
Bu yıl 11 Temmuz tarihinde 
Frankfurt’da düzenlenen kon-
ferans, VDA Başkanı Bernhard 
Mattes’in açılış konuşması ile 
başladı. Yük taşımacılığına yö-
nelik ticari araç üreticilerinden 
Volkswagen, Daimler, Schmitz, 
Iveco, MAN, Scania, Krone ve 
Opel’in yöneticilerinin katıldı-

İKİ yılda bir Almanya’nın 
Hannover şehrinde düzenle-
nen ve ticari araç dünyasının 
vitrini konumunda olan IAA 
Ticari Araçlar Fuarı’nın des-
tekçisi Alman Otomotiv En-
düstrisi Derneği VDA, her bir 
fuar açılışından iki ay önce bir 
basın toplantısı düzenliyor. 
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ğı ve bir de panel oturumunun 
yer aldığı konferansta gelece-
ğin taşıma trendleri ve ticari 
araçların teknolojiye uyumlu 
gelişimi anlatılırken öne çıkan 
başlık, ticari araç patronlarının 
AB’nin hedef olarak belirlediği 
emisyon oranlarına ulaşma ko-
nusunda çizdiği karamsar tablo 
oldu. Kriterleri AB Komisyon-
ları ile beraber belirleyen ticari 
araç markalarının temsilcileri, 
bir yandan kanun yapıcıları 
emisyon hedeflerini belirleme-
de yük taşımacılığı endüstrisi-
ne odaklanmamaları nedeniyle 
eleştirirken, bu kriterleri belir-
leme konusunda da hata yap-
tıklarını söylüyorlar.

TİM çatısı altında artık lo-
jistik sektörü de ‘ihracatçı’ 
statüsünde bir başlığa sahip. 
İstanbul Metal İhracatçıları 
Birliği’ne bağlı olarak ku-
rulan Hizmet İhracatçıları 
Birliği’nin içerisinde yer alan 
on alt sektörden biri de lojis-
tik başlığına ayrıldı. Lojistik 
alt sektörü başkanı Şahap 
Çak, gelen talepler doğrultu-
sunda bu yapılanmaya gidil-
diğini anlattı.
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HIZLI nüfus artışına karşın 
tarım ve gıda ürün arzının 
aynı hızla artmaması, hatalı 
uygulamalar sonucu yaşanan 
ürün kayıpları, buna israfın 
da eklenmesiyle büyüyen 
sorunlar ile enflasyonda ta-
rım ve gıda ürünlerinin et-
kili olması, bu alanda neler 
yapılması gerektiğinin daha 
yakından incelenmesi gerek-
liliğini de beraberinde ge-
tirdi. Tarladan sofraya gıda 
güvenliği denilen bu süreçte 
depolama, taşıma ve lojistik 

DÜNYA Bankası organi-
zasyonunda çeşitli kurum 
ve kuruluşların destekleriy-
le yürütülen kapsamlı bir 
ankete dayanan araştırma 
olan  “Küresel Lojistik Per-
formansı Endeksi”nde 2016 
yılında 34’üncü sırada bulu-
nan Türkiye, 2018 yılı de-
ğerlendirmesinde 13 sıra ge-
rileyerek 47’nci sıraya düştü.  

Lojistik performansındaki 
düşüş, ülkemizde lojistik ma-
liyetlerinin ve dolayısıyla üre-
tim maliyetlerinin artması ile 
bir yandan iç piyasada enflas-
yonu olumsuz etkiliyor.

Lojistik
Alt Sektörü 
Kuruldu

Devamı 10. sayfada
Devamı 3. sayfada

SON zamanlarda özellikle 
mobil sektöre yaptıkları yatı-
rımlara dikkat çeken Yurtiçi 
Kargo, son olarak geliştirdiği 
ve tescil ettirdiği mobil oyun-
laştırma teknolojisi 
YK GAME ile ino-
vasyonu en ön sıra-
da tuttuğunu bir 
kez daha gösterdi. 
Türkiye’de ilk defa 
kargo sektöründe 
kullanılacak olan 
YK GAME ile 
tüm Yurtiçi Kar-

Devamı 9. sayfada

Devamı 6. sayfada

Devamı 12. sayfada

Ford Trucks’ın Yeni 
Çekicisi Görücüye Çıktı
BİR ilk olarak Ford Trucks, 
uluslararası uzun yol taşı-
macılığına uygun olarak 
geliştirdiği yeni çekicisinin 
ön gösterimini yaptı. Ford 
Otosan’ın İstanbul’daki Ar-
Ge Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen törene Ford Otosan 
Genel Müdürü Haydar Ye-

Türkiye’nin 
Lojistik 
Performansı 
Geriliyor

Emisyon Değişiklikleri 
Ticari Araç Endüstrisini 
Endişelendiriyor

nigün, Ford Otosan Genel 
Müdür Başyardımcısı  Lisa 
King, Ford Otosan Ürün 
Geliştirmeden  Sorumlu Ge-
nel Müdür Yardımcısı Burak 
Gökçelik ve Ford Trucks 
Genel Müdür Yardımcısı 
Serhan Turfan katıldı.
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hizmetler her aşamada kar-
şımıza çıkmaktadır. Gıda 
sektöründe özellikle çabuk 
bozulabilir hayvansal gıdala-
rın üretimi, depolanması ve 
taşınması sürecinde soğuk 
zincirin önemi büyük. 

Devamı 18. sayfada

go kuryelerinin bir yandan 
mobil cihazları daha yaygın 
olarak kullanarak hızlı hiz-
met sunmaları diğer yandan 
da söz konusu oyunlaştırma 

içerisinde geliş-
tirdikleri ödül 
sistemi ile oyun-
laştırmada yer 
alan tüm şube ve 

acente çalışanları-
nın motivasyon-
larının artırılması 
hedefleniyor. 

Soğuk Zincir Genişleyecek 
Depo Sayıları Artacak

Yurtiçi Kargo’dan
Dijitalleşmede Önemli Adım
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Türkiye açısından çok önemli 
olduğunu ifade ederek ülkemizde 
tam ve doğru olarak tanınabilmesi 
için iş hayatının tüm sivil toplum 
örgütlerinin çalışmalar yapması 
gerektiğini belirtti. Bu bağlamda 
projenin Türkiye’de tanıtılmasın-
da bugüne kadar Türk - Çin Kül-
tür Derneği’nin önemli hizmetleri 
oldu. Dernek ayrıca Türkiye ile 

TÜRKİYE Gelişim Merkezi 
(TÜGEM) tarihi İpek Yolu’nun 
yeniden canlandırılması olarak 
nitelenen “Kuşak ve Yol Projesi” 
hakkındaki stratejik plan oluştur-
ma toplantısının ilkini Türk - Çin 
Kültür Derneğinde gerçekleştirdi.

TÜGEM Başkanı Raşit Yemi-
şen konu ile ilgili yaptığı açıkla-
mada; Kuşak ve Yol Projesinin 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin kül-
türel ilişkisi açısından önemli bir 
görev üstlenmiş durumda. Ken-
dilerini, Türkiye’de Çin Kültürü 
ve Çin’de Türk kültürünün yay-
gınlaşması için vazifelendirerek 
çok önemli görevler ifa etmiş ve 
kültürel hizmetlerine özveriyle 
devam ediyor. Kültürel faaliyetleri 
ile ilgi yaptığı çalışmalarından do-

Yeni İpek Yolu’nun Tanınması 
İçin Çalışmalar Yoğunlaşıyor

SADKOM’da değerlendirerek 
stratejik plan oluşturmaktır. Bunu 
yapabilmek adına ilk çalışmamız 
eğitim üzerine olmalıdır” dedi, 

Bu konuda özellikle Çin’de 
eğitimin önceliklendirilmesi ko-
nusunda çalışmalar yürütülmesi 
gerektiğini söyleyen Yemişen, 
Çin’de eğitim alacak olan genç-
lere daha çok burs sağlanması 
konusunda da TÜGEM olarak 
gereken çalışmaların yerine getiri-
leceğini belirtti. 

İş dünyası yolun başında Türk 
Çin Kültür Derneği Başkan 
Yardımcısı Mustafa Karslı ise; 
TÜGEM’in Kuşak ve Yol Projesi 
kapsamındaki strateji geliştirme 
planını çok önemsediklerini ifade 
etti. Karslı, “Türkiye ve Çin arasın-
daki ticari ilişkilerin geliştirilmesi 
için büyük fırsatlar içeren Kuşak 
ve Yol projesinin başta Türkiye 
Cumhuriyeti resmi makamları ol-
mak üzere iş dünyasının da ilgili 
STK’larına detaylı bilgilendirme-
lerde bulunulmalıdır” dedi. Karslı 
ayrıca, günümüze kadar gerek der-
gimiz Panorama’daki yazı dizisi, 
gerekse düzenlenen bazı tanıtım 
çalışmaları bulunmakla birlikte, 
yine de projenin önemi karşısında 
bu çalışmaların yetersiz kaldığını 
belirtti. İş dünyasının henüz “yo-
lun başında” olduğunu vurgulayan 
Karslı, projenin çok daha fazla sa-
yıda ve teferruatlı çalışmalarla ta-
nıtılması gerektiğini dile getirdi.

 Tügem’in desteği çok önemli 
Türk Çin Kültür Derneği Başkan 
Yardımcısı Mustafa Karslı, Tür-
kiye Gelişim Merkezi’nin gerek 
üyelerinin sayı ve nitelikleri bakı-
mından gerekse kamu kurumla-
rına sunmuş oldukları raporların 
etkisi bakımından büyük hizmet-
ler verdiğini belirtti. Bu sebeple 
Tügem’in Çin ile ticari konuları 
araştırma konusu olarak belir-
lemesi, bu konularda çalıştaylar 
düzenlemeye başlayacak olması 
takdir edilecek önemli hususlardır 
dedi. Karslı ayrıca, Tügem Başkanı 
Raşit Yemişen’in Çin’de eğitimin 
önemine vurgu yaparak daha çok 
öğrencinin burs alması konusunda 
sağlayacakları destek dolayısı ile de 
kendisine teşekkürlerini bildirdi.

layı Türk-Çin Kültür derneğine 
teşekkür ediyorum. Dedi. Yemi-
şen ayrıca, ilkini gerçekleştirdiği-
miz TÜGEM toplantılarındaki 
amacımız, fikir üretip bu fikirleri 
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Tarihi İpek Yolu’nun 
yeniden canlandırılması 
olarak nitelenen “Kuşak 
ve Yol Projesi” hakkındaki 
stratejik plan oluşturma 
toplantısının ilki  
gerçekleştirildi. 
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TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi 
çatısı altında artık lojistik sektörü 
de ‘ihracatçı’ statüsünde bir başlığa 
sahip. İstanbul Metal İhracatçıla-
rı Birliği’ne bağlı olarak kurulan 
Hizmet İhracatçıları Birliği’nin 
içerisinde yer alan on alt sektör-
den biri de lojistik başlığına ayrıldı. 
Gerek nakliye ve lojistik sektörle-
rinin temsilcileri gerekse de farklı 
sektörlerden gelen talepler doğ-
rultusunda bu yapılanmaya gidil-
diğini anlatan lojistik alt sektörü 
başkanı Şahap Çak, “Bugüne kadar 
tüm çabalara rağmen sektörümüzü 
temsil eden sivil inisiyatifin, An-
kara üzerindeki ağırlığı çok fazla 
olamadı. Çünkü devlet kurumları 
daha çok odalar, birlikler gibi ya-
rı kamu niteliğindeki kurumları 
muhatap alıyor. TİM ve ona bağlı 
olarak kurulan bizim üst yapımız 
HİB de bütçesi Ticaret Bakanlığı 
tarafından kontrol edilen, yetkile-
ri bakanlık tarafından tanımlanan 
yarı kamu niteliğinde bir kurum. 
Dolayısıyla elimizde yarı kamunun 
getireceği bir takım destekler ve 
imkanlar olacağını düşünüyoruz,” 
şeklinde konuştu. 

Hizmet İhracatçıları Birliği’nin 
Yönetim Kurulu Başkanlığı göre-
vine getirilen Türk Hava Yolları 
Yönetim Kurulu ve İcra Komite-
si Başkanı İlker Aycı’nın da des-
teği ile lojistik anlamında daha 
etkin neticeler alacaklarını ümit 
ettiklerini belirten Çak, öncelikli 
hedeflerini anlattı. “Dertlerimizi 
anlatmaya kalksak günler yetmez,” 
diyen Çak sonuç alabilmek için 
lojistik sektörünün çok noktasal 
ve haklı olduklarını düşündükle-
ri sorunları arkalarını doldurarak, 
sebepleri, sonuçları ve çözümle-
riyle beraber Yönetim Kurulu’na 
sunmaya başladıklarını belirtti. Lo-
jistik grubu, 10 Ağustos tarihli ilk 
yönetim kurulu toplantısında üç 
başlığa odaklanacak: Türkiye çıkış 
kapılarda yaşanan sorunlar, transit 
aktarmalardaki problemler ve lojis-
tik şirketlerinin şoförler ile ilişkile-
rinin düzenlenmesi. Türkiye’nin 
lojistik hub olmasına ilişkin bek-
lentilerin kapılardaki ve transit 
aktarmalarda yaşanan sorunların 
giderilmemesi durumunda müm-
kün görünmediğini söyleyen Şa-
hap Çak’ın bu konuya ilişkin yo-
rumları şöyle: “Bir ülke lojistik hub 
olacak ise transit aktarmada sorun 
yaşamaması lazım. Amerika’dan 
bir konteyner, İskenderun’a gel-
diyse o konteynerin çok kolay bir 
şekilde Irak’a veya Gürcistan’a 
gidebilmesi lazım. Böyle bir du-
rumda lojistik hub olunmaz. Bir 
yandan kapılardaki duruma ba-
karsak, Kapıkule’nin hali malum. 
Hafta arası bile arabalar bekliyor. 

Firmalar artık sıfır stok, ‘just in 
time’ çalışmak istiyor. Bant dur-
mayacak ama stok da istemiyorlar. 
Almanya, kapılarında güneyden 
gelen bütün arabalarda kaçak mal 
kontrolü yapıyormuş. Bu nedenle 
Macaristan’dan gelen arabalar da 
kontrolde gecikince, uluslararası 

bir otomotiv firması üretim bandı 
duruyor diye Macaristan’daki fab-
rikayı kapatıp Polonya’ya taşıdı. 
Bakın dünya nereye geldi? Biz üç 
günde bir aktarma yaparak lojistik 
hub olamayız. Türkiye’nin şansı 
var ama bu şansı kullanıp kullan-
mamak bizim elimizde.”

TİM Hizmet İhracatçıları Birliği 
Çatısı Altında Lojistik 
Alt Sektörü Kuruldu

Aysberg Basın Yayın İdari Direktörü İlker Altun (solda), Hizmet İhracatçıları 
Birliği lojistik alt sektörü başkanı Şahap Çak ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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UND İcra Kurulu Başkanı 
Recai Şen, yaptığı tanışma 
toplantısı ile sektör basını ile 
bir araya geldi. 3 ay önce gö-
reve gelen Şen, iyi bir ekiple 
çalıştıklarını ve UND’nin 
iyi ekip çalışma kültürünü 
devam ettireceklerini söyle-
di. Toplantıya Recai Şen ile 
birlikte,İcra Kurulu Başkan 
Yardımcıları Elif Sevim ve 
Erman Ereke de katıldı.

Sektörün en büyük sorun-
larından olan sürücü sorunu 
ile ilgili yaptıkları çalışma 
hakkında bilgi veren Recai 
Şen, “Şoför eğitimi insana ya-

“Taşımacılık lojistik sek-
törüne yönelik kredilendir-
me yapacak kuruluşlardan 
yoksunuz.” diyen Recai Şen, 
“Çin, son dönemde birçok 
ülkede ve farklı güzergâhlar 
üzerinde lojistik merkezya-
tırımı yapıyor. Bu yatırımlar 
için de Çin’deki önemli bir 
finans kaynağı olan ve farklı 
ülkelerde de yapılanmış bir 
bankayı çalıştırıyor. Bunun i-
çin ayırdıkları sermaye ise 100 
milyar dolar. Bu parayla gelip 
istediği yapılandırmayı ger-
çekleştirebiliyor. Sadece lojis-
tik sektörüne hizmet verecek 
finansal bir kuruluş olabilir 
ve bir banka bunu yapabilir. 
Bu kuruluş lojistik firmaları 
kendisine başvuruda bulun-
duğunda o şirketi kendi dina-
mikleri içinde analiz edecek, 
aynı zamanda o kuruluşun fi-

nansal yapısını güçlendirme-
yi yapabilecek tedbirleri ona 
sunacaktır. UND olarak biz 
bu çalışmayı yapmaya hazırız. 
Mutlaka böyle bir yapılanma-
ya gitmemiz lazım.”

Bulgaristan’ı Köstence’ye 
kurulacak Ro-Ro ile

bypass edebiliriz
Bulgaristan’ı bypass etmek 

için Romanya Köstence’ye 
Karadeniz’den ro-ro kurmak 
amacıyla çalışmalar yaptık-
larını da söyleyen Recai Şen, 
“Şu anda 2 firmanın başvu-
rusu var. Oluşturulacak hat 
ile ilgili devletten teşvik alma 
konusu da masa değerlendi-
rilmekte. Bakanlık bir bütçe 
oluşturabilir ise Köstence 
hattına talip olacak firma sa-
yısı artabilecek ve kazanan 
sektör olacaktır” dedi. 
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Türkiye’nin 10 milyar 819 milyon dolar 

olan dış ticareti, 1980 sonrasında baş-

lanan dışa açık büyüme modeliyle bir-

likte 36 misli artarak, 391 milyar 250 

milyon dolara çıktı. Bugün Türkiye’nin 

ihracatının değer olarak yüzde 35’i ka-

rayolu ile taşınıyor. Yılda 1,5 milyon ih-

raç, 500 bin de ithalat seferi gerçekleş-

tiriliyor. Üç kıtada 100’den çok ülkeye 

taşıma yapılıyor. 

Dış ticarette elini karayolu taşıma-

cılığı ile güçlendiren Türkiye, geçmişten 

beri bu alanda bazı kısıtlamalarla kar-

şı karşıya bulunuyor. Özellikle karayolu 

ile çıkışta AB’nin tıkacı gibi davranan 

Bulgaristan ve Yunanistan’ı devre dışı 

bırakmak mümkün değilse de önemini 

azaltmak, başka çıkış seçenekleri de 

yaratmak kaçınılmaz bir durum. Bura-

dan hareketle kapsamlı ve karayoluna 

nefes aldıracak boyutta bir RO-RO şir-

keti ve taşımacılığını hayata geçiren 

Türk taşımacıları, denizden giderek ka-

rayolunu açık tutmayı başardı. 

Taşımacıların Karadeniz’de başla-

yan ve önce İtalya’ya oradan Fransa’ya 

uzanan RO-RO alanında sergilediği ba-

şarı, bu alanda başka girişimlere de ce-

saret verdi. Birçok girişim başarısızlıkla 

sonuçlansa da bugün U.N RO-RO, Ulusoy 

RO-RO ve Alternatif RO-RO, Türkiye’nin 

ihracatının etkili birer neferi olarak 

Türkiye-Avrupa arasında gerçekleşen 

günlük düzenli seferlerle treyler taşı-

ması yapıyor.  

Bugün itibariyle Türkiye’nin toplam 

dış ticaretinin yüzde 48’inin gerçekleş-

tirildiği Avrupa’ya 2017 yılında 166 bin 

882 treyler RO-RO gemileri ile taşınmış 

bulunuyor. Geçen yıl RO-RO ile gidil-

meyen ülkeler de dahil tüm Avrupa’ya 

611 bin 326 treyler seferi gerçekleşti. 

Bu araçların tümünün ne karayolu ne 

de RO-RO gemileri ile taşınması müm-

kün değil. RO-RO gemilerinin çalışması 

için karayolu taşımacılarına, karayol-

larının açık kalması için de RO-RO ta-

şımalarına ihtiyaç vardır. Dış ticaretin 

sürdürülebilirliği adına bir arada ve iş-

birliği içerisinde var olmak ve büyümek 

durumundalar.  

Ülke adına stratejik önemi sık sık 

vurgulanan RO-RO’nun, karayoluna 

yardımcı bir seçenek oluşturarak gü-

zergah ülkelerindeki dayatmalara kar-

şı pazarlık gücü yarattığı herkes tara-

fından biliniyor. 

Türkiye şirketleriyle, alt yapı yatı-

rımlarıyla, şoföründen yöneticisine ye-

tişmiş binlerce çalışanıyla, taşımacılığı 

neredeyse ulusal meslek edinmiş bir 

ülke. Bu nedenle hiçbir kesimin ‘Piya-

salar böyle istiyor’ gerekçesiyle ulusla-

rarası karayolu taşımacılığı ve bunun 
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sürdürülebilirliğinin güvencesi duru-

mundaki RO-RO taşımacılığını baltala-

ma lüksü yoktur. 

Ancak son zamanlarda treyler ta-

şımaya özel RO-RO gemilerinde kon-

teyner, konteyner taşıma gemilerinde 

ise treyler taşınması, sektörde tartış-

malara neden oluyor. Taban yükünü 

karayolu taşımacılarının karşıladığı 

geminin kalan yerlerine konteyner yük-

leniyor. Aslında birer yük kutusu olan 

konteynerler, RO-RO gemilerine, bu iş 

için geliştirilen küçük demir tekerlekli 

‘roll treyler’ denilen özel bir aparatın 

üzerinde inip biniyor. 

Bu operasyonlara yönelik olarak ya-

tırım yapan ve yararlananların mem-

nuniyetine karşılık başka bazı karayolu 

taşımacılığı şirketleri, uygulamayı şir-

ketlerine yönelik bir tehdit olarak gö-

rüyor. Pazar paylaşımı bir yana, liman 

sahasının ve erişim yollarının paylaşımı 

da bir çatışma alanı oluşturuyor. 

Madalyonun öbür tarafında ise kon-

teyner gemileri ile treyler taşınması 

var. Faydacı bir yaklaşımla; ‘taşımalar 

ucuzluyor, bu iyidir’ diyenler azımsana-

maz. Şimdilik bir hatta hayata geçen 

uygulama diğer sahalara da yayılırsa, 

RO-RO şirketlerinin oluşacak rekabete 

nasıl yanıt vereceği bir soru işareti. 

Piyasa düzenleyici kesimlerin ka-

rayolu ve RO-RO taşımacılığının işbir-

liği içindeki varlığını güvence altına 

alması gerekiyor. Türkiye’nin gurur 

duyduğu, karayolu ile ihracatının gü-

vencesi olarak gördüğü RO-RO taşıma-

cılığı AB tarafından da teşvik görmek-

tedir. AB araçlarının güzergah sorunu, 

sınır kapılarında bekleme, tarife dışı 

kısıtlamalarla karşılaşması söz konu-

su değildir. Fakat RO-RO seferleri ile 

karayolundan denizyoluna çekilen her 

aracın daha az trafik, daha az zarar-

lı gaz salınımı olması da onlar için bir 

başka teşvik unsuru olmaktadır. Karar 

alıcıların, Türk taşımacılarının ve RO-

RO işletmecilerinin de işbirliği içerisin-

de hareket ederek, sınırlı kaynaklarla 

yaratılan RO-RO sistemini yaşatması ve 

böylece gurur duymaya devam etmesi 

en doğal hakkıdır. 

Denizden Giderek 
Karayolunu Açık Tutmak

Üniversite Mezunu 
Uluslararası Sürücüler 
Yetiştireceğiz

BAKIŞ

UND İcra Kurulu Başkanı 
Recai Şen

pacağımız yatırım anlamında 
çok önemli. Şu anda UND 
olarak şoför eğitimleri ile ilgili 
çok ciddi bir proje yürütmeye 
başladık. Mesleki Yeterlilik 
Kurumu ve İŞKUR ile birlik-
te sürücü yetiştirmek için bir 
proje hazırlıyoruz. İş garantili 
olarak şoför yetiştireceğiz. Ya-
ni vereceğimiz hizmetin ka-
litesini yükseltmemiz lazım. 
Biz üniversite mezunlarını 2 
yıllık, 4 yıllık fark etmez ala-
cağız, şoför olarak yetiştirece-
ğiz. Yani mevcut şoförlere ve-
rilen bir ADR sertifikası falan 
değil bu. Bunun değişik sosyal 
tarafları da var. Hem sektörü-
müzün buna ihtiyacı var, hem 
de sektör nitelikli çalışana 
ulaşmış olacak” diye konuştu.

Acil çözülmesi gereken 
konular var

Şen, bakanlıktan 100 gün-
lük beklentilerini şöyle sırala-
dı: “Eximbank kredileri daha 
ulaşılabilir olmalıdır. Yetkilen-
dirilmiş Yükümlü Uygulaması 
kapsamında İzinli Gönderici 
yetkisi verilen kuruluşların 
sınır kapılarındaki geçişlerini 
hızlandırmak için pilot pro-
je hayata geçirilmelidir. Sınır 
kapılarının 7/24 çalıştırılması 
gerekiyor. Türk taşımacısının 
karşı karşıya olduğu kota ve 
geçiş ücretleri ile ilgili sorun-
ların ortadan kaldırılması şart. 
Yabancı araçlar ile eşit şartlar 
altında rekabet edilmesi ve 
mevcut haksız rekabet koşul-
larının kaldırılması önemli. Sı-
nır kapılarında yapılan vergisiz 
akaryakıt satışlarının yarattığı 
beklemelerin ortadan kaldı-
rılması için yakıt satışlarının 
kapı dışındaki park alanlarına 
kaydırılması ya da yurtiçine a-
lınması ve vergi iade modeli ile 
yeni bir yapının kurgulanması 
fayda sağlayacaktır. Yine, özel-
likle grupaj taşımalarda her 
ihracat eşyası için ilgili gümrük 
idaresinde taşımacı tarafından 
gümrükleme işlemi yapılması 
yerine son gümrük idaresinde 
taşınan tüm yüklerin güm-
rüklenmesinin sağlanması da 
öncelikli talepler arasında yer 
almaktadır.”



YENİ DAILY HI-MATIC. MÜKEMMEL SÜRÜŞ KEYFİ.

SINIFINDA TEK 8-İLERİ  
OTOMATİK ŞANZIMAN

En yüksek konfor  
ve güvenlik için

MUKEMMEL YAKIT  
TASARRUFU 

ECO PRO ve GÜÇ seçenekleri ile 

 %10 DAHA DÜŞÜK BAKIM  
VE TAMİR MASRAFLARI

 Düz vitese göre rekor derecede daha 
yüksek dayanıklılık ve güvenirlik

SINIRSIZ SEÇENEKLER

3.5 Ton ve 7.2 Ton, otomatik  
şanzıman seçenekleri 

444 50 04
ALO IVECO

YENİ IVECO UYGULAMASI BURADA!
KULLANIŞLI. KOLAY. ÜCRETSIZ.

DAHA FAZLA BİLGİ  
İÇİN BİZE ULAŞIN

Assistance Non-Stop

Tam Otomatik 160 ve 180 hp 
seçenekleri ile.



LOJİSTİK

TEMMUZ 2018

tiğin planlanmasında ürün 
hareketinin hiç durmaması 
hedefleniyor. Bu anlamda 
günümüzde Dağıtım Mer-
kezi terimi kullanılıyor. 
Burada hem hacim hem de 
zaman yönetimi gerek. Da-
ğıtım Merkezi içerisinde, 
malların depoya girişi, mal-
ların depolanması aşamasın-
da etkin depo yönetimi, iz-
leme, etiketleme ve sevkiyat 
takibi gibi 110 çözümlerle 
hatalı üretim sevkiyatları-
nın engellenmesi, düzenli, 
tutarlı ve disiplinli bir depo 
yapısının sağlanması, opera-
tör hatalarının asgariye in-
dirilmesi, alan kullanımının 
azaltılması ve verimliliğin 
arttırılması hedefleniyor.

Türkiye’de gıda şirketleri-
nin çoğu kendi taşımalarını 
ve depolamalarını kendileri 
yapıyor. Üretimlerine küçük 
ölçekli firmalar olarak başla-
dıklarından dolayı depolarını 
fabrikaları içinde yapmışlar, 
dağıtımlarını da bayilerine 
veya zincir mağazalara kendi-
leri taşımış ve bayilere ait kü-
çük araçlarla bu noktalardan 
bölgesel dağıtım yapılıyor. 
Bununla beraber, pazarda 
rekabetin artması, üretim 
ölçeklerinin büyümesi, tüke-
timin Anadolu’ya yayılması, 
ithal mallarının etkisi ile ya-

HIZLI nüfus artışına karşın 
tarım ve gıda ürün arzının ay-
nı hızla artmaması, hatalı uy-
gulamalar sonucu yaşanan ü-
rün kayıpları, buna israfın da 
eklenmesiyle büyüyen sorun-
lar ile enflasyonda tarım ve 
gıda ürünlerinin etkili olma-
sı, bu alanda neler yapılması 
gerektiğinin daha yakından 
incelenmesi gerekliliğini de 
beraberinde getirdi. Tarladan 
sofraya gıda güvenliği denilen 
bu süreçte depolama, taşıma 
ve lojistik hizmetler her aşa-
mada karşımıza çıkmaktadır. 
Gıda sektöründe özellikle ça-
buk bozulabilir hayvansal gı-
daların üretimi, depolanması 
ve taşınması sürecinde soğuk 
zincirin önemi büyük. 

Soğuk zincir perakendede 
mal kabul aşamasından baş-
lıyor. Taze ve donmuş gıda 
üreticileri gıdaları yasal dü-
zenleme gereği soğuk zinciri 
muhafaza ederek satış nok-
tasına veya deposuna ulaştı-
rılıyor. Üreticiden frigorifik 
araçlarla gelen ürünler, pe-
rakende firmasının sorumlu 
mal kabul personeli tarafın-
dan kontrol edilerek alınıyor. 
Taze gıdanın cinsine ve fir-
maların kalite güvence anla-
yışına göre şekillenen bir dizi 
kontrolden geçirilerek hızla 
soğuk odalarda korunmaya 
alınıyor. Taze ve donmuş 
gıdalar türlerine göre farklı 
sıcaklıklardaki reyonlarda sa-
tışa sunuluyor. Reyon sıcak-
lık kontrolleri çeşitli yöntem-

lerle sürekli olarak yapılmalı. 
Ayrıca bazı satış noktaları sı-
caklığa hassas gıdaların soğuk 
zincirinin kırılmadan taşı-
nabilmesi için tüketicilerine 
dondurulmuş gıda torbası, 
sıcaklık koruma çantası, özel 
strafor kutular vb. çözümler 
de sunuyor. Bu çözümler sa-
yesinde gıdalar soğuk zinci-
ri kırmadan güvenli şekilde 
sevk edilip saklanabilmekte 
ürünlerin tazeliği ve güvenlik 
şartları korunuyor.
Depolama faaliyeti lojistiğin 

önemli bir parçası
Soğuk zincir lojistik hal-

kasındaki eksiklikler, gıda 
üreticilerini zor durumda 
bırakmakta, aynı zamanda 
gıda güvenliği açısından ciddi 
tehlikeler oluşturuyor. Bu ça-
lışmanın seçilmesinin amacı 
tedarik zinciri yönetiminde 
soğuk lojistik uygulamaları-
nın etkinliğini artırmak ve 
ürünlerin kalite kaybına uğ-
ramaksızın en az maliyetle 
depolanmasının yollarının 
araştırmak. Bu açıdan önce-
likle tedarik zinciri ve lojis-
tik yönetimi konuları teorik 
açıdan ele alınacak ve sonraki 
bölümde soğuk lojistik uy-
gulamalarının gereksinimleri 
irdelenecek. Uygulama bö-
lümünde ise soğuk lojistik 
uygulamalarının bir parçası 
olan depolama faaliyeti ve bu 
alanda etkinliğin arttırılması 
yolları ortaya konulacak.

Depolama faaliyeti lojisti-
ğin önemli bir parçası. Lojis-

yapılabilmesi için hazırlan-
mış geniş, serin ve hareketli 
platformlar bulunmalıdır. 
Ürünler özelliklerine göre sı-
nıflara ayrılıp depoya yerleşti-
rilmelidir. Bundan önce ürün 
grupları oluşturularak, her 
ürün grubu için sağlanması 
gereken şartlar belirlenir. 

Dondurulmuş ürünlerin 
ve taze ürünlerin depolama 
koşulları konusunda çalış-
ma yapılmalıdır. Bu ürün 
grupları da kendi aralarında 
muhafaza koşullarına göre 
ayrılabilir. Taze meyve- seb-
zeler, şarküteri ürünleri, su 
ürünleri vb. için ayrı çalış-
malar yapılmalıdır. Böyle-
likle depoya giren ürünler 
belirlenen ürün gruplarına 
göre depolanabilir. Ayrıca 
ürün gruplarına göre depo-
lama alanındaki lokasyonları 
da belirlenebilir.

