
karşımıza çıkarıyor. En-
düstri 4.0’ın temelinde tüm 
süreçlerin birbiri ile gerçek 
zamanlı iletişim halinde ol-
ması esası yatıyor.

Akıllı sistemlerin lojistik 
sektörüne adapte edilmesi-
ne yönelik gelişmeler insan 
müdahalesinden arındırıl-

ENDÜSTRI 4.0, lojistiğin 
7 doğrusu olarak adlandı-
rılan doğru ürünün, doğru 
miktarda, doğru biçim-
de, doğru zamanda, doğru 
kaynaktan, doğru yolla ve 
doğru fiyata sağlanması sü-
reçlerinin tümünü ayrı ayrı 
etkileyecek bir olgu olarak 
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mış ya da daha doğru bir 
ifadeyle, insan müdahale-
sinin azamiye indirgendiği 
lojistik süreçlerin daha az 
hata ile tamamlanacağını 
öngörmek zor değil. Nes-
nelerin interneti ile artık 
sistemler birbirleri ile her-
hangi bir aracı olmadan 
iletişim kurabiliyor. Müş-
terilerin talepleri ile şekil-
lenen, zamana duyarlı te-
darik süreçleri ile stoklama, 
depolama ve dağıtım ağla-
rının yapısında değişimler 
gözlemlenmekte. Tedarik 
süreçlerindeki müşteri ta-
leplerinin yerine getirilme-
si ile firmalar birbirinden 
farklılaşarak bu alanda re-
kabet eder hale geldi. 

TÜRK araçlarının geçen yı-
lın Ağustos ayında 26 bin 716 
adet olan ithalat taşıma sayı-
ları 2019 yılı Ağustos ayında 
yüzde 10 artarak 29 bin 565 
adet oldu. Ocak-Ağustos top-
lamında ise geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 6 düşüş 
ile 268 bin 134 adet ithalat 
taşıması gerçekleştirdiler. Ya-
bancı araçlar ın bu yılın ilk 8 
ayındaki ithal taşıma sayısı ise 
13 bin 415 adet oldu.

DFDS sistemini en ince ay-
rıntılarına kadar bilen ve bu-
nu Türkiye’de uygulamak üze-
re Akdeniz İş Birimi Başkan 
Yardımcısı olarak göreve baş-
layan Lars Hoffmann ile yeni 
yapılanma, Türkiye pazarı ve 
global gelişmeler üzerine bir 
söyleşi gerçekleştirdik.
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HER yıl artan ilgi ve yük-
sek prestijlekesintisiz ola-
rak yoluna devam eden 
lojistik sektörünün en 
önemli ödül organizas-
yonu “Atlas”10’uncu kez 
gerçekleşiyor. Organizas-
yon komitesi 2019 yılı 
yarışma takvimine start 
verirken bu yıl rekor sayı-
da başvuru bekleniyor.

Türk Araçlarının 
Taşımalardan
Aldığı Pay Arttı

DFDS Türkiye
Yatırımından 
Memnun

Devamı 8. sayfadaDevamı 16. sayfada

Devamı 13. sayfada
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Business Intelligence Solutions
BI & AI

Warehouse Management System
WMS

TMS
Transportation Management System

Ford Custom
Sıfır Emisyon
Mücadelesine Hazır
SINIFININ ilk PHEV mo-
deli olarak tanıtılan 2019 
Ford Tourneo Custom 
Plug-in Hybrid, 1.0 litre 
EcoBoost benzinli motor, 
küçük bir elektrik moto-
ru ve 13.6 kWh’lık batarya 
kombinasyonu kullanıyor. 
Elektrik motorunun güç 
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Lojistik ‘Endüstri 4.0’ İle 
Gelişmeye Devam Ediyor

verdiği araçta benzinli mo-
tor da menzil artırıcı olarak 
görev yapıyor. Elektrikli sü-
rüş modunda 50 km men-
zile sahip olacak Tourneo 
Custom PHEV’de bu değer, 
menzil arttırıcı motorla bir-
likte 500 km’ye yükselecek.
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HIRVATISTAN’IN Ankara 
Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, 
Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’in 
Belediye Başkan Yardımcısı Olive-
re Majic ile birlikte Ankara Ticaret 
Odası (ATO) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti. Bü-
yükelçi Cvitanovic, Baran’a Türkiye 
ile lojistik alanında iş birliği yapma 
önerilerini aktardı.

ATO Başkanı Baran’ın maka-
mında gerçekleşen ziyarette konu-

Hırvatistan’dan Lojistik İş Birliği Önerisi

ni hatırlattı. Türkiye’nin lojistikte 
lider olduğunu anlatan Büyükelçi 
Cvitanovic, lojistik alanında iş bir-
liği yapmayı önerdi. Hırvatistan’ın 
Batı Avrupa yolu üzerinde limanları 
bulunduğunu belirten Cvitanovic, 
“Zagreb’in bulunduğu konum lojis-
tik açıdan komşu ülkelerden daha a-
vantajlı. Depolama ve diğer alanlar-
da farklı avantajlar sağlayan lojistik 
anlaşmalar yapabiliriz. Ve Zagreb 
bir merkez olarak Avrupa içine gön-
dermeler sınıra takılmadan, bekle-
meden kolaylıkla yapılabilir” dedi.

Zagreb’in lojistik merkez olarak 
kullanılmasının hem ürünlere değer 
katacağını hem de iki ülke arasında-
ki iş birliğini artıracağını kaydeden 
Büyükelçi Cvitanovic, ATO Başka-
nı Baran’ı Zagreb’e davet etti.

Zagreb Belediye Başkan Yar-
dımcısı Olivere Majic de Türk 
firmalarının Hırvatistan’da özel-
likle de Zagreb’de yatırımlarının 
bulunduğunu ifade etti. Girişim-
cilik konusunda Zagreb’in ayrı bir 
öneme sahip olduğunu kaydeden 
Majic, ülkedeki tüm girişimcilerin 
yüzde 33’ünün Zagreb’de bulun-
duğunu söyledi.

Ekonomi ve pazarlama alanında 
yüksek lisans yaptığını ve bu süreç-
te helal gıda konusuyla ilgilendiğini 
anlatan Majic, Hırvatistan’da helal 
gıda sertifikası veren bir kuruluş ku-
rulduğunu ve ülkedeki pek çok fir-
manın ürününün sertifika aldığını, 
daha geniş pazarlara ulaşmak üzere 
çalışmalar yapıldığını kaydetti.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Hır-
vatistan ve Türkiye’nin tarihi bağ-
larla bağlı iki ülke olduğunu ancak 
ülkeler arasındaki ticaret hacminin 
istenen seviyenin çok gerisinde kal-
dığını söyledi. Türk iş adamlarının 
Hırvatistan’da 350 milyon Avroluk 
yatırımları bulunduğunu bildiren 
Baran, bunlar arasında ev tekstili, 
inşaat malzemeleri gibi perakende 
ticaret yatırımlarının da olduğunu 
kaydetti. İki ülke cumhurbaşkanı-
nın da ticaret hacminin artmasına 
yönelik taleplerini dile getirdiğini 
hatırlatan Baran, “Bu rakamı yuka-
rı taşımak, özellikle de Ankara ile 
Hırvatistan arasındaki ticareti ge-
liştirmek için Ankara Ticaret Odası 
olarak üzerimize düşen görevi yeri-
ne getireceğiz” dedi.

Büyükelçinin “lojistik iş birliği” 
konusundaki teklifini değerlendiren 
Baran, Türkiye ve Hırvatistan’ın ge-
rek demiryolu ağları, gerek havayolu, 
gerekse liman işletmeciliği konula-
rında oldukça iyi durumda olduğu-
nu söyledi. Baran, “Hırvatistan’ı ti-
caretimizi geliştirmenin, Avrupa’ya 
açılmanın önemli bir kapısı haline 
getirebiliriz” dedi.

şan Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje 
Cvitanovic, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın daha önce ger-
çekleştirdiği ziyarette iki ülke ara-
sındaki ticaret hacminin iki katına 
çıkartılması gerektiğini ifade ettiği-
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Hırvatistan’ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ile 
Zagrep Belediye Başkan Yardımcısı ATO Başkanı Gürsel 
Baran’ı ziyaret etti. Büyükelçi Cvitanovic, Baran’a Türkiye 
ile lojistik alanında iş birliği yapma önerilerini aktardı.  
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ULUSLARARASI Taşımacılık ve 
Lojistik Hizmet Üretenleri Derne-
ği (UTİKAD), Türk lojistik sek-
törüne katkılarını sürdürüyor. 150 
ülkeden yaklaşık 10 milyon kişinin 
istihdam edildiği, 40 bine yakın ta-
şıma işleri organizatörü ve lojistik 
firmasını temsil eden Uluslararası 
Taşıma İşleri Organizatörleri Der-
nekleri Federasyonu FIATA tara-
fından dünyanın birçok ülkesinde 
uygulanan FIATA Diploma Eğiti-
mi Türkiye’de UTİKAD çatısı al-
tında yeni mezunlarını verdi. UTİ-
KAD tarafından İTÜSEM desteği 
ile düzenlenen FIATA Diploma 
Eğitimi’ni tamamlayan 30 katılımcı 
düzenlenen törenle mezuniyet töre-
ninde diplomalarını aldı.

Mezuniyet töreninin açılış ko-
nuşmasını yapan UTİKAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Emre Eldener, 
“Eğitimden mezun olan 30 arkadaş, 
gerçekten kendi özel zamanlarından 
neredeyse bir yıl boyunca her cumar-
tesi gününü feda ederek bu derslere 
geldiler. Devam zorunluluğu vardı, 
belli bir not ortalaması tutturma 
zorunluluğu vardı. Gerçekten kendi 
işleri dışında geri kalan zamanlarını 
burada değerlendirdiler. Murat hoca-
mızın liderliğinde, burada artık çok 
güzel oturmuş ve son derece tatmin-
kar sonuçlar aldığımız bir ders yılımı-
zın sonuna geldik. Katılımcılarımızı 
yürekten kutluyorum” diye konuştu.

UTİKAD Başkanı Eldener’in ar-
dından söz alan İTÜ İşletme Fakül-
tesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi ve FIATA Diploma 
Eğitimi Koordinatörü Doç. Dr. 
Murat Baskak, bu kapsamlı eğiti-
mi Türkiye’deki lojistik sektörü ile 
buluşturmayı başaran UTİKAD’a 
teşekkürlerini sundu. Zorlu ve uzun 
süreli eğitim programını tamamla-
yan katılımcıları tebrik eden Doç. 
Dr. Murat Baskak, “Dördüncü dö-
nem mezunlarımızı verdiğimiz bu 
yıl eğitimimizi daha verimli kılma 
şansımız oldu. Umuyorum ki önü-
müzdeki yıl daha da iyi olacak. Ka-
tılımcılarımız FIATA Diploması ile 
birlikte İTÜ Lojistik Uzmanlık Ser-
tifikası almaya hak kazandı” dedi. 
FIATA Diploma Eğitimi’nin içerik 
itibariyle diğer lojistik eğitimlerin-
den ayrıldığını vurgulayan Baskak, 
sektörün eğitime ilgisinden ve katı-
lımcıların geri dönüşlerden duyduk-
ları memnuniyeti de ifade etti.

FIATA Kıdemli Başkan Yar-
dımcısı Turgut Erkeskin , “Lojistik 
sektörünün, dünya çapındaki en bü-
yük sivil toplum kuruluşu olan FI-
ATA, Viyana’da kurulduğu yıl olan 
1926’dan bu yana, sektörün gelişimi 
için faaliyet gösteren bir kuruluş. Her 
yıl küresel bir dünya kongresi düzen-
leyen ve paydaşlarının, sektöre ilişkin 

sorunları, gelişmeleri ve öngörüleri 
tartışabilmesini sağlayan FIATA; 
aynı zamanda Birleşmiş Milletler’in 
pek çok kuruluşunda; Birleşmiş Mil-
letler Ticaret ve Kalkınma Konferan-
sı UNCTAD’ta ve BM Uluslararası 
Ticaret Hukuku Komisyonu’nda 

danışman olarak yer alıyor. FIATA 
ayrıca, kurulduğu günden bu yana, 
lojistikte “küresel çapta bir sektör 
standardı” oluşturmak için çalışıyor 
ve bu hedef doğrultusunda çeşitli bel-
geler, formlar oluşturuyor. Geçmişte, 
uluslararası borsaların kolaylaştırıl-

masına büyük katkıda bulunan bu 
belgeler, artık dünyada ‘gelenek ve 
güven’i temsil ederken; gelecekte de 
dünya ticaretinde çok önemli araçlar 

olmaya devam edecek. Türkiye’de ise 
üyesi UTİKAD aracılığıyla, sizlerin 
de katıldığı bu eğitim programını uy-
guluyor” dedi.

FIATA Diploma Eğitimi
Dördüncü Dönem
Mezunlarını Verdi



GÜMÜŞHANE Üniversi-
tesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Bahri Bayram yaptığı 
konuşmasında şunları dile 
getirdi: “Bu yıl 7’ncisinin dü-
zenlendiği Lojistik Eğitim 
Standartları Çalıştayı’na ev 
sahipliği yapmaktan büyük 
gurur ve mutluluk duyuyoruz. 
Gümüşhane Üniversitesi’ne 
bağlı Köse İrfan Can Meslek Yüksekokulu’na bünyesinde 

bulunan Lojistik Programı, 
2011 - 2012 Öğretim yılın-
da I. ve II. öğretime öğrenci 
alımı yaparak, aktif bir şekil-
de sektöre operasyon elemanı 
yetiştirmek amacıyla faaliyete 
geçmiştir. Meslek Yükseko-
kulumuzda kurucu müdürlük 
yaptığım dönemlerde sıklıkla 
karşılaştığımız sorunlardan 
bir tanesi üniversiteler arasın-
da ciddi anlamda müfredat 
farklılığının ortaya çıkmasıy-
dı. İlgili üniversitelerde mev-
cut akademik duruma göre 
ders içerikleri düzenlenmek-
teydi. Bu anlamda bu sorunun 
ortadan kalkmasında öncelik-
le Lojistik Derneği Başkanı-
mız Prof. Dr. Mehmet Tanyaş 
hocamız başta olmak üzere 
lojistik ile ilgili bütün çalışan-
lara şahsım ve kurumum adına 
teşekkür ediyorum.”

Lojistik Derneği Başkanı 
ve Maltepe Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Meh-
met Tanyaş konuşmasında 
şu noktaları işaret etti: “Ül-
kemizi geliştirmek ve büyüt-
mek istiyorsak mutlaka dış 
ticarete dayalı bir politika 
izlememiz lazım. Bunun da 
en önemli destek lojistik 
sektöründen gelmektedir. 
Öğrencilerimizin sektörde 
yer edinebilmeleri için, sek-
törün ihtiyaçlarını iyi analiz 
etmeli ve o doğrultuda bir 

eğitim vermeliyiz. Kaliteli 
mezun; ancak kaliteli bir eği-
timle mümkündür. LODER 
olarak 16 yıldır ‘Uluslararası 
Lojistik ve Tedarik Kongresi’ 
düzenliyoruz. Bunun dışın-
da Lojistik Sistem Standart-
ları çalışmalarımız sürüyor. 
Lojistik Eğitim Standartları 
(LES), Türkiye’deki lojis-
tik eğitimine yön vermek 
üzere kurulmuştur. Bu çalış-
malarımızın amacı lojistik 
sektörünün gereksinmeleri 
doğrultusunda eğitim ve öğ-
retimi gerçekleştirmektir. 
LODER olarak bu amaçlar 
doğrultusunda ilki 2017 yı-
lında Kütahya Dumlupınar 
Üniversitesi’nde yapılan ça-
lıştaylarımızın 7’ncisini Gü-
müşhane Üniversitesi’nde 
yapmaktayız. Belirtilen prog-
ram ve bölümler arasında as-
gari ortak noktaları ve buna 
bağlı temel meslek dersleri 
ve içeriklerini lojistik sektö-
rünün gereksinmeleri doğ-
rultusunda belirlemek üzere 
Lojistik Derneği (LODER) 
tarafından çok sayıda üni-
versitenin öğretim eleman-
ları ve sektör temsilcilerinin 
katılımı ile bir çalışma grubu 
oluşturuldu. Bu çalışmaların 
amacı, ileride açılabilecek 
olan bölümler için bir öneri 
niteliğindedir. Daha sonra bu 
programlara ait ders planları, 
ders kredi ve Avrupa Kredi 
Transfer Sistemi (AKTS) sa-
atleri ile seçmeli ders oranları 
grup üyeleri tarafından belir-
lenmiştir. Bu çalıştayımızın 
düzenlenmesinde katkıları o-
lan Gümüşhane Üniversitesi 
Rektörümüz Prof. Dr. Halil 
İbrahim Zeybek’e, Köse İr-
fan Can Meslek Yüksekoku-
lu Müdürü Doç. Dr. Ahmet 
Mutlu Akyüz’e, Çalıştay Ko-
ordinatörü Doç.Dr.İskender 
Peker ve ekibi ile sponsorları-
mıza teşekkür ediyorum.”

Yükseköğretim Kalite 
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Çağdaş dünya gereksinimleri ve buna 
bağlı tüketim alışkanlıkları ile öne çıkan 
teknolojik ürünler, ticaretin daha değer-
li mallar ile yapılmasına neden oluyor. 
Bu da ihracatın kilo değerinin artmasını 
sağlıyor. Türkiye’nin ileri teknoloji ürünü 
malları ihracatı 10 milyar doları bulmu-
yor. Ülke ekonomisinin selameti açısın-
dan bu durum sürdürülemez. Türkiye’nin 
ihracatında 90’larda yüzde 3 düzeyinde 
olup bugünlerde 5’lere çıkan yüksek tek-
noloji ürün payı ne şekilde olursa olsun 
artmak zorunda. Yoksa Türkiye ile karşı-
laştırıldığında aynı zamanlardaki payını 
yüzde 9’dan yüzde 33’e çıkartan Çin ve 
yüzde 35 pay ile 25 milyar dolarlık ile-
ri teknolojili ihracat ürününe sahip İs-
rail gibi ülkeler arasında patinaj çeker 
dururuz. Fikir vermesi açısından İsrail 
Türkiye’nin ancak onda biri kadar nüfu-
sa sahip olup GSMH’sı da Türkiye’nin yüz-
de 40’ını bulmuyor ve sadece 317 milyar 
dolar... 

Türkiye’nin 50 milyon ton yaş sebze 
ve meyve üretimi var. Bunun 3,5 milyon 
tonu ihraç ediliyor ve ihracatın yüzde 
40’ı da sık sık sorunlar yaşanan Rusya’ya 
yapılıyor. Kendi çözümlerini üretmeye 
başlayan Rusya, 4-5 yıl gibi kısa bir za-
man sonra kendi domatesini kendisi üre-
tir durumu gelebilir. Bu gibi durumlar ise 
bırakınız teknolojik ürünleri, sebze mey-
vede bile geri gidişatın alarmını veriyor...

Dünya ticaretindeki ağırlığı gide-
rek artan ve arz eden tarafta güçlenen 
Çin’in güvenilir ticari ortaklık rolü gide-
rek önem kazanıyor. Şaka değil Çin kü-
resel ticaretin yüzde 15’ine ulaştı hatta 
geçti. Bu büyüme, ticaret savaşlarının da 
etkisiyle Çin’in farklı pazarlara açılma-
sını ve yeni ticaret havzaları oluşturma-
sını teşvik edecek. Afrika açılımı ile yeni 
pazarlar geliştirmeye çalışan Türkiye bu 
pazarlarda Çin ile karşılaşacak demektir. 

Öte yandan Çin’e yakın pazarlar olan 
Asya Pasifik ülkeleri ile Türkiye arasında 
60 milyar dolar gibi bir ticaret var. An-
cak burada dış ticaret dengesini tuttura-

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

mayan Türkiye’nin aleyhine olan fark 40 
milyar dolar. 100 milyar dolarlık toplam 
dış ticaret açığının yüzde 40’ı bu bölge-
den geliyor. 

Kuşak ve Yol bölgeyi daha da yakın-
laştırırken ticari açığa karşı pozitif etki 
yaratacak tedbirler gerekiyor. 2018 yı-
lında Çin ticaretinde 18 milyar dolar açık 
bulunuyor. 2019 yılının ilk çeyreğinde 
Çin’e 364 milyon dolar ihracat yapılmış-
ken aynı sürede Çin’den 2,9 milyar dolar-
lık ithalatımız var. Çin’in bu proje açık-
landıktan sonraki süreçte 200 milyon 
dolardan 800 milyon dolara çıkan Türki-
ye yatırımları biraz yürekleri ferahlatsa 
da asıl olması gereken, Çin’e kiraz sat-
mak kadar bu ülkenin beğenmediğimiz 
teknolojisi ile üretilen ürünlerin daha 
iyisini üretip buraya satabilmek olmalı.

Elbette Rusya’ya domates, Çin’e ki-
raz, Avrupa’ya fındık, Afrika’ya batta-
niye satmakta bir sıkıntı yok ama ürün 
çeşitliliğini yakalamak ve katma değeri 
yüksek üretime geçmek için Türkiye eko-
nomisinin daha fazla beklemeye taham-
mülü kalmadı. Bu dönüşüm için teşvik, 
yatırım, işbirliği, eğitim her ne gere-
kiyorsa kolları sıvamak gerek. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, özel sektörü daha 
fazla yüreklendirmek, bununla da kal-
mayıp kollarından tutup havalandırmak 
zorunda. Bu yolda kaynaklarını daha 
fazla kullanmak, üretimin ve gelişimin 
sırrı neredeyse bulup getirmekten başka 
çare yok.

Domatesle Karın Doymuyor

BAKIŞ7’nci Lojistik Eğitim 
Standartları Çalıştayı 
Düzenlendi

Dr. Hakan Çınar
Mentor Gruba Katıldı

Gümüşhane Üniversitesi Köse İrfan Can Meslek Yüksekokulu ve 
Lojistik Derneği (LODER) iş birliğinde hazırlanan “7’nci Lojistik 
Eğitim Standartları (LES) Çalıştayı” Gümüşhane Üniversitesi Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen bir açılış programıyla başladı.  

DIŞ Ticaret alanında sektörün 
her noktasında üst düzey yöne-
ticilikler yapmış duayen ismi; 
aynı zamanda akademisyen ve 
köşe yazarı kimliğiyle de 
tanınan Dr. Hakan 
Çınar, profesyonel 
iş yaşantısına son 
vererek, Mentor 
gruba Yönetici 
Ortak olarak geçti.

Amiral gemisi 
Gümrük Müşavirliği 
hizmeti olan, yanı sıra bünye-
sinde yer alan firmaları ile aynı 
zamanda Danışmanlık, Eğitim 
ve yurtiçi lojistik hizmetleri de 

Kurulu’ndan (YÖKAK) 
Uzman Ayhan Koçer, 
konuşmasına yükseköğ-
retimde kalite güvencesi 
uygulamalarına önem ver-
diklerini, akradite program 
sayı ve çeşitliliğini artırmak 
istediklerini, YÖKAK ta-
rafından yetkilendirilen 
11 adet ulusal akreditas-
yon kuruluşu ve YÖKAK 
tarafından tanınan 3 adet 
uluslararası akreditasyon 
kuruluşu olduğunu, ül-
kemizde yükseköğretim 
kurumlarından mezun ve-
ren lisans programlarının 
yüzde 10,5’unun akredite 
olduğunu ve LODER LES 
çalışmalarından çok etki-
lendiğini belirtti.

veren Mentor grubu şirketleri-
nin eş ortağı olarak yaşamını 
sürdürecek olan Çınar, kısaca 
şu bilgiyi de verdi: “Sektörde 

önemli farklar ya-
ratacak ve dış 

ticaret yapan 
f i r m a l a r ı n 
her noktada 
yanında ve 

destekçisi ola-
cağız. Özellikle 

çok yakında sektö-
rün ve firmaların tamamını 

ilgilendirecekleri önemli bir 
oluşuma hazırlandığımızı da 
şimdiden belirtmek isterim.”  



TÜM YOLLAR İÇİN
  TÜM ŞARTLAR İÇİN

DİLEDİĞİNİZ HER  
YERE GÖTÜRÜR

Arazi ve düz yol , 7 ton AYA ‘ ya  
kadar farklı versiyon lar

HER GÖREVE HAZIR

Geniş panelvan  
ve şasi ürün gurubu

SINIRSIZ ÇOK YÖNLÜLÜK

5 metreye ulaşan kasa boyu ,  
4300 kg ‘a kadar taşıma kapasitesi

RAKİPSİZ  
PERFORMANS

3.0 litre , 180 hp motor ve  
8 ileri tam otomatik şanzıman



KARAYOLU taşımacı-
lığı için modern bir lojis-
tik platformu oluşturan 
Trans.eu, yeni çözümle-
riyle lojistik operatörleri-
ne, forwarderlara, üretici 
şirketlere ve taşıyıcılara 
bugünü değil geleceği su-
nuyor. Şirket; “TfS, TfF, 
TfC” ürün adın ile Ulaş-
tırma Yönetim Sistemini 
(TMS) 4.0’a taşımaya 
hazırlanıyor. Trans.eu 
Türkiye Genel Müdürü 
Özgür Kesemen, “Lo-
jistik sektörü açısından 
düşünüldüğünde endüst-
ri 4.0 ın etkisi ile lojistik 
4.0’ı Trans.eu olarak uy-
guladığımızı söyleyebili-
riz. Lojistik 4.0 sektörel 
iyileşmenin tam karşılığı-
dır”  dedi.

Sanayi 4.0’ın lojistik 
sektörüne etkisi nasıl o-
lacak? Sanayi 4.0 üretim 
sanayisinde yaratacağı 
devrimle mi lojistik sü-
recini etkileyecek yok-
sa, lojistik süreçlerine 
direkt etki yapacak mı?
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zamanda şoför vizelerinde ki 
süre uygulamaları çok büyük 
sıkıntılara sebep oluyor.

Lojistik sektörü artık Akıl-
lı Lojistik yani Geleceğin Lo-
jistiği adı ile anılmakta. Bunu 
yapabilmek içinde lojistik 
firmalarının kendilerini çok 
geliştirmesi ve eğitmesi ge-
rekiyor. Gerek alt yapı gerek 
hizmet verecekleri ekipman-
lar açısında büyük değişime 
gitmesi, kaliteyi ve çıtayı 
yükseltmek için yatırım ge-
rekiyor. Endüstri de devrim 

LOJISTIK sektöründe ih-
racat ve ticaret karayolu ve 
intermodel taşıma ile deniz 
yolu taşıma da taşımalar 
artış yönlü. Uluslararası ta-
şımacılık ülkemizde birçok 
sorun ile mücadele ediyor. 
Haksız rekabet ile ve yurt-
dışında özellikle Avrupa 
ülkelerinde uygulanan hak-
sız cezalar başlıca sorunlar. 
Ülkemizde şoför davaları, 
trafik sigorta ve yeşil sigorta 
çitfe sigorta konusu, kg/km 
fiyat tarifesi olmaması ve u-

luslararası yabancı TIR’ların 
karayollarında yeterli kont-
role sahip olmadan gerek 
otoban ücreti gerekse araç 
kullanım saatlerinin kont-
rol edilmemesi yurtiçinde 
önemli sorunlar. Yurtdışın-
da ise özellikle Avrupa ül-
kelerinde Türk TIR’larına 
uygulanan fazla kontrol ve 
aşırı cezalar ile nakliyecilik 
yapan firmalar inanılmaz 
mücadeler veriyor. Ayrıca 
ülke giriş çıkış kapılarındaki 
sorunlar beklemeler ve aynı 

bet ortamı üst düzeyde devam 
ediyor. Lojistik şirketleri bu 
rekabete ayak uydurmak için 
güçlerini arttırmaları maliyet 
oluşturuyor. İnsan kaynağı, fa-
aliyet ve yönetim süreçlerinin 
kalitesini, teknik ve teknoloji 
açısından sürekli kendisini 
geliştirmesi gerekiyor. Mevcut 
personel ile bu işte uzun yıllar 
çalışmış kişiler ile uzman ve 
profesyonel kadrolar bu gelişi-
me uyum sağlamak zorunda ve 
buda lojistik firmalarına avan-
taj sağlamaktadır.

yapmak geçmişten günümüze 
gelen bir süreç. Artık bu sü-
reçte 4.0 ı kullanırken Fab-
rikalarda insansız makineler 
üretim yapacak. Buna entegre 
olarak ta lojistik te mevcut 
ürünün hangi miktarda ne 
biçimde taşınacağını zama-
nın ve kaynağın doğru yolla 
uygun fiyata taşınmasını ke-
sinlikle etkileyecek. 

Hızlı ve aktif olan lojistik 
sektörü tüm dünyada ülkemiz-
de sürekli gelişiyor. Tabi buna 
bağlı olarak sektörde de reka-

Lojistik ‘Endüstri 4.0’ İle Değişiyor
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Ülkemizin önemli sektörlerinin başında gelen lojistik, yenilenmeye dönük olarak farklı iş stratejileri geliştirirken 
Endüstri 4.0’a da hazırlanıyor. Endüstri 4.0’dan yararlanmak isteyen lojistik sektörü, özellikle firmalar lojistikle ilgili yeni 
iş alanlarına geçiş yapmasının üzerine gitmeleri dikkat çekerken, firmalar Endüstri 4.0 için harekete geçmiş durumda. 
Lojistik sektörü bu gelişmeler karşısında yeni iş yapma yöntemlerine uygun iş süreçlerine yöneliyor. 

“Sanayi 4.0 hızlı, esnek ve verimli üretimi 
hedefleyen topyekün bir stratejidir”

Netlog Lojistik Lojistik Operasyonları Genel Müdürü
(Gıda-Endüstriyel Depolar) Barbaros Aba: 

NETLOG Lojistik olarak 
ürettikleri hizmetlerde di-
jital alt yapının ön planda 
olduğunu belirten Netlog 
Lojistik Lojistik Operasyon-
ları Genel Müdürü (Gıda-

Endüstriyel Depolar) Barba-
ros Aba: “Sanayi 4.0’ın diğer 
bir tanımı ile dijital dönü-
şüm, bilgi teknolojilerinde-
ki hızlı gelişimi sonucunda 
oluşan ve yeni teknolojileri 

kullanarak, geleneksel imalat 
sanayinin rekabette sürdürü-
lebilir liderliğin sağlanması 
için hızlı, esnek ve verimli 
üretimi hedefleyen topyekûn 
bir stratejidir” dedi.

Sanayi 4.0’ın lojistik sektö-
rüne etkisi nasıl olacak? Sa-
nayi 4.0 üretim sanayisinde 
yaratacağı devrimle mi lo-
jistik sürecini etkileyecek 
yoksa lojistik süreçlerine 
direkt etki yapacak mı?

Başlangıçta üretim için 
öngörülen bu strateji, hızla 
tüm iş alanlarını etkilemek-
te, tüm yapı ve süreçlerin 
değişim ve dönüşümünü 
tetiklemektedir. Lojistik 
sektörü, üretim sektörünün 
bu değişiminin ihtiyacının 
karşılanması için oluşan 

talebi karşılamak, bu hiz-
metleri üretirken beklenen 
verimlilik ve esnekliğin sağ-
lanması için tedarik zinciri 
içindeki lojistik iş model 
ve süreçlerinin hızla yatay 
ve dikey entegrasyonunun 
sağlanması zorunlu hale 
gelmiştir. Lojistik şirketleri, 
gelecekte var olabilmek için 
bu dönüşümü sağlamak zo-
rundadırlar.

Kısaca özetlemek gerekir-
se; hızla dönüşen üretim sa-
nayinin taleplerini esnek ve 
hızlı olarak karşılamak için, 
hem de yeni teknolojileri 
kullanarak rekabetçi olabil-
mek için lojistik iş süreçleri-
nin ve iş modellerinin yeni-
den tasarlanması için lojistik 
sektörü bu alanda doğrudan 
etki alanı içindedir.

Sanayi 4.0’ı tetikleyen tek-
nolojiler nelerdir?

Üretim sektörünün yaşa-
makta olduğu bu dönüşüm 
sürecinde gelişmeyi tetik-
leyen teknolojiler; nesne-
lerin interneti (Internet 
of everything), büyük veri 
(Big data) ve analizi, akıllı 
sensörler, akıllı robotlar, 
otonom dronlar, bulut 
teknolojileri, 3D baskı tek-
nolojileri,  zenginleştirmiş 
gerçeklik (Augmented rea-
lity), yatay ve dikey yazılım 
entegrasyonları ve algorit-
malar ve siber güvenlik sa-
yılabilir. Bu teknolojilerde 
sürekli gelişim ve değişim 
göstermektedir.

Günümüzde tüm iş sü-
reçleri tamamen internet 
alt yapısı ile çevrelenmiştir. 

Kullanılan binadan- üretim 
makinelerine, lojistik faaliyet-
lerinden -bilgi/veri güvenliği-
ne iş ortamından- sosyal ağlara 
kadar her türlü işlem ve öğe 
bilişim teknolojilerinin etkisi 
altındadır. Bilgi ve veri akışı 
çok farklı kaynaklardan gerçek 
zamanlı olarak yapılmakta olup 
verilerin hacmi çok büyüktür. 
Oluşmakta olan bu “Büyük 
Veri”nin yönetimi ciddi sorun 
çıkarmaktadır. “Veri Maden-
ciliği “ yanında Bulut Tekno-
lojileri üzerinden ayıklama, in-
dirgeme ve hedef veriye ulaşma 
yolları geliştirilmektedir. Özel-
likle Lojistik alanında, süreçler-
deki hız ve esneklik gereksinimi 
karar süreçlerinin hızlanmasını 
ve gerçek zamanlı olması gere-
ğini gerçek zamanlı karar süre-
cini zorunlu kılmaktadır. Bu 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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zar büyüklüğünde 16’ncı 
sırada yer alarak avantajlı 
durumda iken, teknolojik 
yeterlilik de 64, inovasyon 
da 60’ıncı sıralarda yer 
almakta ve genel indeks 
değerinin gerisine düş-
mektedir. Ekonomik ve-
rilerin yanında gelişmişlik 
indeksinin tüm alanların-
da geride yer almaktayız. 
Türkiye’yi küresel reka-
bet ortamında zor yılların 
beklediği açıktır.

Şirketinizi ve Türk lo-
jistik sektörünü bu ha-
zırlıklarla ilgili batılı 
rakiplerine göre nasıl gö-
rüyorsunuz?

