
Ford Otosan’ın ağır ti-
cari araç markası Ford
Trucks’ta Genel Müdür
Yardımcılığı görevine
Serhan Turfan atandı. 31
Aralık tarihi itibarıyla
emekli olacak Ahmet
Kınay’dan koltuğu 1
Ocak 2018’de devralacak
Turfan, 2014 yılından bu
yana Ford Trucks Türki-

ye Direktörlüğü görevini yürütüyor.  Ata-
türk Fen Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun olan, MBA programını Marmara Üni-
versitesi’nde tamamlayan Turfan, aktif iş
hayatına 1995 yılında Ford Otosan’da
başladı. 2000-2010 yılları arasında Satış
Planlama Müdürlüğü, Satış Müdürlüğü
ve Pazarlama Müdürlüğü görevlerinde
bulundu. 2010 yılında Servis ve Yedek
Parça Direktörlüğü’ne getirildi. Son 7 yıl-
dır çeşitli direktörlük pozisyonlarını yü-
rüten Turfan, son olarak Ford Trucks
Türkiye Direktörlüğü görevindeydi.  1972
yılında Eskişehir’de doğan Serhan Tur-
fan, evli ve 1 çocuk babasıdır.
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UND'den Eximbank'a 
teşekkür ziyareti

T ürk EXİMBANK Genel
Müdürü Adnan YILDI-
RIM’a bir teşekkür ziyare-
ti yapan UND Yönetim

Kurulu Lojistik Hizmet İhracatının
arttırılması amacıyla Eximbank
tarafından Lojistik sektörünün bil-
gilendirilmesi ve desteklenmesi
konusunda verdiği desteklerden
dolayı Eximbank Genel Müdürü
Adnan YILDIRIM’a teşekkür etti.
Lojistik sektörünün ülkemiz dış ti-
careti için stratejik önemine deği-
nen Çetin Nuhoğlu “ Hükümetimiz
son yıllarda hizmet ihracatına
özellikle de Lojistik hizmet ihraca-
tına gereken desteği vermiştir.

¥ Hizmet İhracatçıları Birliğinin
kurulması

¥ Lojistik sektörüne de Turquality
ve Marka desteğinin sağlanması

¥ Hizmet Fuarlarına katılımın da
destekler kapsamına alınması

¥ Ülkemizde ilk kez 2023 Hizmet
İhracat Stratejisi belirleme çalışma-
larına başlanması

¥ 500 büyük hizmet ihracatçısının
tespiti ve ödüllendirilmesi Bunlardan
bazılarıdır. 

Özellikle Eximbank üzerinden sağ-
lanan kredi desteği sektörümüz için
can suyu niteliğindedir. Ekonomi Ba-

kanımızı Nihat ZEYBEKÇİ hizmet ih-
racatına yönelik devrimsel adımlar
atılmasını sağlamıştır. Ekonomi Ba-
kan yardımcılığı görevinden beri sek-
törümüzden desteğini esirgemeyen
Eximbank Genel Müdürü Sn Yıldı-
rım’ın katkılarını da unutamayız” dedi

İhracat odaklı bakıldığında diğer
sektörlere göre farklı özellikleri ol-
duğunu ifade eden Nuhoğlu “Toplam
50 Milyar USD Hizmet ihracat geliri
içinde payımız 15 Milyar dolar. Bu
rakam ürün ihracatının yüzde 10’un-
dan fazladır. Toplam İhracat içindeki
katma değere bakıldığında payı çok
daha fazla. Bu yönüyle sektörümüz
bizatihi kendisi döviz kazandırıcı bir
ihracat olması yanında ürün ihra-
catının başarısı için en stratejik sek-
tördür. Amaç ihracatı artırmak ise
Lojistik, 1 koyup 10 alınacak bir sek-
tördür” dedi.

2023 yılında 150 milyar dolarlık
hizmet ihracatına ulaşmak için Lo-
jistik sektörü üzerine düşen 50 milyar
dolarlık katkıyı sağlayacaktır ancak
bunun için yapılması gerekenler var
diyen Nuhoğlu “Bu günkü İhracat
rakamı 2023 yılında 50 milyar doları
aşar. Bu hedefe ulaşmak için tabiiki
8 Bakanlığımızın müsteşarlarından
oluşan Lojistik Koordinasyon Ku-

rulunun ve 9 Bakanlık, Müsteşar ve
yardımcılarından oluşan Ticareti Ko-
laylaştırma Kurulu’nun önemi çok
büyüktür. Asya, Avrupa ve Asya’nın
kesişim noktasında olan ülkemiz
için Lojistik Öncelikli Stratejik konu
olarak ele alınmalıdır. Özellikle Çin
tarafından ilan edilen Tek Kuşak,
Tek Yol “One Belt One Road” inisiyatifi
Asya ve Avrupa ticaretinde Türki-
ye’ye önemli bir lojistik katma değer
sağlayacaktır. AB ile ilişkilerin de
seyri hiç şüphesiz başarı için çok
önemli olan ikinci konudur. Bugün
için toplam ihracat içinde yüzde
50’den fazla paya sahip olan Batı ile
siyasi ve ticari ilişkilerin gidişatı hiz-
met ihracatımızda önemli bir etken
olacaktır.

Lojistik hizmet İhracatının toplam
ihracatımız içindeki payının çok iyi
seviyede olduğunu ifade eden Exim-
bank Genel Müdürü Yıldırım; “Ülke-
miz ihracatla kalkınıyor. Katma de-
ğeri daha yüksek olan Lojistik hizmet
ihracatı bizim için stratejik bir alandır.
Temel misyonu ihracatı ve döviz ka-
zandırıcı faaliyetleri desteklemek
olan Eximbank ürün ihracatımızı da
daha rekabetçi kılan Lojistik sek-
törüne verdiği desteği arttırarak de-
vam ettirecektir” dedi. 

Petrol ofiSi cfo’Su
SerhAn ulgA olDu

Petrol Ofisi, Chief Financial
Officer (CFO – Finans Direktö-
rü) görevine alanının deneyimli
ismi Serhan Ulga getirildi. Tür-
kiye akaryakıt ve madeni yağ
sektörünün lider markası Pet-
rol Ofisi, üst düzey yönetici
kadrosuna yeni bir isim ekledi.
Chief Financial Officer (CFO –
Finans Direktörü) görevine,
alanının deneyimli ve önemli
isimlerinden Serhan Ulga atan-

dı.  Türkiye ve ABD’de 30 yıllık deneyime sahip
olan Ulga kariyerinde; finansal hizmetler, oto-
masyon, medikal cihazlar, medya ve boya sek-
törlerindeki önde gelen ulusal ve uluslararası
firmalarda, finans alanında çeşitli yöneticilik
görevlerinde bulundu. Boğaziçi Üniversitesi İş-
letme Bölümü mezunu Ulga’nın ABD’de mali
müşavirlik (CPA) yapma yetkisi bulunuyor.
Uluslararası tanınırlığı olan yetkinlik sertifikası
CMA sahibi de olan Ulga, Petrol Ofisi’ne katıl-
madan önce son olarak Pegasus Hava Taşıma-
cılığı’nda CFO’luk görevini yürütüyordu. 

T
emmuz 2016 da Avrupa
medyasında  çıkan  kam-
yon karteli konusundaki
haberlere göre;

‘’Yasalara göre fiyatları anlaşarak
belirlemek yasak olmasına rağmen,
kamyon üreticilerine, anlaşarak fi-
yatları belirledikleri için, AB komis-
yonu yaklaşık  3 milyar EURO ceza
verdi.

1997 yılından itibaren,  MAN, Vol-
vo / Renault, Daimler, Iveco ve DAF
firmalarının, 14 yıl boyunca ,  satış
fiyatlarını ve emisyon azaltma tek-
nolojilerinin  yürürlüğe giriş  takvim-
lerini birlikte belirledikleri ve AB kar-
tel mevzuatını ihlal ettikleri  tespit
edilmiştir. Bu nedenle, AB Rekabet
Kurumu ,  kamyon üreticilerine yak-
laşık  2.930.000.000 EUR rekor
para cezası  vermiştir

VW firmasının grup şirketi
MAN'ın  , etkin pişmanlık bildirimi
nedeni ile affedilmiştir.Tüm kamyon
üreticileri kartele katılımlarını kabul
etmiştir ve  kendi paylarını onayla-
mışlardır. Sadece , uzlaşma yapıl-
mayan SCANIA firmasına karşı,
normal anti kartel davası devam et-
tirilecektir..

Komisyon, rekabeti ihlal eden bu
davranış nedeni ile zarara uğrayan
kişi veya firmaların, üye devletlerin
mahkemelerine başvurarak  tazmi-
nat talebinde bulunabileceklerinin
belirtmiştir.

Araç alıcıları nasıl tazminat ta-
lebinde bulunabilirler?

Kartelin geçerli olduğu 1997-
2011 arasında , söz konusu marka-
ların araçlarını alan  tüm firmalar
zararlarının tazmini için şikayette
bulunabileceklerdir. Bu çerçevede,
uzmanların görüşlerine göre, tazmi-
nat miktarı satış  fiyatının %10 ile
%20'si arasında olabilecektir.

Tazminat taleplerinde, firmaların
kullanabileceği birkaç yöntem bu-
lunmaktadır.

Münferit olarak şikayette bulun-
mak. Yüksek maliyetler nedeni ile
risklidir.

Tazminat talepleri, bu maksatla

Serhan Ulga

Serhan Turfan

AlmAn SilAhlı
Kuvvetleri 
AB KAmyon

Üreticilerine 
tAzminAt 

DAvASı Açtı!

kurulmuş bir şirkete devredilerek bu
şirket üzerinden veya, zarar gören
birden çok şirketin taleplerinin bir-
leştirilmesi suretiyle yapılabilecektir.
Böylece, bireysel maliyetler düşe-
cek ve  zarar verenler üzerinde
baskıyı ve zararı tazmin etme ihti-
mallerini arttıracaktır’’

Bu konudaki gelişmelerden en
dikkat çekici olanı ise, Alman De-
miryolları (DB) nın  liderlik ettiği ve
Alman Silahlı Kuvvetleri ve  300 ka-
dar  özel şirketin dahil olduğu gru-
bun 2017 yılı sonlarına doğru, söz
konusu kamyon üreticileri aleyhine
tazminat davası açmasıdır. Dava
16.600  kadar aracı kapsamaktadır
ve talep edilen tazminat 176 Milyon
EUR kadardır. 

Türkiye’de kamyon üreticilerinin
benzer bir girişimi olmuş mudur,
Türk alıcılar bundan  etkilenmiş mi-
dir? Bu konuda herhangi bir somut
bilgi yoktur. Bu yazının sahibi tara-
fından Rekabet Kurumu’ndan ‘’Bilgi
Edinme Hakkı Kanunu’’ kapsamın-
da  Ağustos 2016 da bilgi istenmiş-
tir.

Rekabet Kurumu’nun bu konu-
daki cevabi yazısı şu şekildedir;

‘’Kurumumuza 1997-2011 yılları
arasındaki döneme ilişkin olarak re-
kabet kurallarının ihlal

edilmesi gerekçesiyle AB Komis-
yonu tarafından Avrupa’daki çekici
üreticilerine çeşitli

cezalar verildiğini; rekabet ihlalleri
nedeni ile araç fiyatlarında %10-
%20 oranında bir artış

yaşandığını; ayrıca Avrupa’da
anılan ihlalden etkilenen firmaların,
çekici üreticilerinden

mahkemeler yoluyla tazminat ta-
lep etme haklarının bulunduğunu;
bahse konu rekabet

ihlalinden ülkemizin de etkilenmiş
olabileceği gerekçesiyle Rekabet
Kurumunun benzer bir

soruşturmayı Avrupa çekici üreti-
cileri hakkında başlatmayı düşünüp
düşünmediğini ve eğer

böyle bir soruşturma sonucunda
ihlalin varlığı tespit edilirse bahsedi-
len dönemde araç alan

araç sahiplerinin tazminat talebin-
de bulunabilmelerinin mümkün olup
olmadığı hakkında bilgi

talep ettiğiniz başvurunuz ince-
lenmişdir.

Rekabet Kurumunun Avrupa’da

faaliyet gösteren çekici üreticileri
hakkında başlatmış olduğu

herhangi bir soruşturma bulun-
mamaktadır. Böyle bir soruşturma
açılması durumunda konuyla

ilgili bilgiler Kurumumuz internet
sitesinden paylaşılmaktadır.

Ayrıca, ortaya çıkmış bir rekabet
ihlalinden zarar görenlerin tazminat
hakkı, 4054 sayılı

Rekabetin Korunması Hakkında
Kanun’un “Rekabetin Sınırlanması-
nın Özel Hukuk

Alanındaki Sonuçları” başlığı al-
tında 57. ve 58. maddelerde düzen-
lenmektedir.

Bununla birlikte, bir rekabet ihlali
iddiasına dayanarak Kurumumuzun
işlem başlatmasını

talep etmeniz halinde, 2012/2 sa-
yılı Rekabet İhlallerine İlişkin Başvu-
ru Usulüne Dair

Tebliğ’de öngörü-
len esaslar dâhilinde
başvuru yapmanız
gerekmektedir.’’

Bu konudaki yo-
rumu siz okuyucu-
larımıza  bırakıyoruz!

BİLAL YEŞİL

Mars 
Logistics’ten 
yeni yatırım 
L ojistik sektörünün öncü

firması Mars Logistics,
İstanbul Anadolu Yaka-
sı’ndaki 27 bin metrekare

alana kurulu 4’üncü lojistik mer-
kezini faaliyete geçirdi. 2018’i yeni
lojistik merkeziyle karşılayan
Mars Logistics, yıl boyunca yatı-
rımlarına devam edecek

Lojistik sektöründeki liderliğini,
yaygın hizmet ağı ile sürekli ola-
rak güçlendiren Mars Logistics,
2018 yılı ile birlikte Anadolu Yaka-
sındaki 4’üncüsü lojistik merkezi-
ni açtı. Tuzla’da faaliyete geçen
yeni depolama merkezi, 27 bin
metrekarelik depolama hizmetleri
sunacak.

Mars Lojistik Uluslararası Taşı-
macılık Depolama Dağıtım, Mars
Hava ve Deniz Kargo, Mars Sigorta
ve Mars Logistics S.A.R.L. şirketle-
rinden oluşan Mars Logistics, faa-
liyete geçtiği 1989 yılından bu

yana farklı taşıma çözümleri ve
çevreci iş modelleriyle lojistik sek-
törüne öncülük ediyor. Dünyanın
her noktasına taşımacılık gerçek-
leştiren Mars Logicstics neredeyse
tüm sektörlere hizmet veriyor. 

Başarılı bir yıl geçirdiklerini
vurgulayan Mars Logistics Genel
Müdürü Ali Tulgar, “Geçtiğimiz yıl
ve önceki yıllarda olduğu gibi depo
ve filolarımıza yatırıma devam
edeceğiz. Hizmet ağımızı genişlet-
mek ve organizasyon hızımızı
daha da artırmak üzere Anadolu
Yakasında 4’üncü lojistik merke-
zimizi faaliyet geçirdik.  Tuzla Te-
peören’deki 27 bin metrekarelik
depomuz hedeflerimize ulaşma-
mıza katkı sağlayacak. 30 Milyon
Euro yatırımla devreye aldığımız
Hadımköy’deki 70 bin metrekare-
lik yeni lojistik merkezimizin açılı-
şını da 2018 yılı içinde gerçekleşti-
receğiz” dedi. 

Ford Trucks Genel 
Müdür Yardımcılığına
Serhan Turfan atandı

TOFED Başkanı Av. Birol Özcan bu iş birliğinin de-
vam etmesinde Shell’in yakıt kalitesinin ve yakıtla-
rının sağladığı verimliliğin ön planda olduğunu be-
lirtti. İş birliğinin 10. yılını kutlama etkinliğinde ger-
çekleşen imza töreninde Shell & Turcas ile TOFED
arasındaki anlaşma, 5 yıl daha uzatıldı.

Shell &Turcas ile TOFED arasında 10. yılını dolduran
iş birliğini 5 yıl daha uzatan anlaşmanın imza töreni,
Shell & Turcas CEO’su Felix Faber, Shell & Turcas Pe-
rakende Satışlar Genel Müdür Yardımcısı Murat Bir-
gül, TOFED Genel Yönetim Kurulu Başkanı Av. Birol
Özcan ve TOFED Genel Sekreteri Mevlüt İLGİN ile TO-
FED yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleş-
ti. TOFED ile Shell arasındaki uzun süreli iş birliğinden
mutluluk duyduklarını ifade eden Shell &Turcas
CEO’su Felix Faber “Yolcu taşımacılığı sektörü için
yakıt verimliliği ve istasyonlardaki hizmet kalitesi
çok büyük önem taşıyor. DYNAFLEX teknolojisi ile
geliştirdiğimiz yeni Shell yakıtlarını geniş istasyon
ağımızda TOFED üyeleri ile özel fiyatlarla buluştur-
maktan mutluluk duyuyoruz. Motor verimliliğini art-
tırmaya yardımcı olan yeni Shell yakıtları, 5 yılı aşkın
bir süre yaklaşık 3 milyon kilometre test edildi. 120
bilim insanının gerçekleştirdiği araştırma geliştirme
çalışmaları sonucunda motor performansını ve ve-
rimliliğini arttırmaya yardımcı olduğu ispatlanan yeni
Shell yakıtlarını, TOFED üyeleri Shell TOFED Kart ile
istasyonlarımızdan onlara özel bir indirim ile almaya
devam edebilecekler. TOFED ile olan iş birliğimizin
güçlenerek devam etmesi; TOFED üyelerinin daha
çok kazanmasını sağlıyor” diye konuştu.

