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Dünyanın İlk Ağır Sınıf Elektrikli Kamyonu
Mercedes-Benz eActros, “Sürüş Deneyimi”
Etkinliğinde Sahne Aldı

Avrupa’nın her yerinden kamyon müşterilerini
e-mobilite ile daha yakından tanıştırmayı
hedefleyen Daimler Truck, Almanya’da “Sürüş
Deneyimi” adını verdiği bir etkinlik düzenledi.
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TİCARİDEN GAZETESİ
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BU AY NELER VAR?

icari segmentte yaz aylarının
da gelmesiyle hareketlilik
baş gösterdi. Birbirinden
farklı model ve teknolojilerin
birbiriyle yarıştığı bu ayda
neler yaşandı?

İHRACAT ŞAMPİYONU!
Türkiye akaryakıt sektörünü 1999 yılından
bu yana “Taşıt Tanıma Sistemi” vasıtasıyla
otomasyonlarla tanıştıran Turpak’ın, Asyaport
Liman A.Ş. ile Medlog Lojistik işbirliği artarak
devam ediyor.

KÜNYE
YIL: 6 SAYI: 66
1-31 TEMMUZ 2022
Tuana Medya
Ticariden Gazete
Ticari Dünyasının Nabzı

AKARYAKIT SEKTÖRÜNÜN
GELENEKSEL LİDERİ
Zorlu koşulların hüküm sürdüğü 2021
yılında birçok alanda başarılara imza atmaya
devam eden Petrol Ofisi, istikrarlı büyümesini
de sürdürdü.

İMTIYAZ SAHIBI VE SORUMLU
YAZI İŞLERI MÜDÜRÜ:
İbrahim DAVSAN
ibrahim@ticariden.com.tr
GENEL KOORDINATÖR:
Dilara DAVSAN
info@ticariden.com.tr
SANAT YÖNETMENI:
Duru Meva DAVSAN
HUKUK DANIŞMANI:
Av. Merve SAYAR
YAYIN TÜRÜ:
Gazete

ACTROS, AROCS VE ATEGO’DA
YENİLİKLER
Mercedes-Benz Türk, geniş kamyon ürün
gamı ile 2022 yılında da hem filo müşterilerinin
hem de bireysel müşterilerin ilk tercihi olmayı
sürdürüyor.

RENAULT TRUCKS VE TEGETA’DAN
BÜYÜK İŞ BİRLİĞİ
Renault Trucks Türkiye, yönetim
sorumluluğunda olan Kafkasya bölgesinde
güçlü bir iş birliğine imza atıyor.

YAYIN DANIŞMANI
Babür GÜREL
HABER MÜDÜRÜ
Alper GÜLER
info@ticariden.com.tr
YAYIN KURULU
Larasu Tuana DAVSAN
Murat ULU
İNTERNET’DE
www.ticariden.com.tr

e-Dergilik

BP’DEN TURPAK ÇALIŞANLARINA
ÖDÜL!
Türkiye akaryakıt sektörünü, 1999 yılında
taşıt tanıma vasıtası ile otomasyonla tanıştıran
Turpak, ülkenin önde gelen akaryakıt
şirketlerinden BP Türkiye tarafından ödüle
layık görüldü.

YENİ MAN LION’S INTERCITY LE’YE
ÖDÜL
MAN Lion’s Intercity LE, iF International
Forum Design jürisi tarafından “Ürün/
Otomobil/Araç” kategori-sinde sektör
üreticilerinin kazanmaya can attığı iF Design
Award ile ödüllendirildi.

www.turkcell.com.tr
www.magter.com
www.dijitalbasin.com
www.dMags.net
www.turktelekom.com.tr
REKLAM KOORDİNATÖRÜ
İBRAHIM DAVSAN
ibrahim@ticariden.com.tr
BASKI:
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza
No:11/A/41 Yenibosna-Bahçelievler / istanbul
Tel: 0212 454 30 00
TÜRKİYE GEN.DAĞ.PLZ.
Dağıtım: PTT
KAYAŞEHİR-İST PP-1
Adres: 100. YIL Mah. 2254 Sokak
No:11 H-Blok Kat: 2 Büro: 221
OTO CENTER - BAĞCILAR - İSTANBUL

Ticariden Gazetesi’nin 66’ci sayısını keyifle
okumanız dileğiyle,
67’ci sayımızı merakla bekleyiniz...
KRONE’YE OİB’DEN İHRACAT
ÖDÜLÜ
Oib’in düzenlediği törende 2021’in en
başarılı otomotiv firmaları ödüllendirildi.

İbrahim Davsan
ibrahim@ticariden.com.tr

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

4

1 - 31 TEMMUZ 2022 • ÖZEL HABER

Hizmet İhracatı Şampiyonu Turpak Teknolojisiyle Gücüne Güç Kattı!
Türkiye akaryakıt sektörünü 1999 yılından bu yana “Taşıt Tanıma Sistemi” vasıtasıyla otomasyonlarla
tanıştıran Turpak’ın, Asyaport Liman A.Ş. ile Medlog Lojistik işbirliği artarak devam ediyor.

D

ünya çapında 70’ten fazla
ülkede 6 binin üzerinde çekici,
9 binin üzerine treyler, 80’den
fazla lokomotif ve 4 binin
üzerinde vagon ile hizmet veren
MSC’nin grup şirketi Medlog Lojistik, Turpak
otomasyon sistemleriyle gücüne güç katmaya
devam ediyor. Ülkemizde 12 ofis, 1353 çalışan
ve 800 çekici ile lojistik hizmeti veren Medlog
ile Asyaport Liman A.Ş., Türkiye’de hizmet
ihracatçıları arasında 1’inci sırada yer alıyor.

DİKKAT ÇEKİYOR!
Teknolojiye ve enerji tasarrufu alanında
yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Medlog
Lojistik’in Satın Alma Müdürü Erkan Polat,
Turpak’ın yeni nesil kablosuz taşıt tanıma
sistemi NANO RFID teknolojisi sayesinde
araç parklarında akaryakıt ikmal süreçlerini
anlık olarak takip edebilmenin önemli katma
değerler sağladığına dikkat çekerken, tüm
sektöre Turpak’ın otomasyon sistemlerini
tavsiye ettiklerini belirtti.
YOĞUN OPERASYON
SÜREÇLERİ
Ülkemizde 6 bin 500 istasyonda
ve 3 milyonun üzerinde taşıtta sektör
lideri olarak taşıt tanıma teknolojisine
ev sahipliği yaptıklarını kaydeden
Turpak Genel Müdür Yardımcısı
Alper Önkol da, konuyla ilgili olarak
görüşlerini paylaştı. Önkol, “7 yılı
aşkın süredir Turpak otomasyon
çözümlerini kullanan Medlog, yoğun
operasyonel süreçlerinde ve en zorlu
koşullarda taşıt tanıma ile yakıt
ikmal süreçlerini 24 saat kesintisiz
olarak takip edebiliyor. Turpak’a olan
güvenleri için Medlog Lojistik ve
Asyaport Liman A.Ş.’ye bir kez daha
teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.
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Dünyanın İlk Ağır Sınıf Elektrikli Kamyonu Mercedes-Benz
eActros, “Sürüş Deneyimi” Etkinliğinde Sahne Aldı
Avrupa’nın her yerinden kamyon müşterilerini e-mobilite ile daha yakından tanıştırmayı
hedefleyen Daimler Truck, Almanya’da “Sürüş Deneyimi” adını verdiği bir etkinlik düzenledi.

U

Söz konusu etkinlikte ise müşterilere
altyapı, hizmetler ve elektrikle çalışan
kamyonlar hakkında ayrıntılı bilgiler verilecek.
Ayrıca müşteriler, eActros 300’ü zorlu rotalarda
ve gerçekçi yüklerle kullanma fırsatına da sahip
olacaklar.

GERÇEK YÜKLER
Daimler Truck, Haziran 2021’de dünya
lansmanını gerçekleştirdiği ve Wörth
Fabrikası’nda seri üretimine başladığı dünyanın
ilk ağır sınıf elektrikli kamyonu eActros’u,
“Sürüş Deneyimi” adını verdiği etkinlikte
uluslararası gazetecilere tanıttı. eActros’un
yanı sıra markanın amiral gemisi Actros L’yi
de yakından tanıma ve kullanma fırsatı sunan
şirket, Avrupa’nın her köşesinden yaklaşık 1000
katılımcı için birkaç hafta süren bir müşteri
etkinliği de düzenleyecek.

UZUN MENZİL
Mercedes-Benz yıldızı taşıyan ilk seri üretim
elektrikli kamyon eActros, 400 km’ye kadar
menzile sahip Modeline bağlı olarak üçlü veya
dörtlü batarya paketleri bulunan ve menzili
400 km’ye kadar çıkabilen eActros’lar, 160
kW’a kadar şarj edilebiliyor. Üçlü bataryalar,
400A’lık bir şarj akımına sahip standart bir
DC hızlı şarj istasyonunda bir saatten biraz
uzun sürede yüzde 20’den yüzde 80 oranına
kadar şarj edilebiliyor. Daimler Truck,
günlük dağıtım operasyonları için oldukça
ideal olan eActros’ları, nakliye firmalarına
e-mobiliteye geçişlerinin her aşamasında
destek sağlayabilmek için danışmanlık ve servis

luslararası gazeteciler,
etkinlikte dünyanın ilk ağır
sınıf elektrikli kamyonu
eActros ile markanın amiral
gemisi Actros L’yi yakından
tanıma ve kullanma fırsatına sahip oldular. Üç
veya dört batarya paketi ile tercih edilebilen ve
400 km’ye kadar menzil sunan eActros’lar, 160
kW’a kadar anlık güç ile şarj edilebiliyor.

hizmetleri dahil olacak şekilde kapsayıcı bir
sistemle oluşturdu. Böylece marka, mümkün
olan en iyi araç kullanma deneyimini sunmanın
yanı sıra maliyet optimizasyonunda ve şarj
altyapısının oluşturulmasında da destek
sağlayacak.
2024’TE SERİ ÜRETİME
HAZIRLANIYOR
Elektrikli araçlar konusunda uzun yıllardır
önemli AR-GE çalışmalarına imza atan şirket,
tek şarj ile yaklaşık 500 kilometre yol kat
edebilen eActros LongHaul’u da 2024 yılında
seri üretime hazır hale getirmeyi planlıyor. 40
tonluk kamyonun ilk prototiplerinin çeşitli
testlerini gerçekleştirmeye başlayan şirket,
bu yıl içinde aracın sürüş denemelerini halka
açık yollarda başlatmayı amaçlıyor. eActros
LongHaul, “megawatt şarj” olarak adlandırılan
yüksek performanslı şarjı da mümkün kılıyor.
eActros 300 ve eActros 400 olmak üzere
eActros’un farklı modelleri için de çalışmalar
sürdürülürken, kamu hizmeti kullanımına
yönelik üretilecek eEconic’in de Temmuz
ayında yollara çıkması planlanıyor. eEconic,
Wörth’te üretilen ikinci tamamen elektrikli
seri üretim araç olacak. Batarya elektrikli
Mercedes-Benz eEconic, 30 Mayıs-3 Haziran
2022 tarihleri arasında Münih’te düzenlenen
dünyanın önde gelen su, kanalizasyon, atık
ve hammadde yönetimi fuarı IFAT’ta ticari
fuar prömiyerini yaptı. Daha düşük gürültü
emisyonlarına sahip olan eEconic, bu sayede
erken saatlerde gerçekleştirilen kentsel
uygulamalara uygun yapısıyla öne çıkıyor.
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Actros, Arocs Ve Atego Modelleri Üst Düzey
Teknolojik Yeniliklerle Donatıldı
Mercedes-Benz Türk, geniş kamyon ürün gamı ile 2022 yılında da hem filo müşterilerinin
hem de bireysel müşterilerin ilk tercihi olmayı sürdürüyor.

P

azar koşulları ve müşterilerinden
aldığı geri bildirimler
doğrultusunda araçlarını sürekli
yenileyen Mercedes-Benz
Türk; Actros, Arocs ve Atego ile
sektörün standartlarını yükseltiyor. MercedesBenz’in bugüne kadarki en konforlu kamyonu
olan Actros serisinin en büyük ve en donanımlı
modeli Actros L, konforun ve lüksün bir üstünü
sunuyor.

EN BÜYÜK VE EN DONANIMLI MODEL
Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray Kamyon
Fabrikası’nda üretilen ve Mercedes-Benz’in
bugüne kadarki en konforlu kamyonu olma
özelliğini taşıyan Actros L çekiciler Türkiye’de
satışa sunulmaya başlandı. Actros serisinin en
geniş ve en donanımlı modeli Actros L, rahat
sürüş deneyimi, konforlu yaşam alanı ve verimli
çalışma için sunduğu özelliklerle konforun ve
lüksün bir üstünü müşterilerine sunuyor.

ÖZEL OLARAK GELIŞTIRILDI
2016 yılından itibaren Mercedes-Benz Türk
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen ve
inşaat sektörünün beklentileri doğrultusunda
özel olarak geliştirilen Arocs kamyon ve
çekiciler ise gücü, sağlamlığı ve verimliliği ile
ön plana çıkıyor. Hafif kamyon segmentinde
şehir içi dağıtım, kısa mesafe taşımacılığı ve
kamu hizmeti uygulamalarında yoğun bir
şekilde kullanılan Atego modelleri de geniş
bir kullanım alanına sahip. Pazar koşulları
ve müşterilerinden aldığı geri bildirimler
doğrultusunda araçlarını sürekli yeniliklerle
donatan Mercedes-Benz Türk, pazara sunduğu
geniş kamyon ürün portföyü ile hem filo
müşterilerinin hem de bireysel müşterilerin
ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Kamyon
sektöründeki liderliğini uzun yıllardır elinden
bırakmayan şirket, gerçekleştirdiği yoğun
AR-GE çalışmaları sonucunda Arocs, Actros ve
Atego modellerinde 2022 yılında da kapsamlı
yenilikler sunuyor.

SEKTÖRDE FARK YARATMAYA DEVAM
EDİYOR
Mercedes-Benz Türk tarafından Türkiye
pazarına sunulan Actros ve Arocs nakliye
ürün ailesinde Aksaray Kamyon Fabrikası’nda
üretilen Actros 2632 L DNA 6x2, 2642 LERÖM 6x2, 3232 L ADR 8x2 ve 3242 L 8x2
ile Mercedes-Benz’in Wörth Fabrikası’nda
üretilen Actros 1832 L 4x2, 2632 L DNA 6x2,
2632 L ENA 6x2 ve Arocs 3240 L ENA 8x2
modelleri yer alıyor. Büyük bölümü kapalı/
frigofirik kasa, tenteli römork ve akaryakıt
tankeri gibi alanlarda kullanılan araçlar,
ağırlıklı olarak şehirler arası olmak üzere şehir
içi taşımacılıktaki ihtiyaçlara cevap veriyor.
Kamu hizmetlerinde de ön plana çıkan Actros
ve Arocs nakliye ürün ailesi; farklı teknik
ihtiyaçlara hazır seri donanımları, kullanılacak
segment özelindeki gereksinimlere uygunluğu
ve çeşitli üstyapılara adaptasyon kolaylığı
ile öne çıkıyor. Söz konusu araçların kamu
sektöründeki başlıca kullanım alanlarını ise,
katı atık toplama, çaça, yol süpürme, itfaiye,
su tankeri ve tehlikeli madde taşımacılığı
oluşturuyor.