Ülke olarak genelde 
problem yaşanmakla bir-
likte, özellikle yurtdışında 
hala çok büyük bir pazar 
ve fırsatlar mevcuttur. Şir-
ketimiz gerek yurtiçi ve ge-
rekse yurtdışında iş alanını 
sürekli gelişmekte olup, 
organik ve inorganik şekil-
de hızla büyümektedir.  

nedenle Lojistik 4.0 kavramı-
nın ana konuları; süreçlerin 
yatay ve dikey entegrasyonu, 
büyük veri yönetimi ve ger-
çek zamanlı karar algoritma-
ları olacaktır. Uçtan uca tüm 
paydaşların yatay entegrasyo-
nun sağlanması blockchain 
ile sağlanacaktır. Blockchain 
lojistik 4.0 kavramının bel 
kemiği olacaktır.

Sanayi 4.0’ın lojistik sektö-
ründe istihdama etkileri ne 
olabilir?

Sanayi 4.0 ile ilgili olarak 
temel sorunların başında 
verimlilik artışı için insan 
hatalarının giderilmesi, daha 
hızlı üretim yapılması için 
robotların kullanılması ne-
deni ile istihdamı olumsuz 
etkileyeceği kanısı hakimdir. 
Lojistik sektörün de bu et-
kiler yaşanacaktır. Örneğin 
sürücülerin yerini otonom 
araçlar, forklift operatörle-
rinin yerini akıllı forklift ve 
AGV ler alacaktır. Ancak bu 
dönüşüm ülkemiz için he-

nüz büyük çaplı olacak gibi 
görülmemektedir.

Önümüzdeki yıllarda, iş 
modellerindeki radikal deği-
şikliklerin,  istihdam pano-
raması üzerinde büyük etkisi 
olacaktır. Bu değişim bazı iş 
tanımlarını gereksiz hale ge-
tirirken, diğer taraftan yeni 
iş tanımlarını meydana ge-
tirmektedir. Bir çok sanayi 

ve ülkede, en çok talep gören 
meslekler veya uzmanlıklar; 
10 veya beş yıl önce mevcut 
değildi ve bu alanda değişim 
hızı hızlandı. Popüler bir 
tahmine göre, bugün ilkoku-
la başlayan çocukların yüzde 
65’i sonunda, henüz günü-
müzde mevcut olmayan, 
tamamen yeni iş türlerinde 
çalışmaya başlayacaktır.

Yüksek düzeyde yaratıcı-
lık, empati, ikna, hangi bil-
ginin hangi durumda hangi 
seviyede kullanılarak üretken 
bir karara varılmasını ve yük-
sek düzeyde algılayıcı motor 
becerileri olduğunun anla-
şılmasını gerektiren işlerin 
yakın gelecekte otomatikleş-
tirilmesi mümkün görünme-
mektedir. 

Endüstri 4.0 ne zaman tam 
olarak hayatımızın içinde 
olacak?

Sanayi 4.0 başlamış bir 
süreç olup hızlı olarak ilerle-
mektedir. Üretim ve lojistik 
dışında birçok alanda; akıllı 
şehir, akıllı fabrika, akıllı ev 
vb. yeni kavramlar hayatımız 
içinde olacaktır. 

Sizin lojistikte otomasyon ve 
dijitalleşme konusunda yap-
tığınız uygulama ve yatırım-
larınız ne yönde ilerliyor?

Netlog Lojistik olarak 
ürettiğimiz hizmetlerde alt 
yapı olarak sürekli olarak 

dijitalleşme ön sırada gel-
mektedir. Bu alanda özellikle 
müşterilerimiz ile oluştur-
duğumuz eko sistem içinde 
yatay entegrasyonu, kendi 
iş süreçlerimiz içindeki di-
key entegrasyon için süreç 
tasarımları ve entegrasyon 
çalışmaları hızlı ve sürekli 
sağlamaya çalışmaktayız. Bu 
amaçla gerekli Bilgi tekno-
lojileri, yazılım ve nitelikli 
insan gücü için yatırımlar ya-
pılmaktadır.

Türkiye Sanayi 4.0 için ha-
zır mı?

Küresel rekabet içinde 
yer alabilmek için tüm ül-
keler bu konuda hızla yol 
almaya çalışmakta, gerekli 
altyapıları oluşturmak için 
yatırım yapmaktadır. Küre-
sel rekabet indeksinde 140 
ülkenin sıralamasında 2016 
yılı raporlarına göre 51’inci 
sırada yer almakta olup, sü-
rekli gerilemektedir. Küresel 
Rekabet indeksinin alt bile-
şenlerinde bakıldığında, Pa-

“Lojistik 4.0 sektörel iyileşmenin tam karşılığı”
Trans.eu Türkiye Genel Müdürü Özgür Kesemen: 

Sanayi 4.0 lojistik sektö-
rünü çok uzunca bir süredir 
etkisi altına aldı aslında. Ar-
tık firmalar içerisinde rota, 
depo, araç planlaması yapılan 
yazılımlar kullanılmaya baş-
landı. Akıllı teknolojiler ile 
çalışan ürünler firmalar tara-
fından da aynı şekilde kulla-
nılmaya başlandı. O yüzden 
sektörün Sanayi 4.0’ ın geti-
rilerinden uzunca bir süredir 
yararlandığını söyleyebiliriz. 
Artık lojistik sektörü için ye-
ni bir kavram var ve biz bunu 
Lojistik 4.0 olarak adlandı-
rıyoruz. Kullanılan mevcut 
sistemlerin bir üst seviyeye 
geçirilerek birbirleri ile olan 
bağlantılarının sağlanmasına 
lojistik 4.0 diyoruz.

Sanayi 4.0’ın lojistik sektö-
ründe istihdama etkileri ne 
olabilir?

Lojistik sektöründe şu ana 
kadar görebildiğimiz istihdam 
türü az insan çok iş şeklindey-

di. Kullanılan teknolojiler ile 
birlikte lojistik firmaları için 
daha çok istihdam şansı ola-
bileceğini öngörmek maalesef 
zor. Ancak mevcut sektör ça-
lışanlarının işlerini kolaylaştı-
rarak makinelerin gerçekleş-
tirebileceği işler yerine daha 
katma değerli işler üretebile-
ceklerini söyleyebiliriz. 

Sanayi 4.0’ı tetikleyen tek-
nolojiler nelerdir?

Yapay zeka, makinelerin 
öğrenmesi, IoT, dijital plat-
formlar, Big Data, Kullanıcı 
tabanlı sistemler gibi tekno-
lojileri ve daha fazlasını ör-
nek verebiliriz. 

Endüstri  4.0 ne zaman tam 
olarak hayatımızın içinde 
olacak?

Bu sorunun cevabı için 
fabrikalarımıza göz atmakta 
fayda var. Bundan 50 yıl ön-
ce bir fabrika nasıl görünü-
yordu? Şimdi nasıl görünü-
yor ve bir 10 yıl sonra nasıl 
gözükecek? Bu gibi kriterleri 
incelediğimizde endüstri 4.0 
ın zaten hayatımızda olduğu-
nu kolaylıkla görebileceğiz. 
Lojistik sektörü açısından 
düşünüldüğünde endüstri 
4.0 ın etkisi ile lojistik 4.0’ı 
Trans.eu olarak uyguladığı-
mızı söyleyebiliriz. Lojistik 
4.0 sektörel iyileşmenin tam 

karşılığıdır. Artık lojistik sü-
reçleri de eskisinden farklı 
yönetiliyor. Her firma ken-
disine özel bir akıllı sistem 
kullanıyor, alt nakliyecileri 
ile yeri geldiğinde iletişimini 
bu kapalı devre sistemler içe-
risinde kuruyor ve aylık yıllık 
bazda raporlamalar yapılı-
yor. Ama konu spot taşıma-
cılığa geldiğinde dışarıdan 
araç tedariği yapılıyor ve bu 
konuda da kullanılan sistem-
ler yeterli kalmıyor. Trans.
eu gibi lojistik 4.0 hizmeti 
sağlayan platformlar mevcut 
nakliyeci veri tabanı ile söz-
leşmeli nakliyecileri bir ara-
ya topluyor ve tüm lojistik 
süreçlerinizi tek bir ekranda 
toplama şansını sağlıyor. Bu 
sebeple endüstri 4.0 da haya-
tımızın içindedir diyebiliriz. 

Sizin lojistikte otomasyon 
ve dijitalleşme konusunda 
yaptığınız uygulama ve ya-
tırımlarınız ne yönde iler-
liyor?

Trans.eu olarak 2004 yı-
lından 2018 yılına kadar 
geçen sürede Avrupa’nın en 
büyük yük ve araç tedarik 
platformu olarak hizmet ver-
dik. Ve 2019 yılında Trans.
eu olarak nakliyeci, yük sa-
hibi ve lojistik acentelerinin 
ihtiyaçlarına göre özel ara-
yüzler ile sunulan 3 ürün ile 

piyasaya çıktık Biz bunları 
TfS (Yük sahipleri için), TfF 
(lojistik acenteleri için) ve 
TfC (Nakliyeciler için) ola-
rak adlandırıyoruz. ve bu say-
mış olduğum 3 sistemin alt 
yapılarının hazırlanması için 
2 yıl harcandı ve çok ciddi bir 
yatırım gerçekleştirildi. Yak-
laşık 250 kişinin üzerinde ça-
lıştığı bu teknolojik sistemler 
özenle hazırlandı.  

Sunmuş olduğumuz bu 3 
ürüne de SmartMatch ola-
rak adlandırdığımız bir akıllı 
algoritma entegre ettik. Bu 
akıllı algoritma sayesinde 
herhangi bir yük sahibi ken-
di lokasyonuna ve yükünün 
özelliklerine uygun araçlar 
hakkında otomatik bildirim-
ler ve öneriler alabiliyor. Yük 
sahibisiniz ve yükünüz için 
araç bulmak istiyorsunuz bu 
algoritma sayesinde belki bir 
yan fabrikada aracı boşaltan 
bir TIR’ın sizin rotanızda 
hareket etmek üzere olduğu 
algoritma tarafından tespit 
edilir ve size öneri olarak 
sunulur. Böylelikle daha az 
vakit harcayarak daha uygun 
fiyata taşımacılık gerçekleş-
tirebilirsiniz. Sektörde bu 
özelliğe sahip tek firma oldu-
ğumuzu söyleyebiliriz.

Şirketinizi ve Türk lojistik 
sektörünü bu hazırlıklarla 

ilgili batılı rakiplerine göre 
nasıl görüyorsunuz?

Türk lojistik sektörü bir-
çok ülkeye göre çok güçlü ko-
numda ama ne yazık ki bakış 
açısı olarak lojistikte dijital-
leşmeye karşı bir bariyerimiz 
var. Örneğin Litvanya’nın 
nüfusu 3 Milyon, ve dijital 
platform olan Trans.eu siste-
mini bini aşkın kullanıcı fir-
ması var. Türkiye’nin nüfusu 
80 milyon hem yurtiçi hem 
yurtdışı lojistik hacmi Litvan-
ya dan büyük olmasına rağ-
men Türkiye’de sadece 200 
kullanıcı firma. Bu rakamlar 
Türkiye’nin dijitale bakış açı-
sını gözler önüne sermekte-

dir. Biz sunduğumuz tüm 
teknolojiler ile rakipleri-
mizden iyi konumdayız 
alt yapımız hazır ve yeter-
li. Sadece değişime açık 
olmamız gerekiyor. 

Türkiye Sanayi 4.0 için 
hazır mı?

Alt yapı olarak gayet iyi 
durumdayız, sanayi 4.0’a 
hazır olmamak gibi bir 
durumumuz söz konusu 
dahi olamaz ticaret hacmi 
çok büyük bir ülkeyiz. Da-
ha çok teknolojiye dahil 
olmamız için tek yol bakış 
açımızı değiştirerek yeni-
liklere açık olmamızdır.
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maların artması bekleniyor. 
Ortadoğu bölgesine yapılan 
ihracat taşıma sayılarında O-
cak-Ağustos toplamında ge-
çen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 11 artış yaşandı.

Yabancı araçların 
Türkiye’ye boş girişleri arttı

 İthalat taşımalarında Av-
rupa ülkelerinden yüzde 6 
düşüş, Ortadoğu ülkelerin-
den ise yüzde 19 düşüş ol-
masına rağmen BDT ve Orta 
Asya ülkelerinden yüzde 20 
oranında artış olması dikkat 
çekiyor. İthalat taşımalarında 
Ocak-Ağustos toplamında da 
yaşanan yüzde 6 düşüş, Türk 
taşımacıların dönüş yönünde 
çok ciddi sorunlarla karşılaş-
tığına işaret ediyor. Bu düşüş 
özellikle Avrupa ülkelerinden 
boş dönüş sayılarının toplam-
da yüzde 14 artmasına sebep 
oldu, yabancı araçların ise Av-
rupa ülkelerinden Türkiye’ye 
boş giriş sayıları yüzde 47 
oranında arttı. Ocak-Ağus-
tos 2019 döneminde sadece 
Avrupa’dan 76 binden fazla 
yabancı araç ülkemize yük al-
mak üzere boş giriş yaptı.

Taşımalar batıdan
doğuya kayıyor

 BDT ve Orta Asya ülkele-
rinden yapılan boş giriş sayı-
sının düşmesi ve yine bu ülke-
lere yapılan ihracat ve ithalat 
taşımalarının daha istikrarlı 
görünmesi olumlu olarak de-
ğerlendiriliyor. Yapılan ince-
lemelerde ihracat ve ithalat 
taşımalarımızın Avrupa’dan 
Asya ülkelerine doğru yön 
değiştirdiği, önümüzdeki dö-
nemlerde Rusya ile iyileştiri-
len ilişkilerin etkisi, Çin ile 

RAPORA göre Türk ve 
yabancı araçlar Ocak-Ağus-
tos toplamında geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 
4 artış ile 1 milyon 52 bin 
813 adet ihracat taşıması 
gerçekleştirdi.  Böylece ta-
şımacılık sektörü ilk defa 
Ağustos ayında 1 milyon 
adet ihracat taşımasının 
üzerine çıkmış oldu. İhra-
cat taşımalarının yüzde 78’i 
Türk, yüzde 22’si ise yaban-
cı araçlarca taşındı. Türk a-
raçlarının geçen yılın Ağus-
tos ayında 88 bin 587 adet 
olan ihracat taşıma sayıları 
2019 Ağustos ayında yüzde 
11 artış ile 98 bin 558 adet 
oldu. Türk araçlar geçen yı-
lın aynı dönemine göre ise 
Ocak-Ağustos toplamında 
yüzde 5 artış ile toplam 818 
bin 704 adet ihracat taşıma-
sı gerçekleştirdiler.

Avrupa ülkeleri arasında 
İhracat yaptığımız önemli 
ülkelerde yaşanan düşüş bu 
süreçte dikkat çekiyor. Başta 
Almanya ‘ya yüzde 4, İtalya 
yüzde 14 ve Fransa yüzde 11 
olmak üzere gerçekleşen taşı-
ma sayılarımızın düşüşler gö-
rülürken Avrupa ülkelerine 
toplamda yaşanan düşüş yüz-
de 1 seviyesinde gerçekleşti. 

Orta Avrupa ve Batı Avru-
pa ülkelerine yapılan taşıma-
ları ihracat parametreleri dı-
şında incelendiğinde, transit 
geçiş koridorlarında yaşanan 
yetersiz geçiş belgesi kotası 
ve transit taşıma engelle-
meleri düşüş sebebi olmaya 
devam ediyor. Hali hazır-
da Macaristan belgelerinin 
kısıtlı olması ve güzergâh 
üzerindeki ülkelerde transit 
geçiş belgesi sorunları sebe-
biyle taşımalar farklı güzer-
gahlar üzerinden yüksek ma-
liyetlerle yapılıyor.

Türki Cumhuriyetleri 
taşımalarında
artış yaşanıyor

Türki Cumhuriyetlere 
yapılan ihracat taşımalarda 
önemli derecede artış yaşa-
nıyor. Türki Cumhuriyetleri 
arasında büyük artışın olduğu 
Özbekistan’a ve büyük bir po-
tansiyele sahip olan Rusya’ya 
yeterli sayıda geçiş belgesi-
nin olmaması ve Rusya’ya/
Rusya’dan yapacağımız taşı-
malarda vize sorunları yaşan-
ması bölgeye olan ihracatın 
gelişimini engelliyordu. Ya-
kın zamanda Rusya vizesinin 
çözüme kavuşturulması ve 
Özbekistan belge sayısının 
arttırılmasının olumlu etkile-
rini daha ilk aydan görülmeye 
başlandı. 1 Eylül’den itibaren 
Azerbaycan vizesinin de kal-
dırılmasıyla birlikte önümüz-
deki dönemlerde bu bölgelere 
ihracatın ve ticaretin artarak 
devam edeceği öngörülüyor. 

Ortadoğu ülkelerinde 
Irak’a, Suriye’ye ve İran’a ta-
şımalar daha istikrarlı devam 
etmekte olmasına rağmen 
körfez ülkelerine yapılan 
taşıma sayılarında düşüşler 
görülüyor. Körfez İş Birliği 
Ülkelerine yüksek ulaşım ma-
liyetleri ve transit güzergâh 
sorunları devam ediyor, 
açılan Suriye-Ürdün sınır 
kapısında maliyetlerin fazla 
olması ve güvenlik sorunları 
olması sebebiyle Türk taşı-
macılarca bu alternatif kulla-
nılamıyor. 

Körfez İş Birliği Ülkeleri 
ile Türkiye arasında uygun 
maliyetli bir koridor oluş-
turulması durumunda taşı-

yükünü taşıyan yabancı araç-
lar arasında ilk sırada yer alan 
Bulgaristan taşıma sayısını 
yüzde 3 artırarak 43 bin 403 
adet taşıma gerçekleştirdi. 
Hemen ardında yer alan İran 
yüzde 14 artış ile 33 bin 709 
adet ihracat taşıması gerçek-
leştirdi. Artış gösteren ülkeler 
arasında yüzde 87 artış ile Ka-
radağ, yüzde 45 artış ile Türk-
menistan ve yüzde 20 artış ile 
Sırbistan dikkat çekiyor. 

Ithalat taşımalarından 
detaylar

 Türk araçlarının geçen yı-
lın Ağustos ayında 26 bin 716 
adet olan ithalat taşıma sayı-
ları 2019 yılı Ağustos ayında 
yüzde 10 artarak 29 bin 565 
adet oldu. Ocak-Ağustos 
toplamında ise Türk araçlar 
geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 6 düşüş ile 268 
bin 134 adet ithalat taşıma-
sı gerçekleştirdiler. Yabancı 
araçların da geçen yıl Ağus-
tos ayında 13 bin 391 adet 
olan ülkemize yaptıkları it-
halat taşıma sayıları 2019 yılı 
Ağustos ayında aynı seviyede 
kalarak 13 bin 415 adet oldu. 
Ocak-Ağustos toplamında 
ise yabancı araçlar geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 10 
düşüş ile 130 bin 283 adet 
ithalat taşıması gerçekleş-
tirdiler. Türkiye’nin ithalat 
taşımasında, Türk ve yaban-
cı araçlar genel toplamında 
geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 7 düşüş ile 398 
bin 417 adet ithalat taşıması 
gerçekleştirilmiş oldu. İthalat 
taşımalarımız yüzde 67 Türk, 
yüzde 33 ise yabancı araçlarca 
taşındı. İthalat taşıması yapan 
yabancı araçlarda başta İran 
olmak üzere Bulgaristan ve 
Romanya araçları yoğunluk 
gösteriyor. Neredeyse tüm 
yabancı araçların ithal paza-
rındaki sayıları düşüşe geç-
mesine rağmen İran araçları 
yüzde 24 artış, Azerbaycan 
araçları ise yüzde 21 artış sağ-
ladılar. Ocak-Ağustos 2019 
döneminde Türk araçlarının 
ithalat taşımalarında yük al-
dığı ülkelere bakıldığında, ilk 
sırada yüzde 9 düşüş yaşanan 
58 bin 277 adet taşıma ile Al-
manya geliyor, ikinci sırada 
yüzde 11 düşüş ile İtalya ve 
üçüncü sırada yüzde 35 dü-
şüş ile Irak, ardından yüzde 

14 düşüş ile Fransa yer alıyor. 
Avrupa ülkelerinde hem ihra-
cat hem ithalat yönünde dü-
şüşler devam etmektedir. 

Avrupa’dan ithalat 
taşımaları düştü

Avrupa ülkelerinden yap-
tığımız ithalat taşımaları 
Ocak-Ağustos 2018’de 203 
bin 57 adet iken Ocak-Ağus-
tos 2019 döneminde yüzde 7 
düşüş ile 189 bin 694 adet o-
larak gerçekleşti. Tüm Avru-
pa ülkelerinde düşüş eğilimi 
olduğu dikkat çekiyor. BDT 
ve Orta Asya ülkelerinden 
ise Ocak-Ağustos toplamında 
yüzde 20 artış ile 38 bin 336 
adet ithalat taşıması yapılmış-
tır. Artışın önemli bir kısmı 
Özbekistan, Kırgızistan, Ka-
zakistan ve Azerbaycan’dan 
sağlanırken, diğer ülkelerde 
düşüş gözlemlendi. Ortadoğu 
ülkelerinden ise Ocak-Ağus-
tos toplamında -yüzde19 dü-
şüş ile 40 bin 049 adet ithalat 
taşıması yapılmıştır. Düşüşün 
önemli bir kısmı Irak olmuş-
tur, geçen yılın aynı döne-
mine göre Irak’tan yüzde 35 
daha az ithalat taşıması yapı-
yoruz, İran’dan yaptığımız it-
halat taşımalarında ise yüzde 
22 artış görüyoruz. 

Yabancı boş araç 
girişlerinde büyük artış 
2019 yılının ilk 8 ayında, 

Türk araçları boş dönüş sayı-
larında yüzde 7 artış yaşama-
larına karşın yabancı araçlar 
ise Türkiye’ye boş girişler 
sayılarını yüzde 22 oranında 
artırdılar. Boş giriş yapan ya-
bancı araçların başında yüzde 
55 artış ve 23 bin 761 adet ile 
Bulgaristan geliyor. Hemen 
ardından yüzde 2 artış ve 19 
bin 864 adet ile Gürcistan, 
yüzde 38 artış ve 14 bin 870 
adet ile Romanya geliyor. 
Türk taşımacılar ithalat taşı-
malarında yüzde 6 oranında 
düşüş yaşadılar, bu düşüş O-
cak-Ağustos 2019 dönemin-
de özellikle Avrupa ülkele-
rinden boş dönüş sayılarının 
toplamda yüzde 14’e yakın 
artmasına sebep oldu,. Yaban-
cı araçların Avrupa ülkelerin-
den Türkiye’ye boş girişleri 
sayıları ise yüzde 47 artış ile 
Türk araçlarına kıyasla hem 
oransal hem de sayısal olarak 
artmış durumda. Ocak-Ağus-
tos 2019 döneminde sadece 

imzalanan karayolu taşıma-
cılığı anlaşmasının ve Özbe-
kistan ile yenilenen karayolu 
taşımacılığı anlaşmasının da 
TBMM’den geçmesiyle bir-
likte bölgenin öneminin ve 
taşıma sayıları ile dış ticaretin 
artacağı ön görülüyor.

Ihracat taşımalarından 
detaylar

Ocak-Ağustos toplamında 
ise yabancı araçlar geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 3 
artış ile 234 bin 109 adet ihra-
cat taşıması gerçekleştirdiler. 
Türkiye’nin ihracat taşıma-
sında, Türk ve yabancı araçlar 
Ocak-Ağustos toplamında 
geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 4 artış ile 1 milyon 
52 bin 813 adet ihracat taşı-
ması gerçekleştirilmiş oldu ve 
böylece taşımacılık sektörü 
ilk defa Ağustos ayında 1 mil-
yon adet ihracat taşımasını 
görmüş oldu. İhracat taşıma-
larımızın yüzde 78 Türk, yüz-
de 22 ise yabancı araçlarca ta-
şındı. Irak ve Suriye’ye geçen 
yılın aynı dönemine göre artış 
eğilimi olması sebebiyle böl-
gesel olarak sadece Ortadoğu 
ülkelerine ihracat taşımaları-
mızın yüzde 11 artış göster-
diği görülüyor, diğer tüm böl-
gelerde ihracat taşımalarında 
düşüş görüldü. Avrupa’nın 
genelinde bir önceki aylarda 
olduğu gibi düşüş eğilimi de-
vam ederken, sadece komşu 
ülkelerimize yapılan ihracat 
taşımalarında artış görülüyor; 
Bulgaristan yüzde 17, Ro-
manya yüzde 10, Yunanistan 
yüzde 16 olmak üzere olumlu 
sonuçlar görülüyor. 

Avrupa’ya yapılan taşı-
maları sınır kapılarına göre 
incelediğimizde Batı Ro-Ro 
kapılarından yapılan çıkışla-
rın geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 23 düşüş yaşadığı, 
Batı Kara kapılarından ya-
pılan taşımaların ise yüzde 
9 artış gösterdiği görülüyor. 
Ro-Ro kapılarındaki düşüş 
taşımacılık eğiliminin kara-
yoluna yöneldiğini görülüyor. 

Türk araçlarının ihracat 
taşıması yaptığı ilk 10 ülke 
toplam pazar payının yüzde 
77’sini oluşturuyor. İlk 15 
ülke yüzde 85’ini ve ilk 20 
ülke ise yüzde 90’dan fazla-
sını karşılıyor. Uluslararası 
Nakliyeciler Derneği Ağustos 
2019 Taşımacılık İstatistikle-
ri Değerlendirme Raporu 3, 
2019 yılı Ocak-Ağustos top-
lamında Türkiye’nin ihracat 

Ocak-Ağustos Döneminde 
Türk Araçlarının Taşımalardan
Aldığı Payda Artış

8

Uluslararası Nakliyeciler Derneği 
Ağustos 2019 Taşımacılık İstatistikleri 
Değerlendirme Raporu yayınlandı.    

Birinci sayfadaki haberin devamı



LOJİSTİK

9
EYLÜL 2019

Avrupa’dan 76 bin adetten fazla ya-
bancı araç ülkemize yük almak üzere 
boş giriş yaptı. BDT ve Orta Asya 
ülkelerinden yapılan boş giriş sayı-
mızın düşmesi ve gene bu ülkelere 
yapılan ihracat taşımalarının daha 
istikrarlı görünmesi ise sevindirici 
bir durum olarak dikkat çekiyor. 

Transit taşımalar
Türkiye üzerinden yapılan transit 

taşımalar incelendiğinde; Türk ve 
Yabancı araçlarının İran, Irak, Gür-
cistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Ro-
manya, Yunanistan başta olmak üzere 
komşu ülkelere taşıma yaptığı görülü-
yor. Transit taşımaları ülkemiz üze-
rinden yapan araçlarda ise yoğunluk-
ta olarak İran dikkat çekiyor, geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 12 
düşüş göstermesine rağmen en yoğun 
Transit taşımayı İran araçları gerçek-
leştiriyor. Almanya’nın da Türkiye’yi 
transit güzergâh olarak kullanmaya 
başladığı dikkat çekiyor, bu ülkelerin 
ardından komşu ülkelerimiz Bulga-
ristan, Gürcistan ve Azerbaycan geli-
yor. Türk araçlarının ise geçen yılın 
aynı dönemine göre transit taşıma-
larda yüzde 23 artış göstermesi dikkat 
çekiyor. Türk araçları transit olarak 
yoğunlukla Irak’a ve Azerbaycan’a ta-
şıma gerçekleştiriyorlar.

Ihracatta yükseliş sürüyor
Türkiye’nin Eylül ayı ihracatı 15 

milyar 220 milyon dolar olarak gerçek-
leşti. Bir önceki aya göre yüzde 0,22 ar-
tış gösteren ihracat Eylül 2018’e göre 
ise yüzde 5 yükseldi. İlk 9 aylık ihracat 
132,5 milyar dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM), Eylül ayı ihracat rakamları-
nı Mersin’de açıkladı. Ticaret Baka-
nı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı 
İsmail Gülle’nin katılımıyla gerçek-
leşen toplantıda açıklanan Eylül 
ihracatı, Genel Ticaret Sistemi’ne 
(GTS) göre; 15 milyar 220 milyon 
dolar oldu. Yılın ilk 9 ayında ise ih-
racat yüzde 2,56 artış ile 132,5 mil-
yar dolara, son 12 aylık ihracatta 
180,2 milyar dolara ulaştı.

Eylül ayı ihracat rakamı, Cum-
huriyet tarihinin de en yüksek eylül 
ayı rakamı olarak kayıtlara geçti. Ti-
caret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen 
sene eylül ayında ihracatın yüzde 
22,7’lik artışla en yüksek artışı ger-
çekleştirdiğini anımsatarak, “Bu se-
ne onu yakaladık biraz da geçtik. Bu 
rakam geçen ayki ihracat rakamımı-
zın yüzde 0,22 üzerinde” dedi.

Küresel ticaret savaşları ve ekono-
mi-politik çatışmaların negatif etki-
sine rağmen, ihracatın başarılı seyri-
ni sürdürdüğüne dikkat çeken TİM 
Başkanı İsmail Gülle, ihracat yapan 
firmaların 13 yıldır ilk defa ithalat ya-
panları geride bıraktığını dile getirdi. 
2018 yılında 79 bin 773 olan ihracatçı 
sayısının bu yıl 83 bin 286’ya yüksel-
diğini aktaran Gülle, “İhracatçılar o-
larak Yeni Ekonomi Programı ile çizi-
len yol haritasının büyüme, istihdam, 
enflasyon ve cari denge beklentilerine 
uygun olarak 2020 yılının ilk çeyreği 
itibariyle bir değişim sürecini sırtla-
yacağını öngörüyoruz” dedi. Gülle, 
“Yılbaşından bu yana küresel ticaret 

açısından çok hızlı güncellenen bir 
gündemi ve değişen pazar dengele-
rini tecrübe ediyoruz. Dolayısıyla, 
ihracatçılarımızın, dinamizmleri ve 
stratejik kararları sayesinde ihracatı-
mız, doğru rota tespitleri ile rakiple-
rimizin üzerinde artışlar sergilemeye 
devam ediyor” şeklinde konuştu.

 ‘İhracat Ana Planı’ doğrultusunda 
hem hedef pazarlarda yoğunlaşmaya, 
hem de ihracat ailesini büyütmeye 
odaklandıklarını söyleyen Gülle, “Ö-
zellikle, yüksek teknoloji yoğunluğu 
anlamında, belirlenen yüzde 5,8’lik 
pay hedefini, hem rekabetçilik, hem 

de ülkemizin marka değeri anlamın-
da, en önemli hedeflerimizden birisi 
olarak kabul etmeliyiz” dedi. Eylül a-
yında bin 392 firmanın ihracata baş-
ladığı bilgisini de veren Gülle, eylül 
ayında 38 bin 744 firmanın ihracat 
gerçekleştirdiğini vurguladı.

Ilk üçte Almanya,
Ingiltere ve Italya

En çok ihracat gerçekleştirilen 
ilk 3 ülke ise 1,4 milyar dolar ile Al-
manya, 1,1 milyar dolar ile Birleşik 
Krallık ve 882 milyon dolar ile İtal-
ya oldu. İllerin ihracatına bakıldı-
ğında; eylül ayında 49 il ihracatını 

artırdı. En çok ihracat gerçekleşti-
ren ilk 3 il sırasıyla; 6 milyar dolarla 
İstanbul, 1,3 milyar dolarla Kocaeli 
ve 1,2 milyar dolarla Bursa oldu.

Ay boyunca 175 ülkeye ihracatta 
TL kullanıldı, toplam rakam bir ön-
ceki yılın eylül ayına göre yüzde 10,6 
artarak 5 milyar TL oldu. 6 bin 824 
firma eylül ayında beyannamelerin-
de Türk Lirası’nı tercih etti. Eylül 
ayında Euro dolar paritesinin etki-
si negatif yönlü 362 milyon dolar 
olurken, yılın ilk 9 ayında pariteden 
kaynaklanan negatif etki 3,5 milyar 
dolar olarak gerçekleşti.
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bu endişeleri nasıl giderdi-
ğini şöyle açıkladı: “Yapılan 
araştırmalar, Türkiye lojistik 
sektörü paydaşlarının iş sü-
reçlerini kendi köşesinde yal-
nızlık ve endişe içinde yönet-
tiğini gösteriyor. Aynı gemide 
olan müşteri, şoför ve lojistik 
yetkilisi arasında entegre bir 
süreç yönetimi olmadığı için 
paydaşların memnuniyeti ve 
sektörün verimliliği düşüyor.

Başarı için herkesin yol ar-
kadaşlığına ihtiyacı var. Lojis-
tik sektöründeki paydaşların 
endişelerinin çözümü, sektö-
rü daha dijital, daha entegre 
ve daha insan odaklı bir hale 

GELIŞEN teknolojilerin ve 
eğilimlerin sonucu olarak, 
tüketici alışkanlıklarının ve iş 
yapma biçimlerinin değiştiği 
bir dünyada her geçen gün di-
jital platformların toplam ti-
caretten aldıkları pay artarken 
bu süreçte önemli gelişmeler 
meydana geliyor. Borusan Lo-
jistik tarafından yaklaşık yedi 
yıl once hayata geçirilen ve 
bireysel kamyoncularla yükü 
olan işletmeleri bir araya ge-
tiren eTA’daki son gelişmeler 
kamuoyu ile paylaşıldı. 

Borusan Lojistik’in ilgili 
yöneticileri ve Borusan Lo-
jistik Genel Müdürü Meh-
met Kalay’ın bir toplantıyla 
gelişmeleri aktardığı toplan-
tıda eTA’nın son Kalay’ın 
yanı sıra Endüstri ve Gı-
da İçecek Sektörü Genel 
Müdür Yardımcısı Hamdi 
Erçelik, Bilgi Teknolojile-
ri ve Ar-Ge Genel Müdür 
Yardımcısı Sinan Anıl Gül, 
İnsan Kaynakları ve Strate-
jik Dönüşüm Genel Müdür 
Yardımcısı Tuğba Paşalı ve 
Tüketim ve Otomotiv Sek-
törü Genel Müdür Yardım-

cısı Canan Ölçer gibi isimler 
de yer aldılar. 

Son 3 yılda Türkiye’deki e-
ticaret sektörünün her yıl or-
talama yüzde 41 büyüdüğünü 
ve Türkiye’deki tüketicilerin 
yüzde 67’sinin en az bir kez 
online alışveriş yaptığını gös-
terdiğine dikkat çeken Kalay, 
burada gelişmenin devam 
edeceğini vurguladı. 

Kalay, bu dönüşümün, 
B2B dünyasında da etkili 
olacağını öngörerek Borusan 
Lojistik’in 2011 yılında bu-
gün 100 çalışana ulaşan Ar-
Ge merkezini kurarak dijital 
platform tasarımını başlat-
tığını ve  lojistik alanındaki 
uzmanlığını, dijital teknoloji 
yatırımları ile birleştirerek 
eTA’yı geliştirdiğini sözleri-
ne ekledi.