TOFED Genel Başkanı Av. Birol Özcan ise imza tö-
reninde yaptığı konuşmada “İş birliğinde 10. yılı dol-
durduğumuz Shell & Turcas ile yeni bir anlaşma im-
zaladık. Bu anlaşma kapsamında Shell TOFED Kart
kullanan üyelerimiz tarafından çok beğenilen
DYNAFLEX teknolojisi ile geliştirilmiş Shell yakıtları-
nı Shell TOFED Kart kullanan üyelerimize 5 yıl bo-
yunca çok özel fiyatlarla sunmaya devam edeceğiz.
Shell TOFED kart sahibi olan yaklaşık 30 bin mes-
lektaşımız hem Shell’in yeni yakıtlarının sunduğu
verimlilikten hem de TOFED üyelerine özel fiyatlar-
dan faydalanacaklar; yakıt masraflarını azaltacaklar.
Yaptığımız anlaşmanın TOFED ve Shell için hayırlı
olmasını diliyorum.”dedi. Shell TOFED Kart, TOFED
üyelerine özel hazırlanan ve anında indirim uygula-
yan, ticari müşterilere özel bir indirim kartıdır. TO-
FED Kart, Türkiye genelinde şu an 900’ün üzerinde
anlaşmalı Shell istasyonunda yaklaşık 30 bin TOFED
üyesi tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Shell – TOFED
iş birliği 2022’ye

kadar uzatıldı
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T ürkiye ihracat lideri Ford
Otosan, Türkiye İhracat-
çılar Meclisi’nin (TİM)
düzenlediği “Türkiye’nin

500 Büyük Hizmet İhracatçısı”
araştırmasında “Mimari, Mühen-
dislik, Bilimsel ve Diğer Teknik
Hizmetleri” kategorisinde birinci-
lik ödülünün sahibi oldu. 2015 yılı-
nın da mühendislik ihracatı lideri
olan Ford Otosan, 2016 yılında
yaptığı 106 milyon Dolarlık mü-
hendislik ihracatıyla liderliği elin-
den bırakmadı.

Türkiye otomotiv sektörünün
öncü şirketi Ford Otosan, Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafın-
dan bu yıl ikincisi kez düzenle-
nen “Türkiye’nin 500 Büyük Hiz-
met İhracatçısı” araştırmasında,
2016 yılında gerçekleştirdiği 106
milyon Dolarlık  mühendislik ih-
racatıyla Türkiye’nin lider kuru-
luşu seçildi.  Ford Otosan, son 5
yılda Türkiye’den dünyaya 387
milyon doların üzerinde mühen-
dislik ihracatı gerçekleştirdi. Ford
Otosan’ın bugün sahip olduğu
yüksek mühendislik seviyesi,
Ford Otosan’ı ihracat liderliği ve
Türkiye’nin en büyük 2. sanayi
şirketi konumuna taşıdı.
YENİGÜN: “TİCARİ ARAÇLARDAKİ 
MÜHENDİSLİK DENEYİMİMİZ 
ÜST BOYUTLARA ULAŞTI”

Türkiye’nin ihracat şampiyonu
olarak, mühendislik ihracatının da
lideri olmaktan gurur duydukları-

nı belirten Ford Otosan Genel Mü-
dürü Haydar Yenigün, yaptığı de-
ğerlendirmede şunları söyledi:

“Ford Otosan olarak, bugün sa-
dece araçlarımızı değil, mühen-
dislik ve teknolojimizi de ihraç
ediyoruz. Tasarımdan itibaren
proje süreçlerinin içinde olmak,
dış kaynak bağımlılığını tama-
men ortadan kaldırarak bizleri
ortaya çıkardığımız ürünün tam
anlamıyla sahibi olma noktasına
getirdi. Ticari araçlarda sahip ol-
duğumuz mühendislik bilgi biri-
kimi oldukça önemli boyutlara
ulaştı. 1.500 Ar-Ge çalışanımızla ,
sadece Türkiye’de değil, tüm po-
tansiyel ihracat pazarlarında re-
kabet edecek ürünler sunabil-
mek için ileri teknolojiler üzerinde
çalışıyoruz. Dünyanın en büyük
kamyon pazarı olan Çin’de, Eco-
torq motorlarının üretimi için JMC
firması ile motor dahil olmak üze-
re komple kamyon üretimi için
teknoloji lisans anlaşması imza-
ladık. Yüzde 100 Türk mühendis-
lerinin emeğiyle geliştirilen Eco-
torq motorlu kamyonlar geçtiği-
miz ay Çin pazarı için Çin’de üre-
tilmeye başlandı ve Çin’de ‘Yılın
Kamyonu’ ödülünü kazandı. Tür-
kiye otomotiv sektörünün en bü-
yük Ar-Ge yapılanmasına sahip
Ford Otosan olarak, yüksek Ar-
Ge yeteneğimiz sayesinde mü-
hendislik ve teknoloji ihracatıyla
ülkemiz ekonomisine katkı sağ-
lamaya devam edeceğiz.”

Brisa ve WWF Anadolu
Turnaları İçin Doğa İçin Çal

K oç Topluluğu şirketlerinden
Otokar, otobüs sektördeki
liderliğini yeniledi. 7 metre-
den 18,75 metreye kadar

farklı uzunluktaki otobüsleri ile Türki-
ye'nin en geniş ürün gamına sahip
olan Otokar, Genel Müdür Yardımcısı
Basri Akgül, İç Pazar Ticari Araçlar sa-
tış Direktörü Murat Tokatlı, Otokar Pa-
zarlama Müdürü Tarkan Burak, Oto-
kar İç Pazar Ticari Araçlar Otobüs satış
Müdürü Murat Torun ve Otokar üst
düzey yöneticilerinin katıldığı toplantı
ile 2017 yılını değerlendirerek, 2018 yılı
hedeflerini açıkladı. 55 yıllık sektör
tecrübesi ile ürettiği otobüslerin yanı
sıra Ar-Ge, Endüstri 4.0 ve dijital dönü-
şüm alanında yaptığı çalışmalarla
sektörde birçok ilke imza atan Otokar,
2017 yılında da Türkiye'nin en çok ter-
cih edilen otobüs markası oldu.

"KÜÇÜK VE ORTA BOY OTOBÜS 
PAZARI YÜZDE 12 ARTTI"

son 3 yıldır daralan otobüs pazarın-
da 2016 yılına kıyasla 2017 yılında sa-
tışların yüzde 4 arttığını söyleyen Oto-
kar Genel Müdür Yardımcısı Basri Ak-
gül, "Otokar olarak sahip olduğumuz
başarılara yenilerini ekledik. 2017 Oto-
kar için verimli, yenilikler ile dolu bir
yıl oldu. Pazarda en çok büyüme kü-
çük ve orta boy otobüs alanında ger-
çekleşti. sektör yüzde 4 büyürken,
küçük ve orta boy otobüs segmenti
yüzde 12'lik büyüme yakaladı. 2017 yı-
lında gerçekleşen satışların önemli bir
bölümü belediye otobüsü satışlarında
ve küçük otobüs segmentinde yaşan-
dı. 2017 yılında toplam bin 488 adet
otobüs satışı gerçekleştiren Otokar, 25
kişi ve üzeri yolcu taşıyan otobüs pa-
zarında yüzde 28 pazar payı ile lider
oldu. Faaliyet gösterdiği alanlarda satı-
lan her 3 araçtan 1’i Otokar markalı
oldu. Otobüs pazarında en çok ürün
satışının yapıldığı küçük ve orta boy
otobüs segmentinde ise her 5 otobüs-
ten 2'si Otokar imzasını taşıyor" dedi.

“SEKTÖRE YENİ BİR 
SOLUK GETİRDİK”

Otokar'ın Ar-Ge çalışmalarından
aldığı güçle, yurt içi ile yurt dışında

kullanıcı beklenti ve ihtiyaçlarını de-
ğerlendirerek kısa sürede farklı araç-
ları pazara sunduğunu belirten Akgül,
şöyle konuştu; "Ulaşım sektöründe
pazardaki ihtiyaçlar neredeyse her yıl
değişkenlik gösteriyor. Beklentileri
karşılayabilecek ürünleri ve çözüm-
leri geliştirmek için yatırıma ara ver-
meden devam ediyoruz. Türkiye'de
ve yurt dışında müşterilerimizden
gelen talepleri değerlendirerek sultan
serimizi ve Doruk T otobüsümüzü
yeniledik, yeni otobüslerimiz Poyraz
ve sultan lF'yi geliştirip kullanıcıları-
mızın beğenisine sunduk. Yeni oto-
büslerimiz son yıllarda özellikle dü-
şük yakıt tüketimi yönündeki bek-
lentileri, şehir içi kullanımda manevra
kabiliyeti, performansı, yol tutuşu,
gelişmiş teknik ve güvenlik özellikle-
rinin yanı sıra yenilikçi tasarımlarıyla
büyük beğeni topladı. 8,4 metre
uzunluğundaki sultan lF, şehir içi
yolcu taşımacılığına yeni bir soluk
getirdi. Malatya ve İnegöl'e halk oto-
büsü teslimatları yaptık; Altur, Gürsel
Turizm, EfaTur, sözkur ve Tursan gibi
sektörün önde gelen firmalarına da
önemli teslimatlar gerçekleştirdik.”

“DÜNYAYI TAŞIYORUZ”
sektörün üst üste geçirdiği zorlu 2

yıla rağmen Otokar'ın ihracattaki ba-
şarısını 2017'de de devam ettirdiğine
dikkat çeken Basri Akgül, "Otokar
markalı araçlar; tasarımı, konforu,
teknolojisi, gücü ve düşük işletme gi-
derleri ile Avrupa'daki konumunu
güçlendirmeye devam etti. 2017’de ti-
cari araçlar alanında yaklaşık 70 mil-
yon Euro ihracat yaptık. Geçen yıl en
çok otobüs satışı yaptığımız ihracat
pazarları olan Fransa, İtalya ve İspan-
ya'daki toplam araç parkımız 2 bin
500 adede ulaştı. 18,75 metre uzunlu-
ğu ile şehir içi toplu taşımacılıkta sa-

hip olduğu özelliklerle yeni bir dönem
başlatan Kent Körüklü'yü ilk kez ih-
raç ettik. Balkanlar'daki araç parkı-
mız 500'ün üzerine çıktı. 60'tan fazla
ülkede milyonlarca yolcuyu taşıyan
Otokar araçları tabiri yerindeyse dün-
yayı taşıyor” dedi. 

"HAFİF KAMYONDA PAZARIN 
ÜZERİNDE BÜYÜDÜK"

Otokar'ın otobüsteki başarısını
2018'de lojistik alanına da taşımayı
hedeflediklerini belirten Otokar Genel
Müdür Yardımcısı Basri Akgül; "2017
yılında yenilenen araçlarımız arasında
hafif kamyon segmentine yeni bir so-
luk getiren Otokar Atlas da yer aldı.
Atlas kamyon satışlarımız pazar bü-
yümesinin üzerinde arttı. Atlas ile
2017'de pazar payımızı 3 puan artıra-
rak yüzde 11 pazar payına ulaştık. Yük
taşıma kapasitesi, güçlü donanım
özellikleri, düşük işletme giderleri,
çevreci ve ekonomik motoru ile kulla-
nıcısına her daim kazandıran Atlas
için de yıl genelinde çok önemli tesli-
matlar gerçekleştirdik. Treyler üreti-
minde müşterilerine uzmanlık gerek-
tiren taşımacılık çözümleri konuların-
da çözümler sunuyoruz. Tehlikeli
madde taşımacılığı ve bozulabilir gıda
taşımacılığı sektörleri için teknolojisi
ile uluslararası standart ve regülas-
yonlara uygun öncü araçlarımızla
2018'de iddialıyız" dedi.

“HEDEFİMİZ DİJİTAL 
DÖNÜŞÜMDE DE ÖNCÜLÜK”

Türkiye'de sanayileşme ve mo-
dernleşme atılımlarının başladığı dö-
nemden günümüze Ar-Ge, mühen-
dislik kabiliyeti, deneyimli ve yetkin
insan kaynağı ile birçok ilke imza atan
Otokar'ın 4'üncü sanayi devrimi ola-
rak adlandırılan Endüstri 4.0 için 15
ayrı proje yürüttüğünü söyleyen Ak-

gül şöyle konuştu; "Dijital dönüşüm
projeleri ile üretimden tedarikçi ve ba-
yiye kadar tüm paydaşlarımız yeni,
akıllı bir iş platformuna kavuşacak. Bu
platform müşteriye özel ürün geliştir-
me süreçlerimizde bize hız katacak.
Hedefimiz faaliyet gösterdiğimiz sek-
törlerde dijital dönüşüm yolculuğunda
da öncülük. Önümüzdeki dönemde
robotik kontrol başta olmak üzere, do-
küman yönetiminden yetenek bazlı
çalışan optimizasyonuna kadar yatırı-
ma devam edeceğiz."

Basri Akgül, Otokar'ın sosyal so-
rumluluk kapsamında Koç Holding'in
"Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitli-
ğini Destekliyorum" projesini toplu
taşıma sektörüne taşıdığını, 2 yıldır
sektörde toplumsal cinsiyet eşitliğine
yönelik çalışmaları desteklediklerini
söyledi. 

Otokar’ın 55’inci yılına önemli he-
deflerle yola çıktığını kaydeden Ak-
gül; “2018, ticari araçta Otokar’ın yılı
olacak. Otobüsteki pazar liderliğimizi
koruyup, lojistik araçlarda da hedef
büyümek istiyoruz. Türkiye’nin yanı
sıra Avrupa pazarında da yeni başarı-
lara imza atmak için stratejilerimizi
tamamladık. Otokar olarak 2018’de
de yeni segmentlerde kullanıcı odaklı
çözüm sunmaya devam edeceğiz”
dedi. Otokar’ın 13 yıldır alternatif ya-
kıtlı araçlar geliştirme konusunda
önemli yatırımlar gerçekleştirip, bir-
çok ilke imza attığını da hatırlatan
Akgül sözlerini şöyle sürdürdü; “Al-
ternatif yakıtlı araçlar hem Otokar
hem de Türkiye ve dünya için önemli
bir gündem. Türkiye'nin ilk hibrit oto-
büsü, Türkiye’nin ilk elektrikli otobü-
sü gibi ilklere imza attık. 2018’de daha
temiz bir çevre, daha sessiz bir trafik,
daha düşük işletme maliyetleri ve
daha yüksek verimlilik sağlayacak
alternatif yakıtlı araçlar konusunda
çalışmaya devam edeceğiz.” Akgül,
Otokar’ın Koçsistem ve İsBAK ile bir-
likte CoMoseF akıllı ulaşım sistemleri
kapsamında geliştirdiği Akıllı Otobüs
projesinin de Mayıs ayında “Celtic ın-
novation Award Winner 2017” ile
ödüllendirildiğini belirtti. 

Ford Otosan, 
mühendislik 

ihracatıyla yine lider

EKOL, ağını 
İsveç ile 

genişletiyor

A vrupa'nın en büyük in-
termodal lojistik sağla-
yıcılarından biri olma
stratejisiyle çalışmala-

rına aralıksız devam eden Ekol,
ülke zincirine İsveç’i de ekledi. İs-
veç, Ekol’ün kendi tesisleriyle faa-
liyet göstereceği 16. ülke oldu. Bu
ülkedeki operasyonlar “Ekol nor-
dics" adı altında yürütülecek. 

Yeni operasyon merkezi ile İs-
kandinavya’yı; Türkiye, Orta Doğu
ve Ekol’ün kendi şirketlerinin bu-
lunduğu diğer ülkelerle yakınlaş-
tıracaklarını ifade eden Ekol nor-
dics Bölge Direktörü Jarmo Halo-
nen, bir sonraki aşamada tüm Av-
rupa ülkeleriyle bağlantı kurula-
cağını söyledi. 

Gothenburg’daki ofisle, pazarın
tüm gelişimini destekleyebilecek-
leri bir noktadan çalışmaya başla-
dıklarını belirten Halonen, “İki yıl
içerisinde 30 çalışana sahip olma-
yı planlıyoruz. Hedefimiz; 2020
sonuna kadar yıllık 30 milyon
Euro ciro elde etmek” dedi. 

Ekol’ün bu bölgedeki müşterile-
rine daha yakın olmak ve ihtiyaç-
larını daha iyi karşılamak için
nordics şirketinin kurulmasına
karar verildiğini kaydeden Ekol
Avrupa Genel Müdürü Wojciech
Brzuska ise şu değerlendirmeler-
de bulundu:

“Ekol blok trenlerinden biri İs-
kandinav ülkelerindeki yük ha-
cimleri için hazırlanarak, Tries-
te’den  (İtalya), Kiel’e (Almanya)
ulaşması sağlanıyor. Yakın gele-
cekte tren sayısını artırmayı
planlıyoruz. Bu tren bağlantısıyla
İskandinavya ile Güney Avrupa
ve Türkiye intermodal taşımacı-
lıkla birbirine yakınlaşacak. Ayrı-
ca, 2018 yılının ikinci yarısında
Akdeniz bölgesine çift yönlü de-
niz seferlerini başlatmayı düşü-
nüyoruz.”

Ekol nordics, İsveç operasyon-
larında ilk etapta perakende, oto-
motiv, elektronik, kağıt ve ahşap
sektörlerine yoğunlaşacak. Ope-
rasyonlarda; uluslararası FTl, lTl
ve grupaj taşımacılığı hizmeti su-
nulacak.  

Wojciech
Brzuska 

TÜrKİYE'nİn En ÇOK TErCİH EDİlEn OTOBÜs MArKAsı OTOKAr, lİDErlİğİnİ KOrUDU

"Türkiye'de satılan her 
3 otobüsten 1'i Otokar oldu"

Türkiye'nin öncü otomotiv sanayi şirketi Otokar, yılı otobüs ala-
nında liderlikle bitirdi. 2017'nin Otokar için yeniliklerin yılı olduğunu
belirten Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül; "Verimli bir yılı

geride bıraktık. 2017 yılında Türkiye'de satılan her 3 otobüsten 1'i
Otokar oldu. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da büyümemizi sür-

dürerek yaklaşık 70 milyon Euro'luk ihracata imza attık" dedi.

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa,
WWF-Türkiye ile birlikte Türkiye’nin
biyoçeşitliliği ve kültürü için büyük
önem taşıyan turnaların korunması-
na hizmet ediyor. “Turnalar Hep Uç-
sun” adını taşıyan projenin daha geniş
kitlelere erişmesi için Brisa ve WWF-
Türkiye ekipleri ‘Allı Turnam’ türkü-
sünü seslendirerek bir video klip ha-
zırladı. Doğa İçin Çal platformu iş birli-
ğiyle gerçekleştirilen çalışmada Brisa
CEO’su Cevdet Alemdar’ın da yer aldı-
ğı 98 kişilik ekip farklı enstrümanlarla
türküye özel bir yorum kattı. Allı Tur-
nam’ın stüdyo çalışmaları ve video-
nun çekimleri 5 ay sürdü.

Turnaların Türkiye’deki yaşam alanı
olan Çukurova Deltası ile İstanbul ve
İzmit’te çekimleri gerçekleştirilen vi-
deo-klip, nesli tehlike altında olan tur-
naların doğal ve kültürel bir değer ola-
rak tanıtımına hizmet edecek.