VERİMLİLİĞİ İLE ÖN PLANA ÇIKIYOR
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon
Fabrikası’nda 2016 yılından beri üretilen Arocs
kamyon ve çekiciler, inşaat sektörünün ihtiyaç
ve beklentileri doğrultusunda özel olarak
geliştirildi. Arocs inşaat grubu kamyonları,
farklı aks konfigürasyonları, motor güçleri ve
şanzıman tipleri ile damper, beton mikseri
ve beton pompası üstyapılarına uygun olarak
tasarlandı. Gücü, sağlamlığı ve verimliliği ile
öne çıkan araçlar, inşaat sahasındaki en zorlu
koşulların bile rahatlıkla üstesinden geliyor.
Mercedes-Benz Türk, 2022 yılı itibarıyla
OM471 motora sahip tüm inşaat serisi
kamyonlarında; fren sistemi bakım maliyetini
azaltan, güvenli sürüşe katkı sağlayan ve
410 kW maksimum frenleme gücü sunan
Güçlendirilmiş Motor Freni’ni de (Powerbrake)
standart olarak sunuyor.
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Turkish Cargo’dan Stratejik 3 Yeni Hizmet
Turkish Cargo, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine yeni kolaylıklar sağlayan hızlı ve
öncelikli hizmetleri ile geleceğe yolcuğunu daha güçlü bir şekilde sürdürüyor.

A

ltyapı ve teknoloji yatırımlarına
devam eden Turkish Cargo, iş
süreçlerine en iyi şekilde entegre
ederek hayata geçirdiği hızlı
ve öncelikli hizmetleri; ’TK
SMART, TK PREMIUM ve TK URGENT” ile
uygun maliyet avantajı, esneklik, ayrıcalık ve
yüksek hızlı gönderim imkânı sağlıyor. Türk
Hava Yolları Kargo Ürün Yönetim Başkanı
Daniel Lloyd Johnson; “Hızla gelişen lojistik
ekosisteminin merkezinde yer alan hava kargo
taşıyıcısı olarak bütün organizasyonumuzu
sektörün gerekliliklerine göre dizayn ediyoruz.
Bu doğrultuda geliştirdiğimiz farklı hız
kategorilerindeki 3 yeni hizmetimizi tüm
dünyadaki iş ortaklarımızın deneyimize
sunuyoruz. Bu yeni hizmetlerimiz sayesinde
müşterilerimiz; Turkish Cargo’nun geniş uçuş
ağındaki küresel pazarlara çok daha kolay
ulaşabilecekler’’ dedi.
YÜKSEK ÖNCELİK SUNUYOR
Genel kargo gönderileri için geliştirilen TK
SMART sunduğu uygun maliyet avantajıyla
tasarruf imkânı sağlıyor. Rutin taşımalarda
en çok tercih edilen bu hizmet ile gönderiler;
ağırlık ve boyut sınırı olmadan taşınıyor. Kısa
seyahat süresi gerektiren önemli gönderiler
TK PREMIUM’un ayrıcalıklı dünyasıyla kısa
opsiyon süresi, minimum bağlantı ve hızlı
teslimat garantisiyle kabul ediliyor.

TK PREMIUM kapsamında işleme
alınan gönderilerin taşıması; FAB (Flown
as booked) olarak hiç vakit kaybetmeksizin
gerçekleştiriliyor. Yüksek önceliğe ihtiyaç
duyan acentelere özel geliştirilen bu hizmet
aynı zamanda; kapalı kargo uçuşlarında
300 kilograma kadar kapasite garantisi ve
operasyonel süreçlerde yüksek öncelik sunuyor.
TAKİP ÖZELLİĞİ
Aciliyeti olan son dakika gönderileri
için sektördeki en hızlı çözümü sunan TK
URGENT; kapasite garantisi, en iyi opsiyon
süresi, minimum bağlantı ve mümkün olan en
kısa seyahat süresi ile gönderim yapma imkânı
sağlıyor. TK URGENT hizmetiyle gönderiler;
FAB (Flown as booked) olarak ve belirli şartlar
ve koşullar altında %100 ücret iade garantisiyle
taşınıyor. Bu hizmete özel olarak geliştirilen
“Urgent Team” ise; 7/24 ulaşılabilir olmakla
birlikte rezervasyondan satış sonrasına kadar
süreç takip özelliği sunuyor. 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.
Taşıyıcı, her geçen gün artan lojistik talebe
yönelik özel ve pratik çözümler üreterek,
bölgesel ticareti geliştirirken iş ortaklarına da
destek olmayı sürdürüyor.
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Turkish Cargo, Shopee İle E-Ticaret Köprüleri Kuruyor
Küresel tedarik zincirinin sürdürülmesinde önemli bir paya sahip olan Turkish Cargo, Singapur merkezli
e-ticaret platformu Shopee ile hava kargo köprüleri kurarak stratejik partnerliğini güçlendirdi.

T

urkish Cargo ve Shopee arasında
kurulan iş birliği sayesinde tüm
dünyadaki markaları, müşterileri
ve satıcıları birbirine bağlayan
güçlü bir lojistik ağ oluşturularak;
dijital çağı benimseyen milyonlarca tüketiciye
çok daha hızlı, kesintisiz ve kolay alışveriş
yapma imkânı sunulacak.
“İLERİYE TAŞIYORUZ”
Turkish Cargo Asya ve Uzak Doğu Satış
Başkan Yardımcısı Tarık Parlak; “Shopee
ile olan güçlü ortaklığımızı yeni bir düzeye
taşımaktan mutluluk ve heyecan duyuyoruz.
Geniş uçuş ağımız ve birinci sınıf hizmetimizle
Shopee’nin büyümesini desteklemeye devam
edeceğiz. İş birliğimizin aynı zamanda Turkish
Cargo’nun e-ticaret taşımacılığını daha da
ileriye taşımasını umuyoruz.” dedi.

BÜYÜK İŞ BİRLİĞİ
Shopee Lojistik Servisi Yöneticisi (SLS)
Terry Xie; “Bu yeni iş birliği, Shopee’nin yüksek
hacimli pazarlardaki güçlü büyüme ivmesini
daha da hızlandırmak için gerçekleştirdiği
bir stratejik girişimdir. Bu heyecan verici iş
birliğiyle birlikte Shopee, Turkish Cargo’nun
geniş uçuş ağı ve benzersiz uzmanlığından
yararlanarak, müşteri odaklı lojistik projeleri
aracılığıyla daha fazla tüketiciyle bağlantı
kurabilecek.” İfadelerini kullandı.

A

vrupalı mobilite hizmetleri
sunucusu portföyünü yeni bir
araç kutusuyla genişletti. Hem
TIR hem de otomobil filolarında
kullanılabilen DKV BOX
Scandic Norveç’in paralı geçiş ağındaki bütün
yollarda, köprülerde, feribotlarda ve tünellerde
olduğu gibi Öresund (Danimarka/İsveç) ve
Störebaelt (Danimarka) köprülerinde de kabul
ediliyor.

ÖNEMLİ OYUNCU OLACAK
Dünyada 60’tan fazla başkente 7 saatlik
uçuş mesafesiyle benzersiz bir konumda yer
alan Turkish Cargo, kurduğu ortaklıklar
ve e-ticaret lojistiğine yönelik geliştirdiği
TK COURIER ve AIRMAIL hizmetleriyle
müşterilerine en etkin çözümleri sunuyor.
Bayrak taşıyıcı, altyapısı, operasyonel
kabiliyetleri, filosu, alanında uzman kadrosu
ve lojistik sektörünün tüm ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde tasarladığı mega kargo
tesisi SMARTIST ile küresel rekabette en
önemli oyuncular arasında yer alıyor.

DAHA FAZLA ESNEKLİK
“DKV BOX Scandic ile müşterilerimize
İskandinav ülkelerinde kullanabilecekleri bir
geçiş çözümü sunmaktan mutluluk duyuyoruz.
Bu çözümle onlara daha fazla esneklik ve daha
hoş bir sürüş deneyimi sunuyoruz,” ifadesini
kullanan DKV Mobility Geçiş Ücreti ve Geri
Ödeme Hizmetleri Genel Müdürü Jérôme
Lejeune şöyle devam etti: “DKV BOX Scandic
ile sunduğumuz önemli bir avantaj da yollarda,
feribotlarda ve köprülerde uygulanan çeşitli
indirimlere katılım olanağıdır.” İlgili talep
formlarını doldurup DKV Mobility’e ileten
müşterilere kutuları kargo ile teslim ediliyor.

Bursa Ağır Vasıta Isuzu Satış Müdürü İnci Kaplan, son yıllarda pick-up araçlara olan ilginin
artışı ve bu artışın nedenleri hakkında konuştu.

S

KARAVANA DÖNÜŞTÜRÜYORLAR
Pick-up segmentinin özellikle 2021
yılı ile birlikte yükselişte olduğunun altını
çizen Kaplan, “Ülkemizde özellikle 2010’lu
yıllardan itibaren artmaya başlayan pick-up
pazarı, 2017’de satış rekoru kırdıktan sonra
pazardaki daralmaya paralel olarak düşmüştü.
Ancak pandemi ile birlikte birlikte
kişilerin koronavirüsten korunmak ve
kalabalıktan uzak durmak için şehir
dışına çıkmak istemesi ve pick-up
araçların vergi avantajı nedenleriyle
talebin oldukça arttığını görüyoruz.
Ayrıca pick-up araçların kolaylıkla
karavana dönüştürülebilmesinin de
bu artışta payı mevcut.” dedi.
“PAZAR PAYI ARTACAK”
Birçok SUV araç sahibinin
yüksek fiyatlı lüks SUV’ların yerine
daha düşük fiyata benzer özelliklere
sahip olan pick-up’ları tercih etmeye
başladığını vurgulayan Kaplan,
“Pick-up pazarına olan ilginin
artmasının tek sebebi bunlar değil.
Pick-up araçlar sunduğu geniş ve açık
yükleme alanı, yerden yüksek olması,

DKV Mobility Norveç, Danimarka Ve İsveç
İçin Yeni Araç Kutusunu Hizmete Sundu
DKV Mobility müşterileri artık Norveç, Danimarka ve İsveç’te geçiş ücretlerini DKV BOX
Scandic ile kolayca ödeyebilecekler.

Pick-Up’lara İlgi Arttı

atış ve satış sonrası maksimum
müşteri memnuniyetini en
önemli misyonu edinerek, Isuzu
markasının satış, servis ve yedek
parça hizmetini veren Bursa Ağır
Vasıta, müşterileri için en yüksek kalitedeki
ürünü, en kısa zamanda, en uygun satış fiyatı
ile tüketiciye ulaştırmayı amaçlıyor.
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sağlam ve dayanıklı yapıları ve maceracı
olmaları tercih edilme ihtimalini arttırmakta.
Pick-up araçlar eskiden ticari ve taşıma
odaklı üretiliyor, konfor ve güvenlik açısından
SUV araçların gerisinde kalıyordu. Ancak
yeni nesil pick-up’ların Lüks SUV araçların
güvenlik ve konfor unsurlarını da bünyesinde
barındırması, kişinin kendisini daha güvende
ve konforlu hissetme lüksünü de sunmakta.
Örnek vermek gerekirse, pazarın en önemli
modellerinden biri olan Isuzu D-Max; şerit
takip sistemi, ısıtmalı ve elektrikli koltuklar,
adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi,
acil durum fren sistemi, Apple Car Play ve
Android Auto seçenekleri olan 9” boyutunda
dokunmatik ekranı gibi Lüks SUV araçları
aratmayan pek çok teknolojik ve güvenlik
unsurunu barındırıyor. Tüm bu teknolojik
ve güvenlik unsurlarını üstün arazi kabiliyeti
ve hem vergi, hem de yakıt avantajı sağlayan
1.9 cc’lik motoruyla birlikte sunması, tercih
edilebilirliğini oldukça üst sınırlara taşıyor.
Pick-up modellerinin bu gelişimi ile birlikte,
gelecekte daha büyük pazar payına sahip
olacağını düşünüyoruz.” diyerek konuşmasını
sonlandırdı.

Bütün DKV Mobility araç kutuları gibi DKV
BOX Scandic de kayıtlı araca kolayca takılıyor.
DKV Mobility, DKV BOX Scandic’e ek olarak

Avrupa ve ötesinde kullanılabilen geniş bir
otoyol çözümleri portföyüne sahip bulunuyor.

IVECO S-WAY, Majestelerinin Platinyum
Jübile Geçit Töreninde Rol Aldı
IVECO, dün Londra’da gerçekleşen Majestelerinin Platinyum Jübile Geçit Törenine, KB
Event organizasyon firması ile destek sunma onuruna erişti.

I

VECO, kutlama araçlarını çekmek
için etkinliğe sürdürülebilir bir
yaklaşım sağlayan ikisi CNG’li
(Sıkıştırılmış Doğal Gaz) olmak
üzere üç adet IVECO S-WAY
çekici sağladı. İki biyo metanlı IVECO
S-WAY, (AS440S46TP doğal gaz) 70’lerin
Northern Soul Treylerini ve yıllar boyunca
Postacı Pat, Sooty & Sweep, Bill & Ben,
Bagpuss, Paddington Bear, Tehlikeli Fare
ve Wallace & Gromit gibi sevilen çocuk
karakterlerini içeren “Platinyum Arkadaşlar”
aracını çekti. Üçüncü IVECO S-WAY çekici
(AS440S49TX/P) ise 80’lerin Breakdance
aracını çekti.

ULUSLARARASI BİR GEÇİT TÖRENİ
Platinyum Jübile Geçit Töreni,
Majestelerinin görevini, doğal dünyaya
sevgisini ve İngiliz Milletler Topluluğu’na
olan bağlılığını kutlamak için; sokak sanatları,
tiyatro, müzik, sirk, karnaval ve kostümlerle
uluslararası bir geçit töreni ve karnavalın tüm
heyecan ve görünümüne sahipti. KB Event
Genel Müdürü Richard Burnett: “KB Event,
etkinlik ve turlara sürdürülebilir çözümlerle
öncülük ediyor
– şu anda birkaç
sözleşmemizde
palm yağı içermeyen
HVO Biyoyakıt
kullanıyoruz – ve
sürekli olarak
yeni alternatifler
keşfediyoruz.
IVECO S-WAY
araçları, Platinyum
Jübile Geçit
Töreninin, çevre
dostu bir etkinlik
olmasına yardımcı
olan önemli bir
bileşendi.” dedi.

