, “LNG istasyonlarının
sayısında 300’e ulaşarak sektörümüzde enerji dönüşümüne verdiğimiz
güçlü destek kapsamında önemli bir aşamayı daha geride bıraktık,”
dedi. DKV Mobility alternatif yakıtlara yönelik olarak artan talebi
karşılamak için yılda 5.000 yakıt istasyonunu birbirine bağlıyor. Bu
ağda LNG, CNG, LPG veya hidrojen gibi alternatif yakıtlar sunan,
birden fazla yakıt türü satan
istasyonlar da bulunuyor.
Alternatif yakıtlara geçişi aktif
bir şekilde teşvik eden DKV
Mobility’nin kurumsal amacı
mobilite sektöründe verimli ve
sürdürülebilir bir geleceğe geçişi
desteklemek olarak belirlendi.

Mercedes-Benz Türk, Ampute Futbol Milli Takımı’nın
Resmi Ulaşım Sponsoru Oldu
Mercedes-Benz Türk, Ampute Futbol Milli Takımı resmi ulaşım sponsorluğu sözleşmesini
31 Mart tarihinde düzenlenen törenle imzaladı.

M

ercedes-Benz Türk, Türkiye
Bedensel Engelliler Spor
Federasyonu’na bağlı
branşlardan Ampute Futbol
Milli Takımı’nın resmi ulaşım sponsoru
oldu. 31 Mart Perşembe günü Haliç Kongre
Merkezi’nde düzenlenen imza törenine
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı
Süer Sülün, Türkiye Bedensel Engelliler Spor

Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, milli
takım oyuncuları, Koluman Otomotiv Endüstri
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık ve
Mercedes-Benz Türk yöneticileri katıldı. Bu
anlaşma kapsamında; Mercedes-Benz Türk,
özel olarak giydirdiği aracın içini de Ampute
Futbol Milli Takımı sporcularının ihtiyaçları
doğrultusunda yeniden dizayn etti. Bu araç
Ampute Futbol Milli Takımı sporcularına
hizmet verecek.

Mercedes-Benz Türk, Otobüslerinde Sunduğu Yeni
Donanımlarla Çıtayı Yükseltiyor

2021 yılı başında güvenlik, konfor ve ekonomik sürüş ana başlıklarında sunulan 41 yeni
donanım sektörden olumlu geri bildirimler almayı sürdürüyor.

S

ürekli iyileştirme prensibiyle hareket eden Mercedes-Benz
Türk, Travego ve Tourismo modelleri için yeni donanımlar
sunmaya devam ediyor. Emisyon seviyesi Euro VI-D’den Euro
VI-E’ye yükseltilen yeni nesil motorlar sayesinde otobüsler
daha çevreci hale geldi. Öncüsü olduğu seyahat otobüsü sektöründe
standartları belirleyen Mercedes-Benz Türk, Travego SHD ve Tourismo
RHD modellerinde yeni donanımlar sunuyor. Sürekli iyileştirme
prensibiyle hareket eden şirket, seyahat otobüslerinde sunduğu yeni
donanımlarıyla çıtayı yükseltmeye
devam ediyor. Yolcular,
muavinler, kaptanlar, işletmeler
ve müşterilerden gelen geri
bildirimleri dikkate alarak 2021
yılı başında seyahat otobüslerinde
41 farklı yenilik sunan MercedesBenz Türk, sektörden olumlu geri
dönüşler almayı sürdürüyor.

EURO VI-E EMİSYON SEVİYESİNE GEÇİŞ
2021 yılının son çeyreğinde, Mercedes-Benz marka motorların
emisyon seviyesi Euro VI-D’den Euro VI-E’ye yükseltildi. Geçmişte
olduğu gibi günümüzde de çevreci yaklaşımından ödün vermeyen
Mercedes-Benz Türk, otobüslerindeki teknolojileri geliştirmeye ve en
üst seviyeye çıkarmaya devam ediyor. Euro VI-E emisyon seviyesini
sağlayan motorların
katalizatörlerinde
çift DPF (dizel
partikül filtresi)
yerine tek DPF
kullanımına geçen
şirket, bu sayede
yıllık periyodik
bakım masraflarının
düşmesini sağlıyor.
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Anadolu Isuzu’dan Hırvatistan Pazarına 12 Adet
Kendo/Interliner Otobüs İhracatı
Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, Doğu Avrupa’nın önemli pazarlarından Hırvatistan’a
12 adet Kendo/Interliner otobüsün teslimatını gerçekleştirdi.

2

021 yılında rekor ihracat
rakamlarına imza atan Anadolu
Isuzu, yeni yıldaki hedefleri
doğrultusunda yurt dışında
yeni pazarlara açılırken mevcut
pazarlardaki varlığını da güçlendirmeye
devam ediyor. Anadolu Isuzu, son olarak Doğu
Avrupa bölgesinin önde gelen pazarlarından
olan Hırvatistan’a 12 adet Kendo/Interliner
otobüsün teslimatını gerçekleştirdi. Yaklaşık
20 yıldır Hırvatistan’da aktif faaliyetlerini
sürdüren Anadolu Isuzu’nun bugüne kadar
bu ülkeye ihraç ettiği araç sayısı 250’ye ulaştı.
Anadolu Isuzu’nun teslimatını gerçekleştirdiği
otobüsler özellikle turizm taşımacılığı alanında
güçlü bir pazar konumunda
olan Hırvatistan’ın farklı
şehirlerinde toplu taşıma
ve şehir içi ulaşım alanında
kullanılacak.

İHTİYAÇLARINA ÇÖZÜM GETİRİYOR
Anadolu Isuzu’nun Hırvatistan’a teslimatını
gerçekleştirdiği Kendo/Interliner 12.3 modeli
yüksek motor gücü, tam otomatik şanzımanı
ile engel tanımıyor, yolcusuna ve sürücüsüne
ulaşımda konfor sunuyor. Geniş bagaj
kapasitesi ile öne çıkan Kendo/Interliner, 12.3
metre uzunluğu, yüksek manevra kabiliyeti,
59 yolcu koltuğu kapasitesi ve ayakta yolcu
taşıma özelliği ile işletmecisine yüksek katkı
sağlıyor. Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge merkezinde
geliştirilen ve akıllı güvenlik sistemlerine
sahip olan Kendo/Interliner, sürücü ve sürüş
puanlama sistemi gibi gelişmiş özellikleri,
farklı sürüş modları ve düşük yakıt tüketimi ile
segmentinde öne çıkıyor. Yenilikçi aerodinamik
tasarımı ile beğeni toplayan Kendo/Interliner
12.3, özgün tasarımıyla da yurt içinde ve
dışında önemli ödüller aldı. Akılcı ve göz alıcı
tasarım özellikleri ile segmentine öncülük eden

Kendo / Interliner 12.3 modeli, 2021 yılında
Design Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödülleri
yarışmasında Ulaşım Araçları kategorisinde
İyi Tasarım Ödülünü ödülünü kazandı.
Kendo / Interliner 12.3 ayrıca 2020 yılında
İtalya merkezli tasarım yarışması A’ Design
Award yarışmasında ‘Gold A’ Design ödülüne;
Avrupa’da yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla
düzenlenen tasarım yarışması BIG SEE Awards
2021’de Ürün Tasarımı kategorisinde ödüle
layık görüldü.

Mescier Demir Çelik, Filosundaki MAN Sayısını
İki Yılda 25’e Çıkardı
Türkiye demir çelik endüstrisinin güçlü firmaları Mescier Demir Çelik, 2022 yılı araç
yatırımlarına yine MAN ile devam etti.