Projeye katkıda bulunan Brisa
CEO’su Cevdet Alemdar; “Turnalar için
şimdiye dek gerçekleştirilmiş en kap-

samlı projeye imza atmış bulunuyoruz.
Bu sayede son 4 yılda hem doğamız
hem de kültürümüz için büyük önem
taşıyan turnaların yaşam alanlarını
korumaya aldık. Çalışmalarımızı ge-
nişletmek, turnaların neslinin devamı
için daha güçlü bir adım atmak üzere
98 kişilik bir ekiple Turnalar Hep Uç-
sun projemize ‘ses kattık’. Bu sesin
tüm Türkiye’ye yayılacağına ve tur-
naların huzurla yaşamlarını sürdüre-
ceğine gönülden inanıyorum” dedi.

Brisa ve WWF-Türkiye iş birliğiyle
2013 yılında, Çukurova Deltası’nda
başlatılan proje ile Turnalar Hep Uçsun

ekibi, turnaların Çukurova Delta-
sı’ndaki popülasyonu ve davranışları-
nın yanı sıra türe yönelik tehditleri
araştırıyor ve gerekli önlemler konu-
sunda yetkililerle ve yöre halkı ile gö-
rüşmeler yapıyor. Bu sayede her yıl
artan bir bilinçle Çukurova Deltası,
turnalar için çok daha güvenli bir yuva
haline dönüşüyor.

Proje kapsamında bugüne dek
21.000 km yol kat edilerek gerçekleşti-
rilen gözlemlerde 10.000 civarı turna
tespit edildi. Yöre halkı ile gerçekleştiri-
len çalışmalarla da turnaların korun-
ması adına önemli bir farkındalık yara-

tıldı. Bölgede 30’u aşkın köy ziyaret
edildi, 2.000 adet turna eğitim kitapçığı
ilköğretim öğrencileriyle paylaşıldı.

Proje ekibinin paylaştığı bilgilere
göre; dünya üzerinde 15 turna türü bu-
lunuyor. Türkiye’de ise 2 turna türü
görülüyor; Turna ve Telli Turna. Çuku-
rova Deltası’nda turnalar Kasım-Ara-
lık aylarında uyuma noktalarına yakın
bölgelerde (7 km) beslenirken, Ocak-
Şubat aylarında kuş uçuşu 100 km’ye
yakın mesafe kat ediyorlar ve fıstık,
pamuk, mısır, buğday tarlalarından
besleniyorlar.

Üreme alanlarına göç edip, yuva
kurmadan önce güçlerini topladıkları,
bol bol beslendikleri, dinlendikleri Çu-
kurova Deltası’nda turnalar, günün
doğmasıyla birlikte geceleme alanla-
rından havalanarak pamuk, yer fıstığı,
mısır ve buğday tarlalarında hasat
sonrası kalan tohum ve yumrularla
besleniyor. Bu da turnaların alandaki
davranışlarıyla tarımsal faaliyetler ara-
sında yakın ilişki olduğunu gösteriyor.
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Transay Taşımacılık'a 
30 ADET SPRINTER

Transay Taşımacı-
lık'a 30 adet Sprin-

terTransay Taşıma-
cılık, filosundaki

araç sayısını artırır-
ken tercihini bir kez

daha Mercedes-
Benz Sprinter’den

yana kullandı.

İ
stanbul merkezli; Kocaeli, Manisa,
İzmir ve İstanbul bölgelerinde per-
sonel taşımacılığı alanında faaliyet
gösteren Transay Taşımacılık, yeni

araç alımında tercihini bir kez daha
Mercedes-Benz’den yana kullandı.
Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Men-
gerler Davutpaşa aracılığı ile gerçekle-
şen satışla Transay Taşımacılık, filosuna
30 adet daha Sprinter ekledi. Transay
Taşımacılık, satın aldığı 30 adet Sprinter
aracı Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii
Mengerler Davutpaşa’nın tesisinde ger-
çekleşen törenle teslim aldı. Gerçekleş-
tirilen teslimatla birlikte, filosunda 200
adet araç bulunan Transay Taşımacı-
lık’ın Mercedes-Benz marka araç sayısı
ise 120 adede yükseldi.

Teslimat törenine Mercedes-Benz
Türk Hafif Ticari Araçlar Filo ve Kamu
Satış Kısım Müdürü Soner Gönültaş,
Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Men-

gerler Davutpaşa Genel Müdürü Nusret
Güldalı, Mengerler Davutpaşa Hafif Ti-
cari Araçlar Satış Müdürü Hüseyin Öz-
can ve Transay Taşımacılık Yönetim
Kurulu Başkanı Halim Aydın katıldı.

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari
Araçlar Filo ve Kamu Satış Kısım Müdü-
rü Soner Gönültaş: “Mercedes-Benz
Türk olarak Türkiye’deki yarım asırlık
başarımızı kutladığımız çok anlamlı bir
seneyi bitirmek üzereyiz. 50. yılımızı
kutladığımız bu özel senede değerli bir iş
ortağımız olan Transay Taşımacılık’a 30
adet Mercedes-Benz Sprinter teslimatı-
nı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşı-
yoruz. Mercedes-Benz Türk olarak her
zaman en doğru ürünleri müşterileri-
miz ile buluşturuyoruz ve buluşturmaya
da devam edeceğiz. Araç alımında bir
kez daha Mercedes-Benz’i tercih ettik-
leri için Transay Taşımacılık’a teşekkür
ediyor ve yeni araçlarının hayırlı olma-

sını diliyoruz.” dedi. Transay Taşımacılık
Yönetim Kurulu Başkanı Halim Aydın ise
tören esnasında Mercedes-Benz Türk’e,
bu satışın gerçekleşmesindeki katkıla-
rından dolayı Mercedes-Benz Türk Yet-
kili Bayii Mengerler Davutpaşa’ya ve
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e
sağlamış oldukları destek ve kredi im-
kânları için teşekkürlerini iletti. Ayrıca,
Aydın: “Şirketimizin filosunu genişletir-
ken tercihimizi bir kez daha Mercedes-
Benz’den yana kullandık. Filomuzu Mer-
cedes-Benz marka araçlarla güçlendir-
menin doğru bir yatırım olduğuna inanı-
yoruz ve işbirliğimizin artarak devam
etmesini temenni ediyoruz. Transay Ta-
şımacılık yönetimi olarak, bu yatırım ile
sektördeki gücümüzü daha da artıraca-
ğımıza inanıyoruz. Ayrıca Mercedes-
Benz Türk’ün 50. yılını en içten dilekleri-
mizle kutluyor ve daha nice 50 yıllar
görmesini diliyoruz.” dedi.

Öz Uludağ Turizm, yeni araç alı-
mında tercihini bir kez daha Merce-
des-Benz Sprinter’den yana kullan-
dı. İstanbul merkezli; İstanbul, Tekir-
dağ, Kocaeli ve Eskişehir bölgele-
rinde personel ve öğrenci taşımacı-
lığı alanlarında faaliyet gösteren Öz
Uludağ Turizm, filosunu genişletir-
ken bir kez daha Mercedes-Benz
Sprinter’i tercih etti. Mercedes-
Benz Türk Yetkili Bayii Gülsoy Flor-
ya aracılığı ile gerçekleşen satışla Öz
Uludağ Turizm, filosuna 10 adet
daha Sprinter ekledi.

Öz Uludağ Turizm, satın aldığı 10
adet Sprinter aracı Mercedes-Benz
Türk Yetkili Bayii Gülsoy Florya’da
gerçekleşen törenle teslim aldı. Ger-
çekleştirilen teslimatla birlikte, öz
mal olarak filosunda 58 adet araç
bulunan Öz Uludağ Turizm’in Mer-
cedes-Benz marka araç sayısı 15
adede yükseldi. 

Teslimat törenine Mercedes-
Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Filo
ve Kamu Satış Kısım Müdürü Soner
Gönültaş, Mercedes-Benz Finansal
Hizmetler Otomobil ve Hafif Ticari
Araçlar Satış Müdürü Meltem Gür-
soy, Mercedes-Benz Türk Yetkili
Bayi Gülsoy Otomotiv Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve Gülsoy Florya Genel

Müdürü İsmet Emre Gülsoy, Öz Ulu-
dağ Turizm Genel Müdürleri Metin
Uludağ ve Baki Uludağ, Genel Müdür
Yardımcısı Ercan Arslan, Pazarlama
ve Müşteri İlişkileri Müdürü Serkan
Koyuncu ve Araç Filo Yöneticisi
Mehmet Nedim Sönmez katıldı.

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari
Araçlar Filo ve Kamu Satış Kısım
Müdürü Soner Gönültaş: “Merce-
des-Benz Türk olarak Türkiye’deki
yarım asırlık başarımızı kutladığı-
mız ve bizler için çok anlamlı bir
sene olan 2017’yi geride bıraktık.
2018 yılına hızlı bir giriş yaparak ha-
fif ticari araç teslimatlarımıza kaldı-
ğımız yerden devam ediyoruz. Filo-
larını büyütürken bir kez daha Mer-
cedes-Benz’i tercih ettikleri için Öz
Uludağ Turizm’e teşekkür ediyor ve
yeni araçlarının hayırlı olmasını dili-
yoruz.” dedi. 

Öz Uludağ Turizm Genel Müdürle-
rinden Metin Uludağ ise tören esna-
sında Mercedes-Benz Türk’e, bu sa-
tışın gerçekleşmesindeki katkıla-
rından dolayı Mercedes-Benz Türk
Yetkili Bayii Gülsoy Florya’ya ve
Mercedes-Benz Finansal Hizmet-
ler’e sağlamış oldukları destek, kre-
di ve kasko imkânları için teşek-
kürlerini iletti. 

Beton dağıtım, agrega üre-
tim ve yurt dışında inşaat ala-
nında faaliyet gösteren, Bur-
sa’nın köklü şirketlerinden
Sedaş Beton, filosunu 25 adet
Ford Trucks 4142M mikser ile
genişletti. Düzenlenen araç
teslimat töreninde Ford
Trucks yönetimi tarafından
Sedaş Beton’a teşekkür pla-
keti takdim edildi. Törene Se-
daş Beton Yönetim Kurulu
Üyesi Halim Dayı, Ford Trucks
Türkiye Satış Müdürü Murat
Bakış, Ford Trucks Ege Bölge
Müdürü Mete İnceer ve Ford
Trucks Erdeğer Bayii Genel
Müdürü Tunç Ertaş katıldı. 

Sedaş Beton Yönetim Kuru-
lu Üyesi Halim Dayı teslimat
töreninde yaptığı konuşmada,
“Ford Trucks’ın inşaat serisi
araçları ile tanıştıktan sonra 2
yıldır araç alımlarımızı Ford
Trucks’tan yana kullanıyoruz.
Hem satış sonrası servis hiz-
metlerinden hem de Ford
Trucks Bayisi Erdeğer’den 7
gün, 24 saat hizmet alabildiği-
miz için çok memnunuz.” dedi.

Ford Trucks İnşaat Serisi,
kalbinde yer alan Ecotorq mo-
tor sayesinde rampada ve zor-
lu yollarda üstün çekiş gücüyle
sürücülere konfor getiriyor.
Ford Trucks inşaat serisi
420PS güç ve 2150Nm ye ula-
şan tork değeri ile en zor inşaat
koşullarında yüksek perfor-
mans sunuyor. Özellikle deko-
paj kullanımında karşılaşılan
şantiyelerin dik yokuşlu çalış-
ma şartlarında yüksek tork ile
yokuşları tırmanırken, 400
KW gücündeki motor freni ile
gücü sürekli kontrol altında tu-
tuyor. Daha zorlu şartlar için
ise opsiyonel olarak sunulan
600KW gücündeki Intarder
seçeneği ile toplam 1000
KW’lık frenleme kabiliyeti sa-
yesinde en dik rampa ve yo-
kuşlarda en ağır yükler gü-
venli bir şekilde yol alabiliyor. 

Mercedes-Benz Türk, Öz
Uludağ Turizm’in filosuna
10 adet Sprinter teslim etti

Yaklaşık 40 yıllık geçmişi ile Tür-
kiye lojistik sektörünün köklü ve
güçlü markalarından Solmaz Nakli-
yat, 6 adet MAN TGS 18.440 BLS
Uzunyol çekici alarak, araç filosunu
daha da güçlendirdi. Ağırlıklı olarak
yurtiçi nakliyede kullanılacak olan
MAN çekiciler, 3 yıllık BuyBack (geri
alım garantisi) ile alındı. 

Ankara, Akyurt’taki MAN Tesis-
leri’nde, MAN Kamyon ve Otobüs
Ticaret A.Ş. Kamyon Bölge Satış Ko-
ordinatörü Ferit Aslan Akman’ın
evsahipliğinde gerçekleştirilen tes-
limat töreninde Solmaz Nakliyat’ı
ise İş Geliştirme Müdürü Korcan
Tuğrul temsil etti. 

MAN’ın Euro 6C ile yakaladığı
performans ve tasarrufa dikkat çe-

ken Korcan Tuğrul, “MAN araçları,
teknolojisi ve nitelikleri ile farklılaşı-
yor. Bununla birlikte hizmet alanın-
da da sundukları ayrıcalıklarla önü-
müze, öngörülebilir işletme mali-
yetleri ve hatta ömür boyu maliyet-
ler konusunda gerçekçi bir tablo ko-
yabiliyorlar. Bu da yakıtın, planla-
manın çok büyük önem arz ettiği
sektörümüzde önemli avantajlar
sağlıyor” dedi.  

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret
A.Ş. Kamyon Bölge Satış Koordina-
törü Ferit Aslan Akman da, iki firma
arasındaki işbirliğinin uzun yıllar
daha da güçlenerek süreceğine
olan inancını dile getirerek, araçla-
rın hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Solmaz Nakliyat’a, 6 adet
MAN TGS 18.440 BLS

Uzunyol çekici

Merkezi Samsun’da olan Fatsa,
Gemlik, İskenderun, Mersin, Elazığ
ve Kayseri’de şubeleri bulunan
Köktaşlar Grubu, filosuna 3 yeni
MAN kamyon kattı. Köktaşlar’ın
tercihi ağır yüklerin en hafif kam-
yonu TGS 18.420 BLS TS oldu. 

Köktaşlar Grubu’nun yöneticisi
Alaettin Köktaş, Liman Operasyon
Müdürleri ile MAN Bölge Satış Koor-
dinatörü Ersoy Öksüz ve Kamyon
Satış Uzmanı Tuna Alaybeyoğ-
lu’nun katıldığı teslimat töreni Sam-
sun’da gerçekleşti.

MAN’ı tercih etmelerinde kam-
yonun dayanılıklığına vurgu ya-
pan Alaettin Köktaş “Bu modelin
en belirgin özelliği ağır yüklerin en
hafif aracı olması. Yanı sıra az yakıt
tüketimi ve zorlu şartlarda göster-

diği performans, tercihlerimizi
MAN’dan yana kullanmamızı sağ-
ladı” dedi. 

MAN Bölge Satış Koordinatörü
Ersoy Öksüz “MAN araçları, en zorlu
koşullarda dahi üstün niteliklerini
eksiksiz sergileyecek şekilde üreti-
liyor. En zorlu coğrafyalarda, tüm
hava koşullarında üstün perfor-
manslar sergileyen MAN araçları,
aynı performansı düşük yakıt tüke-
timinde de sergiliyor” açıklamasın-
da bulundu. Köktaşlar Grubu ve
MAN arasındaki başlayan bu işbirli-
ğinin diğer iş ortaklarında olduğu
gibi köklü bir dostluğa dönüşeceği-
ne dikkat çeken Ersoy Öksüz, bu
güzide işbirliğinin yıllar içinde güç-
lenerek süreceğine olan inancını da
dile getirdi.

Köktaşlar Grubu, ağır 
yüklerin en hafif kamyonu

MAN’ı tercih etti

Sedaş Beton,
tercihini Ford
Trucks’tan
yana kullandı

Tırsan’dan Tuna lojistik’e 
100 Adetlik Dev Filo Teslimatı

Batman Belediyesi'ne 20 Otokar Doruk Le

T ürkiye’nin lider treyler üreti-
cisi Tırsan 2018’e dev bir filo
teslimatı ile giriş yaptı. Kaza-
kistan, Rusya, Ukrayna ve

tüm Orta Asya ülkelerine Tır ve vagon
nakliyesi ile hizmeti veren Tuna Ulus-
lararası Lojistik’e Çift FH ayarlanabilir
süspansiyon özelliğine sahip olan
araçlarının teslimatı için Tırsan Ada-
pazarı fabrikasında özel bir teslimat
töreni düzenlendi. Araçlar, Tırsan Yö-
netim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu
tarafından firma ortakları Sıtkı Civelek
ve Serkan Güler’e teslim edildi.  
Tırsan alanlar Kazanıyor

Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çe-
tin Nuhoğlu teslimat töreninde yaptı-
ğı konuşmada, ürün yatırımlarında
kalitenin ne kadar önemli olduğunun
üzerinde durarak, Tuna Lojistik’in bu-
güne kadar yapmış olduğu yatırımla-

rında Tırsan’ı tercih etmelerinden do-
layı kutladı. Tırsan olarak müşteri
memnuniyetinin çok önemli olduğu-
nu ve her konuda müşterilerine çö-
züm ortağı olmaya devam edecekle-
rini anlatan Nuhoğlu, “100 adetlik bir
filo yatırımı yapan Tuna Lojistik,
müşteri memnuniyeti için çalışan,
fark yaratan ve hizmet kalitesini sü-
rekli artıran bir firmadır. Tırsan yatı-
rımı ile önümüzdeki dönemde müş-
terilerine çok daha iyi, sorunsuz ve
hızlı hizmet sunabilecekler. Biz bu-
nun için varız ve sonuna kadar arka-
larındayız” açıklamasında bulundu. 
Tırsan İle MalİyeTler azalıyor

Teslimat töreninde konuşan Tuna
Lojistik Ortağı Sıtkı Civelek, firma ola-
rak müşterilerine parsiyel taşımacılık,
proje taşımacılığı, sigorta, gümrükle-
me, vagon taşımacılığı gibi farklı hiz-

metler sunduklarını söyledi. Ukrayna,
Beyaz Rusya, Rusya, Kazakistan, Kır-
gızistan ve Moğolistan’a çalışan firma-
lar içerisinde en büyük öz mala sahip
firma olduklarının altını çizen Civelek,
“Bunun yanında İran ve Irak taşımala-
rımız da önemli yer tutuyor. Yine Bal-
tık ve Balkan ülkelerine yönelik verdi-
ğimiz hizmetlerle öne çıkan bir firma-
yız” dedi. Müşterilerine en iyi hizmeti
sunmak için çalıştıklarını belirten Ci-
velek, “Kaliteli ürünleri ve sahip olduğu
geniş satış sonrası servis ağı ile vermiş
olduğu sorunsuz hizmetlerden dolayı,
filomuzu Tırsan ürünlerinden oluştu-
ruyoruz. İnanıyoruz ki yeni aldığımız
100 adet araç ile hizmet kalitemizi
daha da arttıracağız. Tırsan her zaman
bizim yanımızda oldu. Bugüne kadar
devam eden olumlu işbirliğimizin ileri-
ki dönemlerde de artarak devam ede-
ceğine inanıyoruz” dedi.