24 Haziran seçimleri son-
rasında bazı ürünlerin fiyat-
larında yaşanan artışlara yö-
nelik alınan tedbirlerde ilk 
hamleler gerçekleşiyor. Yeni 
hükümetin kurulmasına az 
bir zaman kala en önemli 
gündem maddelerinden biri 
olan gıda malzemelerindeki 
artışın önüne geçilebilmesi 
için Gıda ve Tarımsal Ürün 
Piyasaları İzleme ve Değer-
lendirme Komitesi tarafın-

dan alınacak yeni tedbirler 
yılın ikinci yarısında uygula-
maya konulacak. 

Ekonomi politikaları açı-
sından da yeni hükümetin 
“yol haritası” olacak AK 
Parti’nin seçim beyanname-
sine göre, komitenin karar-
ları hızla hayata geçirilecek. 
Bu kapsamda, tarladan sof-
raya kadar olan tedarik zin-
cirine ilişkin kayıt sistemi 
güçlendirilecek.

Yaş meyve-sebze tedarik 
zincirinde maddi kayba se-
bep olan fire oranlarını en aza 
indirmek ve lojistik süreçleri-
nin genel kalitesini artırmak 
amacıyla soğuk zincir yatı-
rımları desteklenecek.

Tarım ürünlerinin pa-
ketlenmesi, perakende satış 
noktalarına sevk edilmesi ve 
sergilenmesi hususlarında 
belirlenen uluslararası stan-
dartlara tam uyum sağlana-
cak. Tedarik zincirinin kritik 
noktalarından biri olan top-
tancı hallerinin daha etkin 
çalıştırılması ve modernizas-
yonuna yönelik yasal düzen-
lemeler tamamlanacak.

Özel sektöre lisanslı
depo yaptırılacak

Lisanslı depoculuk sistemi-
nin yaygınlaşması ve gelişme-
si de sağlanacak. Uzun süreli 
kiralama garantisi kapsamın-
da özel sektöre lisanslı depo 
yaptırılacak. Bu yıl 2,5 mil-
yon ton kapasiteli depo yapı-
mı tamamlanacak. Tarladan 
mağazalardaki satış ortamına 
kadar taşıma, depolama ve sa-
tış noktalarında soğuk zincir 
kurulmasının desteklenme-
sine yönelik paketin de yeni 
hükümetin kurulmasının ar-
dından açıklanması bekleni-
yor. Bu kapsamda, ürünlerin 
zayi oranının düşürülmesi 
için ambalaj tesisleri kurul-
ması teşvik edilecek. Soğuk 
zincir içinde gelen ürünler 
marketlerde de soğutmalı 
alanlarda satışa sunulacak.

bancı gıda markalarının ve 
tüketim zincirlerinin aktivi-
telerini arttırması ile lojistik 
şirketleri mevcut işlerinin içi-
ne gıda ürünlerini de eklendi. 
Bu konunun yeni gelişmekte 
olan bir alan olması nedeniy-
le bazı lojistik firmalarının 
gıda lojistiği konusunda uz-
manlaşmaya gitmeye başla-
dıkları görülüyor.

Ürünün korunması için 
gerekli ısı lojistik sürecin 
tamamında  sürdürülmeli

Çabuk bozulabilen soğuk-
ta muhafaza gerektiren ve 
dondurulmuş gıdalar açısın-
dan bakıldığında yapılması 
gerekenler bulunuyor. Ürü-
nün korunması için gerekli 
olan ısı lojistik sürecin ta-
mamında (depolama, elleç-
leme, taşıma) sürdürülmeli. 
Herhangi bir süreçte ürünün 
korunduğu ısının değişmesi 
ürünün bozulmasına ve içe-
risinde zararlı mikroorganiz-
malar ve canlıların çoğalma-
sına neden oluyor. Bu yüzden 
yeniden paletleme, taşıma gi-
bi durumlarda ortam sıcaklığı 
belirlenen seviyeleri geçme-
meli. Yükleme ve boşaltma 
işlemleri için gerekli altyapı 
sağlanmazsa mallar daha de-
podan çıkmadan fire vere-
biliyor. Yükleme, boşaltma 
ve tasnifin en risksiz şekilde 

Soğuk Zincir Genişleyecek Depolar Artacak
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rekabetin artması, üretim 
ölçeklerinin büyümesi, tüke-
timin yayılması, yabancı gıda 
markalarının varlığının art-
ması gibi nedenler soğuk zin-
cir lojistik sisteminin gelişme-
sine olanak sağlamıştır ancak 
yine de almamız gereken yol 
olduğunu düşünüyorum. 

Örneğin, ülkemizde yaş seb-
ze ve meyvelerin, tarladan sof-
raya ulaşıncaya kadar önemli 
kayıplara uğradığını biliyoruz. 
Bunun ekonomik değerini 
yaklaşık 20 milyar TL olarak 

NETLOG Lojistik Nakliye 
ve Dağıtım Operasyonları 
Başkanı Uygar Uşar dergimi-
zin sorularını yanıtladı.

Türkiye soğuk zincir lojis-
tiğini değerlendirebilir mi-
siniz? 

Ürünlerinin tüketicilere 
sağlıklı bir şekilde gelebilme-
sinde üretim kadar ulaşım ve 
depolama süreçleri de büyük 
önem taşıyor. Soğuk zincir 
lojistiği insan sağlığını doğru-
dan etkilediği için çok iyi kur-

gulanmalıdır. Bu doğrultuda 
gıdanın doğru ısıda taşınması 
ve korunması, lojistik firma-
larına, çok ciddi sorumluluk-
lar yüklüyor. 

AB ve diğer gelişmiş ülke-
lerde düşük oranlarla göz-
lemlenen gıda kayıpları, bu 
ülkelerin soğuk zincir lojisti-
ği ve buna bağlı olarak kulla-
nılan ekipmanları geliştirme 
ve iyileştirme çalışmalarını 
1970’li yıllarda tamamlama-
larından kaynaklanıyor. 

Ülkemizde ise pazarda 

birlikte, gıda kalite denetimi 
ve kontrolü yönetmeliğine 
yönelik uygulamalar getir-
mektedir. Ayrıca, tüketici 
bilinçlenmekte ve soğuk zin-
cir kalite denetimine verdiği 
önem de artmaktadır. Hem 
yasaların gereksinimlerine 
hem de bilimin getirdiği ye-
niliklere hızlıca uyum sağ-
layan sektörün lider firması 
Polar XP olarak, soğuk zin-
cir taşıma ve depolamasının 
önemini çok iyi biliyoruz. 
Türkiye’nin 18 şehrinde, 24 

ısı kontrollü (donuk/soğuk/
serin) lojistik merkezimiz ve 
filomuzda bulunan 1,000’ in 
üzerinde özmal ısı kontrol-
lü aracımızla tüm ürünlerin 
ısı derecelerini kontrol altına 
alıyor ve insan sağlığını ön 
planda tutuyoruz. 

düşünebiliriz. Bu pastada so-
ğuk zincir lojistik süreçlerdeki 
aksaklıkların da payı bulunu-
yor. Sıcaklık değişimleri ve hij-
yenik olmayan koşullar, mikro 
organizmaların üremesine, 
ürünlerin yapılarının bozul-
masına olanak sağlıyor. 

Bu kayıpların önünde geçil-
mesi için soğuk zincir süreçle-
rinin standardize edilmesi, eği-
timlerin arttırılması gerekiyor. 

Bilindiği üzere ülkemizde 
yasalar hızla, gelişmiş ülke-
lerin kalite standartları ile 

Polar XP Depo Yatırımlarına Devam Ediyor

Birinci sayfadaki haberin devamı

Haberin devamı 8’inci sayfada
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Türkiye’de ATP Konvan-
siyon şartlarının ne yazık ki 
yurtiçi taşımacılıkta yeteri 
kadar hayata geçirilmediği 
yönünde duyumlar mevcut 
ancak Polar XP’yi de bün-
yesinde barındıran Netlog 
Lojistik Grubu olarak, biz ge-
rekli aksiyonları alıyoruz. Ör-
neğin, 563 adet ATP / FRC 
belgeli özmal aracımız ile 
yurtiçi ve yurtdışı müşterile-
rimize dünya standartlarının 
üzerinde hizmet veriyoruz. 

Ayrıca, ülkemizde, tek-
nolojik gelişmelerden 
faydalanılması ve dijital 
platformların daha etkin 
kullanılmasına yönelik çalış-
malar yaygınlaşması, devlet 
teşviki ve eğitimlerin artması 
gerekiyor. Bu gelişmeler ışı-
ğında soğuk zincir lojistiği-
nin tüm halkalarına olumlu 
gelişmeler gözlemlenecektir. 

Türkiye çok önemli bir mey-
ve-sebze üreticisi ve yüksek 
oranda ihracat gerçekleşti-
riyor. Bu işin lojistiğinde de 
en iyi olabilmek için nasıl 
bir politikamız olmalı? 

2017 yılı verilerine gö-
re meyve ve sebze üretimi 
50.000.000 tonluk bir hac-
me ulaşmış. Türkiye Yaş 
Meyve Sebze İhracatçıları 
Birliği’nin hazırladığı ve 
2018 yılı ilk yarısını kapsa-
yan rapora göre yaş meyve 
ve sebze ihracatı, 2018 yılı-
nın ilk yarısında bir önceki 
yılın aynı dönemine kıyasla 
miktarda yüzde 16, değerde 
yüzde 23 oranında artış gös-
tererek yaklaşık 1,17 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiş. 

Bu veriler ışığında, günü-
müzün rekabetçi dünyasın-
da, doğadan ürün tedarik 
edilmesinden, sofraya kadar 
tüm süreçlerde profesyonel 
lojistik anlayış ve uygulama-
ları hâkim olmalı. Ana hedef 
ise ürünün en kısa sürede, 
bozulmadan tüketiciye ulaş-
tırılması. Yaş meyve-sebze 
ürünleri hassas yapıya sahip 
oldukları için lojistik yöne-
timinin işlenmiş gıdalara 
kıyasla daha hızlı ve güvenli 
olması gerekiyor. 

Bu konuda yaşanan geliş-
meler soğuk zincir lojistiği-
ni olumlu yönde etkileyecek 
şekilde gelişiyor mu? 

Son birkaç yıldır sağlıklı 
yaşam ve organik beslenme-
nin yaşamımızdaki yeri gözle 
görünür bir şekilde artış gös-
terdi. Gıda kodeksinde hangi 
gıdanın hangi ısıda depolana-
cağı ve dağıtılacağının sınırla-
rı çizilmektedir. Bu bağlamda 
ürünlerin tarladan sofraya ka-
dar olan yolculuğunun mut-
laka izlenebilir olması gerek-
mektedir. Doğru personel, 
doğru lojistik servis sağlayıcı-
nın seçilmesi mutlaka önemli 
ancak burada tekrar bilim ve 
teknolojinin önemini de gün-
deme getirmek istiyorum. 

Bugünün dünyasındaki 
önemli gerçeklerden biri de 
teknoloji üretmeden ve hat-
ta teknolojiyi üreten bilimi 
üretmeden gelişim göstere-
bilmenin mümkün olmadı-
ğıdır. Dünyada gıda ve lojis-
tik devleri sanal para sistemi 
Bitcoin ile hayatımıza giren 

Blockchain teknolojisini so-
ğuk zincir süreçlerinde de 
hayata geçirmeye başladı. Bu 
teknoloji, tedarik zincirinin 
baştan sona yani üreticiden 
müşteriye uzanan ağın izle-
nebilirliğini sağlıyor. Böylece 
soğuk zincir yönetiminin gü-
venliğini pekiştirmeyi, et ve 
tarımsal mahsulleri tarladan 
sofraya kadar takip etmek 
suretiyle süreç yönetiminin 
daha etkin kullanılması he-
defleniyor. Blockchain tek-
nolojisinin bir diğer faydası 
ise, genetiği değiştirilmiş veya 
katkı maddeli ürünlere iliş-
kin endişelerin günden güne 
artmakta olduğu bir ortam-
da gıdanın nereden geldiğine 
ilişkin temel bilgileri tüketi-
cilerle paylaşmak ve şeffaflığı 
artırmak diyebiliriz. 

Soğuk Zincir ürünlerinin, 
depolanması, dağıtılması özel 
bilgi, dikkat ve yüksek kalite-
li lojistik bir altyapı gerek-

tirmektedir. Polar XP, müş-
terilerine tüm bu imkanları, 
üretimden ve ithalattan rafa, 
entegre bir biçimde sunarken 
Blockchain gibi yeni tekno-
lojilerin sunduğu olanakları 
da kendi sistemine entegre 
etmek için çalışmalarına de-
vam etmektedir. 

Bu alanda yaşadığınız ö-
nemli sorunlar ve önerileri-
niz nelerdir? 

İnsan sağlığı her şeyden 
önce geliyor. Tedarik Zinciri-
nin herhangi bir aşamasında 
soğuk zinciri kırılmış gıdayı 
güvenli gıda olarak nitelen-
diremeyiz. Tüketici haklı ola-
rak ürünü en taze ve sağlıklı 
haliyle tüketmek istiyor. Ü-
rünlerinin sofralarımıza sağ-
lıkla gelebilmesi sadece üre-
timi değil lojistik süreçleri de 
yakından ilgilendiriyor. Türk 
Gıda Kodeksi Yönetmeliği, 
soğuk zinciri “gıda maddele-
rinin üretiminden tüketimi-
ne kadar her aşamada kendi 
özelliklerini koruyabilmesi i-
çin uygulanması zorunlu olan 
soğuk muhafaza, soğuk ta-
şıma ve benzeri işlemlerinin 
tamamı” olarak tanımlıyor. 

Bilindiği üzere, 2012 yı-
lında ATP Konvansiyonu 
yürürlüğe girdi. ATP Kon-
vansiyonu, bozulabilir gıda 
maddelerinin uluslararası 
taşımacılığı ve bu taşımacılık 
faaliyetinde kullanılacak özel 
ekipmanların standartlarını 
tarif etmektedir. Konvansi-
yon, soğuk zincir taşımacılı-
ğında kullanılacak araçların 
teknik donanımlarını, hangi 
ürünlerin hangi rejimde ta-
şınması gerektiğini, tarladan 
çatala kadar olan sürecin sı-
nırlarını çiziyor. Tüketiciyi 
korumak adına bozulabilir 
gıdaların tedarik zincirinin 
tüm halkalarında uygun ko-
şullarda ve doğru ekipmanla 
taşındığının izlenebilirliği-
nin sağlanması gerektiğini 
destekliyorum. Soğuk zincir 
lojistiği yapan tüm lojistik fir-
malarının, mevcut standart-
larını ATP konvansiyonu 
standartlarına mutlaka yük-
seltmesi gerekiyor. 

ekipmanların kullanımı-
nın bu kayıpları azaltacağı 
önünde bulundurulmalıdır. 
Ülkemiz bu konvansiyona 
taraf ancak yine de uygula-
maların yeterli seviyede ol-
madığını görüyoruz. 

Özellikle gıda izlenebilir-
liği kapsamında Blockchain 
teknolojisinin tanıtılması ve 
yaygınlaştırılması büyük bir 
yenilik olur. Blockchain’de 
ürünün, tarladan son kulla-
nıcıya ulaşıncaya kadar her 
evresi takip edilebiliyor. Bu 
teknoloji soğuk zincir üze-
rinde gıda kayıplarının ya da 
tedarik zinciri üzerinde mey-
dana gelen hataların nereden 
hangi şartlardan kaynaklan-
dığını görmeyi ve hataların 
bir daha tekrarlanmaması 
için önlemler almayı müm-
kün kılıyor. Bahsettiğimiz ye-
ni kullanılmaya başlanan bir 
teknoloji ve yaygınlaşmasının 
5 yıl olacağı öngörülüyor. 
Bu altyapıya yatırım yapacak 
devletlerin ve firmaların uzun 
vade de önemli kazançlar sağ-
layacağını düşünüyorum. 

Planlanan yeni yatırımlar ve 
projeleriniz var mı? 

Netlog Lojistik Grubu 
olarak, 2017 Temmuz ayın-
daki 2,5 milyar TL’lik kon-
solide ciromuzu 2018’de 
3,5 milyara yükseltmeyi 
hedefliyoruz. Avrupa’daki 
operasyonlarımızı, yeni depo 
yatırımlar ve satınalmalarla 
büyütmek istiyoruz. 

PolarXP nezdinde, Tür-
kiye’yi kapsayan bir lojistik 
ağına sahip olmamızın da 
etkisiyle, tamamen müşte-
ri odaklı bir yol izliyoruz 
ve Türkiye’nin her şehrine 
gidiyoruz. Hali hazırda 17 
şehrimizde 24 ısı kontrol-
lü depomuz mevcut. 20 bin 
metrekarelik yeni Ankara 
depomuzun açılışını geçti-
ğimiz Nisan ayında gerçek-
leştirdik. Toplam 15 bin pa-
letlik depolama kapasitesine 
sahip yeni depomuzda soğuk 
zincir depolaması için 4 bin 
paletlik alan ayırdık. Yeni 
Bursa lojistik merkezinin fa-
aliyete geçmesi için çalışma-
lar hızla devam ediyor. Bir 
diğer projemiz ise Denizli 
Lojistik Merkezi. Yaklaşık 

3 bin 500 metrekare olacak 
depomuzun Ekim ayı içeri-
sinde açılması planlanıyor. 2 
bin 500 metrekare büyüklü-
ğündeki yeni Kayseri lojistik 
merkezinin de 2018 yılının 
sonunda doğru faaliyete geç-
mesi hedefleniyor. 

Ayrıca ATP Konvansiyo-
nunun çizdiği sınırlar çerçe-
vesinde araç filomuzu her ge-
çen gün geliştiriyoruz. Hali 
hazırda, Polar XP filosunun 
tamamı ATP sertifikasyonlu 
özmal araçlardan oluşmak-
tadır. Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı’nın kont-
rollerinin devreye girmesiyle 
Polar XP filosunun önemi 
ortaya çıkacak ve müşterile-
rimizin operasyonları aksa-
madan yürüyecektir. 

Bu projelerimizin dışın-
da soğuk zincir süreçlerini 
en iyi şekilde yönetebilmek 
adına teknoloji yatırımları 
planlıyoruz. Özellikle rut op-
timizasyonu, Endüstri 4.0 ve 
geliştirilmiş takip sistemleri 
üzerine çalışmalarımız de-
vam ediyor. 

Kısa ve orta uzun vadede 
soğuk zincir taşımacılığı 
sektörü adına beklentiler 
neler? Siz firma olarak ken-
dinizi pazarın neresinde ko-
numlandırıyorsunuz? 

Polar XP ile ısı kontrollü 
lojistik olarak adlandırdı-
ğımız pazarda açık ara lider 
durumdayız. Her gün yüzler-
ce araç yüklemesi yapıyoruz. 
Hem komple hem de mikro 
dağıtım hizmetlerinde gün-
lük 10 binin üzerinde siparişi 
30 binden fazla adrese, soğuk 
zinciri kırmadan, başarıyla 
dağıtıyoruz. Biz Türkiye’yi 
saran ağımızla sadece zin-
cir marketlere donuk ürün 
dağıtmıyoruz aynı zamanda 
portakalı da kış koşulların-
da Erzurum’a dondurmadan 
ulaştırabiliyoruz. Bu önemli 
bir kabiliyet. Polar XP, ilk 
kurulduğu yıllarda, bu alanda 
Türkiye’de satış yapan firma 
sayısı 160 kadardı. Bugün, 
binin üzerinde düzenli müş-
terimiz var. Pazar bu anlamda 
çok hızlı gelişiyor. Bizde bu 
sürece uyum sağlamak için u-
zun vadeli planlar yaparak kı-
sa vadede hayata geçiriyoruz.

Biz de bu doğrultuda IFS 
Sertifikasını alan ilk Türk 
şirketi olmanın yanı sıra ATP 
kurallarına uygun filo ve so-
ğuk zincire uygun depolama 
alanlarıyla müşterilerimize 
dünya standartlarının üzerin-
de hizmet vermekteyiz. 

Türkiye’nin ilk soğuk zin-
cir markasıyız. Bozulabilir gı-
da maddelerinin uluslararası 
taşımacılığı ve bu taşımacılık 
faaliyetinde kullanılacak özel 
ekipmana ilişkin anlaşma 
olan ATP Konvansiyonu’nu 
müşterilerimiz için çok uzun 
zamandan beri uyguluyoruz. 
Halk sağlığına olduğu kadar 
ülke ekonomisine de katkıda 
bulunmaya devam ediyoruz. 

2018 yılı için hem sektör 
hem de firma olarak beklen-
tiniz nedir? 

Günümüz dünyasında gıda 
ürünlerinin raf ömürlerinin 
uzatılması için yeni teknolo-
jilerin geliştirilmesi, Ar-Ge 
ve inovasyon faaliyetlerine 
hız verildiği bir dönemde-
yiz. Buna rağmen, gıdaların 
üretim, depolama, dağıtım 
ve satış süreçlerinde, soğuk 
zincirin kırılması, ülkemizde 
ciddi ekonomik kayıplara se-
bep olurken kamu sağlığını 
da tehdit etmektedir. 

Örneğin, ülkemizde, yak-
laşık yüzde 30 seviyelerinde 
gerçekleşen yaş mevye-sebze 
kaybı, gıda fiyatlarının aşırı 
derece yükselmesine neden 
olurken, insan sağlığı için de 
büyük bir tehdit oluşturuyor. 

Özellikle tarım ve gı-
da sanayisi gelişmiş Avru-
pa ülkelerinin çok sıkı bir 
şekilde uyguladığı ATP 
Konvansiyonu’nun ve özel 

Netlog Lojistik Nakliye ve
Dağıtım Operasyonları 

Başkanı Uygar Uşar

8
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Türkiye Lojistikte
13 Sıra Birden Geriledi
DÜNYA Bankası organizasyo-
nunda çeşitli kurum ve kuru-
luşların destekleriyle yürütülen 
kapsamlı bir ankete dayanan 
araştırma olan  “Küresel Lojistik 
Performansı Endeksi”nde 2016 
yılında 34’üncü sırada bulunan 
Türkiye, 2018 yılı değerlendir-
mesinde 13 sıra gerileyerek 47’nci 
sıraya düştü.  

Lojistik performansındaki düşüş, 
ülkemizde lojistik maliyetlerinin ve 
dolayısıyla üretim maliyetlerinin 
artması ile bir yandan iç piyasada 
enflasyonun olumsuz etkilenme-
si, diğer yandan Türk ürünlerinin 
uluslararası rekabet gücünün zayıf-
laması anlamına geliyor.

İki yılda bir yapılan ve 6 krite-
re göre ülkelerin değerlendirildi-
ği “Küresel Lojistik Performansı 
Endeksi” araştırmasında Türkiye; 
“Gümrük” başlığında 58’inci, “Re-
kabetçi Fiyatlar” başlığında 53’ün-
cü, “Lojistik Yeterlilik” başlığında 
52’inci, “Zamanında Teslimat” 
başlığında 44’üncü, “Altyapı” baş-
lığında 33’üncü, “İzleme ve Takip” 
başlığında ise 42’inci sırada yer aldı.

Küresel Lojistik Performansı 
Endeksinde en fazla düşüş yaşa-
nan başlıklar ise 22 basamak düşüş 
ile “Gümrük”, 18 basamak düşüş ile 
“Rekabetçi Fiyatlar” ve 15 basamak 
düşüş ile Lojistik Yeterlilik” kriter-
leri oldu. 

Küresel Lojistik Performansı En-
deksindeki düşüşü değerlendiren 
UND Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu; “2014 yılı endeksi 
ile başlayan düşüş 2018 yılı itibari 
ile sürüyor. Yurtdışında Türk ta-
şımacılarına uygulanan haksız ve 
engelleyici kısıtlamalar ve pahalı-
laştırıcı uygulamalar Türkiye’nin 
lojistik performansını gerileten en 
önemli faktör. Sınır kapılarındaki 
beklemeler, dış ticaret işlemlerin-
deki belge sayısı ve ücretlerindeki 
fazlalık, yoğun bürokrasi ve kurum-
lar arasındaki eşgüdüm sorunları 
lojistik performansında bizleri ge-
riye götüren diğer önemli hususlar” 
şeklinde konuştu. 

Gümrük işlemlerine ilişkin ül-
ke performansına değinen Çetin 
Nuhoğlu; “Gümrük işlemleri başlı-
ğındaki performans düşüşü endişe 
verici boyutta. Ticareti ve gümrük 
işlemlerini zorlaştıran uygulama-
lar, kamu kurumları arasındaki 
eşgüdüm sorunları sebebiyle artan 
sınır kapılarındaki beklemeler, 
gümrük bürokrasisi, aşılması gere-
ken öncelikli gümrük sorunlarıdır. 
Gümrük ve Dış Ticaret Bürokrasi-
sinin Ticaret Bakanlığı bünyesinde 
toplanmış olması bizler için büyük 
bir fırsattır. Bu yönüyle Cumhur-
başkanlığı hükümet modeliyle 
birlikte Ticaret Bakanlığımızın, 
lojistik performansımızı ve Dış 
Ticaretimizin hızını arttırmak için 
gerekli adımları atacağına inanıyo-

ruz. Bu konuda her türlü desteği 
vermeye hazırız” dedi. 
“Lojistik performansındaki hedef 

ilk 20 olmalı ve eylemler 
hayata geçirilmelidir” 

Lojistik performansına dair sek-
törün hedeflerini aktaran Nuhoğ-
lu; “Lojistik sorunlarının çözüm-
lenmesi önemli fakat bir vizyon 
belirlenmesi ve bu vizyon kapsa-
mında hedeflere yönelik çalışmala-

rın hayata geçirilmesi bizi başarıya 
götürecektir. Lojistik dostu ülkeler 
statüsüne girebilmemiz şart. He-
defimiz Endekste ilk 20 içinde yer 
almak olmalıdır. Ticaretin Ko-
laylaştırılması Kurulu bünyesin-
de lojistik sorunları aşacak eylem 
planları belirlendi. Başta Ticaret 
Bakanlığımız olmak üzere Cum-
hurbaşkanlığı hükümet modeli ile 
yeni bir vizyon belirleyeceğimize ve 
Lojistik Performans Endeksi içinde 
kısa sürede önemli bir yükseliş ya-
kalayacağımızı biliyor ve buna ina-
nıyoruz” dedi.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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bulunmaktayız. Sektörümüz-
de büyük önem arz eden ve 
yaşanan zaman kayıplarının en 
büyük nedenlerinden biri olan 
yeterli/doğru adres verilerinin 
düzenlenmesi süreçleri, günü-
müzdeki teknoloji yatırımları 
ve özellikle Parser (Adres Ay-
rıştırıcı) ismi verilen yazılım-
lar aracılığı ile iyileştirilmiştir. 
Beş yıl öncesine kadar manu-
el olarak gerçekleştirilen bu 

süreçlerin söz konusu yatırım-
larla iyileştirilmesi sonucunda, 
yetersiz adres verileri zengin-
leştirilmiş ve gönderilerin doğ-
ru teslim birimlerine yönlen-
dirilmesi sağlanarak gönderi 
hızı arttırılmıştır. 

Tüm bunlara ek olarak, or-
tak barkod entegrasyonları sa-
yesinde, özellikle yoğun gön-
deri yapan müşterilerde, tek 
barkod ile gönderilerin sevki-
yatları sağlanmış; bu şekilde, 
ikinci barkodun basılması 
sürecinde, zaman kayıplarının 
önüne geçilmiş ve aynı zaman-
da, ciddi oranda kağıt tasarru-
fu yapılarak çevreye karşı daha 
duyarlı bir yapı kurulmuştur. 
Benzer şekilde alım ve teslimat 
süreçlerinde de gerçekleştiri-
len teknik altyapı yatırımları 
sonucunda,  beş yıl önce bi-
reysel inisiyatif ile belirlenen 
dağıtım ve alım önceliklen-
dirmesi, günümüzde rotalama  
yazılımları sayesinde optimi-
ze edilmekte ve gönderilerin 
müşterilere ulaştırılması süre-
cinde yaşanan vakit kayıpları 
minimize edilmektedir.  

Günümüzde mobil teknolo-
jilerin kullanımının çok yüksek 
seviyelere ulaşması ile birlikte 
ise, hem Yurtiçi Kargo çalışan-
larının hem de müşterilerinin 
gönderi süreçlerini android ve 
iOS tabanlı mobil cihazların-
dan takip etmeleri sağlanmış ve 
tüm işlemlerin anlık olarak ger-
çekleştirilmesi, bilginin daha 
hızlı aktarılabilmesi açısından 
önemli bir noktaya gelmiştir.

Artan ticarete ve e-ticarete 
rağmen Türkiye’deki kur artı-
şından ve hareketli ekonomik 
gündemden kargo sektörü ne 
kadar etkilendi?

Hızla büyüyen ve gelişen e-
ticaret artık büyüme anahtar-
larından biri kabul edilmekte-
dir. Yapılan pazar araştırmaları 
geleneksel ödeme yöntemle-
rini kullanan perakende satış 
şirketlerinin de pazarda yerle-
rini koruyarak, müşterilerini 
memnun etmeye devam et-
meleri için bu trende ayak uy-
durmaları gerektiğini göster-
mektedir. Günümüzde toplam 

SON zamanlarda özellikle 
mobil sektöre yaptıkları yatı-
rımlara dikkat çeken Yurtiçi 
Kargo, son olarak geliştir-
diği ve tescil ettirdiği mobil 
oyunlaştırma teknolojisi YK 
GAME ile inovasyonu en ön 
sırada tuttuğunu bir kez daha 
gösterdi. Türkiye’de ilk defa 
kargo sektöründe kullanılacak 
olan YK GAME ile tüm Yur-
tiçi Kargo kuryelerinin bir 
yandan mobil cihazları daha 
yaygın olarak kullanarak hızlı 
hizmet sunmaları diğer yan-
dan da söz konusu oyunlaş-
tırma içerisinde geliştirdikleri 
ödül sistemi ile oyunlaştırma-
da yer alan tüm şube ve acente 
çalışanlarının motivasyonla-
rının artırılması hedefleniyor. 
Yurtiçi Kargo,  söz konusu 
mobil oyunlaştırma ile ayrıca, 
müşterilerine daha iyi hizmet 
sunmayı ve anlık bilgi akışını 
sağlamayı amaçlıyor. 

Yurtiçi Kargo Genel Müdü-
rü Metin Kocael,  Akıllı Tele-

Öncelikle Yurtiçi Kargo ola-
rak sunduğunuz hizmetleri 
bizim için özetler misiniz?

Yurtiçi Kargo, standart ve 
özel olmak üzere sunduğu 
kırkı aşkın hizmetin yanı sıra, 
müşteriye özel tasarladığı “Ka-
pıda Kredi Kartı ile Ödeme”, 
“SMS Paketi Hizmeti”, “Tah-

silatlı Gönderi” hizmetleri gibi 
entegrasyon çözümleri ile dik-
kat çekmektedir. 

Tüm bunların ötesinde son 
yıllarda gerçekleştirdiği tekno-
loji yatırımlarının sonucunda 
ortaya koyduğu “Self Servis 
Çözümleri”nde Yurtiçi Kar-
go, online gönderi hazırlama, 
etiketleme, kurye çağırma, 
teslimat onayı, gönderi izleme, 
portal satış kodu onaylama 
gibi hizmetlerin eş zamanlı 
olarak sunulduğu web uygula-
masını da, dijital dünyanın bir 

yan bir teknoloji. YK GAME’e 
tüm kuryelerimiz Google Play 
uygulamasından güncelledik-
leri Yurtiçi Kargo Mobil Kurye 
Uygulaması içerisinden katı-
labiliyorlar. Teslim edilen veya 
müşterimizden alınan her bir 
kargonun karşılığında kupa ve 
puanlar bulunmaktadır. Söz 
konusu uygulama içerisinde yer 
alan oyunlaştırma teknolojisine 
dahil olan kuryelerimiz, yapmış 
oldukları günlük operasyonel 
işleyişin neticesinde puan top-
layıp sonunda ödül kazanma 
şansını yakalayabiliyorlar. 

Kısaca bu teknoloji şöyle 
çalışıyor: Kuryelerimiz Mo-
bil Kurye Uygulamasını akıl-
lı telefonlarına indiriyorlar, 
Kargo Alım ve Dağıtım işle-
yişi için kullanmış oldukları 
operasyonel veriye erişiyor, 
yapmış oldukları her bir akti-
vite sonucunda puan ve kupa 
topluyorlar. 

fon kullanımının Yurtiçi Kargo 
kuryeleri arasında teşvik edil-
mesi amacıyla yarattıkları YK 
GAME içinde tüm kuryelerin, 
Google Play uygulamasından 
güncelledikleri Yurtiçi Kargo 
Mobil Kurye Uygulaması saye-
sinde, oyunlaştırmaya katılıp, 
yapmış oldukları günlük ope-
rasyonel işleyişin neticesinde 
puan toplayıp sonunda ödül 
kazanma şansını yakalayabile-
ceklerini söyledi.

Yurtiçi Kargo Genel Müdü-
rü Metin Kocael, bu önemli 
gelişmeyle ilgili KargoHaber 
dergisinin sorularını yanıtladı.

gereksinimi olarak müşterileri 
ile paylaşmıştır.

