
lar nedeniyle yatım yapama-
masından kaynaklanıyor.  

Yılın son yarısında dövizin 
görece yatay seyir izlemesi ve 
yılın son aylarında uygulan-
maya başlanan düşük faiz 
modelinin getirdiği canlan-
ma ise hem daralmayı kısıt-
ladı hem de pazara önemli 

YILLARDIR devam eden 
daralmayla dikkat çeken 
Türkiye ağır ticari araç pa-
zarı 2019 yılını yüzde 38 
daralmayla kapattı. Aslında 
yıllardır devam eden bu da-
ralma hem genel ekonomik 
olumsuz etkilerden hem de 
taşımacıların yaşadığı sorun-
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ölçüde moral verdi. Çekicide 
yatırımların daha çok taşı-
macılık sektörü tarafından 
yapıldığı görülürken kam-
yonda ise inşaat sektörüne 
yönelik satışlara işaret eden 
offroad araç satışlarının pa-
zarın yaklaşık yüzde 40’lık 
bölümüne karşılık geldiği 
görülüyor. 

2019 yılında (TAİD verile-
rine göre) 4 bin 987 kamyon 
satılırken ülkemizde satılan 
çekici sayısı ise 3 bin 521 
adette kaldı.

Ocak ayı süresince farklı 
markalardan gelen ağır ticari 
araç teslimatları ise 2020 yı-
lında pazarın hareketli geçe-
ceğinin işaretlerini veriyor.

LOJİSTİK sektörü hem 
Türkiye’de hem de küresel 
olarak bir dönüşüm içinde 
bulunuyor. Son yıllarda te-
mel olarak elektronik tica-
ret ve çevre hassasiyetinin 
etkileriyle şekillenen küresel 
lojistik sektörü, artık siyasi 
mecralara dönmüş olan ti-
caret savaşlarıyla ve bunun 
artçı etkileriyle şekillenmeye 
başladı.

2014 yılında kullanılması zo-
runlu hale gelen dijital takog-
raf, ilk başta gerekli teknik 
altyapısının hazırlanması için 
uygulanması ertelenirken son 
olarak da nakliyecilerin tep-
kilerinin merkezinde kaldı. 1 
Ocak 2020 itibarıyla yürürlü-
ğe giren dijital takograf uygu-
lamasının ardından Türkiye 
genelinde farklı şehirlerde 
yurtiçi nakliyeciler ve bireysel 
kamyon sahipleri yol kapatma 
eylemi yaptı.

AYSBERG’İN 2019 Ulus-
lararası logitrans Transport 
Lojistik Fuarı’nda standın-
da düzenlediği Tea & Talk 
sohbetlerinin konuğu olan 
Lufthansa Cargo Yönetim 
Kurulu Üyesi Dorothea 
von Boxberg, hava kargo 
endüstrisine ve Lufthansa 
Cargo’nun operasyonlarına 
ilişkin bilgiler verdi. 
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LOJİSTİK Master Planı, 
Türkiye’nin 2023’te 228 
milyar, 2035’te 470 milyar, 
vizyon olarak da 2053’te 
987 milyar dolar olması 
beklenen ihracatı ile iç tica-
reti destekleyecek; Rusya-
Ukrayna’nın Afrika’ya, 
Çin ve diğer Orta Asya ül-
kelerinin de Avrupa’ya yük 
geçişi için en uygun alterna-
tifi oluşturacak Doğu-Batı 
ve Kuzey-Güney hatları ile 
karayolu yatırımları, liman 
ve lojistik merkezler ku-
rulması-iyileştirilmesi gibi 
planlar içeriyor.

Lojistik Sektörü 
Köklü Bir 
Dönüşümün 
İçinde

Dijital Takograf 
Uygulaması
Temmuz’a 
Ertelendi

Lufthansa 
Cargo’nun 
Odak Noktası 
Dijitalleşme

Devamı 8. sayfadaDevamı 12. sayfada

Devamı 10. sayfada
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HAFTALIK
PARSiYEL

DENiZ YOLU
SERViSi

İHRACAT 
Latin Amerika
İspanya 
Portekiz 
Kanada 

İTHALAT 
Çin-Shangai
Vietnam
Kore

Devamı 16. sayfada

Trafik Sorununa 
Alternatif Çözüm
Mikromobil Araçlar
KARGO taşımacılığında a-
lışık olduğumuz kargo kam-
yonlarının yerini elektrikli 
bisikletler almaya başladı. 
Boyutu itibari ile özellikle 
araç trafiğine kapalı alan-
larda, trafiğin yoğun olduğu 
bölgelerde ve yaya dağıtı-
mının zorlu olduğu nokta-
larda rahatlıkla dolaşabilen 

Lojistik Master 
Planında 
Öncelik 
Demiryolunun
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Ticari Araç Pazarında 
Umutlar 2020’ye Kaldı 

elektrik bisiklet, çevreye 
zarar vermemesi nedeniyle 
tercih sebebi oluyor.

Bu araçların karbon ayak 
izini ve kirliliğin etkilerinin 
azalması beklenirken, pay-
laşımlı kullanım modeli ile 
araç kalabalığının da önüne 
geçmesi hedefleniyor.

Devamı 32. sayfada
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TOPLANTIDA UTİKAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Emre Eldener, 
Taşıma İşleri Organizatörlüğü (Tİ-
O) ücretlerinin sembolik rakama dü-
şürülmesini beklediklerini söyledi.  

TİO (Taşıma İşleri Organizatör-
lüğü Yönetmeliği) 1 Temmuz 2019 
tarihinde yürürlüğe girdi diyen El-
dener, belge ücretini 450 binden 
150 bine çekebildiklerini ancak bu 

rakamın bile yüksek olduğunu ifade 
etti.

Ulaştırma Elektronik Takip ve 
Denetleme Sisteminin (U-ETDS) 
devreye girdiğini ve 6 aylık ertele-
me yapıldığını da söyleyen Elde-
ner, şunları söyledi: “Yapılan yük 
hareketlerinin elektronik ortama 
aktarılması sayesinde elimizde ista-
tistik olacak ve taşımaları kayıt al-

tına alacağız diyorlar. Sistem, ama-
cı itibariyle bizlere uygun. Ancak 
sistemle ilgili Bakanlık tarafından 
yeterli bilgilendirme yapılmadığını 
düşünüyoruz. Sektörden çok sayıda 
itiraz geldi, Bakanlık sektörün sesi-
ne kulak verdi ve 6 aylık erteleme 
geldi. Şimdilik 6 ay ceza uygulan-
mayacak. Ama sonrasında bu sorun 
tekrar kendini gösterecek. Sistemin 

UTİKAD Sektörle İlgili Son 
Gelişmeleri Değerlendirdi

yanın en büyük havalimanlarından 
biri olduğunu ve açılma sürecinde 
doğal olarak sorunlar yaşandığını 
söyledi. Farklı depolara malların ka-
bulüyle ilgili farklı prosedürlerin is-
tendiğine dikkat çeken Eldener, ken-
dilerinin yekpare bir prosedür talep 
ettiklerini kaydetti. Eldener, “Hava-
limanında 300 kargo acente ofisi var, 
100’lerce arkadaşımız orada çalışıyor, 
bunların çalışma koşullarının iyileşti-
rilmesi için de isteklerimiz var” dedi. 