Y

arının teknolojisini bugünden
kullanıcısına sunan MAN
kamyon ve çekicileri;
performans, dayanıklılık,
yüksek tasarruf ve satış sonrası
hizmetleri ile işletmelerin gözdesi olmaya
devam ediyor. MAN ile yol arkadaşlığını
yeni yılda da sürdürme kararı alan son
firma ise, demir çelik sektörünün güçlü
markası Mescier Demir Çelik oldu. Geçen
yıl filosuna kattığı 10 adet MAN çekicinin
performansından memnun kalan firma, 2022
yılı araç yatırımlarında da yine MAN’ı tercih
etti. Mescier Demir Çelik, bu doğrultuda
filosuna 15 adet daha MAN TGS 18.470 BL
SA GA TM çekici kattı. Firma, böylece son iki
yıldaki alımları ile birlikte filosundaki MAN
marka araç sayısını 25’e çıkardı.
ÖNEMLİ KATKILAR SUNUYOR
MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş.
Kamyon Satış Uzmanı Çağrı Eke’nin ev
sahipliğinde düzenlenen teslimat töreninde
konuşan Mescier Demir Çelik Lojistik

Müdürü Mehmet Demirdövenler;“Mescier
Demir Çelik olarak, 1960 yılında demir ticaret
ile başladığımız yolculukta kısa sürede sektörün
en önemli firmalarından biri olduk. Özellikle
Karabük ve Bartın’da demir çelik alanında
yaptığımız yeni yatırımlarla kapasitemizi
daha da büyüterek, yurt dışında da başarılı
işlere imza attık. 2005 yılında ilk ihracatımızı
gerçekleştirdikten sonra, 2010 yılında da
demir çelik profil grubunda Türkiye’de en çok
ihracat yapan 100 firması arasında yer aldık.
Bugün ise, 100’ün üzerinde ülkeye ihracat
yapan sektörün lider firmalarından biri olarak,
yolumuza istikrarlı şekilde devam ediyoruz.
Büyüme hedeflerimize yürürken de MAN, bize
çok önemli katkılar sağlıyor. Gerek araçların
sahip oldukları üstün nitelikler gerekse de satış
sonrası sunulan hizmetler nedeniyle yeni araç
yatırımımızda da yine MAN’ı tercih ettik. MAN
ile çalışmaktan ve filomuzu yeni MAN araçları
ile güçlendirmekten çok memnununuz” dedi.

“ÇÖZÜM ORTAĞIMIZ”
Mescier Demir Çelik’in geçen yılın
ardından bu yılki araç yatırımlarında da
bir kez daha MAN’ı tercih ettiğini belirten
MAN Kamyon Satış Uzmanı Çağrı Eke;
“MAN olarak, pazara sunduğumuz her
aracımıza çok güveniyor ve sonuna kadar
da arkasında duruyoruz. Araçlarımız; ileri
teknoloji, üstün performans, dayanıklılık ve
düşük yakıt tüketimleri ile işletmelere çok
önemli katkılar sağlıyor. Biz de satış sonrası
sunduğumuz 7/24 hizmet anlayışımızla
daima müşterilerimizin yanında oluyoruz.
Bu da bizi, müşterilerimiz için güvenilir
yol arkadaşı ve güvenilir çözüm ortağı
yapıyor. Mescier Demir Çelik’in geçen yılki
alımlarının ardından bu yılda da yine MAN
araçlarını tercih etmesi, bizler için büyük
mutluluk. Kendilerine, bize ve markamıza
duydukları bu güven için teşekkür ediyoruz.
İş birliğimizin önümüzdeki süreçte de
devam etmesini diliyoruz. Yeni araçlarımız,
kendilerine ve işletmelerine hayırlı uğurlu
olsun” diye konuştu.
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‘Yolların Sultanı’nın Yeni Teslimatı Hüseyin Ekiz Taşımacılık’a Oldu
Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, yeni teslimatını turizmin en gözde kentlerinden biri olan
Antalya’ya gerçekleştirdi.

T

ürkiye’nin lider otobüs üreticisi
Otokar, yurt içi ve yurt dışındaki
teslimatlarına hız kesmeden devam
ediyor. Müşteri beklentileri ve
ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği Sultan
ile pazarın en çok tercih edilen araç markası
olan Otokar, yeni teslimatını Antalya’ya
gerçekleştirdi. Antalya’da personel ve turizm
taşımacılığının önemli isimlerinden Hüseyin
Ekiz Taşımacılık filosunu 20 adet Sultan Mega
ile güçlendirdi.

SULTAN MEGA
Turizm sektöründe uzun yıllardır uzun
yolların sultanı olarak gösterilen Otokar Sultan
Mega; modern çizgisi ve dinamik tasarımı
ile sektörün ilk tercihi olmayı sürdürüyor.
Rahatlık ve konforu bir adım öteye taşımak
için tüm detayların yer aldığı 35+1+1 kişilik
yolcu kapasiteli Sultan Mega; ortadan kapısıyla
hızlı ve kolay iniş biniş sağlıyor. Yüksek motor
gücü, zengin aksesuarları, kullanışlı bagaj alanı
ile hem sürücüsüne hem de yolcusuna yeni
bir deneyim vadeden Sultan Mega, üst düzey
güvenlik sistemlerini de üzerinde barındırıyor.
AEBS ve ASR sistemlerinin standart olarak
sunulduğu Sultan Mega, şerit takip sistemine
ek olarak gelişmiş acil fren sistemi, güçlü Euro
6 motoru ve artan tork gücü ile farkını ortaya
koyuyor.

Mercedes-Benz Türk, Platform Turizm’e 20 Adet
Tourismo 15 RHD Teslim Etti
Personel taşımacılığı ve filo kiralama alanlarında hizmet sunmak amacıyla 2002 yılında
kurulan Platform Turizm, 20 adet Mercedes Benz Tourismo 15 RHD’yi teslim aldı.

H

oşdere Otobüs Fabrikası’nda
üretilen araçlar için
Mercedes-Benz Türk
Teslimat Holü’nde 1
Nisan 2022 tarihinde bir
tören düzenlendi. Platform Turizm, 16 adet
aracın BusStore aracılığı ile takasa alındığı
satış işlemlerinde, Mercedes-Benz Kamyon
Finansman A.Ş.’nin finansman desteğinden
de yararlandı.
BÜYÜK BİR TÖREN
Personel taşımacılığı ve filo kiralama
alanlarında faaliyet göstermek üzere 2002
yılında İstanbul merkezli kurulan Platform
Turizm, 20 adet Mercedes Benz Tourismo 15
RHD’yi teslim aldı.

16 adet aracın BusStore aracılığı ile
takasa alındığı satış işlemlerinde Platform
Turizm, Mercedes-Benz Kamyon Finansman
A.Ş.’nin finansman desteğinden de
yararlandı. Mercedes-Benz Türk Bayi Hassoy
Motorlu Vasıtalar tarafından satış işlemleri
gerçekleştirilen 20 adet Mercedes-Benz
Tourismo 15 RHD otobüsün teslimatı için
Mercedes-Benz Türk Teslimat Holü’nde 1
Nisan 2022 tarihinde bir tören düzenlendi.
Törende araçlar; Mercedes-Benz Türk Otobüs
Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu,
Hassoy Motorlu Vasıtalar Genel Müdürü Selim
Saral ve Hassoy Motorlu Vasıtalar Otobüs Satış
Müdürü Cenk Soydan tarafından, Platform
Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Bayram
Albayrak’a teslim edildi.
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Turpak’tan Akaryakıt Sektörüne AdBlue Yeniliği!