Dijitalin bu kadar önem ka-
zandığı günümüzde, bir ürü-
nün müşteriye ulaşma hızı/
süresi  (kargoya verildiği 
ilk andan, müşterinin eline 
ulaştığı ana kadar) Yurtiçi 
Kargo’da nasıl değişti/gelişti? 

Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. 
olarak, bir gönderinin teslim 
alınmasından müşteriye ulaş-
tırılmasına kadar geçen süreyi, 
beş yıl öncesine göre, tekno-
lojik gelişmelerimizin de etki-
siyle önemli ölçüde kısaltmış 

2018 yılı için yeni proje ve yatı-
rımlarınızdan söz eder misiniz?

Geleceğe yönelik yaratıcı 
çözümler, kargo sektöründe 
ilkler ve müşteri odaklı hiz-
metler yaratmaya devam ede-
cek, sistem yönetimi, yazılım 
geliştirme, altyapı ve iş sürek-
liliği, entegrasyon servisleri 
ve mobil teknolojiler alanla-
rında uzmanlaşmış kadromuz 
ile yeni projelerin çalışmalarını 
arttırmaya devam edeceğiz. 
Ayrıca, 1 Kasım 2017 tarihi 
itibariyle T.C. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından 
onayı alınan Ar-Ge Merkezi 
kapsamında Yurtiçi Kargo, 
araştırma ve geliştirme konula-
rında niteliği yüksek, yenilikçi, 
akıllı ve ileri teknoloji vasıfları-
na sahip, müşteriler için katma 
değerli kazanım sağlayacak ve 
verimliliğini arttıracak proje-
ler ile çalışmalarına son hızıyla 
devam etmektedir. 

perakende satışların yüzde 5’ 
ine sahip olan e-ticaretin 2020 
yılına kadar ikiye katlanacağı 
öngörülmektedir.

E-ticaretin alt grubu ola-
rak görülen sanal mağazacılık 
alanında yaptıkları büyük yatı-
rımlar sayesinde ticari faaliyet 
gösteren tüm kuruluşlar, pa-
zara daha hızlı ve az maliyetle 
ürünlerini sunma imkânı ka-
zanmış ve uluslararası rekabet 
içinde çok önemli fırsatlar ya-
kalamışlardır. Bunun sonucun-
da da kargo sektörü büyük bir 
gelişme göstermiştir.

Yurtiçi Kargo’ya baktığımız 
zaman, uzun yıllardır ülke bü-
yümesinin üstünde bir büyü-
me performansı sergilemiştir. 
Gerek yatırımlarımız gerek 
ise hizmet standartlarımız her 
geçen gün artmaktadır. Sene 
başından bu yana yaşanan si-
yasi ve ekonomik gelişmeler 
içerisinde dahi müşteri mem-
nuniyetimizi arttıracak tekno-
lojik atılımlarımız sayesinde, 
2018 yılı içinde yaklaşık yüzde 
20 oranındaki bir hedef ile ül-
ke büyümesinin çok üzerinde 
büyüme göstererek lokomotif 
görevimizi sürdürüyoruz. Yı-
lın ilk 7 ayı itibariyle de bu he-
defimizde her hangi bir sapma 
bulunmamaktadır. 

Yurtiçi Kargo’nun son ola-
rak geliştirdiği ve tescil et-
tirdiği mobil oyunlaştırma 
teknolojisi YK GAME ile 
ilgili bilgi verir misiniz? Bu 
uygulamayı geliştirmedeki 
nedenler nelerdir?

YK GAME, Türkiye’de ilk 
defa taşımacılık sektörüne 
sunulan ve akıllı telefon kul-
lanımının bir yandan Yurtiçi 
Kargo kuryeleri arasında teş-
vik edilmesi amacıyla yaratılan 
diğer yandan ise asıl amacımız 
olan, müşterilerimize daha 
iyi hizmet edebilmeyi ve anlık 
bilgi akışını sağlamayı amaçla-

Yurtiçi Kargo’dan Dijitalleşme 
Sürecinde Önemli Adım

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Metin Kocael
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olduğu söyleyen Mattes, 26 
tona kadar kent içi dağıtım 
yapan ticari araçlarda da pilli-
elektrikli motor kullanımına 
ilişkin çalışmalar olduğuna 
dikkat çekti. Mattes’in de-
ğindiği diğer konular; doğal 
gaz veya yenilenebilir elektrik 
kullanan e-yakıtlı motorlar, 
CO2 emisyonlarının azaltıl-
ması konusunda araç kullanı-
mı, yakıt ve altyapı faktörleri 
oldu. Uzun mesafe bir çekici-
nin toplam sahiplik maliyeti-
nin dörtte birinden fazlasının 
yakıt tüketimi olduğunu söy-
leyen Mattes, yolcu araçları 

İKİ yılda bir Almanya’nın 
Hannover şehrinde düzen-
lenen ve ticari araç dünyası-
nın vitrini konumunda olan 
IAA Ticari Araçlar Fuarı’nın 
destekçisi Alman Otomotiv 
Endüstrisi Derneği VDA, her 
bir fuar açılı-
şından iki ay 
önce bir ba-
sın toplantısı 
düzenliyor. Ticari araç üreti-
cileri ile sektörün önde gelen 
uluslararası basınını buluştu-
ran bu etkinlik, ticari araçlar 
dünyası için özel bir öneme 
sahip. Dünyanın yükünün 
nasıl taşınacağını şekillendi-
ren patronlar bu platformda 
kartlarını açarken bir yandan 
da politika yapıcılara mesaj-
larını iletme fırsatını değer-
lendiriyor. Bu yıl 11 Tem-
muz tarihinde Frankfurt’da 
düzenlenen konferans, VDA 
Başkanı Bernhard Mattes’in 
açılış konuşması ile başladı. 
Yük taşımacılığına yönelik ti-
cari araç üreticilerinden Volk-
swagen, Daimler, Schmitz, 
Iveco, MAN, Scania, Krone 
ve Opel’in yöneticilerinin ka-
tıldığı ve bir de panel oturu-
munun yer aldığı konferansta 
geleceğin taşıma trendleri ve 
ticari araçların teknolojiye 
uyumlu gelişimi anlatılırken 
öne çıkan başlık, ticari araç 
patronlarının AB’nin hedef 
olarak belirlediği emisyon 
oranlarına ulaşma konusunda 
çizdiği karamsar tablo oldu. 
Kriterleri AB Komisyonları 
ile beraber belirleyen ticari a-
raç markalarının temsilcileri, 
bir yandan kanun yapıcıları 
ticari araçlara ilişkin emis-
yon hedeflerini belirlemede 
yük taşımacılığı endüstrisine 
odaklanmamaları nedeniyle 
eleştirirken, bu kriterleri be-
lirleme konusunda da hata 
yaptıklarını söylüyorlar. AB 
komisyonlarının belirledi-
ği hedefler doğrultusunda 

dayatılan normlara göre po-
zisyon almak için limitlerini 
zorlayan Türkiye, Sırbistan, 
kısmen Polonya, Ukrayna ve 
Rusya gibi ülkelerin nakli-
yecisi henüz yeni nesil Euro 
normlu araç yatırımlarını ta-

mamlayamamışken önlerinde 
yeni hedef listeleri oluşmaya 
başlamış görünüyor.

VDA Başkanı Mattes: 
“Ticari araç pazarı gelişme 

gösteriyor ama politik 
riskleri göz ardı edemeyiz”

Basın Konferansı’nın açı-
lış konuşmasını yapan VDA 
Başkanı Bernhard Mattes, ti-
cari araç endüstrisinin en çok 
gündeminde olan dijitalleş-
me, bağlı araçlar ve otonom 
sürüş kavramlarının yol gü-
venliğine sağlayacağı katkıla-
rı vurguladı. Dijitalleşmenin 
aynı zamanda taşımacılık ve 
lojistik zincirlerinde farklı 
taşıma modlarının daha iyi 
şekilde bağlanabilmesi için 
katkı sağlayacağını söyleyen 

Mattes, daha önceki konuş-
malarında da olduğu gibi 
artan yük hacimleri ile başa 
çıkabilmek için farklı taşıma 
modlarının bir arada kullanıl-
masının önemini bir kez daha 
belirtmiş oldu. Elektrikli araç-
lar konusunda özellikle vanlar 
ve şehir içi hizmet veren oto-
büslerde önemli gelişmeler 

tutturulamaması durumunda 
uygulanacak fahiş oranlı ce-
zalar da neredeyse keyfi ola-
rak belirlenmiştir. Hafif ticari 
araçlar ile ilgili olarak da her 
biri farklı amaçlar için fark-
lı yapıya sahip olan vanların 
tümü için standart CO2 ora-
nı uygulamak zor olacaktır,” 
derken Brüksel’i olayları fazla 
basit göstermekle suçladı.

Ticari araç pazarı ile ilgi-
li 2018 yılı tablosunun son 
derece olumlu göründüğünü 
söyleyen Mattes’in bir uyarısı 
var: “Kimse buradaki riskle-
ri – özellikle de siyasi riskleri 
- göz ardı etmemeli. Bunlar 

Brexit’in etkilerini de kapsı-
yor. Önemli bölgelerde tecrit 
ve korumacılık politikaları 
tehdidi mevcut. Bu nedenle 
adil ticaret ve ticaret yapan 
büyük  ülkeler arasındaki 
görüşmelerin sürdürülmesi 
konusunda desteklerimizi 
devam ettirmemiz her za-
mankinden daha fazla zorun-
ludur.”

Temmuz 2017’den Tem-
muz 2018’e kadar dizel fi-
yatlarında yüzde 15lik artışa 
dikkat çeken Mattes’e göre iyi 
haber ise, uluslararası ticari 
araç pazarının büyüyor ol-
ması. Avrupa’da 2018 yılının 
Mayıs ayı sonuna kadarki 125 
bin adetlik ağır çekici satışı 
2008 yılından bu yana elde 
edilen en iyi sonuç. Yeni AB 
üyesi ülkelerde, ABD, Rusya, 
Çin, Brezilya, Hindistan gibi 
ülkelerde ticari araç pazarı 
büyümeye devam ediyor. 

2018 Avrupa kamyon 
pazarı beklentisi: 

294 bin adet
Avrupa kamyon pazarının 

(6 ton üzeri) 2018 sonunda 
294 bin adede ulaşmasını 
beklediklerini açıklayan Mat-
tes, şu bilgileri verdi: “İngil-
tere’deki yüzde 9,3’lük büyük 
düşüşe ve Almanya’daki yüzde 
1,7’lik düşüşe rağmen özel-
likle Fransa (Yüzde 7), Italya 
(Yüzde 13,7), İspanya (Yüzde 
8,5), ve Hollanda’da(Yüzde 
11,7), gerçekleşen yüksek ar-
tışın etkisiyle Pazar yüzde 1,5 
oranında büyüdü. Almanya’da 
2018 sonunda 87 bin adetlik 
satış olması bekleniyor. Büyü-
meye devam eden ABD pa-
zarında ise satışların 457 bin 
adete ulaşması bekleniyor.”

Alman treyler pazarında 
artış yüzde 12

Alman yarı römork paza-
rıyla ilgili olarak da güncel 
veriler paylaşan Mattes, yüz-
de 5’lik bir artışla 35 bin 500 
semi treylerin satıldığı ülkede 
ilk 5 ayda yüzde 12’lik bir artı-
şın yaşandığını ve satışların 17 
bin 500’e ulaştığını vurguladı. 
Çok dingilli treyler satışları-
nın ise yüzde 1 oranında artış-
la ilk 5 ayda 10 bin 800 adet 
olduğunu da sözlerine ekledi. 

pazarından farklı olarak ticari 
araç endüstrisinin belirleyici 
unsurunun sadece etkinlik ol-
duğunun da altını çizdi. Mat-
tes, Avrupa Komisyonu’nun 
ağır hizmet ticari araçlar için 
birinci karbondioksit yönet-
meliği önerisini sert şekilde 
eleştirerek “Komisyonun tas- 
lağı tamamıyla nispetsizdir. 
CO2 oranlarının 2025’e ka-
dar yüzde 15, 2030’a kadar 
yüzde 30 oranında azaltıl-
masına ilişkin hedefler, en-
düstrinin zaten son derece 
iddialı bulduğu ancak halen 
mümkün gördüğü hedeflerin 
iki katıdır. Ayrıca hedeflerin 

Emisyon Değişiklikleri Ticari Araç 
Endüstrisini Endişelendiriyor

VDA Başkanı 
Bernhard Mattes

Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği VDA’nın Uluslararası Basın Konferansı 
11 Temmuz tarihinde Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlendi. Tüm 
dünyadan 120’den fazla basın mensubunun takip ettiği etkinlikte ticari 
araç markalarının üst yönetimleri de katılırken konferansa taşımacığın 
geleceği ve emisyonların sektöre etkisi damgasını vurdu.   

BATI AVRUPA

ALMANYA

FRANSA

İNGİLTERE

İTALYA

İSPANYA

YENİ AB ÜLKELERİ

AB+EFTA ÜLKELERİ

2016 20172015-2016 2016-2017 2017-2018
Tahmini

2018
Beklenti

1,859

264

411

384

203

173

158

2,017

1,926

276

440

368

195

199

164

2,090

1,974

282

453

357

205

215

177

2,151

12%

8%

8%

2%

51%

11%

35%

13%

4%

4%

7%

-4%

-4%

16%

4%

4%

2%

2%

3%

-3%

8%

8%

8%

3%

6 TONA KADAR AVRUPA’DAKİ TİCARİ ARAÇ PAZARI (1.000 olarak)

BATI AVRUPA

YENİ AB ÜYELERİ

RUSYA

TÜRKİYE

ABD

BREZİLYA

ÇİN

HİNDİSTAN

JAPONYA

DÜNYA

World w/o China

287

66

52

24

400

47

962

261

91

2,828

1,866

291

65

76

24

415

48

1,346

295

91

3,338

1,992

294

66

87

26

457

61

1,211

330

90

3,347

2,135

11%

17%

6%

-44%

-11%

-31%

28%

6%

5%

-1%

-2%

2%

-1%

45%

0%

4%

3%

40%

13%

0%

-18%

7%

1%

2%

15%

10%

10%

25%

-10%

12%

-1%

0%

7%

2016 20172015-2016 2016-2017 2017-2018
Tahmini

2018
Beklenti

6 TONA ÜZERİ KÜRESEL KAMYON PAZARI (1.000 olarak)

Birinci sayfadaki haberin devamı



LOJİSTİK

13
TEMMUZ 2018

VDA toplantılarının en merak-
la beklenen bölümü olan panel 
oturumunda bu yıl; ‘Yarının 
sürüşü - sürdürülebilir, etkin ve 
akıllı taşımacılık ve lojistik’ ko-
nusu tartışıldı. Oturum konuk-
ları Daimler Yönetim Kurulu 
Başkanı Martin Daum, Volk-
swagen Truck & Bus CEO’su 
Andreas Renschler, Schmitz 
Cargobull Yönetim Kurulu 
Başkanı Andreas Schmitz ve 
Alman taşımacılık ve lojistik 
operatörü Wiedmann & Winz 
CEO’su Micha Lege oldu. 

Renschler: “Gerçekçi 
olmayan emisyon hedefleri 

taşımacılık maliyetlerini 
arttırır”

Panel oturumunun öncelikli 
konusu, karbondioksit oranla-
rının azaltılmasına yönelik he-
deflerin fazla iddialı olmasıydı. 
Bunun taşımacılık dünyasına 
ne şekilde yansıyacağına iliş-
kin soruya yanıt veren Daum, 
AB komisyonunun belirlediği 
değerler konusunda endişeleri 
bulunduğunu ve bu oranları 

tutturmanın son derece zor 
olduğunu söylerken Renschler, 
bazı konuların tam olarak an-
laşılmadığını, yönetmeliklerin 
taşımacılık maliyetlerini önem-
li oranda arttıracağını söyledi. 
Bu oranların yakalanabilmesi 
için mutlaka teknolojik anlam-
da çözümler üretilebileceğini 
söylen Renschler, “Ancak bu-
nun anlamı olup olmadığına 
ve maliyetlerine bakmak lazım. 
Geliştirme safhasındaki mali-
yetler, taşıma maliyetlerini de 
yukarı çekecek ve sonuçta bu 
da tüm ekonomi için bir engel 
teşkil edecektir. Yollardaki her-
kesin bu konuda bir fikri var; 
ticari araçlar için de aynı yönet-
melikler uygulansın istiyorlar. 
Ancak yolda giden beton kam-
yonu ile çekici-treyler kombi-
nasyonu arasındaki farkın al-
gılanamıyor olması çok çarpıcı. 
Ekolojiye ve taşıma maliyetleri 
açısından uygunluğa bakılması 
gerekir,” dedi. Renschler, uzun 
yolda kullanılacak bir elektrikli 
kamyonun bir yıl boyunca bir 

ailenin kullanacağından da-
ha fazla elektriğe gereksinim 
duyacak olması konusunda da 
şunları söyledi; “Çin’e bakı-
yoruz ve elektromobiliteden 
söz ediyoruz. İnsanların aklına 
bu takılıyor. Onlar bunu teş-
vik ediyorlar, pazara teşvikler 
veriyorlar ama Almanya’da ve 
Avrupa’da durum böyle değil, 
bizim fırsatlarımız çok daha 
kısıtlı. Diğer yandan onların 
nükleer enerji santralleri var. 
Bu arada endüstrinin karbon-
dioksit ve emisyon oranlarının 
azaltılmasında son 15 yılda el-
de ettiği başarılara bakarsanız 
bunları yönetmelik olmaksı-
zın yaptığımızı göreceksiniz 
çünkü en iyi yönetmelik ürü-
nün kendisidir. Yönetmelikler 
iyidir ama bunların endüstriye 
ve endüstrinin çözümlerine 
uyumlu olması gerekir. Vizyon 
sahibi olmak da harikadır ama 
gerçekçi olmalıyız. Bu konuda 
normal fikirlere sahip olmadı-
ğımızı düşünüyorum, sonra da 
lojistik maliyetler artınca şaşı-

rıyoruz.” Bu konuda toplantıya 
katılan bir gazeteciden gelen 
“Brüksel’de bu hedefler belir-
lenirken sizler de masada otu-
rup lobi yapmıyor muydunuz? 
Şimdi tüm endüstriyi gerçekçi 
olmayan hedeflere sürükleyen 
üçüncü güç nedir?” sorusuna 
Renschler’in verdiği yanıt şöy-
le oldu: “Bazen biz de başarısız 
olabiliyoruz. ‘Sizin de orada sö-
zünüz geçiyor, konuşmaların, 
tartışmaların bir parçasısınız’ 
demek hoş ama işler böyle yü-
rümüyor. Taşımacılık endüst-
risi onların odağında değil. 

Yolcu araçları ile aynı kefeye 
koyuyorlar. Burada ya siyah ya 
beyaz durumu var. Şunu kabul 
etmek zorundayız; taşımacı-
lık her toplum için en önemli 
şeydir ve bazı tuhaf insanların 
korumacılık veya her ne olursa 
olsun başka yaklaşımları ile en-
gellenemez,” şeklinde yanıtladı.

Treyler endüstrisi 
ev ödevini yapıyor

Emisyon oranlarının azaltıl-
masında treyler üreticilerinin 
üzerine düşeni yaptığını söyle-
yen Schmitz, “Konuya sadece 
yönetmelikler açısından ba-
karsak sadece kilometre başına 
karbondioksit salınımını azalt-
mak anlamına gelir ki bu da son 
derece zor. Ama bakış açımızı 
geliştirip treylerler için telema-
tik çözümleri nasıl geliştiririz 
diye bakarsak durum değişir. 
Treylerlerin ağırlığını azaltırsak 
elbette daha fazla kargo taşına-
bilir. Bu maliyetlerin azalması 
anlamına gelir ki maliyetlerin 
azalması da otomatik olarak 
birim başına tüketimin düş-
mesidir. Ayrıca daha iyi yalıtım 
sunabiliyoruz. Sürekli olarak 
bunlar üzerinde çalışıyoruz 
çünkü müşteri her durumda 
maliyetleri azaltıcı tedbirler 
talep ediyor. Politikacılar ve 

yönetmelikler açısından bakar-
sak, biz ev ödevimizi yapacağız. 
Gelecekte daha çok çalışmamız 
gerekecek ve bizim endüst-
rimiz aslında bunu yapıyor.” 
Treyler endüstrisinin bir baş-
ka önemli oyuncusu Schmitz 
Cargobull’un Yönetim Kurulu 
Başkanı Andreas Schmitz de 
akıllı treylerlere değindi. “Bun-
dan birkaç yıl önce pazara akıllı 
treylerleri sunduk. Bu römork-
larda internet bağlantısı var;  
taşınan malın niteliği, ısının 
daima uygun seviyede olması 
gibi bilgilere sürekli olarak eri-
şim mümkün. Böylece lojistik 
operatörler ve onların müşteri-
leri kendi işlerinde daha etkin 
olabiliyorlar. Bu aynı zamanda 
karbondioksit emisyonlarını 
da düşürmek anlamına geliyor. 
Ağ bağlantılı kamyon ve trey-
lerler de giderek artıyor,” diyen 
Schmitz, treylerin tek başına 
akıllı olmanın ötesinde aynı za-
manda müşteriler, yükleyiciler 
ve göndericiler ile ağ üzerinden 
bağlantılı durumda olduğunu 
söyledi. Dijitalleşmenin lojis-
tik operatörler üzerindeki et-
kilerini değerlendiren Lege de, 
“2000 yılından bu yana dijital-
leşme konusu gündemimizde. 
Araçtan teknik bilgiyi alarak 
şoför konusunda değerlendirme 
yapan ilk şirketiz. Bugünlerde 
fırsatlar çok daha fazla ve taşıma 
zincirinin tamamını dijitalleş-
tirmek mümkün. Araçların ağ 
üzerinden birbirine bağlanması 
çok büyük bir gelişme. Bu, boş 
seferleri önleyeceği gibi CO2 
emisyonlarının azaltılmasına 
da katkı sağlayacaktır,” şeklinde 
konuştu. Lege, gelecekte yük-
lerinin bir kısmının şoförsüz 

Yarının Yüklerini Kimler Nasıl Taşıyacak? 
Ticari araç patronları “Sadece araç üreticisi değil lojistik ekosistemin önemli bir oyuncusuyuz” diyor. 

“YENILIKLER söz konusu 
olduğunda toplum algısı 
her zaman en önemli olan 
şeyle örtüşmez. John F. 
Kennedy’nin 1961 yılında 
Ay’a adam gönderme he-
defini koyması ile 1969’da 
Neil Armstrong’un Ay’a 
ayak basması arasında 
neler olduğu pek bilin-
mez ama önemli olan ve 
Kennedy’nin vizyonunu 
gerçek kılan aradaki bu 
önemli dönemdir. Bu sıkı 
ve yoğun çalışma dönemi, 
sessiz bir evredir ve bugün 
sözünü ettiğimiz şeyleri de 
içeren tüm önemli yeni-
likler için geçerlidir. Elekt-
romobilite, otomatik veya 
ağa bağlı sürüş, ilk proto-
tiplerin sahneye çıkması 
gibi konular da hızla baş-
lıklara çıkıyor ve endüstri-

miz üzerinde bir kamu ilgisi 
oluşturuyor. Ancak önemli 
olan bu değil; bu teknolo-
jiler ile ilgili en önemli şey 
bundan sonra ne olaca-
ğı, sistematik olarak bilgi 
oluşturulması, deneyim 
elde edilmesi ve ürünün 
dikkatle optimize edilme-
sidir. Bunu yaparken tabii 
ki aksilikler de olur. Sabır 
ve zamana ihtiyaç vardır. 
Ancak zamana yatırım yap-
mak zorundasınız çünkü 
ancak o zaman elektrikli, 
otomatik, ağa bağlı çekici-
ler ve otobüsler gerçekten 
olgunlaşır, müşterilerimi-
zin beklediği faydaları üre-
tir. Bu evre ürünün sürdü-
rülebilir başarısını belirler. 
Bir prototipten hızla pazar 
lansmanına geçmek son 
derece yanlış olur. İyi bir 

çözüm çabucak halletmek-
ten daha önemlidir. Bizim 
Daimler Trucks & Buses 
olarak gücümüz genellik-
le birkaç yıl süren yoğun, 
sessiz evremizde müşteri-
lerimiz için en iyi çözümü 
üretmemizdir. Üç teknolo-
jiye yakından bakmak ge-
rekirse, öncelikle ağa bağlı 
araçlar konusunda, çekici-
lerimizi gerçek zamanlı ve-
riler ile daha yeterli kıldık. 
Bugün bütün bölgelerdeki 
çekicilerimiz online du-
rumda ve müşterilerimiz 
araçlarının doğru yerde ol-
duğundan emin olabiliyor. 
Geleceğin ikinci teknolojisi 
olan elektrikli motorlar ko-
nusunda en geniş elektrikli 
çekici ve otobüs serisine 
sahip olduğumuz için son 
derece gururluyuz. Yıllar-

dır pilli-elektrikli araçlar 
üzerinde çalışıyoruz, seri 
halinde dünya prömiyerle-
ri gerçekleştirdik, çekici ve 
otobüslerde e-mobilite ko-
nusundaki öngörülerimizi 
sunduk. Bize göre, uzun yük 
güzergahlarında elektrifi-
kasyon halen üstesinden 
gelinmesi gereken bir zor-
luk. Şu anda özellikle şehir 
içinde yollarda olan elekt-
rikli çekici ve otobüsleri 
içeren dağıtım segmentin-
de uygulanabilir iş model-
leri tanımlayabiliyoruz ve 
bu uygulamalarda en ge-
niş ürün portföyüne sahi-
biz. Burada önemli olan bir 
nokta; müşterilerimize sa-
dece bir araç teslim etmi-
yoruz. Onları bu yeni tekno-
loji ile yalnız bırakmıyoruz. 
Müşterilerimizin pillerin 

şarj edilmesinden bakım 
ve güzergah planlaması-
na kadar pek çok sorusu-
na yanıt vermek için kendi 
içimizde bir e-mobilite da-
nışma birimi kurduk. Gele-
ceğin üçüncü teknolojisi de 
otomasyondur. Otomatik 
çekiciler taşımacılığı daha 
güvenli ve etkin kılıyor - he-
men şimdi ve burada değil 
ama çok yakında. 2014 
yılında ilk olarak otomatik 
çekici konusundaki vizyo-
numuzu sunduk, o günden 
bu yana da geliştiriyoruz 
ve pek çok başarı elde et-
tik. Bu konuyu çok ciddi-
ye alıyoruz. 40 tonluk bir 
makineyi otomatik olarak 
hareket ettirecek sistem 
güvenli olmak zorunda. Bu 
nedenle biz pazara sadece 
kapsamlı şekilde test edil-

miş ve onaylanmış bir tek-
noloji sunabiliriz. Otomatik 
sürüşün 5 seviyesi ile ilgili 
olarak; tamamen sürücü-
süz olan 5’inci aşamaya 
varmanın bize göre halen 
zaman alacağını söyleye-
bilirim. Direksiyonda hala 
şoförün olduğu 2’inci aşa-
madaki otomatik çekici-
ler ile ilgili olarak vizyonun 
ötesinde üretim olgunlu-
ğuna ulaşmış durumdayız. 
Bu teknolojiyi çok yakında 
dünya çapında piyasaya 
sunacağız.”

Daimler AG, Daimler Trucks & Buses Yönetim Kurulu Üyesi Martin Daum

“İYİ BİR ÇÖZÜM ÇABUCAK HALLETMEKTEN DAHA ÖNEMLİDİR”

Haberin devamı 14’üncü sayfada.
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cek uzak ara en iyi bilgisayar-
dır. Sorunları tamamen güvenli 
şekilde çözebilmek üstesinden 
gelinmesi gereken en önemli 
konu olacak,” dedi. Otomatik 
sistemlerin şoförler tarafından 
devre dışı bırakılması riskine 
ilişkin olarak da Renschler, sü-
rüş yardım sistemlerinin kaza-

mişimizden gelen bir miras. Bu 
yıl IAA’da sunacağımız çekici 
nesli, önceki serilere oranla 
yüzde 5 daha fazla yakıt tasar-
rufu sağlıyor. Aynı zamanda 
fosil yakıtlara bağımlılığı azalt-
mak için çalışmak gerekiyor. 
Bunun için alternatif yakıtlar, 
bio yakıtlar ve elektrifikasyon 
konuları öne çıkıyor. Elektrik-
li otoyollara çok inanıyoruz. 
İsveç’te test aşamasındaki yol o 
kadar iyi gidiyor ki biz de şaş-
kınız. Şimdi bu Almanya’da da 
test edilecek. Ağa bağlı araçlar 
konusunda da; 2011 yılında 
bu araçları standart hale getir-
miş olmaktan gurur duyuyo-
ruz. Bugün 300 binden fazla 
bağlantılı Scania aracı atıkları 
taşımacılık sisteminden dışarı 
çıkarırken verimliliği de arttırı-
yor. Bu değişimlere ve trendlere 
baktığımızda çok büyük zor-
luklarla karşı karşıyayız. Bu en-

araçlarda taşınması konusunda 
ne düşündüğüne ilişkin soruya 
da şöyle yanıt verdi: “Tamamen 
olmasa da kısmen bu şekilde 
taşımalar geleceğin bir parçası 
olacak. Otonom çekicilerin ta-
mamen profesyonel şoförlerin 
görevini yapacağını söylemek 
yanlış olur çünkü çok ilerleme 
sağlandığı doğru ama otonom 
çekicilerde de her zaman şoför 
olacaktır. 30-40 yıldır otoma-
tik pilotlar ile uçuyoruz ama 
kimse bunun otomatik olarak 
yapılması konusunda endişe 
duymuyor. Çekicilerde de endi-
şelenmeye gerek olmadığını dü-
şünüyorum. İlerde çekiciler il-
ginç çalışma mekanları olacak.”

Şoförlük mesleği ortadan 
kalkacak mı?

Otonom çekiciler ile birlikte 
akıllara gelen ‘bu akıllı araçlar 

“YARININ ve bugünün ye-
teneklerini nasıl yakalarız? 
Biz Scania olarak sürdürü-
lebilir taşımacılıkta lider 
olma hedefine sahibiz. Aynı 
zamanda müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını dikkate alıp 
karlılıklarını gözetmeliyiz. 
Bunun için mevcut ve yeni 
çalışanlara ihtiyacımız var. 
Hepimiz mega trend olan 

şoförlerin mesleğini elinden 
mi alacak’ sorusu panel oturu-
munda da tartışıldı. Özellikle 
uzun yıllardır şoför sıkıntısı 
yaşanan Avrupa’da gündemde-
ki başlığı değiştiren bu konu-
da radikal yorumda bulunan 
Daum, “Her şeyden önce önde 
giden bir kafa var. Şoför bunun 
hızlanmasını ve durdurulma-
sını sağlıyor. Bugün otomatik 
çekiciler ile bir insanın yapabi-
leceğinden daha efektif şekilde 
hızlanıp daha güvenli biçimde 
fren yapabiliyoruz. Yanal sap-
malar çok daha önemli çünkü 
yolun uzunluğu elbette geniş-
liğinden daha fazla. 60 cm.’lik 
mesafeler kontrolü sağlamada 
güçlük yaratacaktır. En büyük 
tehdit, yoldaki çok sayıda bek-
lenmeyen olay olacaktır. İnsan, 
bir araçta konumlandırılabile-

şehirleşme, sürdürülebilirlik ve 
dijitalleşme konuları ile karşı 
karşıyayız. Bizim endüstrimiz 
de bağlantılı, elektrikli ve oto-
matik olacak. Bizim sürdürüle-
bilir taşımacılığa yaklaşımımız 
üç temel unsurdan oluşuyor; 
enerji verimliliği, alternatif ya-
kıtlar ve elektrifikasyon, akıllı 
ve güvenli taşımacılık. Enerji 
verimliliği bizim 127 yıllık geç-

1-4 arası seviyelerde otomatik 
araçların bir süredir kullanıl-
makta olduğunu da hatırlattı. 
“Bana göre en önemli şey, şofö-
rün görev tanımının değişecek 
olması. Otomatik pilotta oldu-
ğu gibi, şoför de sonuçta siste-
min kontrolünü elinde tutacak 
ancak lojistik, yükün optimize 
edilmesi, yükleme ve boşaltma 
gibi konularda farklı görevleri 
olacak. Şoförlük mesleği tama-
men değişecek ve aynı zaman-
da daha cazip hale gelecek. Biz-
ler de şoför sıkıntısı çekmekten 
kurtulacağız. Kesin olan bir şey 
var ki; onyıllar boyunca daha 
şoförlere ihtiyacımız olacak,” 
diyen Renschler otomatik pilot 
benzetmesini çok beğendiğini 
ekledi. Daum ise bu benzet-
meye, “Hava trafiğinin otoma-
tikleştirilmesinin daha kolay 

Biz de daha az bakım onarım 
gerektireceğini düşündüğümüz 
elektrikli araçlardan daha fazla 
söz ettikçe daha az insan teknis-
yen olmak isteyecektir. Tabii ki 
bunları konuşmaktan başka bir 
seçeneğimiz de yok. Bana göre 
uzun vadedeki en büyük tehdit 
bu endüstrinin imajını değiştir-
mek olacak. Bugün genç insan-
lar bizlerin şirketlerinde çalış-
mak için bir sebep bulmalılar. 
İstihdam piyasasında Google, 
Uber, Spotify gibi şirketlerin 
rekabeti her zamankinden da-
ha fazla. Biz yakıt enjeksiyon 
sistemleri veya araç tasarımı gi-
bi işlerde çalışmak isteyenlerin 
hayallerindeki şirket olabiliriz 
ama imajımızı değiştirerek 
yeni yetenekleri endüstrimize 
çekmek zorundayız. İşimizin 
sorunsuz işleyen sürdürülebi-
lir bir taşımacılık sistemi ya-
ratan, GSYİH’da yüksek paya 

olduğunu düşünüyorum çünkü 
orada üç boyutlu bir alandan 
söz ediyoruz. Sağa, sola, yuka-
rı ve aşağı gidebilirsiniz ve iki 
boyutlu yol şartları ile karşılaş-
tırırsanız oldukça boş bir alan 
var. Bu nedenle yoldaki tehdit-
ler çok daha fazla,” diyerek çok 
katılmadığını belirtti. 