Tırsan 2018’in başında
dev bir filo teslimatına
daha imza attı. Yaptığı

otomotiv yedek parça, in-
şaat malzemeleri ve gıda

taşımaları ile öne çıkan
Tuna Uluslararası Lojistik

filosuna 100 adet Tırsan
Perdeli Maxima Plus kattı. 

Son olarak 20 adet Otokar Doruk LE
otobüsün eklenmesiyle Batman Bele-
diyesi’nin filosu, yüzde 70’i Allison tam
otomatik şanzıman donanımlı otobüs-
ler ile hizmet veriyor. Batman Belediye-
si’nin şehir içi toplu taşıma hizmeti sun-
duğu 60 otobüsün, 42'si Allison donanı-
mına sahip. 

Batman Belediyesi İşletme İştirakler
Müdürü Adnan Yürük, açıklamasında;
“Kullanım rahatlığı, sürücü hatalarını
en aza indirmesi, yolcular için rahat
konforlu ulaşım sağlaması gibi
avantajları nedeniyle Allison tam
otomatik şanzımanları tercih ettik.
Gelecekteki alımlarımızda, tüm oto-
büslerimizin tam otomatik şanzımanlı
olmasını planlıyoruz” diye belirtti.  

Batman Belediyesi, ilk olarak beş yıl

önce Allison  tam otomatik şanzıman
donanımlı otobüsleri kullanmaya baş-
ladı. Batman’ın yakın zamanda hizmete
sunduğu son 20 adet Otokar Doruk LE
otobüsler, fren ömrünü uzatan retar-
derlı Allison Torqmatic® T 280™ tam
otomatik şanzıman donanımına sahip. 

Bu şanzımanlar, yakıt tasarrufunu
arttırmak için 5. Nesil elektronik kont-
roller ve FuelSense® Max teknolojisi
paketi ile sunuluyor. 

Otobüs filosu ile günde 18.000 -
22.000 arasında yolcunun merkez ve il-
çeler arasındaki ulaşımını sağlayan
Batman Belediyesi’nin güzergahlarında
toplam 300-320 arasında durak bulu-
nuyor. Otobüsler, ortalama 30 km’lik
hatlarda günde 8 ila 14 sefer yapıyor.  

Yürük açıklamasında; “Bir otobü-
sümüz yılda ortalama 95.000 km yol
kat ediyor. Şu ana kadar ortalama
400.000 km’lerde olan Allison dona-

nımlı araçlarımızda şanzıman kay-
naklı hiçbir bir sorun yaşamadığımız

gibi bakım maliyetlerinde de avantajlar
görüyoruz” diye belirtti. 
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Çekok Gıda 
filosuna 45 adet 
Renault Trucks

D aralan 2017 pazarında pazar
payını geliştiren MAN, 2018’de
de bilinen benzersiz özellikle-
rinin yanı sıra benzersiz avan-

tajlarla donattığı yeni modellerinde, ge-
liştirdiği ileri teknolojilerle gelen güvenlik
konsepti ve EURO 6’daki uzmanlığı ile
fark yaratmaya devam edecek.

Busworld Kortrijk 2017’de ilk kez görü-
cüye çıkan ve büyük beğeni toplayan
Yeni MAN Lion’s Coach, bu yıl altı katego-
ride dağıtılan ödüllerden üçünü alarak,
yarışmaya damgasını vurdu.
Yeni MAN Lion’s Coach, yarışmada ‘Bü-
yük Ödül’ün (Grand Coach Award) yanı
sıra Konfor (Comfort Label) ve Tasarım
(Design Label) kategorilerinde de en iyi
otobüs seçildi.

MAN otobüs pazarında 2017’de %22
pazar payına ulaştı. 2 aks 13 metre uzun-
luğundaki yeni nesil MAN Lion’s Coach
ve yine 2 aks 13 metre versiyonu NEO-
PLAN Tourliner başta olmak üzere, seg-

mentlerinde üst sınıfı oluşturan model-
leri ile Türkiye otobüs pazarında 2018’de
de fark yaratmaya devam edecek.
Kasım 2017 sonu itibariyle 129 adet araç
satışına ulaşan MAN, yeni modelleri ile
2018 yılında hem satış adedini hem de
pazar payını arttırmayı hedefliyor.

Üretim ve mühendislikteki MAN’ın
yüksek standartlarını, verdiği üstün ni-

telikli hizmet anlayışıyla Satış Sonrası
Hizmetler de geleceğe taşıyor. Sürekli
güncellenen personel eğitimler ve yeni-
lenen teknolojinin yanı sıra dijital avan-
tajlardan da yararlanılıyor. MAN’ın tüm
dünyadaki global ağında her bir araç için
yapılan analizler ve tecrübelerle adeta
genetik incelemesi yapılıyor ve online
olarak paylaşılıyor. Arıza önleyici tedbir-

lere de olanak tanıyan bu sistemler
ile MANmüşterileri, olası arızanın getire-
bileceği kimi büyük masraflardan ve za-
man kaybından da kurtuluyor.

Satış Sonrası Hizmetler’de de ileri
teknolojisini müşteri yararına kullanan
MAN, tüm Türkiye’de yaygın yetkili ser-
vis ağı ile; bakım-onarımdan ikinci el
değerine kadar aracın yaşam boyu ma-
liyetini en ideal seviyeye çıkarıyor.
MAN motor ömrünü en yüksek düzeye
taşımak için MAN Genuine Oil’i geliştirdi.
MAN araçları üstün nitelikleri ve kalitesi
ile garanti sürelerinde kilometre sınırı
taşımıyor. Satış sonrası hizmetler, ayrı-
ca uzatılmış garanti paketleri, farklı ba-
kım-onarım paketleri ile müşterilerine,
geleceğe yönelik öngörülebilir maliyet-
ler sunuyor. Garanti süresi biten müşte-
riler ise otomatik olarak ‘Müşteri İyi Ni-
yet Desteği’ sisteminin bir parçası ola-
rak bakım ve onarımlarında önemli
avantajlar kazanıyorlar.

MAN 2018’de dAhA güçlü

1953 yılında narenciye üretimine başlayan Çekok
Gıda, üretim, paketleme ve dağıtım alanında Türki-
ye’nin lider meyve – sebze tedarikçisi olarak hizmet
vermeye devam ediyor. Ağırlıklı olarak Türkiye’nin
her bölgesi, Avrupa, Rusya ve Balkan ülkelerine
ürünlerini ulaştıran Çekok Gıda, geliştirdiği filosunu
Renault Trucks çekicileri ile daha da güçleniyor.

45 adet Renault Trucks T 460 4x2 ADR’li  Euro 6
çekicilerin Çekok Gıda Tuzla tesislerinde gerçekleş-
tirilen teslimat törenine Çekok Gıda Yönetim Kurulu
Başkanı İlhan Çekok, İş Geliştirme Müdürü Melih
Akdemir, Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Se-
bastien Delepine, Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu,
Filo Satış Müdürü Coşkun Saraç ve Koçaslanlar Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan,
Koçaslanlar Otomotiv Orhanlı Şube Müdürü Erdo-
ğan Seymen katıldılar.

Yılda 600.000 ton meyve-sebze taşımacılığı yapan
Çekok Gıda ile ilgili bilgi veren Yönetim Kurulu Başka-
nı İlhan Çekok; “1953 yılından bu yana sebze-meyve
üretimi ve dağıtımı alanında hizmet veriyoruz.
1984'te ürettiğimiz ürünleri işleyebileceğimiz ilk pa-
ketleme fabrikamızın temellerini attık. 90'lı yıllara
geldiğimizde, Avrupa ve Rusya’da kendi dağıtım de-
polarımızı kurduk. Rekabetçi ortamda yatırımlarımı-
zı kesintisiz sürdürerek üretimimizin yanı sıra paket-
leme ve dağıtım alanımızı geliştirdik. Dağıtım kanalı-
mızı geliştirirken filomuzu da her adımda güçlendir-
dik ve yeniledik. Renault Trucks ile çalışmalarımız
çok eskilere dayanır ve yeni araçlarımızda da yine
Renault Trucks çekicileri tercih ettik” diye belirtti.

2007-2008 model Renault Trucks Premium model
çekicileri ile 10 yılda, 1 milyon kilometreyi aşkın yol
kat ettiklerine değinen İlhan Çekok; “Çekok Gıda ola-
rak ortalama 450 araç kullanarak dağıtım sağlıyoruz.
Bu kapasitedeki dağıtımımızda araçlarımızın üçte biri
öz malımızken, üçte ikisi taşeron firmalardan aldığı-
mız destekle sağlanıyor. Kısa vadede hedefimiz ken-
di öz mal filomuzun oranını üçte ikiye çıkartmak. Bu
yönde Renault Trucks çok güvendiğimiz bir iş ortağı.
Araçların teknoloji, performans ve güvenlik opsiyon-
ları güçlü olduğu kadar satış sonrası ve servis hiz-
metleri de yaygın ve güvenilir. Türkiye’nin her nokta-
sında alabildiğimiz satış sonrası hizmetlerden ve bayi
teşkilatından oldukça memnunuz” dedi.  

Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien
Delepine, törende yaptığı konuşmada, “2018 yılına
Çekok Gıda gibi alanında lider, aslında Renault
Trucks’ı da çok iyi tanıyan bir firma ile iş birliği yapa-
rak başlamak bizim için son derece heyecan verici
oldu. Renault Trucks olarak 2018’de Türkiye’deki 20.
yılımızı kutluyoruz ve bizim için çok özel bir yıl. 2018,
satış ağımızı güçlendirmeye devam edeceğimiz, sa-
tış sonrası servis teşkilatımızı daha da güçlendirece-
ğimiz bir yıl olacak” şeklinde açıkladı.

Çekok Gıda’nın yeni Renault 
tRucks ÇekicileRi, excellence seRvis
kontRatı ile Güvence altında

Çekok Gıda, yeni araçlarını Renault Trucks, Excel-
lence servis kontratı ile teslim aldı. 3 yıl ve 500.000
km’ye kadar geçerli olacak servis sözleşmesi kapsa-
mında Çekok Gıda’nın çekicileri için Renault Trucks
satış sonrası ekibi tarafından bakım ve onarımı içe-
ren servis planı hazırlanıyor. Planlı bakım ve onarım-
lar ile operasyonlarda aksama olmamasını sağlanı-
yor. Arıza riskini en aza indirmek için koruyucu ba-
kımlar yapılıyor. Üzerinde dikkatlice çalışılmış araca
özel bakım programları sayesinde Renault Trucks
teknisyenlerinin deneyimi ile yüzde 100 kontrol al-
tında olan bir servis hizmeti sağlanıyor. Böylece Çe-
kok Gıda için maliyet ve zaman tasarrufu sunuluyor.

Renault tRucks ile yüzde 2 puan 
kadaR yakıt faRkı yakaladı

İlhan Çekok, toplam giderlerinin yüzde 70’ini sıra-
sıyla yakıt, personel ve servis bakım-onarım mali-
yetlerinin oluşturduğunu ve bu doğrultuda yakıt ta-
sarrufu konusunda detaylı karşılaştırmalar yaptık-
larını belirtti. Filolarında bulunan aynı özellikteki çe-
kiciler ile Renault Trucks araçları yakıt tasarrufu
özelinde de karşılaştırma şansını yakaladıklarının
altınız çizen İlhan Çekok; “Renault Trucks çekicileri,
10 yıl aralıksız kullandık. Bu sürede bazı kıyaslama-
lar yaptık. Renault Trucks ile sağladığımız yüzde 2
puan yakıt farkı, filomuzdaki araçların ve yıllık kat
ettikleri kilometrelerin toplamlarına baktığımızda
maliyetlerimizi iyileştiren değerli bir tasarruf oluyor”
şeklinde açıkladı.

Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Koçaslan ise teslimat töreninde yaptığı
açıklamada Çekok Gıda’ya iş birlikleri için teşekkür
ederek; “Çekok Gıda ile uzun zamandır devam eden
iş birliğimiz çerçevesinde Renault Trucks çekicileri-
nin performansı ve verimliliği ile bayi hizmetlerinden
memnuniyetlerini takip ediyoruz. Yeni alımlarında da
yapılan servis sözleşmesi çerçevesinde tüm servis
hizmetlerini planlıyor olacağız. Renault T serisi zaten
ikinci elde değer kaybı ideal bir çekici olarak ön plana
çıkıyor. Planlanan servis hizmetlerimiz sayesinde
değer kaybını daha da düşürmeyi başarıyoruz” dedi.

Çekok Gıda filosuna 45 adet  Renault
TrucksTürkiye’nin lider meyve-sebze
tedarikçisi Çekok Gıda, filosuna kattığı

yeni 45 adet Renault Trucks T 460 çeki-
ciler ile ürünlerini tüketiciye taşıyacak.
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Yenilenen Tourismo
sekTörle buluşTu

Renault 
Trucks’dan 
kilometre 
sınırsız 
2 yıl parça 
garantisi 

Lastik Sanayicileri Derneği (LAS-
DER), gelecek yıl 170 bin ton Ömrü-
nü Tamamlamış Lastiği (ÖTL) geri
kazandırmayı hedeflediklerini
açıkladı…

LASDER (Lastik Sanayicileri Der-
neği) geçtiğimiz hafta içinde iş or-
takları ile bir araya gelerek, 2017
performansını değerlen-
dirdi ve 2018 hedeflerini
paylaştı.

2017 yılında, LAS-
DER,160 bin ton ÖTL
(Ömrünü Tamamlamış
Lastik) toplayarak yılı bü-
yük başarı ile kapattı.

İş ortakları olan atık
lastik toplayıcıları ve ÖTL
kullanıcısı firmaların
(granülasyon, piroliz  ve
enerji geri dönüşümü fir-
maları)  katılımıyla ger-

çekleştirilen yıl sonu toplantısında
konuşan LASDER Genel Sekreteri
Erdal Kurt, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı’nın üyeleri için belirlediği
2017 yılı ÖTL geri kazanım kotasını
yüzde 100 olarak gerçekleştirdikle-
rini belirtti. LASDER’in kurulduğu
2007 yılında  3 olan geri kazanım

firması sayısı, LASDER'in
ÖTL sektörüne verdiği
güven ve istikrar ile  bu-
gün 24’e yükselmiş,
sektörün teknolojik ya-
tırımlar yapmasına da
ön ayak olmuştur. 

Bugüne kadar 765 bin
ton ÖTL’nin geri kazanı-
mını sağlayan LASDER,
2018 sonunda ise 935 bin
tonun üzerinde  ÖTL’nin
geri kazandırılmış olaca-
ğını bildirdi.

Y arım asırlık otobüs se-
rüveninde birçok yeni-
liğe imza atan Merce-
des-Benz Türk, yenile-

diği Tourismo’nun 3 ana modelini
Tüyap Fuar ve Kongre Merke-
zi’ndeki düzenlenen etkinlikle
kamuoyuna tanıttı. Mercedes-
Benz Türk tarafından dünyanın
en modern otobüs fabrikaların-
dan birisi olan Hoşdere Otobüs
Fabrikası’nda geliştirilip üretilen
yeni Tourismo’lar, hem turizm
sektöründe hem de şehirlerarası
yolcu taşımacılığında yeni bir ça-
ğın kapılarını aralıyor.

Türkiye otobüs tarihinde O302
ile başlayan ve birçok yeni modeli
ile yıllar içerisinde hem yurt için-
de hem de yurt dışında yoğun ilgi
gören Mercedes-Benz Türk oto-
büsleri, yeni Tourismo’larla en
son teknolojik donanıma kavuş-
tu. Yatırımlarını 1,4 milyar Av-
ro’nun üzerine taşıyan Merce-
des-Benz Türk, bugüne kadar
84.865 adet otobüs üretti. Hoşde-
re Otobüs Fabrikası’nda günde 17
otobüs üreten Mercedes-Benz
Türk ekibi, yollardaki her iki oto-
büsten birine imza atıyor.   

Mercedes-Benz Türk İcra Ku-
rulu Başkanı Süer Sülün yapılan
basın toplantısında;   “Mercedes-
Benz markasının özel, modern ve
markaya özgü sunumuyla ve
ağırlıklı olarak AR-GE Merkezi-
mizde geliştirilen yeni Tourismo
15, 16 ve 16 2+1 araçlarımızı piya-
saya sunmaktan son derece gu-
rur duyuyoruz. Bildiğiniz gibi yıl-
lardır tüm dünyaya ihraç ettiği-
miz otobüsleri Türkiye’de AR-GE
Merkezimizde geliştiriyor, Hoş-
dere Otobüs Fabrikamızda üreti-
yoruz. Bu gelenek yenilenen Tou-
rismo otobüslerimizle de devam
ediyor. Türkiye dâhil tüm dünya
Türkiye’den çıkan mühendislik
harikası araçlarımızı kullanıyor.”
dedi. Sülün, araçların Türkiye’de-
ki geliştirme faaliyetlerine de
vurgu yaparak “Yeni Tourismo
otobüslerimiz 30 milyon Avro’luk
bir bütçe ile 3,5 yılda geliştirildi.
Yenilenen otobüslerimizin geliş-
tirilmesinde 165.400 saat mü-
hendislik çalışması yapıldı. Araç-
ların karoser, iç donanım ve elek-
trik kablo altyapısı Mercedes-
Benz Türk AR-GE Merkezi Oto-
büs Geliştirme ekiplerimizce ge-
liştirildi. Yeni Tourismo’lar üstün
teknolojisi, benzersiz tasarımı,
dinamik ve güçlü görüntüleri ile
tüm dikkatleri üzerine çekecek.
Yeni Tourismo otobüslerimiz ile
yolculuk konforunda yeni bir
standart oluşturuyoruz.” ifadele-
rini kullandı. 