T

ürkiye akaryakıt sektörünü, 1999
yılında taşıt tanıma vasıtası ile
otomasyonla tanıştıran Turpak,
dizel araçlarda akaryakıt ile
birlikte alınan AdBlue için AdBlue
Otomasyon Sistemi’ni hayata geçirdi. Turpak
Genel Müdür Yardımcısı Alper Önkol “Son
yıllarda maliyeti artan AdBlue ürününün, satışı
yapılan akaryakıt istasyonlarında ve özmal filo
araçlarına ikmal yapan şirketlerde otomasyon
üzerinden takip edilmesi önem kazandı. Yeni
sistemimiz sayesinde tıpkı akaryakıt gibi
AdBlue’nun anlık takip edilmesi ve raporlama
hizmetlerine erişilebilmesi sektör tarafından
memnuniyetle karşılandı.” dedi. Dizel motorlu
araçların oluşturduğu zararlı egzoz gazlarını
azaltmak için kullanılan AdBlue, yüzde 32
üre ve yüzde 67,5 saflaştırılmış sudan oluşan
bir sıvı olarak yeni nesil birçok otomobilde
ve ticari araçta kullanılıyor. Doğayla uyumlu
bu su çözeltisi, SCR teknolojisine sahip dizel
motorlu araçlardan çevreye salınan zararlı
Nox emisyonlarının, Euro IV v sonrası

emisyon standartlarında belirtilen seviyelere
indirgenmesi için hayatı önem taşıyor. Son
dönemde maliyetleri artan AdBlue ürünü,
özellikle ticari amaçla kullanılan araçlarda
takip ve analiz gerektiren bir gider kalemi
haline gelirken, Turpak bu ihtiyaçlara yönelik
olarak, akaryakıt gibi AdBlue ürününün
otomasyon üzerinden takip edilebilmesine
olanak veren AdBlue Otomasyon Sistemi’ni
kullanıma sundu. Hem ticari hem de binek
şirket araçları için, artan maliyetler karşısında
satışı yapılan akaryakıt istasyonlarında ve özmal
filo araçlarına ikmal yapan şirketlerde AdBlue
takibinin de önem kazandığına dikkat çeken
Turpak Genel Müdür Yardımcısı Alper Önkol
“ Yeni sistemimiz sayesinde tıpkı akaryakıt gibi
AdBlue’nun anlık takip edilmesi ve raporlama
hizmetlerine erişilebilmesi sektör tarafından
memnuniyetle karşılandı. Ayrıca dökme yakıt
takibinde otomasyon sistemlerimizi kullanan
120 farklı filo şirketinde de AdBlue takibi,
mevcut otomasyon sistemlerine dahil edilerek
takip edilebilir hale getirildi.” açıklamasını yaptı.

Mega Kent’in Yeni Metrobüsleri Hizmete Başlıyor
Türkiye’nin lider otobüs üreticisi Otokar, İETT Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl açılan
100 adetlik metrobüs alım ihalesinin 20 adetlik ilk teslimatını gerçekleştirdi.

K

oç Topluluğu şirketlerinden
Otokar, İstanbullular için
özel olarak ürettiği KENT
XL metrobüslerin ilk 20
adedini teslim etti. 2012
yılından bu yana İETT bünyesindeki
1000’den fazla aracıyla her gün on binlerce
İstanbulluya konforlu ulaşım sunan Otokar,
yerli metrobüsleri İETT’nin Edirnekapı’daki
metrobüs garajında düzenlenen törenle teslim
etti. KENT XL metrobüslerin teslimat töreni
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili
ve Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç’ün
katılımıyla gerçekleşti. Araçların 3 yıl boyunca
satış sonrası hizmetlerini de sağlayacak olan
Otokar, İstanbul’un toplu ulaşımdaki yeni
yüzü olacak araçların teslimatını partiler
halinde bu yıl içinde tamamlayacak. Yeni
KENT XL metrobüsler, İstanbul’da günde
yaklaşık 1 milyon kişiye toplu taşıma hizmeti
sunulan, toplamda 52 km uzunluğundaki
metrobüs hattında hizmet verecek.
TÜRKİYE’NİN YERLİ METROBÜSÜ
Son yıllarda Ankara, İzmir ve İstanbul
başta olmak üzere Türkiye’deki pek çok
büyükşehir belediyesinin yanı sıra Avrupa’da

Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Romanya
gibi ülkelerde tercih edilen Otokar’ın araç
ailesine kattığı Kent XL, mega kent İstanbul
için özel olarak geliştirildi. Araç, İstanbul’un
tüm yol ve hava koşulları gözetilerek Türk
mühendislerince tasarlandı ve Türk işçileri
tarafından üretildi. Tasarımı, yüksek
performansı, dayanıklılığı, düşük yakıt
tüketimi, üst seviyede emniyet ve konforu ile
toplu ulaşımda yeni bir dönem başlatacak olan
yerli metrobüs, 200 yolcu taşıma kapasitesine
sahip. Yolcuların hızlı bir şekilde metrobüse
binmesine ve inmesine imkân veren geniş,
güvenli ve dışa açılan kapılara sahip olan
araç, basamaksız tasarımı ve kolay ulaşılabilir
koltuklarıyla toplu taşımada engelleri de
ortadan kaldırıyor. KENT XL; yüksek tavan
yapısı, ferah iç hacmi ve güçlü kliması ile
şehir içi toplu taşımacılıkta üst düzey konfor
vadediyor. Araç, yüksek ısı ve ses yalıtımıyla da
fark yaratıyor.
“METROPOLE YAKIŞIR BİR ARAÇ
GELİŞTİRDİK”
Otokar’ın ihtiyaca özel olarak tasarlayıp
ürettiği otobüslerinin Türkiye dahil 50’yi
aşkın ülkede toplu taşımada fark yarattığını
belirten Genel Müdür Serdar Görgüç;
“Türkiye’de ve başta Avrupa olmak üzere
50’den fazla ülkede her gün milyonlarca yolcu
Otokar araçlarıyla seyahat ediyor. İstanbul
toplu ulaşımındaki uzun yıllara dayanan
bilgi birikimi ve deneyimimizi, mühendislik
ve Ar-Ge kabiliyetlerimizle birleştirerek
İstanbul için en ideal metrobüsü geliştirdik.
Mühendislerimiz dünyaya örnek olan
metrobüs hattını detaylı analiz etti; bu hattın
zorluklarının bilincinde olarak İstanbul’a

en iyi hizmet edecek özel metrobüsleri
tasarladı. Çalışma arkadaşlarımız özenle
üretti. Otokar olarak İstanbul’a, İETT’ye yeni
bir alanda yeni bir araçla hizmet verecek
olmanın heyecanı ve gururunu yaşıyoruz.
Türkiye’nin yerli metrobüsü KENT XL
ile İstanbul ulaşımındaki standartları
yükseltmeyi hedefliyoruz. Yıl içinde partiler
halinde teslimatlarını tamamlayacağımız
araçlarımızın satış sonrası hizmetleri için de
her daim İstanbul’un yanında olacağız. Yeni
metrobüslerin İstanbul’a hayırlı olmasını
diliyorum” dedi.
TÜRK MÜHENDİSLERİN GELİŞTİRDİĞİ
METROBÜS YAYA VE BİSİKLETİ
ALGILIYOR
21 metre uzunluğundaki KENT XL,
direksiyonlanabilir bağımsız süspansiyonlu
4’üncü aks yapısı ile yüksek manevra kabiliyeti
sunuyor. Dönüşlerde savrulmayı engelleyen,
motorun gücünü ve torkunu otomatik
olarak limitleyen, elektronik körük yönetim
sistemiyle yüksek güvenlik sunan Otokar
KENT XL, sürüş esnasında çevresini tarayıp,
yaya ve bisiklet algılıyor. Araç, kör noktaları
tespit ederek tehlike anında şoförü ikaz eden
uyarı sistemlerini de üzerinde barındırıyor.
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İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi Filosunu 13 Adet
Otokar Atlas İle Güçlendirdi
Otokar, ticaretin güçlü kahramanı Atlas kamyonu ile işletmelerin yükünü hafifletmeye devam ediyor.