Ticari araç endüstrisinde 
yine gündemdeki bir başka ko-
nu olan; birbirini takip eden 
şoförsüz çekici katarlarının ise 
şimdilik iki liman arası gibi be-
lirli hatlarda iki nokta arasında 
git-gel yapacak şekilde müm-
kün olabileceği öngörülüyor. 
Panelde vurgulanan bir başka 
konu da uzun araçların Avru-
pa karayollarında ‘demiryolu-
na rakip görüldüğü iddiası ile’ 
desteklenmemesinin yarattığı 
hayal kırıklığı oldu. 

sahip, sessiz ve güvenli araç-
lar üreten bir endüstri olarak 
tanıtmalıyız. Bunun için biz 
Scania’da belirli tedbirleri alı-
yoruz. Bunlar, kendi lisemizi 
kurmak, önde gelen üniversi-
teler ile işbirliği yapmak, çalı-
şanları motive edici yarışmalar 
yapmak, şirket içi uygulamalar 
geliştirmek, bugünün gençleri-
nin esnek çalışma, evden veya 
hareket halinde iken çalışma 
gibi tercihlerini göz önüne 
alarak hareket etmek gibi ted-
birler yer alıyor. Bu konuda da 
sürdürülebilir olamazsak gele-
cekte kimse bizimle çalışmak 
istemeyeceği gibi ürünlerimizi 
de almak istemeyecektir.”

sız seyri hedeflediğini hatırlata-
rak bunu her zaman suiistimal 
edecek insanların olabileceğini 
söyledi. Araçlardaki bazı sis-
temlerin kapatılabilir olacağını 
ancak acil durumlarda çalışma-
ya devam edecek sistemler ge-
liştirmek üzere çalışmalarının 
sürdüğünü anlatan Renschler, 

düstriye karşı genel bakış açısı-
nı değiştirmemiz; sadece harika 
ticari araçların üreticileri değil, 
lojistik ekosisteminin önemli 
ve kilit oyuncuları olduğumuzu 
anlatmamız, fosil yakıt tüketen 
manuel araçlardan elektrikli 
otomatik araçlara geçtiğimizi 
göstermemiz gerekiyor. Müş-
terilerimize en yüksek karlılığı 
sağlamaları için verdiğimiz sözü 
yerine getirmede önümüzdeki 
en büyük iki zorluktan bahset-
mek istiyorum: bugün müşte-
rilerimiz şoför bulmakta zorla-
nıyorlar. Biz de üreticiler olarak 
servis teknisyenleri bulmakta 
zorluk çekiyoruz. İnsanları en-
düstrimizdeki bu çok önemli 
pozisyonlara getirmek için çok 
çalışmamız gerekiyor. Bir müş-
teri bana otomatik araçlardan 
söz ederken daha az insanın 
şoför olarak iş imkanı araması-
na neden olabileceğini söyledi. 

“GLOBAL trendler bağla-
mında dijitalleşmeye bir 
treyler üreticisinin gözün-
den bakacağım. Yüzyılın 
dönüşümü sona erdi ve 
biz artık dijital dünyada 

yaşıyoruz. Sosyal gelişim 
ve aynı zamanda bizim 
endüstrimiz için Büyük 5’li 
şunlardır: Evrenselleşme, 
nüfus değişimi, şehirleş-
me, sürdürülebilirlik ve 
kaynak mevcudiyeti. Bu 
değişimleri yönetmek çok 
çalışma, zaman ve para 
gerektirecek. Ama bunlara 
bağlı pazara sunacağımız 
iş çözümleri bizim için de 
muazzam fırsatlar içeri-
yor. Nüfus değişiminden 
başlayalım. Pek çok lojistik 
operatöre sorduk, gün-
deminiz nedir diye. Birinci 

öncelik hala şoför; firma-
ların yüzde 50’si şoför ve 
dağıtım elemanı eksiği 
bulunduğunu söyledi. Şu 
anda AB içinde en fazla 
sıkıntı yaşayan ülkeler Al-
manya ve İngiltere. 10 bin 
yeni işe girene karşılık 50 
bin kişi emekli oluyor ve 
Almanya’daki yaklaşık 1,5 
milyon şoförün bir milyonu 
45 yaş üzerinde. Dijitalleş-
menin sunduğu fırsatlara 
bakarsak; otonom sürüş, 
konvoy araçlar ve mev-
cut kargo alanının daha 
iyi kullanımını sağlayan, 

araçtaki yükün üzerindeki 
veriyi okuyarak ne tür yük 
için ne kadarlık alan kal-
dığını saptayabilen akıllı 
kargo alanı tarama tekno-
lojisi olarak özetleyebiliriz.  
Diğer bir konumuz da KEP 
yani kurye-ekspres-pa-
ket hizmetleri. Bu alanda 
bir patlama yaşanıyor ve 
2021 yılında 4 milyardan 
fazla paketin şehirlerde 
dolaşacağı tahmin edili-
yor. Yeni sistemler ve kon-
septler geliştiremezsek bu 
paket seli ile baş edeme-
yiz. Almanya’nın çevreci 

örgütü Deutsche Umwelt-
hilfe şimdiden 16’dan faz-
la şehir için nitrojen dioksit 
oranlarını aştığı için dava 
açtı ve 40’dan fazla şe-
hirde de benzer ölçümler 
yapıyorlar. Şehirleşmedeki 
fırsatlar; elektrikli kargo 
bisikletleri, şehir hub’ları, 
topluma dayalı blok zincir 
çözümleri, hidrojen, LNG 
ve CNG motorlu çekici ve 
dağıtım araçları ve tüm 
kaynakları verimli kullan-
mak için tedarik zincir-
lerinin dijitalleşmesi ve 
uyumlaştırılması olabilir. 

Emisyonların azaltılması-
na ilişkin olarak aerodina-
mik konuları gibi araçlarda 
yapabileceğimiz çok fazla 
şey var ama kanun koyu-
cuların bunları yapmamıza 
izin vermesi gerekiyor. En-
düstrimiz çok büyük zor-
luklarla karşı kayışa. Bazı 
iş modellerimizin yeniden 
gözden geçirilmesi gere-
kiyor. Bizim endüstrimiz 
son derece uzmanlaşmış 
bir lojistik hizmet sağlayı-
cı. Bilgi birikimimiz çeliğin 
kaynatılmasından ibaret 
değil. Bizim yeteneklerimiz 
kargo alanı yaratmak ve bu 
görev için dijitalleşme ola-
ğanüstü fırsatlar sağlıyor.”

Fahrzeugwerk Bernard Krone Idari Direktörü Gero Schulze Isfort:

“BİLGİ BİRİKİMİMİZ ÇELİĞİN KAYNATILMASINDAN İBARET DEĞİL”

Scania Kurumsal Ilişkiler Başkanı Erik Ljungberg:

“SADECE HARİKA TİCARİ ARAÇLARIN ÜRETİCİLERİ DEĞİL, 
LOJİSTİK EKOSİSTEMİNİN ÖNEMLİ OYUNCULARIYIZ”
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“HER gün her birimiz üç 
önemli değişim güdüsü ile 
karşılaşıyoruz. Birincisi; yük 
hacimleri tüm dünyada sü-
rekli olarak artıyor ve yükle-
rin ezici oranda çoğunluğu 
çekiciler tarafından taşınıyor. 
E-ticaret, uluslararası ticaret-
teki patlama bu artışa katkı 
sağlarken korumacı ekono-
miler sadece kaybedenler 
yaratıyor. Bu muazzam bü-
yüklükteki hacmi yollarda 
başarılı olarak taşımaya de-
vam edebilmek için yeni lojis-
tik kavramlara ve çok büyük 
altyapı yatırımlarına ihtiya-
cımız var. İkinci olarak; top-
lumumuz değişiyor. Sadece 
demografik olarak değil aynı 
zamanda insanların değer sis-
temleri ve buna bağlı olarak 
müşterilerimizin talepleri de 
değişiyor. Bugün temiz ve 
sürdürülebilir çözümler bul-
mak için uğraşıyoruz. İklim 
değişimi konusunda alınacak 
önlemler, karayolu taşıma en-
düstrisinin tüm paydaşlarının 
bir başka sorumluluğudur. 
Hava sıcaklığı rekorlarının 
kırılmaya başlamasından 
itibaren tarihteki en sıcak 10 
yıl, 2000 yılından sonra ya-
şandı. Bunun için tek başına 
karayolunu suçlayamayız ama 
AB’de karbondioksit emis-
yonlarının yüzde 25’ni üre-

“BIZIM endüstrimizde şe-
hir içi ortamına bakmak 
her zaman önemlidir çünkü 
bu, yolcu ve yük taşımacı-
lığının zorluklarının en net 
göründüğü alandır. 2050 
yılı itibariyle dünya çapında 
kent içi nüfusun yüzde 50 
oranında artması bekleni-
yor ve tabii ki bunun trafiğe 
doğrudan etkisi olacaktır. 
Malların trafiği söz konusu 
olduğunda da basit bir for-
mülle belirtmek gerekirse 
daha fazla insan eşittir daha 
fazla tedarik ve atık hizmeti 
demektir. Değişen tüketici 
davranışları ve bunlara bağ-
lı online alışveriş, aynı gün 
teslimat, yüksek iade oran-
ları gibi konular da malların 
sürekli olarak yollarda hare-
ket halinde olmasına sebep 
oluyor. Almanya’da yılda 3 
milyardan fazla paket teslim 
ediliyor ve bu rakamın 2021 
yılında yüzde 30 oranında 
daha artması bekleniyor. 
Bir yandan da şehirlerdeki 

ten endüstri olarak karayolu 
taşımacılığı, küresel ısınma-
nın önemli bir müsebbibidir. 
Üçüncü olarak da elbette 
dijitalleşme geliyor. Bu ko-
nu hayal dahi edilemeyecek 
olanaklar sundu. Sadece araç 
üniteleri değil, ürünler, yük 
akışı ve taşıma zincirinde-
ki tüm lojistik partnerlerin 
akıllı şekilde bağlanması pek 
çok alanda tamamen yeni 
olanaklar sunuyor. Kendi 
kendine giden araçlar, gerçek 
zamanlı olarak rota ve kargo 
yükü hesaplayabilen birbiri-
ne bağlı filolar ve bunların 
lojistik zincirindeki üst ve 
alt süreçlere doğrudan bağlı 
olması gibi sistemler şimdi-
den mevcut. Sektörümüzde 
değişimden söz ettiğimizde 
taşımacılık ekosistemini hep 
birlikte nasıl yeniden düşün-
düğümüzden bahsediyoruz. 
İnsanların ve malların hare-
ketliliği sosyal ve ekonomik 
gelişimimiz ile bir bütündür. 
Taşımacılık her şeyi bir arada 
tutan hayat çizgisidir ve öyle 
kalacaktır. Bu ekosistem üze-
rinde çalışmak eski ticari araç 
tedarikçisi tanımının ötesine 
geçiyor ve şu anlama geliyor: 
Mal akışını konsolide etmek 
için dijital lojistik platform-
lar oluşturmak ve buna bağlı 
olarak maliyetleri düşürüp 

emisyon yönetmelikleri de 
daha sıkı hale geliyor ve bu 
biz ticari araç üreticileri için 
şehir içi taşımacılığı daha 
sürdürülebilir kılmak ve böy-
lece şehirlerde trafiğin felce 
uğramasını önlemek anlamı-
na geliyor. Yakın bir zamanda 
Traton Group olarak adlan-
dırılacak olan Volkswagen 
Ticari Araçlar grubumuzda 
çalışan meslektaşlarımız ile 
birlikte kendimize “Şehirler 
ne ister – 2030 yılında şehir 
lojistiğinin uygun ve anlaşıla-
bilir taslakları nelerdir” diye 
sorduk ve bir çalışma geliş-
tirdik. Bu çalışma vatandaş-
ları, politikacıları kapsıyor, 
uzmanları, şirketleri, kent içi 
dağıtımdan etkilenen tüm 
tarafları bir araya getiriyor. 
Bu insanlar dört farklı senar-
yo oluşturmak için birlikte 
atölye çalışmaları yaptılar ve 
bu senaryolar bin 835 vatan-
daş ve 175 karar verici tara-
fından değerlendirildi. Dört 
senaryoyu incelediğimiz za-

trafiği azaltmak; çekicilerin 
kendi otomatik veya yarı-oto-
matik olarak çalışmasını sağ-
layarak şoförün iş yükünü ha-
fifletmek ve araçlarımızdan 
ve çalışma saatlerinde daha 
iyi faydalanmak; Bavyera’daki 
A9 otoyolunda olduğu gibi 
çekicilerin konvoy halinde 
gitmesini sağlamak ve yakıt 
ve CO2 tüketimini azaltırken 
çok daha yüksek güvenlik se-
viyelerine ulaşmak; alternatif 
sürüş sistemleri üzerinde ça-
lışmak - ve bu kesinlikle sa-
dece e-mobiliteyi içermemek-
tedir. Pilli araçlar karayolu 
taşımacılığında kesinlikle son 
derece önemli bir hal alacak-
tır ancak bir elektrikli kam-
yon iki gün uzun mesafe yol 
yaptığı zaman ortalama bir ev 
halkının bir yılda tükettiğin-
den daha fazla elektrik tüke-
tecekse net sınırlamalar ol-
duğunu görüyoruz. Ağır yük 
taşımacılığında ve özellikle 
uzun mesafeli güzergahlarda 
uzun vadede yollarda çok az 
elektrikli çekici göreceğiz. Bu 
tamamen teknik sebeplere 
bağlıdır. Bu konuda sizin de 
benim kadar gerçekçi olduğu-
nuzu düşünüyorum. Bunun 
yerine yoğun şehir içi dağı-
tım trafiğinde ve tabii ki şehir 
içi otobüslerde giderek artan 
elektrikli araç kullanımını 

man çalışmaya katılanların 
akıllı dağıtım konseptlerine 
güvendiğini ve aynı zamanda 
elektromobilitenin, akıllı di-
jital ağ bağlantısının önemli 
olduğunu görüyoruz. Birinci 
senaryoda 2030 yılında şehir 
içi dağıtım trafiği elektrikli 
araçlar ile belediyeye ait lo-
jistik hizmetler tarafından 
yürütülebilir. Paket dağıtım 
hizmeti veren şirketlerin re-
kabeti ortadan kalkar, be-
lediyeler yaş ortalaması ar-
tan toplumlarda sayılarının 
artması beklenen hareket 
imkanı kısıtlı insanlar için 
yiyecek dağıtım hizmeti de 
verebilir. Vatandaşlar bu se-
naryoya sempati duymakla 
birlikte belediyelerin etkin 
şekilde organize olup olama-
yacakları konusunda şüphe-
ye sahipler. Birinci senaryoya 
karşın ikinci senaryoda şe-
hirlerdeki lojistik sağlayıcıla-
rın gönüllü işbirliği söz konu-
su. Belediyeler şehir lojistik 
merkezleri kurup sürece da-

görüyoruz. Bu nedenle karşı 
karşıya olduğumuz değişim-
ler o kadar fazla ve karmaşık 
ki, bugüne kadar dizel araç-
larda olduğu gibi standart 
beden çözümler bekleyeme-
yiz. Son dönemlerde e-yakıt 
olarak adlandırılan fırsatları 
da son derece heyecan verici 
buluyoruz. Bunlar yenilene-
bilir enerjilerden elde edilen 
gaz veya sıvı yakıtlardır. He-
nüz bulunabilirlik ve siyasi 
destek anlamında istediğimiz 
yerde değiliz ama daha yakın-
dan gözetlemeye değecek bir 
alan bu. Bu tür çözümlerin 
üretilmesi, bunların gerçek 
olması için takım çalışması 
çok önemli ancak sadece ti-
cari araç üreticileri ve onların 
müşterilerinin ortak vizyon 
ve beklentilere sahip olması 
yeterli değil. Aynı zamanda 
güven, siyasi karar vericiler ve 
toplumdaki liderler ile doğru 
iletişim de çok önemli. İhti-
yacımız olan sınırları içinde 
hareket edebileceğimiz güve-
nilir parametreler.”

hil olan herkesin işbirliği ya-
pabilmesi için uygun şartları 
oluştururlar. Kurye, ekspres 
ve paket servis için ortak 
bir araç filosu oluşturulur ve 
bugün olduğu gibi büyük bir 
apartmana günde 3-4 farklı 
dağıtım hizmeti gelmez. Al-
ternatif olarak son aşamada 
bölgedeki mini merkezlerden 
son dağıtım noktasına elekt-
rikli bisikletler ile teslimat 
yapılabilir. Bu senaryoda iş-
birliğine katılması ve dağıtım 
sürecinin tasarlanmasına 
örneğin daha toplu sipariş-
ler vermek suretiyle daha 
fazla dahil olması gerekir. 
Alışveriş verilerinin toplu 
teslimatları organize edecek 
olan şehir lojistik merkez-

lerine gönderilmesine izin 
verirler. Üçüncü senaryoda 
şehirlerin, endüstrinin ve di-
jital ekonominin şehir lojis-
tiği için çözümler üreteceği 
bir İnovasyon Laboratuvarı 
öngörüyor. Örneğin bir uy-
gulama toplu taşıma ile mal 
taşımasının işbirliği içinde 
yapılması olabilir. Otobüsler 
ve diğer ulaşım araçları dü-
şük kapasite kullanımı ile za-
man zaman lojistik görevleri 
üstlenebilir. Şehrin içindeki 
bazı alanlar şehrin sakinleri 
için daha fazla rekreasyon 
alanı yaratılması için özel 
araç trafiğine kapanabilir. 
Vatandaşlar bu senaryoyu 
olumlu olarak değerlendir-
se de diğer paydaş gruplar 
devlet zoruyla kısıtlama-
lardan rahatsızlık duyuyor-
lar. Son olarak dördüncü 
senaryo hem yolcu hem de 
mal taşımaları için yeraltı 
taşıma sistemlerinin olası-
lığını araştırıyor. Bu, devasa 
bir pnömatik posta sistemi 
oluşturmak suretiyle yerin 
üstündeki alanlarda rekre-
asyon değeri yaratabilir. Bu 

senaryo genç nüfusa çok 
cazip gelse de daha yaşlılar 
özel ulaşımdan tamamen 
vazgeçmek istemiyorlar. 
Buna özellikle şüpheci yak-
laşan kesim de belediyeler 
ve bu bir sürpriz değil çünkü 
inşaat süreçleri çok uzun ve 
son derece pahalı olacaktır. 
Bu sonuçta çok gerçekçi bir 
senaryo değil. Bu senaryolar 
içinde en fazla kabul göreni 
2’nci senaryo ve bu da bize 
şehir lojistiğinin zorlukları-
nın üstesinden gelmek isti-
yorsak bütün tarafların iş-
birliği yaptığı, belediyelerin 
yasaklar ile değil işbirlikçi 
çözümler ile şehir trafiği-
ni düzenlediği bir çözümü 
işaret ediyor. Biz de OEM’ler 
olarak ev ödevimizi yapmak 
zorundayız. Alternatif ve 
emsiyonsuz motorlar olma-
dan şehirlerde bir gelecek 
söz konusu değil. MAN ola-
rak biz sadece bir ticari araç 
üreticisinden sürdürülebilir 
ve akıllı taşıma çözümleri 
üreticisine dönüşüyoruz. Bu 
çalışma bize bunu bir kez 
daha göstermiş oldu.”

MAN Truck & Bus AG Yönetim Kurulu Başkanı  Joachim Drees:

“ŞEHİRLER NE İSTER?”

Iveco Marka Başkanı Pierre Lahutte:

“IVECO’NUN DOĞALGAZLI 
ARAÇLARI TAŞIMACILAR 
TARAFINDAN 
HER GEÇEN GÜN DAHA 
FAZLA TERCİH EDİLİYOR”

cu taşımacılığı gibi yüksek 
değer katan uygulamalarda, 
özellikle de şehir merkez-
lerinde düşük hızlı uygula-
malarda önemli bir görevi 
olduğunu düşünüyoruz. 

Doğalgazlı Eurocargo ve 
Stralis modellerinin yanı sı-
ra hafif ticaride Daily Blue 
Power serisi ile Yılın Ticari 
Aracı Ödülü’nü aldık. 

Yakın zamanda Shell ile 
doğalgaz dağıtımıyla ilgili 
önemli bir anlaşma yaptık. 
Almanya’da ve Avrupa’da 
doğalgaz istasyon şebekesi 
genişliyor ve doğalgazla ça-
lışan Stralis NP araçlarımız 
her geçen gün daha fazla ta-
şımacılık şirketi tarafından 
tercih ediliyor. 

Volkswagen AG Yönetim Kurulu Üyesi, Volkswagen Truck & Bus CEO’su Andreas Renschler:

“DİJİTALLEŞME KONUSU HAYAL DAHİ 
EDİLEMEYECEK OLANAKLAR SUNDU”

BUGÜN dizel araçlara bir 
tepkinin olduğunu görüyo-
ruz. Bu konuda çalışmaları-
na uzun zamandan beri de-
vam eden Iveco satışa hazır 
alternatif araçlarını halen sa-
tışa sunuyor. Bu araçlar ara-
sında elektrikli araçlarımız-
dan CNG, LNG biyometan 
çözümlerimizle müşterileri-
mize gidiyoruz. Ayrıca Gü-
ney Fransa’da devam eden 
bir projemizde çiftlikte üre-
tilen biyometan gazıyla araç-
larımız çalışıyor. Almanya’da 
biyometan üreten 700 tesis 
bulunuyor. Bizim CNG ile 
çalışan araçlarımız biyome-
tanla da çalışıyor.

Iveco doğalgazın ne ka-
dar çevreci olduğunu gös-
terecektir. Bu teknoloji ço-
ğu kirletici emisyonu çok 
büyük oranda azaltıyor. 

Almanya’da iklim sorun-
larına karşı geliştirilen yol 
haritasında şu anda özel-
likle ağır ticari araçlarda 
CNG ten olgun seçenek 
olarak gösteriliyor.

Iveco olarak elektrikle ça-
lışan araçların özellikle yol-
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konumundadır. Başarılı hava 
kargo markası; geniş hizmet 
yelpazesini, operasyonel ka-
biliyetlerini Türkiye’nin eşsiz 
coğrafi avantajlarlarıyla bir-
leştirerek her geçen gün ba-
şarı çıtasını bir basamak daha 
yükseltmeye devam ediyor.

Nesli tükenmek 
üzere olan hayvanlar 

Turkish Cargo’ya emanet
Turkish Cargo, sunduğu ö-

zel kargo taşımacılığı hizmeti 
ile nesli tükenme tehlikesi al-

BOEING, bir takım belirsiz 
olasılıkların netleşmesi ardın-
dan siparişlerin Boeing’in re-
zervine ekleneceğini söyledi. 
Taahhütler, Uçuş Filoları A-
nalizörüne göre şu an 58 adet 
767 Freigh ve 5 adet 777Fs 
içeren Memphis tabanlı ope-
ratörün rezervine eklenecek. 

Analizör, FedEx Express’in 

DÜNYANIN en çok ülkesi-
ne uçan havayolu olan Türk 
Hava Yolları’nın kargo taşıma 
kapasitesi ile 122 ülkede 307 
noktaya ulaşan ve buna ek 
olarak kargo uçağı filosu ile 
85 destinasyona direkt kargo 
uçuşu gerçekleştiren Turkish 
Cargo, pazar büyüme orta-
lamasının yüzde 4.3 olduğu 
WACD (World Air Cargo 
Data) 2018 Ocak-Mayıs dö-
nemi verilerine göre yüzde 
30’luk bir büyüme sağladı.

Ayrıca pazar büyüme or-
talamasının yüzde 2.6 oldu-
ğu Mayıs ayı verilerine göre 
de; yüzde 20’lik bir büyüme 
sağlayan dünyanın en hızlı 
büyüyen hava kargo markası 

LUFTHANSA, Skytrax ta-
rafından düzenlenen törende 
“Avrupa’nın En İyi Hava Yo-
lu” ve “Batı Avrupa’nın En İyi 
Hava Yolu” seçildi.

Havacılık konusunda uz-
manlaşmış piyasa araştırma 
enstitüsü Skytrax tarafından 
yapılan araştırmaya dünya 
çapında 160’dan fazla ülke-

Turkish Cargo, bu başarılı 
performansıyla küresel hava 
kargo taşımacılığı veri hiz-
meti sağlayıcısı WACD’nin 
‘dünyanın itibar gören hava 
kargo taşıyıcıları’ listesinde 
8’inci sırada yer aldı.

 Mevcut altyapısı ve gerçek-
leştirdiği yatırımlarla sürdü-
rülebilir bir büyüme sağlayan 
Turkish Cargo, uçuş ağına 
eklediği yeni destinasyonlar 
ile dünyanın en hızlı gelişen 
hava kargo şirketlerinden biri 

türü izinsiz avlanma sonucu 
katlediliyor. 7 Kasım 2017’de 
yabani hayvanların yasadışı 
ticaretini engellemek ve bu 
konuda sektörel farkındalığı 
artırmak amacıyla ‘’united for 
wildlife buckingham palace 
declaration (ufw)’’ bildirisini 
onaylayan Türk Hava Yolları, 
canlı hayvan taşıma süreçleri-
ne ve hayvan haklarına verdi-
ği önemi ortaya koymuştu.

Sadece himaye altında 
doğan hayvanların taşıma-
larını; nitelikli hayvanat 
bahçeleri, özel kurumlar ya 

ortaya çıktığında görünecek. 
Boeing, hava kargo trafiği-

nin geçen yıl yüzde 10 arttığı-
nı ve 2018 yılında yüzde 4-5 
oranında büyüyeceğini açık-
ladı. FedEx Express anlaşması 
da dahil olmak üzere, Boeing, 
1 Ocak’tan bu yana 50’den 
fazla sipariş aldı.

Boeing Ticari Uçaklar Baş-
kanı ve CEO’su Kevin McAl-
lister, “Bu tekrar siparişi, 
Boeing’in pazar lideri denizci 

neticisi ve Austrian Airlines 
Ticari Direktörü Andreas 
Otto, “Bize güvenerek oyla-
rını veren müşterilerimize ve 
bağlılıkları ve müşteri odaklı 
hizmetlerinden ötürü tüm 
Lufthansa çalışanlarına te-
şekkür ederiz. Bu ödüle layık 
olmanın ve bu ünvanı korma-
nın zorluklarının farkındayız 

da kabul görmüş koruma ve 
rehabilitasyon merkezleri 
arasında uzman ekipler ve 
bakıcılar eşliğinde taşıyan 
Turkish Cargo, müşterile-
rine sunduğu canlı hayvan 
taşımacılığı hizmeti için; ka-
bul, depolama ve sevk süreç-
lerinde IATA LAR yönetme-
liğini ve CITES kurallarını 
referans alıyor ve yönetme-
likte belirtilen dokümantas-
yon, paketleme, etiketleme 
ve işaretleme kurallarınıcanlı 
hayvan taşıma sürecinde har-
fiyen uyguluyor. 

ailesine ve hava taşımacılığı için 
uzun vadeli görünümüne bü-
yük bir güven göstergesi” diyor.

Anlaşma ayrıca Boeing’in 
777 hattında üretimi istikrar-
lı tutmasına yardımcı oluyor. 
31 Mayıs itibarıyla Boeing’in 
777’nin şu anki modeline ait 
rezervi, 88 uçağa çıktı. FedEx 
Express ile yapılan anlaşma, 
bu rakam 100’e yükseltecek, 
bu da mevcut oranın 20 aylık 
üretimiyle eşdeğer.

ve bunu müşterilerimize ver-
diğimiz sözü yerine getirmek 
için bir teşvik olarak görüyo-
ruz” dedi.

Törende Lufthansa Group 
Hava Yollarından Austrian 
Airlines da iki ödüle layık 
görüldü. Austrian Airlines 
çalışanları, ‘Avrupa’nın En İyi 
Personeli’ ödülünü alırken, 
hava yolu “En İyi Business 
Class İkramı” ödülünün de 
sahibi oldu.

tında olan hayvanların taşın-
masına azami özen gösteriyor 
ve doğal yaşamın sürekliliğine 
katkıda bulunuyor. 

Canlı hayvanların yaşam 
alanı olan Afrika’da her yıl, 
yüzlerce gergedan,fil, aslan, 
kaplan, çita, suaygırı başta 
olmak üzere birçok hayvan 

şu anda 58 adet 767-300ERF 
ve 35 adet 777F’inin olduğu-
nu gösteriyor. Siparişler, liste 
fiyatında 6.6 milyar dolar ola-
rak belirlendi. 

Liste fiyatlarında 6.6 mil-
yar dolar değerindeki yeni 
uçaklar, Boeing’in siparişleri 
ve teslimatları web sayfasın-
da, beklenmedik durumlar 

den yaklaşık 20 milyon yol-
cu katıldı.

Dünyanın dört bir ya-
nından ankete katılan yol-
cular, tercihini Alman ta-
şıyıcıdan yana kullanarak 
Lufthansa’nın sunduğu hiz-
metleri onayladı.

Lufthansa Group Premi-
um Hava Yolları Ürün Yö-

Turkish Cargo Pazar 
Ortalamasının 7 Kat 
Üzerinde Büyüdü

Lufthansa ‘Avrupa’nın En İyi Havayolu’ Seçildi

Fedex Express 24 Kargo Uçağı Alıyor

DHL Express Filosunu 14 Yeni 
Boeing 777 Freighter İle Güçlendiriyor

Turkish Cargo, pazar büyüme ortalamasının 
yüzde 4.3 olduğu WACD (World Air Cargo 
Data) 2018 Ocak-Mayıs dönemi verilerine göre 
yüzde 30 büyüdü.   

DHL Express, 14 adet Boe-
ing 777 Freighter ve ek olarak 
7 opsiyonlu uçak alımı için 
sipariş verdiğini duyurdu. 
Farnborough Uluslararası 
Havacılık Fuarı’nda yapılan 
açıklamaya göre ilk 4 uçağın 
teslimatının 2019 yılında ta-
mamlanması bekleniyor. 

DHL devam eden yatırım-
larıyla global ekspres taşımacı-
lık talebini karşılamayı ve da-
ha fazla pazara direkt uçuş ile 
hizmet sağlamayı hedefliyor. 

DHL Express CEO’su Ken 
Allen, “14 Boeing uçağının 

satın alınması, kıtalararası 
filomuzdaki kademeli yeni-
lenmenin bir yansıması. En 
yüksek yakıt tasarrufuna ve en 
uzun taşıma menziline sahip 
bu en güvenilir nakliye tipi 
uçaklar, daha fazla sayıda pa-
zara direkt uçuşlarla emisyon 
salınımını düşürme hedef-
lerimize katkıda bulunacak. 
DHL lojistik sektöründe bu 
tip uçakları ilk kez kullanıma 
sokan şirket olarak, 2009 yı-
lında Boeing tarafından üre-
tilen 3’üncü B777 Freighter 
uçağını filosunda kullanmaya 

başlamıştı. Bu nakliye tipi u-
çağın işletilmesinde sahip ol-
duğumuz kapsamlı deneyim, 
operasyonel açıdan mantıklı 
bir seçim yapmış olduğumuzu 
ortaya koydu” diye konuştu. 

14 kıtalararası uçağın yeni-
lenmesi kapasitede bir deği-
şiklik yaratmazken, operasyo-
nel açıdan maliyet, verimlilik 
ve güvenilirlikte ciddi fay-
dalar sağlıyor. DHL Express 
geçmişte global ağının işle-
tilmesinde ağırlıklı olarak 
kiralama yoluna giderken, 
önümüzdeki dönemde tama-

men şirkete ait uçakların sa-
tın alınması yolunu izleyecek. 
Bu stratejik değişiklik DHL 
Express’in maliyet pozisyo-
nunu daha da iyileştirecek. 
2018 yılı için ön ödemeler 
grubun sermaye giderleri ara-
sına dahil edilmiş durumda. 