Yeni Tourismo otobüslerin güç-
lü ve ön plana çıkan yönlerini an-
latan Mercedes-Benz Türk Oto-
büs Satış ve Pazarlama Direktörü
Alper Kurt; “Ürün portföyümüzü
pazar ihtiyaçları doğrultusunda
sürekli yeniliyoruz. Bu defa Tou-
rismo’yu yenileyerek Tourismo
15 RHD, Tourismo 16 RHD ve Tou-
rismo 16 RHD 2+1 araçlarımızı bir
dizi yeni donanımlar ile güçlen-
dirdik. Türkiye’de son dönemde
2+1 araçlara büyük ilgi duyuluyor.
Diğer versiyonlarıyla birlikte 2+1
otobüsümüze olacak ilginin yo-
ğun olacağını düşünüyoruz.” yo-
rumunu yaptı. Kurt; “Yeni Touris-

mo tüm güvenlik donanımları ile
bir Mercedes-Benz otomobille
aynı. Hoşdere Otobüs Fabrika-
mızdaki mühendislerimizin kat-
kılarıyla geliştirdiğimiz Tourismo
araçlarımızı müşterilerimizin
beklenti ve taleplerine uygun
özelliklerle ürettik.” şeklinde ko-
nuştu.  

Mercedes-Benz Türk, tümü 2
akslı olmak üzere, yeni Touris-
mo’nun 2 farklı uzunluk seçene-
ğinde otobüsünü 3 farklı model
ile piyasaya sundu;

2+2 koltuklandırma düzenin-
deki Tourismo 15 RHD, 50 yolcu
kapasitesi ile 12,3 m uzunluğunda
ve 3,7 m yüksekliğinde,

2+2 koltuklandırma düzenin-
deki diğer bir model olan Touris-
mo 16 RHD, 54 yolcu kapasitesi ile
13,1 m uzunluğunda ve 3,7 m
yüksekliğinde ve

Tourismo 16 RHD 2+1 koltuk-
landırma düzeninde 41 yolcu
kapasitesi ile 13,1 m uzunluğa ve
3,8 m yüksekliğe sahip.  
Yeni Tourismo’nun 
Tasarımında aerodinamik
Yapı ön planda

Mercedes-Benz tasarımcıları
yeni Tourismo’nun zarif tasarı-
mıyla, önceki modelin hatlarını
yeniden yorumluyor. Uzmanlar
yeni Tourimo ile tasarım ve iş-
levselliği bir araya getirerek
maksimum ekonomik verimliliği
ortaya çıkardılar. En ince detayı-
na kadar geliştirilmiş aerodina-
mik özellikleri sayesinde, önceki
modele kıyasla yakıt tüketimi
oldukça düşürüldü. Yeniden ta-
sarlanmış sürücü penceresi ve
dinamik görünümlü “AquaBla-
de” ön cam silecekleri, görselliği
zenginleştirmenin yanı sıra ya-
kıt tüketiminin ve sürüş gürül-
tülerinin en aza indirilmesine de
büyük katkı sağlıyor. Tüm mo-
dellerde standart olarak yer alan
halojen farlar, LED gündüz farla-

rı, LED sinyal lambaları, sis farla-
rı, yağmur-ışık sensörü, elektrik
kumandalı ve ısıtmalı yan ayna-
lar ve Tourismo 16 RHD 2+1 mo-
delinde standart olarak bulunan
viraj içi aydınlatma ışıkları saye-
sinde daha güvenli bir sürüş im-
kânı sağlanıyor.

oTobüsün iç mekânı daha
konforlu hale geTirildi

Özel servis setleri, opsiyonel
olarak tüm koltuklarda sunulan
USB şarj üniteleri ve 230 volt
prizler, tüm elektronik aygıtlar
için güç sağlıyor ve yolculuğu
keyifli hale getiriyor. Ayrıca, yeni
mutfak ünitesi uzun yolculukları
daha keyifli kılıyor. Yenilenen
monokrom kokpitinde, çok
fonksiyonlu direksiyon simidi,
yüksek çözünürlüklü renkli ek-
rana sahip yeni gösterge paneli
ve yeni bir elektronik anahtar
sistemi bulunuyor. İç donanımda
koltuk tipleri, koltuklandırma
düzenine göre değişiklik göste-
riyor. 2+2 koltuklandırma düze-
nindeki Tourismo 15 RHD ve
Tourismo 16 RHD modellerinde,
Mercedes-Benz standart kol-
tuklar için opsiyonel olarak
Softline döşeme seçenekleri su-
nuluyor. Tourismo 16 RHD 2+1
için standart olarak Mercedes-
Benz Relax koltuklar, ayarlana-
bilir ayak dayama üniteleriyle
beraber sunuluyor. Araçtaki
servis setleri de tamamen yeni-
lendi. LED okuma lambaları,
hava jetleri, servis setlerine en-
tegre hoparlör, siyah deri servis
seti döşemeleri ile tamamen
farklı bir tasarım gerçekleştirildi.
Tam otomatik, çift bölge (dual
zone) kontrollü klima sistemi,
otobüsün içerisindeki atmosferi
daha da konforlu hale getiriyor.
Isıtma ve iklimlendirme için kul-
lanılan ön ve arka kontrol bölge-
leri, aracın içinde homojen bir sı-
caklık dağılımı sağlıyor.

Yeni Tourismo alıcıları
daha ekonomik bir moTora
YaTırım Yapacak

Mercedes-Benz, yenilikçi sü-
rüş teknolojilerini geliştirirken
inovasyon konusundaki lider
konumuna sadık kalmaya de-
vam ediyor. Euro 6 BlueTec OM
470 FE (Yakıt Verimliliği Paketi)
motor, çevreci ve ekonomik
yönleriyle ön plana çıkıyor. 10,7
litre hacmindeki bu motor hem
kompakt hem de son derece
güçlü. Motor gücü, Tourismo 15
RHD modeli için 265 kW (360
PS), Tourismo 16 RHD ve Touris-
mo 16 RHD 2+1 modelleri için ise
290 kW (394 PS) seviyesine ula-
şıyor. Yeni Tourismo’nun tüm
modellerinde Mercedes-Benz
GO 210-6 manuel şanzıman
standart, Mercedes-Benz GO
250-8 PowerShift otomatikleşti-
rilmiş şanzıman da opsiyonel
olarak sunuluyor. Motordaki gü-
cün optimum biçimde aktarıla-
bilmesiyle, düşük hızlarda bile
yüksek esneklik ve seri hızlan-
ma elde edilebiliyor. İşletmeler,
düşük yakıt tüketiminin, daha
fazla güvenilirliğin ve uzun ba-
kım aralıklarının keyfini sürü-
yor. Tüm bunlar Yeni Touris-
mo'yu, kendisine yapılan yatırı-
mı kısa sürede amorti eden, son
derece verimli bir otobüs haline
getiriyor.
Yeni Tourismo asisTan 
sisTemleriYle maksimum
güvenlik sunuYor

En yeni güvenlik ve sürüş des-
tek sistemleri, Yeni Touris-
mo'nun daha da üstün koruma
sunabilmesine olanak tanıyor.
Yeni Tourismo, gelişmiş güvenlik
sistemleriyle ticari araç sınıfında
yeni bir standart daha belirliyor. 

ön çarpışma koruyucusu
(fcg) ile bir çarpışma durumun-
da çarpışılan aracın otobüsün al-
tına girmesini önler, tüm sürücü
bölmesi özel bir çerçeve yapısı
içinde komple arkaya doğru itilir
ve sürücünün korunması sağla-
nır.

aktif acil fren sistemi (aebs)
önde yavaş giden veya duran
araca arkadan çarpma riskini
azaltır. Bir tehlike algıladığı anda,
sürücüyü uyarıp frenleme uygu-
layarak arkadan çarpma riskini
veya kaza kaçınılmazsa yaşa-
nan kazanın verebileceği hasarı
azaltır.

Şerit Takip asistanı (spa) ara-
cın istem dışı şerit değiştirdiğini
algıladığı takdirde, sürücü koltu-
ğunu şerit ihlali yapılan tarafa
doğru hissedilir bir şekilde titre-
tip sürücüyü uyarır.

antiblokaj fren sistemi (abs)
tekerleklerin frenleme anında
kilitlenmesini engeller.

elektronik stabilite programı
(esp) savrulmayı önleyerek vi-
rajlarda ve ani manevralarda gü-
venliği sağlar.

patinaj önleyici sistem (asr)
ile hızlanma anında çekici teker-
leklerin kayması engellenir ve
buzlu yollarda bile güvenli kalkış
imkânı sağlanır.

elektronik fren sistemi (ebs)
ve fren destek sistemi (bas),
her koşulda dengeli frenleme
sağlar.

Yenilenen Tourismo otobüsler sektörle buluş-
tuMercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fab-
rikası’da geliştirilip üretilen yeni Tourismo, yeni
tasarımının yanısıra en güncel güvenlik, konfor

ve yakıt tasarrufu teknolojileriyle donatıldı.

Renault Trucks, tüm dünyada ye-
dek parça garantisini artırarak Re-
nault Trucks yetkili servislerinden
temin edilen ve montajı yapılan
onaylı parçalar için 24 ay yedek
parça garantisi sunuyor. Bu garanti,
Yedek Parça, İşçilik, Etkilenen Diğer
Yedek Parçalar ve Yol Yardım Hiz-
meti’ni kapsıyor. 

Renault Trucks Türkiye Satış Son-
rası Direktörü Serkan Karataban
konu ile ilgili açıklama yaparak; “Çe-
kici ve kamyonlarımızın ilk günkü
performansları ile görevlerine de-
vam etmeleri için onaylı parça
kullanımı önemlidir. Rena-
ult Trucks onaylı yedek
parçalar, araçlarımızı
tamamlayan en yük-
sek kalite standartla-
rında üretiliyor. Bu ne-
denle hem kullanıcıları-
mızı onaylı parça kullanı-
mına yönlendirmek hem de
memnuniyetlerini arttırmak üzere
parça garantimizi 2 yıla çıkarttık. Üs-
telik garanti kapsamında kilometre
kısıtlaması da bulunmuyor” dedi. 

Türkiye’de çekici ve kamyon kul-
lanıcılarının onaylı parça ve yetkili
servis tercihlerinin her geçen gün
artığını belirten Karataban; “Ticari
araç kullanıcıları, tasarruf yapılabi-
leceği düşüncesi ile onaylı yedek
parça yerine muadil görülen parça-
ları kullanarak uzun vadede daha
fazla maliyetlere neden olabilecek
bakım ve onarım gerekliliği ile karşı
karşıya kalabiliyorlar. Böyle bir du-
rum hem zaman kaybına neden

oluyor hem de beklenmeyen mali-
yetlere sebebiyet veriyor. Bu ne-
denle her zaman onaylanan yedek
parçaların kullanımı büyük önem
taşıyor. Örneğin onaylı fren balatası
kullanımında, balatanın ömrü
150.000 km’ye kadar uzayabiliyor.
Dolayısıyla Renault Trucks olarak
her zaman kullanıcılarımızı onaylı
parça ve yetkili servis kullanımı için
teşvik ediyoruz” diye belirtti.

Renault Trucks servislerinde
yüzde 92’lere varan parça bulunabi-
lirliği sağladıklarının altını çizen

Serkan Karataban; “Onaylı ye-
dek parçanın kullanımını

sağlamak adına ihtiyaç
duyulan parçanın servis-
lerde hazır bulunması da
büyük önem taşıyor. Za-
manla yarışılan taşıma-

cılık hizmetlerinde araç
sahiplerinin parça bulunur-

luğu açısından mağdur edil-
memesi gerekiyor. Renault Trucks,
olarak kullanıcılarımızın ihtiyaç du-
yabilecekleri yedek parçaları, hem
zamanında hem de 2 yıl garanti ile
sunuyoruz” şeklinde açıkladı. 

Yetkili Renault Trucks bayilerin-
den temin edilen onaylı parçalar,
yetkili bir Renault Trucks servisinde
montajını yapıldığında 2 yıl garanti
kapsamında oluyor. Garantinin ge-
çerli olması için bakım ve onarım iş-
lemlerinin de tavsiyelere uygun ger-
çekleştirilmesi gerekiyor. Yedek par-
ça garantisi, aşınmaya tabi parçalar-
da kullanımdan kaynaklanan aşın-
ma ve yıpranmaları kapsamıyor. 

LASDER’in 2018 
Hedefi 170 Bin Ton…

Boluspor’u şampiyonluğa 
TEMSA taşıyacak

Sporun ve sporcunun gelişimi-
ni Türkiye’nin toplumsal kalkın-
masının en önemli unsurlarından
biri olarak gören TEMSA, kulüple-
re yönelik desteği artırarak sür-
dürüyor. Bolu Belediyesi tarafın-
dan Boluspor’a tahsis edilen ve
TEMSA tarafından özel olarak ta-
sarlanan Maraton marka otobü-
sün devir teslim töreni, Bolu De-
mokrasi Meydanı’nda gerçekleş-
tirildi. Anahtar teslim törenine;
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin
Yılmaz, TEMSA Kamu Satış Yöne-
ticisi Mahir Akkuş ve Boluspor
Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı’nın
yanı sıra Boluspor Teknik Direk-
törü Sait Karafırtınalar, Bolu Bele-
diye Başkan Yardımcıları Emine
Davarcıoğlu ve Zerrin Biçen, AK
Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay,
futbolcular, teknik ekip, kulüp
yöneticileri, eski başkanlar ve ta-

raftarlar katıldı. Boluspor Kulübü
futbolcu ve teknik ekibini taşıya-
cak yeni takım otobüsünün
anahtarı, gerçekleşen teslim tö-
reni ile Kulüp Başkanı Necip Ça-
rıkçı’ya teslim edildi.  Konuyla ilgili
açıklamalarda bulunan TEMSA
Kamu Satış Yöneticisi Mahir Ak-
kuş, “TEMSA Maraton takım için
özel olarak hazırlandı. 2+1 koltuk
düzeni ile 36 koltuk kapasitesine
sahip. Koltuk arkası ekranların
yanı sıra arka ve ön tarafta top-
lantı masaları var.  Otobüsümüz,
iç ve dış olarak tamamen Bolus-
por’umuzun renklerine uyumlu
döşemelerle kaplandı. Şerit takip
ve aktif frenleme sistemleriyle
üst düzey sürüş güvenliği sunan
araç aynı zamanda son nesil tek-
nolojik donanıma sahip. Boluspor
Kulübü’ne TEMSA Maraton hayırlı
olsun” ifadelerini kullandı.
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D ünyanın en büyük
lastik üreticilerin-
den Michelin, Su-
mitomo Corporati-

on of Americas (SCOA) şirketi
ile ortak bir girişim hayata
geçiriyor.  Bu yeni girişim
ABD ve Meksika’nın ikinci en
büyük toptancı şirketi olacak.

İki şirketin yarı yarıya or-
taklığıyla kurulacak girişimin
ismi NTW olacak. NTW’nin
gitgide büyüyen Kuzey Ame-
rika lastik toptan satışı ve
otomobil hizmetleri sektö-
ründe daha rekabetçi bir
oyuncu olarak Kuzey Ameri-
ka pazarlarında büyümesi
hedefleniyor. NTW, müşteri-
ler için toptan teslimat skala-

sını genişleterek Kuzey Ame-
rika’daki tüm satış noktala-
rında lastik ürünlerinin ulaşı-
labilirliğini artıracak, hizmet
kalitesini ve kapasiteyi yük-
seltecek. Meksika’da da faali-
yet gösterecek şirket, Meksi-
ka’nın en büyük toptancı şir-
keti olacak. Online kanalları
da kullanarak daha etkin şe-
kilde hizmet sunacak. 

Ortaklık ile ilgili konuşan
Michelin Kuzey Amerika Yö-
netim Kurulu Başkanı ve Ge-
nel Müdürü Scott Clark,
“SCOA ile yapılan bu ortaklık,
perakende müşterilerimize
daha iyi hizmet vermemizi ve
tüketicilerin yer ve zaman
koşulu olmaksızın ihtiyaç

duydukları her an ürünleri-
mize erişebilmelerini sağla-
yacak. Coğrafi ayak izimiz,
satış alanımız ve ürün yelpa-
zemiz daha da genişleyerek
bulunabilirliğimiz ve teslimat
sıklığımız artacak.” dedi. 

SCOA Otomobil ve Havacı-
lık Grubu Kıdemli Başkan
Yardımcısı ve Genel Müdürü
Sam Kato ise konuya ilişkin,
“Bu ortak girişimin dağıtım
alanında sağladığı rekabet
avantajına ek olarak, Miche-
lin’in başarılı mobilite hiz-
met deneyimlerinin
NTW’nin de parçası olacağı
TBC şirketler grubuna de-
ğer katacağına inanıyoruz.”
açıklamalarında bulundu.

P ace Lojistik Grubu, 1 mil-
yonuncu Renault Kamyo-
nu aldıİngiliz Pace Lojistik
Hizmetleri Grubu üretilen

bir milyonuncu araç olan D serisi
dağıtım kamyonunu, Renault
Trucks Başkanı Bruno Blinm’den
teslim aldı.

Bu kamyon, Pace Lojistik’in ta-
mamen Renault Trucks araçlardan
oluşan filosuna eklenen 31. kamyon
olma özelliğini taşıyor. 18 tonluk
“Fransa Menşei Garantili” D serisi
kamyon, paletlerin taşınması ve
grubun Salford, Manchester’da bu-
lunan merkez dağıtım deposundan
tüm İngiltere ve Avrupa’ya yapıla-
cak çok noktalı teslimat işleri için
kullanılacak.

Tören sırasında açıklamada bulu-
nan Bruno Blin, Fransız üretiminin,
mükemmellik ve uzmanlığına gü-
venen müşterilerine teşekkürlerini
ifade etti. Renault Trucks Başkanı,
Pace Lojistik ile devam eden iş iliş-
kisi ve filoda bulunan araçların her
daim kullanıma hazır olmasını sağ-
ladığı için yetkili bayileri olan DLS
Trucks’ı ayrıca tebrik etti.