K

oç Topluluğu şirketlerinden
Otokar, her hizmete uyarlanabilir
esnek yapısıyla son 10 yılda
farklı iş kollarında işletmelerin
öncelikli tercihi olan Otokar Atlas kamyonu
ile kullanıcılarının yükünü hafifletmeye devam
ediyor. Konforu ve sürüş güvenliğinin yanı
sıra güçlü ve ekonomik motoru ile her daim
kazandıran Otokar Atlas’ın yeni teslimat adresi
İSTAÇ oldu. İstanbullulara 10 bin lokasyonda
hizmet vererek on binlerce atığı toplayıp
bertaraf eden İSTAÇ, filosuna 13 adet Otokar
Atlas kattı.

KONFORUNU YÜKSELTİYOR
En zorlu yol şartlarında en ağır yükleri
kolayca taşımak üzere geliştirilen Atlas, güçlü
ve keskin çizgilere sahip kupasıyla ön plana
çıkıyor. Yüksek taşıma kapasitesine sahip olan
8,5 tonluk yeni Atlas, yakıt ekonomisiyle de
fark yaratıyor. Düşük yakıt tüketimi, düşük
bakım giderleri ve uygun yedek parça maliyeti
ile kullanıcısının ekonomisine her daim katkı
sağlayan Otokar Atlas’a eklenen EP (EkonomiPerformans) tuşu ile her türlü yol koşuluna

ve yüke uygun sürüş modu artık tek tuşla
yönetilebiliyor. sACC(Adaptif Seyir Kontrol
Düzeni), klima, gelişmiş aydınlatma sistemi,
güçlendirilmiş yan kapılar ve park sensörü gibi
özelliklerle hafif kamyon segmentine yeni bir
soluk getiren Otokar Atlas; tam havalı fren
sistemi, EBS, egzoz freni, LDWS, AEBS ve ESC
özelliklerini de üzerinde barındırıyor.

MAKİMSAN Filosunu MAN İle Büyütüyor
Dünyanın en ileri mühendislik ve inşaat firmaları arasında yer alma hedefiyle çalışan
MAKİMSAN, filosunu yeni MAN kamyon ve çekicilerle büyütmeye devam ediyor.

A

ğır ticari araç sektöründe
işletmelerin güvenilir
çözüm ortağı MAN, araç
teslimatlarına hız kesmeden
devam ediyor. MAN’ın
teslimat yaptığı son firma ise, yarım asrı
aşan köklü geçmişi ile sektörünün güçlü
firması MAKİMSAN oldu. 1969 yılında
asfalt emülsiyonunu üretmek ve kullanımını
yaygınlaştırmak amacıyla kurulan
MAKİMSAN; kısa sürede faaliyet alanlarına
sathi kaplama, asfalt yapımı, havaalanı
pist yapımı, asfalt betonu, yol ve altyapı
sistemlerini ekleyerek, Türkiye’nin alanında
lider firmalarından biri oldu.
SON 3 YILDA FİLOSUNA 240 ADET
MAN KATTI
2020 yılında 40 adet, 2021 yılında 75
adet MAN kamyon ve çekici satın alan firma,

böylece son alımlarla birlikte 3 yılda filosuna
240 adet MAN kamyon ve çekici katmış oldu.
Firma, yeni araçlarını düzenlenen törenle
teslim aldı. Teslimat törenine MAKİMSAN
Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Kürşat Dikçi,
İcra Kurulu Üyesi Halit Kıratlı ve MAKİMSAN
Satın alma Müdürü Melih Şan ile MAN
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Ankara
Şube Kamyon Satış Müdürü Tayfun Kazazoğlu
katıldı.

olduğumuz bilgi, tecrübe, istek ve girişimcilik
vizyonumuz ile dünya genelinde hizmet
veren en ileri mühendislik ve inşaat firmaları
arasında yerimizi almak. Bugüne kadar yurt
içinde ve yurt dışında yaptığımız başarılı
işlerle bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz.
MAN araçlarını da başarıya giden bu yolda,
gücümüze güç katan güvenilir çözüm ortağı
olarak görüyoruz. MAN’ın hem araç hem de
hizmet kalitesine güveniyoruz” dedi.

“GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYOR”
MAN ile araç filolarını büyütmeye
devam ettiklerini vurgulayan MAKİMSAN
Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Kürşat Dikçi,
“Uluslararası bir taahhüt firması olarak,
bugün ülkemizin yanı sıra Azerbaycan,
Özbekistan, Kazakistan, Yemen, Romanya,
Rusya ve Afganistan gibi ülkelerde de başarıyla
faaliyetlerimiz sürdürüyoruz. Hedefimiz; sahip

“ÇÖZÜM SUNUYOR”
MAN Ankara Şube Kamyon Satış Müdürü
Tayfun Kazazoğlu ise; MAN araçlarının geçen
yılın ardından bu yılda da birçok sektörün
gözdesi olmaya devam ettiğini belirterek,
“MAN olarak, müşterilerimize sadece araç
satmıyor, aynı zamanda yaşam boyu maliyet
avantajları sağlayacak çözümler de sunuyoruz.
Çünkü onları, müşterinin ötesinde, yaşam
boyu iş ortağı olarak görüyoruz. Bu
anlayışımız doğrultusunda aracın ilk satış
ve finansman aşamasından, satış sonrası
hizmetlere kadar tüm süreçlerde daima 7/24
yanlarında oluyoruz” diye konuştu.
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IVECO’dan ABC Lojistik’e 100 Adet S WAY Çekici
Iveco yetkili satıcısı Gülsoylar, ülkenin önemli uluslararası lojistik şirketlerinden biri olan Kayseri merkezli ABC
Lojistik’e 100 adet S WAY çekici teslimine Istanbul Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen bir tören ile başladı.

A

BC Lojistik ile yapılan bu önemli
anlaşma, kuvvetli bir rekabetin
yaşandığı pazarda Iveco Türkiye’nin
bu yıl gerçekleştirdiği en önemli
anlaşmalardan biri. Bu anlaşma, şirketin
ülkedeki büyüyen başarısını; hafif ve ağır
araçlarda artan pazar payını yansıtıyor.Zorlu
bir ön seçim sürecinde güçlü rakipler arasından
seçilen S WAY, 530 beygir gücünde Euro 6 E
kriterlerine uygun FPT Endüstriyel yapımı bir
motora sahip. Lojistik şirketinin seçiminde
S WAY’in yüksek standarttaki özellikleri,
performansı ve karşılaştırılan araçlara göre
düşük yakıt tüketimi ve ürün ile ilgili geçmiş
yıllardaki olumlu tecrübeleri etkili oldu.
EMİN ADIMLAR İLE İLERLİYOR
1993 yılında faaliyetlerine başlayan ABC,
kurulduğu günden itibaren sektöründe
kalite, istikrar ve güvenin simgesi olmuştur.
Sektöründe öncü kuruluşlarından olan ABC, bir
dünya markası olma yolunda emin adımlarla
ilerlemektedir.