%50 DAHA SESSİZ
Doğal gazlı IVECO S-WAY,
ağır kamyonlar için alternatif yakıt
teknolojilerinde; denenmiş, test edilmiş
ve ister sıkıştırılmış, isterse sıvılaştırılmış
biyometan ile lider olmayı sürdürüyor. %95
daha az karbondioksit salınımının yanı sıra
araçlar, dizel eşdeğerlerine kıyasla %50 daha
sessiz ve sürücüler için de harika bir sürüş
deneyimi sunuyor.
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1.1 Milyar Dolar İhracat
Güvenilir lider Tırsan, 2021’de de treyler sektörünü zirveye taşırken, son 5 senedir sürdürdüğü
başarısıyla 1.1 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek, sektör tarihinde bir ilke imza attı.

Akaryakıt Sektörünün Geleneksel Lideri: Petrol Ofisi
Zorlu koşulların hüküm sürdüğü 2021 yılında birçok alanda başarılara imza atmaya devam
eden Petrol Ofisi, istikrarlı büyümesini de sürdürdü.

E

nerji Piyasası Düzenleme
Kurumu (EPDK) Petrol Piyasası
2021 Yılı Sektör Raporu
yayımlandı. Raporda yer alan
‘2020 ve 2021 Yıllarında Toplam
Yurtiçi Satışların Karşılaştırılması’ tablosuna
göre; 2020 yılında 26.372.287 ton olan pazar
büyüklüğü, 2021 yılında yüzde 11.29 büyüyerek
29.349.759 tona ulaştı.

Ö

ncü lider Tırsan, üretim ve
Ar-ge gücüyle Avrupa’nın en
geniş ürün gamını üretebilen
tek üretici olarak, Adapazarı
Mega Kampüs’ünde ürettiği
her sektördeki müşterilerinin ihtiyaçlarını
karşılayan, en verimli, kaliteli ve uzun ömrürlü
araçlar ile 70’ten fazla ülkedeki müşterilerinin
rekabet gücünü sürekli arttıryor. Son 5 sene
içerisinde, TIM İlk 1000 İhracatçı Firma
Listesi’nde her zaman ilk 20’de treyler
sektörünü tüm otomotiv sektörünün zirvesine
taşıyan Tırsan 2021 sonuçlarıyla da sektörün
gücüne güç kattı.
%100 TÜRK SERMAYELİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM)
açıkladığı İlk 1000 İhracatçı Firma Listesi’nde
gene zirvede yer alan Tırsan, 2021 yılında
gerçekleştirdiği 237.9 milyon dolar ihracat ile
Otomotiv sektöründe 14. genel sıralamada ise
84. sırada yer aldı. Tırsan, ISO Türkiye’nin en
büyük sanayi şirketleri listesi 2021’de otomotiv
sektöründe 8. sırada yer alarak, Türkiye’nin
100% Türk sermayeli otomotiv üreticisi oldu.

BİRİNCİ SIRADA
Türkiye’nin ilk Ar-Ge Merkezi’nde
geliştirdiği yenilikçi ürünleriyle sektöre
yön veren Tırsan; 2021 yılında başarılarını
sürdürdü. Haftada 1 patent alan Tırsan,
Turkish Time bağımsız araştırmasında tüm
sektörler içerisinde en çok patent alan 3.,
çalışan başına patent sayınına göre de 1.
sırada yerini aldı.Tırsan, treyler sektörünün en
prestijli inovasyon ödülü olan

“2021 Avrupa İnovasyon Ödüllerinde 4
ödül birden kazandı. Böylece, yalnızca son 3
dönemde 7 farklı kategorinin hepsinde ödül
alarak bu kadar kısa sürede bu başarıya imza
atan ilk ve tek şirket unvanını aldı. Tırsan,
kendi teknolojisini üreterek, geliştirdiği ürün
ve hizmet çözümleri ile müşterilerinin ilk
tercihi olmaya, ihracat başarılarını sürdürmeye
ve Türkiye treyler sektörünü ileriye taşımaya
devam edecektir.

LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRDİ
Rapordaki ‘Lisans Sahiplerine Göre Yurtiçi
Satış Miktarları’ tablosunda yer alan verilere
göre Petrol Ofisi, 2020 yılında 6.223.951
ton olan toplam satış miktarını geliştirerek,

Renault Trucks Ve Tegeta’dan Büyük İş Birliği

Renault Trucks Türkiye, yönetim sorumluluğunda olan Kafkasya bölgesinde güçlü bir iş
birliğine imza atıyor.

R

enault Trucks Türkiye,
Kafkasya bölgesindeki satış
ve satış sonrası hizmet ağını
Tegeta Commercial Vehicles
ile yaptığı yeni iş anlaşması ile
geliştiriyor. Araç, yedek parça, akaryakıt gibi
geniş bir yelpazede otomotiv alanında uzun
yıllar deneyime sahip Tegeta Commercial
Vehicles, Renault Trucks’ın bölgedeki
varlığını arttırmak üzere çalışmalarına
başlıyor.
“ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”
Tegeta Commercial Vehicles, yapılan
anlaşma çerçevesinde Renault Trucks
Türkiye merkezine bağlı olarak Gürcistan
ve Ermenistan’da satış ve satış sonrası
için hizmet sunacak. Açılış töreninde yeni
iş birlikleri ile ilgili bilgi veren Renault
Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine;
““Renault Trucks’ın tarihçesi, bir asır
öncesinde Lyon’da, Marius Berliet’in ilk
motorunu icat etmesiyle başladı.
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Kurucumuzun “Çözümü, sahada buluruz”
mottosuna sadık kalarak 1894 yılından bu
yana geleceğin kamyonlarını tasarladık ve
bugün, ticari araçların liderlerinden biri olarak
globalde yılda 50.000’den fazla yeni kamyon
teslim ediyoruz. Şirketimizin 10.000 çalışanı,
kamyon ve hizmetlerin tasarımı, üretimi ve
satışı ile ilgileniyor. Güçlü hizmet ağımız
sayesinde müşterilerimiz ve sürücülerle yakın
ilişkiler içinde 150’den fazla ülkede 1.400 satış
ve servis noktamızla çalışmalarımıza devam
ediyoruz” diye belirtti.
“HEYECANLIYIZ”
Tegeta Commercial Vehicles Kamyon,
Otobüs ve Orta Avrupa SBU İcra Direktörü
Teimuraz Darispanashvili ise yaptığı
açıklamada; “Yeni ortaklığımız, bir yandan
iş geliştirmemizi, diğer yandan da ülke için
önemli altyapı projelerine katkıda bulunmamızı
sağlayacak. Bu projeler, otoyolların yapımının
yanı sıra dağıtım ve uzun yol lojistiğini de
kapsıyor. Gürcistan’ın tüm önemli şehirlerinde
müşterilerimize Renault Trucks orijinal yedek
parçalarını sunabileceğimizin altını çizmek
isteriz. Böylece işletim maliyetlerini etkin bir
şekilde kontrol etmelerini sağlayabileceğiz.
Tegeta Commercial Vehicles olarak
müşterilerimize hafif, ağır ve inşaat segmentleri
de dahil ticari, yolcu ve endüstriyel taşımacılık
alanlarında eksiksiz bir yelpazede hizmet
sunuyoruz.

2021 yılında 6.775.442 tona ulaştırdı. 2021
yılında yüzde 23.09’luk pazar payına ulaşan
Petrol Ofisi, Türkiye akaryakıt sektöründeki
geleneksel liderliğini sürdürdü.

Otomotivde İhracatın Şampiyonları Ödüllendirildi
Türkiye’nin öncü otomotiv şirketi Otokar, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)
tarafından düzenlenen “İhracatın Şampiyonları Ödülleri”nde gümüş kategoride ödül aldı.

Ülke genelinde 29 servis noktamız
bulunurken dört kıtada uluslararası ticaret
yapıyoruz. Bu deneyimimiz ile şimdi Renault
Trucks ailesine katılmanın heyecanı ve
gururunu yaşıyoruz” diye belirtti. Tegeta
Commercial Vehicles, dünyanın önde gelen
birçok otomotiv markasını, tek distribütör
olarak bölgede temsil ediyor. Ayrıca Tegeta,
ağır iş makinelerinde de önde gelen ve
seçkin markaların resmi ortağı olarak hizmet
sunuyor. Bugün yaklaşık 2.500 çalışanı ile
Gürcistan’daki en büyük işverenlerden biri
olan Tegeta, 300’den fazla lider otomobil
markası ürününün Gürcistan’daki en büyük
ithalatçısı.

K

oç Topluluğu şirketlerinden
Otokar, ihracattaki üstün
performansıyla sahip
olduğu başarılara yenilerini
eklemeye devam ediyor.

Sakarya’da tasarlayıp ürettiği araçlarla global
çapta rakiplerini geride bırakan, paydaşları
için yürüttüğü çalışmalar ve satış sonrası
hizmetleriyle her yıl küresel ölçekteki rekabetçi
konumunu artıran Otokar, Uludağ Otomotiv

Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)
tarafından ödüle layık görüldü.
DEĞERİNİ ARTIRIYOR
Otokar Uludağ Otomotiv Endüstrisi
İhracatçıları Birliği tarafından Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri baz
alınarak gerçekleştirilen “İhracatın
Şampiyonları Ödül Töreni”nde, gümüş
kategoride ödülün sahibi oldu. Global
ölçekte yürüttüğü çalışmalarla ihracatta
sektördeki konumunu yükselten ve Türkiye’ye
katma değerini artıran Otokar’ın ödülünü
Ticari Araçlar Uluslararası Satış Pazarlama
Direktörü Hakan Bubik aldı.
13. KEZ PAZAR LİDERİ
Türkiye otobüs sektöründe 13 kez üst üste
pazar liderliğini koruyan Otokar’ın otobüsleri
Avrupa başta olmak üzere 50’yi aşkın ülkede
milyonlarca yolcu taşıyor. Otokar ayrıca
alternatif yakıtlı araçlar ve elektrikli otobüsler
konusunda da küresel rekabette önemli bir
oyuncu olarak öne çıkıyor.
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Mercedes-Benz Türk, Sağlık Bakım Tırı İle Şoförlerin
Yanında Yer Almaya Devam Ediyor
Mercedes-Benz Kamyon, özel olarak tasarladığı Sağlık Bakım Tırı ile daha önce yapılmamış
bir uygulamayı hayata geçirdi.

T

üm şoförlerin konforu ve
güvenliği kadar sağlığına
ve bakımına da değer veren
Mercedes-Benz Türk, hazırladığı
Sağlık Bakım Tırı ile Türkiye’de
daha önce yapılmamış bir uygulamayı hayata
geçirdi. Özel olarak tasarlanan Sağlık Bakım
Tırı’nda berber, doktor ve fizyoterapist şoförlere
hizmet verecek. Sağlık Bakım Tırı ilk olarak
26 Mayıs 2022 tarihinde Bi Mola Reşadiye
tesislerinde şoförlerle buluştu. İstanbul’da
düzenlenen etkinliğin ardından araç;
Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında
Türkiye’nin farklı illerindeki kamyon şoförleri
ile buluşacak. Yaklaşık 3.500 km yol yapacak
olan Mercedes-Benz Kamyon’un Sağlık Bakım
Tırı, söz konusu dönemde Sakarya Yayla
Dinlenme Tesisi, Manisa Abla’nın Yeri, Adana
İpekyolu Dinlenme Tesisi ve Hendek Sarıoğlu
Çetin Usta Tır Kamyon Parkı’nda kamyon
şoförleri ile bir araya gelecek.
TÜM ŞOFÖRLERE HİZMET
Kamyon şoförlerine en iyi şekilde hizmet
vermesi için yenilenen Sağlık Bakım Tırı’ndaki
1 iç hastalıkları uzmanı, 1 fizyoterapist ve
2 berber, gün boyu kamyon şoförlerine
hizmet verecek. Şoförlerin ön muayenesini
gerçekleştirecek iç hastalıkları uzmanı,
gerekli gördüğü takdirde tedavi olmaları için
onları sağlık kuruluşlarına yönlendirecek.
Fizyoterapistin uzun yol şoförlerine araç içinde
yapabilecekleri hareketleri ve doğru oturma
pozisyonlarını anlatacağı etkinliklerde, Sağlık
Bakım Tırı’ndaki 2 berber de şoförlerin saç ve
sakal bakımlarını gerçekleştirecek.
EN İYİ HİZMET
Mercedes-Benz Türk Kamyon & Otobüs
Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi Grup
Müdürü Serra Yeşilyurt, konu hakkında yaptığı
açıklamada şunları söyledi: “Türkiye’de kamyon
pazarının öncüsü olan şirketimiz, ürettiği
araçlarda olduğu gibi düzenlediği etkinliklerde
de şoförlerin sağlığı ve konforunu öncelikleri
arasında hep üst sıralara yerleştiriyor. Tüm
dünyada iş ve yaşam şekillerini kökten
değiştiren Covid-19 pandemisi döneminde ara
verdiğimiz şoför etkinliklerimize Sağlık Bakım
Tırı ile geri dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Kamyon şoförlerine en iyi hizmeti
sunabilmek için yenilediğimiz aracımızda
bulunan 1 iç hastalıkları uzmanı, 1 fizyoterapist
ve 2 berber ile sürücülere gün boyu hizmet
vereceğiz. Yaşamlarının büyük bir bölümünü
yollarda geçiren şoförlerimizin sağlık ve
konforuna katkıda bulunmayı hedeflediğimiz
bu hizmetimizde olduğu gibi, gelecekte de
her zaman şoförlerimizin yanında olacağız.
”Araçlarını tasarlarken müşterilerinin
beklentileri ile beraber şoförlerin de güvenliği
ve konforunu odağına alan Mercedes-Benz
Kamyon, düzenlediği saha etkinliklerinde

de şoförlerin sağlığı ve konforuna öncelik
veriyor.rket, bu doğrultuda düzenlediği Sağlık
Bakım Tırı etkinliği ile her zaman olduğu gibi
şoförlerin yanında yer almayı sürdürecek.
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Krone’ye OİB’den İhracat Ödülü
Oib’in düzenlediği törende 2021’in en başarılı otomotiv firmaları ödüllendirildi.