E-ticaret, uluslararası
ekspres taşımacılık 

kapasitesine talebi artırıyor
Artan uluslararası e-ticaret 

satışlarının, 2021 yılına ka-
dar yıllık yüzde 19,2 artışla 
4,48 trilyon dolara yüksel-
mesi bekleniyor. DHL’in 

777 Freighter’lara yaptığı 
yatırım da, global ekspres ka-
pasitesine olan talepteki artı-
şa bir çözüm niteliği taşıyor. 
Dünyanın en büyük çift mo-
torlu nakliye uçağı olan Bo-
eing 777 Freighter, 102 ton-
luk yük ile 4.900 deniz mili 
(9.070 kilometre) uçabiliyor.

En son teknolojiye sahip 
yeni uçaklar, karbondioksit 

salınımlarını yerini alacak-
ları uçaklara kıyasla yüzde 
18 azaltacak. Bu da DHL’in 
iklim koruma programına 
yönelik 2050 yılında “0” 
emisyon hedefine ciddi bir 
katkı sağlayacak. DHL Exp-
ress, 220 ülke arasında 600’ü 
aşkın günlük uçuşta 17 ortak 
hava yolu ile 260’ın üzerinde 
uçak işletiyor.
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U.N. Ro-Ro Pendik’ten Patras’a Sefer Başlattı 

U.N. Ro-Ro’dan
Gümrük
Hizmetleri 
Çözümleri

U.N. RO-RO’NUN Patras Lima-
nı’na olan seferleri hem Türkiye 
ile Yunanistan hem de Yunanistan 
ile Avrupa arası taşımacılığa kat-
kı sağlıyor. Karşılıklı birer sefer ile 
başlayan Patras hattı seferleri kap-
samında; ihracatta Pendik kalkışları 
Cuma akşamları, Patras varışları ise 
Pazar sabahları gerçekleşirken, itha-
latta Trieste kalkışları Cumartesi sa-
baha karşı, Patras varışları ise Pazar 
akşam üzeri oluyor. 

U.N. Ro-Ro’nun müşterileri, Pat-
ras seferleri ile birlikte hem Türkiye 
ile Yunanistan arasındaki taşımala-
rını hem de Yunanistan ile Avrupa 
arasındaki taşımalarını gerçekleş-
tiriyor. Bu seferler ile birlikte U.N. 
Ro-Ro Yunanistan üzerinden taşı-
ma yapan nakliyecilere transit süre 
ve maliyet avantajı sunuyor.

Patras - Trieste ve Trieste - Pat-
ras hatlarında U.N. Ro-Ro’nun 
yeni müşterisi olan ve intermodal 
bağlantıları denemek isteyen tüm 
nakliyecilerin tek yön birinci tren 
taşımaları, ücretsiz olarak gerçek-
leştiriliyor. 

Patras’tan İtalya’nın Venedik, 
Bari, Ancona, Genoa, Ravenna li-
manlarına ve İtalya bağlantılı İspan-

U.N RO-RO yetkililerinden alı-
nan bilgiye göre, standart ünite veya 
konteynerler için ihracat ve ithalat 
standart gümrük tescil işlemleri Tu-
az tarafından yapılacak. Bu hizmet 
için alınacak bedel  araç başı 19 TL 
+ KDV olarak  belirlendi. Bu bedel 
U.N. Ro-Ro tarafından faturalanacak.

Söz konusu hizmet, U.N. Ro-
Ro tarafından aylık olarak “Güm-
rük İşlem ve Muhaberat Ücreti” 
kalemi ile faturalanacak olup bu 
faturaları da navlun faturalarınız 
gibi ticari banka kartlarınızla ve 
DBS sistemi üzerinden 60 gün 
vade ile ödeme imkanına sahip 
olabileceksiniz. Söz konusu tutar-
lar ciro prim hesaplamasına dahil 
edilmeyecek.

Bu hizmetten Tuaz’ın mevcut 
müşterileri de faydalanabilecek o-
lup, hali hazırda Tuaz firması ile ça-
lışmayan müşterilerin faydalanabil-
mek için Tuaz ile iletişime geçmeleri 
gerekmektedir. 

ya, Tunus ve Fas’a düzenli seferler 
yapan Grimaldi Lines işbirliğince, 
U.N. Ro-Ro’nun tüm müşterileri 
Akdeniz’in birçok limanında yeni 
bağlantıları kullanabiliyor. 

U.N. Ro-Ro, ilerleyen günlerde 
yeni yatırımlarla büyümeye de-

vam edecek. 2018 yılı içerisinde 
taşıma kapasitesini ve verimliliği 
artırmak amaçlı iki adet Ro-Ro 
gemisinin boy uzatma işlemini 
gerçekleştirecek olan U.N. Ro-Ro 
bu bağlamda nakliyecilere önemli 
fırsatlar sunacak.

Intermodal taşımacılık alanında faaliyet gösteren 
Türkiye’nin en büyük ro-ro şirketi U.N. Ro-Ro, İstanbul’daki 
Pendik Limanı’ndan Yunanistan’ın Güney Batısındaki en 
önemli limanlardan Patras’a seferlere başladı.    

Intermodal taşımacılık 
alanında faaliyet gösteren 
Türkiye’nin en büyük 
ro-ro şirketi U.N. Ro-Ro, 
İstanbul’daki Pendik 
Limanı’ndan Yunanistan’ın 
Güney Batısındaki en 
önemli limanlardan Patras’a 
seferlere başladı.    
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ülkede faaliyet göstermek-
teyiz. 2018 sonu itibarıyla 
40; 2020 sonu itibariyle de 
50 ülkede var olmayı he-
defliyoruz. Global büyüme 
stratejimiz kapsamında re-
kabette ön plana çıkmamızı 
sağlayan unsur,  yerli tasarım 
ve üretim kabiliyetimiz. Bu 
kadar kısa zamanda, bugün 
bu noktaya gelmemizi sağla-
yan gücümüzü,  yüzde 89’a 
ulaşan yerlilik oranımızdan 
alıyoruz” dedi. 

Yenigün: 
“Kendi motorumuzdan 

sonra kendi şanzımanımızı 
da üreteceğiz”

Fikri ve sınai hakları yüzde 
100 Ford Otosan’a ait olan 
Ecotorq motoru geliştirerek 
yetkinliklerini bir üst seviye-
ye taşıdıklarını vurgulayan 
Yenigün, “100 milyon doları 
aşan yatırımla 2016 yılında 
devreye aldığımız Ecotorq 
motorumuz, Türkiye’de geliş-
tirilip üretilen ilk ve tek ağır 
ticari araç motoru oldu. Yeni 
Ecotorq motorumuz, özellikle 
performansı ve yakıt tüketimi 
açısından Avrupa’daki müşte-
rilerimizden beğeni kazandı. 
Ağır ticari araçlar üretiminde 
önemli unsurlardan biri olan 
arka aks, mühendislerimiz 

BİR ilk olarak Ford Trucks, 
uluslararası uzun yol taşı-
macılığına uygun olarak 
geliştirdiği yeni çekicisinin 
ön gösterimini yaptı. Ford 
Otosan’ın İstanbul’daki Ar-
Ge Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen törene Ford Otosan 
Genel Müdürü Haydar Ye-
nigün, Ford Otosan Genel 
Müdür Başyardımcısı  Lisa 
King, Ford Otosan Ürün 
Geliştirmeden  Sorumlu Ge-
nel Müdür Yardımcısı Burak 
Gökçelik ve Ford Trucks Ge-
nel Müdür Yardımcısı Serhan 
Turfan katıldı.

Ford Trucks’ın Ekim ayın-
da pazara sunacağı yeni çe-
kicisinin ilk tasarımından 
üretimine kadar geçen 5 yıllık 
süreçte, 1.200 Ford Otosan 
mühendisi görev aldığını söy-
leyen Ford Otosan Genel Mü-
dürü Haydar Yenigün, üret-
tikleri aracın 1959’da kurulan 
markanın deneyim ve biriki-
mini yansıttığını söyledi. 

Ford Trucks’ın yeni çeki-
cisinin temellerini oluşturur-
ken, yurt içi ve yurt dışındaki 
müşterilerini dinledi ve farklı 
pazar koşullarına uygun ola-

Ford Trucks ile 2010 yı-
lında yeniden bir marka 
yolculuğuna çıktıklarını ve 
bu yoldaki stratejilerinin 
Türkiye pazarındaki bilgi ve 
tecrübesini uluslararası bo-
yuta taşımak olduğunu belir-
ten Yenigün,  “Ford Trucks 
markası ile Türkiye’de, tama-
men ağır ticari araçlara özel 
ve son derece modern bayi 
yapılanmamızı, 30 plaza ile 
tamamlayarak ilk adımımı-
zı attık. Bayi yapılanmamı-

zı Türkiye’de geliştirirken 
uluslararası pazarlarda da 
Ford Trucks markamızı 
güçlendirmeye devam ettik. 
Orta Doğu, Afrika, Rusya 
ve Türkî Cumhuriyetlerin 
ardından, büyümemizi Do-
ğu Avrupa’da gerçekleştirdi-
ğimiz bayi açılışlarıyla sür-
dürdük. Bugün itibarıyla 32 

rak baştan sona yepyeni bir 
çekici geliştirdiğini kaydeden 
Yenigün, geliştirilme sürecin-
de Türkiye dâhil 5 ülkede sü-
ren saha çalışmalarında 900 
şoför, 44 filo yöneticisi ile 
görüşüldüğünü belirterek 4 
kıtada 11 ülkede toplamda 5 
milyon kilometre teste tabî tu-
tulduğunu da sözlerine ekledi. 

sayede, Avrupa’da yaptığımız 
birçok testi artık kendi tesis-
lerimizde gerçekleştiriyoruz. 
Mühendislerimiz tarafından 
tasarlanan ve yeni teknoloji-
lerle donattığımız boyahane-
mizi 15 Milyon avro yatırımla 
hayata geçirdik. Yine İnönü 
fabrikasında kurduğumuz 
yeni kabin hattı ile üretim ve-
rimliliği sağladık.” dedi.

Hedef Avrupalı
8’inci marka olmak

Yol kamyonu segmentinde 
Ford Trucks’ın uzun yıllardır 
lider olduğunu ve satılan her 
iki yol kamyonundan biri-
nin Ford Trucks olmasının 
haklı gururunu yaşadıklarını 
belirten Yenigün, sözlerine 
şöyle devam etti:  “Ürün ve 
tesis yatırımlarımız karşılığı-
nı buluyor ve müşterilerimiz 
tarafından liderlikle ödül-
lendiriliyoruz. 2016 model 
yılı lansmanımızla birlik-
te inşaat serisi araçlarımız, 
Türkiye’nin yükselen inşaat 
sektörünün vazgeçilmezi ol-
du. En büyük projelerden 
en zorlu şantiye koşullarına 
kadar Türkiye’nin her böl-
gesinde tercih edildik. Ford 
Trucks inşaat araçlarının yüz-
de 39 ile lider segment lideri 
olduğunu mutlulukla belirti-
yoruz. Yurt içi taşımacılıkta 
kullanılan çekici araçlarımı-
zın pazarda kabul görmesiyle 
bugüne kadarki en yüksek 
pazar payımızı elde ederek 
yüzde 17’ye ulaştık. Hedefi-
miz inşaat ve yol kamyonla-
rında olduğu gibi çekici pa-
zarında da lider olmak. Eylül 
ayında Almanya Hannover 
Uluslararası Ticari Araçlar 
Fuarı’nda dünyaya tanıtaca-
ğımız  yeni çekicimiz, ulus-
lararası büyüme stratejimiz 
doğrultusunda çok büyük 
öneme sahip. Yeni çekicimiz 

için Rusya, Afrika, Ortadoğu 
ve Avrupa’da 60’ı aşkın bayi 
ve servis noktamızı hizmete 
aldık. 7 Avrupalı markanın 
yanında Türkiye’den yola 
çıkan Ford Trucks’ın, 8’inci 
Avrupalı marka olarak yer al-
masını hedefliyoruz.” 

Daha büyük 
daha güçlü daha akıllı

Törende Ford Trucks 
Genel Müdür Yardımcısı 
Serhan Turfan da konuşma 
yaptı. Kamyonda her ülkeye 
kendileri giderek yapılanma o-
luşturduklarını açıklayan Tur-
fan sözlerine şu şekilde devam 
etti: “Yeni çekicimiz, çok zor-
lu iklim ve arazi şartlarındaki 
testleri gücü ve performansıy-
la başarı ile tamamladı. Motor 
gücünü 420 ve 480 PS’den 
500’e çıkardık.  Konfor, verim-
lilik ve teknoloji ürünümü-
zün en önemli karakteristik 
özellikleri. 2,5 metre genişliğe 
ulaşan yeni kabinimiz, ayrıca 
kullanıcılara uzun yolda ih-
tiyaç duydukları konforu ve 
ferahlığı vadediyor. Yüksek 
performansı, 500 PS’lik gü-
cü ile yeni ve daha da verimli 
çekicimiz sektörde rekabetin 
güçlü bir oyuncusu olacak. Ye-
ni çekicimizde, geleceğin tek-
nolojilerine odaklanıyoruz. 
ConnecTruck kapsamında 
kullanıcıların araçlarına, ku-
rumlarına ve tüm dış dünyaya 
entegre olmasını sağlıyoruz. 
Topoğrafik harita destekli hız 
kontrolü, multi medya sistemi 
gibi aynı zamanda şoförlerin 
ve filo yöneticilerinin hayatı-
nı kolaylaştıracak yeni tekno-
lojileri ile aracımız optimum 
seçenek olarak öne çıkacak. 
Yeni ürünümüzün yalnız Ford 
Otosan için değil, Türkiye 
otomotiv sektörü adına da 
ciddi kazanımlar getireceğini 
düşünüyoruz” 

tarafından geliştirilerek 2015 
yılında üretilmeye başladı. 
Türkiye’nin ilk yerli şanzı-
manının arkasında yine Ford 
Otosan ismi var. Bu yıl 49,5 
milyon avro yatırımla yerli 
şanzıman üretimi için çalış-
malarımıza başladık. 2019 yı-

lında geliştirme çalışmalarını 
tamamlamayı, 2020 yılından 
itibaren de kamyonlarımızda 
kendi ürettiğimiz şanzıman-
larımızı kullanmayı planlı-
yoruz. Yeni şanzımanımızla 
beraber yerlilik oranımız daha 
da yükselecek. Ancak, sadece 
bu ürünlerimize değil test ve 
üretim tesislerimize de yatı-
rım yaparak yerliliğimizi, ya-
ni rekabetçiliğimizi artırdık. 
Ford ağır ticari araçlar için 
Avrupa’daki tek test merkezini 
İnönü fabrikamızda açtık. Bu 

Ford Trucks’ın Yeni Çekicisi 
Dünya Yollarına Hazır

Ford Otosan Genel Müdürü 
Haydar Yenigün

Ford Trucks, uluslararası pazarlara uygun olarak 
Türkiye’de geliştirip ürettiği yeni çekicisinin 
ön gösterimini İstanbul Sancaktepe’deki Ar-Ge 
Merkezi’nde gerçekleştirdi. Ford Trucks’ın yeni 
çekicisi, 500 PS’lik güce sahip olacak. Uzun 
yol kullanıcılarının görüşleri alınarak baştan 
tasarlanan araç, 2,5 metre kabin genişliğe sahip.    

TÜRKİYE’DE sanayileşme 
ve modernleşme atılımlarının 
başladığı dönemden günümü-
ze Ar-Ge, mühendislik kabili-
yeti, deneyimli ve yetkin insan 
kaynağı ile 55 yılda birçok ilke 
imza atan Otokar, ticari araç 
sahipleri için geliştirdiği uy-
gulamayı kullanıma sundu.

Dijital dönüşüm çalışmala-
rı kapsamında 4 ana temada 
15 farklı proje üzerinde yü-
rüttüğü çalışmalarla müşteri 
ve çalışan memnuniyetini ana 

odağına alan Otokar, Andro-
id ve IOS işletim sistemine 
sahip telefonlar için geliştir-
diği uygulamayla araç sahip-
lerinin hayatlarını kolaylaştı-
racak. Otokar müşterilerinin 
vazgeçilmezleri arasında yer 
alacak uygulama üzerinden 
10’dan fazla işlemi tek tıkla 
gerçekleştirilebilecek. 

Kullanıcılar Otokar’ın 
uygulaması sayesinde bun-
dan böyle araç garanti baş-
langıç bitiş tarihlerini, pe-

riyodik bakımlarını, yer ve 
zamanlamaları takip edip; 
bulunduğu bölgeye en yakın 
bayi ve servisleri görüntü-
leyip, yol tarifi alabilecek. 
Dahası, aracın ömrünü ve 
verimliliğini uzatan düzenli 
bakım paketleri içeriklerini 
uygulamadan görüntüleye-
bilecek. Otokar ve ürünleri 
hakkında güncel bilgilerin, 
kampanyaların görüntüle-
nebildiği uygulama üzerinde 
acil durumlar için tek tıkla 

ulaşılabilen “Acil Numara-
lar” bölümü de yer alıyor. 
Otokar Destek Hattı ve 
Otokar WhatsApp Hattı’na 
erişim imkanı da sunan uy-
gulama, araç gösterge pane-
linde yer alan simgeleri de 
dile getiriyor. “Gösterge Pa-
neli” bölümünü kullanan a-
raç sahipleri, kullandığı ara-
ca özel simgeleri detaylıca ne 
işe yaradığını öğrenebiliyor. 
Uygulama park sorununu 
da tarihe karıştıracak. 

Otokar’dan Ticari Araçlar Sahiplerine Dijital Kolaylık

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Iveco Daily 40 Yaşında
IVECO Daily, hafif ticari araçlar-
da yenilikçiliğin, çok yönlülüğün ve 
verimliliğin sınırlarını zorladığı 40 
yılını kutluyor. 1978 yılında sahne a-
lışından bu yana Daily sektörü değiş-
tiren çok büyük yeniliklere imza attı. 
Bunların arasında arkadan itişli ve 
bağımsız ön süspansiyona sahip kam-
yondan esinlenilen şasiden, dünyada 
bir ilk olarak 1999 yılında Common 
Rail teknolojisini devreye almasına 
veya dönüş ve frenleme esnasında ara-
cın kullanımını düzenleyen gelişmiş 
Elektronik Stabilite Programı (ESP) 
programına kadar pek çok başarı var.

Lansmanından bu yana geçen 
yıllar boyunca Daily, daima özüne 
sadık kalırken bir taraftan da müş-
terilerinin sürekli değişen isteklerini 
karşılamak için değişmeye devam 
etti. Verimli ve çevre dostu tekno-
lojilerin taşıma sektöründe gittikçe 
önemli faktörler haline gelmesiyle 
Daily, bu alanlarda yolu açarak ön-
cü görevini üstlendi. Daily bugün de 
benzersiz Daily Blue Power konsep-
ti ile sürdürülebilirlik alanında en-
düstrinin lideri. Daily Blue Power, 
taşımacıları en sıkı çevresel düzen-
lemelerin engellerinden kurtaran ve 
“2018 Yılının Uluslararası Panelva-
nı” ödülünü alan bir araç ailesi. 

3 kıtada üretilen ve 110 ülkenin 
asfaltlarında yol kateden 3 mil-
yondan fazla Daily aracı bu ailenin 
popülerliğinin ve dünya çapındaki 
müşterilerimizin spesifik ihtiyaçları-
na uyum sağlayabilme konusundaki 
üstün yeteneğinin kanıtıdır. 

Iveco Marka Müdürü Pierre La-
hutte yaptığı açıklamada; “Bu yıl, baş-
langıçtan beri sektörün lideri bir araç 
ailesi olan ve 40 yıldır endüstrinin 
çevreci, sürdürülebilir taşımaya geç-
mesinin öncülüğünü yapan Daily’nin 
ömründe önemli bir kilometre taşı-
nı kutluyoruz. Uzun tarihi boyunca 
Daily, taşıma operatörleri ve sektör 
uzmanlarının takdirini kazanmış ve 
dünya çapında pek çok ödüle layık gö-
rülmüştür. Daily her zaman geleceğe 
odaklanan ve temel değerlerimiz olan 
çok yönlülük, güvenilirlik ve verim-
liliğe sadık kalarak müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını öngörmeyi bilen, bu şe-
kilde de müşterilerimizin işletmeleri 
ve çevresel sürdürülebilirlik için ideal 
iş ortağı olan bir araç ailesi” dedi.

Daily, 3,3 ton ila 7,2 ton brüt araç 
ağırlığı ve 7,3 m3 ila 19,6 m3 kargo 
hacmi ile endüstrideki en geniş yel-
pazeye sahip. Gelişmiş özellikleri 
performansın sınırlarını zorlayan, 
konforu yeni bir seviyeye taşıyan, da-
ha fazla bağlanabilirlik sağlayan tek-
nolojiler kullanıyor ve Toplam Sahip 
Olma Maliyetini azaltarak İşletme İç-
güdüsüne uyumlu bir şekilde kendi-
sini mükemmel bir iş ortağı yapıyor. 

Blue Power Ailesi sürdürülebilir-
liğin lideri olarak en gelişmiş dizel 
ve alternatif çekiş teknolojilerine 
sahip. 2020 Gerçek Sürüş Emisyon-
ları düzenlemelerine hazır ilk LCV 
(hafif ticari araç) olan Daily Euro 6 

RDE 2020 Ready, LCV endüstrisin-
de 8 vitesli otomatik dişli kutusuna 
sahip ilk CNG araç olan Daily Hi-
Matic Natural Power ve sıfır emis-
yona sahip Daily Electric ile gelecek 
şimdiden burada. Bu aile, şehir ve 

Çevreci Daily Blue Power ailesi ile 2018’in Uluslararası 
Panelvanı ödülünü alan Daily 40’ıncı yılını kutluyor. Daily, 
endüstride sayısız ilke imza attı ve endüstri uzmanlarının 
saygısını kazanarak prestijli uluslararası ödüllere layık görüldü.

banliyö işlerinde sınırsız teslimat 
için mükemmel çözümü sunarak gü-
rültü ve emisyon kısıtlamalarının en 
üst düzeyde olduğu şehir merkezle-
rine günün her saatinde ulaşım im-
kanı oluşturuyor. 
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larını yakından görme im-
kanı bulduk. 

Özellikle aynı platformu 
paylaşan önceki versiyon-
larına göre (Opel Combo 
dışında) öne çıkan değişik-
likleri-yenilikler şu şekilde 
özetlenebilir: Fazla yük gös-
tergesi, çevresel geri görüş sis-
temi, şantiye versiyonlarında 
30 mm daha fazla yerden yük-
seklik profesyonel ihtiyaçlar 
için öne çıkıyor. Yine pro-
fesyonel kullanımlar için yük 
alanındaki pratik LED aydın-
latma ve modüler yazı masası 
da küçük ancak önemli detay-
lar arasında. İhtiyaç duyulan 
koşullar için ön sırada üçlü 
koltuk seçeneği ve çift sıralı 
kabin de yenilikler arasında. 

Neredeyse baştan tasarla-
nan ve PSA grubunun yeni 
çizgi ve dinamiklerinin nere-

Peugeot Partner Panelvan 
aynı zamanda sürüş güven-
liğini garanti altına almak 
üzere yük aşım uyarı sistemi 
ile donatılmış durumda. Sis-
tem çok basit ama bir o ka-
dar etkili bir çözüm sunuyor. 
Araç her çalıştırıldığında araç 
ağırlığı otomatik olarak öl-
çülüyor. Sürücü dilerse araç 
park halindeyken de manuel 
olarak kargo bölümünden bu 
ölçümü yapabiliyor. Maksi-
mum yük taşıma kapasitesi-

PEUGEOT, Citroen, Opel 
ve markanın İngiltere’deki 
temsilcisi Vauxhall markala-
rıyla küçük, orta ve büyük van 
segmentlerinde Avrupa’da 
yüzde 21,6 Pazar payı orta-
lamasına sahip olan PSA, bu 
iddiasını yeni küçük hafif ti-
carileriyle daha da güçlendir-
meyi hedefliyor. 

2017 yılında 77 bin 306 
Peugeot Partner ve 72 bin 
921 adet Citroen Berlingo sa-
tışına imza atan PSA, Fransa 
Bonelles’te grubun hafif tica-
ri araçlarını Yılın Ticari Aracı 
Ödülü (IVOTY) jüri üyeleri-
ne özel bir etkinlikle tanıttı. 

1996’DA sektöre getirdi-
ği kompakt hafif ticari araç 
konseptiyle pazarı şekillen-
diren Peugeot, Yeni Partner 
Panelvan’la benzer bir etkiyi 
tekrar yaratmak istiyor. Mar-
kanın güncel modellerinde 
olduğu gibi yeni Peugeot 
Partner Panelvan de EMP2 
platformu üzerine yükseliyor. 
Standart versiyon 4,40 metre 
uzunluğa ve 1,81 metre yük-
sekliğe sahipken versiyona 
bağlı olarak 3,30 m3 ile 3,80 
m3 arasında bir kargo alanı 
kullanıma sunuyor ve gerekti-
ğinde 2 adet Euro paleti taşı-
yabiliyor. Uzun versiyon 4,75 
metre uzunluğu (+35cm) 
ve 2.16 metre yüksekliği ile 
3,90m3 ile 4,40 m3 arasında 
bir kargo alanı kullanıma su-
nuyor. Standart versiyonun 
10,82 metrelik ve uzun versi-
yonun 11,43 metrelik dönüş 
çapı dar alanlarda rahat bir 
manevra imkanı sunuyor. 

Standart olarak sunulan 
altı adet sabitleme kancaları 
yüklerin sabitlenmesini ko-
laylaştırıyor. 12 Volt soketi 
ve 6 LED aydınlatma biri-

Opel’in küçük hafif ti-
carisi Combo’nun da aynı 
platformda üretilecek olma-
sıyla PSA geniş marka yayı-
lımına sahip olacak. Şu anda 
PSA’nın tüm markalarıyla 
Avrupa pazarında küçük tica-
rilerdeki payı yüzde 33 civa-
rında yer alıyor. 

PSA Grubu küçük ticari-
sinde temel olarak aynı tek-
nik özelliklere göre üretecek 
ancak gruptaki markaların 
tasarım çizgilerini de ko-
ruyacak özel bir stratejiye 
sahip olacak. Fransa’daki 
tanıtım ve test sürüşlerinde 
bu çeşitlendirmenin detay-

miyle kargo alanının fonk-
siyonelliği destekleniyor. 
Donanım versiyonuna bağlı 
olarak sunulan Multiflex 
koltuk sistemi sayesinde ti-
cari kullanıcılar arka kısmın 
tamamını kargo alanı kulla-
nırken ön tarafta üç kişi otu-
rabiliyor. Yine bu koltuk sis-
temi sayesinde 500 litre daha 
fazla kargo alanı ve standart 
versiyonda 3,09 metre, uzun 
versiyonda 3,44 metre kargo 
uzunluğu sunuluyor. Ön kol-
tuk sırasının ortadaki kol-
tuk sırtlığının öne doğru 
katlanmasıyla mobil bir 
ofis ortamı oluşturula-
biliyor. Masaya dönüşen 
koltuk sırtlığının sola 
veya sağa eğim özelliği 
kullanım kolaylığını 
daha da desteklerken 
iki adet torpido gö-
zü, kapı cepleri ve 
tavan rafları da 
dahil 113 litre-
ye varan kabin 
içindeki çeşitli 
göz ve saklama 
alanları yer 
alıyor. 

hız asistanı gibi önemli yeni-
likler de yer alıyor. 

Kullanım amacına göre 
değişen donanım

Araç donanımlarını ve 
teknik özellikleri belirlerken 
farklı kullanım alanlarına 
göre sınıflandıran PSA Gru-
bu, şantiye araçları için daha 
fazla yerden yükseklikle bir-
likte çekiş kontrol, plastik 
malzemeli zemin, ve yüksek 
lastikleri sunuyor. Standart 
seviyede manüel klima, rad-
yo, tek kayar kapı, sis farı ve 
elektrikli el freni gibi temel 
donanımlara yer veriliyor. 

Daha fazla kilometre yapı-
lan şartlar için ise daha sessiz, 
daha konforlu koltukların ol-
duğu cruise kontrol, yağmur 
ve aydınlatma sensörlerinin 
bulunduğu seviyeyi sunacak. 

Motor ve şanzıman seçe-

tik ekran; radyo, navigasyon, 
araç ayarları ve telefon da 
dahil kapsamlı multimedya 
desteğiyle yolculukları keyfe 
dönüştürüyor. İki adet USB 
girişi, bir adet standart Aux 
girişi, Bluetooth® bağlantısı 
dışında kablosuz akıllı tele-
fon şarj özelliğine de sahip 
olan sistem; Mirror Link®, 
Apple Carplay™ ve Android 
Auto™ uyumlu Mirror Screen 
özelliğiyle eksiksiz bir tekno-
loji paketi sunuyor. 

Sistem, geri görüş kamerası 
dışında ön yolcu tarafında bir 
adet ve yine yolcu tarafında-
ki arka sürgülü kapının üstü 
olmak üzere iki adet ilave 
kameradan aldığı görüntü-
leri orta konsoldaki ekranda 
göstererek sürücünün park ve 
manevralarını daha güvenli 
ve konforlu hale getiriyor. 

Yeni Peugeot Partner 
Panelvan’da donanım sevi-
yesine bağlı olarak elektro-
nik el freni, 8 kademeli Tam 
Otomatik Vites kutusuyla 
start&stop fonksiyonunu 
da destekleyen Adaptif Hız 
Sabitleme Sistemi, hız sınırı 
tabelasını algılayarak hız sa-
bitleme sistemine uyarlayan 
Gelişmiş Trafik Levhası Ta-

nekleriyle de pek çok yeniliğe 
imza atacak olan yeni hafif 
ticari araç serisinde benzinli 
olarak 1,2  PureTech motor 
110 ve 130 olmak üzere 2 
farklı güç seçeneğiyle sunu-
lacak. Satışların ana kısmını 
oluşturacak olan dizelde ise 
75 HP, 100 HP ve 130 HP 
olmak üzere üç güç seviye-
sinde BlueHDi motorlar yer 
alıyor. Grubun 8 ileri otoma-
tik şanzımanı EAT8 ise hem 
benzinli hem de dizel seçe-
neklerin en güçlü seçenekle-
rinde kullanılacak. 

nımlama Sistemi, Aktif Şerit 
Takip Sistemi, Sürücü Yor-
gunluk Uyarı Sistemi, Aktif 
Güvenlik Freni, Römork 
Çekme Stabilite Kontrol 
Sistemi, Akıllı Far Asistanı 
kısa ve uzun farları otomatik, 
Kör Nokta Uyarı Sistemi ve 
Anahtarsız Giriş Sistemi gibi 
donanımlar yer alıyor.

Geniş motor ve şanzıman 
seçeneği

Yeni Peugeot Partner Pa-
nelvan, benzinli cephesinde 
iki farklı güç seçeneği ile 1.2 
PureTech devreye giriyor. 
PureTech 130ch S&S EAT8 
(2019 itibariyle devreye alı-
nacak) ve manuel şanzımanlı 
PureTech 110ch S&S olmak 
üzere her iki benzinli motor-
da da emisyonları düşürmek 
üzere benzinli partikül filtre-
sine yer veriliyor. 

Dizel kullanıcılar için 75 
HP, 100 HP ve 130 HP ol-
mak üzere üç adet BlueHDi 
motor sunuluyor. BlueHDi 
75ch beş ileri manuel ve Blu-
eHDi 100ch altı ileri ma-
nuel şanzımanla kombine 
edilirken BlueHDi 130ch 
altı ileri manuel veya EAT8 
olmak üzere iki farklı şanzı-
manla üretiliyor. 

deyse tamamının (Modelin 
binek versiyonlarında daha 
çok hissediliyor) uygulandı-
ğı seride ürün uzmanlarının 
da ifade ettiği şekilde 1 tona 
varan kapasitesiyle yük alanı 
araçta en az müdahale edilen 
yerin olma özelliğine sahip. 

Araçta kullanılan ve eğlen-
ce bilgi sistemler ve yardımcı 
sürüş sistemleri de önceki 
nesle göre önemli yeniliklerin 
yaşandığı alanlardan bir tane-
si. Yine gelişmiş sistemler ara-
sında yer alan kablosuz mobil 
cihaz şarj, elektrikli el freni, 
bağlantı kutusu gibi teknolo-
jiler araçta öne çıkıyor. 

Araçtaki sürüş asistan sis-
temleri arasında aktif şerit 
takip asistanı, aktif emniyet 
freni, kör nokta tespit, uzak 
far asistanı, çekiş kontrolü, 
hız limiti bilgisi veren akıllı 

nin yüzde 90’ına ulaşıldığın-
da beyaz bir LED yanarken 
maksimum taşıma kapasitesi 
aşıldığında turuncu bir LED 
ile birlikte gösterge panelinde 
de bir uyarıgörseli beliriyor. 

Bol asistanlı hafif ticari 
Orta konsolu yeni nesil Pe-

ugeot modellerinde de kulla-
nılan Peugeot i-Cockpit® yer 
alan Peugeot Partner Panel-
van bu ekipmanın kullanıldığı 
ilk ticari araç olarak da dikkat 
çekiyor.  Bir donanımdan çok 
daha fazlası olan Peugeot i-
Cockpit® çift D formuna sahip 
kompakt boyutlu direksiyonu 

ve standart olarak sunulan 
yükseltilmiş dijital 

gösterge paneli 
ile sürüş 

k o n -
f o r u -
n u 
y ü k -

s e l t i -
yor.   