Müşterinin düşen kar 
marjları nedeniyle endişeli ol-
duğunu ve talebin yükseldiği 
zaman araç bulamama endi-
şesi taşıdığını söyleyen Kalay, 
kamyoncunun dönüş yükü 
bulma konusunda endişeli 
olduğunu vurguladı. Kalay, 
Borusan Lojistik’in eTA ile  

layabildiklerini ve B2B’de bu 
güvenceyi sadece Borusan’ın 
verebileceğini açıkladı. 

Son gelişmelerden sonra 
Borusan Lojiistik yurtiçi taşı-
maları için meydana gelmesi 
muhtemel aksaklıklara mü-
dehale etmek için sadece 50 
araca inmiş filosuyla faaliyet 
gösterdiğini belirten Kalay, 
bu şekilde kamyonculara ra-
kip olmayacaklarını kaydetti.

Üye kamyonculara sağla-
nan eTA Kart ile Türkiye’nin 
en büyük mazot alıcısı ve en 
büyük İDO bayisi oldukları-
nı da sözlerin ekleyen Kalay, 
bu sistemin Türkiye’nin ö-
nemli sorunlarından biri olan 
verimsizlik ve boş kilometre-
lerin de azalmasına katkıda 
bulunduğunu açıkladı. 

eTa Platformu 
nasıl çalışıyor?

eTA Platformuna’na 150 
binden fazla kamyon ve TIR 
kayıtlı. Bu sisteme dahil olur-
ken tüm belgelerini Borusan 
Lojistik ile paylaşan şoförler 
yük sahiplerinin beklentisini 
karşılayan bir tedarikçi ha-
vuzu oluşturuyor. Araçların 

başlangıç ve uğrak noktalarına 
varışlarını takip imkanı sağ-
layan eTA üzerinden, yük ve 
sevkiyatların tümü teslim nok-
tasına Borusan Lojistik güven-
cesi ile ulaştırılıyor. Microsoft.
net ve Microsoft Azure altya-
pısıyla kurulan platform hem 
günlük operasyonları hem de 
uygulama güncellemelerini 
çok kolay bir şekilde yönetme-
yi sağlayan bulut ortamında 
hizmet veriyor.

Ağustos 2019 itibari ile 
eTA platformunda 156 bin 
051 kamyon kayıtlı ve eTA 
mobil uygulaması 36 bin 434 
kamyoncunun telefonunda 
yüklü. Bu kamyoncuların 6 
bin 218’i Ağustos ayında iha-
lelere katılarak 38 bin 083 se-
fer gerçekleştirdi.

getirmekten geçiyor. Müşteri, 
kamyoncu ve lojistik firmala-
rından oluşan tüm paydaşları 
bir dijital platformda buluş-
turduğunuz zaman, problem-
lerin büyük bir kısmı otoma-
tik olarak eTA platformu ile 
çözülmüş oluyor. eTA ile, hızlı 
tedarik, doğru fiyat, hızlı tek-
lif, anında ödeme, 7/24 araç 
takibi, zamanında teslimat ve 
anında raporlama sunuyoruz.”

Müşteri ve kamyoncunun 
ihtiyaçlarını çözmede Boru-
san güvencesinin önemini 
vurgulayan Kalay, kendile-
riyle çalışan müşteri ve kam-
yoncunun kayıplarını karşı-

Borusan Lojistik eTA İle Yurtiçi 
Taşımacılık Modelini Değiştiriyor 

Ekol’ün Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz Oldu

DKV’de Çekya İçin Online Kayıtlar Başladı

Borusan Lojistik, 
dijital lojistik 
platformu eTA, 
2019 yılının ilk 
sekiz ayında 2018’e 
göre 5 kat büyüme 
ve Ağustos ayında 
38 binin üzerinde 
gerçekleşen sefer 
sayısıyla Avrupa’nın 
en büyük üçüncü 
organizasyonu 
olduğunu açıkladı.   

EKOL’ÜN Türkiye Ülke 
Müdürlüğü görevine lojistik 
sektörünün deneyimli kadın 
yöneticilerinden Arzu Akyol 
Ekiz getirildi. 

Arzu Akyol Ekiz, İstan-
bul Üniversitesi Ekonomi 
Bölümü’nde lisans eğitimini 
tamamladıktan sonra, MBA 
derecesini İstanbul Bilgi 
Üniversitesi’nde yaptı.

Kariyeri boyunca Singer’de 
Tedarik Zinciri Yöneticiliği, 
Sitmar Lojistik’te Yönetici 
Ortaklığı, GAP Perakende 
Moskova’da Proje Koordina-
törlüğü görevlerinde bulun-
du. Profesyonel iş hayatına 

Damco Maersk Lojistik’te 
Doğu Akdeniz Ticari Direk-
törü, Netlog Lojistik’te Ulus-
lararası Taşımacılık Genel 
Müdür Yardımcısı ve Global 
Forwarding Genel Müdürü 
olarak devam eden Arzu Ak-

yol Ekiz, Ekol Ailesi’ne katıl-
madan önceki son görevinde 
Fiba Perakende’de Lojistik ve 
Dış Ticaret Danışmanı pozis-
yonunda çalıştı. 

Ekol Lojistik’teki görevine 
11 Eylül 2019 tarihi itibarıy-
la başlayan Arzu Akyol Ekiz, 
Yönetim Kurulu’na doğru-
dan raporlayacak.

Ekol Lotus Tesisi’nde
Tapa sertifikası ile 

kalitesini perçinledi
Ekol Lojistik Lotus Tesisi, 

yüksek güvenlik standartla-
rıyla küresel platformda en 
prestijli kabule sahip TAPA  
(Transported Asset Protec-

tion Association / Taşınan 
Varlıkları Koruma Derneği) 
FSR A sertifikasını almaya 
hak kazandı. Böylece Ekol’ün 
Lotus Tesisi, Avrupa, Orta 
Doğu ve Afrika Bölgesi’nin 
(EMEA) TAPA sertifikasına 

sahip en büyük deposu unva-
nını aldı. 

Ekol’ün güvenlik standart-
larına verdiği kurumsal de-
ğer doğrultusunda bağımsız 
belgelendirme ve denetleme 
şirketi Bureau Veritas tara-

fından yürütülen TAPA ser-
tifikasyon süreci; personel, 
giriş güvenlik araçları, izleme 
sistemleri, değerli saklama 
alanları ve diğer birimlerin en 
yüksek seviyede denetimleri-
ni kapsıyor. 

ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 ve LEED ser-
tifikalarına sahip olan Lotus, 
TAPA sertifikası ile hizmet 
kalitesini perçinlerken, tesis-
te yeni bir enerji yatırımına 
hazırlanılıyor. 35 bin metre-
karelik alanda yapılacak solar 
panel yatırımı ile Lotus, elekt-
rik ihtiyacının yarısını kendisi 
karşılayacak.

ÇEKYA otoyollarında işlet-
meci firma değişikliği nede-

niyle 1 Aralık’tan itibaren 
yeni geçiş kutuları devreye 

girecek ve nakliyecilerin ye-
ni sisteme kayıt yaptırmaları 
gerekiyor. DKV, bu ülkede iş 
yapan taşımacılık şirketleri-
nin yeni sisteme geçiş süreci-
ni rahat tamamlamaları için 
online kayıt olanağı sağlayan 
portalı hizmete soktu. 

Daha önce Kapsch şirke-
ti tarafından işletilen Çek-
ya otoyollarında 1 Aralık 
2019 tarihinde CzechToll ve 
SkyToll konsorsiyumun siste-
mi başlayacak ve bu sistemin 

gerektirdiği uydu bağlantılı 
geçiş kutuları kullanılacak. 
Yeni sistem için yeniden kayıt 
işlemleri yapılması gerekiyor. 

2020’den itibaren Çek-
ya’da bütün karayolları elekt-
ronik geçiş sistemine tabi ola-
cak. Ayrıca yeni bazı rotaların 
da paralı olması planlanıyor.

DKV Türkiye Ülke Müdürü 
Deniz Çokcoş Sezer konuyla 
ilgili şu açıklamayı yaptı: “On-
line kayıt portalımızı erkenden 
hizmete sunmaktan mutluluk 

duyuyoruz. Geçiş kutularının 
yenilenmesi için müşterileri-
mize uçtan uca çözüm sağlayan 
tam bir hizmet portföyü sunu-
yoruz. Arzu edildiği takdirde 
kayıt, kutu temini ve şeffaf 
faturalama dâhil olmak üzere 
sürecin bütün aşamalarını yö-
netebiliriz. Böylece müşterile-
rimiz bu geçiş döneminde ken-
di işlerine odaklanarak değer 
yaratmaya devam edecekler ve 
bürokrasiyle uğraşmak zorun-
da kalmayacaklar.”

DKV Euro Service, 
işletmeci firma 
değişimi nedeniyle 1 
Aralık 2019 itibarıyla 
geçiş kutularının 
değiştirileceği Çekya’da 
iş yapan taşımacılık 
şirketlerinin yeni 
sisteme geçiş sürecini 
kolaylaştırmak 
amacıyla online kayıt 
olanağı sağlayan 
portalı faaliyete 
geçirdi.    





Amazon Lojistik Hizmete Açıldı

LOJİSTİK

12
EYLÜL 2019

ihracatı gerçekleştiren firma-
larımız, mevcut ve potansiyel 
Pazarlar ile ihracat ağını ge-
liştirmek için numune gön-
derimlerine ihtiyaç duyuyor. 
Kimya ihracatında yer alan 
ve çoğu tehlikeli maddeler 
sınıfına giren ürünlerin nu-
munelerinin iletilmesi kap-
samında transfer işlemleri-
nin sürdürebilmesi için de 
Tehlikeli Maddeler Kuralları 
(DGR) sertifikası gerekiyor. 
İKMİB olarak, ihracatı doğ-
rudan etkileyen, firmaların 
ihracatını arttırmak için ö-
nemli bir süreç olan numune 
gönderimi ile ilgili yaşanan 
bu sorunu çözmek amacıyla 
Tehlikeli Maddeler Kuralla-
rı (DGR) sertifikası eğitimi 
konusunda uzman olan Türk 
Hava Yolları Havacılık Aka-
demisi ve uluslararası tehli-
keli madde taşımacılığı konu-
sunda, ülkemizde de hizmet 
veren UPS ile iş birliği yapı-
yoruz. Yaklaşık 6 bini aktif 
olmak üzere toplam 12 bin 
üyemizin IATA sertifikası 
eğitimine katılmasıyla birlik-
te, UPS’in vermiş olduğu bu 

servisten faydalanarak, ihra-
catın önündeki engellerden 
birini daha kaldırmayı hedef-
liyoruz. Bununla birlikte Yö-
netim Kurulunda aldığımız 
karar doğrultusunda IATA 
eğitimine başvuran üyeleri-
mizden ilk 100 firma temsil-
cisinin eğitim bedelinin yüz-
de 50’si birliğimiz tarafından 
karşılanacak.”

UPS Türkiye Genel Mü-
dürü Burak Kılıç da imza tö-
reninde yaptığı konuşmada, 
“UPS olarak Türkiye’de ih-
racatçılarımızın önünü nasıl 
açabileceğimize odaklanıyo-
ruz. Kimya sektörü, son 12 
aylık verilere göre ihracatımı-
zın yüzde 10’undan fazlasını 
temsil ediyor ve İKMİB çatısı 
altındaki ihracatçılarımız yı-

ise, “Ülkemizin bayrak taşıyı-
cısı olarak Türk ihracatçısını 
dünyanın 300’den fazla şehri-
ne ulaştırıyoruz. İhracatçıları-
mıza olan desteğimizi bugün 
eğitim alanında gerçekleş-
tirdiğimiz yeni iş birliğimiz 
ile pekiştiriyoruz. Türk Hava 
Yolları Havacılık Akademisi 
İKMİB üyesi firmalara ulus-
lararası standartlarda eğitim 

IŞBIRLIĞI kapsamında 
İKMİB’e üye olan firmalar, 
tehlikeli maddeler sınıfına 
giren kimyevi ürünlerin gön-
derimleri için gerekli IATA 
sertifikası eğitimini alarak 
numune gönderimini gerçek-
leştirebilecek. Bununla birlik-
te yapılan iş birliğinin, ETGB 
(Elektronik Ticaret Gümrük 
Beyannamesi) ile yapılan hız-
lı ihracatın artışına ve küçük 
paket ihracatına ivme kazan-
dırması bekleniyor. 

İKMİB’in, UPS ve Türk 
Hava Yolları Havacılık 
Akademisi ile Dış Ticaret 
Kompleksi’nde gerçekleştir-
diği protokol imza törenine, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Başkanı İsmail Gülle, 
İstanbul Kimyevi Maddeler 
ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği (İKMİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Adil Pelister, 
UPS Türkiye Genel Müdürü 
Burak Kılıç,Türk Hava Yol-
ları Eğitim Başkanı Müjdat 
Uludağ ve İKMİB Yönetim 
Kurulu Üyesi Ahmet Faik 
Bitlis katıldı.

İmza töreninde konuşan 
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Başkanı İsmail Gül-
le, “2018’i rekor yükselişle 
kapatan Kimyevi Maddeler 
sektörümüz, en çok ihracat 
gerçekleştiren ikinci sektör 
olarak, 2019’un ilk 8 ayında 
da rekor performansını sür-
dürüyor. Bu performansımı-
zı devam ettirebilmenin en 
sürdürülebilir yolu da lojistik 
süreçlerinde ihracatçılarımı-
zın karşılaştığı bürokratik 
engelleri en aza indirebilmek. 
Bugün göz bebeğimiz Türk 
Hava Yolları ve dünyanın en 
büyük taşımacılık firmaların-
dan UPS ile İKMİB arasında 
imzalanan “Tehlikeli Madde-
ler Taşımacılığı ve Eğitimi” 
protokolü ihracatçılarımıza 
sunacakları hizmetlerin koor-

dinasyonu ve firmalarımızın 
bu alandaki bilgi ve eğitim ek-
sikliklerinin kapatılması nok-
tasında önemli bir boşluğu 
dolduracaktır. Bilhassa “teh-
likeli maddeler” ihracatında 
gönderilen numunelerin daha 
hızlı ve dijital ortamda daha 
güvenli yapılabilmesi, ilgili 
sertifikaların sağlanmasında 
büyük bir adımdır. Her sek-
törde ihracatçımızın doğru 
ve nitelikli bilgiye en hızlı 
şekilde ulaşması, küresel bo-
yuttaki varlığımıza önemli bir 
ivme kazandıracaktır. TİM 
olarak hedef pazarlara ilişkin 
dış ticaret verilerine ulaşım, 
potansiyel müşteri bilgileri, 
ülkelerin ürünlerle ilgili di-
namikleri, standardizasyon ve 
sertifikasyona ilişkin bilgileri 
dijital ortamda, ihracatçıları-
mızın tek bir dokunuş ile elde 
edebileceği platformlara taşı-
yoruz” dedi.

İmza töreninde konuşan 
İKMİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Adil Pelister ise, 
“Dünyanın dört bir yanına, 
kimyanın 16 alt sektöründe 
kimyevi madde ve mamulleri 

lın ilk 8 ayında yüzde 11’den 
fazla oranda ihracatlarını 
büyütmeyi başardılar. Biz de 
ihracatçılarımızın önündeki 
engelleri kaldırma kapsa-
mında kimya sektörümüzün 
özelde numune, genelde tüm 
gönderileri için karşılaştıkla-
rı tehlikeli madde gönderimi 
konusunda çalışmalarımızı 
hızlandırdık ve şu an 123 
ülkeye hava yolu ile tehlikeli 
madde ihracatı yapabilir du-
rumdayız. Bu iş birliği pro-
tokolü ile İKMİB üyesi ihra-
catçılarımız tehlikeli madde 
konusunda eğitilecek ve UPS 
ile dünyanın en büyük eko-
nomilerine tehlikeli madde 
sınıfında gönderi yapabilme 
kapasitesine ulaşacak. Bu iş 
birliği ile İKMİB üyesi olan 
tüm UPS müşterileri ayrıca 
avantajlı fiyatlardan da ya-
rarlanabilecek. İhracatçımız 
rakip ülkelere göre bir adım 
önde olacak, yeni fırsatlara, 
yeni pazarlara çok daha hızlı 
erişebilecek” dedi. 

Dış Ticaret Kompleksi’nde 
düzenlenen imza töreninde 
konuşan Türk Hava Yolları E-
ğitim Başkanı Müjdat Uludağ 

sağlayarak onlara yeni pazar-
lara ulaşma noktasında önem-
li bir katkı sağlayacak” dedi.

Türk Hava Yolları
Havacılık Akademisi’nden 

IATA sertifikası
Yapılan iş birliği kapsa-

mında Türk Hava Yolları 
Havacılık Akademisi tarafın-
dan İKMİB’e üye firmalara, 
Tehlikeli Maddeler Kuralları 
(DGR / Kategori 1,2,3,6) 
Temel-Tazeleme Eğitimleri’ne 
ilişkin usul ve esasların eğitimi 
verilecek. Eğitimi başarıyla ta-
mamlayan katılımcılar, IATA 
ve TMKT (Tehlikeli Mal ve 
Kombine Taşımacılık Düzen-
leme Genel Müdürlüğü) onay-
lı sertifikaya sahip olacak.

UPS’ten tehlikeli 
maddeler için özel servis: 

DG Akademi
UPS, Uluslararası Tehlike-

li Maddeler (IDG) genişlet-
me programı ile Türkiye’de 
halihazırda yapılabilen istis-
nai miktarda (EQ) gönde-
rileri, deklarasyon ile sınırlı 
miktarda (LQ) ve yolcu uçağı 
seviyesinde (PAX) taşımaya 
geçerek Türk kimya sektö-
rü için önemli bir adım attı. 
Böylelikle daha önce taşın-
ması mümkün olmayan ya da 
miktar olarak taşınamayan 
kimyevi maddelerin, uygun 
ülkelere numune gönderimi-
ni ve ihracatını mümkün hale 
getirdi. UPS, IDG servisi ile 
taşınması uygun olan gönde-
rilerin, gönderici firmanın 
IATA sertifikalı çalışanı ol-
ması koşulu ile ihracatını ger-
çekleştirilebiliyor. IATA ser-
tifikasına sahip çalışanı olan 
şirketler aynı zamanda ihracat 
ve pratik eğitimlerini DG A-
kademi ile alabilecekler. 

UPS Türkiye, İstanbul, Bur-
sa, Kocaeli, Tekirdağ, Ankara 
ve İzmir’den istisnai, sınırlı 
miktar ve yolcu uçağı seviyele-
rinde numune ve ihracat gön-
derilerini kabul edebilecek. Bu 
şehirlerden alınan gönderiler, 
Express taşımacılığı ile yurt dı-
şındaki teslimat adresine kısa 
sürede teslim edilebilecek.

Tehlikeli Maddeler Taşımacılığı ve 
Eğitimi İşbirliği Protokolü İmzalandı

Türkiye’nin kimya sektöründe ihracatı artırmak ve farklı pazarlara 
ulaşabilmek amacıyla üye firmalarına yönelik çeşitli çalışmalar 
gerçekleştiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği (İKMİB), UPS ve Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi ile 
“Tehlikeli Maddeler Taşımacılığı ve Eğitimi” işbirliği protokolü imzaladı.   

AMAZON Lojistik, bu-
günden itibaren Amazon.
com.tr’de satış yapan binler-
ce kayıtlı işletmenin hizme-
tine sunuldu. Satıcı adına 
ürünü muhafaza eden, pa-
ketleyen ve kargo işlemle-
riyle ilgilenen hizmetiyle 
Amazon, Türk KOBİ’lerin 
işlerini büyütmeye odakla-
nıyor. E-ticaret ekosistemini 
büyütecek hizmetiyle Ama-
zon.com.tr, alıcı ve satıcılar 
için hızlı, güvenilir ve kolay 
e-ticaret deneyimini geliştir-

meye devam ediyor.
Satıcı tarafından 

Amazon’a yollanan ürünler, 
belirli bir düzene göre sırala-
nıp listelendikten sonra satı-
şa hazır hale geliyor. Siparişi 
KOBİ adına alan Amazon, 
süreci ve satış işlemlerini 
yöneterek alıcı ve satıcı için 
güvenilir ve kolay e-ticaretin 
yolunu açıyor. Ürünün pa-
ketlenmesi, kargo aracılığıy-
la müşteriye teslim edilmesi, 
satış sonrası destek ve iade 
gibi süreçlerin tamamını 

da satıcı adına yöneten hiz-
metiyle Amazon, satıcılara 
envanterlerini ve toplam 
satışlarını takip etme kolay-
lığı da sunuyor. Zaman ve 
para tasarrufu sağlayan bu 
hizmetle işletmeler birey-
sel nakliye masrafından ve 
ürünleri ayrı ayrı paketleme 
zahmetinden kurtuluyor.

Amazon Lojistik hiz-
metinden faydalanan iş-
letmeler aynı zamanda 
Amazon’un müşteri hiz-
metlerinden de yararlana-
biliyor. Tüm müşteri geri 
dönüşlerini işletme adına 

yöneten Amazon, işletmele-
re zaman tasarrufu sağlıyor. 

Amazon Lojistik hizme-
tinden küçük ya da büyük 
her ölçekteki her işletme-
nin faydalanabildiğini be-
lirten Amazon.com.tr Ülke 
Müdürü Richard Marriott: 
“Dijital ekonomide işletme-
nin büyüklüğünün hiçbir ö-
nemi olmadığını düşünüyo-
ruz. Amazon olarak küçük 
ya da büyük her işletmenin 
gelişimine destek oluyoruz, 
Amazon Lojistik de bunun 
çok iyi bir örneği. Amazon.
com.tr müşterileri, hızlı tes-

limat ve Amazon’un dünya 
standartlarında sunduğu 
müşteri hizmetinin rahatlı-
ğıyla gittikçe büyüyen eşsiz 
ürün yelpazesine erişebile-
cek” şeklinde konuştu.

Amazon teslimat ayrıca-
lığıyla satılan ürünlere hızlı 
erişim imkanı da sağlayan A-
mazon Lojistik, müşterileri-
ne koşulları sağlayan birçok 
ürün için ücretsiz teslimat ve 
İstanbul içinde geçerli aynı 
gün teslimat hizmeti de da-
hil olmak üzere tüm nakliye 
seçeneklerinden de yararlan-
ma imkanı sunuyor.

Amazon.com.tr Ülke Müdürü 
Richard Marriott
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Lojistiğin Ödülü “ATLAS” 10 Yaşında

Horoz 
Lojistik’te
5 Üst Düzey 
Atama

HER yıl artan ilgi ve yüksek pres-
tijle kesintisiz olarak yoluna devam 
eden lojistik sektörünün en önemli 
ödül organizasyonu “Atlas” 10’un-
cu kez gerçekleşiyor. Organizasyon 
komitesi 2019 yılı yarışma takvimi-
nestart verirken bu yıl rekor sayıda 
başvuru bekleniyor.

“Atlas Lojistik Ödülleri Yarışması 
olarak bundan 10 yıl önce yola çı-
karken sektörün kayda değer çalış-
malarının vitrini olmayı amaçlamış-
tık” diyen Organizasyon Komitesi 
Başkanı İlker Altun; “Geriye dönüp 
geçen dokuz yarışmaya baktığımız-
da yüzlerce kurumsal başvuru ve 
projenin kalitesi, gelecek dönem-
lerde sektörün çok daha ileri gide-
ceğini garanti ediyor. Dünya ticaret 
trafiği üzerinde önemli bir mevkide 
yer alan Türkiye’nin taşımacılık ve 
lojistik endüstrisinde kat edeceği 
daha çok mesafe var. Yarışmamız da 
bu gelişime paralel olarak ilerliyor.” 
şeklinde konuştu.

İlker Altun açıklamasının deva-
mında yarışmaya ilişkin olarak şun-
ları söyledi:

“10 yıllık süreçte geriye dönüp 
baktığımızda Atlas ödülünü almak 
için başvuran kişi ve şirketlerin iti-
barı ile ödülün kendisi arasında o-
lumlu yönde bir etkileşim olduğunu 
söylemek yanlış olmaz. Bu durumu 
rakamlarla ifade etmek gerekirse, 
Atlas’a sahip olmak için geride kalan 
yıllarda 525 kurumsal başvuru ya-
pıldığını, proje dalında 98 başvuru 
olduğunu,internet üzerinden oyla-
narak seçilen sektörün en iyileri da-
lında 135 kişi ve kuruluşunaday ola-
rak oylamaya katıldığını görüyoruz. 

Ekonomik istikrarsızlık zamanla-
rında faaliyetlerini sürdürmeyi başa-
ran herkes, aslında ödülü hak ediyor. 

HOROZ Grup Şirketlerinden 
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri 
ve Tic. A.Ş.‘nin üst yönetim kadro-
larında şirket stratejileri doğrultu-
sunda organizasyonel yapılanmaya 
gidilme kararı alındı.

Yeni yapılanmaya göre; Mehmet 
Aykut Aygüven İcra Kurulu Başkan 
Yardımcılığı, Gürkan Gürbüz İcra 
Kurulu Başkan Yardımcısı, İlker 
Özkocacık Yurtiçi Lojistik Grup 
Başkanı, Naci Altun UKT Grup 
Başkanı Sinan Cem Savcı ise İş Ge-
liştirme Grup Başkanı pozisyonun-
da göreve başladı.

Ancak Lojistik Ödülü Atlas’ı almak 
için öncelikle aday olmak gerekiyor. 
Titizlikle oluşturulan objektif puanla-
ma yöntemi ve saygın jürimizin değer-
lendirmesiyle son derece adil bir orga-
nizasyon gerçekleştirmekteyiz. Yeni 
ödüller için sektörün tüm taraflarını 
yarışmaya katılmaya bekliyoruz.”

Lojistik Ödülleri Yarışması ve 
yarışmanın özel ödülü ATLAS, 14 
Kasım 2019 tarihinde gerçekleştiri-
lecek törenle sahiplerini bulacak.

Organizasyon Komitesi Başkanı 
İlker Altun

Birinci sayfadaki haberin devamı
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KÜRESEL seyahat uzman-
ları, APEX Resmi Havayolu 
Değerlendirmeleri’nin açık-
landığı APEX / IFSA Ödül-
leri için Los Angeles Kongre 
Merkezi’nde bir araya geldi. 
Değerlendirmede yolcular, 
Temmuz 2018 ile Haziran 
2019 arasında, dünya çapında 
yaklaşık 600 havayolu şirke-
tinin bir milyonun üzerinde 
uçuşunu puanlayarak 2020 
yılının yıldızlarını seçtiler. 

A321 Neo’larda kanat uçla-
rında yapılan modifikasyon-
larla birlikte, önceki model-
lere göre en az yüzde 15 yakıt 
tasarrufu sağlanıyor.

Pegasus Hava Yolları Ge-
nel Müdürü Mehmet T. 
Nane, “Pegasus Hava Yol-
ları olarak, filomuzu yeni 
nesil çevreci uçaklarla adım 

mızı belgelemiş olduk. Ti-
caret Bakanlığı ve Gümrük 
Müdürlüğü’nün şirketimize 
gösterdiği güvenden büyük 
gurur duyduk. Sertifikanın 
şirketimize ve çalışanlarımıza 
yeni sorumluluklar da getir-
diğini biliyoruz. Buna uygun 
olarak tüm gümrük süreçlerin-
de prosedürlere her zaman ol-
duğu gibi tam uyum sağlamaya 
büyük özen gösteriyoruz. Bu 
sertifikayı Gümrük Müdürlü-
ğü ile iş birliğimizin daha da 
ileriye taşınmasında önemli 
bir adım olarak görüyor, önü-
müzdeki dönemde daha da 
yakın çalışma fırsatı bulacağı-
mıza inanıyoruz” dedi.

Business Class kabin tasarı-
mımız, havacılık endüstri-
sinde çığır açan yeni evimiz 
İstanbul Havalimanı ve bu-
lutların üzerindeki ayrıcalık-
lı hizmetlerimiz ile bir deği-
şim yaşıyoruz. Bu değişimin 
yolcularımız tarafından beş 
yıldızla ödüllendirildiğini 
görmek mutluluk veriyor. 
APEX’e ve birlikte uçtuğu-
muz tüm değerli konukları-
mıza, bu gayretimizi görüp 

ACF (Airbus Cabin Flex) 
konfigürasyonlu A321 Neo 
tipi uçaklarımız çevresel 
ayak izlerini azaltacak.” dedi.

 “Hedefimiz 
misafir deneyimini

mükemmelleştirmek”
Misafirlerinin seyahat 

deneyimini mükemmelleş-
tirmenin şirket olarak en 
öncelikli hedeflerinden ol-
duğunu belirten Mehmet T. 
Nane, “Dijital dönüşümü-
müz çerçevesinde yenilikçi 
uygulamalarımıza her geçen 
gün bir yenisini ekliyoruz. 
Filomuza katılan yeni uçak-
larımızla da misafirlerimize 
keyifli bir uçuş deneyimi 
sunmayı amaçlıyoruz. Tes-
lim aldığımız ilk A321 Neo 
uçağımız 239 koltuk kapasi-

takdir ettikleri ve bizi bu de-
ğerli ödüle üst üste üçüncü 
kez lâyık gördükleri için son-
suz teşekkür ediyoruz.” dedi.

APEX; ikram, uçak içi eğ-
lence, koltuk konforu ve Wi-
Fi gibi hizmet başlıklarına 
yönelik yolcuların sağladık-
ları geri bildirimleri, değer-
lendirme süreçlerinin tamamı 
için tek kaynak olarak değer-
lendiren ilk derecelendirme 
programı olarak öne çıkıyor.

tesi ile filomuzdaki diğer u-
çaklarımızdan farklılaşıyor.” 
şeklinde konuştu.

Filolarını yeni nesil çevre-
ci uçaklarla adım adım bü-
yütmeye ve gençleştirmeye 
devam ettiklerini ifade eden 
Nane, sözlerine şöyle devam 
etti: “Türkiye’nin büyük bir 
turizm potansiyeli olduğunu 
hepimiz biliyoruz. 2024 yı-
lının sonuna kadar filomuza 
katacağımız yeni uçaklarımız, 
bu potansiyeli ortaya çıkar-
mada bize itici bir güç olacak. 
Biz de Pegasus olarak bu güç-
le ve yenilikçi teknolojilerle 
geliştirdiğimiz örnek uygu-
lamalarımızla, ülkemizin tu-
rizm alanındaki büyümesinin 
en büyük destekçilerinden ol-
maya devam edeceğiz.” dedi.

Havayolu şirketleri; koltuk 
konforu, kabin servisi, yiye-
cek ve içecek, eğlence ve Wi-
Fi kategorilerinde beş yıldız 
üzerinden değerlendirildi. 
Değerlendirme sonucunda 
bayrak taşıyıcı üst üste üçün-
cü kez beş yıldız ortalaması ile 
ödüllendirildi.

Türk Hava Yolları Yöne-
tim Kurulu ve İcra Komi-
tesi Başkanı M. İlker Aycı 
ödülle ilgili yaptığı açıkla-
mada; “Türk Hava Yolları 
olarak misafirlerimize se-
yahatlerinin her aşamasın-
da mükemmelliği sunmayı 
hedefliyoruz. Dreamliner 
tipi uçaklarımızda yenilenen 

adım genişletmeye devam 
ediyoruz. 2024 yılına kadar 
filomuzun yarısını oluştur-
masını hedeflediğimiz Air-
bus A320 ailesinin en büyük 
üyesi olan A321 Neo tipi 
uçaklarımızın ilkini teslim 
almanın mutluluk ve guru-
runu yaşıyoruz. Yeni nesil 
çevreci motorlara sahip, 

PEGASUS Hava Yolları, 
2012 yılında sipariş ettiği ve 
verildiği tarih itibarıyla Türk 
sivil havacılık tarihinde bir 
seferde verilmiş en büyük 
sipariş olan 100 uçaklık Air-
bus siparişinin ilk A321 neo 
tipi uçağını filosuna kattı. 11 
Eylül’de teslim alınan TC-
RBA tescilli yeni A321 Neo 
uçağa, Pegasus’un filoya yeni 
katılan uçaklara çalışanların 
kız çocuklarının isimlerini 
verme geleneği sürdürülerek 
“Asem Zümra” adı verildi. 
Pegasus’un yeni A321 Neo’su, 
yeni nesil çevreci motorları 
sayesinde çevresel ayak izleri-
ni azaltıyor.

Airbus tarafından üretilen 
orta menzil tek koridorlu 
uçak ailesine en son ekle-

DHL Express, Gümrük ve 
Dış Ticaret Müdürlüğü tara-
fından yalnızca mevzuat uya-
rınca belirtilen koşulları yeri-
ne getiren güvenilir şirketlere 
verilen Yetkilendirilmiş Yü-
kümlü Sertifikası’nın (YYS) 
sahibi oldu.

“Authorized Economic 
Operator”(AEO) adıyla ulusla-
rarası geçerliliğe de sahip bulu-
nan sertifika, gümrük yüküm-
lülüklerini yerine getiren, kayıt 
sistemi düzenli ve izlenebilir 
olan, mali yeterlilik, emniyet ve 
güvenlik standartlarına sahip 
bulunan, kendi oto kontrolünü 
yapabilen firmalara veriliyor. 

İstanbul Gümrük ve Dış 

nen A321 Neo tipi uçaklar, 
ailenin en büyük üyesi konu-
munda bulunuyor. Sahip ol-
dukları yeni nesil LEAP-1A 
motorların teknik özellikleri 
sayesinde, gerek havaalanları 
ve yaşam yerleri gerekse ka-
bin içine olan etkisi dikkate 
alındığında önceki modellere 
göre en az yüzde 50 daha ses-
siz olan A321 Neo’ların yıllık 
karbon salınımları da çok da-
ha az olarak gözlemleniyor. 

Ticaret Bölge Müdürü Yalçın 
Özden’in takdim ettiği serti-
fikayı DHL Express Türkiye-
adına Operasyondan Sorum-
lu Genel Müdür Yardımcısı 
Mustafa Tonguç aldı. 

Mustafa Tonguç, konuya 
ilişkin değerlendirmesinde, 
“Hızlı hava kargo taşımacılı-
ğı sektöründe bu sertifikaya 
sahip ilk ve tek şirket olarak, 
gümrük nezdinde emniyet 
ve güvenilirlik, izlenebilirlik, 
bilgi ve belgeye erişebilirlik 
gibi bazı koşulları sağladığı-

THY 2020 Yılının Beş Yıldızlı 
Küresel Havayolu Seçildi

Pegasus’un İlk A321 Neo Tipi Uçağı Filoya Katıldı

DHL Express’e
Gümrükte Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Sertifikası

Rize-Artvin Havalimanı’nın 
Yüzde 40’ı Tamamlandı

Türk Hava Yolları (THY) dünyanın en güvenilir ve saygın havacılık 
organizasyonlarından biri olarak kabul gören APEX (Havayolları 
Yolcu Deneyimi Derneği) tarafından “2020 Yılının Beş Yıldızlı Küresel 
Havayolu” seçildi.   