U

ludağ Otomotiv Endüstrisi
İhracatçıları Birliği’nin (OİB)
1 Haziran’da İstanbul’da
düzenlediği “İhracatın
Şampiyonları Ödül Töreni’nde
otomotiv endüstrisinde 2021 yılında en fazla
ihracat gerçekleştiren firmalar ödüllendirildi.
İHRACAT ŞAMPİYONU
Krone, 2021 yılında gerçekleştirdiği 56
milyon dolar değerinde, 2.423 adet treyler
ihracatı ile otomotiv sektörünün, Türkiye’nin
ihracat şampiyonu sektörü olmasına katkı
sağladı. Krone, Tire fabrikasında 2021 yılında
gerçekleştirdiği 4.523 adetlik üretimin,
%53’ünü ihraç etti ve İngiltere’den Güney
Kore’ye, İsveç’ten Tanzanya’ya kadar 27 ülkeyi
Krone kalitesiyle buluşturdu. Krone adına
Gümüş İhracatçı ödülünü, ihracattan sorumlu
Satış Yöneticisi Birand Hattatoğlu teslim aldı.

TIRSAN ISO 500’de de Lider

Treyler sektörünün güvenilir lideri Tırsan, 2021 ISO 500 listesinde otomotiv sektörünün
en büyük 100% Türk sermayeli üreticisi oldu.

T

ırsan, her sene İstanbul Sanayi
Odası tarafından yayınlanan
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu Araştırması ISO
500 genel listesinde, 2021 yılı
üretim performansıyla bir önceki seneye
göre 38 sıra birden yükselerek 116. ve ihracat
performansıyla da 7 sıra yükselerek 69.
sırada yerini aldı.
EN BÜYÜK ÜRETİCİ
Tırsan, ISO 500 motor taşıtları üreticileri
listesinde, 8. sırada yerini aldı ve Türkiye’nin
100% Türk sermayeli en büyük otomotiv
sektörü üreticisi oldu. Güvenilir lider Tırsan,
Avrupa’nın en geniş ürün gamını üreten
tek üretici olarak 70’ten fazla ülkedeki
müşterilerinin rekabet gücünü artırıyor.
Türkiye’nin ilk Ar-Ge Merkezi’nde geliştirdiği
yenilikçi ürünleriyle sektöre yön veren Tırsan;
2021 yılında başarılarını sürdürdü. Haftada
1 patent alan Tırsan, Turkish Time bağımsız
araştırmasında tüm sektörler içerisinde en
çok patent alan 3., çalışan başına patent
sayınına göre de 1. sırada yerini aldı. Tırsan,
treyler sektörünün en prestijli inovasyon
ödülü olan “2021 Avrupa İnovasyon
Ödüllerinde 4 ödül birden kazandı. Böylece,
yalnızca son 3 dönemde 7 farklı kategorinin
hepsinde ödül alarak bu kadar kısa sürede bu
başarıya imza atan ilk ve tek şirket unvanını
aldı.
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Mercedes-Benz Türk, Çevre Konusundaki Çalışmalarıyla Da
Otomotiv Sektörüne Öncülük Ediyor
Üretim faaliyetlerinde ve yaptığı yatırımlarda doğanın korunmasını önceliklendiren
Mercedes-Benz Türk, “Yeşil Hedefler” programı doğrultusunda 2039 yılına kadar üretim
sırasında sıfır CO2 salımı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

H

oşdere Otobüs Fabrikası,
güneş enerjisi santrali
sayesinde 2021’de atmosfere
82 ton daha az CO2 salımı
ile çevreye yaklaşık 1.550
ağaç dikimine eş değer fayda sağladı. Üretim
sırasında ortaya çıkan atığın yüzde 98’ini geri
dönüştüren Aksaray Kamyon Fabrikası ise,
su tüketimini düşürmek ve sürdürülebilirliği
sağlamak adına gerçekleştirilen çalışmalar
sonucunda da 200 bin m3 daha az su harcadı.
Çevre Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler
düzenleyen Mercedes-Benz Türk, bu
etkinliklerde çalışanlarına sürdürülebilirliğin
önemini aktardı.
AMAÇ SIFIR ATIK
“Yeşil Hedefler” programı kapsamında 2039
yılına kadar üretim sırasında sıfır CO2 salımı
gerçekleştirmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda
çalışmalarını ve yatırımlarını sürdüren
Mercedes-Benz Türk, söz konusu alanda da
otomotiv sektörüne öncülük ediyor. MercedesBenz Türk, 2018 yılında ISO 14001:2015’e
geçiş denetimini başarıyla tamamlayarak Çevre
Yönetimi Sistemi Sertifikası’nı da aldı. Gerekli
yatırımlar gerçekleştirilmeden önce ilgili yasal
yönetmeliğin gerektirdiği sertifikalara sahip

uzmanlardan oluşan Enerji Yönetim Takımı,
hazırladığı düzenli raporlamalar ile iyileştirme
gereken noktaları ve verimlilik potansiyellerini
belirledi. Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere
Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon
Fabrikası, çevre konusunda gerçekleştirdiği
çalışmalar ve yatırımlar sonrasında, 2021
yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Sıfır
Atık belgesini de almaya hak kazandı.
FAYDASI BÜYÜK
Hoşdere Otobüs Fabrikası, güneş enerjisi
santrali sayesinde 2021’de atmosfere 82 ton
daha az CO2 salımı gerçekleştirdi. 366.000
m2’lik alana kurulu olan Hoşdere Otobüs
Fabrikası’nda, 8.800 m2’lik alana yayılan
piramit mazı ormanı da bulunuyor. Pilot güneş
enerjisi santrali sayesinde 2021’de atmosfere
82 ton daha az CO2 salımı ile fabrika, bu
dönemde çevreye yaklaşık 1.550 ağaç dikimine
eş değer fayda sağladı. Sahip olduğu otomasyon
sistemi sayesinde yüzde 25 oranında enerji
tasarrufu sağlayan Hoşdere Otobüs Fabrikası,
ayrıca üretim sırasında ortaya çıkan 7 bin
300 ton atığın yüzde 96’sını geri dönüştürdü.
Yemekhanede ozonla temizlik yapılması
sonucunda da su tüketimi yaklaşık yüzde 50
azaldı.

ÇEVRE HAFTASI’NA ÖZEL
ETKİNLİKLER
Mercedes-Benz Türk, Çevre Haftası
nedeniyle çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği
etkinliklerle de çevrenin ve sürdürülebilirliğin
önemini aktarıyor. Bu kapsamda Aksaray
Kamyon Fabrikası’nda kurulan bir stantta,
fabrikadan çıkan atıkların geri dönüşüm
aşamaları gösterildi ve atıkların işlenerek
hangi alanlarda kullanılabildiğini gösteren
fotoğraflardan oluşan bir sergi açıldı. Hoşdere
Otobüs Fabrikası’ndaki stantta ise, geri
dönüşüm ve aşamaları ile ilgili bilgilendirmeler
yapılırken, düzenlenen çevre konulu
yarışmanın katılımcılarına da fabrikadaki
atıklardan üretilen organik gübre ve tohum
hediye edildi. Ayrıca fabrika çevresindeki
ortaokullarda okuyan ve söz konusu standı
ziyaret eden öğrenciler de çevre ve enerji
konusunda bilgilendirildiler. Uygun alanlara
fidan da diken öğrenciler, fabrika çevresindeki
yeşil alanın genişlemesine yardım ettiler.

Anadolu Isuzu, Elektrik İhtiyacının Yüzde 55’ini
Güneş Enerjisinden Elde Edecek
Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusundaki
yatırımlarına üretimde yüksek oranda yeşil enerjiye geçiş hamlesi ile hız verdi.

T

ürkiye’nin ticari araç markası
Anadolu Isuzu, sürdürülebilirlik
odaklı adımlarına bir yenisini
daha ekledi. Anadolu Isuzu’nun
Çayırova’daki modern
tesislerinin çatısında kurulumu devam eden
fotovoltaik güneş enerjisi santrali (GES),
şirketin toplam elektrik ihtiyacının yüzde
55’ini karşılayacak. İhale, başvuru, onay
süreçleri ve çatı üstü mobilizasyon işlemleri
başarıyla tamamlanan fotovoltaik güneş
enerjisi santrali, panel montajlarının da
tamamlanması ile birlikte 5.500 MWp kurulu
kapasite ile Anadolu Isuzu’nun modern
midibüs, otobüs ve kamyon üretim tesislerine
ihtiyaç duyduğu yeşil enerjiyi sağlamaya
başlayacak.
ODAK NOKTASI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
“Anadolu Isuzu olarak sürdürülebilirliği
tüm faaliyetlerimizin odak noktası olarak
görüyoruz. Bu doğrultuda “yeşil dönüşüm”
odaklı faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.
Hem üretimini yaptığımız araçların, hem
de tüm üretim ve faaliyet süreçlerimizin

çevreye etkilerini en aza indirmeyi ve böylece
yeşil dönüşümde sektörümüze öncülük etmeyi
hedefliyoruz. Bu kapsamda çevreci, sıfır
emisyonlu araç üretimine her geçen gün daha
fazla ağırlık verirken, operasyonlarımızdan
kaynaklanan emisyonları en aza indirmeye
de büyük önem veriyoruz. Ağustos ayından
itibaren toplam elektrik ihtiyacımızı yüzde
55 gibi yüksek bir oranda Çayırova’daki
üretim tesislerimizin çatılarında kurulumuna
başladığımız güneş enerji santrali ile

karşılayacağız. 2022 yılının son çeyreği itibarı
ile büyük oranda yeşil enerji kullanımına
geçmiş olacağız. Paris Anlaşması, Avrupa
Yeşil Mutabakatı uyum çalışmalarımız ve
çevreye duyarlı üretim yaklaşımımız ile
önümüzdeki dönemde enerji ihtiyacımızın
tümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından
karşılamayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik
ve yeşil dönüşüm odaklı yatırımlarımızı
kesintisiz sürdüreceğiz.”
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IVECO, BUSWORLD Türkiye 2022’de Boy Gösterdi
IVECO BUS, 26 – 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen BUSWORLD Türkiye’de üç aracını sergiliyor.

4

0’tan fazla ülkede faaliyet
gösteren IVECO BUS, kararlı
bir biçimde küresel faaliyetlerini
genişletiyor. Marka, yolcu
taşımacılığı konusunda şehir
içi otobüslerden şehirlerarası otobüslere,
tur otobüslerinden minibüslere kadar tam
bir ürün yelpazesi sunuyor. IVECO BUS,
taşımacılık sektöründe hem kamu hem de özel
girişimlerde süregelen sinerjiyi destekliyor ve
sürdürülebilir hareketlilik ile alternatif yakıt ve
çekiş sistemlerinin eksiksiz biçimde yer alacağı
düşük karbonlu toplu taşıma sistemlerinin
geliştirilmesine bağlılığını vurguluyor.

BÜYÜK PAZAR PAYI
Gelişmiş güç aktarım teknolojilerinde dünya
lideri FPT Endüstriyel’i de içeren ve küresel bir
organizasyon Iveco Group’un bir parçası olan
IVECO BUS, tüm ürün gruplarında üretim
yapan ender üreticilerden. Dünya genelinde
satışı yapılan IVECO BUS, Avrupa’da yüksek
bir pazar payına (2021’de %22,3) sahip ve
Güney Amerika ile Afrika’da da büyümeye
devam ediyor. Doğal gaz pazarında %40
pazar payına ulaşan ve 2019 – 2021 arasında
elektrikli otobüs üretiminde iki kat artış ile
Avrupa’daki liderliğini gösterme fırsatı bulan
IVECO BUS yalnız Türkiye’den değil, düşük ve
sıfır salınımlı otobüs pazarının büyüdüğü Orta
Asya ve Kafkaslardan da ağırladığı ziyaretçileri
dikkate alarak BUSWORLD Türkiye’ye
katılmayı seçti. IVECO BUS’ın ürün yelpazesi,
markanın; yüksek performanslı, güvenilir
ve sürdürülebilir çözümleri her türlü göreve
uyarlayabilmesinin yanı sıra geniş servis ağı
ve düşük işletme maliyetlerini de mükemmel
biçimde yansıtıyor.

EN İYİ DENEYİM
50 Bin araçlık rekor üretimiyle CROSSWAY
ürün grubu, pazarının tartışmasız lideri. Bugün
Avrupa’da kayıtlı her iki şehir içi araçtan biri
CROSSWAY. 12 veya 13 metrelik uzunluğa
sahip CROSSWAY, gücünü Cursor 9 veya
Cursor 9 CNG motordan alıyor. CROSSWAY’in
dizel HI-SCR (Cursor 9) versiyonları 360
veya 400 beygire varan güce sahip. Egzoz gazı
resirkülasyonunun olmadığı bu özel teknoloji
(EGR) yakıt tüketimini düşürürken salınım
seviyelerini de belirgin biçimde azaltıyor. Bu
çevresel performans, yenilenebilir yakıtların
kullanımı ile daha da arttırılabiliyor.
TEMİZ BİR ŞEHİR
IVECO BUS’ın yeni kentsel ürün grubu
STREETWAY, Euro VI-E standartları ile
uyumlu ve 12 ve 18.75 metrelik iki versiyona
sahip. Araç, yolcu taşımacılığında ana
oyunculardan biri olan IVECO BUS’ın, konu
üzerine uzmanlığı ile sağlamlık, performans,
operasyonel verimlilik, kanıtlanmış güvenilirlik
ve hizmetlerden oluşan çekirdek değerleri
üzerine üretildi. Geniş IVECO BUS servis ağı
ve geniş bağlı hizmetleriyle STREETWAY,
sürdürülebilir kentsel hareketlilik sağlamak
konusunda güvenilir.
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Scania’dan Büyük Kampanya: Ücretsiz 5 Bakım
Scania, satış sonrası servis hizmetlerinde sunduğu birbirinden avantajlı servis ve bakım
paketleri ile müşterilerine sürdürülebilir taşımacılık ve rekabet üstünlüğü sağlıyor.

Y

eni Scania araçları ve halen
firma bünyesinde hizmet veren
mevcut Scania araçlarını kapsayan
farklı alternatiflerdeki servis ve
bakım paketleri, Scania aracının
performansını ilk günkü gibi korumayı
amaçlıyor. Yeni araçlar için Scania Plus, Scania
Profesyonel, Scania Profesyonel Ekstra, Scania
Premi¬um ve Scania Premium Ekstra servis
paketlerinde, uzman servis personeli, orijinal
yedek parça ve Scania Oil kullanımı sayesinde
serviste kalma süreleri kısalırken, işletme
maliyetlerinde de tasarruf sağlıyor.