ABC, merkez üssü stratejik konuma sahip
Kayseri’de, 5.000 m² kapalı, 30.000 m² açık
alan üzerine kurulu olup, operasyonlarının bir
bölümünü buradan yönetmekte ve “Dünya’nın
Her Noktasına” erişim sağlamaktadır.
Dünyanın ve Türkiye’nin önemli ve saygın
markalarına dünya standartlarında hizmetler
sunan ABC, entegre lojistik ve depolama
hizmetini ileri teknoloji ile bütünleşik olarak
yürütmektedir. ABC Logisik şu an Türkiye ve
Avrupa çapında hizmet sunan, toplam 425 adet
çekici filosuna ve 600 adet treylere sahiptir.
2021 yılında da 100 adetlik S WAY satın
alan ABC araçlarla ilgili memnuniyetinden
dolayı tekrar S WAY’i seçmeye karar
vermiş olup 2022’de de 100 adetlik alım
gerçekleştirmişlerdir.
İŞLETME MALİYETİ DÜŞTÜ
Bu önemli anlaşma S WAY’in Şubat 2021’de
pazara girişinin ardından kazandığı başarıyı
yansıtıyor. Bu çekicilerin en önemli avantajı
düşük yakıt tüketimi ve düşük bakım giderinin
yanı sıra yüksek verimlilik ve yüksek ikinci el
değeri sunarak Toplam İşletme Maliyetinde

belirgin bir düşüş sağlaması. Baştan aşağı
yeniden tasarlanan kabin, ergonomi ve
konforda yeni standartlar belirliyor. Ayrıca
önceki modellere göre oldukça sessiz ve bu
şekilde uzun yollarda oluşan yorgunluğu
azaltıyor. Törende bir konuşma yapan Iveco
Araç genel müdürü Hakkı Işınak şunları
söyledi; ”Bu başarı, Iveco’nun büyük filo
pazarına girme ve daha güçlü bir oyuncu
olma stratejisi için de bir kilometre taşı. Bu
amaçla şirket, marka değerini göstermek,
hafif ve orta segmentte elde edilen nüfuzu ağır
segmente ulaştırmak için girişken bir yaklaşım
benimsedi”.

Sarp Intermodal, Filosunu Ford Trucks İle
Genişletmeye Devam Ediyor
Sarp Intermodal, filosunu 20 adet ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü Ford Trucks F-MAX
ile genişletti. Şirket, ayrıca 2020’den bu yana filosunu 65 adet Ford Trucks marka araçla büyüttü.

T

ürkiye’de intermodal taşımacılık hizmeti vermek amacıyla
kurulan ilk şirket olan Sarp Intermodal, karayolunu Ro-Ro
ve demiryolu hatlarıyla entegre kullanarak birçok sektör ve
farklı yük türleri için taşımacılık hizmeti sağlıyor. Küresel
çapta bir intermodal şirketi olma hedefiyle önemli yatırımlar ve
atılımlar yapan Sarp Intermodal, F-MAX araçlarını hem yurt içinde
hem de başta Almanya, İtalya, Fransa, Belçika, Avusturya, Macaristan
olmak üzere tüm Avrupa operasyonlarında kullanacak.
GÜÇ VE VERİMLİLİK SUNUYOR
F-MAX, modern tasarımı ve sürücü odaklı yaklaşımının yanı
sıra 2.5 metre genişliğindeki kabiniyle de sürücülere konfor ve lüks
sunuyor. Kokpit tarzı konsolun tasarımı, tüm fonksiyonlara kolayca
erişilebilmesini sağlıyor. Sürüş deneyiminin keyfini artırmak için
entegre edilen en küçük detaylarla
birlikte kabinde ferah bir ortam
sağlanıyor. F-MAX, 500 PS güç,
2500 Nm tork ve 400 kW frenleme
gücü ile yüksek performanslı bir
motor içeriyor. Üstün aerodinamik,
aktarma sistemi kalibrasyonu ve
teknik özellikler, yakıt tüketimi
açısından mükemmel performans
ile önceki modellere göre %6’lık
iyileştirme sağlıyor.

Teknik özellikler arasında E-APU teknolojisi ve predictive hız
kontrolü (Max Cruise) de bulunuyor. F-MAX’in Ecotorq motoru, her
türlü yol koşulunda maksimum performans ve minimum yakıt tüketimi
sunuyor.
TEKNOLOJİ VE KONFOR F-MAX’TE BİR ARADA
Ağır ticari araç sektöründeki en saygın ve prestijli ödüllerden biri
olan ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu’ (International Truck of the Year
- ITOY) ödülüne layık görülerek önemli bir başarıya imza atan Yeni
Ford Trucks F-MAX, güç, verimlilik, teknoloji ve konforu bir arada
sunuyor. 1350 litreye kadar artırılabilen yakıt tankı hacmi, aerodinamik
tasarımı ve yüksek konforlu kabini ile yeni F-MAX uzun yollarda
kullanıcılara büyük avantaj sağlıyor.
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CSM Lojistik, Renault Trucks Evo Serisi İle Sınırların Ötesinde
Uluslararası ağır yük ve gabari yük taşımacılığı uzmanlarından CSM Lojistik’in filosu, Renault
Trucks’ın yeni EVO serisi ile tek markalı olma yolunda.

F

aliyetleri 1985 yılına dayanan CSM
Lojistik, yeni üç adet Renault
Trucks C520 6x4 EVO çekici
yatırımı ile uluslararası ağır nakliye
filosunu genç tutmayı ve tek markalı hale
dönüştürmeyi hedefliyor. CSM Lojistik,
başta Asya ülkeleri olmak üzere Balkanlar ve
Avrupa ülkelerine ağır yük ve proje taşımacılığı
gerçekleştiriyor. 37 yıllık deneyimiyle yüzde
60 iş makinesi taşımacılığı, yüzde 40 ise proje
taşımacılığından oluşan operasyonlarını
sürdürüyor. Zorlu uluslararası taşımacılık
faaliyetleri için filosuna düzenli yatırım yapan
CSM, geçen yıl Renault Trucks C520 6x4,
T520 6x2 ve T 460 4x2 olmak üzere farklı
model ve konfigürasyonlarda 6 adet çekici
alımı gerçekleştirmişti. Bu araçlarını 50-100
ton üzeri yüklerin uluslararası taşımacılığında
kullandıklarına değinen CSM Lojistik Yönetim
Kurulu Başkanı Seddar Bektaş, açıklamasında;
“Diğer taşımacılık operasyonlarına göre daha
zahmetli olan ağır yük taşımacılığında en
önemli kurallardan birisi emniyet. Lojistik
şirketleri yükün yol boyunca zarar görmesini
engelleyecek ekipmana ve bilgi birikimine sahip
olmalıdır. Bu nedenledir ki tecrübeli kadrosu
kadar dayanıklı ve güçlü araçlarla yükün
istenilen yere en kısa zamanda ulaştırılması
büyük önem taşır. Bu araçlarımızla yaklaşık bir
yıldır uluslararası gabari
yüklemelerinde taşıma
ve teslimat konusunda
sorunsuz bir şekilde
tüm taşımalarımızı
gerçekleştirdik” diye
belirtti.