Pegasus Hava 
Yolları’nın 100 
uçaklık Airbus 
siparişinin 239 
koltuğa sahip ilk
A321 Neo tipi uçağı 
filoya katıldı.    

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanlığı’nca 766 hektar-
lık alanda projelendirilen 
ve temeli 2 yıl önce Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından atılan, 
Türkiye’nin deniz dolgu-
suna inşa edilecek 2’nci 
havalimanı Rize-Artvin 
Havalimanı’nın yüzde 40’ı 
tamamlandı. Gelecek ay ha-
valimanı üst yapı inşaatı iha-
leye çıkarılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Cahit Turhan, Rize-
Artvin Havalimanı inşaatına 
ilişkin “Havalimanı altyapı 
tesisleri inşaatının tamamı 
düşünüldüğünde projenin 
yüzde 40’a yakınını tamam-
lamış bulunuyoruz.

Kapsamlı bir etüt ve fizi-
bilite yaptırdık ve böylece 
bu noktada Rize-Artvin 
Havalimanı’nın yapımını 
başlattık. Rize- Artvin Ha-
valimanı, Avrupa’nın deniz 
üzerine kurulan ilk havali-
manı olan Ordu-Giresun 
Havalimanı’ndan sonra, 
ülkemizin deniz üzerine 
dolgu yöntemiyle inşa edile-
cek ikinci havalimanı oldu.” 
diye konuştu.

Havalimanının pist uzun-
luğunun 3 bin metre, geniş-
liğinin 45 metre olarak inşa 
edildiğini kaydeden Turhan, 
265 metre uzunluğunda 24 
metrelik genişlikte taksi yo-
luyla da aprona bağlanacağı-
nı aktardı.

Turhan, yılda 3 milyon 
yolcuya hizmet edecek ha-
valimanının yaklaşık 30 bin 
metrekare kapalı alanıyla 
bölgenin en büyük havali-
manlarından biri olacağına 
dikkati çekerek, “Bu önemi 
nedeniyle de bu dev projeyi 
her ne kadar 2022 yılında 
hizmete açacağımızı söyle-
sek de hedefimizi yükselttik, 
çalışmalarımızı hızlandır-
dık. Bu projeye, bölgeye sağ-
layacağı katkılar nedeniyle 
büyük önem verdiğimiz için 
7 gün 24 saat çalışıyoruz 
çünkü bu havalimanı, Rize 
ve Artvin’in kent merkezi ile 
turizm potansiyeli olan ilçe-
lerinin gelişmesine önemli 
katkı sağlayacak” dedi.
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Üç yıl geçerlilik süresi olan ve ilk 
olarak 2016 yılında alınan sertifi-
kaların yenilenme sürecinde yönelik 
eğitimler, Turkish Airlines Aviation 
Academy ile planlanmış olup, IATA 
tarafından gerçekleştirilen denetim-
ler sonrası başarı ile tamamlanmış; 
‘’Turkish Airlines INC (Air Carri-
er) ve Atatürk Airport (ISL)’’ istas-
yonuna ait sertifika geçerlilik sürele-
ri uzatılmıştır.

Turkish Cargo, ısı ve zaman has-
sasiyeti yüksek öneme sahip; ilaçlar, 
aşılar, biyoteknoloji ürünleri, teşhis 
numuneleri, hassas medikal cihazlar, 
organlar, dokular gibi sağlık açısın-
dan son derece önemli olan gönderi-
lerin taşıma sürecinde; soğuk zincir 
ürünlerinin bütünlüğünün korun-
masında hassas ve öncelikli hareket 
etmekte ve IATA CEIV Pharma 
sertifikasının yeterlilik kriterlerine 
göre operasyonlarını yürütmektedir.

Başarılı özel kargo operasyonla-
rında, 3 bin 500 m² özel kargo de-
polama tesisinde dedike ekiplerce, 
birbiriyle uyumlu olan elleçleme 

AIR France, Paris Charles de Gaulle 
Havalimanı ile bir iş birliğine imza 
attı. 2020 yılından itibaren, bu ha-
vaalanında kontrol edilen bagajlar 
bir RFID (Radio Frequency Iden-
tification) çipi ile etiketlenecek. Bu 
sayede yolcular, seyahat boyunca ba-
gajlarını takip edebilecekler.

Bu yeniliğin faydalarına değinen 
Air France Baş Operasyon Direktö-
rü Alain-Hervé Bernard, “Bu tekno-
loji, bagajın takibini ve tanımlanma-
sını geliştirmek, optimum güvenlik 
koşullarında transferini garanti et-
mek; aynı zamanda havacılık ma-
liyetlerini azaltırken eksik eşyaları 
bulmak için harcanılan zamandan 
kazanarak operasyonel performan-
sımızı arttırmak için yenilikçi bir çö-
züm sunuyor” ifadelerini kullandı.

prosedürlerini uygulayan Turkish 
Cargo; aktif ısı kontrollü olan En-
virotainer ve CSafe konteynerleri, e-
lektrikli klima kabı olan Opticooler, 

Termal Dolly ve termal izolasyon ö-
zellikli battaniye olan tek kullanım-
lık termal örtüler kullanarak yüksek 
hassasiyete haiz sağlık ürünlerinde 

riski minimize etmektedir.
İlaç ve medikal malzeme içerik-

li gönderiler için oluşturduğu özel 
ürünleriyle hareket eden ve sevkiyat 

kalitesini dünyanın en büyük ilaç şir-
ketleriyle buluşturan Turkish Cargo, 
geniş uçuş ağı sayesinde 126 ülkeye 
hava kargo hizmeti sunmaktadır.

Dünyanın en fazla ülkesine uçan hava kargo markası Turkish Cargo, 
sağlık ürünlerinin hava yolu ile taşınmasındaki tüm süreçlerde gösterdiği 
başarısını, “Bağımsız Denetçilerin Mükemmeliyet Merkezi” olarak adlandırılan, 
IATA CEIV (Center of Excellence for Independent Validators) Pharma sertifikasının 
geçerlilik süresini 2022 yılına kadar uzattı.

Turkish Cargo IATA CEIV 
Pharma Sertifikasını Yeniledi

“Bagajım 
Nerede?” 
Endişesine Son
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yapıldığını ve halen büyük bir 
potansiyel olduğunu gördüm.

Farklı bağlantılar için somut 
projeleriniz var mı?

Bugünlerde her türlü ola-
sılığı inceliyoruz ama elbette 
temel hedeflerimizden biri 
ağımızın kalan kısmını bağ-
layabilmek. Böylece Baltık 
ülkelerine kadar hizmet suna-
bileceğiz. Sadece Ghent’ten 
İngiltere veya İsveç’e değil de 
böyle geniş bir ağ kurmak bi-
ze daha ilgi çekici geliyor. 

Anlaşmasız bir Brexit sonra-
sı Avrupası’nda Türkiye de 
dahil olmak üzere ticaretin 
yönü nasıl olur?

Türkiye’deki işin önemli 
bir kısmını oluşturmasa da 
Brexit tabii ki DFDS ağının 
kalan kısmı için önemli bir 

konu. Açıkçası tam olarak 
neler olacağını söylemek 
zor, sonuç iki türlü de ola-
bilir. İngiltere Türkiye’nin 
bir numaralı ticaret partneri 
değil ama belki bazı fırsatlar 
doğabilirdi; hiçbir zaman 
net olarak bilemezsiniz. 

Kuşak ve Yol Projesi’nin 
dünya ticareti üzerindeki 
etkileri konusunda ne düşü-
nüyorsunuz?

Bazı şeyler değişecek ama 
buradaki pazarı etkileyip 
etkilemeyeceğini söylemek 
zor. Elbette Uzak Doğu ile 
bu bölgeyi bağlama olanağı 
sunacaktır. Buna bağlı ola-
rak gelecek yükleri,iş ağımız 
ile daha da uzaklara taşıma 
fırsatı doğabilir. Bölgeye 
daha fazla yük gelirse bura-
yı Uzak Doğu malları için 
bir üs haline getirmek hepi-
miz açısından ilginç olacak-
tır. Biz aslen Avrupalı veya 
Akdenizli bir oyuncuyuz. 
Dünya ticaretine ilişkin özel-
likle de Brexit, Avrupa’nın 

entegre oldu mu yoksa hala 
ayrı bir yapı gibi mi hareket 
ediyor? Gelecekte firma-
nızı ve Türk taşımacılarını 
ne bekliyor?  U.N. RO-RO 
kimliğinden geriye kalan bir 
şey oldu mu?

Eski kimlikten geriye çok 
fazla şey kaldı. 1994yılında-
ki kurucularımızı hatırlamak 
mecburiyetindeyiz çünkü 
bugün onlar bizim müşterile-
rimiz. Kurucularımızı unut-
madık. Entegrasyon süreci-
nin bizim açımızdan oldukça 
başarılı geçtiğini söyleyebili-
rim. Firma ismini değiştirdik 
ama halen yapılması gereken 
çok şey var. Görevimiz Türki-
ye’deki şirketi sistem, tarifeler 
gibi konularda DFDS ağının 
kalan kısmı ile aynı ve uyum-
lu hale getirmek ama halen  
bu konuda eksiklerimiz var. 
Bugünlerde bunlarla uğra-
şıyoruz. DFDS Akdeniz İş 
Birimi’ni bugün son derece 
sadık müşterilerimiz konu-
munda olan kurucularımıza 
ve U.N. RO-RO geçmişi-

yapamayacağım. Burada ve 
bölgede kendi iş alanımız da-
hilinde genişlemek istiyoruz. 
Tümçalışma ağımızda işimizi 
organik büyüme ile genişlet-
mek bizim için kesintisiz ola-
rak devam eden bir süreçtir. 

Bu iş lojistik alanını da kap-
sıyor mu?

RO-RO işini kapsıyor.

Pazarın genel durumuna 
ilişkin başka söylemek iste-
diğiniz bir şey var mı?

Açıkçası pazarda bazı zor-
luklar var ama müşterilerimiz 
halen bize sadıklar ve bunun 
için minnettarız. Ama elbette 
hepimiz için zor bir dönem. 
TL’nin Euro karşısında za-
yıflaması nedeniyle pazarda 
dengesizlik var. İthalat çok 
düştü ve bu durumdan biz de 
muzdaribiz. DFDS, DFDS 
Akdeniz İş Birimi’ni hem 
şirketi hem de bölgeyi geliş-
tirmek için kurdu. Ekonomik 
dalgalanmanın tamamen far-
kındayız. Bu durum bizi ve 

KRITIK bir dönemde U.N. 
RO-RO’yu satın alan DFDS, 
DFDS Akdeniz İş Birimi 
olarak marka geçiş sürecini 
tamamladı. Stratejikbir ya-
tırım kararı ile el değiştiren 
U.N. RO-RO, Türkiye’nin 
uluslararası pazara açılan en 
önemli şirketlerinden biriy-
di. Gerek kuruluşu gerekse 
gelişimi açısından önemli bir 
başarı hikayesi yazan U.N. 
RO-RO, DFDS tarafından 
satın alınmasıyla birlikte 
DFDS Akdeniz İş Birimi ola-
rak yeni ufuklara yelken açı-
yor. DFDS sistemini en ince 
ayrıntılarına kadar bilen ve 
bunu Türkiye’de uygulamak 
üzere Akdeniz İş Birimi Baş-
kan Yardımcısı olarak göreve 
başlayan Lars Hoffmann ile 
yeni yapılanma, Türkiye paza-
rı ve global gelişmeler üzerine 
bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Altınay Bekar: Türkiye özel-
likle kredi derecelendirme 
kuruluşları tarafındanbir 
sürediryatırım için en ideal 
ülkeler arasında listelenmi-
yor. DFDS böyle bir ortam-
da önemli bir Türk şirketini 
satın alarak yatırım yaptı.
Yatırımınızı nasıl değerlen-
diriyorsunuz? 
Lars Hoffmann: Genel 
olarak baktığımızda mem-
nunuz. Şirketi satın aldığı-
mız dönemdeTürkiye’nin 
ekonomisini de göz önünde 
bulundurduk. Kimilerine 
görebu satın almayı zirve-
deyken yaptık ama biz bu-
nun kendi açımızdan doğru 

bir karar olduğuna eminiz. 
Bugün Türkiye’de çalkantı-
lar olabilir amayaptığımız işe 
inanıyoruz ve Türkiye’de bü-
yük bir potansiyel görüyoruz. 
Bizler ‘endüstriyel alıcıyız’, 
bu nedenle de şirketi satmak 
amacıyla burada değiliz. Şir-
keti geliştirmek zorundayız. 
Türkiye’nin ekonomisinde de 
ilerleme görmemiz gerekiyor; 
ekonomi iyi gitmezse müşte-
rilerimizin durumu iyi olmaz 
ve dolayısıyla bizim durumu-
muz da iyi olamaz. Türkiye’de 
tek ihtiyacımızın bu olduğu-
nu düşünüyorum. Ama biz 
burada yaptığımız yatırıma 
son derece güveniyoruz ve ya-
tırımımızdan mutluyuz.

Türkiye ticaret potansiyeli 
açısından önemli mi yoksa 
Türkiye’yi uluslararası ope-
rasyonlarınız için önemli bir 
ayak olarak mı görüyorsunuz?

Her ikisi de. Türkiye’nin 
ve tüm bölgenin bir potansi-
yelivar ve biz bu potansiyeli 
henüz tam olarak kullanmı-
yoruz. Büyümeye ilişkin bir 
sonraki olası adımımız, tren 
ile Ghent’e bağlananiş ağımı-
zın kalanını da önemli ölçüde 
operasyon yaptığımız Kuzey 
Avrupa’dan Akdeniz’deki ser-
vislerimize bağlamaya yönelik 
olacaktır. İstanbul’da bulun-
duğum bu kısa süre içinde bu-
rada müşterilerimiz ile çok iş 

ne saygıda kusur etmeden 
DFDS sistemine dahil etme-
ye çalışıyoruz.

Türkiye’de başka satın al-
malar yapmayı düşünüyor 
musunuz?

DFDS olarak her zaman 
satın alma fırsatlarının peşin-
deyiz ama şu anda bir yorum 

müşterilerimizi zorluyor ama 
İstanbul’da doğru bir yatırım 
yaptığımıza eminiz. Bunu 
uzun vadeli bir yatırım olarak 
görüyoruz ve işlerin yeniden 
gelişeceğinden şüphemiz yok.

Son dönemde iki yeni gemi 
yatırımı yaptınız. Başka ya-
tırımlarınız olacak mı?

Yeni büyük gemilerimizden 
ikisini Türkiye’ye getirerek 
burada önemli bir yatırım yap-
tık. Bu gemilerle büyümede 
bir katalizör etkisi yaratmayı 
umuyoruz. Gemiler yaklaşık 
450 araç taşıyabiliyor ve yüz-
de 70 daha fazla kapasiteye 
sahipler. Gemiler Türkiye’ye 
tam da kriz döneminde geldi 
ama performans anlamında 
iyi durumdayız. Yeni gemile-
rin kalanları ağımızdaki başka 
bölgelere gidecek. Yatırım an-
lamında İstanbul’da ayrıca bü-
yük bir IT Geliştirme Merkezi 
kurduk. Tüm DFDS ağına yö-
nelik IT sistemleri geliştirmesi 
için çok sayıda iyi eğitimli ve 
yetenekli kişiyi işe aldık. 

Biraz da kendi iş geçmişi-
nizden söz eder misiniz? 
Istanbul’daki bu deneyimin 
kariyer gelişiminiz üzerinde 
nasıl etkileri olmasını bekli-
yorsunuz?

5 yıldır DFDS’de Dani-
marka ve Almanya’daki güzer-
gahlarımız ve terminallerimiz 
için çalışıyorum. Ondan önce 
15 yıl boyunca Avrupa çapın-
da operasyonları olan Dani-
markalı bir taşımacılık şirke-
tinin CEO’su olarak çalıştım. 
Son iki yıl Dubai’de görev 
yaptım. Yani iş deneyimim 
hep taşımacılık ve lojistik ala-
nında oldu. Türkiye’ye ilişkin 
düşüncelerim –İstanbul’un 
trafiği dışında– çok olumlu. 
Müşterilerimiz çok sıcak ve 
ilişkiye önem veren insanlar. 
Benim görevim sistemleri ku-
rarak son derece iyi bildiğimiz 
kültürel farklılıklara saygı çer-
çevesi içinde şirketi tamamen 
‘mavi’ hale getirip DFDS’in 
son aşamasına taşımak. 

ekonomisi gibi konularda 
herkesin bazı endişeleri var. 
Ben 2008-2009’da yaşadık-
larımıza oranla daha dengeli 
bir durumda olduğumuza ve 
piyasaların daha kontrollü 
olduğuna inanıyorum.

DFDS Akdeniz Iş Birimi, 
DFDS sistemine tam olarak 

Lars Hoffmann: DFDS Akdeniz İş Birimi
Olarak Türkiye Yatırımımızdan Memnunuz

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Lars Hoffmann

DFDS’in Türkiye’ye getirdiği 237 metre uzunluğundaki Akdeniz’in en büyük Ro-Ro gemisi
6 bin 700 liner metrelik 450 TIR taşıma kapasitesiyle hizmet veriyor.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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TCDD Genel Müdürü Ali İhsan 
Uygun, toplantının açılışında yap-
tığı konuşmada, Asya, Avrupa, Orta 
Doğu ve Afrika arasında doğal köp-
rü görevi gören Türkiye’deki demir-
yolu sektörünün, 2003’ten itibaren 
devlet politikası olarak ele alınmaya 
başlandığını anımsattı.

Bugüne kadar yapılan büyük 
yatırımlar kapsamında, özellikle 
ulaştırma hareketliliğinin yoğun 
olarak yaşandığı doğu-batı korido-
ru üzerindeki ulusal ve uluslararası 
demiryolu hatlarının tamamının ye-
nilendiğini anlatan Uygun, demir-
yollarının kültürleri, coğrafyaları ve 
halkları birleştiren özelliğini dikkate 
alarak, bölgedeki ülkelerle mevcut 
işbirliklerini artırmak ve yeni işbir-
liği alanları oluşturma gayreti içinde 
olduklarını kaydetti.

İstanbul Boğazı’nı deniz altın-
dan geçerek kesintisiz demiryolu 
taşımacılığına izin veren Marmaray 
ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hat-
tının, büyük fırsatlar sunduğunu 
dile getiren Uygun, şöyle devam et-
ti: “Son yıllarda Türkiye, Azerbay-
can, Gürcistan ve Rusya arasındaki 
ticaret hacminin arttığı malumla-
rınızdır. Ülkelerimizin demiryolu 
idareleri olarak hizmete açtığımız 
Bakü Tiflis-Kars demiryolu hattı-
nın daha aktif hale getirilerek taşı-

TCDD Genel Müdürü ve Yöne-
tim Kurulu Başkanı İsa Apaydın ile 
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Mü-
dürü ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Veysi Kurt görevlerinden alındı. 

Atama kararları Türkiye Cumhu-
riyeti Devlet Demiryolları İşletmesi 
(TCDD) Genel Müdürü ve Yöne-
tim Kurulu Başkanı İsa Apaydın ile 
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdü-
rü ve Yönetim Kurulu Başkanı Veysi 
Kurt görevlerinden alındı.

Bu suretle boşalan TCDD Ge-
nel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu 
Başkanlığına aynı yer Genel Mü-
dür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali İhsan Uygun, TCDD 
Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü 
ve Yönetim Kurulu Başkanlığına 
ise Karayolları Genel Müdürlüğü 
Genel Müdür Yardımcısı Kamuran 
Yazıcı atandı.

TCDD Genel Müdür Yardımcılı-
ğına Öner Özgür, Devlet Hava Mey-
danları İşletmesi (DHMİ) Genel Mü-
dür Yardımcılığına ise Yunus Emre 
Ayözen’in atamaları gerçekleştirildi.

aldığını söyledi.
Demiryolu sektöründeki küresel 

serbestleşme çalışmaları sonucunda 
demiryolu idarelerinin özel sektör-
le işbirliği yapmasının önemli hale 
geldiğini anlatan Uygun, “Demir-
yolu idareleri olarak sıklıkla bir 
araya geliyor olmamız, demiryolu 
taşımacılığına verdiğimiz önemin 
ve işbirliklerimizi geliştirmeye yö-
nelik istek ve arzularımızın göster-
gesidir” diye konuştu.

Bakü-Tiflis-Kars Güzergahında Taşımacılık Artıyor

TCDD’de Görev
Değişikliği

ma miktarının, dolayısıyla da tica-
ret hacminin daha da artırılması söz 
konusudur.”

Uygun, bölgedeki demiryolu 
idareleri arasında ikili ve çoklu 
görüşmeler sonucunda Türkiye, 
Azerbaycan, Rusya ve Gürcistan 
arasında yeni işbirliği fırsatlarının 
önünün açıldığına dikkati çeke-
rek, girişimler sonucunda muta-
bık kalınan konular arasında ça-
lışma grubu kurulmasının da yer 
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rimliliğin optimum noktasını 
yakalamaya yardımcı olan EV 
Auto, menzil artırıcı motorun 
etkinleştirilip etkinleştirilme-
yeceğine karar vermek için 
aracın kontrol algoritmala-
rını ve akü enerji seviyelerini 
ve mevcut sürüş senaryosunu 
takip ediyor. EV Now emis-

yonsuz sürüş için depolanan 
akü enerjisinin kullanımına 
öncelik vererek akü seviyeleri 
minimum şarj durumuna ula-
şana kadar menzil arttırıcıyı 
devre dışı bırakıyor. EV Later, 
menzil arttırıcıya (benzinli 
motor) öncelik vererek ve da-
ha sonra kullanıma hazır olan 
mevcut pil şarj seviyesini en 
verimli şekilde korumak için 
rejeneratif şarjdan yararlanı-
yor. EV Charge ise, daha fazla 
EV Now sürüş gerektiğinde 
–0 emisyonlu bölge girişleri 
için- bataryayı doldurmak ve 
araca güç vermek için benzin-
li motoru kullanıyor. 

Otomatik vites kolu üze-
rinde bulunan L seçeneği ise 
sürücülere rejeneratif şarj siste-
minin sağladığı enerji geri ka-
zanım derecesini ve fren yardı-
mı konusunda yardımcı oluyor.
Sıfır emisyonlu bölgelerde 
sadece elektrikli operasyon 

nasıl sağlanacak?
Standart olarak sunulan 

FordPass Connect entegre 
modem teknolojisi ile hem 
aracın verimliliği hem de 
daha uygun kullanımında 
maksimum fayda sağlanması 
beklenirken 2020’nişn ba-
har aylarında sunulacak olan 
Geofencing modülü düşük 
emisyonlu bir bölgeye girdi-
ğinde aracı otomatik olarak 
sıfır emisyonlu sürüş EV Now 
moduna geçirebilecek. Bu 
şekilde mahalli idarelerden 
gelebilecek cezaların önüne 
geçilmesi hedefleniyor. An-

FORD’UN uzun zamandır 
üzerinde çalıştığı Transit Cus-
tom ve Tourneo modellerinin 
seri üretimleriyle test sürüşleri 
Stockholm’de gerçekleştirildi. 
Sıfır emisyonlu taşımacılığı, 
menzil endişesi taşımadan 
sunmayı amaçlayan Plug-In 
Hybrid teknolojisini (Kablolu 
şarj hibrid) markanın iddialı 
ticarileri Transit ve Tourneo 
Custom’da kullanan Ford, sa-
dece elektrikli olarak 56 kilo-
metre menzil sunarken 1.0 lit-
re EcoBoost benzinli motorla 
donattığı araçla 500 kilomet-
reyi aşan menzil sağlıyor. 

Kompakt batarya ünite-
sinin zeminin altına yerleş-
tirilmesiyle Transit Custom 
Plug-In Hybrid, 1,130 kg net 
taşıma kapasitesi ve 6 metre-
küp hacimle modelin dizel 
versiyonlarıyla aynı değerleri 
sunarak taşıma niteliklerin-
den ödün vermiyor. 

Transit Custom PHEV ve 
Tourneo Custom PHEV ba-
tarya paketiyle birlikte 8 yıl ve 
160 bin kilometre garantiyle 
satışa sunulacak. 

Yeni modellerle birlikte 
Ford, 1 tonluk hafif ticari araç 
segmentinde plug-in hybrid 
teknolojisini ve 0 emisyon 
imkanı sunan ilk marka ol-
du. Türkiye’deki Ford Oto-
san tesislerinde üretilerek 
Avrupa’ya ihraç edilecek olan 
model, her geçen gün sayısı 
artan düşük emisyonlu alan-
ları genişleten şehirlerde sür-
dürülebilir alternatif olacak. 

Transit Custom Plug-In 
Hybrid, gücünü 13,6 kWh ka-
pasiteli lityum-iyon batarya ta-
rafından beslenen elektrik mo-
torundan alırken 1,0 litrelik 
EcoBoost benzinli motor men-
zil uzatıcı araçta yer alıyor.  Ön 
tamponun sol tarafına yerleşti-
rilen  şarj noktası, yeni Transit 

Custom Plug-in Hybrid’in 240 
voltluk bir ev akımıyla 4,3 sa-
atte veya sanayi tipi-2 AC araç 
şarjıyla 2,7 saatte şarj edilme-
sini sağlıyor. Ayrıca sürüş es-
nasında araç yavaşlarken veya 
fren yaparken rejeneratif şarj 
ile ek elektrik enerjisi batarya-
da depolanabiliyor. 

Yakıt tüketimi 
100 kilometre 2,7 Litre 

NEDC standartlarına göre 
100 kilometrede ortalama 2,7 
litre benzin tüketimi ve 60 g/
km CO2 emisyon değerleri 
sunan Transit Custom Plug-
In Hybrid’in elektrik motoru 
92.9 kW güş sağlıyor. Yolcu 
modeli Transit Custom Plug-

In Hybrid ise 100 kilomet-
rede 3,1 litre yakıt tüketimi 
ve 70 g/km CO2 emisyon 
salınımı sunuyor. Tamamen 
elektrikli sürüş menzili 53 ki-
lometre olarak gerçekleşiyor. 

Yük taşımaya yönelik Tran-
sit Custom PHEV modelinin 
yanı sıra markanın insan taşı-
macılığına yönelik aracı To-
urneo Custom’ın da PHEV 
modeli tanıtıldı. 8 koltuğa 
sahip araç, Transit Custom’la 
aynı güç aktarma organlarına 
sahip olacak.

Elektrikli sürüş modları
Araçta seçilebilir dört sürüş 

modu EV modu, sürücünün 
mevcut akü şarjını nasıl ve ne 
zaman kullanacağını seçmesi-
ni sağlıyor. Performans ve ve-

için 10 ileri otomatik şanzı-
manın da yakın zamanda su-
nulmaya başlanacağı belirtil-
di. 105, 130, 170 ve yeni 185 
beygir gücüne/415 Nm torka 
sahip motor, yüzde 7’ye varan 
yakıt verimliliği sunuyor. 

Ağırlık azaltma programıy-
la birlikte sınıfının en yük-
sek taşıma kapasitesi sunan 
araçları arasına giren Yeni 
Transit’le 80 kg daha fazla yük 
taşınabilecek. Taşıma kapasi-
tesinin yapılan geliştirmelerle 
1,418 kilograma (Transit 350 
L2H2) çıktığı kaydedildi. 

2019 yılının ilk aylarında 
yapılan açıklamalarda belir-
tildiği gibi tamamen elektrik-
li Ford Transit 2021 yılında 
markanın hafif ticari yelpaze-
sinde yerini alacak. 

Ford Transit/Tourneo 
Custom PHEV test
sürüşünden notlar:

Ford Transit Custom ve 
Tourneo Custom PHEV mo-
dellerinin dizel versiyonlara 
göre görsel farkı cok belirgin 
olmasa da daha kontağı çevir-
diğiniz an farklı bir araçta ol-
duğunuzu fark ediyorsunuz. 
Aracın göstergesinde ‘hareke-
te hazırsınız’ ifadesine dikkat 
edilmese aracın çalıştığını an-
lamak gerçekten zor. 

EV Auto modunda başla-
yan ilk başlangıçta bataryanın 
da dolu olmasından dolayı 
tamamen elektrikli olarak sü-
rüşün sessizliği özellikle ticari 
araç kullanıcılarını şaşırtabilir. 
Yarım yüklü olan test aracı-
mızda akıllı bir şekilde güç 
kullanımı yapan sistemde ilk 

10 kilometrede yakıt tüke-
tim ekranında gördüğüm 100 
kilometrede 0,8 litre değeri 
ise yoğun trafikten çıkıp daha 
yüksek hız ve performans ge-
rektiren açık yolda doğal ola-
rak yükseldi. Hıza ihtiyaç duy-
duğumuz anda doğal olarak 
yakıt tüketimi arttı ancak ara-
cımız talep ettiğim güce biraz 
daha sesli olsa da rahatlıkla ya-
nıt verdi.  Çoğu çevre yolunda 
geçen ilk sürüşümde PHEV 
araç kullanma deneyimsizli-
ğine rağmen yarım yüklü bir 
araçla 4 litre gibi bir tüketime 
ulaştım.. Ancak şehirlerarası 
yollarla araç, enerji geri dönü-
şümü sağlayarak bataryayı sü-
rekli olarak besleyemeyeceği 
için bu değer daha üst seviye-
lerde gerçekleştiğini ikinci test 
sürüşümüzde gördük. 

Haberde de bahsedildiği 
gibi PHEV teknolojisinden 
en fazla faydayı elde etmek 
için sürüş alışkanlıklarında da 
köklü bir değişikliğe gitmeniz 
gerekiyor. Aracın geceleri park 
sırasında şarj edilmesi ise ger-
çekten yakıt ekonomisi isteyen 
kullanıcıları mutlu edecektir. 
Pek çok ekonomik sürüş tek-
niğinde olduğu gibi gaza yu-
muşak bir şekilde dokunmak 
daha önemli hale gelirken ö-
zellikle vites kolunda daha faz-
la güç geri dönüşümü sağlayan 
L modunun da fren etkisi sağ-
ladığını söylemek gerekiyor. 

Hem benzinli hem de 
elektrik motorlu olmasında 
dolayı kullanıcıların kafası 
karışabilir ancak araçtaki 1 
litrelik benzinli motor aracın 
tekerleklerine doğrudan güç 
vermediğini belirtmek gerek. 
Batarya yeterli derecede dolu 
olduğu zaman benzinli motor 
devreden çıkarken benzinli 
motor çalıştığı anda bile araca 
yerleşik bir jeneratörle aracın 
bataryasına elektrik enerjisi 
sağlıyor. Araçtaki güç aktar-
ma organları tekerleklere her 
zaman elektrikli motorun 
sağladığı gücü götürüyor. 

Günlük 100 kilometreye 
kadar sürüşlerde dolu bir ba-
tarya ve hassas bir sürüşle en 
az yakan dizel bir binek oto-
mobilden bile daha az tüke-
tim değerlerine ulaşılabilir. 

cak yeni bir teknoloji olan 
PHEV araçlarda srücülerin 
sürüş alışkanlıklarını tama-
men değiştirmeleri gerektiği-
ni de söylemek gerek. 

Transit Custom Plug-In 
Hybrid, tek uzunluk ve tek 
yükseklik seçeneğiyle panel-
van veya kombi versiyonlarıy-
la ve farklı 2 donamım seviye-
siyle sunulacak. 

Hafif hibrid teknolojisine 
sahip Transit yollarda 

Stockholm’de düzenlenen 
sürüş organizasyonda tanıtı-
lan bir diğer araç ise Ford’un 
büyük ticarisi Transit’in 
EcoBlue Hybrid teknoloji-
si de tanıtıldı. Hafif hibrid 
(MHEV) teknolojisi olarak 
tanımlanan sistem ilk defa 
bu segmentte Ford’la kulla-
nılmaya başlanıyor. Ticari 
araç işletmeli için daha faz-
la verimliliği hedefleyen bu 
teknolojide ortalama yüzde 3 
yakıt tasarrufu sağlanırken ö-
zelikle şehir içi kullanımlarda 
bu oran yüzde 8’e kadar çıka-
biliyor. Transit’in hem arka-
dan hem de önden çekişli mo-
dellerinde sunulan MHEV 
teknolojisinde standart alter-
natör yerine kayıştan tahrikli 
entegre bir jenaratör kullanılı-
yor. Aracın yavaşladığı ve frene 
basıldığı zaman enerjiyi 48 V 
aküde saklıyor ve dizel motora 
tork asistanı olarak bu enerjiyi 
sunuyor ve elektrikli sistemleri 
çalıştırıyor. 

Yeni Transit’le birlikte 
Ford’un güncellenmiş 2 litre-
lik EcoBlue dizel motoru da 
185 PS seçeneğiyle tanıtıldı. 
Arkadan çekişli modelleri 

Hafif Ticarinin İlk PHEV 
Modeli Ford Custom Sıfır 
Emisyon Mücadelesine Hazır 
Yeni modellerle birlikte Ford, 1 tonluk hafif ticari araç segmentinde plug-in hybrid 
teknolojisini ve 0 emisyon imkanı sunan ilk marka oldu. Türkiye’deki Ford Otosan 
tesislerinde üretilerek Avrupa’ya ihraç edilecek olan model, her geçen gün sayısı 
artan düşük emisyonlu alanları genişleten şehirlerde sürdürülebilir alternatif olacak. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Ford F-Max Rusya’da “Yılın Kamyonu” Seçildi
Ağır ticari sektöründe küresel rekabetin boyutlarını değiştiren F-Max’e 
bir büyük ödül de Rusya’dan geldi. F-Max, “Rusya’da Yılın En İyi 
Ticari Aracı” yarışmasında “Yılın Kamyonu” ödülünün sahibi oldu.  

AĞIR ticari araç pazarında en 
geniş motor yelpazesine sahip 
Scania 13 litrelik motoruna 
540 Hp güç seçeneği ekledi. 
13 litrelik motor 370, 410, 
450, 500 Hp seçenekleri ile 
sunuluyordu. 

Scania’nın yeni motoru, 
daha fazla gücüne rağmen, 
yüzde 2’ye kadar daha az yakıt 
kullanıyor. 500 versiyonunda 
olduğu gibi, yeni 540 motoru, 
rulman yatakları olan yeni sa-

bit geometrili bir turbo ünite 
kullanıyor. Bu, sistem düşük iç 
sürtünme gibi, her iki motorun 
da yakıt ekonomisine yardımcı 
oluyor. Yeni DC13 166, 1.800 
dev./dakikada 540 beygir gü-
cü, 1.000 dev / dak’da 2.700 
newton metrelik bir tork üre-
tiyor. Tüm DC13 motorları, 
emisyon standartlarını karşıla-
mak için egzoz son işleminde 
yalnızca SCR (seçici katalitik 
redüksiyon) kullanıyor.