BAKIM PAKETLERİ İÇİN EKSTRA
ÜCRET ÖDENMİYOR
Scania araç alındığı anda herhangi ekstra bir
ücret ödenmeden aktif hale gelen Scania Plus
servis paketinde 4 yıl süreli ilk 5 adet bakımı
Scania Yetkili Servislerinde ücretsiz olarak
yaptırılabiliyor. Ayrıca ilk 1 yıl boyunca da araç
garantisinden faydalanma imkânı sağlanıyor.
Araç bakım kapsamını genişletmek isteyenler
müşteriler için Profesyonel ve Premium Paket
olarak 2 farklı servis paketi alternatifi daha
sunuluyor. Scania Profesyonel paketinde
Scania Plus Paketi’ne ek olarak maksimum 2
yıl boyunca motor, şanzıman ve yürüyen aksam
parçalarında ek bir bedel ödemeden olası
onarımların yapılması güvence altına alınmış
oluyor. Scania Profesyonel Ekstra paketinde
ise bu hizmet maksimum 3 yıla uzuyor. Arıza,
Profesyonel Paket kapsamındaysa yurtdışı ve
yurtiçi yol yardım hizmeti de ücretsiz olarak
sunuluyor. Scania Premium paketi 4 yıl süreli
5 adet periyodik bakım, 1 yıl tam garanti, artı
2 yıl Motor, şanzıman, yürüyen aksam onarımı
ve diğer mekanik aksam onarımını kapsıyor.
Scania Premium Ekstra’da ise Motor, şanzıman,
yürüyen aksam onarımı ve diğer mekanik
aksam onarımı 3 yıla kadar uzuyor.
MEVCUT SCANIA ARAÇLARI DA
UNUTULMADI
Halen operasyonlarına devam eden mevcut
Scania araçları için de SB100, SB200, SB300
ve SB400 bakım paketleri avantajı sunuluyor.
S bakım paketinde, aracın hava filtresi, yakıt
filtresi, motor yağ filtresi, o-ringler, conta pulu,
ayrıca motor ve gres yağları değişirken, M
paketinde ise S bakıma ilave olarak kabin hava
filtresi, retarder yağ filtresi, SCR filtresi, ayrıca
retarder yağı değişiyor.

L bakımda ise M bakım paketine ek olarak
yakıt depo havalandırma, hava kurutucu
filtre, şanzıman-diferansiyel yağ filtreleri
ve şanzıman-diferansiyel yağları değişiyor.
SB100 paketi 1 yıl süreli S-M bakım veya
S-L bakım gibi 2 bakım içerirken, SB200 2
yıl süreli ve S-M-S-L olmak üzere 4 bakım
imkanı sağlanıyor. SB300 paketinde 3 yıl
süreli ve S-M-S-L-S-M olmak üzere 6 bakım
içeren Scania bakım anlaşması, SB400 ise 4
yıl süreli ve S-M-S-L-S-M-S-L olmak üzere
8 bakım içeren Scania bakım anlaşması
olarak müşterilerine sunuyor. Scania’nın,
kullanıcılarına sunduğu avantajlı bakım
paketleri, Türkiye geneline yayılmış Scania
servislerinin hepsinde geçerli.

Scania orijinal parça ve Scania Oil ile
periyodik bakımları gerçekleşen araçların
bakım paketleri zaman içinde gelebilecek
herhangi bir fiyat artışından etkilenmiyor.
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Ford Trucks’ın Özel Araç Merkezi Açıldı

Ağır ticari araç üretiminde 60 yılı aşkın deneyimi ve mühendislik gücü ile öne çıkan Ford
Trucks, Özel Araç Merkezi sayesinde müşteri odaklı yaklaşımını üretiminin kalbine yerleştiriyor.

T

ürkiye otomotiv sanayisinin
öncü gücü Ford Otosan’ın ağır
ticari araç markası Ford Trucks,
Eskişehir Fabrikası’ndaki Özel
Araç Merkezi ile müşterilerinin
özel ve kişiselleştirilmiş araç taleplerine yanıt
verecek. Ford Trucks’ın Eskişehir Fabrikası’nın
içinde kurulan Özel Araç Merkezi’nde ağır
vasıta kullanıcılarının talepleri çok hızlı, esnek
ve en yüksek kalitede karşılanırken müşteriye
özel kişisel opsiyonlu araçlar da tasarlanıp
üretilebilecek.
ÖZEL ARAÇLAR ÜRETİLECEK
Müşterilerin ve bayilerin hızlı ve acil
taleplerinin konvansiyonel yöntemler ve
geleneksel seri üretim dışında daha esnek bir
yapı gerektirdiğini fark eden Ford Trucks, 2
fazdan oluşan plan ile Özel Araç Merkezi’ni
geliştirdi. Ford Trucks, müşteri talepleri
doğrultusunda yapılan modifikasyonların,
üretim hatları yerine özel araç merkezinde
yapılması ile başlayacak birinci fazda, önce
stoktaki araçların müşteri taleplerine göre
modifiye edilmesi kabiliyetini kazandırarak
yola çıkacak.

İkinci fazda ise, üstyapı uygulamalarına
uygun araç üretilmesi başta olmak
üzere, teknolojik yetkinliklerin daha da
geliştirilmesiyle, pazarın talep ettiği yeni niş
ürünler, kişiselleştirilmiş lüks paket talepleri,
araç giydirme gibi müşterinin hayal ettiği
ve ihtiyaç duyduğu araçları üretebilmeyi ve
dolayısıyla, stoktaki araçları hızla dönüştürme
kabiliyeti ile belirli siparişler için araç teslim
sürelerini iyileştirmeyi hedefliyor. Böylece
Özel Araç Merkezi ile farklı üstyapı taleplerine
uygun çözümler üretirken, standart tasarımda
olmayan hızlı revizyonları fabrika çıkışlı olarak
teslim edebiliyor hale gelecek. Ford Trucks,
fabrikasında sıfır emisyonlu geleceğin araçlarını
üretirken, Özel Araç Merkezi’nin getirdiği

güç ile global pazarın farklı ve konvasiyonel
üretim teknikleriyle üretilmesi zor taleplerini
karşılayarak AB ve Türkiye pazarlarında
rekabet avantajını güçlendirecek.
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Petrol Ofisi “Suyun Geleceği İçin Dönüşüm Başladı” Projesi İle Ödül Aldı

Yeni MAN Lion’s Intercity LE, iF Design Award 2022’yi kazandı

Biyodizel Sanayi Derneği koordinasyonunda, Petrol Ofisi istasyonlarında kullanılmış yemeklik yağların
toplanarak geri dönüşüme kazandırıldığı proje, “Enerjimiz Geleceğimiz” ödülüne layık görüldü.

MAN Lion’s Intercity LE, iF International Forum Design jürisi tarafından “Ürün/Otomobil/Araç”
kategorisinde sektör üreticilerinin kazanmaya can attığı iF Design Award ile ödüllendirildi.

E

nerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nın himayesinde
düzenlenen 5. Enerji ve Doğal
Kaynaklar Zirvesi İstanbul’da
gerçekleştirildi. Zirve kapsamında bu yıl da
enerji sektöründe sürdürülebilirlik alanında
uygulanan örnek projelere “Enerjimiz
Geleceğimiz” ödülleri verildi. “Suyun Geleceği
İçin Dönüşüm Başladı” projesinin ödüle layık
görüldüğü zirvede, Biyodizel Sanayi Derneği
Başkanı Selçuk Borovalı ödülü Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in elinden
aldı.

İ

destek olunuyor, diğer yandan ülkemizde
yenilenebilir enerjinin payının arttırılmasına ve
ulaşımda karbon ayak izinin azaltılmasına katkı
sağlanıyor. Umuyorum Petrol Ofisi iş birliğinde
başarı ile yürüttüğümüz bu projede, çevre
duyarlılığı olan vatandaşlarımız aracılığıyla
ülkemizde daha fazla kullanılmış yemeklik yağ
toplanır ve uygulama yurt geneline yayılır.”
İÇME SUYUNUN TEMİZ KALMASI
SAĞLANIYOR
Petrol Ofisi’nin bu topraklarda milli
değerler üzerine kurulmuş Türkiye’nin en
önemli şirketlerden biri ve sektörlerinin

KARBON AYAK İZİNİ AZALTIYOR
Projenin geçtiğimiz Kasım ayında
Petrol Ofisi’nin seçili istasyonlarında
uygulamaya başladığını ifade eden Borovalı,
şu değerlendirmelerde bulundu: “Döngüsel
ekonomi anlayışı temelinde Petrol Ofisi ile
örnek bir projeyi uygulamayı başardık. Evlerde
biriktirilen kullanılmış yemeklik yağlar
çevreye zarar vermeyecek şekilde istasyonlarda
kurulan özel noktalarda toplanıyor. Lisanslı
atık bitkisel yağ toplayıcılar aracılığıyla
toplanılan kullanılmış yemeklik yağlar daha
sonra biyodizele dönüştürülüyor. Böylelikle
bir yandan çevre ve kaynakların korunmasına

geleneksel lideri olarak geleceğe katkı
sağlamanın da mutlak hedefleri arasında
yer aldığını vurgulayan Petrol Ofisi CEO’su
Selim Şiper, “Dolayısıyla böyle önemli bir
konuda, böylesine doğru bir çözüme de
hizmet etmekten, katkı sağlamaktan mutluluk
duyuyoruz. İstasyonlarımızda toplanacak
yemeklik yağlar ile ortalama 2.2 milyon
kişinin içme suyunun temiz kalmasını
sağlamayı hedefliyoruz. . Öte yandan toplanan
yağların biyodizele dönüştürülmesi ile hem
karbon salınımı açısından hem de ekonomik
anlamda kazanımlar da sağlanıyor. Alınan
ödül vesilesi ile bu örnek ve önemli projenin
yaygınlaşması, benzerlerinin de artması en
büyük temennimizdir” şeklinde konuştu.

Scania “Top Team” Yarışmasının Türkiye Şampiyonu Gebze Servisi
Scania tarafından uluslararası çapta, satış sonrası hizmetler personelinin bilgi ve yetenekleri geliştirmek
ve motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlediği Top Team yarışmasının Türkiye finali gerçekleşti

S

cania, satış sonrası servis hizmetlerinde kaliteyi arttırmak,
teknisyen eğitim süreçlerini desteklemek ve motivasyonu
arttırmak amacıyla Scania Türkiye’nin de dahil olduğu Top
Team yarışmasının Türkiye finali, Scania Kayseri Bölgesi
yetkili satıcı ve servisi Özaltın Otomotiv’de gerçekleşti. Final öncesi
Türkiye genelinde hizmet veren online teknik sınav yapıldı ve yarışma
sonucunda finale kalan 5 Yetkili Servis ekibi belirlendi. Türkiye
finalinde D-Truck takım ismiyle Tuzla servisi, “Bosphorus Stars”
ismiyle Gebze servisi, “Asi Kartallar” ismiyle Konya Ağır Vasıta servisi,
“Başkentliler” ismiyle Çalışkan Otomotiv servisi ve “Black Sea Legend”
ismiyle Erçal Otomotiv servisi yarıştı. 4 adet uygulamalı ve 1 adet teorik
sınav istasyonu kurularak gerçekleşen Türkiye finalinde, parkuru
tamamlayarak başarılı olan “Bosphorus Stars” ismiyle yarışan Gebze
ekibi şampiyon oldu ve Slovakya’nın Bratislava şehrinde yapılacak
bölgesel finallerde Scania Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.
“AMAÇ, SERVİS KALİTESİNİ ARTTIRMAK”
Final yarışmalarının ardından kazanan Gebze servisine kupasını
veren Doğuş Otomotiv Scania Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Onur
Yereşer global
yarışmalarda
da aynı başarıyı
beklediklerini
söylerken
“Günümüzde
ağır ticari araç
müşterileri,
global bir
rekabet
içerisinde
olduğundan

dolayı çok daha bilinçli. Artık müşterilerimiz, aracın kalitesini, satış
sonrası hizmetlerin kalitesi ve güvenilirliği ile birlikte düşünmekte.
Satış sonrası hizmetlerin, müşterilerin marka seçiminde giderek
daha önemli bir faktör olduğu ortaya çıkmaktadır. Servislerin hizmet,
deneyim ve bilgi birikimi müşteri sadakatini sağlamaktadır. Bu da
sürdürülebilir başarının anahtarıdır” şeklinde konuştu.
TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
2007 yılından bu yana toplam 7 kez bu yarışmaya katılan Gebze
servisi 6 kez şampiyonluğu elde etti. Kupalarını alırken Scania
müşterilerine karşı sorumluluk hissettiklerini belirten Gebze Servisi
takımı “Bizim için en önemli görev müşterilerimize en iyi hizmeti
vermek” şeklinde konuştular. Master Teknisyenler Ali Kolay, Burak
Kolay, Yusuf Demeli, Murat Çelik, mekanik teknisyen Ferhat Emekçi
ve Atölye yetkilisi Kadir Çakır’dan oluşan ekip, 21.500 metrekare açık
alan, 2.500 metrekaresi atölye bölümü olmak üzere 3.500 metrekare
kapalı alana sahip Gebze servisi 1995 yılından bu yana Scania araçlarına
hizmet vermekte.
“YILIN ETKİNLİĞİ ÖDÜLLÜ YARIŞMA: TOP TEAM”
İsveç’te ulusal bir yarışma olarak başlayan Top Team yarışması,
2013 yılında İsveç’in Sponsorluk ve Etkinlikler Derneği tarafından
düzenlenen Golden Wheel ödüllerinde “Yılın Etkinliği” seçildi.
Scania’nın 1989 yıllından bu yana gerçekleştirdiği Top Team
yarışmasında ulusal elemeler sonrasında birinci olan ekip, 5 uluslararası
bölgesel turunda yarışıp dünya finaline gidecek 12 takım arasına
girmeye çalışacaklar. Bölgesel yarışmalardan başarıyla çıkan bu 12
takım, 2023 yılında İsveç Södertalje’de düzenlenecek dünya finalinde
yarışmaya hak kazanacak. Dünya finalini kazanan takım 50.000 euro,
ikinci olan takım 30.000 euro, üçüncülüğü kazanan takım ise 20.000
euro para ödülü alacak.

F Design Award 2022’ye şimdiye kadar
hiç görülmemiş sayıda katılım oldu. Jüri
üyeleri, katılımcıların kazanmaya can
attığı ödülleri vermek için 57 ülkeden
11 bin ürün ve proje arasından seçim yapmak
zorunda kaldı. MAN Truck & Bus, Otobüs
Mühendislik Birimi Başkanı Barbaros Oktay,
“MAN Lion’s Intercity LE’mizin jüriyi ikna
etmeyi başararak, bir iF Design Ödülü
kazanmasından çok memnunuz. Özellikle şık
tasarımla işlevsel tasarımı birleştiren eşsiz
kombinasyonumuz mükemmel karşılık buldu”
dedi.
70 UZMAN TARAFINDAN İNCELENDİ
Toplam 23 ülkeden 70 tasarım uzmanı,
Berlin’de bir araya gelerek üç gün boyunca
başvuruları yoğun şekilde test etti, gözden
geçirdi ve değerlendi. Beş jüri üyesi de
değerlendirmelere dijital bağlantıyla katıldı.
Yapılan değerlen-dirmenin sonucunda; MAN
Lion’s Intercity LE, bağımsız uzman jürisini
ikna ederek, tüm katılımcıların göz diktiği
iF Design Ödülleri için yapılan oylamada
puanların çoğunu topladı. Oktay, “Bu, tasarım
ekibimizin büyük perfor-mansının yanında,
tüm birimler arasındaki büyük iş birliğine ve
tüm ekibin yılmaz çabalarına borçlu olduğumuz
olağanüstü bir sonuç. Ekibimiz; müşterilerimiz,
sürücüler ve yolcular için daima en iyi sonucu
elde etmek için var gücüyle çalışıyor” diye
konuştu.