Sürücünün ihtiyacı olan 
bilgileri doğrudan görüş ala-

nına getiren yükseltilmiş 
dijital gösterge paneli sü-
rüş güvenliğini ve sürüş 
konforunu desteklerken, 
orta konsolu dolduran 

8 inçlik kapasitif dokunma-

Peugeot Partner Panelvan

PSA Grubu’nun Küçük Hafif Ticarisi 
Dört Kardeş Olarak Geliyor 

TEMMUZ 2018

Geçen yıl bünyesine 
kattığı Opel ile daha 
büyüyen PSA Grubu, 
hafif ticari araçlarını 
yenilemeye devam 
ediyor.     
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Özel Seri Renault T Sport Racing 
Yüksek Kabin Sınırlı Sayıda
RENAULT Trucks ve Renault 
Sport Racing, T Yüksek Kabin Re-
nault Sport Racing aracını üretmek 
üzere uzmanlıklarını birleştirdi. 
F1 Renault Sport Racing ekibinin 
ikonu olan Sirius sarı rengine sahip 
bu özel seri, 100 araçla sınırlanıyor. 
Bu özel çekici, Renault Trucks’ın 
Bourg-en-Bresse’de bulunan tesisin-
de üretiliyor ve diğer tüm Renault 
Trucks araçları gibi Fransa’da Ga-
rantili Üretim sertifikasını taşıyor.

Sportif bir görünüme sahip sınırlı 
seri, Renault Sport Racing Formula 
1’in ikonik rengi olan Sirius sarı ile 
birlikte Renault Sport modellerinin 
grafik kimliğini oluşturan sarı ve si-
yah çizgileriyle ön plana çıkıyor. 

Sarı ile siyah renklerin kontrastı-
nın farklı dokuları ve tonları, aracın 
değişik bölümlerinde kullanılıyor. 
Renault T Sport Racing Yüksek 
Kabin’in yan aynaları, eşkenar dört-
geni ve radyatör ızgarası bir kat parlak 
siyah boya ile sportif bir hale getirildi. 
Aracın sportif tasarımını vurgulamak 
için yan deflektörlerde de sarı ve si-
yah çizgiler bulunuyor. Ayrıca bu sı-
nırlı sayıdaki seriye ait her araç siyah 
renkte bir plakaya sahip.

Çekicinin kabini de özel olarak 
tasarlandı. Aracın üst kısmına ve 
dış tasarımına uygun olacak şekilde 
kabinde de sarı ve siyah renkler kul-
lanıldı. Recaro® koltukları ve direk-
siyon, sarı dikişlere sahip siyah deri 
ile kaplandı. Ranza ve paspasta da 

RENAULT Trucks, kamyon sürücü-
leri ve filo sahipleri ile buluştuğu Tür-
kiye turuna devam ediyor. Marmara 
Bölgesi’nde filoları çalışma alanlarında 
ziyaret edecek olan Renault Trucks, 
Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmit, 
İstanbul’da farklı noktalarda taşımacı-
lık uzmanları ile bir araya gelecek. Yet-
kili bayisi Koçaslanlar Otomotiv’in iş-
birliği ile 11 Temmuz’da Balıkesir’de 
başlayan Renault Trucks Marmara 
turu, 27 Temmuz’da İstanbul’da ta-
mamlanacak.

Renault Trucks Türkiye Satış Di-
rektörü Ömer Bursalıoğlu konuy-
la ilgili olarak; “Marmara Bölgesi, 
yurtiçi, uluslararası lojistik, inşaat 
ve maden alanlarında önde gelen 
bölgelerden biri. Çok sayıda lojis-
tik şirketinin merkezi de Marmara 
Bölgesi’nde yer alıyor. Bu nedenle 
şimdi Marmara’da müşterilerimiz ile 
buluşuyoruz. Şu ana kadar Türkiye 
turumuzda araçlarımızı inceleyen uz-
manlardan çok güzel yorumlar aldık. 
Hem araçlarımız hem de sunduğu-
muz hizmetlerle aracın çalışma ömrü 
boyunca müşterilerimizin yanında 
olmaya garanti veriyoruz” dedi. 

sarı renkte dikişler bulunuyor. Pa-
noramik gösterge panosu, karbon ci-
lalı bitişe sahipken vantilatörler sarı 
renkle çevrelendi. Spor görünümü-
nü tamamlamak için emniyet keme-
ri de sarı renkte bir kılıf ile donatıldı.

Renault T Sport Racing Yüksek 
Kabin çekici, konfor, sürüş keyfi ve 
performansı bir araya getiriyor. Ta-
mamen düz zeminli olan araç, 13 L 
520 bg motor ve Optidriver otoma-
tik şanzıman donanımına sahip. 
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4.850 KG ile
Sınıfının En Düşük Boş Ağırlığı

1, 5, 6, 7 adet
Kompartman Opsiyonu

Çift Sıra Standart Korkuluk Sistemi
Alttan ve Üstten 
Dolum Sistemi

Standart Alüminyum Jant

ADR ve ECE R-111 
Tam Uyum

HER SEFERDE
DAHA FAZLA KAZANÇ İÇİN
Kässbohrer akaryakıt tankeri, alüminyum şasi ve gövdesi sayesinde hafif ve dayanıklıdır. 
Dolayısıyla daha fazla taşıma imkanı sunar. Üstün özellikleriyle düşük işletme maliyeti
 ve yüksek getiri sağlar.

Tüm üretim süreçleri ve komponentleriyle birlikte ADR mevzuatına uygun
Kässbohrer akaryakıt tankeri ile tanışmanız için sizi satış ofislerimize bekliyoruz.

www.tirsan.com.tr

Tüm ürünlerimiz 2 yıl Tırsan garantisi altındadır.
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Renault Trucks, uzun yol modelinin sınırlı sayıdaki yeni 
ürünü olan Renault T Sport Racing Yüksek Kabin’i tasarlamak 
üzere Renault Sport Racing ile güçlerini birleştirdi.    

Renault Trucks 
Türkiye Turuna 
Marmara’da 
Devam Ediyor
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rağmen günlük kullanılabi-
lirlik, esneklik, güvenilirlik 
ve ekonomi açısından tüm 
beklentileri karşılayan eVito 
bu belirgin çelişkileri ortadan 
kaldırıyor. Biz bu gelişimin 
ön safındayız, momentumu 
kullanacağız ve eSprinter ile 
devam edeceğiz. Orta vadede,  
tüm hafif ticari yelpazemizi e-
lektrikli hale getireceğiz. Uy-
gun araç sınıfının mevcudi-
yeti ile değil yapılacak işe ait 
kullanım durumu tarafından 
belirlenecek belirli bir aktar-
ma organı seçiminin seçilme-
sini istiyoruz” dedi. 

eVito şimdiden çalışıyor 
Yeni eVito, öncelikli ola-

rak şehir içi dağıtım trafiğine 
uygun ve bununla birlikte, 
menzil ve yük kapasitesi, es-
naf ve servis teknisyenlerinin 
taleplerini de karşılıyor. 41 
kWh batarya kapasitesi 150 
kilometrelik bir mesafe sunan 
eVito, koşulların elverişsiz ol-
ması bile, müşteriye hala 100 
kilometre menzil sunuyor. 
Altı saat şarj olduktan sonra 
tam menzile tekrar ulaşan 
araç kentsel kullanım için 
uygun 84 kW ve 300 Nm’ye 
kadar tork üretiyor. En yük-
sek hız, kullanım durumu-
na göre uyarlanabilir. EVito 
büyük ölçüde şehir merkezi 
ortamlarda kullanılıyorsa, 80 
km/saatlik bir üst hızla ener-
ji tasarrufu sağlar ve menzili 
artırır. Alternatif olarak, 120 
km/saate kadar bir maksi-
mum hız için de yapılandırı-
labilir. Orta boy van iki farklı 
dingil aralığı seçeneğiyle sipa-
riş edilebiliyor. 

Temel versiyonun toplam 
uzunluğu 5140 milimetre ve 
maksimum 1073 kilogramlık 
taşıma kapasitesiyle gelenek-
sel Vito ile eşit değerlere sahip. 
Ekstra uzun versiyon 5370 
milimetre. Geniş kargo alanı-
nın yanı sıra 1048 kilogramlık 
bir taşıma kapasitesi sağlıyor. 
Aracın maksimum brüt ağırlı-
ğı ise 3200 kilogramdır. Enerji 
depolama üniteleri aracın al-
tında bulunur ve herhangi bir 

MERCEDES BENZ’IN hafif 
ticari grubundaki amiral gemisi 
Sprinter’ın yeni nesli tanıtılır-
ken markanın ticari araçlarda-
ki elektrikleşme stratejisini de 
son 2 yıldır yeniden ele alıyor. 
Özellikle son yıllarda emis-
yon hassasiyetinin artması ve 
genellikle Avrupa’da belediye 
yönetimlerinin bağımsız ola-
rak kısıtlamaları gitmeleri araç 
üreticilerine alternatif sürüş 
hatlarına sahip araçları geliştir-
me süreçlerini hızlandırıyor. 

2017 yılı sonunda 
Vito’nun elektrikli modeli 
E- Vito’yu tanıtarak siparişe 
hazır hale getiren Mercedes 
Benz, gelecek yıl satışa sun-
mak üzere şimdi de Yeni 
Sprinter’in elektrikli versiyo-
nunu tanıttı. Almanya’nın li-
man şehri Hamburg’da sebze 
meyve halinde düzenlenen e-
lektrikli hafif ticari araç orga-
nizasyonunda konuşan Mer-
cedes Benz eDrive@VANs 
isimli elektrikli Hafif Ticari 
yöneticisi Benjamin Kaehler, 
elektrikleşme de sıranın daha 
sonra markanın küçük vanı 
Citan ile devam edeceğini 
söyledi. Daha sessiz ve emis-
yonsuz araçlarla yaşam alanla-
rının daha iyi bir yer olacağını 
kaydeden Kaehler, ticari araç 
söz konusu olduğu zaman ise 
aracın çok iyi çalışması gerek-
tiğini ifade etti. 

E-mobilitenin henüz her-
kes için en uygun seçenek ol-
madığını kaydeden Kaehler, 
Mercedes Benz olarak müşte-

rileriyle onların ihtiyaçlarına 
göre şarj çözümleriyle özel bir 
yaklaşım geliştirdiklerini de 
sözlerine ekledi. Hafif ticari-
lerde elektrikleşmede üç kri-
tik noktaya dikkat çeken Ka-
ehler, bunların; doğru menzil, 
güvenilir veri ve uygun TCO 
(Toplam Sahip Olma Maliye-
ti) olduğunu söyledi. 

Piyasa lansmanından önce 
eVito’ya gösterilen ilgi düze-
yi, model serisinin müşteri 
beklentilerini karşıladığını 
gösterdiğini aktaran Kaehler, 
“Olumlu müşteri geri bildi-
rimlerinin güçlü bir göster-
gesi, eVAN Ready uygula-
masının yaygın kullanımıdır, 
kullanıcıların, akü-elektrik 
modellerinin kendi filoların-
da bir rol oynayabileceklerini 
online olarak kontrol etmele-
rini sağlıyor” dedi.

Mercedes-Benz Vanlar 
Başkanı,  Volker Mornhin-
weg  ise organizasyonda yap-
tığı konuşmada, “Sıfır yerel 
emisyona sahip olmasına 

bi, 84 kW güç ve 300 Nm’ye 
kadar tork üretecek. eVito’da 
olduğu gibi,  daha fazla hız ge-
rektiğinde en yüksek hız mak-
simum 120 km/ saate kadar 
yapılandırılabilecek. 

Araç geliştirilmesinde 
müşteri işbirliği 

zirveye çıktı 
Mercedes Benz’in hafif ti-

carideki elektrikleşme süreci-
nin ismi olan eDrive@VANs 
stratejisi sadece araç filosu-
nun elektrifikasyonu değil, 
aynı zamanda müşterinin ih-
tiyaçlarına göre hazırlanmış 
toplam sistem çözümünün 
yapılandırılmasını da içeriyor.  
Örneğin, araç seçimi ile ilgili 
tavsiyeler, eVAN Ready uy-
gulaması gibi araçlarla destek 
ve toplam sahip olma maliye-
tinin genel olarak değerlendi-
rilmesi de bir bütün olarak su-
nulacak. EVito ve eSprinter’ın 
potansiyel kullanıcıları için 
ticari müşterilerin tesislerin-
deki kurumsal ve teknik ko-

şulların analizi olarak öne çı-
karken, akıllı şarj altyapısının 
entegrasyonu, sürdürülebilir 
rekabet gücünün ve ticari filo 
ile kaynakların korunmasının 
temeline göre altyapının oluş-
turulması öne çıkıyor.  Araç 
seçiminden şarj altyapısına, 
ilgili konumlardaki enerji 
ağlarının gerekli yükseltil-
mesine kadar tüm bireysel 
yönleri kapsayan bütünsel 
sistem çözümlerinin gelişti-
rilmesinde müşteri perspek-
tifinin dahil edilmesinin iki 
örneği, Hermes ve Amazon 
Lojistik ile devam eden pilot 
projeler. İşbirliği ortağı Her-
mes Almanya, 1500 elektrikli 
Mercedes-Benz  hafif ticari 
aracı hizmete soktu. Verimli 
bir şarj altyapısının yanı sıra 

akıllı bir entegrasyon, yazılım 
kontrollü yük yönetimi de pi-
lot projenin bir parçası. 

Verimlilik ve kaynak ko-
ruma sebeplerinden dolayı, 
elektrik modellerinde enerji 
yönetimi önemli unsur ola-
rak öne çıkıyor. Kış aylarında 
ısıtma kontrolü veya yazın 
klima kullanımı enerji gös-
tergesi ve dolayısıyla menzil 
üzerinde doğrudan bir etkiye 
sahip.  Mercedes-Benz, hem 
aracın gereksinimlerini hem 
de direksiyon arkasındaki ra-
hatlığını dikkate alan dengeyi 
de Hamburg’da tanıttı. Zorlu 
kış ve yaz şartlarında test edi-
len ve dış sıcaklığa bağlı olarak 
araç şarj ünitesindeyken araç 
kabinin ısıtılması ve soğutul-
ması gibi teknolojilerle birlik-
te farklı sürüş tarzlarına göre 
enerjiden en etkin şekilde ya-
rarlanılmasını amaçlıyor. 

Hamburg’da bir sürpriz: 
Concept Sprinter F-CELL 

Mercedes-Benz Vans, da-

ha önce hiç olmadığı kadar, 
müşteri ihtiyaçlarına göre 
değişten güç aktarma sistemi 
konseptini de hayata geçirir-
ken Hamburg’da bir konsept 
araç tanıtımına da imza attı. 

Yakıt hücresiyle eDrive@
VANs stratejisini geliştir-
meyi amaçlayan Mercedes-
Benz, sıfır emisyonlu karavan 
olarak tasarlanmış Sprinter 
F-CELL keonseptini tanıttı. 
Batarya ve yakıt hücresinin 
akıllı etkileşimiyle 147 kW 
güç ve 350 Nm tork çıkışı 
sağlayan bu aracın altyapı-
sında üç tank, toplam 4,5 
kilo hidrojen depolayarak 
yaklaşık 300 kilometrelik 
bir menzil sağlıyor. Kullanı-
cı için daha uzun bir menzil 
gerekliyse, aracın arkasındaki 
bir başka tank eklenebiliyor 
ve menzil 530 kilometreye 
kadar çıkıyor. 

Orta ve uzun vadede sıfır 
emisyonlu araçlarda daha fazla 
alternatif teknolojilerin gelişe-
ceğine inanan Mercedes Benz, 
üretilen konsept aracı zaman 
içinde daha geliştirecek ancak 
yakıt hücreli araç teknolojile-
rinin önünde maliyet sorunun 
hafifleşmesi gerekiyor.

şekilde kargo alanı içinde yer 
almıyor bu şekilde 6,0 ile 6,6 
metreküp arasında bir kargo 
hacmi sağlıyor. 

İsveç’te yapılan kapsamlı kış 
testleri  eksi 30 santigrat dere-
ce gibi düşük sıcaklıklar, kar ve 
buzlu yollarda gerçekleştirilen 
eVito’da tüm komponentle-
rin, taşıma, verimlilik, ayrıca 
ergonomi ve konfor unsurları 
yakından incelendi. Testlerde 
ayrıca, soğukta şarj ve sürüş 
özelliklerinin yanı sıra güç ak-
tarma organları bileşenlerinin 
ve yazılımın düşük sıcaklık di-
rençleri de dikkate alınmış.

eSprinter 2019’da 
hazır olacak

Mercedes Benz, gelecek yıl 
eSprinter ile hafif ticarideki 
elektrikleşme sürecine devam 
edecek. Yeni eSprinter, ilk ola-
rak yük hacmi için gerekli olan 
yüksek tavana ve 3500 kilog-
ram brüt araç ağırlığına sahip 
bir panelvan olarak sunulacak. 
İçten yanmalı motorlu bir 
Sprinter gibi, maksimum kargo 
hacmi 10,5 metreküp.  55 kWh 
kurulu pil kapasitesi ile bekle-
nen menzil, maksimum 900 
kilogramlık bir yük ile yaklaşık 
150 kilometre. Ayrıca ikinci pil 
seçeneği, müşterilerin kulla-
nım ihtiyaçlarına göre seçenek 
yapmasını da sağlıyor.  Daha 
kısa menzilin yeterli olduğu 
durumlarda 41 kWh kapasiteli 
üç batarya ünitesi yaklaşık 115 
kilometre menzil sunarken bu-
nun karşılığında maksimum 
taşıma kapasitesi yaklaşık 140 
kilogram artarak yaklaşık 1040 
kilograma çıkıyor. Elektrikli 
Sprinter, giriş seviyesi dizel 
motora sahip bir araçtaki gi-

Mercedes’in Hafif Ticarileri Elektrikleşiyor:
eVito Hazır - eSprinter Gelecek Yıl Geliyor
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Yeni 3D DAF Kamyon Yapılandırıcı 
DAF Trucks çevrimiçi olarak ideal 
kamyonu oluşturmada yeni bir stan-
dart ortaya koydu.Yeni 3D DAF 
Kamyon Yapılandırıcı, mümkün 
olan tüm fabrika seçeneklerini dahil 
ederek mevcut tüm dingil yapılan-
dırmalarını ve kabin modellerini 3 
boyutlu olarak görüntülüyor. Ya-
pılandırılmış kamyon bayi ve kasa 
yapımcısı ile doğrudan paylaşılabi-
lir, böylece teslim süreleri kısalır ve 
maksimum verimlilik sağlıyor.

3D DAF Kamyon Yapılan-
dırıcı’nın kullandığı veriler, 
DAF’taki orijinal tasarım kaynak 
dosyalarından çevrimiçi olarak doğ-
rudan alınıyor. Bu da verilerin yüzde 
100 doğru olduğu anlamına geliyor. 
Otomotiv sektöründe bu durumun 
bir benzeri yok.

Tüm modeller ve 
seçenekler mevcut

3D DAF Kamyon Yapılandırıcı, 
her uygulama için optimum kamyo-
nun çevrimiçi olarak yapılandırılma-
sına imkan tanıyor. İki, üç ya da dört 
dingilli, tek veya çift tahrikli, dön-
dürülen veya döndürülemeyen arka 
dingilli, Day, Sleeper ya da ekstra ge-

DAF Trucks, üst yönetiminde 2 
önemli atama gerçekleşti. DAF 
Başkanı Preston Feight, PACCAR 
Başkan Yardımcılığına görevine 
gelirken, DAF Avrupa Satış Direk-
törü Harry Wolters, DAF Trucks 
Başkanlığı ve PACCAR Başkan 
Yardımcılığı görevini yürütecek. 
Değişiklikler 17 Eylül’de yürürlü-
ğe girecek.

Preston Feight, PACCAR Baş-
kan Yardımcısı ve DAF Trucks 
Başkanı olarak en son göreviyle bir-
likte 20 yıldır PACCAR ile birlikte 
çalışyor. Kendisi, bu yeni görevde, 
PACCAR’ın Seattle’daki şirket 
ofisinde DAF Trucks ve PACCAR 
Parts’ın sorumluluğunu üstlenecek. 
Preston, Ürün Planlama Direktörü, 
Baş Mühendis,  Satış ve Pazarlama 
Genel Müdür Yardımcısı olarak gö-
rev yapmış olup 2015 yılında Ken-
worth Trucks’ın Genel Müdürlüğü-
ne terfi etti.

Harry Wolters,  Avrupa Satış Di-
rektörü olarak en son göreviyle bir-
likte 22 yıldır PACCAR ile birlikte 
çalışmaktadır. DAF’deki kariyeri 
süresince Kamyon Montaj Denet-
leyicisi, Lojistik Yenilikleri Müdü-
rü, Lojistik Operasyonları Müdürü,  
Eindhoven Kamyon Montaj Tesisi 
Müdürü, İnsan Kaynakları Direktörü 
ve Operasyon Direktörü olarak görev 
yapmıştır. Harry Wolters, Eindhoven 
Üniversitesi, İşletme Mühendisliği 
Yüksek Lisans bölümünden mezun 
olmuş ve 2017 yılında Stanford Yö-
netici Programına katıldı.

niş Space veya Super Space Cab’li vb. 
daha birçok seçenekle akla gelebile-
cek her türlü kamyon ve şasi modeli 
çevrimiçi olarak yapılandırılabiliyor. 

Çevrimiçi teknik özellik belirle-
me sürecinde sanal kamyonu 360 
derece döndürebilirsiniz; bu işlev 
sayesinde seçilen şasinin, kabinin 
ve seçeneklerin uygulama ve muh-
temel üstyapı için optimum tercih 
olup olmadığını anında kontrol 
edebiliyor. Bu işlev, kasa yapımcı-
ların doğru bileşenlerin optimum 
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konumlarına yerleştirilip yerleşti-
rilmediğini anında görebilmeleri 
için özellikle önemli. 

Yardım gerekirse DAF bayisi, 
kamyon teknik özelliklerinin belir-
lenmesinde size yardımcı olmaktan 
mutluluk duyacak.Taşıma operatö-
rü aynı zamanda seçilen yapılandır-
mayı rekabetçi bir teklif için doğru-
dan DAF bayisine gönderebiliyor.

DAF’ın yeni 3D DAF Kamyon 
Yapılandırıcısı Avrupa’daki DAF 
web sitelerinde kullanılabiliyor.

DAF Trucks 
Yönetim 
Kurulu’nda 
2 Önemli Atama
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Kurulu Başkan Yardımcısı 
Gür Çağdaş açılış töreninde 
yaptığı konuşmada Doğuş 
Otomotiv’in otomotiv sek-
töründe binek otomobilden, 
ağır ticari araç markamız 
Scania’ya, soğuk zincir mar-
kası ThermoKing’edünyanın 
önde gelen büyük markaları-

nı temsil ettiklerini belirterek 
“Scania markası, grup içeri-
sinde ayrıca önem verdiğimiz 
bir marka. Scania yıllardır 
ithal ağır ticari araç pazarında 
başarısını kanıtlamış, farkını 
ortaya koymuştur” dedi 

Çağdaş “Otomotiv pazarı 
2018 yılının ilk yarısında yüz-
de 5 daraldı. Sosyoekonomik 
gelişmeler nedeniyle yaşanan 
bu daralmanın, yılın ikinci 
yarısında toparlanacağına 
inanıyoruz. Bizler bu süreçte 
yatırımlarımıza odaklana-
rak çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.“Tekerlekler dönü-
yorsaekonomi işliyordur” 
diye bir tanım vardır. Bizde 
araçlarımızın tekerleklerini 
sürekli döndürme amacında-
yız. Bugün burada açılışına 

çözümler sunuyor. Çözümle-
rini sıfır emisyon, tamamen 
elektrikli ve hibrit sistemlerle 
sunan marka, sürdürülebilir 
ve akıllı sistemleriyle gelece-
ğin teknolojisini müşterileri-
ne ulaştırmayı hedefliyor.

Ülkemizde 2008 yılı Ağus-
tos ayından itibaren Doğuş 
Otomotiv distribütörlüğünde 
satış ve servis alanında hizmet 
vermeye başlayan Thermo 
King, aynı yıl itibariyle Do-
ğuş Otomotiv bünyesindeki 
kurumsal ve organizasyonel 
yapılanmasını tamamlamıştır.

Türkiye genelinde 15 adet 
satış ve servis noktası ile müş-
terilerinin sürekli yanında 
olmayı amaçlayan Thermo 
King, müşterilerine en yakın 
noktalarda hizmet verme he-
defi doğrultusunda, Yetkili 
Satıcı ve Servisleri ile büyü-
meye devam etmektedir.

DOĞUŞ Otomotiv distribü-
törlüğünde Türkiye faaliyet-
lerini sürdüren Scania, Tür-
kiye genelinde hizmet verdiği 
yetkili satıcı ve servis ağını ge-
nişletiyor. 

Kayseri’de açılışı gerçek-
leştirilen Özaltın Ağır Vası-
ta, ağır ticari araç pazarının 

en çok tercih edilen çekici 
markaları arasında yer alan 
Scania’nın Türkiye genelin-
deki 21’inci yetkili satıcı ve 
servisi olarak faaliyetlerine 
başladı. Ayrıca Özaltın Ağır 
Vasıta, Türkiye’nin en çok 
tercih edilen soğutucu ünite 
markası ThermoKing’in de 
yetkili satıcı ve servisi olarak 
hizmet verecek.

Özaltın Ağır Vasıta açılış 
töreni Kayseri Valisi Süley-
man Kamçı, Nevşehir Valisi 
İlhami Aktaş, Kayseri Büyük-
şehir Belediye Başkanı Mus-
tafa Çelik, Nevşehir Belediye 
Başkanı Atila Seçen, Kayseri 
Ticaret Odası Başkanı Ömer 
Gülsoy, Doğuş Otomotiv Yö-
netim Kurulu Başkan Vekili 
Gür Çağdaş, Doğuş Otomo-

HER yıl düzenlenen ETM (E-
uroTransportMedia) Ödülleri, 
okuyucu oylaması ve dünyanın 
önde gelen uzman kurumla-
rından biri olan DEKRA ve 
ETM Verlag yayınevi ile birlik-
te organize ediliyor. Bu yıl ger-
çekleştirilen ETM 2018 ödül-
lerinde, 13 bine yakın okuyucu 
oylamaya katılarak Thermo 
King’i “En İyi Soğutucu Üni-
te” markası olarak seçti.

Thermo King, oylamanın 

tiv Yönetim Kurulu Üyesi 
Koray Arıkan, Doğuş Oto-
motiv Scania Genel Müdürü 
İlhami Eksin ve Özaltın Grup 
Yönetim Kurulu Başkanı Fa-
ruk Özaltın ile diğer yetkilile-
rin katılımı ile gerçekleşti. 

Kayseri Valisi Süleyman 
Kamçı açılış töreninde yap-

tığı konuşmada “Dünya her 
geçen gün globalleşiyor ve 
globalleşen dünyada taşıma-
cılık her geçen gün önemini 
artırıyor. Bugün burada açı-
lışını gerçekleştirdiğimiz bu 
tesis için Doğuş Otomotiv ve 
Özaltın Grubuna teşekkür e-
diyorum. Kayseri bir sanayi ve 
ticaret kenti. Her geçen gün 
böyle güzel tesislerin açılması 
bizi mutlu ediyor. Nevşehirli 
bir iş insanımızın böyle bir 
yatırım için kentimizi seçmesi 
bizi mutlu etmiştir.  Böyle bir 
tesis istihdamı da artıracaktır. 
Emeği geçen herkese teşekkür 
eder hayırlı olmasını temenni 
ederim” dedi. 

Çağdaş: “Yatırımlarımız 
kesintisiz sürüyor”

Doğuş Otomotiv Yönetim 

kamyon ve otobüs endüstrisin-
den, ticari tedarikçi araçlara ka-
dar genişletildiği 2005 yılından 
bu yana, okuyucuların zirvede-
ki tercihi olmaya devam ediyor.

Thermo King, Ürün grup-
ları içerisinde TIR, Kamyon, 
Kamyonet-Panelvan araçla-
rına uygun soğutucu üniteler 
ile farklı kullanım alanları için 
taşınabilir ColdCube ürünle-
ri ve Otobüs-Tren Klimasında 
en geniş portfolyoda teknik 

değerli hizmetlerin meydana 
getirdiğibilgi ve beceriler ile 
hem iş dünyasına hem akade-
mik dünyaya önemli katkılar 
getirir” şeklinde konuştu. 

İlhami Eksin, Scania’nın 
Türkiye’ye olan katkılarından 
da söz etmek istediğini belir-
terek, “Scania, 1990’lı yıllarda 
strateji olarak pazarlamayı, iş 
yönetimini, teknolojiyi  getir-
di. Türkiye’de ilk uydu takipli 
araçlarımızı getirdik. Bu bir 
verimlilik artışıydı, hem yüz-
de 10 daha az yakıt tüketerek 
ekonomiye katkı sağlarken, 
işletme maliyetlerini düşürü-
yor ve aynı zamanda çevreye 
de daha az zarar veriyoruz.  
Son 3-4 yıldaki başarımızda 
Doğuş Otomotiv ve değerli 
iş ortaklarımızın tecrübesi 
önemli rol oynamaktadır. Bu 
tesisin de hepimize hayırlı ol-
masını diliyorum” dedi. 

Özaltın Grup Yönetim Ku-
rulu Başkanı Faruk Özaltın 
ise “Scania markası, bölge-
mizde faaliyet gösteren nakiye 
firmaları tarafından yakından 
tanınmaktadır. Öyle ki bu-
rada ortalama her 5 araçtan 
1 tanesi Scania’dır. Bugün 
itibarıyla bölgemizde Scania 
bayrağını Özaltın Ağır Vasıta 
olarak devralıyoruz. Hedefi-

miz bu bayrağı daha da ileri 
götürmek” şeklinde konuştu.

Özaltın, Kayseri bölge-
sinde mobilya sektörünün 
yoğun bir şekilde talep gör-
düğünü sözlerine eklerken 
şöyle konuştu; “Aynı zaman 
da Nevşehir bölgemizden de 
ponza ve yapı malzemeleri 
Türkiye’nin hemen her köşe-
sine taşınmaktadır. Ülke eko-

nomisine büyük katma değer 
sağlayan bu ürünlerin en gü-
venli şekilde taşınması için, 
Scania markası olarak en iyi 
hizmeti verme amacındayız. 
Özaltın Ağır Vasıta olarak 
Doğuş Otomotiv ve Scania 
markalarına bu yolculukta bi-
ze güvendikleri için teşekkür 
eder,işbirliğimizin uzun yıllar 
katlanarak devam etmesini 
temenni ederiz” dedi.

katıldığınız bu modern tesisi-
miz de bunun bir göstergesi-
dir” şeklinde konuştu. 
Eksin: “Otomotiv yatırımı 
o bölgeye bereket getirir”

Doğuş Otomotiv Scania 
Genel Müdürü İlhami Eksin 
ise Özaltın ailesine bu güzel 
tesisi Scania ailesine kazan-
dırmasından dolayı teşekkür 
ederken “ Son 4-5 yılda mar-
kamızın pazar payını yüzde 
4-5’lerden 10-12’lere çıktı.
Çekici pazarındaki gücümü-
zü yüzde 7’den yüzde 20’lere 
çıkarak üçe katlaması yatırım-
cı Özaltın ailesini bu şehre 
kazandırdı. Bir ilde özellikle 
otomotiv yatırımı açılıyorsa o 
yere bereket getirir. Ama aynı 
zamanda dünyaya entegre ol-
mayı, Berlin’de, Stockholm’de 
New York’da ne oluyorsa bu-
raya getirmeyi de sağlıyor. 
Burada sağlanan istihdam 
ile ailelerle birlikte yaklaşık 
500 kişiye ekmek sağlanacak. 
Bundan daha önemlisi katma 

Avrupa’nın En Büyük Scania 
Tesisi Kayseri’de Açıldı

Thermo King 14 Yıl Üst Üste 
“En İyi Marka” Seçildi

500 Bininci Volkswagen 
Transporter Banttan İndi

Doğuş Otomotiv Scania 
Genel Müdürü İlhami Eksin

Özaltın Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Faruk Özaltın

VOLKSWAGEN Ticari 
Araç’ın ana üretim tesisi 
olan Hannover fabrika-
sı, Transporter modelinin 
6’ıncı neslinin üretimine 
başlanmasından yalnızca üç 
sene sonra, 500 bininci aracı 
banttan indirdi. Serinin ilk 
kez üretilmeye başlandığı 
8 Mart 1956 tarihinden bu 
yana ise Hannover fabrika-
sında yaklaşık 8,8 milyon 
Transporter üretildi.