Transit taşımalarda yol alınmalı
Transit taşımaların önemine dair 

konuşan Eldener, bu taşımanın ge-
liştirilmesi gerektiğini söyledi: “Bir 
ülkeden başlayıp bizim ülkemizden 
geçen yüklerin rahatlıkla ülkemizde 
aktarma yapılması gerekiyor. Transit 
taşımacılık gelişirse limanlar gümrük 
müşavirleri, nakliyeciler, antrepolar, 
sanayiciler olmak üzere geniş bir ke-
sim bundan faydalanır. Aktarmaların 
hızlı pratik ve en az maliyetle yapıl-
ması gerekiyor. Bunun için gümrük-
lerde atılması gereken süreçler var.

Kapıkule ile ilgilide konuşan 
Eldener, yaşananların sadece ih-
racatçıyı değil, ülkeye gelen yatı-
rımları da ilgilendirdiğini söyledi. 
Eldener hem Kapıkule’de hem 
Hamzabeyli’de kapasite artırma 
çalışmaları sürdüğünü ve bu ayın 
sonuna doğru açılışın yapılmasının 
beklendiğini aktardı. 

Hizmet ihracatçılarının
önemi artıyor

Eldener konuşmasına şöyle de-
vam etti: “Amacı hem iç koordinas-
yonu hem de Ticaretin Kolaylaştırıl-
ması Anlaşması’nın uygulanmasını 
sağlamak olan Ticaretin Kolaylaştı-
rılması Koordinasyon Komitesi var. 
Ülkelerin ticareti kolaylaştırmak 
için anlaşmalar yapması gerekiyor.  
Ticaret engellerini çözülmesi için 
aktif görev alıyoruz. Bunlardan bi-
ri, deniz ithalat konteynerlerinin 
limanlara gelmeden gümrükleme iş-
lemlerinin başlamayıydı. Tam tespit 
gerekmiyorsa gemi limandayken il-
gili evrakların gümrüğe ulaşması ile 
birlikte, ithalatçının malını hemen 
deposuna çekmesi içindi. Bu uygu-
lama pilot olarak başladı.

Hizmet İhracatçıları Birliği-HİB 
içinde de görevlerimiz var. Devlet, 
hizmet ihracatına büyük önem ve-
riyor. UTİKAD olarak HİB yöne-
tim kurulunda yer alıyoruz. Birinci 
amacımız sektöre olan teşviklerin 
artırılması, ayrıca hizmet ihracatın-
da yaşanan sorunların azaltılması ve 
önünün açılması” dedi.

bu şekilde uygulanmasına itirazımız 
var. Avrupa’da 25 ülkede elektronik 
taşıma bilgisi sistemi hazırlanıyor. 
AB’de bu bilgiye ihtiyaç olduğu za-
man, bu bilgiyi firmalardan alıyor-
lar. Ancak bizde bilginin sisteme 
girilmesini istiyor. Hem kendi sis-
temimize girilsin, hem de kamunun 
oluşturduğu sisteme bilgi girilsin 
denildiği zaman ek yük çıkıyor. Ta-
şımacılar ayrıca bazı bilgilere sahip 
olmayabilir. Yeniden düzenlenmesi 
gerekiyor bizce bu sistemin.”

İstanbul Havalimanı’nın devreye 
girdiğini de kaydeden Eldener, dün-
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Türk Taşımacısı Eşit Şartlarda Rekabet İstiyor
ULUSLARARASI Nakliyeciler 
Derneği (UND) İcra Kurulu Baş-
kanı Alper Özel, Türk taşımacısının 
yabancılarla eşit şartlarda rekabet 
etmesinin sağlanmasını isteyerek, 
“Bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 
haksız yere Türk TIR’larından tran-
sit geçiş ücreti alıyor. Bu engeller 
sadece Türkiye ihracatına değil, kar-
şılıklı ticarete zarar veriyor” dedi.

Özel, yaptığı açıklamada, bazı 
ülkeler tarafından Türk TIR’larına 
transit geçiş belgelerinde kota uy-
gulanmasının sektörün en önemli 
sorunlarından olduğunu söyledi. 
Gümrük Birliği dolayısıyla Türk 
taşımacılarından transit geçiş ücreti 
alınamayacağını teyit eden AB Ada-
let Divanı kararı olduğunu anlatan 
Özel, bu karara dayanarak transit 
taşımadaki kısıtlamaların kaldırıl-
masını hedeflediklerini ifade etti.

Bazı AB ülkelerin haksız yere 
Türk TIR’larına transit geçiş ücre-
ti uyguladığına dikkati çeken Özel, 
“Transitteki engeller sadece Türkiye 
ihracatına değil, karşılıklı ticarete za-
rar veriyor.” diye konuştu.  

Taşımacılık sektörünün Türkiye’ye 
döviz getirilmesi açısından kritik 
öneme sahip olduğunu anlatan Özel, 
“Hizmet ihracatında 2019’un 10 
ayında 28 milyar dolar fazla verildi. 
Ülkemizin net ihracatçı olduğu sek-
törlerden olan ve toplam ihracatımı-
zın yüzde 23’ünü oluşturan hizmet 
ihracatında turizmden sonra ikinci 
sırada gelen taşımacılık sektörünün 
de bu başarıda önemli payı var.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Özel, sektörün belirli sorunları 
bulunduğunu ve bunların çözülmesi 
durumunda çok daha iyi duruma ge-
lebileceğini aktararak, şöyle konuş-
tu: “Sınır kapılarında uzun bekleme-
ler, dış ticaret işlemlerindeki belge 
sayısı ve ücretlerindeki fazlalık, yo-
ğun bürokrasi ve kurumlar arasın-
daki eş güdüm sorunları, ayrıca yurt 
dışında Türk taşımacılarına uygula-
nan haksız ve engelleyici kısıtlamalar 
ve pahalılaştırıcı uygulamalar, acil 
çözüm bekleyen konular. Zira lojis-
tik performansımız, ülkemize yöne-
lik yatırım planlarını doğrudan et-
kileyen faktörlerin başında geliyor.”

“Geçiş belgeleri sınırlı”
Türk TIR’larına verilen geçiş bel-

gelerinin sınırlı sayıda olduğunu, 
bunun da ihracata zarar verdiğini i-
fade eden Özel, Rusya ve Kazakistan 
ile ikili belgelerin bittiğini, 1 Ocak’a 
kadar belge olmadığını söyledi.

Özel, yabancı taşımacılarla eşit 
şartlarda rekabet edememelerinin sek-
törün en önemli sorunu olduğunun 
altını çizerek, şunları kaydetti: “Ulus-
lararası faaliyet gösteren taşımacıları-
mızın faaliyetlerini kısıtlayarak mali-
yetlerini artıran taşıma kotaları, geçiş 
ücretleri ve profesyonel sürücü vizele-
ri gibi haksız rekabeti körükleyen te-
mel sorunları yıllardan beri devam et-
mektedir. Türk taşımacısının yabancı 
taşımacılarla eşit şartlarda rekabet 

etmesi sağlanmalı. Mevcut ekonomik 
koşullar kapsamında yabancı plakalı 
araçlardan yıllardır tahsil edilemeyen 
köprü, otoyol ücretleri ve trafik ceza-
larının ivedi şekilde tahsilatına baş-
lanması ülkeye önemli bir maddi girdi 
sağlayacak ve Türk araçları ile yabancı 
araçlar arasındaki haksız rekabetin de 
önüne geçecektir.”