FİLOMUZU RENAULT TRUCKS İLE
GENÇ TUTACAĞIZ
Son alımlarıyla CSM filosu, 2 yaş
ortalamasına sahip. Her zaman filolarını
yenilikçi araçlar ile güçlendirdiklerini belirten
Seddar Bektaş; “Araçlar ve satış sonrası
hizmetlerinden memnuniyetimiz nedeniyle
Renault Trucks ile yolumuza devam etme
kararı aldık. Bu doğrultuda filomuzun tek
markalı ve maksimum 5 yaş ortalamasında
olmasını hedefliyoruz” ifadesinde bulundu.
RENAULT TRUCKS ÇEKİCİLERİMİZ,
YAKITTA CİMRİ
CSM Lojistik’in Renault Trucks’ın
farklı modelleri ve aynı konfigürasyonda
çeşitli marka çekicileri kullanma deneyimi
bulunuyor. Araçlarını yakıt tüketimi açısından
karşılaştırdıklarını belirten Seddar Bektaş,
aynı koşullarda benzer özelliklere sahip diğer
araçlarına kıyasla Renault Trucks çekicilerinin
yakıt tasarruflarından memnuniyetlerini dile
getiriyor.
FİLOMUZ HER ZAMAN TAM GÜÇTE
Renault Trucks’ın Ankara yetkili bayi
Ceyhan Otomotiv, CSM Lojistik’in satış
ve satış sonrası hizmetlerinde her zaman
destek oluyor. Araç alım kararlarında en
büyük etkenlerden birinin satış sonrası
hizmetlerden memnuniyetleri olduğunu
belirten Bektaş; “Araçlarınız ne kadar güçlü
ve dayanıklı olursa olsun zorlu taşımalarda
bakım-onarım hizmetleri çok önemli. Örneğin
Kırgızistan hattımızda 40 tonun üzerinde bir
iş makinesini 1 ay yerine 19 günde taşıdığımız

operasyonları yürütüyoruz. Arada Ro-Ro
kullanılsa da 7.000 kilometrelik bir hattan
bahsediyoruz. Bu operasyonun zamanında
ve sorunsuz yürütülmesi gerekiyor. Renault
Trucks’tan aldığımız satış sonrası desteği
sayesinde bu hiç de zor olmuyor” dedi. CSM
Lojistik, yeni araç alımlarını Renault Trucks
Finansal Hizmetler’in (RTFS) çözümleri ile
gerçekleştirdi. Serdar Bektaş, tüm Renault
Trucks araçlarını RTFS paketleri ile filolarına
kattıklarını paylaşarak; “Her yönden büyük
rahatlık. Uygun faiz oranları sağlarken kredi
limitlerinizi de koruyorsunuz.
Öte yandan daha az iş yükü,
daha pratik bir çözüm ile
hızlıca alım işlemlerinizi
gerçekleştiriyorsunuz”
şeklinde belirtti.

Intermax Logistics Filosunu Yeni Volvo FH 500 İle Güçlendirdi
Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında entegre lojistik hizmetleri sunan Intermax Logistics,
filosunu yeni Volvo FH 500 model çekici yatırımıyla genişletti.

M

üşterilerinin çözüm ortağı olma hedefiyle faaliyet
gösteren Volvo Trucks’ın; yakıt verimliliği, gücü
ve sağlamlığı ile öne çıkan araçlarıyla; Intermax
Logistics’in filosu Volvo Trucks markalı araçlarla
genişlemeye devam ediyor. Teslimat töreninde; Intermax Logistics
Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Çelikel ile Volvo Trucks Saha Satış
Müdürü Erkan Şenyurt ve VFS Finansman A.Ş. (Volvo Finans) Bölge
Satış Müdürü Tuncay Alev hazır bulundu.
YÜKSEK KALİTE
Intermax Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Çelikel, VFS
Finansman A.Ş.’nin (Volvo Finans) finansman desteğiyle satın
aldıkları yeni Volvo FH 500 çekici yatırımlarıyla ilgili şunları dile
getirdi; “Artan taşıma hacmimiz doğrultusunda yatırımlarımıza hız
verdik. Bu yatırımlarla daha fazla müşteriye, daha yüksek kalitede
hizmet sunmak istiyoruz. Filomuza eklenen yeni Volvo çekicilerle
operasyonel esnekliğimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. Yeni Volvo
FH 500 model çekicilerin düşük emisyon değerleri sayesinde, karbon
salınımını da önemli miktarda azaltmış olacağız. Aynı zamanda,
araçların teknolojik altyapısı ve güvenlik donanımları sayesinde sürücü
arkadaşlarımız daha güvenli ve konforlu yol alacaklar.” Çelikel, 2022
için belirledikleri büyüme hedeflerine ulaşmak için çalıştıklarını ve yeni
araç yatırımlarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

BEKLENTİLERİ KARŞILIYOR
Yeni Volvo FH 500 araçlarda bulunan; sürücünün tüm bilgilere
kolayca erişebildiği dijital ana gösterge ekranı, I-Shift akıllı şanzımanı,
güçlü VEB+ yardımcı fren sistemi, uyarlanabilir hız sabitleyicisi (ACC),
kişiselleştirilebilir Volvo Dinamik Direksiyonu, yeni dizayn LED farları,
acil frenleme sistemi ile beraber önden çarpışma önleyici ikaz sistemi,
şerit takip sistemi ve şeritte tutma asistanı gibi güvenlik donanımları
ile Intermax Logistics’in güvenlik, konfor ve kazanç beklentilerini
karşılıyor. Yeni Volvo FH 500 çekiciler yüksek performansı, sağlamlığı,
yakıt verimliliği ve konforu ile öne çıkıyor. Aynı zamanda, çevre dostu
olması nedeniyle uluslararası uzun yol taşımacılığında tercih ediliyor.
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MSC Medlog&Asyaport ile Turpak iş birliği artarak devam ediyor
Tükiye’de hizmet ihracatçıları arasında 1’inci sırada yeralan Asyaport Liman A.Ş ile Medlog Lojistik
şirketlerinin büyüme başarısının arkasında teknolojiye yaptığı yatırımlar son derece önem teşkil ediyor.

D

ünyada 70’ten fazla ülkede 6.000
üzerinde çekici, 9.000 üzerinde
Treyler, 80 ’ten fazla Lokomotif
ve 4.000 üzerinde vagon ile
hizmet veren MSC ‘nin grup
şirketi Medlog Lojistik Türkiye’de 12 ofis, 1353
çalışan, yaklaşık 800 çekici ile taşıma yapan en
büyük firmaların başında geliyor.
7 yılı aşkın süredir Turpak otomasyon
çözümlerini kullanan Medlog, yoğun
operasyonel süreçlerinde ve zorlu koşullarda
taşıt tanıma ile ikmal süreçlerini 24 saat
kesintisiz olarak takip edebilmektedir.
Otomasyon sistemleri; Kendisini Kanıtlamış
ve Sınıfının En İyisi
Turpak, firmaların yakıt tüketimlerinin
yönetimlerini yapabilmeleri için baştan
sona çözümler sunmaktadır. Sistem, yakıt
ikmallerini araç başına ve stok kayıtlarını anlık
yaparak, yöneticilere yakıt giderlerini kontrol
etme gücü vermektedir.
Turpak Yakıt Yönetim Teknolojileri
Türkiye’de 6500 istasyonda ve yaklaşık 3
Milyon taşıtta sektörünün lider ürünü olarak
22 yılı aşkın süredir çalışmaktadır.