20’NCİ KEZ TASARIM ÖDÜLÜ
MAN ve NEOPLAN markalarının
şehir otobüsleri ve uzun yol otobüsleri
artık mükemmel tasarımlarıyla biliniyor.
Bu otobüsler, iF Design Award’ın yanı sıra
Red Dot Design Award, German Design
Award, Automotive Brand Contest ödülü ve
Busworld Europe Design Label’i de kazandılar.
Schönherr, “Şu anda, otobüslerimiz için ne
kadar çok inovasyon ve olağanüstü tasarım
çalışması yapıldığını etkileyici bir şekilde
gösteren toplam 20 ödülümüz var” dedi. Bu
yılki ödülü alan yeni MAN Lion’s Intercity
LE’nin dışında, 2016 yılında MAN Lion’s
Intercity, 2017 yılında NEOPLAN Tourliner,
2018 yılında MAN Lion’s Coach, 2019 yılında
MAN Lion’s City ve 2020’de ise tamamen
elektrikli MAN Lion’s City E, iF Design Award’ı
kazanan otobüsler oldu. iF Design Ödülü;
1953’ten bu yana sabit kriterler temelinde
veriliyor. Bu kriterler, ürünün dış görünümü ve
şekli ile birlikte inovasyon derecesi, ergonomi,
işlevsellik ve çevresel unsurlardan oluşuyor.
Schönherr, “ iF Design Award, dünyadaki en
önemli tasarım ödüllerinden biri. Bir tasarım
ekibi olarak, ödülü bu yıl tekrar kazandığımız
için çok gururluyuz” dedi.
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OTOKAR’ın Efsane Aracı İki Farklı Modelle Yollara Döndü
Türkiye otobüs pazarının lideri Otokar toplu taşımacılık için geliştirdiği 6 metrelik CENTRO
ailesini otobüs ürün gamına ekledi.

K

oç Topluluğu şirketlerinden
Otokar, ürün ailesine kattığı
yeni araçlarıyla Busworld
Turkey 2022’de yerini aldı.
Bu yıl 10’uncu kez düzenlenen
Busworld Turkey 2022 Otobüs Endüstrisi ve
Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı’na 5
aracıyla katılan Otokar, ürün gamını 6 metrelik
Otokar CENTRO otobüsleriyle genişletti.
Dizel ve elektrikli versiyonları olan Otokar
CENTRO farklı yerleşim seçenekleriyle hatlı
minibüs taşımacılığı ve belediye/halk otobüsü
taşımacılığına hitap ediyor. Dizel ailede
Otokar’ın yeni tasarım çizgisi korunurken,
ailenin elektrikli versiyonunda Otokar’ın 1970’li
yıllarda efsane haline gelmiş olan yuvarlak
farlı modelinin tasarımı uygulandı. Otokar,
mühendislik ve Ar-Ge ekiplerinin geliştirdiği
CENTRO serisiyle otobüs ailesini 6 metreden
21 metreye kadar geliştirerek sektörün en geniş
ürün gamına ulaştı.

“ÇAĞDAŞ ŞEHİRLERİN VAZGEÇİLMEZİ
OLACAK”
Otokar CENTRO’nun 6,6 metre
uzunluğundaki versiyonu özel halk otobüs
işletmeleri ve belediyeler için ayakta yolcu
taşımacılığına uygun olarak geliştirildi. 1960’lı
yıllardan itibaren minibüsleriyle herkesin
hayatında önemli bir yer edinen Otokar,
CENTRO araçlarını minibüs pazarına 6 ve
6,6 metre uzunluğunda iki alternatifli olarak
sundu.

“TOPLU ULAŞIMIN MİNİ
KAHRAMANI OLACAK”
Türkiye’de olduğu gibi Avrupa pazarında
da küçük otobüs taşımacılığının son 10 yılda
önemli bir gelişim kaydettiğini belirten Akgül
şöyle konuştu; “Otokar CENTRO ile hedefimiz
diğer hizmet verdiğimiz alanlarda olduğu
gibi Türkiye’de kısa sürede liderliğe ulaşmak;
Avrupa’da ise hatırı sayılır bir pazar payına
erişmek. Türkiye’de olduğu gibi, Avrupa’nın
birçok şehrinde yeni yapılanmaya imkan
olmadığı için tarihsel dokular içerisinde yolcu
taşımacılığı yapılıyor. CENTRO, düşük işletme
giderleri, yolcu taşıma kapasitesi ve üstün
manevra kabiliyetiyle Avrupa normlarının en
yenilikçi aracı. AB’nin belirlediği tüm şehir içi
taşımacılık kriterlerine sahip olan CENTRO,
alçak tabanı, geniş iç hacmi ile yeni bir yolculuk
deneyimi vadediyor. Türkiye’de birçok farklı
ilde otobüs operatörleri ile deneyim günleri
yaptık. CENTRO, toplu ulaşım esnafından
tam not aldı. Yeni araç ailemizin Türkiye ve
Avrupa tanıtımlarına önümüzdeki günlerde
devam edeceğiz. Hesaplı yatırım maliyeti,
düşük işletme giderleri, yüksek performansı,
kullanıcısına sağladığı tasarruflarla CENTRO
toplu ulaşımın mini kahramanı olacak.”
SIFIR EMİSYON, SESSİZ TRAFİK
Otokar’ın yeni ürün ailesi CENTRO’nun
elektrikli modeli e-CENTRO, kompakt
boyutlarıyla tarihi alanlar, dar sokaklı
turistik şehirler ve sıfır emisyon bölgeleri için

23

SEKTÖRDEN • 1 - 31 TEMMUZ 2022

Dünyada Üretilen Tüm Mercedes-Benz Otobüslerin
Yol Testleri Türkiye’de Gerçekleşiyor
Dünyada üretilen tüm Mercedes-Benz otobüslerin yol testleri Mercedes-Benz Türk İstanbul
AR-GE Merkezi’nde yer alan Test Bölümü tarafından gerçekleştiriliyor.

M

çevreci ve ekonomik çözüm olarak ön plana
çıkıyor. Otobüs, 6 ve 6,6 metrelik olmak
üzere iki farklı uzunlukla pazara sunuluyor.
6,6 metre uzunluğundaki e-CENTRO’nun
200 kW maksimum güç ve 1200 Nm
maksimum torka sahip elektrikli motoru en
dik rampalarda bile performansından ödün
vermiyor. Hafifliği ile dikkat çeken otobüs,
düşük işletme maliyetleriyle toplu taşıma
operatörlerinin toplam sahip olma maliyetini
düşürüyor. Tabana yerleştirilmiş bataryalar
sayesinde geniş ve ferah bir iç hacme kavuşan
araç 32 yolcu taşıyor. Otobüsün 110 kW Liion NMC bataryaları 1,5 saat gibi hızlı bir
sürede şarj oluyor, tek şarjla 200 km menzil
sunuyor. Ayrıca rejeneratif frenleme özelliği
sayesinde şehir trafiğinde yapılan frenleme ve
yavaşlamalardan yüzde 25 oranında enerji geri
kazanımı sağlanıyor. Alçak tabanlı e-CENTRO
engelli yolcu ve bebek arabalı yolcular dahil
herkes için konforlu bir taşımacılık sunuyor.

ercedes-Benz Türk
Hoşdere Otobüs Fabrikası
bünyesinde yer alan
İstanbul AR-GE Merkezi,
Almanya ve diğer ülkelerde
yer alan Daimler Truck AR-GE merkezleri
ile uzun yıllardır iş birliği içinde faaliyetlerini
sürdürüyor. Mercedes-Benz Türk İstanbul
AR-GE Merkezi’nde yer alan Test Bölümü
de dünyada üretilen tüm Mercedes-Benz
otobüslerin yol testlerini gerçekleştiriyor.
Türkiye’nin dört bir yanındaki testlerde, yeni
üretilen bir otobüsün seri üretimden önce
gerçek yol, iklim ve kullanım koşullarındaki
dayanımı tespit edilirken, aracın tüm sistem ve
komponentlerinin fonksiyon ve dayanımı da
kontrol ediliyor.

HER HAVA ŞARTINDA DENENİYOR
Otobüsler, bir yıldan fazla süren tüm bu
testlerde her türlü hava şartlarında, otoban,
şehir içi, ara yollar gibi çeşitli yol tiplerinde, en
sert rampalarda ve yoğun trafikte kullanılıyor.
Farklı test senaryoları ile tüm sınırları zorlanan
her araçtan, üzerindeki sayısız sensör aracılığı
ile özel ölçüm sistemleri kullanılarak gerçek
zamanlı bilgiler toplanıyor ve değerlendiriliyor.
Ayrıca, önceden belirlenmiş periyotlarda tüm
alt sistemlerde yapılan fiziki kontroller ve
çeşitli ölçümler ile aracın olası sorunlara karşı
kontrolü gerçekleştiriliyor. Böylece, daha test
aşamasındayken araçla ilgili gerekli geliştirme
ve iyileştirme kapsamlarının belirlenmesi ve
uygulanmasına olanak sağlanıyor.

TÜM KOŞULLARDA TEST
Daimler Truck’ın dünyanın farklı
bölgelerindeki tesislerinde ürettiği otobüsler,
en iyi performansı gösterebilmeleri
için Türkiye’nin farklı coğrafya ve iklim
koşullarında test ediliyor. Kış aylarında
Erzurum’da gerçekleştirilen testlerde,
otobüslerin -30 derecedeki performansının
yanı sıra deniz seviyesinden 2000 metre
yükseklikteki performansı da test ediliyor.
Yaz dönemi testleri ise Akdeniz Bölgesi’nde
ve İzmir çevresinde yapılıyor. Söz konusu
testlerde de otobüslerin 40 derece üstündeki
sıcaklıklardaki performansı test ediliyor. Bahar
aylarındaki testler ise İstanbul ve Trakya
bölgesinde yapılıyor.

Turkish Cargo, 2022 Yılının En Hızlı Büyüyen Hava Kargo Markası Seçildi
Turkish Cargo, Stat Trade Times dergisi tarafından düzenlenen “International Award for
Excellence in Air Cargo/Uluslararası Hava Kargo Mükemmellik Ödülleri” töreninde ödüllendirildi.

T

urkish Cargo olarak, dünyanın 132 ülkesine verdiğimiz
hava kargo hizmetimizle; hızla büyüyen ve gelişen
lojistik sektörünün merkezinde yer alıyoruz. Bu önemli
konumun farkındalığıyla başarı çıtamızı her geçen gün
daha da ileriye taşıyoruz. Altyapı ve teknoloji yatırımlarımız, geniş
uçuş ağımız ve benzersiz coğrafi konumumuzdan aldığımız güç ile
markamızı dünyanın en iyi ilk 3 hava kargo taşıyıcısından biri yapmayı
hedefliyoruz.” dedi.
GLOBAL OYUNCULAR
Asya hava kargo pazarının en büyük ve en güvenilir etkinliklerinden
biri olarak görülen Stat Trade Times ödülleri için, hava kargo
sektöründen katılımcılar, acenteler, müşteriler ve global hava kargo
sektör okuyucuları oy kullandı.

Hindistan’ın
Mumbai şehrinde
gerçekleşen ödül
töreni dünyanın dört
bir yanından sektör
profesyonellerini ve
hava kargo firmalarını
buluşturdu. En Hızlı
Büyüyen Uluslararası
Kargo Havayolu
ödülünü, törene
katılan Turkish
Cargo yöneticileri
aldı. Turkish Cargo’ya verilen prestijli ödülün yanı sıra; 20’den fazla
kategoride ödüllerin verildiği tören, başarıların kutlandığı gala
yemeğinin ardından sona erdi. Altyapısı, operasyonel kabiliyetleri, filosu
ve alanında uzman kadrosuyla sürdürülebilir bir büyüme sağlayan ve
2021 yılı sonu itibarıyla dünyanın 5. en büyük hava kargo markası olan
Turkish Cargo, dünyanın ilk 3 hava kargo markasından biri olmayı
hedefliyor. Taşıyıcı, sunduğu mükemmeliyetçi hizmet anlayışıyla
küresel ölçekli firmaların güvenilir iş ortağı arayışında ilk tercihler
arasında yer alıyor.
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Yılın Bayisi Bursa Ağır Vasıta’dan Büyük Açılış!
16 yıllık tecrübesi ile ağır vasıta sektörünün köklü kuruluşlarından biri olan Bursa Ağır Vasıta’nın
Gemlik’teki yeni DAF Yetkili Satış ve Servis Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

1

6 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.

Kalitesi, ürün çeşitliliği, ülkemizdeki
yatırımları, satış ve satış sonrası hizmetlerin
deki başarısı, ikinci el organizasyonları ile ticari
araç segmentinin en önemli oyuncularından
olan DAF ile birlikte başladığımız bu ticaret
yolculuğumuzun, uzun yıllar devam edeceğine
olan inancım tamdır. DAF Gemlik tesisimizin
ülkemiz müşterilerine hayırlı olmasını
diliyorum.’’ dedi.

BÜYÜK İLGİ
Tesisin 11 Haziran 2022 Cumartesi günü
gerçekleştirilen ve 500 kişinin katılım sağladığı
açılış töreni; Bursa Ağır Vasıta Yönetim Kurulu
Başkanı Lokman Koçaslan, Koçaslanlar
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin
Koçaslan ve Yakup Koçaslan, Koçaslanlar
Holding İcra Kurulu Başkanı Yakup Sağlık,
DAF Türkiye Genel Müdürü Gregor Van Der
Mark ve üst yönetimi, Bursa Ağır Vasıta Genel
Müdürü Ahmet Uğur ile şirket yöneticilerinin
ev sahipliğinde düzenlendi. Açılış konuşmaları
ile başlayan tören canlı klasik müzik dinletisi
ve kurdele kesme töreni ile devam etti. Yemek
ve ardından canlı müzik performansı ile keyifli
anlar yaşayan davetlilere Gemlik’in sembolü
olan “Zeytin” fidanı hediye edildi.