Sorunlara rağmen sektörde o-
lumlu gelişmeler yaşandığına dik-
kati çeken Özel, “Sektörümüz, her 

engele rağmen, yurt dışındaki faa-
liyetlerinden sağladığı döviz geliri 
ile ülke ekonomisine katkıda bu-
lunmaya devam ediyor. Ödemeler 
dengesi verilerine göre taşımacılık 
sektörü gelirleri 2019 yılı 10 ayında 
17 milyar dolara çıktı.” değerlendir-
mesinde bulundu.



niz Ticareti Genel müdürlük-
leri. Bu genel müdürlüklerin 
yanı sıra Personel ve Eğitim 
Dairesi Başkanlığı da kapa-
tıldı. Ulaştırma Hizmetleri, 
Denizcilik ve Personel genel 

TÜRKİYE Odalar ve Borsa-
lar Birliği’nden (TOBB) yapı-
lan açıklamada, 2018’de baş-
layan enflasyonla mücadele 
kapsamında ani döviz artışını 
TIR karne fiyatlarına yansıt-
mayan Birliğin sektöre 
önemli katkı sağladığı 
belirtildi.

Açıklamada, da-
ha sürdürülebilir bir 
çözüm arayışıyla TIR 
karnesinin baz maliyetinin 
düşürülmesi için Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Birliği 
ile yürütülen görüşmelerden 
olumlu netice alındığı bilgisi 
verilerek, şu ifadeler kulla-
nıldı: “Ulaştırma ve lojistik 

BUNA göre, ADR/Taşıt 
Uygunluk Belgesi almak 
için belirlenen süre 31 Ara-
lık 2019’dan 1 Temmuz 
2020’ye uzatıldı. Karayolları 
Genel Müdürlüğünce, kara 
yollarındaki tünel kategori-
lerinin ADR’ye uygun olarak 
belirlenmesi ve işaretlenmesi 
için de son tarih, 31 Aralık 
2020 olarak revize edildi. 

TÜRKİYE Cumhuriyeti 
Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı’nda dikkat çeken 
bir gelişme yaşandı ve bakan-
lık bünyesindeki 6 müdürlük 
ile Personel ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı kapatıldı.  Resmi 
Gazete’de yayınlanan Cum-
hurbaşkanlığı kararnamesi ile 
Ulaştırma Bakanlığı bünye-
sinde faaliyet gösteren 6 genel 
müdürlük kapatıldı. 

Ulaştırma Bakanlığı bünye-
sinde  kapatılan genel müdür-
lükler şöyle; Karayolu Düzen-
leme, Demiryolu Düzenleme, 
Deniz ve İçsular Düzenleme, 
Tehlikeli Mal ve Kombine 
Taşımacılık Düzenleme, De-

müdürlükleri oluşturuldu. 
Ulaştırma Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü; faaliyetlerine son 
verilen karayolu, demiryolu 
ve kombine taşımacılığın gö-
revlerini yürütecek.

sektörüne yönelik destekler 
kapsamında Avrupa’ya yöne-
lik taşımalarda 227 lira olan 
tır karnesi fiyatları, yüzde 55 
düşürülerek 102 lira oldu. 
Buna göre, 100 bin Avro te-

minat limitine karşılık 
gelen TIR karnesiy-
le yaklaşık 102 lira 
maliyetle taşımacılık 
yapılabilecek. Yeni 

uygulama Ocak ayın 
ilk yarısı içinde başlayacak.”
TOBB’un uluslararası ta-

şımacılık alanında sektörün 
maliyetlerini azaltmak ve 
rekabetçiliği artırmak anla-
yışıyla hizmetler geliştirdiği 
vurgulanan açıklamada, “Bu 

anlayış çerçevesinde TIR sis-
teminin elektronikleşmesi ve 
uluslararası paydaşlarla iş bir-

liği yöntemlerinin çeşitlendi-
rilerek, maliyetlerin düşürül-
mesiyle birlikte sürdürülebilir 

bir TIR transit sistemi geliş-
tirilmesi hedefleniyor” değer-
lendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca yapılan düzenleme ile 
kamu kurum ve kuruluşları 
hariç olmak üzere işletmeler-
de istihdam edilen tehlikeli 
madde güvenlik danışmanla-
rının tam süreli ve ilgili mes-
lek koduyla sigortalanarak 
çalıştırılması zorunlu olacak. 
Tehlikeli madde taşıyanlar, 
gönderici tarafından hazır-
lanan taşıma evrakının bir 
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Kar goHa ber’de ye ra lan ya zı lar 
izin siz ola rak kul la nı la maz

Türkiye, 2019 yılını diken üstünde geçir-

di. Bölgesel etkilerin yanı sıra iç siyasi 

hareketlilikten de canı yanan ekonomi-

deki olumsuz tabloya, sanayi üretimi-

nin düşmesi ve iç tüketimde azalmanın 

da eklenmesiyle zorlu bir döneme gir-

miş olduk. Umutlar, alınmış tedbirlerin 

olumluya doğru gidiş yaratması ve bi-

rikmiş talebin harekete geçmesine bağ-

lanmış durumda. 

Geleneksel sorunlarıyla uğraşan ta-

şımacıların da dış ticaret dengesinin 

bozulduğu bir dönemi atlatma yolunda 

oldukça zorlandıklarına tanık olduk. 

Dolu yükle gittikleri Avrupa ülkelerin-

de dönüş yükü bulamamanın verdiği 

çaresizlik, kaybolan zaman ve para, 

son iki yıla damgasını vurdu. Bu yılları 

ağır şartlarda ve yatırımsız geçiren ta-

şımacılar kadar, sektörün tedarikçileri 

de ayakta kalma savaşı verdi. Yaşanan 

sorunlara rağmen 2019 yılının son ayla-

rında hissedilmeye başlanan olumlu rüz-

garın etkisini birazcık daha arttırdığını 

görüyoruz. Genelde temkinli yaklaşılan 

bu olumlu etkinin yılın son aylarında 

yatırıma dönmeye başlaması, bulutların 

yavaş yavaş dağılması açısından önemli. 

Yine de hem Türkiye ekonomisi hem 

de ekonominin yükünü sırtlanmış olan 

taşımacılık ve lojistik sektöründe sıkıntı-

ların geçtiğini söylemek için erken. Avru-

pa ekonomisi için küçülme beklentileri, 

içinde bulunduğumuz bölgenin bitmeyen 

çatışma riskleri ve dış ticarette taşıma 

dengesi yerine oturmamışken iyimser 

olmak kolay değil.  Büyümek ve faaliyet-

lerini geliştirmek isteyen ve bunun için 

yatırımlarını bekleten şirketlerin düşük 

faizlerin teşvik edici etkisiyle harekete 

geçtiğini görmek ise umut verici.