Türkiye’nin değişik noktalarındaki
liman ve konteyner depolama alanlarında
kullandığı yeni nesil kablosuz taşıt tanıma
sistemi NANO RFID teknolojisiyle tüm araç
makina parkının akaryakıt ikmal süreçlerini
anlık olarak takip edebilmenin konforunu
yaşayan Medlog Satınalma Müdürü Sn. Erkan
Polat memnuniyetinin göstergesi olarak tüm
sektöre Turpak otomasyon sistemlerini tavsiye
ettiklerini belirtti.
Ayrıca Erkan Bey ile yaptığımız görüşmede
; zorlu operasyonel süreçlerinde TURPAK
güvenli yakıt ikmal sistemlerinde hiç problem
yaşamadıklarını belirterek, pandemi günlerinde
periyodik bakımlarını aksatmayan TURPAK
Saha ekiplerine de ayrıca teşekkür ettiklerini
belirtti.
Kamu ve Filo Satış Yöneticisi Aytaç Kaçtı
Medlog’un akaryakıt takibindeki taleplerine
%100 çözüm sağladıklarını belirtti ve Turpak
Taşıt Tanıma teknolojilerinin en önemli
avantajlarını şu şekilde sıraladı;
Taşıt bazında düzenli Akaryakıt İkmal ve
tüketim Raporları ile km, litre, tutar, dolum
tarihi, yer ve saat bilgileri takip edilir. Takip
edildiği sürece olası kaçakları engeller.
Taşıtınız pompa tarafından otomatik olarak
algılanır. Dolum bilgileri otomatik olarak
transfer edilir.

Her akaryakıt alımında taşıtın kilometre
bilgileri otomatik olarak okunur ve raporlanır.
Programlanmış yakıt cinsi dışında başka bir
yakıt cinsinin dolumunu engeller. Böylece
taşıtınıza hata sonucu yanlış yakıt konulamaz.
Tanımlı olmayan veya limiti biten taşıta
yakıt vermez. Pompa tabancası taşıtın
deposundan çıkarıldığında dolum işlemini
otomatik olarak keser.
Bütün bilgiler el değmeden tam otomatik
olarak aktarılır. Hiç bir sistem dışı müdahaleye
izin vermez. Doğruluğundan emin olduğunuz
bilgileri raporlar halinde size ulaştırır.
Bu raporlar ile taşıtların kilometrede
tükettiği akaryakıt miktarlarını karşılaştırma
imkanı elde edilir. Aynı zamanda taşıtın hangi
istasyonlardan ve ne zaman dolum yaptığı
tespit edilir.
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Yılın Bayisine Üst Düzey Ziyaret
DAF N.V. Avrupa Satış Direktörü Kevin Haygood ve DAF Türkiye Genel Müdürü Gregor Van
Der Mark, Bursa Ağır Vasıta A.Ş.’yi ziyaret etti.

K

oçaslanlar Holding Yönetim
Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan,
Koçaslanlar Holding İcra
Kurulu Başkanı Yakup Sağlık,
Bursa Ağır Vasıta Genel
Müdürü Ahmet Uğur ve Koçaslanlar Holding
İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Didem
Aras’ın katılım sağladığı ziyarette Bursa Ağır
Vasıta ile DAF markasının uzun yıllara dayanan
ilişkileri, satış-pazarlama stratejileri ve geleceğe
yönelik planları konuşuldu. 16 yıldır DAF
bayiliğini başarıyla gerçekleştiren Bursa Ağır
Vasıta, maksimum müşteri memnuniyeti odaklı
hizmet anlayışıyla, taşımacılık sektörünün
kalbi olan Bursa Gemlik’te hizmet veriyor. DAF
markasının satış, servis, yedek parça ve 2. el
hizmetleri veren Bursa Ağır Vasıta, toplamda
11.200 metrekare alanda hizmet vermektedir.

KESİNTİSİZ
HİZMET
Bursa Ağır
Vasıta’nın yaptığı
yatırımdan son
derece memnun
olduklarını,
tesisi ve müşteriye sunulan imkanları çok
beğendiklerini belirten DAF N.V. Avrupa Satış
Direktörü Kevin Haygood, “16 yıldır kesintisiz
olarak DAF’ın satış ve satış sonrası hizmetler
bayiliği yapan Bursa Ağır Vasıta’ya iş birlikleri
için teşekkür ediyor, tüm başarıları için tebrik
ediyorum. Tüm dünya çok zor bir dönemden
geçiyor, bu şartlar altında böylesine büyük bir
yatırım yapmaları takdire şayan. Bursa Ağır
Vasıta, tüm DAF bayileri için örnek bir tesis
konumundadır.” dedi.

SAYILI TESİSLERDEN BİRİ
2022 yılı için hedef ve beklentilerini daha
da yukarı taşıdıklarının altını çizen Bursa Ağır
Vasıta Genel Müdürü Ahmet Uğur, “Bursa Ağır
Vasıta olarak, bölgemiz ve ülkemiz için değer
yaratmaya devam ediyoruz. Yeni tesisimiz,
DAF’ın ülkemizdeki en büyük, tüm sektörde de
sayılı tesislerinden biridir. Aynı anda 40 araca
hizmet verebilecek şekilde tasarlanmış olup,
4.200 m2 kapalı alanın yanı sıra 7.000 m2 açık
park alanı ile hizmet vermekteyiz. Mekanik,
elektrik, fren, kaporta-boya bölümleri, fren test
cihazı ve birçok son teknoloji ekipmanlarını
kullanarak, uzman kadromuz ile tam teşekküllü
faaliyet ve hizmetimiz devam ediyor.” dedi.
DAF Markasının diğer bir ürünü olan TRP
ile farklı marka kamyonlara da hizmet
vermeye devam ettiklerini vurgulayan Uğur,
“Hali hazırda 40 kişi ile hizmet verdiğimiz
ekibimizin, yakın zamanda 60 kişiye ulaşmasını
hedefliyoruz. Yılın Bayisi ve Yılın Yedek
Parçacısı ödüllerini alan Bursa Ağır Vasıta;
sürdürülebilir büyüme, maksimum müşteriçalışan memnuniyeti ve müşterileri için toplam
fayda mottosu ile hem bölgesi, hem de ülkesi
için değer yaratmaya devam edecektir.” diyerek
konuşmasını sonlandırdı.

Renault Trucks, 2021’de Önemli Bir Büyüme Kaydetti
Renault Trucks, 2021 yılında büyüyen pazarda geçen seneye oranla satış adetlerini
%25 artırarak toplam 51.460 araç satışı gerçekleştirdi.

R

enault Trucks, genel olarak ekonominin canlandığı ve ticari
araç pazarlarında güçlü talebin oluştuğu bir yılın sonunda,
üretim hatlarındaki arz kesintisine rağmen toplamda %25
artışla 51.460 adet araç satışına ulaştı. Renault Trucks,
ayrıca sipariş alımında da %44 artış kaydetti.
SATIŞLARDA ARTIŞ VAR
Renault Trucks, Avrupa pazarında 6 tonun üzerindeki araç
satışlarında %41’lik bir artış sergilerken diğer tüm bölgelerde de
pazar paylarını artırarak başarılı sonuçlar elde etti. Fransa’da ise tüm
segmentlerde %29,8’lik oran ile son on yıldaki en yüksek pazar payına
sahip oldu. Özellikle %89 artışla Polonya’da (1.705 araç) ve %56’lık
artışla İngiltere’de iyi bir gelişme sağlandı. Ayrıca Renault Trucks,
2021’de araç satışlarının %45’i ile satış sonrası bakım ve onarım
anlaşmaları gerçekleştirerek servis sözleşmelerinin penetrasyonunda
da istikrarlı bir büyüme kaydetti.
Renault Trucks, Avrupa dışındaki
uluslararası bölge satışlarında %15
ve siparişlerinde %7 artış kaydetti.
Araç satışlarının %30’una satış
sonrası bakım onarım anlaşmalarının
eklenmesiyle servis sözleşmelerinde
de artış yaşandı. Renault Trucks’ın