Volkswagen Ticari Araç 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Eckhard Scholz, mar-
kanın ulaştığı bu noktanın 
müşteri odaklı çalışmala-
rının bir sonucu olduğu-
nu belirtti. Konuşmasının 
devamında, “Üretimimiz, 
daha önce hiç olmadığı ka-
dar müşterilerimizin istek 
ve beklentilerine cevap ver-
meye odaklanmış durum-

da ve kullandığımız akıllı 
çözümler sayesinde onların 
günlük çalışma ortamlarına 
ve boş zaman aktiviteleri-
ne değer katıyoruz. Olağa-
nüstü üretim rakamlarımız 
ise çalışanlarımızın işlerine 
bağlılığını ve tesisin ne ka-
dar verimli işlediğini göste-
riyor” dedi.

Yalnızca 2017 yılında 
Hannover ve Poznań fab-
rikalarında sırasıyla 175 
bin 290 ve 33 bin 137 adet 
olmak üzere toplamda 208 
bin 427 adet Transporter’ın 
6. nesli üretildi. Bu sonuç, 
Transporter model serisi-
nin 44 yıllık tarihindeki en 

yüksek üretim rakamı. Bu 
yılki toplam üretim mikta-
rı yüzde 4,5 artışla, geçen 
seneki rekoru geride bırak-
mış durumda.

Transporter’ın 6.nes-
linin başarısı, aralarında 
“Yılın Aile Otomobili”, 
“Yılın En Çevre Dostu Ti-
cari Aracı” ve en iyi ticari 
araç kategorisinde “Auto 
Trophy” ödülünün de da-
hil olduğu 30’un üzerinde 
uluslararası ödül ile kanıt-
lanmış durumda. Yıl içinde 
bu ödüllere yenilerini ekle-
meyi başaran model serisi, 
“2018’in En İyi Otomobi-
li” unvanını da kazandı.

Volkswagen Ticari Araç’tan üretimde 
önemli bir kilometre taşı: Hannover 
fabrikası, Transporter’ın altıncı neslinin 
üretiminde 500 bininci araca ulaştı.   
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Hafif Ticari Araçların Kiralanması 
Pazara Yeniden İvme Kazandırır
TÜRK Lirası’nın ABD doları ve 
Avro karşısında değer kaybetme-
si, yeni araç fiyatlarındaki artış, 
yükselen enflasyon ve faizler gibi 
ana etkenler otomotiv pazarını 
olumsuz yönde etkiledi. Türkiye 
otomotiv pazarı Haziran ayında 
yüzde 39 oranında düşerek 52 bin 
adetin altına gerilerken, hafif tica-
ri araç pazarındaki daralma yüzde 
50’ye dayandı. 

Yaşanan gelişmeler ışığında açık-
lamalarda bulunan Tüm Oto Kira-
lama Kuruluşları Derneği (TOKK-
DER) Yönetim Kurulu Başkanı 
İnan Ekici, otomotiv pazarının ye-
niden ivme yakalaması için hafif 
ticari araç kiralamasının önündeki 
engellerin bir an önce kaldırılması 
gerektiğine işaret etti. İnan Ekinci, 
“Olası değişiklik sadece araç kira-
lama sektörüne bir ivme kazandır-
mayacak, daha da önemlisi ağırlıklı 
yerli üretim olan hafif ticari araç pa-
zarını da olumlu etkileyecektir. Ha-
ziran 2018’de hafif ticari araçpazarı 
geçen senenin aynı dönemine göre 
yaklaşık yüzde 50 daraldı. Bu satışa-
detleri ile yerli üreticilerin fabrika-
larını verimli çalıştırması imkânsız. 
2009 yılından bu yana önünde en-
geller olan ticari araçkiralamanın 
artık mümkün kılınması gerekiyor” 
diye konuştu.

Risklerini azaltarak kaynaklarını 
verimli kullanmak isteyen işletme-
lerin araçihtiyaçlarını karşılamak 
için artık operasyonel araç kiralama 
yöntemini tercih ettiğini belirten 
Ekici, “Operasyonel araç kiralama 
yöntemi işletmelere ve hatta birey-
lere, kaynaklarını verimli kullan-
ma adına iyi bir alternatif olurken, 
üstlerindeki birçok riski de bertaraf 
etme imkânı sunuyor. Döviz kuru, 
faiz, ikinci el satışfiyatı ve sigortada 
hasar/prim oranı gibi riskler ope-
rasyonel araçkiralama yöntemini 
tercih edenler için sorun olmaktan 
çıkıyor” ifadelerini kullandı.

İnan Ekici sözlerini şu şekilde 
sürdürdü; “Ülkemizde operasyonel 
kiralama, yeni araçlara erişimi ko-
laylaştırarak trafik ortamında daha 
güvenli, yeni teknoloji ürünü araç-
ların payının artmasına ve firmalar 

için müşterilere karşı kurum imajı-
nın yüksek tutulmasına destek olu-
yor. Bu çerçevede, operasyonel araç-
kiralama sektörünün 2018 yılında 
da sürdürülebilir şekilde büyümeye 
devam edeceği kanaatindeyim.”
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Türkiye otomotiv pazarı Haziran ayında yüzde 39 oranında 
daralarak 52 bin adetin altına gerilerken, hafif ticari araç 
pazarındaki daralma yüzde 50’ye dayandı.    

TOKKDER Başkanı İnan Ekici
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iki katına çıkardık. 41 yıllık 
tecrübe ve birikimin sonucu 
olarak, yaptığımız yatırımlar-
la, geliştirdiğimiz ürünlerle 
ve sunduğumuz kaliteli hiz-
metlerle hem müşterilerimize 
hem de sektöre yön vermeye 
devam edeceğiz” dedi. 

Feneberg: “Kässbohrer 
bizim bölgemizde olduğu 

için gurur duyuyoruz”
Kutlamaların ilk günü, 

Achstetten Belediye Başkanı 
Kai Feneberg, Verband Spe-
dition und Logistik (VSL) 
Baden-Württemberg e.V Ge-
nel Başkanı Andrea Maron-
giu, Aeroflex Proje Koordi-
natörü Ben Kraaijenhagen’in 
konuşmaları, start-up şirket-
lerinin geleceğin trendlerine 
yönelik bilgi paylaşımları ile 
tamamlandı. 

Kutlamalar esnasında ko-
nuşma yapan Achstetten Be-
lediye Başkanı Kai Feneberg 
şu ifadeleri kullandı: “Karar-
lılık, faydalı olan geleneği de-
vam ettirme, güçlü yanlarını 
ödün vermeden kullanma, 
sürdürülebilir olduğu görülen 
uygulamayı hayata geçirmede 
beceri ve başarıya giden yolda 
ilerleme. Kässbohrer bizim 
için budur ve bölgemizde ol-

TIRSAN, 125 yıllık mü-
hendislik tecrübesine sahip 
Kässbohrer şirketinin yıl dö-
nümünü Ulm tesisinde, 13 ve 
14 Haziran tarihlerinde düzen-
lenen iki günlük bir etkinlikle 
kutladı. Bu kutlama esnasında 
endüstrinin gelecek 125 yılının 
tartışıldığı bir çalıştayda  ger-
çekleştirildi ve Kässbohrer’in 
125 yıllık başarı hikayesi katı-
lımcılar ile paylaşıldı.

Tırsan Treyler Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nu-
hoğlu ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Zeynep Nuhoğlu’nun 
da katılım gösterdiği et-
kinliğe, müşteriler, teda-
rikçiler, 19 ülkeden eski ve 
yeniKässbohrerçalışanları, 
sivil toplum örgütleri, Ach-
stetten Belediye Başkanı 
Kai Feneberg,Aeroflex Proje 
Koordinatörü Ben Kraaijen-
hagen ve Verband Spedition 
und Logistik (VSL) Baden-
Württemberg e.V Genel Mü-
dürü Andrea Marongiu katı-
lım gösterdi.

Nuhoğlu:  “Avrupa’ya
yatırım yapan ilk ve tek 
Türk treyler üreticiyiz”
Etkinliğin ilk günündeko-

nuşma yapan Tırsan Treyler 

Yönetim Kurulu Başkanı Çe-
tin Nuhoğlu: ”Tırsan olarak 
ilk Avrupa yatırımımızı 1998 
yılında Almanya’nın Goch 
şehrinde gerçekleştirdik. Bu 
yatırımımızı 2002 yılında 
Avrupa’nın önde gelen köklü 
treyler üreticisi Kässbohrer’i 
bünyemize katarak güçlendir-
dik. Avrupa’ya yatırım yapan 
ilk ve tek Türk treyler üreticisi 
olarak Ar-Ge yatırımlarımızla 
kendi teknolojisini üreten, 
ihraç eden bir şirket konumu-
na geldik. Sahip olduğumuz 
üstün mühendislik gücümüz, 
teknolojimiz ve sürekli olarak 
devam ettirdiğimiz Ar-Ge ya-
tırımlarımız ile dünyaya açılan 
bir şirketiz. Başarımızı yapmış 
olduğumuz ihracat adetleriyle 
de gösteriyoruz.Bugün 55’den 
fazla ülkeye ihracat gerçek-
leştiriyoruz. TİM tarafından 
açıklanan 2017 yılı ilk 1000 
İhracatçı Firma listesindeilk 
100’de yer alıyoruz. Öte yan-
dan, hayata geçirdiğimiz ni-
telikli ve yenilikçi çalışmalar 

TIRSAN, Adapazarı tesisle-
rinde yeni kurduğu ATP test 
merkezinde, ulusal uluslara-
rası tüm markaların araçlarını 
test edebilecek.

Tırsan, Türkiye’de 15 Ma-
yıs 2017 tarihinden itibaren 
uygulanmaya başlanan ATP 
anlaşmasına göre uluslararası 
bozulabilir gıda taşımacılığı 
yapan firmaların alması ge-
reken ATP sertifikası için 
gerekli testleri ATP Tip Test 
Merkezinde yapılabilecek. 
Ar-Ge merkezinde uluslara-
rası mevzuatlara uygun çeşitli 
testler yapabilme yetkinliği-
ni kanıtlayan ve uluslararası 

ödüller alan Tırsan, ulusal ve 
uluslararası tüm markaların 
araçlarını test ederek Türkiye 
dahil 49 ülkede geçerli sertifi-
kayı TSE’den sağlayacak.

Tırsan daha önce Almanya, 
İtalya ve Yunanistan gibi ülke-
lerde yapılan, hem süreç hem 
de maliyet olarak nakliyeciler 
için yük olan testleri artık ül-
kemizde gerçekleştirebilecek. 
Bu sayedelojistik sektörünün-
hem zaman kaybından, hem 
de maliyetyükünden kurtul-
masını sağlayacak. 

2009 yılında Türkiye 
treyler sektörünün ilk ve 
tek Ar-Ge merkezini kuran 

Tırsan, Gebze’de 2. Ar-Ge 
Merkezi’nin temelini attı. 
Tırsan, 2017 Otomotiv ve 
Yan Sanayi Ar-Ge Merkezi 
1’incisi Ar-Ge’sinde teknolo-
ji geliştirirken, müşterilerine 

de hizmet sunmaya devam 
ediyor. Bu kapsamda Tırsan, 
yeni kurduğu test merkezi ile 
ATP sertifikası için yalnızca 
Türkiye’den değil, diğer ülke-
lerden başvuruları da test ede-

rek onay verebilecek ve araç-
ların periyodik muayenelerini 
gerçekleştirecek.

Teknolojinin gelişim ve dö-
nüşüme ayak uyduran şirket-
lerin ayakta kaldığını ve büyü-
düklerini, ayak uyduramayan 
şirketlerini ise rekabette geri 
kaldıklarına değinen Tırsan 
Yönetim Kurulu Başkanı Çe-
tin Nuhoğlu, “Tırsan olarak 
önceliğimiz değer üretmek 
olduğundan, dünya çapında 
55’ten fazla ülkede doğru müş-
teriye doğru araç çözümünü 
sunmak için araştırma-geliş-
tirme projelerine ve iş birlik-
lerine yatırım yapıyoruz. 2009 

yılından bu yana faaliyette 
olan Adapazarı Ar-Ge merke-
zimizde fiziki kapasitenin sı-
nırlarına ulaştık. Şirketimizin 
yılda 20.000 adet treyler üre-
timine ulaşma hedefini yeni 
merkezimizde geliştireceğimiz 
ürünlerle desteklerken, bazı 
ürün gruplarının tasarımlarını, 
prototip üretimlerini ve geliş-
tirme testlerini yeni tesisimiz-
de gerçekleştireceğiz. Bu saye-
de nakliyeci dostlarımızın hem 
zamandan hem de maliyetten 
tasarruf etmelerini sağlayarak, 
sektörde karşılaştıkları zorluk-
ların üstesinden gelebilmeleri 
için fırsat sunuyoruz” dedi.

sonucunda ISO 500 2017 yılı 
ihracatçı şirketler sıralama-
sında 66’ncı sıraya yerleştik 
ve 2018’de ilk 5 aylık ihraca-
tımızı bir önceki seneye göre 

suplarının katılım sağladığı 
bir çalıştay gerçekleştirildi. 
Etkinlik alanında davetliler, 
sektörün ihtiyaçları ile ilgili 
görüşlerini ve sorularını dile 
getirdi. Kaydedilen sorular, 
endüstri uzmanları tarafın-
dan gözden geçirildi ve araş-
tırma notları olarak ilgililerin 
değerlendirmesine sunuldu.
Yapılan çalıştayda katılımcı-
lar, otomatik sürüş, bağlan-
tılı araçlar, kentsel lojistik ve 
akıllı cihazlar ile her geçen 

gün biraz daha erişilebilir hale 
gelen ulaşım hizmetleri kap-
samında gereksinimlerini ve 
yaşadıkları zorlukları değer-
lendirme fırsatı yakaladılar.
Aralarında güvenli tedarik 
zinciri hizmetleri sunan Car-
goSnap, kurumsal ve tüketici 
navigasyon uygulaması geliş-

duğu için gurur duyuyoruz.”
Feneberg’in konuşmasının 

ardından Tırsan’ın iş ortağı 
Verband Spedition und Lo-
gistik (VSL) Baden-Würt-
temberg e.V Genel Başkanı 
Andrea Marongiu, uzun sü-
reli, başarılı iş birliklerinin 
bir göstergesi olarak Çetin 
Nuhoğlu’na plaket takdim 
etti. Nuhoğlu, plaket takdimi 
esnasında yapmış olduğu ko-
nuşmada, “VSL ile yıllardır iş 
birliği içerisinde olmaktan çok 
memnunuz. Umuyorum ki 
önümüzdeki senelerde bu o-
lumlu iş birliğimiz artarak de-
vam eder” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Tırsan’ın da 
parçası olduğu Avrupa Ko-
misyonu destekli Aeroflex 
Projesi’nin Koordinatörü 
Ben Kraaijenhagen, Avrupa 
Birliği’nin 2020 hedefleri 
kapsamında sürdürülebilir 
taşımacılık, karbon salınımı-
nın azaltılması ve otomasyon 
yol haritasını içeren sunu-
muyla devam etti. 

Gelecek 125 Yıl için 
çalıştay düzenlendi

125’nci yıl kutlamaları ve 
gelecek 125 yılın planlanması 
için müşteriler, tedarikçiler, 
akademisyenler ve basın men-

Kässbohrer 125’inci Yılını Kutluyor

49 Ülkede Geçerli ATP Sertifika Testlerini Tırsan Yapacak

Tırsan, 2002 yılında 
bünyesine kattığı 
Alman Kässbohrer’in 
125’inci yılını, şirketin 
1893 yılında kurulduğu 
Ulm şehrindeki üretim 
tesisinde düzenlenen 
iki günlük etkinlikle 
kutladı.     

tiren BeNomad, katlanabilir 
konteyner üreticisi Holland 
Container ve yüksek daya-
nıklılık seviyesi ve mükemmel 
performansla enerji aktarı-
mını geliştiren, çimento ve 
geri dönüştürülmüş manyetik 
parçacıklardan üretilen beton 
malzemeyle çalışan Magment 
lojistik,  sektörüne yönelik 
yenilikçi projeleriyle iki gün 
boyunca Kässbohrer’in yıl dö-
nümü etkinliklerinde yer aldı. 
Girişimciler yenilikçi ürünle-
ri ve yenilik süreçleri ile ilgili 
bilgi paylaştı. 

Etkinliğin ikinci gününde, 
Tırsan müşterileri, bayiler, 
tedarikçiler, basın mensup-
ları, çalışanlar ve Ulm şehri 
sakinleri bir araya gelerek 
Kässbohrer’in 125. yıl dönü-
münü kutladı.İlk günde oldu-
ğu gibi start-up’lar konuklar-

la bilgi paylaşımında bulundu 
ve konuklara gerçekleştirilen 
çalıştay aracılığıyla interak-
tif tartışma ortamı sağlandı.
Katılımcılar aynı zamanda, 
Kässbohrer tarihi koleksiyo-
nunda yer alan 1938 yılında 
üretilen damperi de inceleme 
fırsatı yakaladılar. 
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İlk LNG’li Kamyonlar Türkiye Karayollarında
KARAYOLU taşımacılığında bir 
ilke imza atan Shell&Turcas bu 
kapsamda, ilk “Shell LNG Dolum 
Sistemi”ni İsmet Yılmaz Lojistik’in 
Dilovası’ndaki lojistik operasyon 
merkezinde kurdu. Fabrika üretimi 
Iveco Stralis NP460 LNG kamyonu 
ve üç adet dizelden LNG’ye dönüş-
türülen kamyonlar Türkiye karayol-
larında lojistik operasyonlarına baş-
ladı. Yakın zamanda Shell&Turcas, 
“Shell LNG Dolum Sistemi”ni ve 
LNG’li kamyonları diğer lojistik fir-
maların da kullanımına sunacak. 

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet 
Erdem “Türkiye akaryakıt sektörün-
de bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. 
Ülkemizde ve dünyada daha fazla ve 
daha temiz enerji talebi hızla artıyor. 
Bu talebin farklı enerji kaynakları 
ile karşılanması gerekli. Bu çerçevede 
LNG, artık birçok ülkede lojistik sek-
törü için bir alternatif olarak sunul-
maya başlıyor. Ülkemizi bu anlamda 
yeniliklere hazırlayan tüm kurum ve 
kuruluşlara teşekkür ederiz. İthalat 
bedeli motorine göre daha düşük olan 
LNG, karayolu taşımacılığında yakıt 
olarak kullanıldığında dizele göre 
yüzde 35’e varan tasarruf sağlayacak 
ve aynı zamanda cari açığa olumlu 
etki edecek. LNG ayrıca daha temiz 
yanan bir enerji kaynağıdır” dedi. 

Lojistik sektörünü geleceğin eko-
nomik ve çevreci yakıtları ile tanış-
tırarak, Türkiye’de Shell LNG istas-
yon ağı oluşturmayı hedeflediklerini 
vurgulayan Shell & Turcas CEO’su 
Felix Faber: “Türkiye’nin ihraca-
tının belkemiği olan lojistik sektö-
rü dünyada önemli bir yere sahip. 
Türkiye’yi LNG istasyon yatırımları 
için öncelikli ve potansiyeli yüksek 
bir ülke olarak değerlendiriyoruz. 
Lojistik sektörünün uluslararası 
piyasalarda rekabetçi konumunu 
devam ettirebilmesi için geleceğin 
yakıtı olan LNG’yi Türkiye’de müş-
terilerimize sunuyoruz. İlk “Shell 
LNG Dolum Sistemi”ni İsmet Yıl-
maz Lojistik’in Dilovası’ndaki lojis-
tik operasyon merkezinde kurduk. 
Shell’in araç üreticisi firmalarla dün-
yada veya ülke bazında yaptığı iş or-
taklıklarının güzel bir sonucu olarak, 
Iveco ile birlikte fabrika üretim LNG 
kamyonunu ilk defa Türkiye’ye ge-
tirdik. Hem İsmet Lojistik’e hem de 
Iveco’ya bizimle olan işbirlikleri için 
teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda 
Shell&Turcas olarak “Shell LNG 
Dolum Sistemi”ni ile birlikte fabrika 
üretimi ve dönüştürülmüş LNG’li 
kamyonları diğer lojistik firmaların 
kullanımına da sunacağız” dedi. 

Shell&Turcas ile işbirliği yaparak, 
karayolu taşımacılığında ilk LNG’li 
kamyonların kullanımını gerçekleş-
tirmekten duydukları memnuniyeti 
dile getiren İsmet Yılmaz Lojistik 
Genel Müdürü Harun Yılmaz; “50 
yıldır lojistik sektöründe faaliyet 
gösteren firmamız İsmet Yılmaz Lo-
jistik olarak, Türkiye lojistik sektö-
rüne rekabet avantajı getirecek, hem 
sektör hem de Türkiye için yeni bir 
yakıt olan LNG’nin ilk projesinde-
yiz. Grup firmamız İyl Enerji ile de - 

kamyonlarımızda; yeni, çevreci ve ta-
sarruf potansiyeli yüksek Shell LNG 
yakıtlarını kullanarak, verimlilikte 
ve kalitede standartların ötesine geç-
meyi amaçlıyoruz. Shell ile iş birliği 
yaptığımız için çok mutluyuz. Dün-
yada - LNG sektöründe lider olan 
Shell’e, bize bu fırsatı sunduğu için 
teşekkür ediyoruz. Böyle bir projede 
yer almak İsmet Yılmaz Lojistik ola-
rak bizim için gurur kaynağı” dedi. 

Iveco’nun Türkiye Genel Müdü-
rü Roberto Camatta ,“ Alternatif 
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4. Uluslararası Lojistik, Tedarik Zinciri,
Bağlı Endüstriler ve Ekipmanları Fuarı

2-5 Şubat 2019
Tahran Uluslararası Fuar Alanı

iranlogistics.auto-fairs.com

• Lojistik Hizmetler 

• Depolama Ekipmanları ve 
 Malzeme Taşımacılığı 

• Dağıtım 

• Lojistik Ekipmanlar

• Bilgi ve iletişim sistemleri,
 IT yazılım ve çözümleri 

• Entegre trafi k yönetim
 sistemleri (ETYS) 

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Irak için iletişim:
EKO Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.
Biracılar Sokak No:10 Mecidiyeköy 34387 Şişli - İstanbul - Türkiye
eko@ekofuar.com.tr,  www.ekofuar.com.tr

Uluslararası iletişim:
IMAG GmbH
Am Messesee 2, 81829 Munich, Phone: +49 (0)89 55 29 12-0, info@imag.de
www.imag.de/automotive
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Yakıt maliyetini yüzde 
35’lere varan oranda 
düşüren ve aynı zamanda 
daha temiz yanma ile 
yüzde 15’lere varan oranda 
karbon emisyon salınımını 
azaltan LNG yakıtlı 
kamyonlar yollara çıktı.

yakıt türlerinde lider olan Iveco’nun 
şu anda Dünya’da 25 binden fazla 
alternatif yakıtlı aracı kullanım-
dadır ve bunların 6 binden fazlası 
ağır yük taşıyan kamyonlardır. Iveco, 
İngiltere’de Yılın En Düşük Karbon 
Emisyonlu Kamyonu ödülü alan 
Stralis NP460 modeliyle sürdürüle-
bilir uzun mesafeli taşımacılığa yön 
veriyor. Kusursuz Güç (460 beygir), 
yakıt ekonomisi ve bin 600 km’e 
varan menzil özelliklerinden oluşan 
benzersiz kombinasyonu sayesin-

de özellikle uzun mesafe çalışmalar 
için geliştirilmiş olan Iveco Stralis 
NP460 LNG kamyonunu Shell iş-
birliği ile ilk defa Türkiye’de müşte-
rilere sunacağız” dedi. 
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Michelin Kanadalı Şirket 
Camso’yu Satın Aldı

Goodyear Türkiye’de Yeni Atama

Allison Transmission CEO’su 
David S. Graziosi Oldu

larımızla sahada omuz omu-
za olarak, onlara en yeniyi ve 
en iyiyi sunmanın peşindeyiz. 
Lassa markamızla 43 yıldır 
uzun yol şoförlerinin en zor-
lu yol koşullarında dahi yan-
larındayız ve en sağlam yol 
arkadaşıyız. Uzun saatlerini 
yollarda geçiren şoförlerin 
özellikle sağlıklı yaşam konu-
sunda desteklenmelerinin de 
büyük önem taşıdığını biliyo-
ruz. Bu kapsamda projemiz 
ile hedefimiz şoförlerimizi 
emniyetli bir sürüş için ön-
ce kendi sağlıklarına dikkat 
etmeleri konusunda bilinç-
lendirmek ve hayata geçirebi-
lecekleri basit değişikliklerle 
daha sağlıklı ve sağlam bir şe-
kilde yola çıkmalarına destek 
olmak” dedi.

Aytemiz Genel Müdürü 

BRISA’NIN öncü markası 
Lassa, uzun yol şoförlerinin 
sağlıklı bir yaşam sürme-
lerine destek olmak üzere 
2011 yılında hayata geçir-
diği ‘Yola Sağlam Çık’ pro-
jesine devam ediyor. Bu yıl 
Aytemiz’in de yakıt sponso-
ru olarak desteklediği proje 
ile Lassa ekipleri 15 şehirde, 
24 noktada uzun yol şoför-
leriyle buluşuyor. Bu ekip 
içerisinde yer alan diyetisyen 
ve spor uzmanları şoförlerle 
görüşmeler yaparak uzun 
süre hareketsiz çalışmanın 
olumsuz etkilerini azaltacak 
öneriler sunuyor.

9 Temmuz-7 Ağustos ta-
rihleri arasında düzenlenen 
proje süresince şoförler, te-
mel tıbbi ölçümlerini yaptı-
rarak uzmanlardan sağlıklı 

yaşam için ipuçları alıyor. 
Vücut kitle endeksi, şeker, 
kolesterol, tansiyon, yağ öl-
çümü gibi temel tıbbi testle-
ri yapılan şoförler, beslenme 
ve spor uzmanlarından nasıl 
beslenmeleri ve hangi fizik-
sel hareketleri yapmaları 
gerektiği konusunda tavsi-
yeler alıyorlar. 

Etkinliğin ikinci durağı o-
lan İstanbul Yavuz Sultan Se-
lim Köprüsü ve Kuzey Çevre 
Otoyolu’ndaki buluşmaya 
Brisa CEO’su Cevdet Alem-
dar ve Aytemiz Genel Müdü-
rü Ahmet Eke de katıldı. 

Yola Sağlam Çık proje-
si ile uzun yol şoförlerinin 
yaşamlarında kalıcı bir etki 
yaratmayı hedeflediklerini 
belirten Brisa CEO’su Cev-
det Alemdar; “Tüm paydaş-

araç sürücüleri arasında ya-
ratmaya çalıştığımız empati 
hareketi gibi Lassa’nın “Yo-
la Sağlam Çık” projesinin 
de trafik güvenliğine büyük 
fayda sağlayacağına inanıyo-
rum.” şeklinde konuştu.

Tur kapsamında Lassa’nın 
“Yola Sağlam Çık” tırı, Te-
kirdağ ve İstanbul’un ardın-
dan Bursa, Balıkesir, Manisa, 
İzmir, Antalya, Konya, Af-
yonkarahisar, Eskişehir, An-
kara, Kastamonu, Samsun, 
Yozgat ve Mersin illerini ziya-
ret edecek. Bu yıl ziyaret edi-

Pazarlama kampanyaları, 
ürün yönetimini ve müşte-
ri iletişimini geliştirmek ve 
yönetmek konusunda uzun 
yıllara dayanan bir deneyi-
me sahip olan Alpay Selçuk, 

tarihinden bu yana Başkan ve 
Mali İşler Müdürügörevini 
sürdürüyordu. 

Graziosa konuyla ilgili ola-
rak; “Allison ailesi ve bu sek-
törün bir parçası olmaktan 
heyecan duyuyorum. Şirketi-
mizinve yetenekli çalışanları-
nın, hizmet verdiğimiz pazar-
larda liderlik mirasını devam 
ettirirken, ilerideki fırsatları 
değerlendirebilen iyi bir ko-
numda olduklarına inanıyo-
rum” dedi.

52 yaşındaki Graziosi, 
Allison’un General Motors 
şirketi tarafından Carlyle 
Group ve OnexCorp.’a satıl-
masının ardından kısa bir sü-
re sonra Kasım 2007 tarihin-
de başkan yardımcısı, CFO 

len noktalarda Probox mobil 
lastik ve araç bakım ünitesini 
kuran Lassa, şoförlere yüzde 
25’e varan indirim oranlarıy-
la lastik satış hizmeti de sunu-
yor. Ayrıca etkinliğe katılan 
Turkcell’li şoförlere de 1gb 
data paketi hediye ediliyor. 
Lassa satış yöneticileri de sü-
rücülere emniyetli sürüş ve 
performans konusunda bilgi 
ve danışmanlık sağlıyor. Ay-
temiz ise etkinliğe katılanlara 
avantajlı yakıt alımı sağlayan 
Aytemiz Kart dağıtımı yapı-
yor olacak.

otomotiv bayi ağı yöneti-
minde de görev aldı.

Selçuk, satış ekipleri, iş 
planlaması, bütçeleme, büt-
çe takibi konularında da de-
neyim sahibi ve uzun vadeli 
strateji ve yıllık operasyon 
planları geliştirme alanla-
rında da uzman.

Alpay Selçuk, son olarak 
Ocak 2018’den beri Good-
year Lastikleri T.A.Ş. bün-
yesinde Tüketici Lastikleri 
Değer Önerme Müdürü 
olarak çalışmaktaydı.

2003-2006 yılları arasın-
da Fransa’da aynı sektörde 
görev yapan Alpay Selçuk, 
İngilizce ve Fransızca bil-
mektedir.

ve sayman olarak Allison’da 
göreve başladı. Graziosi, 
Ocak 2016 tarihinde başkan 
unvanını aldı ve bu görev 
yurtdışı Operasyonları, Satın 
Alma ve Tedarikçi Kalitesi, 
Kalite ve Güvenilirlik, Ku-
rumsal İlişkiler ve İletişimler, 
İç Denetim, İnsan Kaynakla-
rı, Bilgi Sistem ve Mali faali-
yetleri kapsıyordu. 

Allison Kurumsal Yö-
netim Komitesi Başkanı 
Thomas W. Rabaut, “David 
Graziosi, Allison’da göreve 
başlamasından bu yana ola-
ğanüstü liderlik becerilerini, 
şirket ile ilgili net anlayışını 
ve şirketteki rolünü geliştir-
me kabiliyetini gözler önüne 
sermeyi başardı” diye belirtti. 

Ahmet Eke ise; “Türkiye’nin 
en hızlı büyüyen akaryakıt 
markası Aytemiz olarak, 
Lassa’nın ‘Yola Sağlam Çık’ 
projesine destek vermekten 
büyük bir memnuniyet du-
yuyoruz. Tüketicilerini her 
zaman dinleyerek talep ve 
ihtiyaçlarına göre ürün ve 
hizmetlerini şekillendiren 
aynı zamanda şaşırtan hiz-
metleri ile hayatlarına do-
kunan bir akaryakıt markası 
olarak ‘Yola Sağlam Çık’ 
projesiyle, yolların profes-
yonellerine istasyonlarımız 
dışında da erişip, yakın ge-
lecekte onlara özel projeler 
geliştirmeyi hedefliyoruz. 
Son dönemde hayata geçir-
diğimiz, Motorcu Dostu 
Trafik kurumsal sosyal so-
rumluluk projemizle tüm 

1997 yılından itibaren las-
tik sektöründe kariyerine 
devam eden Alpay Selçuk, 
Goodyear Lastikleri T.A.Ş 
Tüketici Lastikleri Direktö-
rü olarak atandı.

1995 yılında Boğaziçi 
Üniversitesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü mezunu 
olan ve 2003 yılında Bilgi 
Üniversitesinde MBA’ini 
tamamlayan Alpay Selçuk, 
müşteri deneyimi ile inova-
tif satış yöntemleri geliştir-
me, strateji ve dağıtım ağı 
tasarımı ve proje yönetimi 
konusunda 20 yıllık ulus-
lararası deneyimi ile lastik 
sektörünün farklı iş kolla-
rında çalıştı.

2007 yılında mali işler di-
rektörü olarak AllisonTrans-
mission’dagöreve başlayan 
Graziosi, yönetim kurulu ta-
rafından CEO olarak seçildi.

AllisonTransmission, Da-
vid S. Graziosi’nin şirketin 
CEO’su olarak göreve başla-
dığını duyurdu. Graziosa, ye-
ni atamadan önce Ocak 2016 

Lassa Uzun Yol Şoförlerinin 
Sağlığı İçin Yeniden Yola Çıkıyor

MICHELIN, merkezi Ka-
nadalı şirket Camso’yu 1 
milyar dolara satın aldı. Bu 
satın alma işlemiyle birlikte, 
her iki şirketin sahip olduğu 
inovasyon ve Ar-Ge üstün-
lüklerinin yanı sıra yüksek 
vasıflı uzmanlık ekiplerine 
dayalı bir stratejik ortaklığın 
da temeli atıldı. 

Michelin ile Camso’nun 
güçlerini birleştirmesi so-
nucunda yeni şirketin dün-
yanın bir numaralı yol dışı 
(OTR) piyasa oyuncusu 
olması hedefleniyor. Yeni 
oluşum ile birlikte, 26 tesis 
ve yaklaşık 12 bin çalışan-
dan destek alan Camso’nun 
net satışlarının iki katından 
fazlasına ulaşması ve pazarın 
sürdürülebilir dinamizmin-
den yararlanması bekleniyor. 