Türk taşımacıları, koşullara adapte 

olma konusunda en başarılı meslek grup-

ları arasında yer almaktadır. Yeniliklere 

geçme konusunda da dikkat çeken bir 

profil sergilemektedirler. Genel eğilim 

olarak uyumlu ve boyun eğen bir mes-

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

lek grubu olsa da bazı gelişmelere karşı 

gelebilirler. Özellikle yurtiçinde dijital 

takograf kullanımı ve Ulaştırma Elektro-

nik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) uy-

gulamasına karşı eylem yapan bireysel 

kamyoncular ve bazı kooperatifler, ha-

zırlıkların tamamlanması amacıyla ka-

rarın uygulamasının 6 ay ertelenmesini 

sağladı.  Bazı taşımacılık derneklerinin 

de karşı geldiği U-ETDS uygulaması taşı-

macılık faaliyetinde bulunan firmaların 

taşıdıkları eşya, kargo ve yolcu hareket-

lerinin elektronik olarak gerçek zamanlı 

takibinin ve denetimin sağlanması hede-

fiyle getirilmişti. Taşımacılar için ‘zaman 

kaybı ve maliyet artışı’ olarak görülen 

yeni sistemle ilgili tartışmalar, şimdilik 

yaz aylarına kalmış görünse de bu konu 

gündemde bir süre daha kalacaktır. Ta-

şımacılar, gelişimin gerisinde kalmamak 

için hazırlıklı olmalıdır.

Sektörü doğrudan ilgilendiren ta-

kograf ve elektronik denetim sistemi 

tartışmaları sürerken; Ulaştırma ve Alt-

yapı Bakanlığı bünyesinde faaliyet gös-

teren genel müdürlük sayıları, birimler 

birleştirilerek azaltıldı. Farklı yorum-

lara neden olan bu gelişme ile sektör 

artık daha derli toplu hizmet alma, tek 

muhatap ile birçok sorunu çözme gibi 

sonuçların yanı sıra yetki karmaşası ve 

yetki alanlarının geçişmesi gibi sıkıntı-

lar varsa bu değişiklik ile onlara da çö-

züm beklemektedir.

2020’ye Kalanlar

BAKIŞUlaştırma Bakanlığı’nda
6 Genel Müdürlük Kapatıldı

TIR Karnelerine 
Yüzde 55 İndirim

ADR İçin “Uygunluk Belgesi”nde Süre Uzadı
suretinin araçta bulundu-
rulmasını sağlamaktan so-
rumlu olacak. Taşımacılık 
faaliyetinde yer alan taraflara, 
Bakanlıktan alınan faaliyet 
belgelerinin bulunmaması 
hâlinde  bin lira idari para 
cezası uygulanacak. Taşıma 
evrakının bir suretini araçta 
bulundurmayan taşıyıcılara 
da 500 lira ceza kesilecek.

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği, 
Avrupa’ya yönelik 
taşımalarda 
kullanılan TIR 
karnesi fiyatlarını 
yüzde 55 indirimle 
227 liradan, 102 
liraya düşürdü. 

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığının 
“Tehlikeli Maddelerin 
Karayoluyla Taşınması 
Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik”i 
Resmî Gazete’de 
yayımlandı.    



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
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da ısı kontrollü taşıma yapa-
bilecek nitelikte araçlarımız 
bulunuyor ve bir araca 66 
palet yükleme imkanı sağla-
yan double deck treylerleri-
miz de var.”

2019 yılının zor bir yıl 
olduğunu sözlerine ekleyen 
Özlemiş, Sarp Lojistik açısın-
dan iyi bir yıl geçirdiklerini 
aktardı. 2019 yılında krizi 
fırsata çevirmeyi başarabil-
diklerini belirten Özlemiş, 
şu değerlendirmelerde bu-
lundu: “Bu yıl döviz borcu 
şirketler sorunlar yaşadılar. 
Sarp Lojistik olarak güçlü fi-

ULUSLARARASI logitrans 
Transport Lojistik 2019 Fua-
rı sırasında Aysberg standın-
da Tea & Talk söyleşilerinde 
Sarp Lojistik Lojistik Grup 
Müdürü Nuran Özlemiş ko-
nuğumuz oldu.

Aysberg Medya Grubu 
adına Akın Öcal’ın soru-
larını yanıtlayan Özlemiş, 
2004 yılında gıda lojistiğiyle 
faaliyetlerine başlayan Sarp 
Lojistik’in,  zorlu geçen 2019 
yılında başarılı bir grafik çiz-
diklerini kaydetti. 

Yüzde 100 yerli bir şirket 
olan Sarp Lojistik, yurtiçi 
taşımacılık, dağıtım; depola-
ma hizmetleri, ısı kontrollü 
taşımacılık ve depolama ve 
dağıtım, uluslararası kara, 

deniz, hava yolu taşımacılığı 
hizmetleri veriyor.

2004 yılında kurulan Sarp 
Lojistik’in faaliyetlerine 
Türkiye’nin en büyük gıda 
şirketlerinden olan Eti ürün-
lerinin taşımasıyla başladığı-
nı söyleyen Lojistik Grup 
Müdürü Nuran Özlemiş şir-
ket yapısıyla ilgili şu bilgileri 
verdi: “Türkiye’de 5 önemli 
depomuz bulunuyor. Top-
lam kapalı alanımız 100 bin 
metrekareden daha fazla. 
130 bin palet üzeri kapasite-
miz var. Ayrıca ısı kontrollü 
ürünler için Eskişehir’de 40 
bin metrekarelik bir depo-
muz daha bulunuyor. Filo-
muzda 400’den fazla araç 
yer alıyor. Bu araçlar arasın-

tim kapasiteleri ve tüketim 
oranları daha yüksek olacak. 
Lojistik sektörü için ekono-
mik ve politik istikrar çok 
önemli. 2020’nin daha istik-
rarlı bir yıl olacağını umuyo-
ruz. Sarp Lojistik olarak 2019 
yılında kazandığımız ivmenin 
devam etmesini ve yüksek he-
deflerimize ulaşmayı bekliyo-
ruz ve hazırlıklarımızı buna 
göre yaptık.”

Uluslararası taşımacılıkta 
başta gümrük kapılarında ol-
mak üzere pek çok sorun ya-
şandığına değinen Özlemiş, 
“2020 bizim bu sorunların 
aşılmasında önemli adımların 
atılmasını bekliyoruz. Döviz 
kriziyle birlikte bildiğiniz gi-
bi ithal taşımalar neredeyse 
sıfıra inmişti. Önümüzdeki 
dönem ihracat ve ithalat taşı-
malarının daha dengeli olma-
sını bekliyoruz” dedi. 

Sarp Lojistik olarak müş-
terilerinin tedarik zinciri 
yönetiminde ihtiyaç duya-
bilecekleri bütün hizmetleri 
sağladıklarını açıklayan Öz-
lemiş, stratejik planlarında 
yerel olarak güçlü olmanın 
yanı sıra uluslararası karayolu 
hava ve deniz taşımalarının 

hepsini sağlamanın yer aldığı-
nı vurguladı.