Scania, yeni 540 motorunu 
ön aks yükleri ve diğer ağırlık 
sınırlamalarının devreye gir-
diği yerlerde ağır hizmet gücü 
olarak sunuyor. Gelişmiş yakıt 
tasarrufu ve ağırlık/ağırlık ora-
nı, yeni 540 seçeneğini, birçok 
Scania müşterisi için cazip bir 
tercih haline getiriyor. 

Scania’nın13 litrelik motora 
sahip araçları, arka arkaya üç 
yıl boyunca Almanya’da ‘Yeşil 
Kamyon’ olarak taçlandırıldı. 

Scania Doğa için
farkındalık yaratıyor

Scania, iklim değişikliği-
nin yol açtığı küresel ısınma-

nın getireceği zararlara dikkat 
çekmek için 20 Eylül tarihini 
“Scania İklim Günü” olarak 
ilan etti.

Scania doğa dostu araçlar 
için gerçekleştirdiği 
çalışmalarla sektö-
re öncülük ya-
parken, iklim 
değişikliğine 
dikkat çek-
mek için 20 
Eylül tarihini 
“Scania İklim 
Günü” olarak ilan 
etti ve dünya genelin-
deki tüm Scania tesislerinde 
çalışmaya 1 saat ara verildi. Bu 
arada personele, iklim değişik-
liği, çevreye etkileri, karbon 
ayak izinin azaltılması için ne-
ler yapılabilir gibi konular hak-
kında eğitimler verildi.

Doğuş Otomotiv Scania’da 
da 1 saat çalışmalara ara veri-

lerek, iklim 
d e ğ i ş i k l i ğ i 

ve Scania’nın 
konuyla ilgili ger-

çekleştirdiği uygulamalar 
hakkında bilgiler verildi. 

“Karbon salımının
yüzde 14’ü karayolu

taşımacılığından”
Dünyaya salınan gaz emis-

yonunun yüzde 14’ü karayolu 
taşımacılığı esnasında kulla-
nılan araçlardan kaynaklanı-

yor. Scania sürdürülebilir bir 
dünya için sürdürülebilir çev-
re uygulamaları kapsamında 
bu oranı yüzde 25 daha azalt-
mayı hedefliyor. 

Bu hedefler kapsamında 
2020 yılında tüm tesislerinde 
yüzde 100 fosilsiz üretilmiş 
elektrik kullanımına geçmeyi 
planlarken, 2025 yılında araç-
ları ve operasyonlarında kar-
bon salımını yüzde 50 azaltma-
yı planlıyor.

Scania Motor Güç Seçeneklerini Çoğaltıyor
Scania, 13 litrelik 
motor yelpazesine 
540 hp seçeneğini 
ekledi. Böylece 13 
litrelik motorda güç 
serisi 5’e yükseldi. 

FORD Trucks’ın ilk olarak 
2018 Hannover Uluslararası 
Ticari Araç Fuarı’nda (IAA) 
dünyaya tanıttığı çekicisi F-
Max, uluslararası alandaki ba-
şarılarına bir yenisini ekledi. 
Geçen yıl ağır ticari araç sek-
törünün en prestijli ödülü olan 
“Uluslararası Yılın Kamyonu” 
(IToY) ödülünün sahibi olan 
yeni çekici, bu yıl da 2001’den 
bu yana düzenlenen “Rusya’da 
Yılın En İyi Ticari Aracı” ya-
rışmasında “Yılın Kamyonu” 
ödülünü kazandı. 

Yarışmanın jürisi, ülke-

nin önde gelen ağır ticari 
sektörel yayınlarında görev 
yapan gazetecilerden oluş-
tu. F-Max, ileri teknolojisi, 

sinde, “F-Max, Ford Trucks’ın 
60 yıllık kamyon üretim tec-
rübesinin ulaştığı noktayı 
temsil eden bir araç olarak 
uluslararası arenada beğeni ve 
takdir toplamaya devam edi-
yor. Geçen yıl kazandığımız 
IToY ödülü bunun en güzel 
örneği idi. Şimdi Rusya’da 
düzenlenen yarışmadan ‘Yılın 
Kamyonu’ ödülü ile dönmek-

konforu, gücü, verimliliği ve 
toplam sahip olma maliyeti 
gibi özellikleriyle jüriyi etki-
leyerek yılın kamyonu ola-

rak seçildi. Ödülü Rusya’nın 
en büyük ticari araç fuarı 
COMTRANS 2019 kapsa-
mında düzenlenen törende 
Ford Trucks Genel Müdür 
Yardımcısı Serhan Turfan ve 
Rusya Ülke Müdürü Bahadır 
Koç birlikte aldı. 

Ford Trucks Genel Müdür 
Yardımcısı Serhan Turfan, 
ödüle ilişkin değerlendirme-

ten gurur duyuyoruz. Ödülün 
Rusya’dan gelmesi ise ayrı bir 
önem taşıyor. Ford Trucks 
olarak 2007 yılından bu yana 
faaliyette bulunduğumuz Rus-
ya, Türkiye’den sonra en fazla 
kamyon parkımızın olduğu 
pazar konumunda. F-Max’in 
de itici gücüyle Rusya’da ve 
global arenada büyümemizi 
sürdüreceğiz” diye konuştu. 

DAF, Matexpo Salon 5’teki 
300 m2’lik standında, içlerin-
de lokal ve bölgesel inşaat için 
olan 19T LF, ağır nakliye için 
olan XF Super Space Cab ve 
çok amaçlı yeni 8x4 CF FAW 
olarak 3 araç sergiledi.

Hem CF hem de XF ola-
rak sunulan yeni FAW şasi, 
çoklu aksa yapısında olup, 
mükemmel çekiş için çift tah-
rikli ve dümenlenebilir dingil 
aksı sayesinde sadece 15,6 
metrelik bir dönme dairesi ile 
sektör lideri manevra kabili-
yetine sahiptir. Şasi, damper, 
beton mikseri veya kancalı 
üstyapılar için mükemmel şe-
kilde elverişli.

Pazarlama ve Satış Müdü-
rümüz, aynı zamanda DAF 
Trucks Yönetim Kurulu üyesi 
Richard Zink yaptığı açıkla-
mada, “DAF, Avrupa’da yüzde 
20’lik pazar payıyla açık bir 
şekilde traktör sektöründe bi-
rincidir. Her talebe uyan geniş 

yelpazeli araçlarımızla inşaat 
sektöründe de en iyi seçenek-
lere sahibiz. Yeni FAW, inşaat 
sektöründeki bu büyüme iste-
ğimizi kanıtlıyor” dedi.

En iyi teklifleri sunabilmek 
amacıyla DAF, inşaat sektörü 
için de özel servisler sunuyor. 
Bunların içinde özel DAF Mul-
tiSupport onarım ve bakım 
kontratları, gelişmiş garanti 
seçenekleri bulunuyor. Buna ek 
olarak, DAF Akademi, inşaat 
aracı sürücüleri için eğitimler 
de temin ediyor.

Türkiye’nin 
‘En Iyi Sürücüsü’ 

Güvenok Lojistik’ten
Sektörün önde gelen ulusal 

firmalardan biri olan Güve-
nok Lojistik’te çalışan Tur-
han Öz, Ulusal DAF Sürücü 
Yarışması’nın şampiyonu ol-
du. Turhan Öz’ün çalıştığı Gü-
venok Lojistik’in, güvenli ve 
kanunlara uygun operasyon-
ları sayesinde akaryakıt taşı-

macılığı sektöründeki önemli 
markalardan biri haline geldi-
ği ifade ediliyor. 

2006 yılında yaptığı atılım 
ile, Türkiye’nin en büyük ku-
ruluşlarının depolar arası ta-
şımalarını yapmaya başlayan 
Güvenok Lojistik, 12 şubeye 
sahip. Akaryakıt taşımacılığı 
dışında gaz, ihrakiye, jet-al u-
çak yakıtı, deniz araçları yakıtı 
taşıması da yapıyor. 

Güvenok Lojistik’in ye-
nilikçi, eğitimlere, kanun 
ve kurallara önem veren bir 

olduğunu söyleyen Turhan 
Öz, Güvenok Lojistik’le il-
gili tecrübelerini bu şöyle 
anlatıyor: “Genç bir yönetim 
kadrosuna sahip olan firma, 
sürücü kadrosunu da geliştir-
mekte. İlk işe başladığımda 
80 kişilik olan sürücü kadro-
su bugün itibarıyla 450 kişi 
oldu. Bilgi ve tecrübelerimi 
yeni operatör arkadaşlarıma, 
şirket içi eğitimlerle aktarma 
şansı buluyorum. Güvenok 
Lojistik’te çalışmaktan çok 
memnunnum.”

DAF 8x4 FAW Şasi İlk Defa Sergilendi Ağır Ticari Pazarı’nda 
Düşüş Devam Etti
AĞIR ticari araç satışlarında-
ki düşüş devam etti. 2019 yılı 
Ocak-Ağustos arası toplam 
pazarda 3 bin 867 adetlik satış 
gerçekleşti. 2018 yılının aynı 
dönemine göre Pazar yüzde 58 
daraldı. Ağustos ayında ger-
çekleşen toplam 295 adetlik 
satışın 189 adedi kamyon, 106 
adedini ise çekici oluşturdu. 

TAİD Başkanı İlhami Ek-
sin, ekonomik çıkış başladı-
ğında ilk etkilenen sektörlerin 
başında yer aldıklarını belir-
tirken “Yılsonu beklentimiz 
yaklaşık 6 bin adet. Ötelenmiş 
bir talep olduğunu görüyoruz 
ve bunun uzun süre bekleme-
yeceğini tahmin ediyoruz. 
Sektörün uzun vadeli çıkışı, e-
konominin orta ve uzun vade-
de toparlanması ile olacaktır. 
Türkiye ihracatı büyüme tren-
di içinde. İhracat arttıkça nak-

liye firmalarımızın Avrupa’ya 
olan taşımaları arttı. Ancak iç 
talepteki daralma nedeniyle 
bu tırlar dönüşte yük bulma 
sıkıntısı yaşıyor. Sektör olarak 
biz de teşvik bekliyoruz. Sağ-
lanacak çeşitli teşviklerle öte-
lenmiş talebin pazara kazan-
dırılması sayesinde ağır ticari 
araç pazarında 2020 yılında 
yükseliş görebiliriz” açıklama-
sında bulundu.

TAİD Başkanı İlhami Eksin
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12 ay yüzde 0 faiz fırsatıyla 
sunulmaya başlandı. 

Yeni donanımlarla daha 
konforlu ve güvenli sürüş 
Yeni nesil L200; aracın 

kullanıldığı farklı coğrafya-
lardaki değişken yol koşulları 
göz önünde bulundurularak 
geliştirilmiş. “Rock Solid” 
(Kaya Gibi Sağlam) olarak 
tanımlanan dış tasarım daha 
kaliteli iç tasarım detayları 
eklenmiş. Ancak iç tasarım-
daki değişiklikler düşük se-
viyede tutulmuş. Araçta ilk 
defa kullanılan Yokuş İniş 

MITSUBISHI Motors Tür-
kiye, Eylül 2019 itibarıyla Av-
rupa ve Türkiye’de de satışa 
sunulan 6’ncı nesil yeni L200 
pick-up’ın basın lansmanını 
10 Eylül’de İspanya’nın Ma-
laga şehrinde gerçekleştirdi. 
İlk kez yollara çıktığı 1978 
yılından bu yana dünya ça-
pında 4,7 milyon adetten 
fazla satılan L200, 150 farklı 
ülkede satılıyor. Türkiye pa-
zarında “2018 yılının en çok 
satılan pick-up”ı unvanına 
sahip olan L200, 2019’un ilk 
sekiz ayında da yüzde 27’lik 
pazar payıyla segmentinde li-
derliğini sürdürüyor.

L200’ün kendileri için 
son derece önemli bir mo-
del olduğunu ifade eden 
Temsa Motorlu Araçlar Ge-
nel Müdürü Levent Pulat, 
özellikle ticari ihtiyaçlar için 
Türkiye’de pick up pazarı-

nın lideri olduklarını söyledi. 
Sağlamlığı ve offroad yete-
nekleri gibi aracın güçlü olan 
taraflarının iyileştirilirken 
özellikle tasarımda büyük bir 
değişikliğe gidildiğini akta-
ran Pulat, bu aracı heyecanla 
beklediklerini ve Türkiye’de 
2019 yılını da segmentin lide-
ri olarak tamamlamayı hedef-
lediklerini belirtti. 

Modelin altıncı nesli ola-
rak tanıtılan L200’ün yeni 
serisi büyük ihtimalle Re-
nault-Nissan-Mitsubishi 
İttifakının ortak platform 
pick up modeline geçmeden 
önceki son nesil olacağı tah-
min ediliyor. 

Daha önceki alçakgönüllü 
tasarımından sıyrılarak daha 
güçlü ve karizmatik bir görü-
nüme kavuşan yeni L200’de 
yüksekliği 40 mm artan ön 
kaput ve daha yukarı konum-
landırılmış farların bu yeni 
tarzda büyük etkisi var. Kabi-
nin önünde ve arkasında yeni 
sac malzeme ile geliştirilirken 
yan hatları ve gövdenin sağ-
lamlığını vurgulayan yatay 
çizgiler de bu değişimde rolü 
olan diğer tasarım detayları 
arasında yer alıyor.

Yeni motor ve şanzıman
Yeni tasarımla birlikte 

motor ve şanzımanlarda da 
yeniliğe giden Mitsubishi, 
markanın başka bir SUV ara-
cında kullanmış olduğu 2,2 
litrelik dizel motordan güç 
alıyor. Özellikle emisyon has-
sasiyetinin de her geçen gün 
artmasıyla modelin motoru 
küçülterek daha az emisyonla 
en güncel normları yakalama-
sı hedeflenmiş.   Ayrıca yeni 
versiyonunda; daha önce 5 
ileri olan otomatik şanzıman, 
yerini 6 vitesli otomatik şan-
zımana bırakarak verimlilik 
de artırılmış. 

Yeni motor ve şanzıman-
lar birlikte şimdilik tek güç 
seçeneğiyle sahneye çıkan 
Yeni L200 150 beygir güç 
ve 400 Nm tork sunuyor. 
Sınırlandırılmış bu güçle il-
gili olarak marka yöneticileri 
verimlilik ve çevre hassasiye-
tine vurgu yapsalar da belki 
azalan bu güce karşılık ilerde 
farklı seçenekler oluşturma 
ihtiyacı duyabilirler. 

Yeni nesil L200, 10 Eylül 
2019 itibarıyla Mitsubishi 
Motors Corporation, Türki-
ye distribütörü Temsa Mo-
torlu Araçlar bayilerinde yeri-
ni aldı. Lider pick-up’ın yeni 
kasası 178 bin 900 TL’den 
başlayan fiyatlarla 40 bin TL, 

sistemi (FCM), Ultrasonik 
Hatalı Hızlanma Azaltma 
Sistemi gibi gelişmiş güven-
lik sistemlerine kavuşan Yeni 
L200’de 360 derecelik çevre-
yi görünteleyen kamere siste-
mi de yer alıyor.  

‘Rock Solid’
tasarım konsepti

Yeni Nesil L200’ün tasa-
rımı, müşterilerin bir pick-
up’ta neler aradıklarını soran 
bir ankete verdikleri, ‘daya-
nıklı, sağlam, dengeli ve dina-
mik’ yanıtı üzerine inşa edil-
di. Bu iç görü, Mitsubishi’nin 

sağlam ve dinamik olma felse-
fesiyle uyumlu, ‘Rock Solid’ 
olarak nitelenen tasarım kon-
septinin temelini oluşturdu. 
Keskin hatlara sahip yeni ne-
sil L200, geniş kaputu, kaslı 
ve maskülen yapısı ile formu-
nun zirvesinde.

Sağlam, güçlü ve dina-
mik görünümünün yanı sıra 
L200’ün aerodinamik özellik-
leri de geliştirildi. Hava akımı 
yönetimine ve rüzgar gürültü-
süne yardımcı olmak amacıyla 
kabinle yük alanı arasında bir 
hava haznesi eklendi ve yeni 
yan aynalar geliştirildi. 

Yeni L200’ün tamamlayıcı 
unsuru ise, “Dynamic Shield” 
ön dizaynı. Sadece bir ızgara 
tasarımı olmaktan öteye ge-
çen ve aracın genel tasarımı 
ile uyumlu; bütünleyici bir 
görünüm sağlayan bu dizayn; 
ızgaradan kaputa ve çamur-
luklara kadar tüm ön tasarım-
da hissediliyor. 

Yeni nesil L200 geliştirilen 
dört yeni renk alternatifle-
riyle tüketicilere sunuluyor; 
Elmas Beyaz, Bakır Turuncu, 
Grafit Gri ve Opak Kırmızı. 

Kontrolü aracın güçlü oldu-
ğu yol dışı sürüşlerine katkı-
da bulunuyor. Yükseltilmiş 
şasi çerçevesi güçlendirilirken 
fren diskleri daha büyük hale 
getirilmiş ve arka süspansi-
yonda yaprak yaylara destek 
olarak koyulan amortisörlerle 
hem asfalt hem de off road 
sürüşlerinde önemli ölçüde 
iyileştirmelere imza atılmış. 

Kör Nokta Uyarı sistemi 
(Şerit Takip Uyarı Siste-
mi; BSW/LCA ile), Arka 
Çapraz Trafik Uyarı sistemi 
(RCTA), Ön Darbe Azaltma 

Yenilenen Mitsubishi L200 
Türkiye Pazarında Satışa Sunuldu

Temsa Motorlu Araçlar Genel 
Müdürü Levent Pulat
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Türkiye pazarının en 
çok satan pick-up’ı 
Mitsubishi L200, 
6’ncı nesil modeliyle 
pazara sunulurken 
aracın ilk tanıtım 
ve test sürüşleri 
etkinliği İspanya’nın 
Malaga şehrinde 
gerçekleştirildi.     
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M E R C E D E S - B E N Z 
Türk’ün 2. El kamyon ve oto-
büs alanlarında faaliyet göste-
ren TruckStore ile BusStore 
markalarının 10’uncu yıl basın 
toplantısı yapıldı. Mercedes-
Benz Türk İcra Kurulu Başka-
nı Süer Sülün, Mercedes-Benz 
Türk 2. El Kamyon ve Oto-
büs Satış Direktörü Didem 
Daphne Özensel, TruckStore 
Grup Müdürü Kıvanç Aydi-
lek ile BusStore Grup Müdürü 
Oytun Balıkçıoğlu’nun katı-
lımıyla düzenlenen toplantı 
Mercedes-Benz Türk Genel 
Müdürlük Kampüsü’nde bu-
lunan TruckStore & BusStore 
binasında gerçekleştirildi.

İkinci el otobüs ve kamyon 
pazarında, 2009 yılından bu 
yana TruckStore ve BusSto-
re markalarıyla yalnızca bir iş 
günü içinde alım, satım, kredi-
lendirme, sigortalama gibi hiz-
metleri sunabilen Mercedes-
Benz Türk, 10 yılda yaklaşık 
20 bin ticari araç satışı ger-
çekleştirdi. 16 bin kamyon ve 
yaklaşık 4 bin adet otobüsten 
oluşan satışlar, 2. El ticari araç 
pazarını da hareketlendirdi. 
Şirketin ticari araç sektöründe 
başlattığı bu konseptte satış, 
ekspertiz ve gelişmiş servis ağı 
gibi farklı ihtiyaçlar tek çatı al-
tında birleştirildi.

Mercedes-Benz Türk’ün 2. 
El faaliyetleri özelinde düzen-
lenen basın toplantısında ko-
nuşan Mercedes-Benz Türk İc-
ra Kurulu Başkanı Süer Sülün; 
“2009 yılında TruckStore ve 
BusStore markalarımızı yalnız-
ca bir iş günü içerisinde müşte-
rilerimizin tüm işlemlerini tek 
çatı altında gerçekleştirebilme-
sine olanak sağlayacak şekilde, 
sektörde bir ilk olarak devreye 
almıştık. Bugün geldiğimiz 
noktada hem tüm bu hizmet-
leri tek çatı altında sunan hem 
de 2. El müşterilerimize sıfır 
araç müşterilerimize sundu-
ğumuz imkânları sağlayabilen 
bir kurumuz. Mercedes-Benz 
Türk olarak “2. El’de Mükem-
mel Müşteri Memnuniyeti” 
ilkesiyle yürüttüğümüz çalış-
malarımız neticesinde edindi-
ğimiz tecrübemiz, güvenilir 2. 
El seçeneklerini sunabilmemizi 
sağlıyor, böylece kamyon ve 
otobüs pazarının her alanında-

ki liderliğimizi sürdürüyoruz. 
Kamyon ve otobüs alanında 
Türkiye’nin haklı başarısını, 2. 
El ticari araçlarda da devam et-
tirerek uluslararası rekabetteki 
konumumuzu güçlendiriyoruz 
ve ana şirketimiz Daimler’in 

globalde yürüttüğü 2. El faali-
yetleri kapsamında hem Truck-
Store hem de BusStore marka-
larımızla dünya sıralamasında 
ilk 10’da yer almanın mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Bu başarıyı el-
de etmemizdeki en büyük des-
tekçimiz olan müşterilerimiz; 
Mercedes-Benz Finansal Hiz-
metler üzerinden sağladığımız 
kredi imkânlarına da yoğun 
ilgi gösteriyorlar. BusStore’da 
gerçekleştirdiğimiz satışların 
yarısında Mercedes-Benz Fi-
nansal Hizmetler desteğiyle 
kredi kullandırılırken bu oran 
TruckStore’da yüzde elliyi aşı-
yor. Hem sıfır araç alımlarında 
hem de 2. El’de Mercedes-Benz 
Türk’ü tercih eden müşterileri-
mizin tümüne içten teşekkür-
lerimi sunuyorum.” dedi.

Mercedes-Benz Türk 2.El 
Kamyon ve Otobüs Satış 
Direktörü Didem Daphne 
Özensel ise törende yaptığı 
konuşmada; “Otobüs ve kam-
yon pazarındaki liderliğimizi 
2. El’de sunduğumuz zengin 
araç portföyümüz ve kaliteli 

hizmet anlayışımızla sürdürü-
yoruz. Sadece Türkiye iç pa-
zarında değil, ihracat pazarla-
rındaki satışlarımızla ülkemiz 
ekonomisine katkı sağlıyoruz. 
2009 yılında 2. El ticari araç 
alanında başladığımız faaliyet-
lerimize 2011 yılında BusS-
tore markamız ile 2018 yılı 
itibarıyla ise TruckStore mar-
kamız ile başlattığımız ihracat 
operasyonlarımızı ekledik ve 
bugün 17 farklı ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyoruz. ‘10 yıldır 
güvenin adresi’ olan markala-
rımızla ayrıca, 2. El kamyon 
ve otobüs alanında yaklaşık 
20 bin adet aracın satışını ger-
çekleştirdik. Mercedes-Benz 
Türk kalitesindeki alım ve 
satım işlemlerimizin yanı sıra 
ayrıca müşterilerimize sundu-
ğumuz hizmetin kalitesini sü-
rekli denetliyor ve yine kendi 

başarı bayrağımızı daha ileriye 
taşımak adına yenilikler ve ya-
tırımlar yapmaya devam edi-
yoruz. Bu yeni yatırımımızla 
müşterilerimizin soru, talep 
ve desteklerine çok daha hızlı 
çözümler sunabiliyoruz. Top-
lamda 9 satış noktası bulunan 
TruckStore ve BusStore mar-
kalarımızla müşterilerimize; 
kalitesiyle adından söz ettiren 
Mercedes-Benz marka ticari 
araçlara ek olarak Unimog gibi 
nadide araçlarımızı sunarken 
aynı zamanda her marka ve tip-
teki 2. El ticari araçlara takas, alt 
takas, garanti, finansman, servis 
paketleri ve kasko hizmeti sağ-
lıyoruz. Bugün 10’uncu yılımı-
zı kutlamamıza vesile olan, sıfır 
ticari araçtaki ilgiyi 2. El’de de 
Mercedes-Benz Türk’e göste-
ren müşterilerimize çok teşek-
kür ederiz” dedi.

TruckStore ve BusStore 10’uncu Yılını Kutladı

Mercedes-Benz Türk’ten 
CNG Yatırımı

2 Milyonuncu Fiat
Doblo Banttan İndi
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Mercedes-Benz Türk’ün kamyon ve otobüs 
alanındaki 2. El faaliyetlerini sürdüren 
TruckStore ve BusStore, hem yerli hem de 
ihracat pazarlarındaki satışlarıyla büyümeyi 
sürdürüyor.     

Mercedes-Benz Türk İcra 
Kurulu Başkanı Süer Sülün

Tofaş CEO’su
Cengiz Eroldu

TÜRKIYE’DEKI yatı-
rımlarını aralıksız sürdü-
ren Mercedes-Benz Türk; 
CNG yakıtlı otobüsler için 
gerçekleştirdiği üretim ve 
AR-GE çalışmalarıyla sek-
tördeki öncü kimliğini de-
vam ettiriyor. 2016 yılından 
itibaren Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda CNG’li oto-
büs üretmeye başlayan 
Mercedes-Benz Türk’ün 
bu alandaki yatırımları 1.3 
milyon avroyu geçti. CNG’li 
otobüslerle ilgili üretim, 
Ar-Ge ve test safhalarında-
ki ihtiyaçlar doğrultusunda 
çalışmalar sürdürülürken; 
patenti alınan uygulamalarla 
da Mercedes-Benz Türk’ün 
global rekabetteki pozisyo-

nu kuvvetleniyor. 
Tüm bu çalışmalar sonu-

cunda yollara çıkan CNG’li 
Conecto’nun körüklü versi-
yonu, İstanbul-Haliç Kong-
re Merkezi’ndeki Gazprom 
Mavi Koridor Rallisi’nde 
sergilendi. Yakıt olarak do-
ğalgaz ve türevlerinin kul-
lanıldığı araçların tanıtıl-
masının amaçlandığı Mavi 
Koridor Rallisi’nde, körüklü 
Mercedes-Benz CNG’li Co-
necto katılımcılar tarafından 
detaylıca incelendi.

Mercedes-Benz Türk, sa-
dece CNG’li otobüsler için 
farklı alanlarda 1.3 milyon 
avronun üzerinde yatırım 
gerçekleştirdi. Hoşdere Oto-
büs Fabrikası içinde, CNG’li 

otobüse tamamen elektronik 
cihazlarla 200 bar basabilen 
dolum tesisi için 2015 yı-
lından günümüze 350 bin 
avroluk yatırım yapıldı. Bu 
tesisteki gaz kaçak tespiti-
ne dair düzenlemeler için 
de 150 bin avroluk yatırım 
gerçekleştirilmesinin sonu-
cunda yaklaşık yarım milyon 
Avroya yakın yatırım yapıla-
rak bu alanda Türkiye’nin en 
büyük çalışmalarından biri 
gerçekleştirildi. Yeni bağlan-
tı sistemleri, gaz sızdırmaz-
lık testi ve CNG’li araçlar 
için patlamaya karşı önlemler 
kapsamında dikkat edilmesi 
gereken hususlar hakkında 
çalışanlara eğitim programla-
rı da uygulandı.

HAFIF ticari araç pazarında 
“segmentinin yaratıcısı” Fiat 
Doblo’nun 2 milyonuncusu, 
Tofaş Fabrikası’ndakiüretim 
bantlarından indirildi.  

Konuyla ilgili açıklama-
larda bulunan Tofaş CEO’su 
Cengiz Eroldu, “Tofaş, ulus-
lararası pazarlara sunduğu 
araçlarla, ülkemizi küresel 
ölçekte başarıyla temsil edi-
yor. Hafif ticari araç seg-
mentindeki kilit oyuncumuz 
Doblo, Tofaş için büyük bir 
gurur kaynağı ve Türkiye 
otomotiv tarihinin önemli 
bir kilometre taşı. 2000 yı-
lından bu yana fabrikamız-
da üretilmekte olan Doblo, 
Türkiye’nin küresel ticari 
araç üretim üssü olmasında 
önemli rol üstlendi ve 19 

yıldır aralıksız ülke ihracatı-
mıza katkı sağlamaya devam 
ediyor” diye konuştu.

Dünya pazarlarına ihraç 
edilmek hedefiyle 2000 yı-
lında Türkiye’de üretilmeye 
başlanan Fiat Doblo, önemli 
bir üretim eşiğini aştı veüre-
tim yolculuğunda 2 milyon 
rakamına erişti. Tofaş’ın 50 
yılı aşan tarihinde, önemli 
ürün projelerini hayata ge-
çirdiğine ve geçtiğimiz gün-
lerde 6 milyonuncu aracı 
ürettiğine dikkat çeken To-
faş CEO’su Cengiz Eroldu, 
“Tofaş’ın Ar-Ge ve ‘Dünya 
Klasında Üretim’ standart-
larındaki yetkinliklerinin 
önemli bir göstergesi olan 
Doblo,19 yıldır Türkiye’de 
büyük ilgi görürken, dün-

yanın pek çok ülkesinde de 
kullanıcıların tercihi oldu. 
Segmentinin yaratıcısı ol-
masının haricinde; fikri ve 
sınai hakları da Tofaş’a ait 
olan Doblo’nun mevcut nes-
linin geliştirilmesinde Tofaş 
çalışanları önemli sorum-
luluklar aldılar. Doblo pro-
jesindeki deneyimlerimizin 
şirketimizin yeni projeleri 
fabrikamıza çekilebilmesin-
de önemli etkisi oldu” dedi. 

Eroldu, “Üretimi 2 milyon 
adedi geçen Fiat Doblo’nun 
yaklaşık 1,5 milyon adetini 
ihraç etme gururunu da ya-
şıyoruz. ABD’den Avrupa’ya, 
dünyanın pek çok farklı 
ülkesinde güvenle kullanıl-
makta ve4 nesildir tüketici-
lerin beğenisini kazanmaya 
devam ediyor” diye konuştu.
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sürücüyü uyarıyor, olası ka-
zaları engellemeye yardımcı 
oluyor. Uzun far asistanı, ge-
ce sürüşü sırasında karşıdan 
bir araç gelmesi durumunda 
uzun farları otomatik olarak 
kapatıp gerektiğinde tekrar 
devreye alarak kullanıcılara 
konforlu ve güvenli bir sürüş 
imkanı sunuyor. Hız sabitle-
yici ise, uzun yolda sürücünün 
konforunu artırmanın yanı sı-
ra uygun hız aralığında ekono-
mik bir sürüş imkânı sağlıyor.  

Iki farklı donanım:
Comfortline ve Highline
Yeni Crafter Okul ve Ser-

vis, Comfortline ve High-
line donanım seviyelerinde 
satın alınabiliyor. Birçok gü-
venlik ve konfor özelliğinin 
standart olarak sunulduğu 
Comfortline donanım sevi-
yesi dışında, müşteri istek ve 
beklentileri doğrultusunda 
oluşturulmuş Highline do-
nanım seviyesinde ise Com-
position Media radyo, Led 
Farlar ve Led Gündüz Sürüş 
Farları ile Ergo Comfort Kö-
rüklü Sürücü Koltuğu stan-
dart olarak sunuluyor. 

10 Eylül’de Ankara ile baş-
layacak roadshow etkinliği, 
sırasıyla Kayseri, Adana-Os-
maniye, Antakya, Manisa, 
İzmir, Denizli, Fethiye, Bod-
rum ve Çanakkale’deki 
Volkswagen Yetkili Satıcı-
larında gerçekleştirilecek.  
Etkinlik, yıl sonuna kadar ve 
2020 yılında da çeşitli illerde 
devam edecek.

Volkswagen Ticari Araç, 
en önemli modellerinden biri 
olan Crafter’ın Mayıs ayında 
satışa sunduğu Okul ve Servis 
versiyonlarını müşterileriyle 
buluşturuyor. 

Türkiye’nin çeşitli bölge-
lerinde belirlenen 10 Volk-
swagen Yetkili Satıcısı’nda 
gerçekleştirilecek etkinlik-
lerde, özellikle servis, okul ve 
turizm taşımacılığı sektörle-
rinin şirket sahipleri ve kul-
lanıcılarına yönelik tanıtım 
faaliyetleri yapılacak.  

Volkswagen Ticari Araç 
satış, pazarlama ve satış 
sonrası yetkililerinin yö-
netiminde gerçekleşecek 
olan etkinliklerde Yeni 
Crafter’ın özellikleri birebir 
müşterilere aktarılacak ve 
test sürüşleri gerçekleştiri-
lecek. Ayrıca katılımcılara 
teorik ve dinamik anlatım-
larla ekonomik sürüş tek-
nikleri eğitimi de verilecek. 

Roadshow etkinliklerinde, 
ekstra uzun şasi yüksek ta-
vanlı olarak satılan 16+1 ve 
19+1 konfigürasyonlu Okul 
ve Servis modellerinin yanı 
sıra, tek teker ekstra uzun şasi 
versiyonları da tanıtılacak.

Ileri teknoloji sürücü
destek sistemleri

Yeni Crafter, segmenti-
nin üstünde ileri teknoloji 
ve güvenlik donanımları su-
nuyor. En son teknolojiye 
sahip aktif ve pasif güvenlik 
sistemleri kaza riskinin azal-
tılmasına yardımcı oluyor. 
Standart olarak sunulan 
İkincil Çarpışma Önleme A-
sistanı, kazadan hemen son-
ra bilinç dışı yapılabilecek 
hareketlerin önüne geçerek, 
aracı durduruyor ve ikinci 
çarpışmanın olma ihtimalini 
ortadan kaldırıyor. Rüzgar 
Savrulma Asistanı, özellikle 
viyadüklerde, fırtınalı hava-
larda ve yüksek süratlerde, 
Yeni Crafter’ın yola daha 
sıkı tutunmasını sağlıyor. 
Yorgunluk Tespit Sistemi 
ise, sürücünün aracı kullanı-
mıyla ilgili parametrelerine 
bakarak yorgunluk durumu-
nu tespit ediyor ve sürücüyü 
ikaz ediyor. Şerit Takip Asis-
tanı, sürücünün bulunduğu 
şeritten farkında olmadan 
ayrıldığını tespit ettiğinde 
direksiyona müdahale ederek 

ve uzun ömürlü motor, yük-
sek performansı, düşük yakıt 
tüketimi ve yüksek çekiş gücü 
ile öne çıkıyor. 
Düşük kullanım maliyetleri

Yeni Crafter, geliştirilen 
teknolojileriyle daha düşük 
kullanım maliyetleri sunu-
yor. Yüksek 2.el değeri, dü-
şük yakıt tüketimi ve düşük 
bakım maliyetleri ile bu seg-
mentin kullanıcıları için eko-
nomik bir ticari araç olma 
özelliğini taşıyor. 