Avrupa ve Fransa dışındaki diğer bölgelerde kaydettiği pazar payı
artışı, 2021 yılına damgasını vurdu. 16 ton üzerinde %6.7’lik pazar payı
ile Türkiye’de son yılların en iyi ilerlemesini kaydetti ve Orta Doğu’da
%8 gibi etkileyici bir başarı elde etti. Afrika, Latin Amerika ve Asya’da
Renault Trucks, Şili, Fas ve Endonezya’da dikkat çekici performanslarla
%16 (+5 puan) pazar payı sağladı.
İKİNCİ EL KAMYONLARA İSTİKRARLI TALEP
2021 yılında pazardaki canlanma ve üretimde yaşanan kesintiler
nedeni ile yaşanan araç sıkıntısı, ikinci el kamyonlara olan talebi
arttırdı. 2021’de Renault Trucks, Bourg-en-Bresse’deki İkinci El
Kamyon Fabrikası’nda 300 aracı dönüştürerek, en az 1 milyon km yol
için dayanıklı tasarlanan sınırlı sayıdaki kullanılmış T Robust 13 L
çekici serisini piyasaya yatırımlarına devam etti.
ELEKTRİKLİ MOBİLİTEDE HIZINI ARTIRIYOR
Renault Trucks’ın elektrikli kamyon yelpazesi, son yıllarda kesintisiz
olarak genişliyor ve satış hacimleri de bu hızlı ilerlemeyi yansıtıyor:
2021’de 249 elektrikli kamyon teslim edildi ve 613 sipariş alındı.
Avrupa pazarında, Renault Trucks’ın payı ise %17 olarak gerçekleşti.
Öte yandan Renault Trucks, artan hedeflerle stratejisini hızlandırıyor:
2030’daki satış hacimlerinin %50’sini elektrikli araçlar oluşturacak ve
2040’a kadar sunduğu araçların %100’ü karbonsuz olacak.
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Otokar, BIG SEE Awards’dan iki Ödülle Döndü
Kullanıcı beklentilerine göre tasarlayıp ürettiği araçlar ile Türkiye’nin yanı sıra 50’den fazla
ülkede toplu ulaşımda fark yaratan Otokar, yurt dışı otoritelerce ödüle layık görüldü.

K

oç Topluluğu şirketlerinden
Otokar, uluslararası
platformlarda elde ettiği
başarılarına yenilerini eklemeye
devam ediyor. Geçen yıl
Territo U aracı ile BIG SEE Awards 2021’de
ve European Product Design Award’da
farklı ödüllere layık görülen Otokar, bu yıl
da tasarımdaki başarısını tescilledi. Şirket,
yaratıcılığı keşfetmek ve teşvik etmek amacıyla
her yıl Avrupa’da düzenlenen tasarım yarışması
BIG SEE Awards 2022’de rakiplerini geride
bıraktı.
TOPLU ULAŞIMIN YENİLİKÇİ YÜZLERİ
OLDULAR
Geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda
tasarlayıp geliştirdiği araçlarıyla dünya
metropollerinde toplu taşımacılık alanında
her yıl başarılarını katlayan ve ihracatta yeni
rekorlara imza atan Otokar, geçen yıl Avrupa
turuna çıkan elektrikli otobüsü Kent Electra
ile büyük beğeni toplamıştı. Şehir içi ulaşımda
daha temiz bir çevre, daha sessiz bir trafik,
daha düşük işletme giderleri ve daha yüksek
verimlilik vadeden Kent Electra, tam şarjla
topografya ve kullanım profiline bağlı olarak
300 kilometre üzerinde menzil sunabiliyor.

Özgün tasarımının yanı sıra üst düzey
konforu, sahip olduğu teknolojiler ve güvenlik
çözümleriyle de ön plana çıkan araç, geniş iç
hacmi ile yolcuları için daha iyi görüş ve konfor
sunuyor.
KOLAYLIK SAĞLIYOR
Özgün dış görünümüyle yoğun şehir içi
ulaşımına yeni bir soluk getiren Kent Körüklü
BRT versiyonu, geniş iç hacmi, yüksek yolcu
taşıma kapasitesi, en ince ayrıntısına kadar
düşünülen konfor detayları ve keskin tasarım
çizgisiyle ön plana çıkıyor. Lansmanından
kısa süre sonra ihraç edilen ve kullanıcıların
beğenisini kazanan araç, önde, arkada ve ortada
bulunan geniş çift kapıları ile tüm kullanıcılar

kolay ve rahat bir şekilde binip inmelerini
sağlıyor. Büyük şehirlerin toplu ulaşımı için
tasarlanan araçta yolcuların olduğu kadar
kaptanın da konforu için tüm detaylar yer
alıyor. Otokar’ın yenilikçi tasarım anlayışını
yansıtan araç, 164 yolcu taşıyabiliyor.

İyi Bir Çalışma Ortamı İçin:”5s” Kırmızı Çizgimiz
ISUZU markasının satış, servis ve yedek parça hizmetlerini titizlikle veren Bursa Ağır Vasıta, Satış
sonrası hizmetlerinde müşteri memnuniyet çıtasını her geçen gün yükseltmeye devam ediyor.

A

nadolu Isuzu iyi bir iş ortamının, mutlu çalışanlar kadar
mutlu müşteriler de oluşturduğunun altını çizen, Bursa
Ağır Vasıta ISUZU Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Suat
Durmaz 5S’in anlamından ve hedeflerinden bahsetti.” 5S
Japonya’da doğan bir kavramdır ve beş Japonca kelimeyi temsil eder.
5S her biri “S” harfiyle başlayan beş temel kelimeden oluşmaktadır.
Bu kelimeler Seiri(Sınıflandırma), Seiton(Sıralama), Seiso(SilSüpür), Seiketsu(Standartlaştırma) ve Shitsuke(Süreklilik)’dir. 5S
adımlarında özellikle üstünde durulan konular; çalışma ortamının
temiz olması, tertipli, düzenli olması ve bunun sürekli hale gelmesini
sağlamaktır.”dedi.
Ayrıca 5S ilkelerinin
yaşadığımız ve
çalıştığımız her alanda
uygulanabilirliğini
vurgulayarak. Örneğin
çalışma ortamımızda
uyguladığımızda 5S;
temiz çalışma ortamı,
mutlu çalışan ve mutlu
müşteri ilkesiyle çalışma
ortamını güzelleştirerek
çalışanların iş yerlerinde
keyifle çalışabileceği
ortamı sağlamak ve aynı
mutlulukla bu ortamda
müşterileri ağırlama
gibi işlevlere sahiptir.”
diye konuştu.

“İLKELERİMİZİ DAHA DA TEMELLENDİRDİK”
5S kurallarının uygulanmaya başlaması ile birlikte iş verimliliğinin
ve müşteri memnuniyetinin artmasını hedeflediklerini vurgulayan
Durmaz, “Bursa Ağır Vasıta olarak temel hedefimiz, tüm
müşterilerimizi güler yüzle karşılayarak ihtiyaçları ve beklentilerini
doğru tespit edip, en hızlı ve en uygun çözümü üretip, servimizden
mutlu bir şekilde ayrılmalarını sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda
2022 yılında Bursa Ağır Vasıta ISUZU yetkili servisimizin tertip,
düzen, temizlik ve verimlilik konularında gelişimleri, buna bağlı olarak
müşteri memnuniyetinin artması için Anadolu ISUZU ile birlikte 5S
faaliyetlerini başlattık. Rakiplerimizden farkımız olan ilk seferde doğru,
kaliteli, hızlı ve daima güler yüzlü bir hizmet sunma ilkelerimizi 5S ile
daha da temellendirmiş bulunmaktayız.” dedi.