“Müşterilerimizle uzun 
dönemli kontratlarla çalı-
şıyoruz. Sadece yerel depo-
lama ve taşımacılık şirketi 
değiliz, sadece uluslararası 
taşımacı da değiliz. İkisi ara-
sı bir dengede yer alıyoruz” 
sözleriyle izledikleri strate-
jiyi özetlerken sektörle ilgili 
şu değerlendirmeyi yaptı: 
“Türkiye, coğrafi olarak Av-
rupa, Asya ve Orta Doğu 
arasında önemli bir nokta-
da köprü olarak yer alıyor. 
O yüzden lojistik sektörü-
nün ülkemizde stratejik bir 
önemi bulunuyor. Ancak bu 
potansiyeli geliştirmek için 
iyi bir politikaya ihtiyacımız 
var. Özellikle, lojistik, tu-
rizmden sonra en çok döviz 
kazandıran sektör olarak çok 
önemli bir yere sahip. Ancak 
uluslararası taşımacılık için 
konuşacak olursak, bizim ba-
tılı şirketlerle rekabet etme-
miz çok zor. Bizim gümrük 
geçişleri ve çalışma sorunla-
rımız var bunların çözülerek 
Türkiye’yi Avrupa’ya bağla-
yacak politikalara ihtiyacı-
mız var.”

nansal kaynaklarımız, kendi 
filo ve depolarımızla güçlü 
bir altyapı, deneyimli-iyi eği-
timli insan kaynaklarımızla 
bu zor yılda avantaj sağladık. 
Şu anda kendi filo yönetim, 
depo yönetim sistemlerimizi 
geliştiriyoruz. Bütün bu et-
kenlerle müşterilerimize sür-
dürülebilir bir lojistik servisi 
sunabiliyoruz ve bundan fay-
da sağlayabiliyoruz. 

Bana göre 2020 yılı da çok 
kolay bir yol olmayacak. An-
cak yine de Sarp Lojistik ola-
rak olumlu bakmaya devam 
ediyoruz. Umuyoruz ki üre-

Sarp Lojistik 2019’u Büyümeyle Kapattı 

Oregon Taşımacı Firmalarına Özel 
Farklı ve Pratik Bir Filo Yönetim 
Yazılımı Sunmaya Hazırlanıyor
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Soldan sağa; Sarp Lojistik Lojistik Grup Müdürü Nuran Özlemiş 
ve KargoHaber Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Akın Öcal

ULUSLARARASI logi-
trans Transport Lojistik 
2019 Fuarı sırasında Aysberg 
standında Tea & Talk söyle-
şilerinde Oregon Teknoloji 
Hizmetleri A.Ş. Genel Mü-
dürü Selçuk Yılmaz konuğu-
muz oldu.

Aysberg Medya Grubu 
adına Akın Öcal’ın soruları-
nı yanıtlayan Yılmaz, 2011 
yılında karayolu nakliyeci-
lerine taşımacılık garantisi 
sunmak üzere kurulan Ore-
gon Teknoloji’nin lojistik 
sektörüne verdiği hizmetleri 
genişlettiğini söyledi. 

Verdikleri hizmetlerin ba-
şında NCTS kurallarına göre 
bütün Avrupa çapında tran-
sit garantisi geldiğini aktaran 
Yılmaz,  Avrupa gümrükle-
rinde transit operasyon yapan 
nakliyecilere  transit güm-
rükleme süreçlerinde hizmet 
verdiklerini söyledi. Avrupa 
Birliği ülkelerine girmek için 
vergi kurumlarının garanti-
leri talep ettiğini kaydeden 
Yılmaz,  “Biz de bu garantiyi 
sağlıyoruz. Örneğin bir şirke-
tin taşımaları için 6-7-8 mil-

yon avro gibi garantilere ihti-
yacı var. Ancak bu mümkün 
olmadığı için biz 300 milyon 
TL ile bu garantiyi Türk şir-
ketlerine sağlıyoruz” dedi. 

Geçmişte kendi yaptıkları 
işin kağıt üzerinden TIR kar-
neleriyle yapıldığını da ha-
tırlatan Yılmaz, yaşanan ge-
lişimi şöyle özetledi: “Bütün 
gümrük idareleri birbirlerine 
TIR karnesi mekanizmasıyla 
bağlanıyordu. 1990’lı yıllar-
dan sonra Avrupa ülkeleri 
uluslararası bir anlaşmayla 
taşımacılara gümrük ida-
relerine sunmak için kendi  
garantilerini sağlama imka-
nı verdiler. Bu şekilde TIR 
karnesine ihtiyaç kalmamış 
oldu. Bilişim teknolojilerin-

deki gelişme ve bütün me-
sajların elektronik ortama 
dönmesiyle ise süreç tama-
men dönüştü. Örneğin bizim 
sistemimiz akıllı bir telefon 
üzerinden kullanılabiliyor. 
Telefonda deklarasyon hazır-
layabilir ve bunu Avrupa’da-
ki 3 binden gazla gümrük 
noktasına gönderebiliriniz.  
Bu zaman kaybettirici kağıt 
işlerinin azalmasının yanı sı-
ra bu sistem çok daha güvenli 
bir süreç sunuyor.”

Oregon’un son aylarda 
Gaziantep’te 40 taşımacının 
ortak olarak bir araya gelme-
siyle yeni bir şirket oluşturdu-
ğuna da değinen Yılmaz, bu 
sistemde bir tarafta katılımcı 
taşımacılara hizmet sunuldu-

ğunu, diğer tarafta ise şirke-
tin sahipleri olarak bundan 
kazanç sağlayabildiklerini be-
lirtti. Yılmaz, 2020 yılında bu 
sistemi dört veya beş şehirde 
daha hayata geçireceklerini; 
uluslararası taşımacı veya 
gümrükçüleri de şirketlerinin 
bir parçası olmaları için davet 
ettiklerini vurguladı ve “2020 
yılının ilk yarısında taşımacı 
firmalarımıza filolarını izle-
yebilecekleri farklı ve pratik 
bir filo yönetim yazılımı da 
sunacağız” dedi.

2019 yılında bir önceki yıla 
göre üç kat daha fazla büyü-
me gösterdiklerini ve 2020 
yılında da benzer bir büyüme 
beklediklerini kaydeden Yıl-
maz, bu büyümeyi şu sözlerle 
açıkladı: “Biz klasik bir işlet-
me yürütmüyoruz; yenilikçi 
bir şekilde çalışıyoruz. Örne-
ğin nakliyecilere 45 ft kontey-
ner kiralıyoruz, sektörde ilk 
defa Yunanistan için dijital 
transit formlarını açıyoruz. 
İlkleri yaptığınız zaman daha 
hızlı büyüme şansınız oluyor. 
Kapasite açısından bakıldığı 
zaman 45’lik konteyner trey-

ler olarak kullanılıyor. Bazı 
şirketler bunu tercih derken 
bazıları iş modellerini inter-
modal üzerine kuruyorlar. 
Biz her iki gruba hizmet veri-
yoruz. Bazı intermodal şirket-
leri konteynerleri bizden kira-
lıyorlar ve işlerinde uzun süre 
kullanıyorlar, bazı şirketler 
ise konteyneri denemek isti-
yor; bazıları bu işten memnun 
kalıyorlar ve daha fazla kiralı-
yorlar veya kendileri satın al-
ma yöntemini seçiyorlar.”