Yeni okul mevzuatına 
uygun 

Yeni Crafter, okul servis-
leri mevzuatında yapılan ye-
ni düzenlemelerle belirtilen 
tüm güvenlik özelliklerine 
sahip; yolcu koltuklarına 
entegre sensörler, araç dışın-
daki kör noktaları gösteren 
üç kamera, sınıfında tek olan 
otomatik yükseklik ayarlı, üç 
noktadan gergili emniyet ke-
meri bunların arasında öne 
çıkan özellikler. 

Sınıfının en güçlü motoru 
Sınıfının en güçlü motoru-

na sahip Yeni Crafter, 2.0 lit-
re hacimli turbo dizel motor-
la satışa sunuluyor. Türkiye 
pazarında kendi segmentinde 
ilk olan 2.0 litre hacimli tur-
bo dizel motor 177 PS güç 
üretirken 410 Nm tork sağlı-
yor. Volkswagen Ticari Araç 
tarafından Yeni Crafter için 
ticari hayatın ihtiyaçları göz 
önünde bulundurularak özel 
olarak tasarlanmış, dayanıklı 

Yeni Volkswagen Crafter 
Roadshow Başlıyor 

GAZ Yeni Modellerini Moskova’da Görücüye Çıkardı

22
EYLÜL 2019

Volkswagen Ticari Araç, C-D segmentinde yer alan güçlü modeli Yeni 
Crafter’ın Okul ve Servis versiyonlarını, gerçekleştireceği roadshow 
etkinliği ile Türkiye’de farklı illerdeki Crafter severlerle buluşturuyor.      

Comtrans 2019 fuarı 3-7 Eylül tarihlerinde Rusya’nın Moskova 
şehrinde gerçekleşti. GAZ Türkiye, Moskova’da gerçekleşen
Comtrans 2019 fuarına ilk defa bayilerini de götürdü.      

COMTRANS 2019 fuarın-
da GAZ Group hafif ticari 
araçlar, orta hizmet kamyon-
ları, otobüsler ve aktarma 
organları tüketicilerin beğe-
nisine sunuldu. 10 yeni mo-
del Ticari araç ve otobüs bu 

fuarda görücüye çıktı.
Fuarda tanıtılan en önemli 

yeni ürün, orijinal GAZelle 
markasının 25’inci yılını kut-
ladığı yılda, Gorky Otomobil 
Fabrikası mühendisleri tara-
fından geliştirilen yeni hafif 
ticari araç GAZelle NN oldu. 

GAZelle NN’de 30’dan 
fazla sürücü asistan sistemi, 
daha fazla konfor, daha dü-
şük sahip olma maliyeti bulu-
nuyor. Geleceğin teknolojisi-
ne sahip bu araç önümüzdeki 
on yıl içerisinde GAZ serisi-
nin geliştirilmesine temel o-

lacak. 5 kamera, 8 ultrasonik 
sensör, 3 radar, 360 derecelik 
görünürlük, kör noktaların 
izlenmesi, trafik işaretlerinin 
tanınması, trafik sinyalleri, 
hava koşulları ve aydınlatma 
seviyesi gibi datalar aracın 
ana bilgisayarı tarafından iş-
lenerek kullanıcıya yardımcı 
olacaklar.

GAZ Türkiye Genel Mü-
dürü Cengiz Yüksel ve Bayi 
Ağı & Satış Direktörü Eray 
Gazioğulları ile birlikte fuarı 

gezen bayiler GAZ ürünle-
rinin kalitesinden etkilen-
diklerini, böyle güçlü bir 
markaya Türkiye’de hizmet 
ettikleri için gururlu oldukla-
rını ifade ettiler.

Aynı zamanda Nijniy 

Novgorod üretim tesislerini 
de gezme fırsatı bulan bayiler 
GAZ ürünlerini ve üretim fa-
aliyetlerini yakından tanıma 
şansına ve tüm araçları özel 
test parkurunda test etme 
imkanına sahip oldu.



TİCARİ ARAÇLAR

TREYLER sektöründe En-
düstri 4.0 prensipleri doğrul-
tusunda yatırımlarına hız kes-
meden devam eden Tırsan, bu 
yıl ‘Endüstri 4.0 / 5.0: Gelecek 
Çağda Geleceğin Zihinleri ve 
Gelecek Toplum’ temasıyla 
gerçekleşen 10’uncu Uluslara-
rası Zeki İmalat ve Hizmet Sis-
temleri Sempozyumu’da (10th 
International Symposium on 
Intelligent Manufacturing and 
Service Systems) (IMSS’19) 
Tırsan, “Gümüş Sponsor” ola-
rak yerini aldı.

Sakarya Üniversitesi En-
düstri Mühendisliği Bölümü 
tarafından iki yılda bir düzen-
lenen sempozyum, 9-11 Ey-
lül 2019 tarihlerinde Sakarya 

INTERCITY İstanbul 
Park’ın 27-29 Eylül tarihle-
rinde düzenlediği V Weekend 
Motoring etkinliğinin ikincisi-
ne Iveco, Daily Hi-Matic, Da-
ily 4x4, Daily panelvan ve Stra-
lis çekici modelleri ile katıldı.

Standı ziyaret edenler 8 ileri 
otomatik şanzımana sahip Da-
ily Hi Matic ile araç test alanın-
da test yapma imkanı buldular.

Trafikte sinyal verme, yaya 

geçitlerinde yayalara yol verme, 
ağır taşıtların yolun sağından 
gitmesi  gibi basit ancak çoğu 
zaman uygulanmayan temel 
trafik kurallarının hatırladıldı-
ğı boyama kitapları ve kalemler 
sorulan soruları bilen çocukla-
ra ya da velilerine hediye edildi.

Etkinliğe 72 otomotiv mar-
kası katılım gösterdi. Iveco yet-
kilileri standa olan ilgiden mem-
nun olduklarını ifade ettiler.

Üniversitesi’nde gerçekleştiril-
di. Sempozyumun ana konuları 
ise İmalat, Üretim Süreçleri, 
Sağlık Sistemleri Mühendisli-
ği, Savunma Sanayii, Savunma 
Stratejisi Araştırma ve Geliştir-
me, Enerji Yönetimi, Lojistik ve 
Taşımacılık Sistemleri, Dijital 
Dönüşüm ile Veri Bilimi olarak 
belirlendi. Etkinliğe; sempoz-
yum konularında çalışma yapan 
araştırmacılar ve çalışan profes-
yonellerin yanı sıra, akıllı şehir, 
erişim kontrolü, yeşil bilgi işlem, 
kablosuz uygulamalar, mobil uy-
gulamalar, multimedya uygula-
maları, sanal gerçeklik, akıllı veri 
yönetimi akıllı ajanlar, güvenli 
teknolojiler, siber güvenlik, 
bulut, internet uygulaması ve 

teknolojisi, multimedya ve web 
hizmetleri gibi birçok meslek 
grubundan katılım gösterildi.

Kaliteli, verimli ve son 
teknolojiyle donatılmış 
Avrupa’nın en geniş ürün ga-
mıyla 55’den fazla ülkedeki 
müşterilerinin ilk tercihi olan 

IVECO’NUN Stralis NP 460 
modeli, 2018 Düşük Karbon-
lu Kamyon unvanına sahip, 
pazardaki sürdürülebilirliği en 
yüksek araç ve en zorlu uzun 
mesafe görevlerini yerine ge-
tirmek için sürdürülebilirlik, 
performans, verimlilik ve uzun 
menzili birleştiren, tüm görev-
lere uygun tasarlanan yeni nesil 
otomatik vitese sahip tek doğal 
gazlı ağır kamyon serisi. Yeni 
boru hatlarıyla sağlanan doğal 
gazdan yararlanacak, taşıma-
cılık firmaları için ideal olan 
araç, bu etkinlik için mükem-
mel de bir sembol.

Tırsan’a, sempozyuma sağladı-
ğı desteklerden ötürü 10 Eylül 
Salı günü plaket takdim edildi. 
Plaketi, Tırsan adına Tırsan 
Treyler Satınalma Müdürü 
Ömer Berberoğlu aldı.

2011-2017 yılları arasında 
Endüstri 4.0 prensipleri doğ-

Mavi Koridor Rallisinin 
başlangıç etkinliğinde doğal 
gaz endüstrisinin temsilcileri, 
taşımacılık şirketleri, otomotiv 
üreticileri, yetkililer, uzmanlar 
ve gazeteciler, doğal gazın ula-
şımda kullanılmasının tekno-
lojik ve yasal unsurlarını ve bu 
yakıt türünün çevresel, ekono-
mik ve sosyal faydalarını tartış-
mak için bir araya geldiler.

Mavi Koridor Rallisinin 
güzergâhı, sembolik olarak 
Kuzey Akımı 2 ve Türk Akımı 
gaz boru hatlarının başlangıç 
ve bitiş noktalarını bağlıyor ve 
Avrupa pazarının gelişmekte 

rultusunda, robotik ve oto-
masyon sistemlerine yönelik 
54 milyon Avro yatırım yapan 
Tırsan, kullandığı bu teknolo-
jilerle üretimde verimlilik ve 
kapasite artışı yakalayarak, top-
lamda 65 farklı üretim tekno-
lojisini Adapazarı kampüsünde 
en verimli şekilde kullanıyor. 
Son olarak 18 milyon Euro’luk 
yatırımla, bir yıldan kısa bir 
sürede tamamlanan yeni Low-

olan doğal gazla taşımacılık 
alanına dikkatleri çekiyor. Ral-
li, pazardaki gaz ihtiyacı Türk 
Akımı gaz boru hattı aracılığıy-
la sağlanacak olan Türkiye’nin 
en büyük şehri İstanbul’da 
başladı. Ralli, İstanbul’dan 
sonra Balkanlar, İtalya, Belçika 

Bed fabrikasında da tek vardi-
yada  bin 250, çift vardiyada ise 
yıllık 2 bin 500 adet Low-Bed 
üretiliyor. Endüstri 4.0 pren-
siplerine göre inşaatı yapılan 
fabrikada tam otonom konve-
yör hattında; RFID ve barkod 
teknolojileri kullanarak, robot-
lu kaynak, otomatik kumlama 
ve robotlu boyama ile en verim-
li şekilde en kaliteli ve dayanak-
lı Low-Bed’ler üretiliyor.

ve Avusturya’dan geçerek 20 
Eylül’de Kuzey Akımı 2’nin 
Avrupa tarafında bitiş noktası 
olan Almanya’nın Lubmin bel-
desinde sonlanıyor. Seremo-
nide, meşale, sembolik olarak 
rallinin Rus bölümünün katı-
lımcılarına geçecek.

Tırsan Akademik Çalışmalara Desteğini Sürdürüyor
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Tırsan Geniş Ürün Gamı İle Almanya’da Sektörle Buluştu

Volvo FH460
Çekicilerde Kampanya

Iveco V Weekend Motoring Etkinliğine Katıldı

Iveco Stralis NP İle 
Mavi Koridor Rallisi’nde 
Yerini Aldı

Tırsan, ‘Endüstri 4.0 / 5.0: Gelecek Çağda 
Geleceğin Zihinleri ve Gelecek Toplum’ 
temasıyla gerçekleşen 10’uncu Uluslararası Zeki 
İmalat ve Hizmet Sistemleri Sempozyumu’na 
(IMSS’19) “Gümüş Sponsor” oldu.

Tırsan, son teknoloji 
ile donatılmış 
Avrupa’nın en 
geniş ürün gamını, 
Almanya’nın 
Karlsruhe şehrinde 
26-29 Eylül tarihleri 
arasında düzenlenen 
NUFAM 2019 
fuarında sektörle 
buluştu.

Volvo Trucks, 9 Eylül-31 Aralık tarihleri 
arasında geçerli olacak kampanyada 2013 
model ve öncesi çekici ve kamyonlara 
bakım ve onarımda yüzde 50’ye varan 
indirim imkanı sunuyor.

TIRSAN, Almanya’nın 
Karlsruhe şehrinde 26-29 
Eylül tarihleri arasında ger-

çekleşecek ticari araç fuarı 
NUFAM 2019’da yerini aldı.

Treyler İnovasyon 2017 

ödülünü kazanmasının ar-
dından, Treyler İnovasyon 
2019 ödüllerinde “Şasi” ka-
tegorisinde ödülün sahibi 
olan Tırsan, müşterilerinin 
ihtiyaçları doğrultusunda ge-
liştirdiği Kässbohrer marka 
üç lansman aracını fuar esna-
sında dünyanın dört bir ya-
nından gelen ziyaretçilerin ve 
sektörün beğenisine sundu.

Tırsan, genel kargo, soğuk 
zincir, intermodal, inşaat ve 

sıvı ürün taşımacılık sektör-
lerinin ihtiyaçlarını karşıla-
yan en geniş ürün gamı ile 
55’ten fazla ülkedeki müşte-
rilerinin çok yönlü ihtiyaçla-
rına çözüm sunuyor.

Tırsan’ın ürün gamı yeni 
hidrolik dümenlenir Low-
Bed K.SLH 3, ağır taşıma-
cılık için özel olarak gelişti-
rilen yüksek kaliteli ve çok 
fonksiyonlu yeni platform 
K.SPS H 4, yüksek taşıma 

kapasitesi sayesinde daha az 
yakıt tüketimi sağlayan alü-
minyum damper K.SKA, Di-
jital Treyler Kontrol (DTC) 
ile Treyler İnovasyon 2019 
“Konsept” kategori adayı 
hafif tasarımlı Yatay Silobas 
K.SSL 35, Treyler İnovasyon 
2019 ödüllü Multifonksiyo-
nel Konteyner Şasi K.SHG 
AVMH ve sektörün en hafif 
Swap Body aracı K.SWAU 
CL araçlarını kapsıyor.

TÜRKIYE distribütörlüğü-
nü Temsa İş Makinaları’nın 
yürüttüğü Volvo Trucks 
“Volvo’da Her Yaşın Ayrı 
Güzelliği Var” sloganıyla 
hayata geçirilen kampanya 
kapsamında, 2013 model ve 
öncesi çekici ve kamyonla-
ra bakım ve onarımlarında 
yüzde 50’ye varan indirim 
imkanı sunuyor. Bu kam-
panya ile, bir hizmet şirketi 

olan Temsa İş Makinaları 
Volvo Trucks markası, satış 
sonrasında da müşterilerinin 
yanında olduğunu gösteri-
yor. Kampanya kapsamında 
ayrıca; servise gelip 3000 TL 
ve üzeri tutarda bakım ona-
rım hizmeti alanlara termos 
hediye edilecek. Kampanya 
Türkiye genelindeki tüm 
Volvo Trucks yetkili servis-
lerinde geçerli olacak.



OTOMOTIV Sanayii Der-
neği (OSD) Yönetim Kuru-
lu Başkanı Haydar Yenigün, 
Kamu bankalarının otomo-
tiv sektöründe yerli üretime 
özel kredi faiz oranları sağla-
masıyla ilgili açıklama yaptı. 

Yenigün, “Kredi faizleri-
nin düşmesi otomotiv paza-
rında ciddi bir hareketlilik 
sağlayacak. Bu aslında biraz 
geç kalınmış bir destek ama 
önemli de bir adım. Tabi 
bu uygulamada maliyetin 
bir kısmını bankalar bir 
kısmını da şirketler karşı-
layacak. Bu durum, 2018 
Ağustos’undan bu yana 
yükselen döviz, enflasyon 
ve dolayısıyla kredi faizleri 
nedeniyle 2017 yılına göre 
yüzde 60 oranında küçülen 
iç pazarda, düşük faizli kre-
di beklentisi nedeniyle bir 
hareketlilik sağlayacaktır. 
Ancak beraberinde, zaten 
kârsız satış yapan firmala-
ra ilave mali yük de geti-
recektir. Günün sonunda 
ise satışların canlanması ve 
satışlarda artış beklentisi, 
özellikle servis girişlerinde 
sektöre çok ciddi bir fayda 
sağlayacaktır” dedi.

IŞBIRLIĞI kapsamında Oto-
motivde Yerli Üretime Özel 
Taşıt Kredisi Paketleri hazır-
landı. Böylece firmalarla yapı-
lan anlaşmalar ile Türkiye’de 
üretilen binek ve ticari taşıtla-
rın alımında uygulanan kredi 
faizleri düşürüldü. Hazırlanan 

paketler doğrultusunda, fiya-
tı 50 bin ila 120 bin arasında 
bulunan sıfır kilometre binek 
araçlarda 18-36 ay vade için ay-
lık faiz oranı yüzde 0.49-0.69 
bandında uygulanacak. Fiya-
tı 72 bin ila 120 bin arasında 
değişen sıfır kilometre ticari 
araçlarda ise 30-60 ay vadeli 
kredi; aylık yüzde 0.49-0.69 
faiz oranı ile kullanılabilecek. 
Halen piyasada taşıt kredisi fa-
izi 1.73’lere kadar çıkıyor.   

Faiz indirimi sonrası 50 bin 
liralık kredi için katlanılan 

maliyet 28 bin 416 liraya ka-
dar azalırken, 120 bin liralık 
kredi kullanan vatandaş 68 
bin 199 liraya kadar az ödeme 
yapacak. İndirim Fiat, Hon-
da, Hyundai, Renault Mais 
olurken, ticari araçlarda Fiat, 
Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa 
markalarını kapsıyor.

Faizlerin yüzde 0,49’a kadar 
düşmesi ile tüketicilerin 50 bin 
liralık taşıt kredisi için ödediği 
kredi maliyeti 18 ay vadede 7 
bin 595 lira, 36 ay vadede ise 
15 bin 859 lira azalmış oldu. 

Vatandaşın 60 ay vadeli taşıt 
kredilerinde 50 bin lira için 
ödediği maliyet ise 28 bin 416 
liraya düştü. Öte yandan taşıt 
kredilerinde uygulanacak üst 
faiz bandı olan yüzde 0.69 baz 
alındığında, 50 bin liralık taşıt 
kredisinde 18 ayda 6 bin 409 li-
ra, 36 ayda 13 bin 457 lira ve 60 
ayda 24 bin 252 lira vatandaşın 
cebinde kalacak.

Kampanya 01 Ekim 2019 ile 
31 Aralık 2019 tarihleri arasın-
da geçerli olacak.

Kamu bankaları otomotivde 

yerli üretime özel taşıt kredisi 
paketleri hazırladı. Konuyla 
ilgili açıklamalarda bulunan 
Karsan Ticari İşler Genel Mü-
dür Yardımcısı Muzaffer Arpa-
cıoğlu ticari araç pazarının son 
8 ayda ortalama yüzde 50 da-
raldığını hatırlatarak, “Türkiye 
iyi bir ticari araç üreticisi. Ka-
mu bankalarının Türkiye’de ü-
retim yapan markalarla yaptığı 
söz konusu işbirliği, son 3 ayda 
iç pazara önemli ölçüde hare-
ketlilik getirecektir. Finans-
mana ulaşmada zorluk yaşayan 
ticari araç müşterilerinin son 3 
ayda satın almaya yöneleceğini 
tahmin ediyoruz. Ayrıca yüzde 
0,49-0,69 faiz uygulaması iç 
pazarda ticari araçlar için kal-
dıraç olacaktır” dedi.

OSD: Düşen 
Faizler 
Sektöre 
Hareket 
Getirecek

Kamu Bankalarından Otomotive Özel Kredi
TİCARİ ARAÇLAR
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ILK olarak 2018 yılında 
düzenlenen ve Avrupa’nın 
önemli ülkelerinde belediye 
ve toplu taşıma şirketlerine 
test ettirilen Isuzu Novoci-
ti Life, ikinci Demo Turuna 
Romanya’dan başladı.

Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge 
mühendisleri tarafından geliş-
tirilen ve Türkiye’deki fabrika-
sında üretilen Isuzu Novociti 
Life, global marka olma yolun-
da emin adımlarla ilerleyen 
Anadolu Isuzu’nun yurt dışı 
tanıtımları kapsamında Avru-
pa yollarında Türk bayrağını 
dalgalandıracak.

Üretime başladığı günden 
bu yana büyük satış başarısı 

gösteren Isuzu Novociti Life 
sırasıyla Romanya, Bulgaris-
tan, İtalya, Fas, İspanya ve 
Fransa ülkelerinde test sürüş 
aktivitelerine katılacak. 12 
Eylül tarihinde Romanya’da 
başlayan Demo Tour 2019 
kapsamında Yeni Novociti 
Life midibüsler gidecekleri 
ülkelerin belediyelerine ve 
toplu taşıma şirketlerine test 
ettirilecek. Bu sayede Novo-
citi Life’nin üstün teknoloji-
leri, yol tutuşu, performansı, 
güvenliği ve konforu beledi-
yeler tarafından yakından de-
neyimlenecek.

Yeni IsuzuNovociti Life, 
alçak tabanıyla değişen pazar 

ihtiyaçlarına yönelik bir çö-
züm olarak gün yüzüne çıktı. 
Büyük ve orta büyüklükteki 
otobüs yerine küçük boyut-
larda otobüs konseptiyle dar 
sokaklı şehirleri de hedefleyen 
Novociti Life, alçak tabanlı 
yapısıyla engelli ve yaşlı nüfu-
sun sosyal hayata daha fazla 
katılımını da destekliyor.

Anadolu Isuzu’nun otobüs 
ürün grubunda bulunan 9,5 
m. uzunluğundaki Citibus 
modeli ile 7,5 m. uzunluğun-
daki Novociti modeli arasında 

8 m. uzunluğuyla yeni bir seg-
ment oluşturan Novociti Life, 
midibüs boyutlarında otobüs 
görünümüyle dikkat çekiyor. 
Novociti Life’ın alçak tabanlı 
tasarımına uygun olarak ar-
kaya konumlandırılan FPT 
marka NEF4 model motoru, 
186 beygir güç ve 680 Nm 
tork üretiyor. FPT’nin EGR 
(egzoz gazı geri çevirimi) 
sistemine gerek duymadan 
Euro 6C emisyon normlarını 
karşılayabilen motor teknolo-
jisi, yüksek enerji verimliliği 

ile düşük yakıt tüketimi sağ-
lanmasını mümkün kılıyor. 
Novociti Life hem yurtiçinde 
hem de yurtdışında ZF marka 
manuel ve Allison marka oto-
matik şanzıman opsiyonlarıy-
la sunuluyor.

Toplam 60 kişilik yolcu 
kapasitesiyle geniş iç hacim-
li Novociti Life, gün ışığının 
araç içerisinde etkin kullanı-
mını sağlayan özel yolcu camı 
tasarımıyla, tekerlekli sandal-
yedeki yolcuların dahi yan 
camları kolaylıkla kullanabil-
melerine imkan veriyor. Bu 
sayede dış mekanı rahatlıkla 
gözlemleyebilen tekerlekli 
sandalyeli yolcular, Novociti 
Life’ın insan odaklı akıllı tasa-
rımının tadını çıkarıyor.

Isuzu Novociti Life Avrupa’daki
2’nci Demo Turuna Başladı

Anadolu Isuzu’nun 
Türkiye’deki 
fabrikasında üretilen 
Isuzu Novociti Life, 
yurtdışı tanıtımları 
kapsamında 
Avrupa’da 2’nci
Demo Turuna başladı.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal 
müşterilerine özel kampanya yayınladı. Firmalarla yapılan anlaşmalar 
ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 50 bin ile 120 bin TL 
arası kullanılacak kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz alınacak. 

OSD Başkanı 
Haydar Yenigün

Karsan Ticari İşler
Genel Müdür Yardımcısı

Muzaffer Arpacıoğlu

ALLISON Transmission Hol-
dings Inc. (NYSE: ALSN), 
ABD’de bulunan Tennessee 
merkezli Walker Die Casting 
ve Alabama merkezli C&R To-
oland Engineering şirketlerinin 
varlıklarını ve belirli yükümlü-
lüklerini aldığını açıkladı. 

Allison Transmission Başka-
nı ve CEO’su David S. Graziosi, 
konu ile ilgili olarak; “Walker 
Die Casting ve C&R Tooland 
Engineering satın alımlarını 
paylaşmaktan mutluluk duyu-
yoruz. Walker’ın ürünleri, oto-
yol şanzımanlarımızın üreti-
minde ve kalitesinde kritik bir 

bileşendir. Yeni girişimimizle 
bu iş alanını büyütmeyi ve Ro-
bert Walker’ın 1958’de kurdu-
ğu mirası sürdürmeyi planlıyo-
ruz” diye belirtti. 

Alüminyum döküm parça-
ları üreten Walker, 20 yıldan 
beri Allison Transmission te-
darikçisi. Walker ailesi, şirket-
lerinin satış kararını 
aldıklarında 
hali ha-
zırda ka-
r a y o l u 
şanzıman 
ürünleri 
için ge-

rekli bileşenleri sağladıkları 
Allison’ın talebini memnu-
niyet ile karşıladı. Allison, 60 
yıllık şirketin mirasını sürdür-
meye devam edecek. C&R To-
oland Engineering ise Walker 
ve diğer firmalarda kullanılan 
metal işleme aletlerinin lider 

tedarikçis i 
olarak ü-

rün 

ve hizmet sunuyor. 
Walker Die Casting ve C&R 

Tooland Engineering, kendi 
lokasyonlarında çalışmaya de-
vam ederek Allison Transmis-
sion fabrikaları olarak işletile-
cek. Yüzlerce kişiyi istihdam 
eden Walker Die Casting, Le-
wisburg’daki en büyük ikinci 
işveren olmayı sürdürecek. 

Walker Die Casting Başka-
nı ve Kurucusu John Walker 
açıklamasında; “Yaptığınız işi 
bırakmak her zaman zor olsa 
da, Allison Transmission ile 
emin ellerde olmasından gurur 
duyuyoruz” dedi. 

Allison, Walker Die Casting 
ve C&R Tooland Engineering 
varlıkları için yaklaşık 103 mil-
yon dolar yatırım gerçekleştirdi. 

Allison Transmission 
Walkerdiecasting’i Satın Aldı
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2019 Tedarikçi Ödüllerini kaza-
nanların belirlenmesinde tedari-
kin kalitesi, inovasyon kapasite-
si, hızı ve küresel kapsamı seçime 
yön veren başlıca kriterler oldu. 
Pirelli her yıl küresel ölçekteki 
10 binden fazla tedarikçisinden 
dokuzunu ödüllendiriyor. Teda-
rikçi Ödülleri, Pirelli’nin tedarik 
zincirini daha sürdürülebilir, 
yenilikçi ve nitelik açısından 
mükemmel kılarak kendilerini 
öne çıkaran, dolayısıyla Pirelli 
ürünlerinin, şirketin stratejisiyle 
uyum içinde daima daha yüksek 
değerli olmasına katkıda bulu-
nan şirketlere veriliyor. 

Pirelli Operasyon Genel 
Müdürü Andrea Casaluci ile 
Satınalma Üst Yöneticisi Pier-
luigide Cancellis, hammadde, 
hizmet ve makine kategori-
lerindeki dokuz tedarikçiye 
ödüllerini şirketin Milano’daki 
genel merkezinde düzenlenen 
bir törende takdim etti. 

Zaman içinde gerçek iş or-
takları haline gelen, özellikle 

MICHELIN, Continental 
AG ve tarım alanında öncü ya-
zılım geliştiricisi Smag ile do-
ğal kauçuk tedarik zincirindeki 
sürdürülebilir uygulamaların 
haritasını çıkarmayı amaçlayan 
Rubberway® adlı teknolojik çö-
zümün geliştirilmesi ve hayata 
geçirilmesi konusunda işbirli-
ğine gitti.

CONTINENTAL Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Lastik Bölü-
mü Başkanı Christian Kötz, 
“Yatırımlar ve yaratılan ek ka-
pasite sayesinde lastik grubu-
nun büyüme stratejisini devam 
ettirmekteyiz. Liman ve greyder 
segmentleri, ticari lastikler paza-
rında kilit büyüme alanları ko-
numunda. Yeni üretim hatları; 
bu segmentler ve tüm arazi las-
tikleri pazarındaki iddiamızı net 
bir şekilde yansıtmaktadır” dedi.

Yeni üretim hattı, 2017 yı-

zorlu projelerde ve uygulama-
larda şirketle birlikte kendile-
rini geliştirebilen ve daha yakın 
tarihlerde tedarikçiler arasına 
katılsalar dahi gelecek için stra-
tejik projeler geliştirme potan-
siyelini gösteren şirketler ödüle 
layık bulundu.

Bu yıl, Pirelli için stratejik 
bir yönetim modeli olan sürdü-
rülebilirlik alanında spesifik bir 
ödül de sunuldu. Pirelli, sürdü-
rülebilirliği şirketin küresel te-
darik süreçlerine ve politikala-
rına tamamıyla entegre etmesi 
doğrultusunda tedarik sistemi-
nin UNI ISO 20400 kuralları-

Sürdürülebilir Doğal Ka-
uçuk Küresel Platformu 
(GPSNR) hedefleriyle uyumlu 
olacak şekilde tasarlanan Rub-
berway®, doğal kauçuk endüst-
risinde satışa dönük kauçuk 
işleme tesislerinden üretime 
dönük çiftliklere kadar her 
alandaki riskleri haritalandıran 
bir teknolojik çözüm olacak. 

lında faaliyete geçen radyal ta-
rım lastikleri fabrikasının yanı-
na inşa edildi. Tesis, en yüksek 
ergonomik standartlarda en 
modern radyal lastikler üret-
mek amacıyla son teknoloji 
inşaat makineleri ve otomatik 
cihazlarla donatıldı.

Tam kapasiteye ulaşıldığın-
da, üçer adet greyder ve liman 
lastikleri hattı devreye girecek. 
Yeni üretim tesislerine ilave 
olarak, Lousado araştırma ve 
geliştirme merkezi tüm tarım, 

na uyumunu 2018 yılında bel-
gelendirmiş bulunuyor. 

2019 Pirelli Tedarikçi Ödü-
lü kazanan şirketler şunlar: Do-
ğal kauçuk tedarikçisi Hevea-
TecIndustria e ComercioLtda 
(Brezilya), “Hız” ve “Hizmet 
Düzeyi” kategorilerinde ödül 
aldı. Şirket ayrıca malzemenin 

Tüm verile 
lastik üreticilerine 

sunulacak
Yılsonuna kadar hayata 

geçmesi beklenen Rubber-

liman ve greyder lastiklerinin 
performans ve kalite testlerini 
aralıksız yapacak şekilde geniş-
letiliyor. 

Kötz sözlerini, “Bu yatırım 
ile Lousado’daki varlığımızı 
güçlendirerek yüksek verimli 
üretim tesisimizi, büyük radyal 
arazi lastikleri için bir yetkinlik 
merkezi haline dönüştürüyo-
ruz” şeklinde tamamladı.

Continental’in Portekiz 
fabrikasında 2 binin üzerinde 
kişi çalışıyor. Tarım, liman ve 

Pirelli 2019 Tedarikçi Ödülleri Sahiplerini Buldu

Michelin’den ‘Sürdürülebilirlik’ İçin 
Continental ve Smag İle İşbirliği

Continental’den Portekiz’e
100 Milyon Avroluk Yatırım

Michelin Türkiye Genel Müdürlüğü Görevine Thibault Dornon Atandı
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Pirelli 2019 
Tedarikçi Ödülleri, 
dünya çapındaki 
10 bini aşkın Pirelli 
tedarikçisi arasından 
9 tedarikçiye verildi.

Michelin, Smag ve Continental ile işbirliği 
gerçekleştirdi. Bu işbirliği kapsamında 
geliştirilen, akıllı telefon uygulaması 
Rubberway® ile doğal kauçuk endüstrisindeki 
sürdürülebilir uygulamaların haritası çıkarılacak.

Continental büyüme yolunda bir adım daha atarak, 100 milyon avroya 
yaklaşan bir yatırımla Portekiz’in Lousado bölgesindeki üretim tesislerini 
genişletiyor. Yeni kapasite, 24 inç üzeri radyal greyder ve liman 
lastiklerinin üretimine tahsis edilecek. Bu süreçte 100’ün üzerinde kişiye 
de ek istihdam yaratılacak.

kaynağından başlayarak tedarik 
zincirinin tamamı boyunca tek-
nolojik inovasyon ve katılımla 
sosyal ve çevresel sürdürülebi-
lirliği gözetmesi nedeniyle pres-
tijli sürdürülebilirlik ödülüne 
de layık bulundu. Silika teda-
rikçisi uechen Silicon Chemical 
(Çin), “Kalite” ve “Hız” kate-
gorilerinde ödül aldı. 

Tekstil takviyeleri tedarikçisi 
Kordsa (Türkiye), “Küresel Var-
lık” ve Hizmet Düzeyi” katego-
rilerinde ödüle layık bulundu. 

Plastikleştirici yağ tedarik-
çisi Nynas AB (İsveç), “Kalite” 
ve “Hizmet Düzeyi” kategorile-
rinde ödülün sahibi oldu. Do-
zaj sistemleri tedarikçisi Nuova 
Ciba S.p.A. (İtalya), “Kalite” ve 
“Hizmet Düzeyi” kategorile-
rinde ödül aldı.

Pek çok Pirelli fabrikasında 
standart ve özelleştirilmiş versi-
yonları kullanılan taşıma  sistem-
leri  tedarikçisi Cassioli (İtalya), 
“Küresel Varlık” ve “İnovasyon” 
kategorilerinde ödüle layık bu-

way®, lastik üreticisi olan 
kullanıcılarına, yaklaşık altı 
milyon çiftçi, 100 bin aracı 
ve 500’den fazla işleme tesi-
sini kapsayan doğal kauçuk 

lundu. Pirelli’nin dijital dönü-
şüm Yol Haritası için Stratejik İş 
Ortağı olan Accenture, “Küresel 
Varlık” ve “İnovasyon” kategori-
lerinde ödülün sahibi oldu.

Kış ürünlerinin geliştirilme-
sinde kullanılan test alanlarının 
tedarikçisi Artic Falls AB (İsveç), 
“İnovasyon” ve “Hizmet Düze-
yi” kategorilerinde ödül aldı.

Uzun dönem araç kiralama i-
çin uluslararası iş ortağı olan Ar-
val Service Lease (Fransa), “Hiz-
met Düzeyi” ve “Küresel Varlık” 
kategorilerinde ödüllendirildi.