1957 yılından bu yana kamyon
üretimi yapan Blainville-sur-Orne
fabrikası, özellikle orta ağırlıkta
araçlar ve kamyon kabinleri konu-
sunda uzman. Fabrikada günde 262
kabin üretiliyor ve 76 adet kamyo-
nun montajı yapılıyor. Bu tesiste ar-
tan talepleri karşılamak üzere 100
operatör istihdam ediliyor.

Renault Trucks’ın bu tesis dışında
Bourg en Bresse, Limoges ve Lyon
olmak üzere Fransa’da üç ayrı üre-
tim tesisi daha bulunuyor.

Petrol Ofisi’nin
CMO’su Beril Alakoç
Orhonoğlu oldu

Petrol Ofisi’nde ye-
niden yapılanma çer-
çevesinde oluşturulan
Chief Marketing Offi-
cer (CMO – Marketing
Direktörü) pozisyonu-
na Beril Alakoç Orho-
noğlu atandı. Türkiye
akaryakıt ve madeni
yağ sektörünün lider
markası Petrol Ofi-

si’nde yönetimine katılan son isim, pazar-
lama dünyasının başarılı isimlerinden Beril
Alakoç Orhonoğlu oldu. Beril Alakoç Orho-
noğlu, 1 Aralık 2017 tarihi itibariyle Petrol
Ofisi yönetiminde yeni oluşturulan Chief
Marketing Officer (CMO – Marketing Di-
rektörü) görevini üstlendi. Pazarlama dün-
yasının önemli isimleri arasında yer alan
Beril Alakoç Orhonoğlu, 20 yıla yaklaşan
kariyeri boyunca birçok başarıya imza ata-
rak, çeşitli görevler yürüttü. 
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Michelin ve SuMitoMo 
corporation ortak 
bir şirket kuruyor!

Michelin ve SuMitoMo 
corporation ortak 
bir şirket kuruyor!

İki şirketin or-
taklığıyla kurula-

cak NTW, ABD 
ve Meksika’nın
ikinci en büyük 
toptancı şirketi

olacak.

Renault Trucks 
T 520 ile Mersin’de
lojistik buluşması 

T ürkiye lojistik sektö-
rünün önemli üslerin-
den olan Mersin’de
uzun yol ve yurtiçi

nakliye firmaları, Renault
Trucks’ın ev sahipliğinde buluş-
tu. Organizasyonda Renault
Trucks’ın uzun yol T serisi çeki-
cileri büyük ilgi görürken bölge-
nin lojistik sektöründeki rolü ve
gelişimi üzerine de görüşler
paylaşıldı. 

400’e yakın yetkilinin katıldı-
ğı etkinliğe Renault Trucks Tür-
kiye Genel Müdürü Sebastien
Delepine, Renault Trucks yöne-
tim ekibi ve Mersin yetkili bayi
İmam Kayalıoğulları Otomotiv’in
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan
Mazıcıoğlu, Genel Müdürü Feri-
dun Kısa ev sahipliği yaptılar. 

Mersin’de 1999 yılından bu
yana aktif olarak satış ve satış
sonrası hizmetler sunduklarını
paylaşan Renault Trucks Tür-
kiye Genel Müdürü Sebastien
Delepine; “Mersinli lojistik fir-
malarının çözüm ortağı ol-
maktan büyük mutluluk duyu-
yoruz. Son zamanlarda ulus-
lararası lojistik alanında bu
bölgede dönemsel bazı zorluk-

lar yaşansa da Mersin’in Türki-
ye’deki lojistik sektöründe
önemi çok büyük. Bu nedenle
hem Mersin’in önde gelen fir-
malarına sunduğumuz çözüm-
leri aktarabilmek hem de Re-
nault Trucks T serisi yüksek
kabin çekicilerimizin avantaj-
larını paylaşabilmek üzere bir
araya geldik” şeklinde belirtti. 

Renault Trucks T serisi yük-
sek kabin çekicilerin büyük ilgi
gördüğü organizasyonda Se-
bastien Delepine araçlar ile ilgili
bilgi verdi; “Renault Trucks T se-
risi, teknolojisi ile segmentinde
çok güçlü bir çekici. Lojistik ala-
nında hizmet veren firmaların
en büyük işletim giderlerinden
olan yakıt tüketimi, Renault
Trucks T serisi çekiciler ile
mümkün olan en düşük nokta-
ya taşınıyor. Bu özel çekicilerin
şasi ve güç aktarma organların-
da yapılan revizyonlar sayesin-
de yakıt tüketimi azaltıldı ve ta-

şıma kapasitesi arttırıldı. Öte
yandan Renault Trucks T520
yüksek kabin çekicilerimiz,
sunduğu olağanüstü sürücü
konforu sayesinde de segmen-
tinin tercihi oluyor. Çekilerin
konforu sayesinde, şoförlerin
uzun yol sürüş performansları-
na katkı sağlanırken, sürüş dı-
şında kaliteli dinlenme sunula-
rak da çalışma zamanındaki
performans ve güvenlik arttırı-
lıyor” dedi. 

Mersin’deki organizasyon sa-
yesinde lojistik firmaları ile bir
araya gelerek müşterilerinin gö-
rüşlerini aldıklarına değinen
Delepine,; “Mersin’de düzenledi-
ğimiz organizasyon sayesinde
müşterilerimizin beklentilerini,
kendilerinden dinleme şansını
bulduk. Ayrıca Renault Trucks T
serisi çekicileri kullanan ve in-
celeyen lojistik firmalarından
aldığımız olumlu geri bildirimler
bizlere yol gösterdi” diye belirtti. 

Renault Trucks, Mersin merkezli lojistik firmaları ile bir
araya geldi. Renault T serisi çekicilerin sergilendiği or-

ganizasyonda, Mersin’in Türkiye uluslararası ve yurtiçi
taşımacılık sektöründeki önemi de masaya yatırıldı. 

K ulüplere verdiği destekle Türk
sporunun gelişimine katkıda bu-
lunan TEMSA, Karayolu Ulaşım
Sponsoru olduğu Galatasaray

için yeni bir reklam filmi hazırladı. Galatasa-
ray U18 Takım Kaptanı Recep Gül’ün başrol-
de olduğu filmde, gençlere sahip çıkmanın
ve altyapının önemine dikkat çekildi. Feg-
houli, Belhanda, Selçuk İnan gibi ünlü isim-
ler de reklam filmi için kamera karşısına
geçti. Spora desteğini farklı sponsorluk ça-
lışmalarıyla sürdüren Türkiye’nin lider oto-
motiv üreticilerinden TEMSA, özel tasarım
ile üretimini gerçekleştirdiği Maraton ile ka-
rayolu ulaşım sponsorluğunu üstlendiği Ga-
latasaray Spor Kulübü için etkileyici ve duy-
gusal bir reklam filmi hazırladı. TEMSA’nın
“Bu Otobüs Diğerlerine Benzemez” ana me-
sajıyla hazırladığı filmin başrolünde Galata-
saray U18 Takım Kaptanı Recep Gül var. Bir
sporcunun başarıya giden yoldaki zorlu
mücadelesinin, azmin ve fedakârlığın akta-
rıldığı film, Türk sporunun gelişiminde
gençlere sahip çıkmanın ve altyapıların
önemine de dikkat çekiyor. Filmde Recep
Gül’ün yanı sıra Sofiane Feghouli, Younes
Belhanda, Selçuk İnan, Eray İşcan, Cedric
Carrasso ve Koray Günter gibi Galatasa-
ray’ın yıldız oyuncuları da yer alıyor. 

BU OTOBÜS DİĞERLERİNE BENZEMEZ…

Galatasaray’ın 
yıldızları TEMSA
ile şampiyonluk
‘Maraton’unda!

Pace Lojistik Grubu, 
1 milyonuncu Renault

Kamyonu aldı

İhracat Taşıma 
sonuçları açıklandı

İhracat Taşıma
sonuçları açıklan-

dı2016 yılında
1.205.577 adet olan
ihracat taşımaları-

mız 2017 yılında
1.250.067 adet ile
%4 büyüme sağ-

lanmıştır.

İHRACAT TAŞIMALARI
2016 yılında 1.205.577 adet olan ih-

racat taşımalarımız 2017 yılında
1.250.067 adet ile %4 büyüme sağ-
lanmıştır. İhracat taşımalarımızda en
büyük paya sahip olan ve %7 büyü-
me sağladığımız Irak’ı ihmal edecek
olursak, İhracat taşımalarımızda %2
artış olduğu görülecektir. Irak’ın
Türk ihracat taşımalarında ne kadar
önemli bir paya sahip olduğu açıktır.
Irak’ın siyasi istikrara kavuşması ve
gümrük düzenlemelerinin daha
sağlıklı yapılması ile birlikte önü-
müzdeki yıllarda taşımacılık sayısı-
nın yıllık 600.000 seferin üzerine çı-
kabileceği tahmin ediliyor. 

Bölgesel olarak baktığımızda ise;
Yıllık %5 büyüme ile en ciddi artışının
olduğu bölge Ortadoğu olmaya de-
vam etti. Ortadoğu ülkelerinde Kör-
fez ülkelerinde ciddi düşüşler yaşan-
sa da Irak, İran ve Ürdün’e yapılan ta-
şımaların artmasıyla Ortadoğu en
önemli bölge olmaya devam etmiş-
tir. Ayrıca Katar’a 2016 yılında 55 ta-
şıma yapılmışken, 2017 yılında 719
taşıma gerçekleştirilmiştir. Avru-
pa’ya yaptığımız ihracat taşımaların-
da ise artış eğilimi Ortadoğu’da oldu-
ğu gibi %5 artış olarak gerçekleş-
miştir.

Doğu Avrupa’ya olan taşımaları-
mız daha istikrarlı görünmektedir ve
Slovenya’da %117, Macaristan’da
%16, Sırbistan’da %16 artışlar yaşan-
mıştır. Güney Avrupa ülkelerinde de
artış eğilimleri görülüyor, Özellikle
İspanya’ya %22 ve Portekiz’e %31
oranındaki artışlar ve İrlanda’ya olan
%114 oranındaki artış dikkat çek-
mektedir. 

BDT ve Orta Asya ülkelerine bakıl-
dığında; Geçen yıl Rusya krizinin ya-
rattığı etkinin ilişkiler normale dön-
dükten sonra BDT bölgesinde olumlu
bir etki yaratmış olmasına rağmen
Nahcivan taşımalarında yaşanan
%29 düşüş ve Gürcistan taşımaların-
da yaşanan %7 düşüş genel olarak
BDT bölgesinde %3 düşüş olduğunu
göstermektedir.

Gürcistan ve Azerbaycan-Nahci-
van taşımalarında Yabancı araçların
paylarının arttığı görülmektedir. Bu
durumun bölgesel olarak bir artış
eğrisine geçilememesinde önemli bir
etkiye sahip olduğu söylenebilir. 

Türki Cumhuriyetlere ise %20’nin
üzerinde artış ve Rusya’ya olan taşı-
malarımızın gün geçtikçe daha is-
tikrarlı bir seyre geçildiği görülmek-
tedir.İhracat Taşıma pazarı 2017 yı-
lında %79 Türk, %21 Yabancı oranın-
da devam etmiştir.

Yabancı araçlar toplamda %7,
Türkler ise %4 artış sağladılar. Genel
toplamda ise %4 artış yaşandı. 

İthalat taşımalarında 2017 yılında
Türk araçları %23 artış ile 453.678
adet ithalat taşıması gerçekleştir-
mişlerdir. İthalat pazarında %66
Türk, %34 Yabancı payı ile taşımala-
rın gerçekleştirildiği görülmektedir.
Yabancı araçlar arasında en yüksek
paya sahip olan ülkeler Bulgaristan,
İran ve Romanya olmaktadır.

Avrupa ülkelerinden yapılan itha-
lat taşımalarında %6 artış, BDT ve

Orta Asya ülkelerinden %10 artış, Or-
tadoğu ülkelerinden ise 2017 yılında
her ay gittikçe artan ithalat taşıma
eğilimi yılsonunda %153 artış ile re-
kor bir seviyede tamamlanmıştır. Bu
bölgeden yapılan ithalatımızda en
büyük pay %252 artış ile Irak’a aittir.
Irak’tan 2016 yılında ~25.000 olan it-
halat taşımamız 2017 yılında ~88.000
adet taşımaya yükselmiştir. TUİK
verilerine göre ithalat değerlerindeki
artış da taşımacılık oranıyla paralel
artışların olduğunun kanıtıdır.

Türk araçlarının en yoğun yükle-
me yaptığı ülkelere baktığımızda Al-
manya ve Irak’ın ardından İtalya,
Fransa ve Yunanistan, Ukrayna gibi
liman ülkelerden ithalat taşıma sayı-
larımızın ciddi oranlarda arttığı gö-
rülmektedir.

TRANSİT TAŞIMALAR
Ülkemiz üzerinden yapılan tran-

sit taşımalarda Türk araçları 2016
yılında ~48.000 adet iken 2017 yı-
lında ~56.000 adet transit taşıma
gerçekleştirdiler. Transit çıkışlarda
yoğunlukla Irak ve İran’a, ardından
Gürcistan ve Azerbaycan’a taşıma
gerçekleştiriyoruz.

İran plakalı araçlar ülkemizden
aylık ~3.000 adet transit taşıma
gerçekleştirdiler ve 2017 yılında
~35.000 adet transit taşıma yaptı-
lar. Önceki yıla göre %6 artış sağ-
lamışlardır. Romanya, Gürcistan
ve Azerbaycan araçlarının transit
geçişlerinde düşüş yaşandı. En
yoğun artış sağlayan ülkeler ara-
sında Almanya ve Ukrayna ve
Lübnan dikkat çekmektedir, Uk-
rayna taşıtları 2016 yılında 724
adet transit taşıma yapmış iken
2017 yılında 1089 adet transit taşı-
ma ile %50 artış sağladılar. Al-
manya taşıtları da %20 artış ile
1.639 adet ile 2017 yılında ülkemiz
üzerinden transit taşıma gerçek-
leştirdiler. 

Türkiye’ye Boş Giriş yapan araç-
lar incelendiğinde Türk araçları
~900.000 adet sefer kendi ülkesine
boş dönüş yapmaktadır. Bu sayı
ihracat sayısı ile doğru orantılı ola-
rak artış göstermektedir. Boş araç
girişi sayısının fazla olması, Türk
araçlarının yurt dışından ithalat
yönünde yük bulamaması veya
ülkemizin transit güzergâh olarak
kullanılamaması anlamına gel-
mektedir.

Yabancı araçlar ülkemize ise
2017 yılında ~125.000 adet boş giriş
yaptılar. Ülkemize boş girip yük
alan ülkelerin başında ~25.000
adet ile Gürcistan, ~18.500 adet ile
KKTC ve ~18.000 adet ile Bulgaris-
tan gelmektedir.  Ülkemize ayda
~10.500 adet yabancı araç boş giriş
yapmaktadır.

Aylık ortalamada: ~2.000 adet
Gürcistan, ~1.500 adet KKTC, ~1.500
adet Bulgaristan, ~800 adet Make-
donya, ~700 adet Romanya, ~500
adet Ukrayna, ~450 adet Moldova
ülkeleri başta olmak üzere boş giriş
yapılmaktadır. İran plakalı araçlar
geçen yıl ortalama ~550 adet boş
giriş yaparken, bu oran aylık ~55
adet boş girişe kadar düşmüştür.
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1967 yılında Otomarsan ismiyle
faaliyetlerine başlayan ve günü-
müzde 1 milyar Avro’yu aşan yatırı-
mıyla Türkiye’nin en büyük yabancı
sermayeli şirketlerinden biri olan
Mercedes-Benz Türk, sektördeki
50. yılını kutladığı 2017 yılında da
Türkiye kamyon pazarındaki başa-
rılarını sürdürdü.

İlk kamyonunu 1986 yılında
banttan indiren Mercedes-Benz
Türk, Aksaray Kamyon Fabrika-
sı’nda üretilen çekici ve kamyonla-
rı ile Türkiye kamyon pazarındaki
liderliğini koruyor. 

Sektörde 50. yılını dolduran Mer-
cedes-Benz Türk, zorlu bir rekabet
ortamının yaşandığı 2017 yılında
üretim, ihracat ve satış hedeflerini
gerçekleştirirken Türkiye kamyon
pazarında geleneksel hale gelen li-
derliğini sürdürdü. Şirket, kamyon
üretiminde yaptığı yeni yatırımlar-
la ihracat pazarlarındaki konumu-
nu güçlendirirken yurtiçi ve yurt-
dışı pazarlardaki müşterilerinin
beklentilerine ve özel isteklerine de
daha hızlı yanıt verebilecek konu-
ma geldi. 

2017 yılını yatırımlarla kapatan
Mercedes-Benz Türk, 2018 yılında
da kamyon pazarına liderlik edecek
önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.
Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 30.
yılını kutladığı 2016 yılında 113 mil-
yon Avro tutarında yatırım kararını
açıklayan şirket,  bu yeni yatırımla
fabrikanın üretim kapasitesini ikiye
katlamaya hazırlanıyor. 

Bu kapsamda, Aksaray Kamyon
Fabrikası’nda üç vardiyalı üretime
geçilerek çalışan sayısının 1.800’den
3.000’e yükseltilmesi de planlıyor. 

Şirket, 2018 yılında Aksaray Kam-
yon Fabrikası’nda yeni AR-GE Mer-
kezi’nin açılışını da yaparak Türki-
ye’den dünyaya teknoloji ve mü-
hendislik hizmeti sunacak.