Intermodal taşımacılık 
geliştiğine de dikkat çeken 
Yılmaz bu sürecin bazı deği-
şiklikleri de beraber getirece-
ğini açıklayan Yılmaz şunları 
söyledi: “Sistem, Ro-Ro mer-
kezli olarak gelişiyor. Çünkü 
Ro-Ro’nun demiryoluna göre 

kapasitesi 10-15 kat daha faz-
la günlük olarak. Bence çok 
uzak olmayan bir gelecekte; 
intermodal şirketler kendi-
lerini Ro-Ro şirketi olarak 
dönüştürecekler. Bu iş sadece 
konteynere ürün yerleştirmek 
değil. Bir tarafı Türkiye’de 
diğer tarafı Avrupa’da çok 
iyi çalışan limanlar olması 
gerekiyor. Limanın hem ge-
len konteynerleri rahatlıkla 
elleçleyecek ve yine kontey-
nerleri trene aktaracak kapa-
siteye sahip olması gerekiyor. 
Ayrıca trenlerin de işlevsel 
olması gerekiyor, günlük ol-
malı, gecikmelerin yaşanma-
ması gerekli… Eğer bu şekilde 
gerçekleşmezse intermodal 
taşımacılığın limitlerine yak-
laştığını düşünüyorum.”

KargoHaber Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Akın Öcal’ın (sağda) bir diğer konuğu Oregon Teknoloji 

Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Selçuk Yılmaz oldu.
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INTEGRATED. INTERCONNECTED. INNOVATIVE.
Türkiye, Almanya, İtalya, Romanya, Fransa, Yunanistan, Ukrayna, Macaristan, İspanya, 
Polonya, Çekya, Slovenya ve İsveçʼdeki toplam 1.000.000 m2 alana sahip tesislerimiz, 
Intermodal taşımacılığa fırsat veren haftada 52 sefer yapan blok trenlerimiz, 6.000 araçlık 
filomuz ve yüksek teknolojimizle entegre, esnek ve etkin lojistik çözümler sunuyoruz.
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Lojistik Sektörü Bilimsel
Çalışmalarla Desteklenecek

E-Ticarete
Özel Teslimat 
Modeli Jetizz

MARS Logistics, dijital dönüşüm 
çalışmaları kapsamında Beykoz 
Üniversitesi ile Ar-Ge işbirliği pro-
tokolü imzaladı. Özel sektör-üni-
versite işbirliğine yönelik örnek 
teşkil eden anlaşma kapsamında iki 
kuruluş, lojistik sektörünün tekno-
lojik altyapısına dair çözümler için 
güçlerini birleştirecek. 30 yıllık de-
neyime sahip Mars Logistics’in sek-
törel bilgi birikimi, akademisyen-
lerin çalışmalarıyla bilimsel açıdan 
desteklenirken, lojistik sektörüne 
yönelik nitelikli insan kaynağının 
yetiştirilmesine de katkı sağlayacak.

Mars Logistics Bilgi Teknolojileri 
Direktörü Fatih Badur, teknolojik 
altyapı kapsamında gerçekleştiri-
len işbirliğinin uzun dönemli bir 
çalışma olduğunu belirterek, “Tek-
nolojinin sunduğu imkanları sektö-
rümüzün bazı çözümlerine yönelik 
projeleri, değerli hocalarımızla aka-
demik boyutta ele alacağız. Biz sek-
törle ilgili ihtiyacımız olan projeleri 
belirleyeceğiz, sonrasında karşılıklı 
toplantılar dahilinde tartışacak ve 
hayatımıza entegre edeceğiz. El-
bette eğitim gören üniversiteli öğ-
rencilerimizden de bu yönde katkı 
bekliyoruz. Onların akademik des-
tekleri, bizim taleplerimize cevap 
verecektir. Bu süreçte, sektörümü-
ze nitelikli insan kaynağı yaratmayı 
hedefliyoruz. Çalışmalarımız esna-

ARAS Holding, Türkiye’de yeni 
nesil hızlı teslimat modeli Jetizz’i 
hayata geçirdi. Jetizz, hızlı kargonun 
yanı sıra aynı gün kargo teslimatın-
da yeni nesil teknolojiler kullanarak 
firmaların ürünlerini saatler içeri-
sinde teslim edebilecek. 

Aras Holding’in Yönetim Kurulu 
Başkanı Baran Aras, “Jetizz ile ülke-
mizde son yıllarda e-ticaretin hızla 
büyümesi ve buna paralel olarak her 
geçen gün farklılaşan müşteri bek-
lentilerini karşılamak için daha hız-
lı ve daha esnek hizmet üreten bir 
marka olmayı hedefliyoruz” dedi. 

E-ticaret firmalarına özel olarak 
çıkardıkları yeni markaları için he-
yecan duyduklarını belirten Jetizz 
Genel Müdürü Çetin Otçeken; “Bu 
oluşuma uzun zaman önce karar 
verdik ve müşteri beklentilerini de 
ön plana alarak önemli araştırmalar 
yaptık. Gerek e-ticaret yapan firma-
ları, gerekse nihai tüketicilerin ya-
şadıkları sorunları ve beklentilerini 
analiz ederek hem teknolojik hem 
de operasyonel alt yapımızı şekillen-
dirdik” dedi.

sında, genç yetenekleri bünyemize 
katmaya da hazırız” dedi. 

Lojistikte geleceğin teknolojileri-
ne yönelik ciddi bir dönüşüm oldu-
ğunu kaydeden Fatih Badur, “Yeni 
nesil teknolojiler, yapay zeka, dijital 
dönüşüm gibi çözümler bizim temel 
kaynağımız olacak. Gelecek dönem-
de lojistikte, özellikle depo yöne-
tim sistemlerinde büyük dönüşüm 

bekliyoruz. Nesnelerin interneti, 
robotik sistemlerin kontrolünde bir 
depoculuk bizleri bekliyor olacak. 
Artık klasik depoculuktan çıkıyor ve 
insansız depolara doğru gidiyoruz. 
Bilişim, yapay zeka teknolojileriyle 
geçmişin analizini yapıp geleceğe 
yönelik yorumlar gerçekleştirecek 
bir sistemi lojistik sektörüne katıyor 
olacağız” diye konuştu.
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bu artışa rağmen karayolu ile 
taşınan bir kilogramlık yükün 
değeri ithalatta ve ihracatta 
azalma eğilimi gösteriyor. 
Lojistikte dijitalleşme yeni 

girişimlerle artıyor
Maliyet odaklı rekabetin 

baskın hale geldiği ve lojis-
tik sektörünün doğası gereği 
küresel eğilimlerin iş model-
lerine adaptasyonunun kaçı-
nılmaz olduğu bir piyasada, 
dijitalleşme olgusu işin mer-
kezine yerleşiyor. 