Satınalma Üst Yöneticisi 

tedarik zincirinden toplanan 
verileri sunacak; sürdürü-
lebilirliğin teşhis edilmesi 
ve iyileştirilmesi için destek 
verecek. Bu ortak girişimle 
birlikte, Michelin, Smag ve 
Continental; Rubberway® 

gerçekleşiyor. Continental’in 
Lousado’da yaptığı yatırım-
lara ilave olarak, Mississippi 
Clinton’da ticari araç lastikleri 
fabrikasının yeni teknolojilerle 
genişletilmesi, Günay Carolina 
Sumter fabrikasında kapasite 
artışı, Almanya Hannover ya-

Pierluigide Cancellis, “Pirelli, 
küresel ölçekte yüksek değerli iş 
modeliyle faaliyetlerini sürdürü-
yor. Pirelli, hedeflerine ulaşmak 
için sadece mükemmel ve daima 
yenilikçi hizmeti garanti etmek-
le kalmayıp aynı zamanda insa-
na, çevreye, müşterilere ve marka 
değerine önem verme gibi değer-
leri de paylaşan iş ortaklarına ge-
reksinim duyuyor. Bu nedenle, 
bu hedefleri Pirelli ile paylaşan, 
sadece ürün veya hizmet teda-
rikçisi olmanın ötesinde gerçek 
iş ortakları haline gelen şirketleri 
ödüllendirmeyi arzu ettik” dedi.

uygulamasını diğer doğal ka-
uçuk aktörleri tarafından ko-
layca kullanılabilen bağımsız 
bir çözüm yapmaya çalışacak 
ve tedarik zincirini daha şeffaf 
hale getirme konusunda çalış-
malar yürütecek.

kınlarındaki Contidrom Test 
Pisti’nde Otomatik Indoor 
Fren Analizi projesi, ABD’nin 
Teksas Uvalde kentinde ye-
ni test merkezi ve Almanya, 
Korbach’ta Yüksek Performans 
Teknoloji Merkezi gibi çeşitli 
yatırımları bulunuyor.

FRANSA Dış Ticaret Ba-
kanlığı, Fransız Elçiliği ve 
Lafarge’da çeşitli pozisyonlar-
da görev alan Thibault Dor-
non, bundan böyle tüm dene-
yim ve tecrübelerini Türkiye 
pazarı için kullanacak. 

Eğitim hayatının ardından; 
Fransız Hükümeti adına ma-

li bilirkişi olarak çalışan ve 
Lafarge’da çeşitli pozisyonlar-
da görev alan Thibault Dor-
non, bundan böyle tüm dene-
yim ve tecrübelerini Türkiye 
pazarı için kullanacak. 

2001 - 2005 yılları arasın-
da ENS Paris’te Çağdaş Ta-
rih bölümünü yüksek derece 

ile tamamlayan Thibault Dor-
non, 2001 - 2003 Kamu poli-
tikalarında uzmanlık ve 2003 
- 2004 tarihinde Cambridge 
Üniversitesi’nde Tarih alanın-
da yüksek lisansını tamamladı. 

Fransa Dış Ticaret Bakan-
lığı özel bürosunda çalışma 
hayatına başlayan ve eğitimi 

sırasında Fransız Elçiliğinde 
de çalışan Thibault Dornon, 
Kamu İlişkileri konusunda 
Lafarge Genel Müdür Yar-
dımcılığı görevinde bulundu. 
Ardından LafargeHolcim’de 
Doğu ve Güney Afrika ile 
Hindistan’dan Sorumlu Bölge 
Müdür yardımcılığı görevin-

de bulunan Dornon, kamu 
politikaları, konuşma yazarı 
ve halkla ilişkiler konusunda 
kapsamlı bir deneyime sahip 
bulunuyor. 

Çağdaş Fransız, İngiliz ve A-
merikan edebiyatlarının yanı sı-
ra tarihe meraklı olan Thibault 
Dornon, evli ve iki çocuk sahibi.

greyder lastiklerinin yanında 
Lousado’da yaklaşık 18 milyon 
adet binek lastik üretiliyor. 
Geçtiğimiz yıllarda Continen-
tal, binek, yüksek performans 
ve tarım lastiklerinin üreti-
mini artırmak amacıyla 150 
milyon avro yatırım yapmıştı. 
Bu tür yatırımlar, Continental 
lastiklerinin uzun vadeli 2025 
Vizyonu stratejisi kapsamında 
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aynı zamanda elektrikli araç 
kullanımının yoğun olduğu 
İzmir ve Adana gibi şehirler-
de de yatırım yaparak hizmet 
noktalarının sayısını hızla ar-
tırmaya odaklanacak.

Şirket ayrıca hızlı araç 
ve servis bakımı konusun-
da uzman mağaza zinciri 
Otopratik’lerde elektrikli 
araçlara özel elektrik/elekt-
ronik aksam hizmetlerinin 
eklenmesi için de çalışmalara 
başladığını duyurdu. Bu doğ-
rultuda Brisalı yetkin meka-
nik ve elektrik teknisyenleri 
son teknoloji ekipmanlar ile 
elektrikli araçların ihtiyaçla-
rına çözüm sunuyor. 

Türkiye otomotiv en-
düstrisine ve araç kullanıcı-
larına sundukları değeri bu 
iş birliği ile derinleştirdik-
lerini ifade eden Brisa Bil-
gi Teknolojileri Direktörü 
(CIO) Tekin Gülşen; “Tüm 
dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de elektrikli araçlara 
gösterilen ilgi hızla artıyor. 
Pazardaki bu talebe uygun 
bir gelişimin sağlanabilmesi 
için endüstrinin öncülerin-
den biri olarak gerekli ürün 
geliştirme yatırımlarını uzun 
yıllardır gerçekleştiriyoruz. 
Diğer yandan da pazarın 

sunduk. Avrupa’da Pro-
active Solutions kullanan 
filolarda akaryakıt tüke-
timinde %1,2’ye varan 
bir tasarrufu yakalandı. 
Şimdi de bu teknolojileri 
Türkiye’de hayata geçirip 
maliyet baskısını en çok 
yaşayan ülkemiz filoları-
nın bu çözümlerden fay-
dalanmasını hedefliyo-
ruz.” diye konuştu.

BRISA, elektrikli araçlar için 
ulusal çapta şarj çözümleri su-
nan E-Şarj ile özel bir iş birliği 
gerçekleştirerek müşterileri-
ne lastiğin ötesinde, kesintisiz 
bir yolculuk deneyimi sun-
maya devam ediyor. Yapılan 
iş birliği ile Brisa, bayilerinin 
ve araçlara 360 derece servis 
ve bakım hizmetleri sunan O-
topratik mağazalarında elekt-
rikli araçlar için şarj hizmeti 
sunmaya başlıyor.

Pazarın gelişiminde kritik 
öneme sahip yaygın şarj hiz-
meti konusunda çözüm sağ-
lamak üzere Brisa ve E-Şarj 
güçlerini birleştiriyor. Ulus-
lararası Enerji Ajansı Verile-
rine göre, 2018’de bir önceki 
yıla göre 2 milyon artışla sa-
yısı 5,1 milyona ulaşan elekt-
rikli araç pazarı Türkiye’de 
de her geçen gün daha fazla 
ilgi görüyor. Özellikle batar-

30 araçlık TIR filosu ile, 
yurt içi uzun mesafe hizmet 
veren Has Ceran Lojistik, 
Şubat ayında Goodyear’ın 
315/80R22,5 ebadındaki, 
yeni desene sahip lastikle-
rini deneyimledi. Firma, 
Goodyear’ın 315/80R22,5 
KMax S Extreme ve KMax 
D Extreme lastik serisinin, 
güvenlik ve yol tutuş gibi 
temel özelliklerinden taviz 
vermeden pazardaki benzer 
ürünlere göre ortalamada 
1.5lt/100 km yakıt tasarrufu 
yaptığını ölçümledi.

Has Ceran Lojistik Genel 
Müdürü Abdurrahman Ce-
ran; “Şubat ayından bu ya-
na Goodyear ile çalışıyoruz. 
Goodyear, hem ürün kalitesi 
ve performansı hem de satış 
sonrası hizmeti ile bizim için 
önemli bir iş ortağı haline 
geldi. Goodyear’ın bize ver-
diği destek ile önümüzdeki 
dönemde iş birliğimiz daha 
da pekişecek. Goodyear mar-
kalı lastikleri tercih etmemi-
zin en önemli nedenlerinden 
biri ürünlerin çalışma koşul-
larımıza uygun yapı ve daya-
nıklılığa sahip olması, ayrıca 

ya teknolojileri ve hızlı şarj 
istasyonlarındaki gelişim bu 
büyümede önemli bir rol oy-
nuyor. Boğaziçi Üniversitesi 
tarafından gerçekleştirilen 
Türkiye Ulaştırma Sektö-
ründeki Elektrikli Araçların 
İklim Değişikliği ve Elektrik 
Talebi Etkileri Projeksiyonu 
başlıklı araştırma raporuna 
göre; 2022 yılına kadar ülke-
mizdeki elektrikli araç sayısı-
nın 56 kat artarak 140 bine, 
şarj istasyonu sayısının ise 35 
kat artışla 14 bine ulaşacağı-
nı öngörülüyor.

“Şarj hizmetimizi 
Türkiye’nin dört bir

noktasında yaygınlaştırmayı 
hedefliyoruz”

İlk 3 şarj ünitesi ile İstan-
bul ve Bursa’daki mağaza-
larında hizmet veren Brisa, 
2019 yılında bu şehirlerde 
yatırıma devam edecek ve 

yakıt tasarrufu performansı 
olarak da ihtiyaçlarımızı 
yüksek verimli olarak karşı-
laması” dedi.

Goodyear Türkiye Tica-
ri Lastikler Satış Direktörü 
Şaban Güngör de konuyla 
ilgili olarak; “Akaryakıt bir 
filonun en büyük gideri. Biz 
Goodyear olarak kendimizi 
lastik üreticisi olarak değil 
mobilite çözümleri sağla-
yıcısı olarak görüyoruz ve 
filoların en büyük sorunu 
olarak gördüğümüz akar-
yakıt giderlerini düşürmeye 
odaklanıyoruz. Bu kapsam-
da ilk olarak akaryakıt tasar-
rufunu hedefleyen yeni ü-
rünlerimizi pazara sunduk. 
Has Ceran Nakliyat’ta elde 
ettiğimiz 100 kilometrede 
1,5 litrelik tasarruf ile doğ-
ru yolda olduğumuzu gö-
rüyoruz. Lastiklerimize ek 
olarak pazara Proactive So-
lutions dediğimiz benzersiz 
teknolojiler ve çözümleri 

bilite kavramını değiştiren 
E-Şarj adına görüş bildiren 
Genel Müdür Cem Bahar 
ise; “Eşarj, büyük bir hızla 
gelişmekte olan elektrikli 
araçlar sektöründe mobilite 
kavramını değiştirmek için 
kuruldu. Türkiye’nin de sa-
hip olduğu yetkinlikler ile 
yeni teknoloji üreten sektör-
lerde dünya ile aynı noktada, 
hatta rekabeti sürükleyen 
bir seviyeye gelmesi büyük 
önem taşıyor. Biz de hem 
yazılım hem de teknolojik 
altyapımızla sadece ülkemiz 
için değil, bölgesel bir güç 
olmayı hedefliyoruz. 

Türkiye’nin en geniş ve hız-
lı elektrikli araç şarj istasyonu 
ağının işletmecisi konumunda 
olan Eşarj, şu ana kadar 5 mil-
yon dakikanın üzerinde şarj 
işlemi gerçekleştirdi. Geniş 
ürün ağı ile her amaca uygun 

şarj çözümlerini müşterilerine 
sunarak, kullanıcıların elekt-
rikli araçlarla ilgili daha iyi bir 
deneyim yaşamalarına imkan 
sağlıyor. Şu anda Türkiye’de 
elektrikli araç sunan tüm mar-
kaların iş ortağı konumunda 
bulunan tek şirket olan Eşarj, 
bu sayede elektrikli araç sa-
hiplerine ilk andan itibaren 
hizmet sunabiliyor.

E-Şarj iş birliğiyle Brisa 
noktalarındaki şarj istasyon-
ları hızlı ve güvenilir hizmet 
sunuyor. Ortalama şarj süre-
leri araçların kabul ettiği gü-
ce göre değişiklik göstermek-
le birlikte, Tesla ve Renault 
Zoe araçlar için yaklaşık 35-
40 dakikada 100 km menzil 
alınabiliyor veya 1 saatte 
%50 (170km) şarj gerçekleş-
tirilebiliyor. 

Brisa, şu anda İstanbul’da 
Beyoğlu Dolapdere’de bulunan 
Otopratik Arıcıoğlu, Bursa’da 
bulunan Otopratik Grup 
Oto noktaları, İstanbul’da 
Seyrantepe’de Birlas mağazala-
rında elektrikli araçlar için şarj 
hizmeti sunuyor.

gelişimini ve elektrikli araç 
kullanımını artıracak en bü-
yük ihtiyaçlardan birinin şarj 
istasyonlarının yaygınlaştırıl-
ması olduğunu biliyoruz. Bu 
alanda öncülüğü üstlenerek 
E-şarj ile gerçekleştirdiğimiz 
iş birliği büyük önem taşı-
yor. Yolculuğun geleceğini 
temsil eden elektrikli araçlar 
için başlattığımız şarj hizme-
timizi tüm Otopratik ma-
ğazalarımıza ve Türkiye’nin 
otomotiv sektöründeki en 
kuvvetli bayi ağımıza taşı-
yarak yaygınlaştırmayı he-
defliyoruz. Tüm bu çalış-
malarımızla müşterilerimize 
lastiğin ötesinde, kesintisiz 
bir yolculuk deneyimi sun-
maya devam edeceğiz” dedi. 

2008 yılında kurulan ve 
büyük bir hızla gelişmekte 
olan elektrikli araçlar sektö-
ründe lider konumuyla mo-

Otopratik’te Şarj Hizmeti Başladı

Has Ceran Lojistiğin Tercihi 
Goodyear Kmax Extreme 

PO ve THY’den İşbirliği

Goodyear Türkiye Ticari 
Lastikler Satış Direktörü 

Şaban Güngör
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Brisa, E-Şarj iş birliği ile 
Otopratik mağazaları 
ve lastik satış 
noktalarında elektrikli 
araçlar için şarj hizmeti 
sunmaya başladı. 

Has Ceran Lojistik, Goodyear’ın ısıya 
dayanıklı ve yakıt tasarrufu sağlayan ticari 
lastik serisi olan KMax Extreme’i tercih etti. 

PETROL Ofisi, Türk Hava 
Yolları ile birlikte çok kazan-
dıracak bir kampanya başlattı. 
İş birliği, 124 ülkede 300’den 
fazla uçuş noktası ile dün-
yanın en çok ülkesine uçan 
Türk Hava Yolları ile seyahat 
eden Miles&Smiles üyeleri-
nin yüzünü güldürecek.

Miles&Smiles üyeleri; 
hem Türkiye’nin dört bir 
yanında hizmet veren kam-
panya dahilindeki Petrol 
Ofisi istasyonlarından ya-
pacakları yakıt alımlarında 
daha fazla Positive Puan ka-
zanacak, hem de Milleri ile 
araçlarına yakıt alabilecek.

Kampanyanın avantajla-
rından yararlanmak isteyen 
Miles&Smiles üyelerinin 
kartlarını Petrol Ofisi’nin 
Positive Card’ıyla bir kez eş-
leştirmeleri yeterli. Bu işlem-
den sonra Positive Card üyesi 
Petrol Ofisi istasyonlarından 
alacakları ücretli akaryakıt/
otogaz ürünleri karşılığında 
Miles&Smiles üyelik statü-
lerine göre puan toplayabi-
lecekler. Classic Card sahip-
leri 2 kat, Classic Plus Card 
sahipleri 3 kat, Elite Card 
sahipleri 4 kat ve Elite Plus 
Card sahipleri de 5 kat Posi-
tive Puan alabilecek. Yine bu 

iş birliği çerçevesinde, üyelik 
hesaplarındaki Milleri Posi-
tive Puan’a çevirerek kam-
panyaya dahil Petrol Ofisi 
istasyonlarından akaryakıt/
otogaz alabilecekler.

Yapılan imza töreninde 
Petrol Ofisi CMO’su Beril 
Alakoç, “Petrol Ofisi olarak, 
odağımızda müşterilerimiz 
bulunuyor ve bu yaklaşımı-
mız çerçevesinde yeni, bü-
yük ve fark yaratacak iş bir-
liklerini çok önemsiyoruz. 
Müşterilerimize fayda yara-
tacak, hayatlarını kolaylaştı-
racak, cazip fırsatlar sunacak 
projelere imza atıyoruz. Bu 
alanda attığımız en son an-
cak en önemli imzalardan 
birini de Türk Hava Yolları 
ile attık. Türkiye’nin alan-
larında lider, en büyük iki 
markası Türk Hava Yolları 
ve Petrol Ofisi, güç birliği 
yaparak çok önemli bir iş-
birliğini gerçekleştirdi. Gü-
cünü bu topraklardan alan, 
yaygınlık ve erişim açısından 
da en büyük olan iki köklü 
firma olarak oldukça cazip 
fırsatlar sunan bir kampanya 
gerçekleştiriyoruz. Bu işbir-
liği ile birlikte Miles&Smiles 
üyeleri, hem Türkiye’nin en 
köklü kurumlarından kalite-

li hizmet almanın güvenini 
daha da çok hissedecek, hem 
de çok kazançlı çıkacaklar.”

Türk Hava Yolları Pa-
zarlama ve Satış Genel Mü-
dür Yardımcısı Ahmet Ol-
muştur, “Sadakatin giderek 
önem kazandığı havacılık 
sektöründe, son yıllarda 
dünya çapında hızla yük-
selen grafiğimize paralel 
olarak Miles&Smiles Yolcu 
Programı kapsamında da ye-
ni uygulamalar hayata geçir-
mekte ve farklı sektörlerde 
yeni işbirlikleri yapmakta-
yız. Bu kapsamda; akaryakıt 
sektöründe de Petrol Ofisi 
ile işbirliğimizi başlatıyo-
ruz. Miles&Smiles’ın avan-
tajlarla dolu dünyasına yeni 
bir marka daha eklemekten 
mutluyuz. Türkiye’nin 
en büyük sadakat progra-
mı olan Miles&Smiles ve 
Positive Card sahibi üye-
lerimiz, Millerini Positive 
Puan’a çevirerek akaryakı-
ta dönüştürebilecek. Tüm 
Miles&Smiles üyeleri, Posi-
tive Card’ları ile Petrol Ofisi 
istasyonlarından yapacak-
ları her akaryakıt ve otogaz 
alışverişinde kart statülerine 
göre kat kat Positive Puan 
kazanacaktır” dedi.



TEKNOLOJİ

TIR’LAR birbirine sanal ola-
rak platooning teknolojisini 
kullanarak bağlandı ve birbiri-
ni yakın mesafeden takip eden 
bir konvoy şeklinde yola çıktı. 
Platooning’in başlangıç testle-
rini başarıyla tamamlayan Ford 
Trucks araçları ile Ford Oto-
san ve AVL Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirdi.

Ford Otosan ve AVL’nin 
ortak Ar-Ge iş birliği kapsa-
mında başlattığı ‘Platooning-
otonom konvoy’ projesinin 
ilk geliştirme aşaması başarıyla 
tamamlandı. Geçtiğimiz yıl 
başlayan projenin çıktılarının 
kamyon taşımacılığını tekrar 
şekillendireceği öngörülüyor.

Konvoy şeklinde ve oto-
nom halde yola çıkan iki Ford 
Trucks çekicisi, yapılan ilk de-
nemelerde mesafeleri başarıyla 
kat etti. Ford Otosan Eskişe-
hir Fabrikası’nda düzenlenen 
platooning teknolojisi lansma-
nına katılan Ford Otosan Ge-
nel Müdür Yardımcısı Burak 
Gökçelik ve AVL Başkan Yar-
dımcısı Rolf Dreisbach, ‘Pla-
tooning’ teknolojisini başarılı 
bir iş birliği ile Türkiye’de ge-
liştirmekten ve test etmekten 
duydukları mutluluğu dile ge-
tirdi. “Platooning” teknolojisi 
Ford Otosan Ürün Geliştirme 
ile AVL’nin Türkiye ve Re-
gensburg-Almanya’daki mü-
hendislik ekiplerinin iş birliği 
ile geliştiriliyor. 

DÜNYANIN önde gelen oto-
motiv orijinal ekipman üretici-
leri için emisyon ve yakıt tasar-
rufu çözümleri üreten Delphi 
Technologies, yarı iletken tek-
nolojiler alanında çalışmalar 
yapan Cree şirketi ile gelecekte 
daha verimli ve uygun maliyetli 
elektrikli araçların üretilmesi 
adına iş ortaklığı gerçekleş-
tirdi. Bu ortaklık, yarı iletken 
uygulamalarda kullanılan silis-
yum karbür adlı bileşiğin temel 
oluşturduğu MOSFET (me-
tal-oksit yarı iletken alan etkili 
transistör) teknolojisinin, e-
lektrikli araçlarda kullanılması 
amacını taşıyor. Böylelikle da-
ha güçlü elektronik sistemlerle 
birlikte elektrikli araçların sü-
rüş menzillerinin uzaması, şarj 
sürelerinin kısalması, araç ağır-
lıklarının azalması ve tasarruf 
elde edilerek maliyetlerin dü-
şürülmesi hedefleniyor. Delp-
hi Technologies’in 800 Volt 
invertörlerinde (dönüştürücü) 
kullanılacak olan MOSFET 
teknolojisinin, premium sınıf 

Ağır ticari taşımacılıkta 
otonom sürüş teknolojisinin 
kullanımı adına AVL ile bir-
likte kilometre taşı niteliğinde 
bir süreci geride bıraktıklarını 
ifade eden Ford Otosan Ge-
nel Müdür Yardımcısı Burak 
Gökçelik, şunları söyledi: 
“Geçtiğimiz yıl AVL ile güç-
lerimizi birleştirerek, ‘Platoo-
ning - Otonom Konvoy’ tek-
nolojisi geliştirmek amacıyla 
çalışmalarımıza başlamıştık. 
Bugün, otonom kamyonlar 
üzerinde çalışan, bu alana ya-
tırım yapan ve en önemlisi 
gösterimini yapabilecek bir 
prototip ürüne sahip olan 

dünyadaki sayılı kamyon üre-
ticilerinden biri olmanın mut-
luluğunu yaşıyoruz. Donanım, 
yazılım ve simülasyon testleri-
ni başarı ile gerçekleştirdiğimiz 
bu teknolojiyi artık yolda da 

küresel bir otomobil üreticisi-
nin 2022 yılından itibaren üre-
teceği elektrikli araçlarında yer 
alması planlanıyor.

Elektrikli araçla ilgili
kaygılar bitecek

Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Delphi Technologi-
es CEO’su Richard F. (Rick) 
Dauch, elektrikli otomobil 
üretiminde büyük kolaylıklar 
sağlayacak olan yeni iş ortaklı-
ğıyla ilgili olarak, “Cree ile olan 
işbirliğimiz; her geçen gün ka-
tılaşan küresel emisyon norm-
larını karşılamak için çalışan 
ve tüketicilerin elektrikli araç 
konusundaki kaygılarına yanıt 
vermek için geliştirmelerde bu-
lunan otomobil üreticilerine 
önemli bir fayda sağlayacaktır. 
Elektrikli araçlarla ilgili; men-
zil, şarj süresi veya maliyet ko-

test ediyoruz.  Ülkemizde bir 
ilk olan bu proje, Türkiye’de 
otonom araç geliştirme faali-
yetlerine öncülük edecek. İlk 
aşaması tamamlanan Ar-Ge iş 
birliği projemizde, ağır ticari 
araçlar alanında kaydettiğimiz 
gelişmeler, sadece Türkiye’de 
değil, tüm dünyada otonom 
taşımacılığın hayata geçirilme-
sinde bir temel teşkil edecek. 
Bu Ar-Ge projesi karbon emis-

yonunun ve yakıt tüketiminin 
azalmasına, yol güvenliğinin 
artmasına ve akılllı ulaşıma 
olanak sağlayacak.  Projenin 
sonraki safhalarında ve uzun 
vadede “SAE-Seviye 4” Oto-

nularındaki bu kaygıların gide-
rilmesi, otomotiv sektörünün 
işini önemli ölçüde kolaylaştı-
racaktır” ifadelerini kullandı.

Elektrikli araçlarda yaşanan 
büyük değişimin merkezin-
de olduklarını belirten Cree 
CEO’su Gregg Lowe ise, “Oto-
motiv endüstrisini, silikon baz-
lı tasarımlardan daha verimli 
ve daha yüksek performanslı o-
lan silisyum karbür çözümleri-
ne geçiş yaparak destekliyoruz. 

nom sürüş fonksiyonlarını 
geliştirmeyi ve Uçtan-Uca 
(Hub-to-Hub) Otonom Oto-
ban Taşımacılığını gerçekleş-
tirmeyi hedefliyoruz”

Tüm bu çalışmaların Ford 
Trucks markasının dünya 
çapında rekabet gücünü ar-
tıracağını belirten Gökçelik, 
“Ford-Otosan olarak otonom 
araç teknolojileri alanındaki 
yatırımlarımız ve geliştirme 
faaliyetlerimiz, otonom sürüş 
konusundaki yerli bilgi biri-
kimimize katkı sağlamakta ve 
bu teknolojiler üzerinde ça-
lışan tecrübeli bir mühendis 
kadrosu yaratarak bu alanda 
küresel entegrasyonu sağla-
maktadır. Bizim için birinci 
öncelik her zaman yetenekli 
mühendis iş gücüne yatırım 
yapmak olmuştur. Yaptığımız 
bu yatırımların meyvesini ya-
kın zamanda Avrupa’da ‘2019 
Uluslararası Yılın Kamyonu 
Ödülü’nü (ITOY) alan F-
MAX ile topladık. Şimdi ise 
bu yatırımın başka bir sonu-
cunu, otonom araç teknoloji-
lerinde kaydettiğimiz ilerleme 
olarak hep beraber görüyoruz. 
Bu çalışmalar, kesinlikle, küre-
sel arenada Ford Trucks araç-

Silisyum karbür konusunda 
dünya lideri olan firmamız, bu 
konuda geliştirdiği MOSFET 
teknolojisiyle pazarın taleple-
rini karşılamak ve daha verimli 
yepyeni bir geleceğe ulaşmak 
için kapasitesini arttırmaya 
devam ediyor. Delphi Tech-
nologies ile yaptığımız ortaklık 
da, bu teknolojinin otomotiv 
sektöründe benimsenmesine 
yardımcı olacaktır.” açıklama-
larını yaptı.

larının rekabet gücünü arttıra-
caktır” dedi.

Dreisbach: “Yakıt 
tasarrufu sağlayacak”

Platooning teknolojisinin 
sağlayacağı faydalardan ve sis-
temin işleyişinden bahseden 
AVL Başkan Yardımcısı Rolf 
Dreisbach, yaptığı değerlen-
dirmede şunları ifade etti: 
“Ford Otosan ve AVL gibi 
sektöründe iki önemli firma-
yı buluşturan “Platooning 
- Otonom Konvoy” projesi 
ekiplerimizle birlikte içinde 
olmaktan mutluluk duydu-
ğumuz bir proje. Bu iş birliği 
çerçevesinde yürütülen proje 
ile araçların otonom sürüş se-
viyelerinin artırılmasını ve en 
sonunda sürücüye dahi ihtiyaç 
duymayacak düzeye ulaşması-
nı hedefliyoruz. Platooning-o-
tonom konvoy teknolojisinin 
toplam sahip olma maliyetini 
azaltma ve yakıt tasarrufu sağ-
lama gibi faydaları bulunmak-
tadır. Belirtilmesi gereken bir 
nokta da tüm otonom sürüş 
seviyelerinde uygulanabilecek 
güvenlik artışıdır. Halihazır-
da, projenin birinci aşama-
sında direksiyon, gaz ve fren 
kontrolü otoban koşullarında 

Silisyum karbür
kabul görüyor

Yarı iletken teknolojilerin-
de kullanılan silisyum karbür 
bazlı güç çözümler; içten yan-
malı motorlardan elektrikli 
araçlara geçiş sürecinde olan 
otomobil endüstrisi tarafın-
dan büyük bir hızla kabul gö-
rüyor. Elektrikli araçlardaki 
en değerli bileşenlerden olan 
invertörler ise birçok açıdan 
araç verimliliğine katkı sağ-
lıyor. Analiz şirketi IHS’nin 
araştırmalarına göre de 2030 
yılına kadar 30 milyon yüksek 
voltajlı elektrikli hafif aracın 
satılacağı tahmin edilmekte. 
Bu rakam da yıllık satılan tüm 

otonom olarak yönetilmiştir; 
fakat şimdilik sürücünün yolu 
izlemesi ve beklenmedik bir 
durumda aracın kontrolünü e-
le alması gerekiyor. En nihaye-
tinde ise tüm sistemin sürücü 
müdahalesine ihtiyaç duyma-
dan çalışmasını hedefliyoruz. 
Bu, otonom sürüşe geçişin, ta-
şımacılığı daha düşük maliyet-
li ve güvenli hale getirmesi ve 
sürücü eksikliğine bir çözüm 
olması anlamına geliyor. 

Platooning modunda ilerle-
yen filo, trafiği engellemenin 
aksine, trafik akışını düzenle-
yecek ve kamyonların birbirini 
yakın takip etmesi sayesinde 
otoyolların araç kapasitesini 
arttıracak. Konvoya ait olma-
yan araçların sollama yapabil-
meleri veya otoyol çıkışlarını 
kullanabilmeleri için, konvoy-
daki araçlar otonom olarak 
aralarındaki mesafeyi artıracak 
ve araya girmek isteyen araç-
lara müsaade edebilecek. Ek 
olarak, platooning sayesinde 
araçlar birbirini çok yakından 
takip edebilecek ve maruz 
kaldıkları ortalama rüzgar di-
rencinin azaltılması ile yakıt 
tasarrufu sağlanabilecek” açık-
lamasını yaptı.

araçların yüzde 27’sine teka-
bül ediyor.

Delphi’nin 
yenilikçi invertörü

gelişime öncülük edecek
Delphi Technologies’in 800 

Volt ile çalışan yeni silisyum 
karbür invertörü, diğer güç 
aktarma sistemlerini optimize 
etmek için mühendislere ilave 
esneklik sağlıyor. İnvertörün 
sağladığı avantajlar arasında; 
yer kaplamayan küçük batar-
yalar, ultra hızlı şarj, hafif ve 
uygun maliyetli kablo tertibatı, 
fren anındaki kinetik enerjiyi e-
lektrik enerjisine dönüşümün-
de daha fazla depolama ve do-
layısıyla daha fazla menzil yer 
alıyor. Delphi Technologies’in 
yeni iş ortağı olan; Wolfspeed® 
marka güç, radyo frekansı, ya-
rı iletken ve LED aydınlatma 
çözümleri konularında hizmet 
veren Cree ise, silisyumdan 
silisyum karbür teknolojisine 
geçişte küresel çapta öncülük 
ederek bu alandaki kapasitesini 
30 kat arttırmayı planlıyor.

Ford Otosan ve AVL’den 
“Otonom Konvoy” Teknolojisi

Elektrikli Araçlarda Verim Delphi Technologies İle Artacak
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Soldan sağa; AVL Başkan Yardımcısı Rolf Dreisbach ve
Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik

Ford Otosan ve AVL’nin ortak Ar-Ge iş birliği 
kapsamında başlattığı “Platooning-otonom 
konvoy” projesinin testleri Ford Trucks’ın yeni 
çekicisi F-MAX üzerinde gerçekleştirildi. 

Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik çözümler geliştiren 
Delphi Technologies, yarı iletken teknolojiler alanında çalışmalar yapan 
Cree şirketi ile gelecekte daha verimli ve uygun maliyetli elektrikli 
araçların üretilmesi adına iş ortaklığı gerçekleştirdi.  



TEKNOLOJİ

da Türkiye’de de dünyada 
önemli bir rekabet avantajı 
sağlıyor. Lojistik sektöründe 
data, ses, roaming, mesajlaş-
ma, makineler arası iletişim 
(M2M), lokasyon bazlı ser-
visler ve 4,5G tabanlı araç 
takip çözümlerine kadar pek 
çok uygulama kullanılıyor. 
Teknoloji kullanımları başta 
tasarruf ve kolay takip sağla-
dığı için tercih ediliyor. Ay-
rıca teknolojik uygulamaları 
kullanan lojistik şirketleri, 
rakiplerinin bir adım 
önünde rekabet 
avantajı elde 
edecek şe-
kilde bilgi 
k o n u -
s u n d a 
kolaylık-
lar sağlı-
yor. Dün-
yada gelişmiş 
ülkelerin yatırım 

yapma kararı aldığı en kritik 
10 teknoloji arasında sayılan 
mobil araç takip sistemleri sa-
yesinde araçların konumu ha-
rita üzerinden online olarak 
takip edilebiliyor. Kamera gö-
rüntüleri online izlenebiliyor. 
Bilgi teknolojileri operasyon 

maliyetleri düşüyor
Web tabanlı yazılımlar, 

kullanıcısına zamandan ve 
ekonomik yönden tasarruf 
sağlamayı amaçlıyor. Operas-
yondan cari işlemlere, araç 
kontrolünden insan kaynak-
ları verilerine kadar ihtiyaç 
duyulan tüm bilgileri tek çatı 
altında toplayarak şirket yö-
neticisinin tüm çalışmaları 
bir arada görmesine olanak 
sağlıyor.  Bu tür yazılımlar, 
operasyondan cari işlemle-
re, araç kontrolünden insan 
kaynakları verilerine kadar 
ihtiyaç duyulan bütün bilgiler 
tek bir çatı altında toplayarak 
şirket yöneticisinin bütün ça-
lışmalarını bir arada görmesi-
ne olanak sağlıyor. Bilgi tek-
nolojilerine sahip işletmelerin 
operasyon maliyetleri düşü-

DOĞRU ürünün, doğru yer-
de, doğru zamanda ve kabul 
edilebilir bir maliyetle müş-
terilere ulaştırılması olarak 
tanımlanan lojistik sektörü, 
bilişim teknolojilerinden en 
fazla yararlanan sektörler ara-
sında yer alıyor.  Bu yüzden 
bilgi teknolojilerinin önemi 
her geçen gün artıyor. Çünkü 
sektörün depo yönetimin-
den, liman operasyonlarına, 
araç takibinden, mobil saha 
operasyonlarına uzanan pek 
çok farklı ihtiyacı bulunuyor.  
Bilgi teknolojilerine sahip 
lojistik şirketleri işletmeler o-
perasyon maliyetleri düşüyor, 
nitelikli işletmecilikle stan-
dardize edilmiş süreç yapıla-
rıyla müşteri memnuniyeti 
yükselirken, daha rekabetçi 
yapı oluşturuyor. Bu bağlam-
da, tüm lojistik faaliyetlerin-
de bilişim teknolojileri etkin 
bir biçimde yapılandırılarak, 
işletme performansı artıyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’nın 
hazırlamış olduğu yeni Kara-
yolu Taşıma Yönetmeliğine 
göre, karayolu taşımacılığın-
da dijital dönüşümü zorunlu 
kılacak yeni hükümler yer 
alıyor. Karayoluyla taşınacak 
yüklerin, tüm evraklarının en 
geç 6 saat içinde dijital olarak 
kayıt altına alınması zorunlu 
kılınıyor. Konuyla ilgili diğer 
önemli yenilik ise taşıma sıra-
sında sorumluluğun, sadece 
yükü taşıyan firma değil, yük 
veren firmayı da kapsıyor ol-
ması. Böyle bir durumda yük 
veren kurum ya da kuruluş-
lar taşıma operasyonlarında 
dijital altyapısı olan lojistik 
firmaları tercih etmek duru-
munda kalacaklar. Yakın bir 
zamanda lojistik sektöründe 
kullanılacak olan online iz-
leme sayesinde 100 milyar-
ları bulan kayıt dışı paranın 
ekonomiye kazandırılması ön 
görülüyor. Lojistik ve taşıma-
cılıkta kullanılan bilgisayar 
destekli sistemler sayesinde 
süreçler artık otomatik olarak 
kontrol edilirken, otonom ça-
lışan sürücüsüz TIR’lar, kap-

tansız gemiler, pilotsuz uçak-
lar, drone’larla teslimatlar ve 
bulut teknolojisiyle süreçlerin 
dijital platformlara taşınması 
hızlı bir şekilde hayatımıza 
giriyor. Tüm bu gelişmeler 
Lojistik 4,0’ın geliştirilmesi-
ni, sanayi ve ticaretle bütün-
leşmesini zorunlu kılıyor.   