“ÜST NOKTALARA TAŞIAYACAĞIZ”
Bursa Ağır Vasıta’nın açılışı gerçekleştirilen
yeni tesisinin DAF Türkiye’nin önemli mihenk
taşlarından biri olduğuna vurgu yapan DAF
Türkiye Genel Müdürü Gregor Van Der
Mark, Bursa Ağır Vasıta ailesi ile 16 yıl önce
başlayan iş birliklerinde yeni tesisin açılışı
da dahil olmak üzere tüm hedeflerin bugüne
kadar başarıyla yerine getirildiğinin altını
çizdi. Gregor Van Der Mark, konuşmasına
şöyle devam etti; “Türkiye, Avrupa dışındaki
en hızlı büyüyen ticari araç pazarlarından
biri durumunda. DAF Türkiye olarak
önceliğimiz DAF ulusal bayi ağını yeniden
yapılandırmak, genişletmek ve Türkiye’deki
mevcut müşterilerimiz için birinci sınıf hizmeti
garantilemektir.

“UZUN YILLAR DEVAM EDECEK”
Konuşmasında Bursa Ağır Vasıta ile DAF
grubunun yıllardır süregelen dostane ticari
ilişkilerine değinen Koçaslanlar Holding
Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, “DAF
ile 2006 yılında başlayan birlikteliğimizin 16.
Yılının heyecan ve gururunu sizlerle birlikte
yaşıyoruz. Bursa Gemlik’te bulunan tesisimiz
4.200 metrekare kapalı, 7000 m2 açık alanı
ile aynı anda 30 araca hizmet verebilme
kapasitesindedir. İstanbul, Ankara ve İzmir
illerinin tam ortasında bulunan, Gemlik
Serbest Bölge’ye, Gemlik Limanı’na ve önemli
yol güzergahlarına çok yakın konumda olan
tesisimizin iç dizaynı; yedek parça bölümünden,
ofislerinden, atölye bölümlerine kadar,
tamamen DAF kurumsal kimlik kuralları baz
alınarak, özenle yapılmıştır. Aynı anda 42 araca
hizmet verebilecek kapasitede olan tesisimizde
satış, araç kabul, arıza teşhis, mekanik, elektrik
ve kaporta bölümleri ile hizmet tesisimizde
alanında uzman 40 personelimiz çalışmaktadır
ve bu sayısı kısa süre içerisinde 60’a çıkacaktır.

Bursa Ağır Vasıta, 16 yıldır süren ilişkimizde
bu hedefimizde bizlere büyük bir katkıda
bulunmuştur. Tüm bu katkılar sayesinde
Bursa Ağır Vasıta, bizler için çok değerli bir iş
ortağı konumundadır. Müşteri memnuniyeti
alanında Türkiye’de DAF, tüm dünyadaki en
yüksek müşteri memnuniyeti oranlarına sahip
markalardan biri konumundadır. Bu yeni
tesisimiz ile de bu başarıyı sürdüreceğimize,
hatta çok daha üst noktalara taşıyacağımıza
olan inancım tam. Bu vesileyle, tesisi
camiamıza katan ve yarınlara daha güvenli
bakmamızı sağlayan değerli Bursa Ağır
Vasıta ailesine teşekkür ediyor, bol kazançlar
diliyorum.”
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Samsun Belediyesi, Mercedes-Benz Kamyonlarını Törenle Teslim Aldı
Samsun Büyükşehir Belediyesi, 45 adet Mercedes-Benz Arocs damperli karla mücadele
kamyonunu düzenlenen törenle teslim aldı.

M

ercedes-Benz Türk Aksaray
Kamyon Fabrikası’nda üretilen
10 adet Arocs 4145K ve 35
adet Arocs 3342K damperli
kamyonların üstyapıları, Mercedes-Benz onaylı
üstyapıcısı Özünlü Damper firması tarafından
imal edildi.Samsun Büyükşehir Belediyesi,
daha düşük maliyetlerle daha etkin hizmet
sunabilmek için araç filosuna toplam 45 adet
Mercedes-Benz kamyon ekledi. Satış işlemleri
Mercedes-Benz bayi Karadeniz Motorlu
tarafından yapılan 10 adet Arocs 4145K ve 35
adet Arocs 3342K damperli kamyon, 1 Haziran
2022 tarihinde düzenlenen bir törenle teslim
edildi.

YÜKSEK TAŞIMA KAPASİTESİ
Arocs modellerinde yer alan, şoförün
sadece yola odaklanmasını sağlayan ve
deneyimli olmayan şoför kaynaklı şanzıman
arızalarının önüne geçen Mercedes-Benz
imalatı otomatikleştirilmiş şanzıman, aynı
zamanda yakıt tasarrufu da sağlıyor. Emsal
araçlara göre 400-900 kg daha fazla yük
taşıma kapasitesi ve düşük işletme gideri de
Arocs’un öne çıkan özellikleri arasında yer
alıyor. Araçlarda kullanılan damper ve karla
mücadele ekipmanlarının Mercedes-Benz
onaylı üstyapıcısı Özünlü Damper firması
tarafından üretilmesi şasi kamyonlarda üstyapı
kaynaklı arızaların önüne geçerken, üstyapı
ve ekipmanların şasi kamyonun özelliklerine
uygun tasarlanmasını da sağlıyor.

Sertrans’ın İlk Renault Trucks T Evo Çekicileri, Avrupa Yolunda
Sertrans Logistics ve Renault Trucks’ın 30 yıldır devam eden çözüm ortaklığı, 80 adetlik
yeni T EVO çekici yatırımı ile sürüyor.

T

ürkiye’nin lider lojistik şirketi
Sertrans Logistics, gelişen
iş hacmi doğrultusunda filo
yatırımlarına da devam ediyor.
Sertrans, Renault Trucks iş
birliğinde sahip olduğu tek markalı öz mal
filosunu 80 adet Renault Trucks yeni T EVO
480 4x2 X-Low çekiciler ile güçlendiriyor.
30 yıldır düzenli olarak Renault Trucks çekici
alımı gerçekleştiren Sertrans, son 6 yıldır
sadece Renault Trucks araçlar ile filosuna
yatırım yapıyor. Renault Trucks’ın sunduğu
toplam çözümlerin avantajlarından faydalan
Sertrans’ın yeni araç teslimat törenine
Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı
Nilgün Keleş, Strateji ve Mali İşlerden
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan
Keleş, Sertrans Logistics UKT Koordinatörü
Hüseyin Ali Kabataş ve TRANSER Filo
Operasyonları Direktörü Gökhan YETİŞ
katılırken Renault Trucks Türkiye Başkanı
Sebastien Delepine, Satış Direktörü Ömer
Bursalıoğlu ve Koçaslanlar Otomotiv Genel
Müdürü Mesut Süzer törende bulundular.
YATIRIMLARINA ARA VERMİYOR
Toplantıda Sertrans olarak hedeflerini
açıklayan Sertrans Logistics Yönetim Kurulu
Başkanı Nilgün Keleş; “2023’te ülkemizin
en büyük e-lojistik şirketi, 2025’te ülkemizin
en büyük lojistik organizasyonu ve 2030’da
ülkemizin en büyük lojistik şirketi olmayı
hedefliyoruz. Bu noktada ilk hedefimiz,

gerçekleşti diyebiliriz. Yurt dışı büyüme
planımız da net. 2022 yılında yapacağımız
yeni yatırımlarla gerek depolama gerekse
taşımacılık operasyonlarında büyümeye devam
edeceğiz. Önümüzdeki dönemde ülkemiz
özelinde toplam depolama kapasitemizi 240250 bin metrekare seviyelerine çıkartacağız.
Bu kapasitenin büyük bir kısmı da e-ticaret
lojistiği operasyonlarına ayrılacak. Ayrıca
Almanya başta olmak üzere açacağımız yeni
ülke ofisleri ve depolarla yurt dışında da
büyümeyi sürdüreceğiz. Geçtiğimiz yıl Almanya
depomuzun açılmasıyla buradaki süreç
başladı, büyüyerek de devam edecek. Bu ülkeyi
önümüzdeki dönemde yeni ülkeler izleyecek.
Buna dair hazırlıklar mevcutta devam ediyor”
şeklinde açıkladı.
YÜZDE %30 BÜYÜDÜ
Özelikle uluslararası nakliyede pazar payı
gelişim sürecinde Renault Trucks ile süregelen
30 yıllık iş birliklerinin önemine de değinen
Nilgün Keleş; “Filomuz, ekibinizin bir parçası
ve güvendiğiniz iş ortağı ile yola devam etmek
önemli. Bir taraftan filo yatırımı yaparken, bir
taraftan da ticaretin yükselen değeri e-ticaret
lojistiği alanında yatırımlarımız sürüyor.
Teknoloji bir diğer yatırım alanımız ve lojistiğin
yeni ihtiyaçlarına uygun teknoloji yatırımları
yapıyoruz. Bu kadar titizlikle sürdürdüğümüz
büyüme stratejimizde filomuzun da son
teknolojide ve sektöre öncülük eden donanımda
olmasına özen gösteriyoruz. Bu nedenle yeni

Renault Trucks’ın yeni EVO serisi çekicilerini
filomuza kattığımız için heyecan duyuyoruz”
diye belirtti.
İVMELENME SÜRECEK
Sertrans, pandemi şartlarına rağmen
yatırım iştihanı kaybetmeyen sektördeki
sayılı oyunculardan biri oldu. 2021 yılında
büyüme ivmelerinin arttığına dikkat çeken
Nilgün Keleş; “Özelikle ülkemizin en önemli
ihracat ve ithalat pazarları arasında yer alan
İspanya, Portekiz, Fransa ve Almanya’da ciddi
bir pazar payımız var. Bugün Portekiz’e giden
her 100 aracın yaklaşık yüzde 50’si bizim
araçlarımızken İspanya’da yüzde 30’a yakın
bir pazar payımız var. Fransa ve Almanya’da
birçok global markanın bir numaralı hizmet
tedarikçisi durumundayız. Öte yandan
mevcutta 200’e yakın ülke ve 800’e yakın
noktada müşterilerimize hizmet sunuyoruz.
2020 ve 2021 yılı taşımacılık operasyonları
için zorlu yıllardı ancak pandemi sürecinde
sektörde birçok şirket ciddi sıkıntılar yaşarken
Sertrans olarak yatırım yapmaya ve büyümeye
devam ettik” diyerek ekledi.
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Scania’dan Çavdaroğlu Nakliyata Teslimat

2021 yılını en çok tercih edilen ithal çekici markası olarak tamamlayan Scania, 2022 yılında
da teslimatlarını sürdürüyor.

İ

stanbul merkezli Çavdaroğlu Uluslararası
Nakliyat, filosuna 10 adet Scania 540S
çekici dahil etti. Çavdaroğlu Nakliyat’ın
yeni araçları Tuzla Scania tesislerinde,
firma sahipleri Osman Çavdaroğlu, Ünal
Çavdaroğlu ile şirket çalışanlarından Batuhan
Kayıkçı, Turgut İpek ve Ertan Çebi’ye, Tuzla
Scania Satış ve SSH Yöneticisi Volkan Kahya
tarafından teslim edildi.

“FİLOMUZ GENİŞLİYOR”
Firma yetkilileri yeni araçlarını alırken
“2001 yılında Çatalca’da başladığımız
faaliyetlerimize 2 bin metrekare kapalı, 3
bin metrekare açık alan deposu ile lojistik
çözümler sunuyoruz. Türkiye genelinde 81
ile hizmet verirken, İsveç, Norveç, Finlandiya
ve Danimarka’ya taşımacılık yapıyoruz.

Filomuzda halen
50 adet çekicimiz
bulunmaktadır.
Yeni araçlarımızı
da bir İskandinav
markası olan Scania
olarak tercih ettik”
şeklinde konuştular.
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Muğla Kamil Koç’un tercihi ödüllü MAN Lion’s Coach oldu
Şehirlerarası seyahat sektörünün güçlü firması Kamil Koç’un Muğla işletmecisi DG Otomotiv,
filosunu “2022-Sürdürülebilir Otobüs Ödülü’ sahibi MAN Lion’s Coach ile güçlendirdi.

M

AN yeni Lion’s Coach otobüsleri
çevreci motoru, yüksek yakıt
tasarrufu, eşsiz teknolojisi,
ileri güvenlik sistemleri ve
olağanüstü konforu ile seyahat sektörünün
gözdesi olan MAN Lion’s Coach, 2022 yılında
işletmelerin tercihi olmaya devam ediyor.
Üstün nitelik-leri ile yeni yılda başarısını
“Sustainable Bus Award (Sby Award) 2022Sürdürülebilir Otobüs Ödülü” ile taçlandı-ran
Lion’s Coach’u filosuna katan son firma ise, DG
Otomotiv oldu.
FİLOYA GÜÇ TAKVİYESİ
Yeni otobüsleri ve kaliteden ödün vermeyen
müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı
ile bölgenin önemli marka-ları arasında
yer alan DG Otomotiv, sıfır otobüs yatırımı
kapsamında filosuna 4 adet, 13 metre 2+1
VIP koltuk düzenli MAN Lion’s Coach kattı.

Ankara, Akyurt’taki MAN Tesislerinde
düzenlenen teslimat törenine DG Otomotiv’in
ortakları Haluk Beyimoğlu ve Semih Emre
Oskay ile MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.
Ş. adına Otobüs Satış Bölge Yöneticisi Emrah
Albustanoğlu katıldı.

avantajı bir arada sunuyor. Yolcularımız,
Lion’s Coach ile seyahat etmekten mutlu,
biz ise aracın işletmemize sağladığı avantajlardan memnunuz. Yeni otobüslerimiz;
memleketimize, firmamıza ve yolcularımıza
hayırlı olsun” dedi.

“AVANTAJLARDAN MENUNUZ”
Törende konuşan DG Otomotiv’in
ortaklarından Haluk Beyimoğlu, seyahat
filosuna 4 adet yeni Lion’s Coach kat-maktan
mutluluk duyduklarını belirterek, “Seyahat
sektöründe araç ve hizmet kalitesi her
zaman en öncelikli gelir. Biz de firma olarak,
yolcularımıza daima en yeni otobüslerimiz
ile en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bu
hizmet sunarken de Lion’s Coach bize pek
çok açıdan önemli ayrıcalıklı katkılar sağlıyor.
Lion’s Coach gerek güvenliği, yüksek tasarrufu
ve ileri teknolojisi gerekse de konforu,
güvenliği ve satış sonrası hizmetleri ile birçok

“DAHA DA GÜÇLENDİK”
MAN ile olan iş birliklerini yeni Lion’s
Coach otobüsleri ile daha da güçlendirdiklerini
vurgulayan DG Otomotiv’in ortağı Semih
Emre Oskay da “MAN ile olan bu değerli yol
arkadaşlığımızı önümüzdeki süreçte yeni
alımlarla daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Bu
yol arkadaşlığımızda bizlere her türlü desteği
sağlayan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A. Ş.
Otobüs Satış Direktörü Can Cansu ve Otobüs
Satış Bölge Yöneticisi Emrah Albustanoğlu’na
özellikle teşekkür ediyorum. MAN ile bundan
sonra da birlikte yürümeye devam edeceğiz”
diye konuştu.