Taşımacılar ve gönderici-
leri bir araya getiren bir uy-
gulama olan Uber Freight, 
yük taşımacılığı şirketlerinin 
daha verimli ve daha fazla iş 
yapabilmesini amaçlayarak, 
taşımacılık piyasasındaki kü-
çük ölçekli firmaların geci-
ken ödeme sorununa çözüm 
sunma hedefiyle kurulmuş. 
Dünyanın en büyük e-ticaret 
markalarından Amazon, test 
aşamasında olduğu Prime Air 
hizmeti ile 30 dakika içeri-
sinde drone ile teslimat yap-
mayı planlıyor. Tüm taşıma 
modlarını kullanarak firma-
lara lojistik çözümler sunan 
bir şirket olan San Francisco 
merkezli Flexport, kullanıcı-
larına maliyet analizi hizmeti 

GAYRİ Safi Milli Hasıla için-
de yüzde 11-13 arasında bir 
paya sahip olan lojistik sek-
törü hem Türkiye’de hem de 
küresel olarak bir dönüşüm 
içinde bulunuyor. Son yıllarda 
temel olarak elektronik ticaret 
ve çevre hassasiyetinin etkile-
riyle şekillenen küresel lojistik 
sektörü, artık siyasi mecralara 
dönmüş olan ticaret savaşla-
rıyla ve bunun artçı etkileriyle 
şekillenmeye başladı.

Dönüşümün etkilerinin 
yoğun olarak hissedildiği gü-
nümüzde Uluslararası Taşı-
macılık ve Lojistik Hizmet Ü-
retenleri Derneği- UTİKAD 
elde ettiği verilerle hazırladığı 
bir raporla bu dönüşüme dik-
kat çekti. Türkiye’deki yük 
taşımacılığındaki son yıllar-
daki değişimlere de yer verilen 
raporda bütün taşıma modla-
rına dair bilgi yer alıyor.
Dış ticarette denizyolunun 

ağırlığı artıyor
İthalatta denizyolu, 2009 

yılından günümüze kadar 
yüzde 65-70 arası pay almış. 
Karayolunun payı ise ithalat-
ta azalan bir seyir izlemekle 
beraber yüzde 20’ye yakın 
oranda karayolu ile taşınıyor. 
Havayolu taşımacılığı ise ka-
rayolunun tersine 2009 yılın-
dan itibaren ithalat taşımala-
rında payını artırıyor. 

Demiryolunun ithalattaki 
payı ise 2013 yılından itiba-
ren yüzde 1’den az görünü-
yor.  İhracatta ise denizyolu 
ile taşınan yüklerin değer ba-
zında oranı 2009 yılından iti-
baren artıyor ve 2009 yılında 
yüzde 47,04 olan pay 2019 yı-
lının üçüncü çeyreği sonunda 
yüzde 62,42’ye ulaştı. 2009 
yılında toplam ihracat taşı-
malarında karayolunun yüz-
de 42,29 olan payı azalma eği-
limi sonucunda 2018 yılında 

yüzde 28, 2019 yılının üçün-
cü çeyreği sonunda ise yüzde 
28,58’olarak gerçekleşti. 

Demiryolu ihracat taşıma-
larında en düşük payı almakta-
dır ve 2011 yılında yüzde 1,01 
olan payı, diğer tüm yıllar içe-
risindeki payının yüzde 1’den 
az olduğu görülüyor. Ağırlık 
bazında denizyolu ithalat ta-
şımaları yüzde 95 paya sahip. 
Demiryolu ihracat taşımaları 
ise değer bazında olduğu gibi 
ağırlık bazında da en küçük 
payı almaya devam ediyor.

Ağırlık bazında denizyolu 
ihracat taşımalarının oranı 

artış eğiliminde
Denizyolu 2018 yılı so-

nunda yüzde 78,24 oranın-
da pay sahibidir ve bu oran 
2019 yılının üçüncü çeyreği 
sonunda yüzde 80,14 oldu. 
2009 yılında yüzde 25,24 
olan ağırlık bazında karayo-
lu ihracat taşımaları, 2015 
yılı itibarıyla oransal azalma 
gösteriyor. 2018 yılsonunda 
ağırlık bazında karayolu ihra-
cat taşımalarının payı yüzde 
20,44 iken bu oran 2019 yı-
lının üçüncü çeyreği sonunda 
yüzde 18,53 oldu. 

Havayolunda taşınan 
yükün değeri artıyor

2009 yılından günümüze 
olan dönemde ihracatta hava-
yolunun payı, 2011 yılında en 
düşük oran olan yüzde 6,41, 
ertesi yıl 2012’de en yüksek 
oran olan yüzde 14,40 arası 
değişim gösterdi. Havayolu 
ile taşınan ithalat yüklerinin 
ağırlığında 2009’dan itibaren 
azalma eğilimi dikkat çekiyor. 
2015’te havayolu ile ithalatı 
yapılan bir kilogramlık yükün 
değeri 153,76 ABD Doları 
iken 2019 yılının ilk üç çey-
reği sonunda yaklaşık yüzde 
68’lik artışla değeri 258,49 
dolara ulaştı. Havayolundaki 

“kısasa kısas” ile karşılık bul-
du ve Çin ABD’nin ihracat 
ürünlerine yönelik vergileri 
arttırdı. 2017 yılında başla-
yan süreç neticesinde ABD, 
Çin’den ithal ettiği 250 mil-
yar dolarlık ürüne yüzde 25, 
300 milyarlık dolarlık ürüne 
yüzde 30 oranında ek vergi 
getirirken Çin ise 110 milyar 
dolarlık ABD malına yüzde 
20-25 arası ek vergi getirdi. 

Ticaret savaşları ABD iç 
pazarında kısa dönemli kapa-
site daralması, tedarik zinciri 
giderlerinin artışı ve teslimat 
sürelerinin uzaması anlamına 
geliyorken, üretim için Çin’i 
tercih eden firmaların da Çin 
dışında üretim merkezi yatı-
rımları yapmalarını gerektir-
diği gerçeğini ortaya çıkardı. 
Lojistik sektörü ise atıl kapa-
site ile baş başa kaldı.

Uzun yıllardır Çin’i ken-
dileri için üretim üssü olarak 
kabul eden ve küresel tedarik 
zinciri yapılandırmasını bu 
kabule göre kurgulayan başlı-
ca teknoloji ve giyim firmaları 
tedarik zinciri yapılarını tek-
rar dizayn etmek durumun-
dalar. Öte yandan Çin 2013 
yılında aldığı inisiyatif ile bir 
trilyon ABD doları değerinde, 
3 milyar insan nüfusunu ve 65 
ülkeyi kapsayan Bir Kuşak Bir 
Yol projesini (yeni adıyla Ku-
şak ve Yol Girişimi) başlattı. 
Proje ile demir, kara ve deniz 
yolu ile ürünler Çin´den As-
ya, Avrupa ve Afrika ülkeleri-
ne daha rekabetçi maliyetlerle 
taşınması hedefleniyor. 
Ticaretin kolaylaştırılması 

anlaşması 
22 Şubat 2017 tarihinde 

yürürlüğe giren Ticaretin Ko-
laylaştırılması Anlaşması ile 
mal hareketlerinin ve güm-
rük süreçlerinin hızlanması 
amaçlanıyor. Ticaretin Ko-
laylaştırılması Anlaşması’nın 
öngördüğü tüm hükümlerin 
uygulanması ile ortalama it-
halat süresinin yüzde 47, or-
talama ihracat süresinin ise 
yüzde 91 oranında azalacağı 
tahmin ediliyor. Süre iyileş-
tirmelerine ek olarak Ticare-
tin Kolaylaştırılması Anlaş-

ması ile ticaretin yüzde 14,3 
oranda ucuzlaması ve küresel 
ticaretin yılda 1 trilyon ABD 
doları değerinde hacimsel bü-
yüme yaşaması da tahminler 
arasında yer alıyor. 