Mercedes-Benz Türk’ün 2017 yı-
lında kamyon pazarına öncülük
edecek önemli yatırımlarından biri
de Aksaray Kamyon Fabrikası’nda
8,4 milyon Avro tutarında yatırımla
kurulacak yeni AR-GE Merkezi’nin
temel atma törenini gerçekleştir-
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Mercedes-Benz çekici
ve kamyonlarının 
teknolojik gücü artıyor

Mercedes
benz Türk, 
ürün gamıyla 
tercihlere 
yön veriyor

Türkiye kamyon pazarının li-
deri olan Mercedes-benz Türk,
yenilediği ürün gamıyla da kam-
yon sektöründe öncü marka
olma konumunu sürdürüyor.
Mercedes-benz Türk sensörler,
mobil cihazlar ve uygulamalar
dünyasında; veri toplama, analizi
ve sonuç elde etme ile sağladığı
katmadeğer ile ticari araç müşte-
rilerinin hayatını kolaylaştırıyor.
bu teknolojiler ile Mercedes-
benz araçlar günden güne güçle-
nerek; kamyon ve çekicilerin arı-
za ve bakım aralıklarının uza-
masından, aracın sürekli kullanı-
labilir olmasına kadar pek çok
önemli noktada hizmet sağlıyor.

mesi oldu. 2018 yılında açılması
planlanan yeni AR-GE Merkezi, İs-
tanbul Hoşdere Otobüs Fabrika-
sı’ndaki mevcut AR-GE Merkezi ile
birlikte Daimler AG’nin global “yet-
kinlik merkezleri”nden biri olacak.
AR-GE çalışmalarıyla Türkiye’den
dünyaya teknoloji ve mühendislik
ihraç eden şirket, yeni AR-GE Mer-
kezi’nin açılmasıyla birlikte Daimler
AG’nin global AR-GE ağı içerisinde
yeni sorumluluklar üstlenecek. Bu
kapsamda 2018 yılı itibariyle Merce-
des-Benz uzun yol kamyonlarının
tüm araç yol testi onayları Aksaray
tarafından verilecek. 
2017 DAİMler KAMyoN DÜNyASı
İçİN De bAşArılı bİr yıl olDu

Mercedes-Benz Türk’ün ana şir-
keti Daimler AG, dünya çapında ba-
şarısına başarı katmaya devam edi-
yor. Dünya kamyon pazarı içerisin-
deki yerini güçlendiren Daimler
Trucks satışlarını 2017 yılında artırdı;

bunun en belirgin sebebi NAFTA
bölgesi ve Asya’daki satışlar oldu.
Actros Avrupa’da TCO (Toplam Sa-
hip Olma Maliyeti) kapsamında bi-
rinci bulundu, yenilenmiş Actros ile
% 15 yakıt ekonomisi sağlandı. Bu
başarıları uzun vadede de garantile-
mek için Daimler, yeni stratejisi
CASE (Connected ‘bağlanabilen’,
Autonomous ‘otonom’, Shared &
Services ‘paylaşımlı’, Electric Drive
‘elektrikli sürüş’) ile gelecekteki
Mercedes-Benz kamyonlarının do-
nanımlarını şimdiden belirledi. Şehir
içi taşımacılığına uygun hafif e-
kamyonlar (FUSO eCanter, Merce-
des-Benz Electric Truck) yollarla
buluştu bile. Future Truck ile ilgili
çalışmalar ise son hız devam ediyor.  
MerceDeS-beNz TÜrK 
2018 HeDeFlerİ 

Mercedes-Benz Türk, Daimler’in
CASE stratejisi kapsamında yatırım
ve çalışmalarını 2018 yılında da sür-

dürecek. Aksaray Kamyon Fabrika-
sı’na, AR-GE’ye ve IT teknolojileri ve
çözümlerine yaptığı yatırımları hızla
devam eden şirket, Endüstri 4.0 ve
dijitalleşmeyi de odağına alarak hem
içeride hem dışarıda süreçlerini
güncelleyip yenileyerek yeni proje-
lere imza atmaya hazırlanıyor. 

Üretim kapasitesinin ikiye katlan-
ması süresinde Aksaray Kamyon
Fabrikası’nda Endüstri 4.0’ın getiri-
lerinden olan robotlu otomasyon
sistemleri; boyahane, karoser ve iç
süsleme hatlarında kullanılıyor.
2016-2017 yılları arasında robotlaş-
ması % 100 oranında artan fabrika,
2018 yılında ilave 18 robotu devreye
almayı planlıyor.

Yakın gelecekte Türkiye pazarı-
na sunulan Mercedes-Benz kam-
yonlarında teknolojik yenilikler
devreye girecek. Bunlara ilk ör-
nekler Mercedes-Benz Uptime ve
Fleetboard olacak.

FORD TRUCKS
Bulgaristan'daki yeni
tesisini Varna'da açtı

B ulgaristan’daki yeni
tesisleriyle önemli
bir atılım yaptıkları-
nı belirten Ford

Trucks Uluslararası Pazarlar
Direktörü Emrah Duman,
“Varna bayimizin açılışıyla
birlikte Bulgaristan’daki bayi
sayımızı 3’e yükselttik. 2018
yılında Plovdiv ve Stara Zago-
ra'da 2 tesis daha açarak bu-
radaki büyümemizi sürdür-
mek istiyoruz. 2018’de Bulga-
ristan'ın 6 büyük şehrinin
5’inde bayi ve servis ağımız
olacak” dedi.

İhracatının yüzde 50’sini
Avrupa pazarına yapmayı
hedefleyen Ford Otosan’ın
ağır ticari araç markası Ford
Trucks, Bulgaristan’daki bü-
yümesini Varna kentindeki
yeni tesisinin açılışıyla hız-
landırdı.

Bulavto Holding iş birliğiyle
Bulgaristan’daki üçüncü, Var-
na’daki ilk tesisini açan Ford

Trucks, Varna’da kamyon sa-
tış, servis ve yedek parça hiz-
metlerini bir arada sunacak.
Balkanlar’daki büyümesini
hızlandıran Ford Trucks, glo-
bal büyüme hedefleri doğrul-
tusunda 2018 sonuna kadar
Bulgaristan’da 2 yeni tesis
daha açarak buradaki operas-
yonlarını ve büyümesini sür-
dürecek.

Ford Trucks’ın Bulgaris-
tan’daki yeni yapılanmasına
ve büyüme hedeflerine deği-
nen Ford Trucks Uluslararası
Pazarlar Direktörü Emrah
Duman, yaptığı değerlendir-
mede şunları söyledi: “55 yılı
aşkın kamyon üretim tecrü-
besi ve müşteri birikimiyle
global pazarlarda ve Türki-
ye’de faaliyet gösteren Ford
Trucks olarak, tarihi ve kültü-
rel bağlarımızın olduğunu
kapı komşumuz Bulgaris-
tan’ın Varna kentinde yeni te-
sisimizi müşterilerimizin hiz-
mete açtık. Sofya, Burgaz ve
Varna’daki yeni bayi ve servis
yapılanmamızın ardından
2018'de de yatırımlarımız sü-
recek. Plovdiv ve Stara Zago-
ra'da 2 yeni tesis daha açarak
buradaki büyümemizi sür-
dürmek istiyoruz. Böylece,
2018 yılı içerisinde Balkan-
lar'daki bayi ve servis ağımız
için kritik öneme sahip Bul-
garistan'ın 6 büyük şehrinin
5'inde bayi ağımız olacak.”

Ford Trucks, Bulgaris-
tan'daki yeni tesisini
Varna'da açtıFord Oto-
san’ın ağır ticari araç
markası Ford Trucks,
Bulgaristan’daki büyü-
me planlarının önemli bir
adımı olarak Sofya ve
Burgaz’dan sonra üçün-
cü tesisini Varna’da açtı

Tırsan'dan Rusya'da tarihi imza
T aşımacılıktaki etkinliğini ve verimli-

liği artırmak isteyen Rus nakliyeciler,
filolarını Tırsan ile modernize ede-
cekler. Anlaşma, 14 Aralık’ta Rus-

ya’nın Tula lokasyonunda Yasnagorsk şehrin-
de bulunan Tırsan fabrikasında, Tırsan Yöne-
tim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ve ASMAP
Genel Başkan Yardımcısı Sergey  Ivanovic
Baklitsky tarafından imzalandı. Yapılan işbirli-
ği kapmasında, Tırsan, ASMAP’a üye olan fir-
maların beklenti ve ihtiyaçlarına uygun, kalite
ve dayanıklılığı kanıtlanmış ürünleri ile Rus-
ya’lı nakliyecilerin filolarını güçlendirecek.

Anlaşmanın imzalanmasında Tırsan’ın Rus-
ya’da kendini kanıtlamış ürünleriyle beraber
Adapazarı ve Tula fabrikalarının etkisi büyük
oldu. Anlaşma öncesinde ASMAP Genel Baş-
kan Yardımcısı Sergey  Ivanovic  Baklitsky ve
heyeti Tırsan Adapazarı ve Tırsan Tula tesisle-
rini gezdiler. Yüksek üretim kapasitesi, kulla-
nılan en son teknolojiler, yalın üretimi ve Av-
rupa’nın en geniş ürün gamını tek çatı altında
bulundurma özellikleriyle Adapazarı ve Tula
tesisleri ASMAP Genel Başkan Yardımcısı Ser-
gey  Ivanovic  Baklitsky ve ASMAP müdüleri
ve üyesi nakliyeciler ve basında oluşan heyeti-
ni hayran bıraktı.

Anlaşma için yapılan özel programda konu-
şan Moskova Bölge Müdürü ve ASMAP Genel
Başkan Yardımcısı Sergey  Ivanovic  Baklitsky,
anlaşmanın 1.600’den fazla üyeleri için çok

önemli olduğuna dikkat çekerek, “Anlaşmayı
yapmadan önce Adapazarı fabrikasını gezdik
ve çok etkilendik. Tırsan, son teknoloji ürünleri
ve kalitesi ile uzun zamandır tanıdığımız bir
marka. Taşımacılarımızın, Rusya’da ki zorlu 
iklim ve coğrafi koşulları Tırsan ürünleri saye-
sinde aşacağından ve iş kalitelerini arttıraca-
ğından eminiz” dedi.  Ivanovic, 30 bine yakın fi-
lolarının bulunduğunu, karayolu taşımacıları-
nın piyasada rekabet etmeye devam edebil-
meleri için geniş bir yelpazede son teknolojiye
sahip araçları kullanması gerektiğini ifade etti
ve “Bunun için bu anlaşma taşımacılarımız için
çok önemli” şeklinde devam etti.  Birlik üyele-
rinin her geçen yıl çekici parklarında da Avru-
pa’nın yüksek çevre yönetim sistemi stan-
dartların uygun olan tır ve kamyonları daha
çok kullanmaya başladıklarının bilgisini akta-
ran Ivanovic, Tırsan ile yapılan anlaşmanın bu
anlayışın bir sonucu olduğuna vurgu yaptı.

Tırsan ile ilgili de görüşlerini paylaşan Ser-
gey Ivanovic Baklitsky şunları söyledi: “Tırsan
sadece satış ağırlıklı bir marka değil. Rusya
koşullarına uyum sağlamış, müşterisinin is-
teklerini/sorunlarını dinleyip buna uygun çö-

zümler üreten bir firma. Tırsan, montaj, servis,
garanti, yedek parça gibi satış sonrası hizmet-
lerle de güven veren bir firma.”

ASMAP İşbİrlİğİMİzle 
Gurur Duyuyoruz

Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nu-
hoğlu yaptığı konuşmada, müşterilerini iş or-
takları olarak gördüklerini, önceliklerinin  Tır-
san ürünlerini kullanan müşterilerinin kazan-
ması olduğununun altını çizdi ve  ASMAP ile
işbirliklerinin örtüşen hedefler ile başladığını
söyledi. Nuhoğlu,  “ASMAP son derece güçlü
bir sivil toplum kuruluşudur. Üyelerinin men-
faatlerini sonuna kadar koruyan, dünyadaki
değişimlerle birlikte sektörün gelişimi için ça-
lışan, ileri görüşlü ve seçkin bir sivil toplum ku-
ruluşuyla çalışmaktan gurur duyuyoruz ”dedi.

ruSyA’DA KAlıcıyız
Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nu-

hoğlu şöyle konuştu: “Rusya’ya geçici olarak
gelmedik. Biz en başından beri Rusya pazarına
inandık ve Tırsan olarak Rusya’da 2010 yılında
satış ofisimizi, 2011 yılında fabrikamızı açarak
üretim yapan ilk üretici olduk. 54000 m2  açık,

9500 m2 kapalı alanda ürettiğimiz tüm ürün-
lerimiz Made in Russia’dır. Önümüzdeki yıl
Yasnagorsk fabrikamızda 8000 m2 kapalı
alanda ilave yeni üretim hattı kuracağız.

Nuhoğlu şöyle devam etti: ‘Rusya’nın çok zor
coğrafi ve iklim koşullarına sahip olması nede-
niyle kullanılan treylerin kalitesi ve spesifikas-
yonları çok önemli. Tırsan olarak 55’ten fazla
ülkeye ihracat gerçekleştirdikerini vurgulayan
Nuhoğlu ‘Dünya’da treyler konusunda yüksek
bilgi birikimimimiz ve bunun sonucunda orta-
ya koyduğumuz kanıtlanmış mühendislik ba-
şarısı var. Rusya’daki müşterilerimiz yalnızca
Rusya’daki bilgi birikimimizden değil aynı za-
manda toplam  yetkinliğimiz ile  daha iyi, daha
güvenli, daha modern ve teknolojik tüm ürün-
lerimizi kullanabilecekler.”dedi.

ruS NAKlİyecİler TırSAN 
ÜrÜNlerİ İle KAzANAcAK

Tırsan, farklı ürün gruplarında yüksek ürün
geliştirme ve üretim yapabilme gücüne sahip
bir marka. 1998’de Almanya Goch, 2012’de
Rusya Tula ve 5 Temmuz 2017’de Almanya
Ulm’deki tesisini hizmete açan Tırsan, tüm

fabrikalarında Adapazarı üretim tesislerindeki
kalitede üretim gerçekleştiriyor. Bu yönüyle
global bir üretici olan Tırsan, Tula fabrikası ile
birlikte Rusya'ya üretim tesisi açan ilk Avru-
palı üretici olmasıyla da öne çıkıyor.  2014 yılın-
dan beri Made In Russia ibaresi ile 32 m3 dam-
per ve Made İn Russia ibaresi ile 40’lık kontey-
ner taşıyıcı üretimi yapan Tırsan, global üretim
tecrübesinin yanı sıra buradaki tecrübesini de
ülke nakliyecileri için kullanacak.  Yıllık 500
milyar dolarlık ticaret hacmine sahip Rusya,
Tırsan ile modern karayolu filosu oluşturarak
taşımacılıktaki gücünü ve etkinliğini artıracak. 

ArAşTırMA ve yeNİlİKçİlİK 
ruSyA’DA FArK yArATAcAK

Tırsan’ın gücü Ar-Ge’den gelmektedir. 2014
yılından beri Rusya’da üretilen 32m3’lük dam-
perlerin Rusya’nın en zor iklim koşullarında iş
yapmasının arkasında Tırsan Ar-Ge  mühendis-
lerinin titiz çalışması yatıyor. Türkiye’nin ilk ve
tek Ar-Ge merkezini 2009 yılında açan Tırsan,
birçok ödül alan bu merkeze bir yenisi daha ek-
leniyor. Tırsan, 2. Ar-Ge merkezinin temellerini
bu yılın Ekim ayında da attı. Tırsan, yeni tesisi
devreye girdiğinde her 3 ayda yeni bir ürün plat-
formu geliştirilecek, 8 milyon kilometreye eş de-
ğer ömür testi ve 1 milyon kilometreye eşdeğer
dayanım testleri uygulanabilecek. ADR ve ATP
gibi farklı uygunluk testleri yapılabilecek. Kendi
teknolojini kendisi üreten Tırsan’ın fark yaratan
özelliklerinden biri de inovasyon gücü. 

Tırsan'dan Rusya'da tarihi imzaTırsan ve Rusya’nın Uluslararası Kara-
yolu Taşıyıcıları Birliği (ASMAP) arasında işbirliği anlaşması imzalandı.
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IVECO Türkiye Ağır Vasıta Satış Birimi
yeniden yapılandırıldı. 2017’de yeni ve de-
neyimli isimlerle güçlendirilen IVECO
Türkiye Ağır Vasıta Satış Birimi, 2018’de
daha büyük adetli satışlara imza atmaya
hazırlanıyor.

2018’E İDDİALI gİRİş
16 ton ve üzeri ağır vasıta segmentinde

geniş bir ürün gamına sahip olan IVECO,
satış ekibine transfer ettiği yeni ve güçlü
isimlerle 2018’e iddialı bir giriş yaptı. 3.5
tondan ağır vasıtaya kadar kadar çok ge-
niş bir ürün yelpazesine sahip olan IVECO
Türkiye, güçlenerek büyüyen yeni satış
ekibi ile müşterisine daha iyi hizmet sun-
mayı hedefliyor. Sürekli sahada kalarak
müşterinin taleplerini yakından takip
eden ve ihtiyaca uygun aracı bilen, dene-
yimli bir satış ekibi kuran IVECO, 2018’de
güçlü ekibi ve yeni ürün gamı ile kendi-
sinden söz ettirmeyi amaçlıyor.  

SATIş BİRİMİ güçLü VE DENEYİMLİ
İSİMLERDEN OLUşUYOR

Yeniden yapılandırma çerçevesinde
IVECO Türkiye Ağır Vasıta Satış Birimi şu
isimlerden oluştu:

¥ Türkiye Ağır Vasıta Satış Müdürü
Hakkı Işınak, ¥ Marmara ve Doğu Kara-
deniz Bölge Müdürü Yusuf Pekel, ¥ Ege
ve Akdeniz Bölge Müdürü Murat Uçaklı, ¥
İç Anadolu ve K.Karadeniz Bölge Müdürü
Tamer Erşen, ¥ Doğu ve Güney  Doğu
Anadolu Bölge Müdürü Murat Aydoğan, ¥
Off Road İş Geliştirme Müdürü Korhan Ye-
şil,   ¥ Sürüş Eğitmeni Mehmet Er ve İkin-
ci El Satış Müdürü Haluk Korucan.

Daha önce otomotiv sektöründe birçok
önemli görevler üstlenen IVECO Türkiye
Ağır Vasıta Satış Müdürü Hakkı Işınak ko-
nuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Güçlü
bir ekip oluşturduk ve ben bu ekip ile ça-
lışmaktan büyük memnuniyet duyuyo-
rum. IVECO, bünyesinde birçok markayı
barındıran dünya devi CNH Endüstriyel’in
bir grup şirketi. CNH Endüstriyel’in bün-
yesinde IVECO, ASTRA, MAGIRUS, FPT,
CASE, NEW HOLLAND gibi çok büyük
markalar bulunuyor. Biz de bu dev global
gücü lokalde müşteri memnuniyeti ve
hizmetlerini geliştirmek için kullanıyoruz.