Güler Nakliyat’ın 2. Kuşağı Da ‘’Tırsan’’ Dedi
Güler Nakliyat 2. Kuşağıyla da Tırsan ile yoluna devam ederek geleneği bozmadı.
50 adetlik yeni yatırımıyla filosundaki Tırsan araç sayısını 225’e çıkardı.

L

ojistik sektörünün köklü firmalarından Güler Nakliyat,
filosuna 50 adet Hafif Tenteli Perdeli Treyler ve Tenteli
Perdeli Multi Ride ekledi. Bu son yatırımı ile filosundaki
Tırsan araç sayısını 225’e çıkardı. Müşterilerinin ihtiyaçları
doğrultusunda geliştirdiği en geniş ürün gamıyla sektöre yön veren
Tırsan, Adapazarı fabrikasında son sürat teslimatlara devam ediyor.
Tırsan’ın gerçekleştirdiği teslimat törenine; Güler Nakliyat Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Naci Güler, Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Güler
ve Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda da CEO’su olan Durmuş Güler
ve Tırsan Treyler Satış Yöneticisi Özgür Ayçiçek katılım gösterdi.
DÜNDEN BUGÜNE GÜLER NAKLİYAT
Güler Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Naci Güler,
gerçekleştirilen törende yaptığı açıklamada; “Tırsan ile 30 yıl önce
başlayan başarılı iş birliğimize 2. kuşakla da hız kesmeden devam
etmekteyiz. Yıllardır gelişmekte ve büyümekte olan firmamızda
değişmeyen en önemli şey Tırsan’a duyduğumuz güvendir.
Firmamızın, Türkiye genelinde 9 şubesi bulunmaktadır. Bu 9
şubemizden Türkiye’nin her iline komple parsiyel yük taşımacılığı
yapmaktayız. Türkiye’nin dört bir yanında, gece gündüz hız kesmeden
operasyonlarımıza devam etmekteyiz. Bu nedenle operasyonlarımızda
kullandığımız araçların zorlu yol koşullarına ve tüm iklim şartlarına
dayanıklı olması gerek. Bu bağlamda tercihimizi hep Tırsan’dan
yana kullanıyoruz.
Tırsan araçları, uzun
yollarda bize hem yakıt
tasarrufu sağlıyor hem
de sağlamlığıyla bize
güven veriyor. Tırsan’da
ihtiyaçlarımıza yönelik her
türlü aracı bulabiliyoruz.

Müşterilerimize kaliteli ve hızlı hizmet vermek için araç
tercihlerinde her zaman Tırsan’ı tercih etmekteyiz.” ifadelerini kullandı.
TIRSAN HAFİF TENTELİ PERDELİ TREYLER ÖZELLİKLERİ
Tırsan’ın ödüllü Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilen Hafif Tenteli
Perdeli Treyler, daha fazla yük taşıma avantajı sunarken, sahip olduğu
patentli K-Fix yük bağlama sistemi sayesinde yükünüzü ekstra ekipman
gerektirmeksizin sabitlemenizi sağlar ve yan kapaklarla kullanımına
uygundur. Tırsan Hafif Tenteli Perdeli Treyler, mekanik çatı kaldırma
sistemi sayesinde, 3 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma
kolaylığı sunarken; yan kayar perde ve kayar çatı özelliği sayesinde
müşterilerine maksimum verimliliği sunmaktadır.
TIRSAN TENTELİ PERDELİ MULTİ RIDE ÖZELLİKLERİ
Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçlar, çift süspansiyon sistemi ile
ayarlanabilir beşinci teker yüksekliğine sahip olup, çekici ayırt etmez.
Bu sayede hem midilli hem de yarı midilli çekiciler başta olmak üzere
tüm çekicilerle eşleşebilir. Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler,
yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her
biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya
olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet
sertifikasına sahiptir. Öte yandan aracın, şasi ve çelik aksamları çinko
tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalıdır. Mekanik
çatı kaldırma sistemi sayesinde; 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme
ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan
kayar perde ve kayar çatı özelliği sayesinde müşterilerine maksimum
verimliliği sunmaktadır. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı
sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı
sağlamaktadır. Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Gümrük Mevzuatı
kurallarına tam uyumu ile uluslararası yük taşımacılığı gerçekleştiren
müşterimiz için doğru çözümdür.

SEÇ Turizm’e 10 Adet Maraton Satışı
MAPAR Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanımız Yalçın Şahin, Seç Turizm Yönetim Kurulu
Başkanı Ömer Konukoğlu ile bir araya geldi.

S

EÇ Turizm Yönetim Kurulu Üyeleri Settar Konukoğlu ve Saip
Konukoğlu, MAPAR Otomotiv yetkililerimiz Ender Keskin,
Mehmet Akın Şahin ve TEMSA Bölge Satış Yöneticisi İlker
Canbolat’ında yer aldığı görüşmede SEÇ Turizm ile 10 adet
sıfır TEMSA MARATON için anlaşma sağlandı. MAPAR Otomotiv
ailesi olarak otobüslerin SEÇ Turizm ailesine hayırlı olmasını diliyoruz.
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Nuh Çimento Karbon Ayak İzini Sıfırlamayı Hedefliyor

Karayolu taşımacılığında üst düzey performans

Nuh Çimento, karbon ayak izini sıfıra düşürme hedefleri çerçevesinde çimento faaliyetlerinde
kullandığı dizel yakıtlı Kaya Kamyonlarını Elektrikli Kamyonlara dönüştürecek.

Pirelli marka endüstriyel ve ticari lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon, R02 PRO Trailer
Plus ile verimli ve çevre dostu bir sürüş vaat ediyor.

N

uh Çimento, 2030 yılına
kadar çimento faaliyetlerinde
karbon ayak izini düşürme
ve net sıfır emisyon
hedefleri çerçevesinde dizel
yakıtlı araç ve iş makinelerinin tamamını
elektrikliye dönüştürmek için 2018 yılında
dizel ekskavatörlerini elektrikliye çevirmeye
başladı. Yeni proje ile de sürdürülebilirlik
taahhütlerini gerçekleştirme yolunda teknolojik
işbirliği yaptığı ABB ile birlikte 30 yıldır
kullanımda olan kaya kamyonlarını elektrikliye
dönüştürmekararı verdi.

BÜYÜK İŞ BİRLİĞİ
Nuh Çimento ve ABBarasındaki bu
işbirliği ile yüksek güçlü ve uzun ömürlü
enerji depolama sistemlerinin kullanılmaya
başlanması, kaya kamyonlarının işletmecilik
maliyetlerini düşürecek, daha uzun
kullanılabilirlik ömrü sunacak ve daha yüksek
verimlilik sağlanmasına zemin yaratacak.
Kaya kamyonları yokuş aşağı giderken
ortaya çıkan rejeneratif enerji,bataryaların
yeniden şarj edilmesini sağlayacaktır. Bu
kullanım şekli ile Kaya Kamyonlarının genel
verimliliği artırılarakşarj ihtiyacı azalacaktır
ve operasyonel verimlilik artacaktır. 30 yıldır
Nuh Çimento maden sahalarında kullanılan
kaya kamyonlarının tamamen elektrikle çalışan
makinelerin arasına dahil olmasına ve uzun
yıllar boyunca kullanımda kalmasına olanak
sağlanacaktır.

D

ünyada endüstriyel ve ticari
lastik odaklı tek şirket ve Pirelli
marka kamyon, otobüs, tarım
ve iş makinesi lastiklerinin
lisanslı üreticisi Prometeon,
385/65 R 22.5 ölçülerindeki R02 PRO Trailer
Plus ile karayolu taşımacılığına yeni bir soluk
getiriyor. Prometeon teknolojisiyle üretilen
R02 PRO Trailer Plus, hem bölgesel hem de
uzun yol taşımacılığı için tüm yollara uygun
tasarımıyla her hava koşulunda sağlamlık,
dayanıklılık ve verimlilik sunuyor.

R02 PRO Trailer Plus’ın omuz yapısı,
parçalanma ve kopmaya karşı yırtılma direncini
ve yanal kaymaya karşı direnci destekliyor. Yeni
desen geometrisi ile ıslakta üstün frenleme
ve etkili su tahliyesini garanti eden R02 PRO
Trailer Plus, lastik içine entegre edilen RFID
çipi ile de lastik yönetim ve takip sistemleriyle
bağlantı kurulmasına imkan veriyor. R02 PRO
Trailer Plus’ın sahip olduğu teknolojiler ayrıca
kullanıcılarına uzun lastik ömrü ve aşındırıcı
zeminlerde dahi üstün yol tutuşu ile güvenli
sürüş ve konfor yaşatıyor.

TAŞIMA KAPASİTESİ ARTIYOR
Yenilikçi sırt deseni ve yeni kauçuk
formülasyonu, kaplanabilirliği desteklemek,
sağlamlığı ve kilometre performansını
artırmak için tasarlanan R02 PRO Trailer
Plus, yük endeksinin 160’tan 164’e çıkarılması
sayesinde lastik başı 500 kilogram ek taşıma
kapasitesi sağlıyor. Bu artış ile yük taşıma
kapasitesi önceki versiyona göre aks başına 9
tondan 10 tona artırılıyor.R02 PRO Trailer
Plus’ın yeni kauçuk
formülasyonu, geniş
sırt deseni ve optimize
edilmiş kanalları, düzenli
aşınma sağlıyor ve
kilometre performansını
artırıyor. Tamamen yeni
sırt tasarımı ve yenilikçi
hamuru da düşük
yuvarlanma direnci ve
dayanıklılık yaratırken

BP’den Turpak Çalışanlarına Ödül!

Türkiye akaryakıt sektörünü, 1999 yılında taşıt tanıma vasıtası ile otomasyonla tanıştıran
Turpak, ülkenin önde gelen akaryakıt şirketlerinden BP Türkiye tarafından ödüle layık görüldü.

S

ektörün değişmez altın kurallarından biri olan yol güvenliği
konusunda BP Türkiye, Turpak bayilerinde görev alan araç
sürücülerini ödüllendirdi. Turpak Operasyonlar Genel Müdür
Yardımcısı Cumhur Etiz, konuyla ilgili olarak “Turpak olarak
sıfır risk ve sıfır kaza prensibimizin bir yansıması olarak ekibimizde
araç kullanan çalışanlarımızın 1 yıl içerisinde herhangi bir kazaya
karışmamış olması ve hiçbir şekilde trafik cezası almaması, BP Türkiye
tarafından ödüllendirildi. BP Türkiye’ye teşekkürü borç biliriz.”
açıklamasını yaptı.
ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ
Ülkemizi taşıt tanıma teknolojisiyle birlikte akaryakıt sektörünü
otomasyonla tanıştıran Turpak, BP Türkiye tarafından ödüllendirildi.
BP Türkiye’nin yaptığı değerlendirmeler ile 1 yıl içerisinde herhangi
bir kazaya
karışmamış ve
trafik cezası
almamış Turpak
bayii çalışanlarına
ödüller takdim
edildi. BP
Türkiye’ye
teşekkürlerini

ileten Turpak Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Etiz,
“Turpak olarak yol güvenliği konusunda araç kullanan her çalışanımızın
farkındalığını artırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca 1,5
yıldır yapılan her kilometre karşılığı ortaya çıkan karbonu nötrlemek
adına TEMA Vakfı’na fidan bağışında bulunuyoruz.” dedi.
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Doğa ile Buluşma Vakti: Volkswagen Caddy
Ticari segmentte büyük sükse yapan ve birçok rakibinden üstün yönleriyle ön plana çıkan
Volkswagen Caddy, şimdilerde maceraperest kamp düşkünlerini de hedefine alıyor.

V

olkswagen Caddy son neslinde
zaten tasarım olarak fazlasıyla
iddialı. Hatta bir çok rakibinden
de daha sıkı göründüğü bir
gerçek. Daha fazla keskin hat
ve kıvrımlarıyla otomobil dinamik olduğunu
hissettiriyor. Ön bölümde kocaman bir ağzı
andıran ızgara dikkat çekerken, far grubu
ise otomobilin teknolojik yapısını ön palana
çıkarmış. Bunun yanı sıra yanda yer alan
çift sürgülü kapı özellikle iniş ve binişleri
kolaylaştırıyor. Arkada tek parça bagaj kapağı
özellikle yükleme alanı ferahlığı konusuna
fazlasıyla katkı sağlıyor.

MODERNLEŞEN KOKPİT
Caddy, ailedeki diğer otomobiller ile benzer
bir kokpit yapısıyla geliyor. En büyük değişim
ise ön konsolun tamamı olarak görebiliriz. Orta
konsoldaki ekran ve vites seçici, bu segmentte
görmeye alışık olmadığımız detaylardan.
Koltuklar sizi çok iyi sarıyor ve uzun seyahatler
boyunca daha az yorulmanıza katkı sunuyor.
KAMP DÜŞKÜNLERİNE ÖZEL ÇADIR
Free Camp marka çadır ile otomobil
özellikle hafta sonlarınızı şenlendirecek. Aracın
renginde tasarlanan dış kabuk ile çadırınız
kullanılmadığı zamanlarda güvende.

Çadırı kullanmak için kurulum ise oldukça
basit. Yanlardaki kancalardan kurtulduktan
sonra çadırın üst bölümünü yarım tur açıp
içerideki aparatları takıp, çadırın ön tabanını
aracın yanına uzatmanız yeterli olacaktır.
Çadırda geniş ailelere fazlasıyla alan var. 4
kişiye kadar ailenin kalabileceği çadır özel
olarak tasarlanmış. Terleme ve benzeri
sorunların ortadan kaldırılması için nefes alan
bir yapı ile organize edilmiş. Bunun yanında
özel seri Caddy kamp tutkunlarına buz dolabı
opsiyonu da sunuyor. Çakmaklık ile çalışan buz
dolabı araç ile hareket halinde olsanız da, zorlu
dağ koşullarında da hizmet vermeye devam
ediyor.

GÜÇLÜ MOTOR SEÇENEĞİ
Volkswagen Caddy, 2.0 litrelik dizel makine
ile geliyor. Bu motor 122 Ps güç ve 320 Nm tork
değeri üzeriyor. 0-100 hızlanmasını model 11.4
saniyede tamamlıyor. Modelin tüketim verisi
ise 4.4 litre. Manuel seçeneği bulunan model,
otomatik kombinasyonunda DSG şanzıman ile
satın alınabiliyor.
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