Teknolojik yatırım
olmazsa olmaz

Dünya lojistik sektöründe 
teknoloji yatırımları olmazsa 
olmazlardan olarak görülü-
yor, Türkiye’de ise lojistik 
sektörünün teknoloji kulla-
nımı artmaya devam ediyor. 
Ancak sektörün genel görü-
nümüne bakıldığında büyük 
ölçekli firmaların bu tür ya-
tırımlara daha fazla ağırlık 
verdikleri görülüyor. Küçük 
ölçekli firmalarda ise tekno-
lojik yatırımlar sınırlı düzey-
de yapılıyor. 

Türkiye’de 21’inci yüz-

yılda hızla gelişen teknoloji-
nin etkisiyle, yoğun rekabet 
ortamının yaşandığı lojistik 
sektöründe, işletmeler müş-
teri istek ve ihtiyaçlarını kar-
şılamak için çalışmalar devam 
etse de sektör bu konudaki 
açığını kapatmak için bir 
hayli çaba sarf ediyor. Tür-
kiye, Dünya ölçeğinde reka-
bet avantajı sağlamak için 
malzeme, veri ve para akışını 
hızlandıracak aynı zamanda 
‘bilgi’ avantajını yakalayacak 
uygulamalar, lojistik sektö-
ründe yerini almaya başladı. 

Tüm sektörün mobil çö-
zümlerle gelişmesi durumun-

runların giderilmesi noktasın-
da birçok çalışma yürütüyor. 
Söz konusu çalışmalarda şu 
ana kadar üç çalıştay ve Ocak 
ayında kapanış konferansı 
gerçekleştirilen Türkiye Lo-
jistik Master Planı (TLMP) 
kritik önem taşıyor. Master 
Plan ile Türkiye’nin bölgesin-
de lojistik üssü olması ve eko-
nomide lojistik faaliyetlerin 
aldığı payın artırılarak, lojis-
tik sektörünün ihtiyaçlarının 
belirlenmesi hedefleniyor.

Öte yandan Türkiye’nin 
bölgesinde lojistik üs olma 
hedefi kapsamında gerek özel 
sektör, gerekse kamu kay-
da değer yatırım çalışmaları 
yürütüyor. Sanayinin geliş-
tirilmesi ve Türkiye’nin böl-
gede lojistik üs olması için 
Türkiye’de orta vadede kamu 
eliyle 21 adet lojistik merke-
zin açılması bekleniyor. Plan-
lanan yeni lojistik merkezler 
ve iyileştirilen lojistik altya-
pıyla 2023 yılında lojistik sek-
törü için hedeflenen toplam 
yatırım tutarının 60 milyar 
lirayı geçmesi öngörülüyor.
Geleceğin lojistiği robotlar 

ve yapay zeka
Günümüzde göz kamaştı-

rıcı bir hızla gelişmeye devam 
eden ve bu gelişme hızıyla biz-
leri her seferinde şaşırtmayı 
başaran teknoloji, bambaşka 
bir geleceğin kapılarını aralı-
yor. Birkaç yıl öncesine kadar 
bilim kurgu öğesi olarak sayı-
lan teknolojiler giderek insan-
ların gündelik hayatlarının 
önemli ve ayrılmaz bir parçası 
haline gelmeye başladı.

Robotik teknolojilere olan 
ilgi ülkemizde de yükselişini 
sürdürüyor. Türkiye’nin ro-
bot kurulumuyla dünya sıra-
lamasında 20’inci olduğu be-
lirtiliyor. Uluslararası Robot 
Federasyonu IFR’nin 2018 
raporuna göre, Türkiye’de 
2017’de, bir önceki yıla oran-
la yüzde 11’lik artışla 2050 
yeni robot kurulumu yapıldı. 
Yeni robot kurulumlarının 
yüzde 54’ü taşıma uygulama-
ları, yüzde 28’i kaynak, yüzde 
39’u otomotiv, yüzde 14’ü 
metal, yüzde 14’ü plastik ve 
kimya sektöründe gerçekleş-
ti. Rapora göre; Türkiye’deki 
robot kullanım yoğunluğuna 
bakıldığında, imalat sektö-
ründe 10 bin işçiye 27 robot, 

otomotiv sektöründe 10 bin 
işçiye 194 robot, diğer sektör-
lerde ise 10 bin işçiye 17 robot 
düşüyor. Bu oranın küresel 
ortalamasında ise 10 bin iş-
çiye 85 robot karşılık geliyor. 
Raporda, robot yoğunluğun-
daki en yüksek artışın otomo-
tiv sektöründe olduğu dikkat 
çekiyor. Otomotivin ardın-
dan gıda endüstrisi öne çıkı-
yor. Otomotiv sektöründeki 
bu artış, 2017 yılında yaklaşık 
1,7 milyon otomobil ve ticari 
araç üreten Türkiye’nin, oto-
motiv sektöründeki en önem-
li üretim üslerinden biri oldu-
ğunu bir kez daha açıklıyor.

Gelecekte teknolojik sis-
temlerin öğrenme yetenekleri 
daha da geliştiğinde insan fak-
törü olmaksızın optimal ka-
rarlar verebilme ve bu karar-
ları doğrudan uygulayabilme 
yeteneklerine de sahip olacak-
ları öngörülüyor. Şu an için 
robotik sistemler dahil olmak 
üzere gelişmiş teknolojilerin 
insanlara kıyasla hata olası-
lıklarının ve paylarının daha 
düşük olduğu herkes tarafın-
dan kabul edilen bir gerçek. 
Robotlar insanların yapmak 
istemedikleri tehlikeli ve ra-
hatsız edici birçok işi üstlene-
biliyor ve bunları neredeyse sı-
fır hata ile yerine getirebiliyor. 
Aynı zamanda robotlar iste-
nilen zaman ve sürede işlevsel 
olabildikleri için üretim başta 
olmak üzere faaliyetlerin bü-
yük bölümü daha esnek hale 
gelebiliyor, işgücünü organize 
etme, siparişi mesai saatine 
erteleme vb. birçok engel orta-
dan kaldırılabiliyor. Sağladığı 
tüm bu avantajlar nedeniyle 
robotik teknolojilerin kulla-
nımı, zaman, işgücü ve hata-
sızlık kriterlerinin büyük bir 
öneme sahip olduğu lojistik 
sektöründe kritik bir şekle 
bürünüyor. Bu teknolojilerin 
bir kısmını şimdiden kucakla-
yan sektör, yakın gelecekte de 
bizleri şaşırtacak yeni adımlar 
atacağının sinyallerini veriyor.

Günden güne zorlaşan 
rekabet koşulları, lojistik sü-
reçlerinin gittikçe daha kar-
maşık bir hal alması, hızla 
gelişen teknoloji ve müşteri-
lerin artan beklentileri; lojis-
tik firmalarının stratejilerini 
yeniden gözden geçirmelerini 
zorunlu hale getiriyor.

yor, nitelikli işletmecilikle 
standardize edilmiş süreç ya-
pılarıyla müşteri memnuniye-
ti yükselirken, daha rekabetçi 
yapı oluşturulabiliyor. 

E-lojistik faaliyetleri
Bir taraftan internetin in-

san ve iş hayatının vazgeçilmez 
parçası olmasıyla birlikte lojis-
tik dünyasında da temel trend-
ler bu çerçevede belirlendi. 
Online satış ve mobil ticaretin 
yaygınlaşması ve yarattığı iv-
me sektörü e-lojistik kavramı 

ile tanıştırdı. Tüketici ve 
hizmet üretenlerin 

talep ve gereksi-
nimleri doğ-

rultusunda 
Uluslararası 
pazarda kü-
çük paket 
hareketleri-

nin hız kazan-
dığını, bunun 

sonucunda takip ve 
izleme sistemlerini zorun-

lu hale geldiği görülüyor. Hat-
ta e-ticaretin tetikleyeceği yeni 
alanlardan birinin de hava eks-
pres kargo taşımacılığı olacağı 
konuşuluyor.

Yüksek teknolojinin 
kullanıldığı bir diğer 

alan da depolar
Depoları daha verimli hale 

getirmek için kullanılan De-
po Yönetim Sistemi ile insan 
gücünü minimize edilip, ma-
kineler kaynağı ile depolama 
ve sevkiyat yapılıyor. Böylece 
depoda yapılan bütün ope-
rasyonel faaliyetlerin etkin 
ve hızlı şekilde yönetilmesi 
sağlanıyor. Büyük çaplı ya-
tırım gerektiren bu sistemle 
operasyon süreci en az hata 
ile ilerliyor. Gerçekleştirilen 
operasyonlar online izlenebi-
liyor ve gerçekleştirmiş işlem-
lerin bilgileri raporlar halinde 
sunuluyor. Ambarların tek-
nolojik gelişmelerle ürün ka-
bulünden, stok yönetimine, 
raf sistemlerinden yükleme–
boşaltmaya kadar uzanan 
tüm süreçler, bilgi sistemleri 
aracılığıyla yönetiliyor.

2023’e kadar 60 milyar 
liralık yatırım öngörülüyor

Lojistik üs olmaya aday 
ülkeler arasında yer alan 
Türkiye, gerek global lojistik 
pazarından aldığı payı artır-
mak, gerekse sektör gelişimini 
olumsuz etkileyen yapısal so-

Lojistik Sektörü Otomasyon ve
Bilişim Teknolojileri İle Gelişiyor

28
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Teknoloji ve otomasyon hayatımızın her alanında olduğu gibi 
lojistik sektöründe de hayatı kolaylaştıran teknolojiler sunuyor. Mal 
hareketlerinin planlanması, sevkiyat, teslimat, mal bedellerinin tahsili, 
iade mallar, rota planlaması, araç takibi gibi pek çok alanda özel 
geliştirilmiş yazılımlar ve akıllı uygulamalar işleri kolaylaştırıyor. 
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merkezinde gerçekleşti.
Mehmet Bağdat teslimat 

töreninde “Koşulsuz müşteri 
memnuniyeti vizyonumuz 
doğrultusunda segmentini-
nen güçlü motoruna sahip 
Volvo FH16 750 HP’yi fi-
lomuza dahil ettik. Filomuz 
bünyesinde Volvo araçlarımız 
vardı, markanın ürün perfor-
mansına ve kalitesine aşina-
yız. Volvo Trucks markasının 
sürdürülebilir yüksek perfor-
mansı yeni alım kararımızda 
önemli rol oynadı. Temsa İş 
Makinaları’na da çözüm or-
tağımız gibi hareket ettiği için 
teşekkür ederiz” dedi. 

Yasin Şimşek ise “Sektör 
tecrübemizi genç ve dinamik 
kadromuzla birleştirerek ko-
şulsuz müşteri memnuniyeti 
hedefiyle kurumsal nakliyeye 
yeni bir boyut kazandırdık. 
‘Her taşıma kendi taşımamız-
dır’ ilkesiyle yolumuza devam 
ediyoruz. Hizmet odaklı viz-
yonumuzla aynı bakış açısına 
sahip Volvo Trucks markasıy-
la çalışmaktan çok memnu-
nuz. Volvo FH16 750 HP’yi 
yüksek beygir gücü, yakıt ve-
rimliliği ve yaygın yetkili ser-
vis ağı sebebiyle tercih ettik. 
Zamanında teslimat ilkemiz 

ve kıyı hizmetlerinde kulla-
nılacak 3 adet Atlas, törenle 
teslim edildi.

Atlas kamyonu farklı iş 
kollarındaki işletmelerin ve 
belediyelerin iş yükünü hafif-

TEMSA İş Makinaları, ulus-
lararası nakliye hizmeti veren 
AYS Uluslararası Nakliyat’a 
Volvo FH16 750 HP satı-
şı gerçekleşirken, yurtiçi ve 
yurtdışı frigorifik taşıma-
cılık hizmeti sunan Agit 
Nakliyat’a 25’inci yıl özel 
konseptli Volvo FH16 750 
HP 4x2 teslim etti.

AYS Uluslararası Nakliyat, 
araç filosuna Volvo FH16 
750 HP’yi dahil etti. Segmen-
tindeki en yüksek beygir gücü 
olan 750 HP ve 3550 Nm 
torka sahip bu güçlü kamyon, 

OTOKAR, Atlas teslimat-
larına yenisini ekledi. Hafif 
kamyon segmentine güçlü 
donanım özellikleri, yük taşı-
ma kapasitesi, sürüş konforu 
ve düşük işletme giderleri ile 

I-Shift overdrive şanzıman, 
konforlu geniş kabin, retar-
der ve güçlendirilmiş VEB+ 
motor freni ile öne çıkıyor. 
ADR belgesi bulunan ve Eu-
ro 6 Step D yönetmeliğine 
uygun çevre dostu Volvo FH 
16 750 HP, verimli yakıt tü-
ketimiyle de avantaj sağlıyor.

AYS Uluslararası Nakli-
yat ortakları Mehmet Bağdat 
ve Yasin Şimşek ile Temsa İş 
Makinaları Marmara Saha Sa-
tış Müdürü Ufuk Ulus’un ka-
tıldığı teslimat töreni firma-
nın İstanbul Bahçeşehir’deki 

yeni bir soluk getiren Otokar 
Atlas, Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi’nin de tercihi oldu. 

Tekirdağ Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığı bünyesinde deniz 

kumandalı yatak ve üst seg-
ment koltuğuyla da benzersiz 
konfor sunuyor.

Agit Nakliyat firma ortağı 
Serhan Araç “Volvo Trucks 
markasıyla 2013 yılından be-
ri çalışıyoruz. Genellikle özel 
sipariş araç alımı yapıyoruz. 
Volvo Trucks markası da ih-
tiyacımıza uygun çözümler 
sunarak, satış ve satış sonrası 
hizmetler konusunda uzman 
kadrosu ve yaygın yetkili ser-
vis ağı ile yola devam etme-
mizde önemli rol oynuyor. 
Volvo FH16 750 HP aracı-
mızı 25’inci yıl özel konsep-
tiyle filomuza dahil etmekse 
bizim için ayrıca değerli. Satış 
sonrası hizmetlerdeki başarı-
sıyla da ön plana çıkan Volvo 
Trucks ekibinin desteğinde 

nulduğu Otokar Atlas, Tekir-
dağ Büyükşehir Belediyesi’nde 
de hizmet vermeye başladı. 

Deniz ve kıyı hizmetle-
rinde kullanılacak 3 adet 
damperli Atlas teslimatı; 
Tekirdağ Büyükşehir Be-
lediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Daire Başkan Vekili 
Serap Uluç, Çevre Koruma 
ve Kontrol Şube Müdür Ve-

oldukça memnunuz. Daha 
nice yıllar birlikte çalışmayı 
arzu ediyoruz” dedi.

Temsa İş Makinaları 
Kamyon Satış ve Satış Son-
rası Hizmetler Grup Müdü-
rü Kıvanç Kızılkaya ise Vol-
vo Trucks’ın hizmet odaklı 
yaklaşımına dikkat çekerek 
“Yurtiçi taşımacılıkla baş-
layıp kısa zamanda Avrupa 
frigorifik taşımacılıkta da 
adından söz ettiren Agit 
Nakliyat’a segmentinin en 
güçlü çekicisi ve Türkiye’nin 
ilk 25’inci yıl özel konseptli 
Volvo FH16 750 HP aracı-
nı teslim etmenin gururu-
nu yaşıyoruz. İşbirliğimizin 
uzun yıllar devam edeceğine 
inancımız sonsuz” açıklama-
sında bulundu.

kili Ali Çelik, mühendisler 
Emre Çalım, Taner Taşde-
len, Hasan Yeşilyurt, Otokar 
Ticari Araçlar Kamu Satış-
ları Grup Yöneticisi Murat 
Özsoy, Otokar Bayi Örnek 
Otomotiv’in Satış Müdürü İl-
ker Kuzu, Otokar Yetkili Ser-
visi Kılıç Motorlu Araçlar’ın 
sahibi Murat Kılıç’ın katılı-
mıyla gerçekleşti.

doğrultusunda 2020’de araç 
yatırımlarımız devam edecek. 
Bu alımlarda yüksek uptime 
süresi ve yaygın yetkili servis 
ağı sebebiyle VolvoTrucks ile 
yola devam etmeyi düşünüyo-
ruz” açıklamasında bulundu.

Temsa İş Makinaları, yur-
tiçi ve yurtdışı frigorifik ta-
şımacılık hizmeti sunan Agit 
Nakliyat’a distribütörlüğünü 
yürüttüğü Volvo Trucks mar-
kasının en güçlü çekicisi Vol-
vo FH16 750 HP 4x2 tesli-
matı gerçekleştirdi. 25’inci yıl 
özel konseptli Volvo FH16 
750 HP 4x2, yüksek beygir 
gücü, yakıt verimliliği ve kon-
forlu kabiniyle öne çıkıyor.

Agit Nakliyat, Volvo 
Trucks Türkiye distribütör-
lüğünü yürüten Temsa İş 
Makinaları’ndan, 25’inci yıl 
özel konseptli Volvo FH16 
750 HP 4x2 çekiciyi teslim 
aldı. Agit Nakliyat’ın filosun-
daki Volvo araçlar 8 adede 
ulaşmış oldu. Yakıt verimli-
liği ve sürüş güvenliği ile öne 
çıkan ürün, yüksek beygir gü-
cü, retarder ve bixenon farıy-
la sürüş kolaylığı sağlarken, 
özel tasarlanmış XL geniş 
kabin, kahve makinası, mik-
rodalga fırın, elektrik başlıklı 

letmeye devam ediyor. Düşük 
işletme giderleri, güçlü ve eko-
nomik motoru ile kullanıcısına 
her daim kazandıran; güven-
likten sürüş konforuna birçok 
özelliğin standart olarak su-

Filolar Volvo FH16 İle Yenilendi

Otokar Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi’ne Atlas’ları Teslim Etti
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KOLIN İnşaat, filosuna 50 
adet MAN TGS 41.420 kam-
yonu filosuna katarken, Fernas 
Şirketler Grubu ise 20 adet 
MAN kamyon ile filosunu güç-
lendirirken, 5 adetlik son yatı-
rımında da MAN’ı tercih etti. 

Kolin İnşaat satın aldığı 
MAN TGS 41.420 otomatik 
damper kamyonlardan olu-
şan 50 aracı filosuna katarken, 
MAN’ın Ankara Akyurt’taki 
tesislerinde teslim edildi. 

MAN araçlarına yüksek per-
formansları, dayanıklılıkları ve 
yaygın servis ağına duyulan gü-
ven doğrultusunda satın alınan 
kamyonlar, Lüleburgaz – Edirne 
arasındaki 157 km’lik hızlı tren 
hattı projesinde kullanılacak. 

Konya Şube Kamyon Sa-
tış Müdürü Doğucan Suyani 

TÜRKIYE’NIN en büyük 
çiftçi ailesi Tarım Kredi Koope-
ratifleri, İzmir, Aydın, Denizli, 
Manisa ve Muğla’dakullanmak 
üzere Anadolu Isuzu’dan N-
Wide short, N-Wide Long ve 
NPR 3D satın aldı. 

Tarım Kredi Kooperatifle-
ri İzmir Bölge Birliği’ne bağlı 
İzmir, Aydın, Denizli, Manisa 
ve Muğla’daki kooperatifler, 
geçtiğimiz yıl yenilenen ve 

tarafından gerçekleştirilen 
50 adet MAN TGS 41.420 
otomatik damper kamyonun 
satış sürecine, VDF MAN 
Finans Yöneticisi Tuğrul 
Aykın da sunduğu finansal 
çözümlerle katkı sağladı. Sa-
tışı gerçekleştirilen araçların 
tedariği ise MAN Bölge Bayi 
MANCI Kemal’in stoğun-
dan gerçekleştirildi.

İnşaat, enerji üretimi, şehir 
içi doğal gaz dağıtımı, sanayi, 
madencilik, gıda ve turizm gi-
bi alanlarda çeşitli faaliyetler 
yürüten Fernas Şirketler Gru-
bu, yeni yatırımında da MAN 
çekicilerini seçti. Son olarak 20 
adet MAN kamyon ile filosu-
nu güçlendiren köklü şirketler 
grubu, duydukları memnuni-
yet doğrultusunda 5 adetlik 

yüksek performanslı 1.9 lt’lik 
yeni motoruna kavuşan Isuzu 
N serisi kamyonetleri tercih 
etti.Farklı üst yapılara uygun 
dayanıklı şasi yapısı ve model 
çeşitleriyle gıdadan tekstile, 
inşaat sektöründen belediye 
hizmetlerine kadar müşterisi-
ne hizmet veren Isuzu N-Serisi 
kamyonetler, çiftçilerin de tüm 
ihtiyaçlarını hızlı ve ekonomik 
şekilde karşılıyor.

son yatırımında da MAN’ı ter-
cih etti. 

Fernas Şirketler Grubu’nun 
satın aldığı 5 adet MAN TGS 
41.420 otomatik vites kam-
yonlar, Ankara Akyurt’taki 
MAN tesislerinde düzenlenen 
törenle teslim edildi. MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. Konya Şube Kamyon Satış 
Müdürü Doğucan Suyani’nın 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
teslimat törenine Fernas adına 
Makine İkmal Müdürü Şevki 
Altun ve Satınalma Yöneti-
cisi Doğan Durak katıldılar. 
Fernas’ın Soma’da yürüttü-
ğü projede kullanılacak olan 
araçlarla ilgili ayrıca MAN 
ProfiDrive Eğitmeni Abdul-
lah Kavrak’da eğitim ve teknik 
destek verdi.

İzmir’de faaliyet gösteren 
Erdiloğlu Plaza’da gerçekleşen 
törende, Tarım Kredi Koo-
peratifleri İzmir Bölge Birliği; 
İzmir, Aydın, Denizli, Manisa 
ve Muğla’da kullanmak üzere 6 
adet N-Wide Short, 1 adet N-
Wide Long kamyonet ve 1 adet 
NPR 3D kamyonu Anadolu 
Isuzu yetkililerinden teslim aldı. 
Törene Tarım Kredi Bölge Mü-
dürü Mehmet Aksoy, Bölge Mü-

Fernas adına araçları teslim 
alan Makine İkmal Müdürü 
Şevki Altun ve Satınalma Yö-
neticisi Doğan Durak, “MAN 
tercihimizde, daha önce kul-
lanmış olduğumuz araçlar-
dan, yakıt tasarrufundan per-
formansına, teknolojisinden 
dayanıklılıklarına kadar her 
alanda duyduğumuz memnu-
niyet etken oldu” açıklamasın-
da bulundular. 

MAN’ın ‘yaşam boyu iş or-
tağı’ olarak gördüğü müşteri-
lerini her açıdan düşünerek, 
onlara avantajlar sunduğunu 
vurgulayan MAN Kamyon ve 
Otobüs Ticaret A.Ş. Konya 
Şube Kamyon Satış Müdürü 
Doğucan Suyani da, “Bu yak-
laşımımızla birlikte, müşteri-
lerimizle uzun yıllara dayalı 

ilişkilerimiz bulunuyor. Fernas 
Şirketler Grubu da, uzun bir 
geçmişe sahip iş ortaklarımız 

arasında. Bu güzide işbirliğimi-
zin daha uzun yıllar gelişerek 
sürmesini arzu ediyoruz” dedi.

dür Yardımcısı Hasan Akgün, 
İdari İşler Sorumlusu Kadir Arı-
oğlu, kooperatif yetkilileri, Ana-
dolu Isuzu Satış Müdürü Atakan 
Gürler, Anadolu Isuzu Bölge Sa-
tış Sorumlusu Ozan Şimşek, A-
nadolu Isuzu İzmir yetkili bayisi 
Erdiloğlu Otomotiv’den Erhan 
Erdil, İbrahim Korkmaz, Okan 
Atasoy ve araç üstyapılarını ya-
pan Malkoçoğlu Karoser’den 
Selçuk Malkoç katıldı.

Kolin İnşaat ve Fernas’ın Tercihi MAN Oldu

Öztaş Nakliyat Yatırımlarına F-MAX İle Devam Ediyor

Temsa’dan Sırbistan’a 30 Araçlık Otobüs Teslimatı

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Tercihi Anadolu Isuzu
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ÖZTAŞ Nakliyat, filosunu 2 
adet ‘2019 Uluslararası Yılın 
Kamyonu (ITOY)’ ödüllü 
Yeni Ford Trucks F-MAX 
ile genişletti.

Düzenlenen araç teslimat 
törenine Öztaş Nakliyat kuru-
cusu Şakir Öztaş, baş şöför Ve-
dat Demir ile Ford Trucks Ba-
şer Bayi Satış Müdürü Mehmet 
Hasbakkal katıldı. Teslimat 
töreninde söz alan Şakir Öztaş 
da Öztaş Nakliyat olarak yeni 
Ford Trucks F-MAX’i yerli 
üretim olması ve Eskişehir’de 

TEMSA, 900’ü aşkın araç sa-
yısıyla Sırbistan’ın tur opera-
törlerinden Lasta’ya 30 araçlık 
teslimat gerçekleştirdi.

Temsa, Sırbistan’ın tur ope-
ratörlerinden Lasta’ya 20 adet 
LD SB Plus, 4 adet HD12, 5 
adet HD13 ve 1 adet Maraton 
otobüs olmak üzere 30 adetlik 
araç teslimatı gerçekleştirdi. 

Temsa’nın geniş ürün gamı-
nı gözler önüne seren teslimat 
törenine Türkiye Cumhuri-
yeti Sırbistan Ticaret Müşa-
viri Gülçinay Mumcu, Tür-

üretilmesi, yaygın yedek parça 
ve servis ağı gibi sunulan kap-
samlı hizmetlerden dolayı ile 
tercih ettiklerini vurguladı. 

kiye Cumhuriyeti Sırbistan 
Büyükelçiliği’ni temsilen müs-
teşar Ayşe Uzer, Lasta Genel 
Müdürü Vladan Sekulic, Lasta 

Ağır ticari araç sektörün-
deki en saygın ve prestijli 
ödüllerden biri olan ‘2019 
Uluslararası Yılın Kamyonu’ 

Yönetim Kurulu Başkanı Sasa 
Milisevic ve Temsa Satış Genel 
Müdür Yardımcısı Hakan Ko-
ralp katıldı.

(International Truck Of the 
Year - ITOY) ödülüne layık 
görülerek önemli bir başarıya 
imza atan Yeni Ford Trucks F-
MAX, güç, verimlilik, teknolo-
ji ve konforu bir arada sunuyor. 
23 Avrupa ülkesinden 23 ayrı 
jüri üyesinin değerlendirme-
leriyle bu önemli ödüle layık 
görülen Yeni F-MAX, 500PS, 
2500Nm güç ve 400 kW fren-
leme gücü, aerodinamik tasarı-
mı ve yüksek konforlu kabiniy-
le kullanıcılara birçok avantajı 
bir arada sunuyor.

Törende konuşan Temsa 
Satış Genel Müdür Yardım-
cısı Hakan Koralp, “Bölgenin 
ticari kapasitesinin barındır-
dığı fırsatlara inanarak; oda-
ğımıza aldığımız ve bir buçuk 
yılı aşkın süredir çalışmalara 
devam ettiğimiz bu projeye 30 
araçlık teslimat ile start ver-
miş bulunmaktayız. Lasta ile 
Sırbistan’da attığımız bu adım, 
yakın gelecekte tamamlamayı 
hedeflediğimiz bölgenin önde 
gelen diğer büyük operatörle-
rini kapsayan bir dizi projenin 

F-MAX, modern tasarımı ve 
sürücü odaklı yaklaşımının ya-
nı sıra 2.5 metre genişliğindeki 
kabiniyle de kullanıcılar için 
gerekli konfor ve lüksü sağlı-
yor. Kokpit tarzı ön konsolun 
tasarımı, tüm fonksiyonlara 
kolayca erişilebilmesini sağlı-
yor. Sürüş deneyiminin keyfini 
artırmak için entegre edilen en 
küçük detaylarla birlikte kabin-
de ferah bir ortam sağlanıyor. 
Üstün aerodinamik, aktarma 
sistemi kalibrasyonu ve teknik 
özellikler, yakıt tüketimi açı-

sadece bir başlangıcı. Her biri 
yarım yüz yılı aşkın geçmişe sa-
hip iki köklü marka olan Tem-
sa ve Lasta’nın sergilediği bu 

sından mükemmel performans 
ile önceki modellere göre yüz-
de 6’ya varan oranda azaltıyor. 
Teknik özellikler arasında E-
APU teknolojisi ve Harita Des-
tekli Hız Kontrol Sistemi(Max 
Cruise) de bulunuyor. Bakım 
maliyetlerinde sağlanan yüz-
de 7’ye varan avantaj ve uzun 
bakım aralıkları toplam sahip 
olma maliyetini düşürüyor. F-
MAX’ın Ecotorq motoru, her 
türlü yol koşulunda maksimum 
performans ve minimum yakıt 
tüketimi sunuyor.

iş birliğinin Batı Balkanlar’da 
birçok büyük operatör için 
örnek olacağına inanıyorum” 
diye konuştu.
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Ayrıca Bingöl istikametinde Çat-
Karlıova yolundaki Çirişli Geçidi de-
diğimiz bölgede ise 4110 metre uzun-
luğundaki tünel inşaatımız devam 
ediyor. Bunların hepsini inşallah 2021 

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı 
Cahit Turhan, Erzurum Valiliğini 
ziyaretinde yaptığı konuşmada, bölge-
deki Dallı Kavak ve Kırık Tüneli gibi 
büyük yapıları önemli ölçüde tamam-
ladıklarını söyledi.

Dallı Kavak Tüneli’nin 2020 so-
nunda bitirmeyi hedeflediklerini 
ifade eden Turhan, şöyle konuştu: 
“2021’nin sonlarına doğru da Kırık 

Tüneli’ni bitirip Rize-Karadeniz’e 
açılan güzergahı daha kolay, yılın her 
mevsiminde her türlü hava şartlarında 
ulaşım sağlanabilecek hale getireceğiz. 

Aynı şekilde Erzurum’un Bayburt’a 
olan bağlantısındaki Kop Geçidi’nde 
yaptığımız 6500 metre uzunluğunda 
duble, çift tüp Kop Tüneli’miz var. 

www.panlogistics.com.tr
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yılında tamamlayıp hizmete açacağız.”
Turhan, Türkiye’de yapımı planla-

nan hızlı demir yolunun da önemine 
vurgu yaparak, konuşmasına şöyle 
devam etti: “Erzurum ayrıca Bakü, 
Tiflis, Kars, Erzurum, Erzincan, Si-
vas, Ankara, İstanbul ve Kapıkule 
arasındaki hızlı demir yolu projesinin 
de geçtiği şehirlerden birisidir. Hızlı 
demir yolunda proje çalışmaları son-
lanma aşamasına geldi. İnşallah proje 
tamamlandıktan sonra da hızlı demir 

yolunun inşaatına başlayacağız. Ge-
lişen, globalleşen ve küçülen dünya-
mızda ticari hareketlerin miktar ola-
rak ülkemiz üzerinden geçen tutarları 
arttıkça bu ulaşım alt yapısının önemi 
daha da çok anlaşılıyor. Bu yıl Azer-
baycan, Rusya Federasyonu, Gür-
cistan ve Türkiye olarak, Orta Asya 
ve Kuzey Asya üzerinden ülkemize, 
Avrupa’ya, Akdeniz limanlarına ve 
Afrika’ya gidecek yüklerin bu demir 
yolu hattı üzerinden taşınması konu-
sunda anlaşma sağladık. Bununla ilgili 
ilgili devletlerin yetkilileri Ankara’da 
toplantı halindeler.”

Dünyaya taşınacak mallar 
Türkiye üzerinden

Projenin hayata geçmesiyle Tür-
kiye üzerinden Avrupa ve Afrika’ya 
taşımacılık yapılacağını anlatan Tur-
han, “Projenin hayata geçmesiyle şu 
anda ülkemizde yılda 29,5 milyon ton 
taşıma yaptığımız demir yollarında, 
önümüzdeki bir yıl içinde yurt dışın-
dan gelip ülkemizden geçecek transit 
taşımaları 3 milyon ton, bir sonraki 
yıl 5 milyon ton ve önümüzdeki 5 yıl 
içinde de 17 milyon ton taşımayı şim-
diden planlıyoruz. Bu Rusya, Orta As-
ya, Kuzey Asya ve Sibirya bölgesinden 
ülkemizden dünyaya pazarlanacak 
malların taşınması şeklinde olacak. 
Bu konu çok önemli” dedi.

Elektrikli araçlar ulaşımı son 
derece ekonomik hale getiren 
taşıtlardır. Bu araçların ba-
taryasında depolanan ener-
jinin yüzde 80’i aracın ilk ha-
reketinde kullanılır. Benzinli 
araçlarda ise bu oran yüzde 
14-26 arasındadır.

İ
BUNLARI 
BİLİYOR MUYDUNUZ?

Gümrüklerdeki Dijitalleşme 
Güvenli Ticareti Artıracak

FİLMİ İZLEMEK İÇİN
QR KODU OKUTUN.

#MISSIONRESCUE turkishcargo.com

Nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl akbaba Dobrila’yı, canlı hayvan 
taşımacılığındaki uzmanlığımız ve tecrübemizle Sırbistan’a taşıdık.

TURKISH CARGO’DAN
YENİ BİR 

EVE DÖNÜŞ HİKÂYESİ

Türkiye’deki ihracatçı ve ithalatçılar ticaret işlemlerinin 
ortalama süresine ilişkin tahmini bilgiye Gümrük Eşya 
Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) 
üzerinden ulaşabilecek.   


	01-09
	10-19
	20-32