“3 YILDA ARKA ARKAYA 3 üRüNüMüZ
YILIN TİCARİ ARACI SEçİLDİ”

IVECO dünyanın en önde gelen ticari
araç markalarında biri. Son üç yılda arka
arkaya üç ürünü yılın ticari aracı seçildi.
Stralis, “2013 Yılının Kamyonu”, Daily,
“2015 Yılının Panel Vanı”, Eurocargo, “2016

Yılının Kamyonu” ödüllerinin sahibi oldu.
Kamyonda Euro 6’da SCRyi ilk sunan
markayız. Araçlarımız Toplam Sahip Olma
Maliyetinde (TCO) önemli bir avantajlar
sağlıyor. Çünkü bu sayede dizel partikül
filtresi temizliği için zaman ve yakıt harca-
mak zorunda değilsiniz. Aynı zamanda
SCR ile motor ömrü daha da uzuyor.

“çOK güçLü VE gENİş 
üRüN gAMINA SAHİBİZ”

IVECO, sadece ağır vasıtada değil diğer
segmentlerde de yenilikçi bir marka. Ör-
neğin Daily ile 8 ileri tam otomatik şanzı-
man seçeneği sunan tek markayız. Özet-
le IVECO çok güçlü ve geniş bir ürün ga-
mına sahip bu da bana heyecan veriyor.

Bütün kamyon serimizde SCR sistme-
nini kullanıyoruz. Şu ana kadar 600 bin
kilometreye ulaşan Euro 6 çekicilerimiz
var ve  sonuçlar gayet iyi. Stralis’lerdeki
malzeme kalitesi, konfor ayrıca bana he-

yecan veriyor. IVECO yetkili satıcılarında
8 adet Stralis ve 4 adet Trakker demo
aracımız var. Bu araçların performans ve
tüketimlerini biz telematics yolu ile mer-
kezden de takip ediyoruz. Araçlarımızı
test eden müşterilerden olumlu geri bil-
dirim alıyoruz. IVECO yetkilileri Avru-
pa’da Stralis ile gerçekleştirilen demo
faaliyetlerinde her 10 müşteriden dokuzu
kendi filosundaki araçlara göre daha iyi
yakıt tasarrufu elde ettiklerini belirtti.

“TüM üST MODELLERİMİZDE 
TELEMATICS’İ STANDARD VERİYORUZ”

Tüm üst modellerimizde Telematics’i
standard veriyoruz. Yeni ürünlerimizde
yakıt tasarrufunda etkili olacak. Araçla-
rımızda Ecofleet, Eco Roll, Hi Cruise gibi
tüm özellikler var. Bilindiği gibi çekiciler-
de yakıt tüketimi toplam sahip olma ma-
liyetinin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturu-
yor. Yeni Stralis çekicilerde bir öncekine
göre yakıt tüketiminde yüzde 11.2’lik bir
azalma olduğu TÜV tarafından belgelen-
di. TÜV de bu belgeyi 3 ay boyunca 7 aracı
test ederek verdi.

“DOğAL gAZ KONUSUNDA EN 
İLERİDE EN HAZIR MARKAYIZ”

IVECO doğal gazlı (CNG) çekicilerde 460
HP güce ulaşmayı başarmış ilk marka. IVE-
CO doğal gaz konusunda en ileride en hazır
markayız. Bu konuda altyapı tam olarak ta-
mamlandığında satışlar da başlayacaktır.
Yeni LNG’li (Sıvı Doğal Gaz) modellerimizde
çift depo yakıt ile menzil 1500 kilometreye
çıktı. Hedefimiz yeni ve güçlü kadromuzla
2018 yılında daha başarılı olmak.”

Lastikleriniz 
Etiketindeki 
Değerlere Sahip mi?

E urotransport.de
sitesinde   yer alan
ve Matthias Rath-
mann  tarafından

hazırlanan bir habere göre,
bir çok ağır vasıta lastiği,
lastik etiketinde yer alan
bilgilerden daha kötü de-
ğerlere sahip. Bu haber, Al-
man Kauçuk Endüstrisi
Ekonomisi Birliği’nin, ilgili
piyasa denetim kurumları
ile birlikte yaptığı ve  31
lastik markasının incelen-
mesinin sonuçlarına da-
yandırılmaktadır.

İnceleme sonuçlarına
göre, 9 markanın etkinlik
değerleri etiket üzerinden
yazan ve üretici/distribü-
tör tarafından belirtilen de-
ğerden çok düşüktür. Las-
tiklerin testleri bağımsız
test laboratuvarlarında
yaptırılmış ve lastik üretici
/distrübütörlerine veril-
miştir. Söz konusu lastikle-
rin üretici / distribütörleri-
ne karşı yasal işlem başla-
tılmış, ayrıca reklam ma-
teryalleri ve internet üze-
rindeki kayıtlarında gerekli
düzeltmeleri yapmaları ta-
lep edilmiştir. 2012 Yılında
yürürlüğe giren AB Yönet-
meliğine göre, lastik üze-
rinde bulunması gereken

etiketteki işaretler ve an-
lamları aşağıdadır.
YAKIT VERİMLİLİğİ;

Lastikler yakıt tüketimi-
nin %20'sine kadarından
sorumludur. Yüksek yakıt
verimliliğine sahip lastikler,
aynı yakıtla daha çok kilo-
metre yapmanızı sağlar,
CO2 emisyonunu azaltır.

Yakıt verimliliği, renk
kodlu olarak  A ile G ara-
sında sınıflandırılır.

A (yeşil) = En yüksek ya-
kıt verimliliği sınıfı

G (kırmızı) = En düşük
yakıt verimliliği sınıfı

D sınıfı, yolcu otomobil-
leri için kullanılmaz
ISLAK ZEMİNDE 
SüRüş HAKİMİYETİ;

Islak zeminde yüksek
sürüş hakimiyeti sınıfın-
daki lastikler, ıslak yolda
fren  yapıldığında daha
hızlı durur.
ISLAK ZEMİNDE SüRüş
HAKİMİYETİ A İLE f ARA-
SINDA SINIfLANDIRILIR:

A = En yüksek sınıf
F = En düşük sınıf
D ve G sınıfları, yolcu

otomobilleri için kullanıl-
maz.
güRüLTü;

AB gürültü sınıfı, lastiğin
dış gürültü emisyonunu

desibel cinsinden ölçer.
1 siyah dalga: 

Sessiz (Avrupa sınırı-
nın 3 dB veya daha faz-
la altında)

2 siyah dalga: Orta
(Avrupa sınırı ile sınırın
3 dB altı arasında)

3 siyah dalga: Gürül-
tülü (Avrupa sınırının
üzerinde)

Yeni Isuzu D-Max 
Türkiye yollarında
2 017 yılında ilk etapta en üst do-

nanım paketi V-Cross ile satışa
sunulan D-Max’in, baz ve dona-
nımlı özelliklere sahip 4x2 ve

4x4 versiyonları ise 2018 yılıyla birlikte
Anadolu Isuzu tarafından Türkiye’de
üretilip satışa sunulacak.

Yenilenen Isuzu D-Max, tek ve çift ka-
bin seçenekleri ve üç farklı donanım se-
viyesiyle Türkiye’de satışa sunuluyor.
Tüm özellikleriyle önceki nesilden daha
da gelişmiş olan Yeni D-Max, Türkiye’de
4x2 ve 4x4  baz, donanımlı ve en üst do-
nanım seviyesi olan V-Cross versiyonla-
rıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. 2017
yılında ilk etapta full donanım seviyesi
V-Cross modeli satışa sunulurken baz ve
donanımlı versiyonlar ise 2018 yılı itiba-
rıyla Türkiye’de Anadolu Isuzu Fabrika-
sı’nda üretilecek.

Yeni araçtaki en büyük yenilikler, baz
modelden itibaren tüm versiyonlarda
standart olarak sunulmaya başlanan
Led gündüz farları, yokuş kalkış ve iniş
desteği, elektrikli-ısıtmalı yan aynalar,
uzaktan kumandalı kilit ve kadranlarda
vites değişim göstergesi olarak dikkat
çekiyor. Tüm versiyonlarda sunulan
yepyeni bir 1.9 litrelik turbo dizel motor
ise selefinde kullanılan 2.5 lt’lik çift tur-
bolu motorla aynı güç oranını sunarak
164 PS ve 360 Nm tork üretiyor. D-
Max’ın çalışkan karakterinin üzerinde
inşa edilen motor, 3,5 ton çekme ve 1 ton
yük taşıma kapasitesiyle kullanıcısının
her ihtiyacını karşılayabiliyor.

V şeklinde tasarlanan yeni ön burun
tasarımıyla ve yüksek oturuş pozisyo-
nuyla sınıfının en iyi sürücü görüş açısını
sunan Yeni D-Max, arka koltuktaki yol-
cular için de hem diz hem de baş mesa-
fesinde sınıfının en geniş alanlarından
birini sunuyor. Aracın yeni dinamik ta-
sarımıyla birlikte önceki modele oranla
0,4 cd oranında daha düşük sürtünme
katsayısı sunması ise yakıt ekonomisi,
performans ve iyileştirilmiş kabin gürül-
tü seviyesi anlamına geliyor.
YENİ NESİL D-MAx’İN İçİ DE DAHA
KONfORLU BİR DENEYİM SAğLAMAK
AMACIYLA güNCELLENDİ.

Yeni darbe enerjisini emici tasarıma sa-
hip kaput dizaynı, yeni ön tampon, yeni ön
panjur, Led gündüz farları, ön tampona
monte edilen nikelaj çerçeveli yeni sis far-
ları, alaşım jantlar, 13 farklı dış renk seçe-

neği, Led stop lambaları ve bagaj kapağı
D-Max’in dış tasarımındaki yenilikler ola-
rak dikkat çekiyor.

Yeniden tasarlanan gösterge panelinde
merkezi bir gösterge ve daha net fontlar
yer alıyor. Manuel şanzımanlı modellerde
sürücülerin optimum yakıt ekonomisi
sağlamasına yardımcı olacak bir vites de-
ğiştirme göstergesi sunuluyor.

Isuzu’nun Tayland’daki Samrong fabri-
kasında üretilen Yeni Isuzu D-Max, 2018
itibarıyla (Baz ve donanımlı) Anadolu Isu-
zu’nun Türkiye’deki fabrikasında da üre-
tilmeye başlanacak. IMM üretim kalite
sertifikasına sahip olan ve Isuzu’nun Av-
rupa’daki en büyük üretim tesisi olan
Anadolu Isuzu Fabrikası, 4x2 ve 4x4’ün
baz ve donanımlı versiyonlarının üretimi-
ni yapacak. Bir önceki D-Max’i Türkiye’de
2014 yılında üretmeye başlayan Anadolu
Isuzu, Yeni D-Max modeliyle de Türki-
ye’nin halen tek pick-up üreten otomotiv
markası olacak.

Yeni Isuzu D-Max’in basın lansmanın-
da aracın iletişim planını anlatan Anado-
lu Isuzu Pazarlama ve Kurumsal İletişim
Müdürü Selda Çelik “Isuzu’nun kamyon
DNA’sına sahip yeni pick-up’ı D-Max’i,
Özgüveni DNA’sında mottosuyla satışa
sunuyoruz. 2018 yılı boyunca aracın tüm
iletişim çalışmaları için Ozan Güven ile
çalışacağız. Yeni D-Max, hem şehirde
hem de tüm arazi şartlarında dayanıklı-
lığıyla ön plana çıkan bir araç. Ozan Gü-
ven’in D-Max’in profiliyle örtüştüğünü
ve aracımızın tanıtımında bizlere büyük
katkı sağlayacağını düşünüyoruz.” dedi.

Yenilenen Isuzu D-Max’in Türkiye’de
düzenlenen basın lansmanında aracın
tüm özelliklerini aktaran Anadolu Isuzu
Kamyon ve Pick-up İş Birimi Direktörü
Yusuf Teoman “Yedinci nesil D-Max, vergi
avantajı sağlayan yeni 1.9 lt’lik motoru,
4x4 çekiş özelliği, 6 ileri yeni otomatik vi-
tesi ve premium donanımlara sahip V-
Cross donanım seviyesiyle Türkiye’de sa-
tışa sunuldu. 2018 yılı içinde bu aracımızın
satışlarında büyüme ön görüyoruz.” şek-
linde konuştu.
YENİ 1.9 LT MOTOR VE 
şANZIMANLA HEM pERfORMANS 
HEM DE MTV AVANTAjI

Küçültülerek yenilenen 1.9 litrelik mo-
tor, 164 PS güç ve 360 Nm tork üretiyor.
Özel olarak yeni D-Max için geliştirilen
yeni 6 vites, manuel veya otomatik olarak
tercih edilebiliyor.

Yapılan geliştirmelerle 1.9 lt’lik motora
sahip Yeni D-Max’in yakıt tüketimi selefi-
ne oranla %7 ila %18 oranında azaltılıyor.
Yeni D-Max V-Cross, 1.9 lt’lik yeni motoru
ve 6 ileri otomatik şanzımanla 7,8 lt/100
km ortalama yakıt tüketimi sergiliyor.
2018 yılında üretimine Türkiye’de başla-
nacak olan 4x2 baz  modeli ise manuel
şanzımanla ortalama tüketimde 6,3 lt/100
km gibi çok düşük bir veri sunuyor.

Türkiye’deki pick-up araçlar içinde en
düşük motor hacmini sunan Yeni Isuzu D-
Max, bu özelliğiyle 5 yıllık kullanım süre-
cinde 8000 TL’dan başlayan MTV avantajı
sağlıyor. Ayrıca 5 yıl, 100,000 km garantisi
sunulan D-Max’te bakım periyotları 20
bin km’de bir gerçekleşiyor.

Türkiye’nin lider otomotiv üreticilerinden, Sa-
bancı Holding iştiraki TEMSA Türkiye’deki pazar
liderliğini pekiştirecek yatırımlara devam eder-
ken, yurt içindeki araç parkını genişletmeyi de
sürdürüyor. TEMSA son olarak, 21 yıldır şehirler-
arası karayolu yolcu taşımacılığı alanında hizmet
veren Adıyaman Kahta Petrol Turizm ile yeni bir
satış anlaşması imzaladı. Bu kapsamda Adıya-
man Kahta Petrol Turizm, 2 adet TEMSA Mara-
ton’u filosuna kattı. Araçların teslim töreni, İs-
tanbul Otogarı’ndaki TEMSA merkezinde, Adıya-
man Kahta Petrol Turizm firma sahibi Salih Be-
yazyıldız, çocukları Okan ve Hivan Beyazyıldız,
firma çalışanları, Temsa Bölge Satış Yöneticisi
Sonat Demirci ve Ant Oto İstanbul Otobüs Satış
Müdürü Şafak Kıyar’ın katılımıyla gerçekleşti.  
2 MARATON ALDI, 4 TANE DAHA ALACAK

Yılın ilk yatırımının startını 2 adet Temsa Ma-
raton ile verdiklerini belirten Salih Beyazyıldız,
“Şu anda filomuzda 4 adet 2+1 otobüs var. Tüm
filoyu 2+1 araçlara dönüştüreceğiz. 4 adet daha
TEMSA yatırım planımız daha var. Sezon bekle-
diğimiz gibi giderse de yeni yatırım sayısı 10’a çı-
kacak. TEMSA yatırım tercihinde en öne çıkan
unsurlar yerli marka olması, rahatlık ve konfor
düzeyinin üst düzeyde olması oldu. Satış sonrası
hizmetlerden de büyük memnuniyet duyuyoruz.
Filomuzda bulunan Maraton ve Safir araçların-
dan performansından da memnunuz. Bagaj
kapasitesinin de genişliği de bizim tercihimizde
önemli bir etken” dedi. 
TEMSA TERCİHİ BİZE MUTLULUK VERİYOR

TEMSA Bölge Satış Yöneticisi Sonat Demirci de
yaptığı açıklamada, “Adıyaman Kahta Petrol Tu-
rizm firma sahibi Sayın Salih Beyazyıldız’ın Tem-
sa markasını tercih etmesinden büyük mutluluk
duyuyoruz. Firmada halen 1 adet Maraton ve 1
adet TEMSA Safir aracımız hizmet veriyor. Bu iki
Maraton ile TEMSA marka araç sayısı 4’e çıka-
cak. Yaz sezonu öncesine yönelik  4 adetlik bir
yatırım için görüşmelerimiz sürüyor. Sezon ön-
cesinde araçları teslim etmeyi planlıyoruz. Yeni
Maraton araçlarımız Kahta Petrol Turizm’e ha-
yırlı, uğurlu olsun” dedi.  TEMSA Maraton araçlar
törenin ardından İstanbul Otogarı’nda tur attı.

Adıyaman Kahta
Petrol Turizm  

filosunu TEMSA
otobüslerle 
genişletiyor

H afif Ticari Araç Pazarı %3 Arttı-
Türkiye otomobil ve hafif ticari
araç toplam pazarı, 2017 yılında
bir önceki yıla göre %2,8 azalarak

956.194 adet olarak gerçekleşti. 2016 yılında
983.720 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

2017 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari
araç pazarı 136.240 adet olarak gerçekleşti.
141.912  adet olan 2016 yılı Aralık ayı otomobil
ve hafif ticari araç pazar toplamına göre sa-
tışlar %4 oranında azaldı.

2017 yılı Aralık ayında otomobil satışları
bir önceki yılın aynı ayına göre %7,73   azaldı
ve 99.694 adet oldu. Geçen sene 108.044 adet
satış gerçekleşmişti.

2017 yılı Aralık ayında hafif ticari araç pazarı
2016 yılının Aralık ayına göre %7,91  arttı ve
36.546 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene
33.868 adet satış yaşanmıştı.

2017 yılı Aralık sonu itibari ile Hafif Ticari
Araç pazarı gövde tipine göre değerlendiril-
diğinde, en yüksek satış adetine %70,2 pay
ile Van (163.940 adet), ardından %12,0 pay ile
Kamyonet (28.052 adet), %8,9 pay ile Minibüs
(20.688 adet) ve %8,9 pay ile Pick-up (20.755
adet) yer aldı.

Türkiye Otomotiv pazarında 2017 yılında
otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı
956.194 adet olarak gerçekleşti. 983.720 adet
olan 2016 yılı otomobil ve hafif ticari araç
pazar toplamına göre satışlar %2,8 oranında
azaldı. 

2017 yılı Aralık ayı Otomobil ve Hafif Ticari
Araç toplam pazarı 136.240 adet oldu.

141.912 adet olan 2016 yılı otomobil ve hafif
ticari araç pazar toplamına göre satışlar %4
oranında azaldı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık
Aralık ayı ortalama satışlara göre %13,69
artış gösterdi.

Hafif Ticari
Araç Pazarı

%3 Arttı

SEKTÖRDEN 9OCAK 2018
www.tasimacilar.com
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Tourismo Çağı başlıyor.
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