Kanadalı kuruluş Cam-
so 1982’den beri Yol Dışı 
(OTR) taşımacılık, tarım ve 
endüstriyel araç lastikleri ve 
palet üretimi alanında yeni-
likçi çözümler tasarlıyor ve 
dağıtımını gerçekleştiriyor. 
Söz konusu ürünler, tarım 
ekipman lastiklerinden, kar 
araçları için kauçuk paletlere, 
malzeme elleçleme donanım-
ları için dolgu ve çapraz katlı 
lastiklere kadar geniş bir yel-
pazeyi kapsıyor. 

Michelin ve Camso’nun 
ürün ve hizmet sunumlarının 
tamamlayıcı konumu saye-
sinde başta pazarlama ve sa-
tış olmak üzere, teknoloji ve 
imalat alanında da büyük bir 

sinerji yaratması bekleniyor. 
Stratejik ortaklık ko-

nusunda değerlendirmede 
bulunan Michelin Grubu 
Genel Müdürü Jean-Domi-
nique Senard; “Michelin ve 
Camso’nun çok fazla ortak 
değeri var. Bu satın alım 
karşılıklı olarak bizlere muh-
teşem bir fırsat yaratıyor. 
Michelin, Camso’nun Yol 
Dışı ulaştırma ve endüstriyel 
donanım pazarlarındaki tüm 
yeteneklerinden, Camso da 
Michelin’in bir bütün olarak 
özel ürün gruplarındaki uz-
manlığından yararlanacak” 
açıklamasında bulundu. 

Camso İcra Kurulu Baş-
kanı Pierre Marcouiller ise 
konuya ilişkin olarak şu de-
ğerlendirmede bulundu; 
“Kültürlerimiz ve büyüme 
potansiyelimizdeki benzer-

likler sebebiyle, Michelin’in 
Yol Dışı ekiplerine katılımı 
Camso için inanılmaz bir 
fırsat. Camso, küresel Yol 
Dışı pazarında lider olma he-
defini gerçekleştirecek ve bu 
stratejik işbirliğinin dinamik 
ekiplerine, teknik ve üretim 
alanındaki operasyonlarına 
ve müşteri odaklı anlayışına 
katkıda bulunacak.”

Michelin, satışları artırma 
ve maliyetleri azaltma konu-
sunda Camso ile birlikte ger-
çekleştirdiği bu güçbirliği-
nin 2021’e kadar 55 milyon 
dolarlık bir sinerji yaratması 
öngörülüyor. Yasal prose-
dürlerin tamamlanması ve 
onayların alınmasının ar-
dından, Michelin 1,7 milyar 
dolarlık kuruluş değerine 
sahip Camso’yu 1,45 milyar 
dolara satın almış olacak.

Michelin, Yol Dışı (OTR) endüstriyel ve 
tarım araç lastikleri üreticisi Camso’yu satın 
alarak her iki kuruluşun Ar-Ge ve inovasyon 
alanlarındaki üstünlüklerini stratejik bir 
ortaklığa dönüştürdü.      

Goodyear Lastikleri T.A.Ş 
Tüketici Lastikleri Direktörü 

Alpay Selçuk.
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BORSA

eden firmalarla ilişkilerimizi 
tek seferlik olarak görmüyor, 
uzun soluklu iş birlikleri a-
maçlıyoruz. Bu sebeple Alper 
Frigo’nun bir kez daha araçla-
rımızı tercih etmesinden do-
layı ayrıca memnuniyet duyu-
yoruz. Bundan sonra da tüm 
müşterilerimizde olduğu gibi 
Alper Frigo’nun da çözüm 
ortağı olmayı sürdüreceğiz.”

Temsa İş Makinaları; 1995 
yılında kurulan, Avrupa ve 
Asya ülkelerine soğutucu 
üniteler ile taşımacılık ya-
pan, Mersin merkezli Köknar 
Uluslararası Taşımacılık’a 10 
adet Volvo Trucks FH13 460 
HP teslimatı gerçekleştirdi. 

Araçların teslimat törenine 
şirket sahibi Bedirhan Orak 
ve Temsa İş Makinaları’ndan 
Kamyon Satış Grup Müdürü 
Kıvanç Kızılkaya, Bölge Mü-
dürü Devrim Karataş, Bölge 
Yöneticisi Umut Şahin ile Ye-
dek Parça ve Servis Bölge Yö-
neticisi Cihan Kayan katıldı. 

Şirketin filosunda 50 adet 
Volvo Trucks bulunduğu-
nu söyleyen Bedirhan Orak, 
“Kaliteli ve hızlı hizmet an-
layışımızla 1995 yılından bu 
yana müşterilerimizin güve-

ALPER Frigo filosunu 12 adet 
Volvo Trucks Ocean Race Edi-
tion ile genişlettirken, Mersin 
merkezli Köknar Uluslararası 
Taşımacılık filosunu 10 adet 
Volvo Trucks FH13 460 HP 
ile güçlendirdi, Demirkardeş-
ler Madencilik ise filosuna 10 
adet Volvo Trucks FMX13 
8x4 500HP kattı. 

Alper Frigo, Volvo 
Trucks Türkiye distribütör-
lüğünü yürüten Temsa İş 
Makinaları’ndan 12 adet Vol-
vo Trucks FH13 4x2T 540 
HP Ocean Race Edition teslim 
alarak filosundaki Volvo mar-
kalı araç sayısını 24’e çıkardı.  

Teslimat törenine Alper 
Frigo’nun firma sahibi ve Ge-
nel Müdür Alper Yıldırım ve 
firma ortağı Yılmaz Kal ile, 
Temsa İş Makinaları Bölge 
Satış Müdürü Devrim Ka-
rataş, Bölge Satış Yöneticisi 
Umut Şahin, Yedek Parça ve 
Servis Bölge Yöneticisi Cihan 
Kayan ve Volvo Financial 
Services’dan Bölge Satış Mü-
dürü Emrah Barış katılırken 
temsil etti.

Teslimat töreninde ko-
nuşma yapan firma sahibi ve 
Genel Müdür Alper Yıldırım 
Volvo Trucks’a ve Temsa 
İş Makinaları’na olan güve-

nini şu sözlerle dile getirdi: 
“Türkiye’den Sibirya bölgesine 
ve ötesine frigorifik taşımacılık 
yapan tek firma özelliğini taşı-
yoruz. Ağır kış şartları ve zorlu 
yol koşullarında faaliyet gös-
termemiz sebebiyle bu koşul-
lara uygun araç arayışına girdik 
ve Volvo Trucks’ın Dünya’nın 
en zorlu yelken yarışı olan Vol-
vo Ocean Race yarışlarından 
esinlenerek üretilen Ocean 
Race paketini almaya karar 
verdik. Zaten halihazırda filo-
muzda 12 adet Volvo Trucks 
araç mevcut. Volvo Trucks 
sunduğu opsiyonel özellikler 
sayesinde sorunsuz perfor-
mans gösteriyor. Ayrıca satış 
ve satış sonrası organizasyo-
nundan da çok memnunuz. 
Bu özellikler bizi tereddütsüz 
Temsa İş Makinaları Ve Volvo 
Trucks’a yönlendirdi.” 

Temsa İş Makinaları Böl-
ge Satış Müdürü Devrim 
Karataş ise Alper Frigo’ya 
teşekkür ederek başladığı ko-
nuşmasına şöyle devam etti: 
“Volvo Trucks gerek kaliteli 
ve inovatif ürünleri gerekse 
satış sonrasına bakışı açısın-
dan Temsa İş Makinaları’nın 
bütünsel hizmet sunma 
vizyonuyla çok örtüşen bir 
marka. Araçlarımızı tercih 

rak gerçekleştirmek için satış 
ve satış sonrası hizmet kalite-
sinden dolayı Volvo Trucks 
markası ile iş birliğimiz de-
vam ediyor. İş birliğimizin 
artarak devam etmesini umu-
yor, Temsa İş Makinaları’na 
da teşekkür ediyoruz” dedi.

Temsa İş Makinaları; in-
şaat sektöründe dekapaj hiz-
meti sunan Demirkardeşler 
Madencilik’e 10 adet Volvo 
Trucks FMX13 8x4 500HP 
teslimatı gerçekleştirdi. Vol-
vo Trucks’ın bu modeli, ağır 
şartlar için özel dizayn edilmiş 
otomatikleştirilmiş şanzıman, 
cerli diferansiyel ve arka süs-
pansiyonda konvansiyonel 11 

IVECO,  Brezilya’nın Patos 
de Minas şehrine öğrenci 
taşımacılığında kullanılmak 
üzere  900 adet Daily midi-
büs  teslim etti.

Zorlu ve rekabetçi bir iha-
lenin ardından ilk Iveco Da-
ily midibüsler, Brezilya’nın 
Patos de Minas şehrinde yet-
kililere  teslim edildi. Burada, 
mevcut belediye filosuna ek 
olarak, kamu okulları öğren-
cilerinin taşınması için kulla-
nılacak. Iveco BUS Latin A-
merika Direktörü Humberto 
Spinetti, proje kapsamında 
engelli öğrencilerin de okul-
larına kolay erişebilirliğine 
ve sürüş rahatlığına önem ve-
rildiğini, bu nedenle güven-
li, ekonomik ve çevre dostu 
Iveco Daily ürün grubunun 
seçildiğini belirtti.

kat yığma yaprak makas özel-
likleriyle öne çıkıyor. 

Teslimat töreni, Demirkar-
deşler Madencilik Yönetim 
Kurulu Başkanı Kalender De-
mir ve ortakları ile Temsa İş 
Makinaları Marmara Bölge Sa-
tış Yöneticisi Hakan Akgün’ün 
katılımıyla gerçekleştirildi. 

Kalender Demir, teslimat-
la ilgili olarak; “Kütahya’da 
almış olduğumuz dekapaj sa-
hasında öncelikli amacımız; 
verimlilik, kalite ve güç oldu-
ğu için Volvo Trucks’ı tercih 
ettik. Bu son satın almayla 
birlikte filomuzun sayısı, 10 
çekici ve 70 kamyon olmak 
üzere 80’e yükseldi” dedi.

Bunun yanı sıra yeni 
teknoloji Mobil Tekerlekli 
Sandalye ekipmanı montajı 
ile de engelli öğrencilerin 
rahat ve kolay ulaşımı sağ-
landığının altını çizerek, 
“Araçlarımız, bütün öğren-
cilerin rahat ve güvenli bir 
şekilde seyahat edebilme-
sine olanak sağlamaktadır. 
Bu sayede ekonomik ve 
verimli bir çözümün yanı 
sıra yoğun trafikte daha 
konforlu ve daha fazla öğ-
renci taşıma kapasitesi elde 
edilmiştir. Daha hızlı, daha 
erişilebilir ve daha verimli 
bir taşımacılık konusunda 
Iveco olarak teknolojik  ve  
sürdürülebilr araçlar ile  u-
laşım konusunda çalışmaya 
devam etmeye hazırız” diye 
ifade etti.

Volvo Trucks Filoların Tercihi Olmaya Devam Ediyor
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Akçadağ İnşaat 10 Adet 
MAN TGS 41.20 Damper Aldı

nine lâyık olmak için çalışı-
yoruz. Her türlü iklim ve yol 
koşulunda müşteri memnu-
niyetini kendimize ilke edin-
dik. Müşterilerimize olan 
taahhütlerimizi sorunsuz ola-

AKÇADAĞ İnşaat, araç 
parkını güçlendirmek üzere 
10 adet MAN TGS 41.20 
damper satın aldı. 

MAN’ın MAN TGS 
41.420 kamyonları, diğer 
tüm damper araçlarından 
daha güçlü ve dayanıklı ol-
duğu için tercih ettiklerini 
belirten Furkan Akçadağ, 
“Satın aldığımız bu araçlar 
ile filomuza MAN’ı da dahil 
etmiş olduk. MAN araçları 
her türlü zorlu koşullarda 
dahi üstün performansla 
çalışmaya devam ediyor. 
Bunun yanı sıra ileri tek-
nolojisi, dayanıklı yapısı ile 
birlikte Euro 6c motorla çok 
önemli yakıt tasarrufu da 
sağlıyor. Tüm bu avantajlar, 
gelecekteki yatırımlarımızda 
da MAN tercihinde etkili 

olacaktır” dedi. 
MAN Kamyon ve Otobüs 

Ticaret A.Ş. Kamyon Bölge 
Satış Koordinatörü Doğu-
can Suyanı da, “MAN’ın 
sunduğu avantajlar, sade-
ce üstün nitelikli araçları 
ile sınırlı kalmıyor. Sağladığı 
yakıt ve işletme tasarrufu-
nun yanı sıra yaygın Yetkili 
Servis ağı ile sunduğu Satış 
Sonrası Hizmetler ile de çok 
önemli avantajlar sunuyor. 

Bu nedenle biz müşterileri-
mizi ‘yaşam boyu iş ortağı-
mız’ olarak tanımlıyoruz” 
şeklinde konuştu. 

Akçadağ İnşaat’ın 10 
araçlık yatırımının finans-
manını sağlayan VDF Bölge 
Satış Yöneticisi Tuğrul Ay-
kın ise, “VDF olarak sundu-
ğumuz zengin finansal alter-
natiflerle, müşterilerimizin 
tüm ihtiyaçlarına çözüm 
sunuyoruz” dedi. 
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2018 yılının ikinci yarısında 
da satışlarına ara vermeden 
devam eden Mercedes-Benz 
Türk, Arıç Lojistik’e 100 adet 
Mercedes-Benz Actros 1845 
uzun yol nakliye aracı teslim 
ederken, Çoban Tur|Boltaş 
ise filosunu 35 adet Mercedes-
Benz Actros 1842 LSnRL ve 5 
adet Actros 2632 LD araç ile 
güçlendirdi.

Mercedes-Benz Türk, lo-
jistik sektörünün en kök-
lü şirketlerinden olan Arıç 
Lojistik’e 100 adet Mercedes-
Benz Actros 1845 araç teslima-
tı gerçekleştirdi. Firma toplam 
230 adetlik araç parkındaki 
Mercedes-Benz marka araç sa-
yısını 190 adede çıkardı.

Teslimat törenine MB Türk 
İcra Kurulu Başkanı Süer Sü-
lün, Kamyon Filo Satış Grup 
Müdürü Haluk Burçin Akı, 
Mercedes-Benz Finansal Hiz-
metler Genel Müdürü Ger-
hard Gross, Satış ve Pazarlama 
Direktörü Gökmen Önbulak, 
Gelecek Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Hekim Toloğ, 
Gelecek Otomotiv Diyarbakır 
Kamyon Satış Müdürü Serdar 
Ulağ, Arıç Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkanı Rıdvan Arıç 
ve Genel Müdürü Bahattin 
Arıç katıldılar.

Mercedes-Benz Türk İcra 
Kurulu Başkanı Süer Sülün tö-
rende araçların üretimini ger-
çekleştiren Aksaray Kamyon 
Fabrikası’na ve araçların güçlü 
özelliklerine vurgu yaparak 
konuşmasında: “Bugün Arıç 
Lojistik’e 100 adedini teslim 
etmek üzere bir araya geldiğimiz 
Mercedes-Benz Actros araçla-
rımızı 2008 senesinde piyasaya 
sürdük. Bu araçları 2010 yılın-
dan beri bin 800’den fazla kişi-
nin görev aldığı Aksaray Kam-
yon Fabrikamızda uluslararası 
Mercedes-Benz standartlarında 
yerli olarak üretiyor; hem yurt i-

çi pazarına sunuyor hem de ihraç 
ediyoruz. Tüm araçlarını yurt 
içi ve uluslararası nakliyecilikte 
kullanacak olan Arıç Lojistik’e 
bugün teslim edeceğimiz tama-
mı uzun yol nakliye aracı olan 
Mercedes-Benz Actros’lar hem 
yol performansı hem de 120 bin 
km’ye çıkan bakım aralıkları ve 
yüzde 20 oranında düşen ba-
kım maliyeti avantajları ile tica-
ri performansıyla öne çıkıyor. 
Araçlarımız, sahip olduğu Euro 
6 motor ve bununla uyumlu şan-
zıman ve aksıyla önemli ölçüde 
yakıt tasarrufu sağlarken; aynı 
zamanda konfor, güvenlik ve ta-
sarımıyla ağır vasıta kullanıcıla-
rının ihtiyaçlarına yanıt verecek 
özelliklerle donatıldı. Mercedes-
Benz yıldızı taşıyan tüm araçla-
rımızda sunduğumuz yüksek ka-
lite ve performansı markamıza 
yakışır şekilde satış sonrası hiz-
metlerimizle de pekiştirmek için 
var gücümüzle çalışmaya devam 
ediyoruz. 23 yıldır süre gelen iş 
ortaklığımız ve bu iş ortaklığına 
yakışır kalite ve donanımlara 
sahip araçların kendilerinin filo-
sunda bulunması bizleri son de-
rece gururlandırıyor. Tercihleri-
ni yine Mercedes-Benz Türk’ten 
yana kullandıkları için Arıç Lo-
jistik yetkililerine teşekkür eder; 
araçlarının hayırlı olmasını ve 
bol kazanç getirmesini dilerim. 
Ayrıca bu teslimatta emeği ge-
çen tüm ekibime ve Gelecek 
Otomotiv’e, kredilendirilme-

sinde ise emeği olan Mercedes-
Benz Finansal Hizmetler’e te-
şekkür ederim” dedi.

Mercedes-Benz Türk Yetki-
li Bayii Gelecek Otomotiv Yö-
netim Kurulu Başkanı Hekim 
Toloğ ise törende yaptığı ko-
nuşmada; “Gelecek Otomotiv 
olarak, bugün teslimatı için bir 
araya geldiğimiz 100 adet ara-
cın satışının gerçekleşmesinde 
katkımız olduğu için son dere-
ce mutlu ve gururluyuz. Bugün 
baktığınızda, müşterilerimizin 
ihtiyaçlarının tümünü kar-
şılayacak bir Mercedes-Benz 
marka araç bulmak mümkün. 
Arıç Lojistik’i buluşturduğu-
muz Mercedes-Benz Actros 
1845 araçlarımız sunduğu ka-
lite, düşük yakıt ekonomisi ve 
performans gibi değerlere ek 
olarak aynı zamanda yüksek 
ikinci el satış değeri de sunu-
yor. İlk tercihini 1995 yılında 
Mercedes-Benz Türk’ten yana 
kullanan Arıç Lojistik’e araçla-
rının hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyorum” dedi.

Arıç Lojistik Yönetim Ku-
rulu Başkanı Rıdvan Arıç 
ise, “Öncelikle, hep yanımız-
da olduklarını hissettiren 
Mercedes-Benz Türk’e, bu 
satışın gerçekleşmesindeki 
katkıları sebebiyle Gelecek 
Otomotiv’e ve sağladıkla-
rı destek ve kredilendirme 
imkânları için Mercedes-Benz 
Finansal Hizmetler’e teşek-

kür ederim. Mercedes-Benz 
Türk’le ilk iş ortaklığımızı 
tam 23 yıl önce başlattık ve 
bugün dostluk mertebesine 
erişmiş bu ortaklığı 100 adet 
Mercedes-Benz Actros 1845 
aracı filomuza dâhil ederek 
taçlandırıyoruz. Mercedes-
Benz markasının sahip ol-
duğu kalite, satış esnasında 
ve sonrasında sundukları 
hizmetler, araçların yolda ve 
ticari anlamda gösterdiği yük-
sek performans ve araçların 
Türkiye’de üretiliyor oluşu 
Arıç Lojistik olarak bizi ter-
cihimizi yine kendilerinden 
yana kullanmaya yöneltti. Bu 
100 adetlik teslimat ile birlikte 
230 adetlik araç parkımızdaki 
Mercedes-Benz marka araç 
sayısını 190 adede çıkardık. 
Mercedes-Benz Türk’le uzun 
yıllardır süregelen bu güzel iş 
ortaklığının devamını temen-
ni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz Türk, 
Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler, Hases Otomotiv 
ve Çoban Tur|Boltaş yöne-
ticilerinin katıldığı törende 
Çoban Tur|Boltaş’a 35 adet 
Mercedes-Benz Actros 1842 
LSnRL ve 5 adet Actros 2632 
LD araç teslim edildi. 

Yeni araçlarını uluslararası 
nakliye alanlarında kullanacak 
olan Çoban Tur|Boltaş’ın alı-
mını gerçekleştirdiği MB Act-
ros araçlarının finansmanı ise 

Mercedes-Benz Finansal Hiz-
metler tarafından karşılandı.

Çoban Tur|Boltaş’ın Sa-
mandıra tesislerinde gerçek-
leştirilen teslimat törenine 
Çoban Tur|Boltaş Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Çoba-
noğlu, Finans Direktörü Bur-
han Gültay, Filo Direktörü 
Cumhur Erzurumluoğlu, MB 
Yetkili Bayii Hases Otomotiv 
Genel Müdürü Adnan Öztürk, 
Satış Müdürü Mesut Negiz ve 
Mercedes-Benz Türk Filo Satış 
Grup Müdürü Haluk Burçin 
Akı katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Çobanoğlu 40 adet ye-
ni Mercedes-Benz marka ara-
cın anahtarını teslim alırken, 
“Mercedes-Benz markasını ter-
cih etme sebeplerimiz arasında 
Çoban Tur|Boltaş olarak ilke 
edindiğimiz kalite politikasını 
esas aldık. Uluslararası nakli-
yat alanında kullanacağımız 
yeni Mercedes-Benz marka 
araçlarımızın sahip olduğu 
kaliteye ek olarak; sunduğu 
dayanıklılık ve güç, yüksek 
yakıt tasarrufu, uzun bakım 
aralıkları, çevreci teknolojileri, 
yaygın servis ağı ve sağladığı 
finansman imkânları seçimi-
mizi oldukça kolaylaştırdı. İş 
birliğimizin devamını diler; bu 
satışın gerçekleşmesinde eme-
ği geçen tüm Mercedes-Benz 
Türk, Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler ve Hases Otomotiv 

yetkililerine teşekkürlerimi su-
narım” şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz Türk Filo 
Grup Satış Müdürü Haluk 
Burçin Akı ise gerçekleştirilen 
törende yaptığı konuşmada, 
“Mercedes-Benz Türk Kam-
yon Ürün Grubu bünyesinde 
her alanda faaliyet gösteren 
ve markamızı tercih eden 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
karşılayacak bir ürün bulmak 
mümkün. Müşterilerimizi en 
doğru araçla buluşturmak için 
ve satış sırasında sunduğumuz 
Mercedes-Benz kalitesini ve 
hizmetini, satış sonrası hiz-
metlerimizle de pekiştirmek 
için çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Çoban Tur|Boltaş’ı 
da Mercedes-Benz Türk aile-
sine kazandırmış olduğumuz 
için oldukça mutlu ve gururlu-
yuz. Bugün teslim ettiğimiz ve 
2016 yılında tamamen yenile-
diğimiz Mercedes-Benz Act-
ros araçlarımız 2010 yılından 
beri Aksaray Kamyon Fabri-
kamızda üretiliyor. Araçla-
rımız hem yurt içi pazarında 
yoğun ilgi görüyor, hem de 
yurt dışına ihraç ediliyor. Sa-
hip olduğu Euro 6 motoru ve 
bununla uyumlu aktarma or-
ganlarıyla önemli ölçüde yakıt 
tasarrufu sağlayan Actros; ay-
nı zamanda konfor, güvenlik 
ve sürüş dinamiği alanlarında 
ağır vasıta kullanıcılarının ih-
tiyaçlarına yanıt verecek özel-
liklere sahip. 120 bin km’ye 
çıkan bakım aralıkları ve yüz-
de 20 oranında düşen bakım 
maliyeti ile de Mercedes-Benz 
Actros araçlar yalnızca yolda 
değil; ticari anlamda da yüksek 
performans sergiliyor. Hem 
sektördeki hem de global ge-
lişmeleri yakından takip eden 
Çoban Tur|Boltaş’a yeni araç-
larının hayırlı ve uğurlu olma-
sını; bol kazançlar getirmesini 
dilerim” dedi.

Mercedes-Benz Actros Teslimatları Devam Ediyor

Semih Lojistik Filosu Tırsan Perdeli Multi Ride İle Güçlendi
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TIRSAN, Semih Lojistik’e 
10 adet Tırsan Perdeli Multi 
Ride teslim etti. Çift kade-
meli sürüş yüksekliği sayesin-
de farklı çekici modellerinde 
kullanılabilen Perdeli Multi 
Ride sunduğu operasyonel 
kolaylık ve verimlilik ile Se-
mih Lojistik’in en büyük yar-
dımcısı olacak.

 Tırsan, taşımacılık yapan 
firmaların işini kolaylaştıran 
çözümlerle şirketlerin ilk 
tercihi olmaya devam ediyor. 
Tekstil ve otomotiv sektö-
ründe hizmet veren Semih 
Lojistik de filosuna on adet 
Tırsan Perdeli Multi Ride 
katarak filosunu güçlendirdi. 

Araçlar, Tırsan Adapazarı 
üretim tesisinde düzenle-
nen törenle Semih Lojistik’e 
teslim edildi. Teslimat töre-
nine, Tırsan Treyler Yöne-
tim Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu, Semih Lojistik 
sahipleri Güngör Bulut, Nec-

mettin Bulut, Hasan Bulut, 
Tırsan Treyler Satış Koor-
dinatörü Ertuğrul Erkoç ve 
Daf-Tırsan Satış Yöneticisi 
Recep Demirci katıldı.

Tırsan Treyler Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nu-
hoğlu, Tırsan Perdeli Multi 

Ride’ların Türkiye’nin en 
büyük filoları tarafından 
tercih edildiğini belirterek, 
Semih Lojistik’in yaptığı se-
çimle, firmanın işine ne ka-
dar hakim olduğunu göster-
diğinin altını çizdi.

Semih Lojistik, Perdeli 
Multi Ride’ın sunduğu avan-
tajlara ek olarak; arka açılır ba-
ba, arka yanaşma sensörü, ba-
lata aşınma uyarı sistemi, lastik 
aşınma uyarı sistemi ve seyir 
verilerinin alınabileceği smart-
board gibi Tırsan’ın geniş bir 
yelpazede sunduğu teknolojik 
özellikleri tercih ettiğini söy-
ledi. Nuhoğlu, “Bu dikkatli ve 
titiz yaklaşım, firmanın işinde 

ne kadar profesyonelleştiğinin 
ispatıdır.” dedi.

Semih Lojistik sahipleri 
Güngör Bulut, Necmettin 
Bulut ve Hasan Bulut da yap-
tıkları açıklamada, Tırsan’ın 
yerli bir şirket olarak elde 
ettiği başarılara vurgu yap-
tılar. Yeni aldıkları araçlarla 
filolarındaki Tırsan araç sayı-
sının 36 adede çıktığını söy-
leyen firma sahipleri, Tırsan 
ve yeni araç yatırımıyla ilgili 
görüşlerini şöyle aktardılar: 
“Karayolu taşımacılığında 
Tırsan’dan büyük destek 
alıyoruz. Ürün kalitesi ve her 
yerde ulaşılabilir geniş servis 
ağı ile bugüne kadar operas-

yonlarımızı kesintisiz ger-
çekleştirdik. Bunun müşteri 
tarafına yansıması da çok po-
zitif oldu. Biz Tırsan’dan son 
derece memnunuz, müşte-
rilerimiz de aynı şekilde biz-
den memnun. Yeni aldığımız 
araçlarla operasyonlarımızı 
çok daha hızlı ve güvenli bir 
şekilde gerçekleştireceğiz. Bu 
treylerleri filomuzdaki farklı 
çekici modellerinde de kul-
lanabilecek olmanın verdiği 
avantajla birlikte, araçların 
sunduğu daha fazla yük yük-
leme opsiyonu ve hacimli 
yüklerin kolayca yüklenmesi-
ni sağlayan teknik özellikleri 
de işimizi kolaylaştıracak.”
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sında ve fiyat hareketlerinde istikrarın 
sağlanmasında en önemli aktör oldu-
ğunu dikkat çeken Tüfenkci, “Üretim 
imkanlarınız ne kadar iyi olursa olsun, 
üretim kapasitemiz ne kadar yüksek 

liğine katıldı. Tarım ürünlerinin fiyat-
larının ticaret borsalarında arz ve talep 
şartlarına göre oluştuğunu anımsatan 
Tüfenkci, burada alıcı ile satıcının bir 
araya gelmesiyle fiyatların serbest re-
kabet ortamında oluşmasını sağlama-
nın esas amaç olduğunu kaydetti. 

Ekonominin önemli bir parçası 
olan ticaret borsalarının, etkin ve iş-
leyen piyasa mekanizmasının oluşma-

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, “Artık teşvikleri sadeleşti-
receğiz. 10 kalemden 3-4 kaleme in-
direceğiz. Lisanslı depolara hükümet 
olarak ciddi destekler verildi. Ayrıca 
depo kiralarının bugüne kadar yarısını 
veriyorduk, bundan sonra hükümet 
olarak tamamını karşılayacağız” dedi.

Tüfenkci Ankara’nın Polatlı ilçe-
sinde düzenlenen Hasat Bayramı şen-

� 7500 € MAL BEDELİNE

� GÜMRÜKLEME VEKALETİ OLMADAN

� KAPINIZDAN – DÜNYANIN HER HAVALİMANINA

İHRACAT KARGONUZU 24 SAATTE TESLİM EDİYORUZ

� 150 KG’A KADAR

www.panlogistics.com.tr 444 7 726

PAN HIZI İLE TANIŞIN

24 SAATTE TESLİMAT!

olursa olsun; pazarlama aşamasında 
yaşanacak sıkıntılar amaca ulaşmamı-
zı engelleyecektir. Üretim ile pazar-
lama birbirinin ayrılmaz parçalardır. 
Konu bir de tarım ürünleri olunca, bu 
bağ daha da kuvvetlenmektedir. Ta-
rım ürünleri ticaretinde her bir unsur 
birbiri ile sıkı sıkıya bağlıdır. Üretim, 
depolama ve fiyat oluşumu önemli. 
Polatlı ilçemiz 2011 yılında 20 bin 
tonla başladığımız lisanslı depoculuk 
sisteminin ilk adımının atıldığı yerdir. 
Lisanslı depoculuğu her geçen gün ge-
liştiriyor, yaygınlaştırıyoruz. Lisanslı 
depolarımıza teslim edilen ürünler 
karşılığındaki senetler borsalarda iş-
lem görmektedir. Bugüne kadar, 129 
adet şirkete Bakanlık olarak kuruluş 
izni verdik. 48 tanesinin lisanslı depo 
olarak faaliyete geçmesini sağladık. 
Bugün son rakamlara baktığımızda 
ise tüm ülke çapında lisanslı depocu-
luk sisteminde toplamda 2 milyon 48 
bin tonluk kapasiteye ulaştık. Kuru-
luş izni almış 129 şirketin tamamına 
lisans verilmesi durumunda ise ula-
şılması öngörülen toplam depolama 
kapasitemiz 10 milyon tonu aşacaktır. 
İnşallah ürünleriniz bu işlem borsa-
sında da işlem görecek. Uluslararası 
piyasalarda önemli ve etkin bir aktör 
haline de getireceğiz. Lisanslı depo-
lara hükümet olarak ciddi destekler 
verildi. Özellikle depo kiralarının 
bugüne kadar yarısını veriyorduk, in-
şallah bundan sonra hükümet olarak 
tamamını karşılayacağız. Ton başına 
25 TL yine destek veriyoruz. Ayrıca 
lisanslı depodaki ürünü teminat gös-
terip kredi çektiğinizde faiz desteğini 
de sunarak yarısını karşılıyoruz” şek-
linde konuştu. 

Tüfenkci, “ Tarım Bakanlığının 
da yeniden yapılandığını göreceksi-
niz. Artık teşvikleri sadeleştireceğiz. 
10 kalemden 3-4 kaleme indireceğiz. 
Böylece verdiğimiz teşvik direkt siz-
lere gitsin, sizler de o teşvikleri direkt 
alabilesiniz ve aldığınız teşvikler bir 
işe yarasın istiyoruz” bilgisini verdi.

“Lisanslı Depolarda Kiranın 
Tamamını Karşılayacağız”

turkishcargo.com | 0 850 333 0 777

HASSAS KARGOLARINIZ
TURKISH CARGO İLE EMİN ELLERDE.
Hassas Kargolarınızı Büyük Bir Özveri ve Titizlikle Dünyanın En Çok Ülkesine Taşıyoruz.

Dünyada en fazla nüfusa 
sahip olan Çin, Hindistan ve 
Amerika Birleşik Devletleri so-
ğuk kargo ağlarını geliştirme 
konusunda başı çekiyorlar. 
Global arenada ise depo kapa-
sitesi her yıl yüzde 10 oranında 
artış gösteriyor. Global Cold 
Chain Alliance tarafından ha-
zırlanan istatistiklere göre; de-
po kapasitesi global arenada 
toplam 552 metreküpe ulaştı.
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