Türkiye dış ticareti
Ülke gruplarına yönelik 

Türkiye’nin ihracat ve ithalat 
hareketleri incelendiğinde, 
2018 yılında değer bazın-
da Türkiye’nin ihracatının 
yüzde 50’sinin yapıldığı AB 
ülkelerinin, 2019 yılının 
üçüncü çeyreği sonuna kadar 
bu özelliklerini koruduğu gö-
rülüyor. Yakın ve Orta Doğu 
ülkelerine olan ihracat bir 
önceki yılsonu verileri ile kar-
şılaştırıldığında artış eğilimi 
gösteriyor. İthalatta ise AB 
üyeleri yine Türkiye’nin en 
büyük ticari partneridir. AB 
üyesi ülkelerden sonra Asya 
ülkeleri, Türkiye’nin ithala-
tında ikinci sırada gelen ülke 
grubudur.
Türkiye lojistik performans 

indeksinde gerilemeye 
devam ediyor

2007 yılından beri Dün-
ya Bankası ülkelerin lojistik 
performanslarını alta farklı 
kriter çerçevesinde ölçerek, 
ülkeleri Uluslararası Lojistik 
Performans Endeksi adı al-
tında puanlıyor. Bu kriterler 
gümrük, altyapı, uluslararası 
sevkiyat, lojistik hizmetlerin 
kalitesi, gönderilerin takibi 
ve izlenebilirliği ve son olarak 
gönderilerin zamanında tes-
limi olarak sıralanıyor. 2018 
yılında yayınlanan son verile-
re göre Türkiye 160 ülke ara-
sında 47’inci sırada yer alıyor. 
Önceki yıllarla karşılaştırıldı-
ğında Türkiye 2018 yılında 
şimdiye kadarki en kötü per-
formansını sergilemiş görü-
nüyor. Detaylarda ise Türki-
ye; Gümrük kriterinde 2016 
yılında 3,18 puanla 36’ncı 
sırada iken 2018 yılında 2,71 
puanla 58’inci sıraya geriledi, 
Altyapı kriterinde 2016 yılın-
da 3,49 puanla 31’inci sırada 
iken 2018 yılında 3,21 puanla 
33’üncü sıraya geriledi, Ulus-
lararası Sevkiyat kriterinde 
2016 yılında 3,41 puanla 
35’inci sırada iken 2018 yılın-
da 3,06 puanla 53’üncü sıraya 
geriledi,  Lojistik Hizmetle-
rin Kalitesi kriterinde 2016 
yılında 3,31 puanla 36’ıncı 
sırada iken 2018 yılında 3,05 
puanla 51’inci sıraya geriledi. 
Gönderilerin takibi ve izlene-
bilirliği kriterinde 2016 yılın-
da 3,39 puanla 43’üncü sırada 
iken 2018 yılında 3,23 puanla 
42’nci sıraya yükseldi. Gön-
derilerin Zamanında Teslimi 
kriterinde 2016 yılında 3,75 
puanla 40’ıncı sırada iken, 
2018 yılında 3,63 puanla 
44’üncü sıraya geriledi.

sunarak, taşımacılık sürecinin 
şeffaf bir şekilde izlenebilme-
sini mümkün kılıyor. IBM 
ve Maersk’in ortak girişimi 
Tradelens, blokzincir tabanlı 
akıllı sözleşmeler kullanarak, 
küresel tedarik zincirinde 
güvenliği arttırırken, ilgili 
taraflara ait önemli verilerin 
dijitalleşmesi ve takibi konu-
sunda kolaylıklar sunuyor. 
Dış ticaret firmaları, taşıma 
işleri organizatörleri ve arma-
tör firmalara yönelik yerli bir 
girişim olan, Türkiye’nin ilk 
dijital denizcilik platformu 
ShipsGo ise kullanıcılarına 
yükün gerçek zamanlı yer bil-
gisi ve gemilerdeki müsaitlik 
durumlarına yönelik bilgilen-
dirme yapıyor.

Ticaret savaşları ve 
kuşak yol projesi 

ABD ve Çin, GSYİH’ye 
göre dünyanın en büyük bi-
rinci ve ikinci ekonomileri 
konumunda ve 2018 yılın-
dan beri süregelen bir ticaret 
savaşının içindeler. Çin Ko-
münist Partisi’nin kuralsız 
kapitalizmi karşısında koru-
macılığı benimsemek zorun-
da kalan ABD’nin Çin’den 
gelen ithalat mallarına yöne-
lik vergileri arttırması, Çin’de 

Lojistik Sektörü Köklü Bir 
Dönüşümün İçinde

8

Birinci sayfadaki haberin devamı
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DHL’den Yeni Lojistik İnovasyon Merkezi
DHL, Almanya ve Singapur’daki 
iki inovasyon merkezine üçüncü bir 
halka ekleyerek, Amerika İnovasyon 
Merkezi’ni tüm müşterilerinin ve iş 
ortaklarının hizmetine sundu. Şir-
ketin inovasyon alanındaki global 
ayak izini genişleten yeni merkez, en 
son teknoloji ile donatılmış 28 bin 
metrekarelik bir tesisten oluşuyor. 
1969 yılında kurulduğundan bu 
yana DHL’i tanımlayan inovasyon 
ruhunu perçinleyecek bir adım olan 
merkezde kayda değer performans 
ve verimlilik kazanımları sağlayacak 
çözümler üzerine odaklanılacak. 
Aynı zamanda DHL’in teknoloji 
alanındaki iş ortakları ve müşterile-
rinin yeni çözümler geliştirmek üze-
re araştırma yapacakları bir buluşma 
merkezi olacak. 

DHL e-Ticaret Çözümleri 
CEO’su ve Deutsche Post DHL 
Müşteri Çözümleri ve İnovasyon 
Birimi Yönetim Kurulu Üyesi Ken 
Allen, yeni merkeze ilişkin olarak 
şunları kaydetti: “İnovasyon, 1969 
yılında kurulduğundan bu yana 
DHL için daima bir itici güç olageldi. 
Mükemmeliyete ulaşmak için fark-

rimliliği artıracak rota optimizasyonu 
için Yapay Zeka (AI) ve makine öğ-
renmesi teknolojilerinin kullanımını 
artırmaya devam ediyoruz. İş süreç-
lerimizdeki diğer inovatif teknolojik 
kullanımlarını fatura düzenleme iş-
lemlerinde tekrarlayıcı süreç otomas-
yonu uygulamaları, rezervasyonlar, 
sipariş takibi ve geliştirilmiş müşteri 
hizmetleri için sohbet robotları ve ses 
tanıma araçlarının yaygınlaştırılması 
olarak sıralayabilirim. 

lı düşünmeye önem veren bir şirket 
olarak tedarik zinciri sektöründe o-
yunun kurallarını değiştiren çözüm-
ler geliştirme konusunda en ön safta 
yer alıyoruz. Artık dünyanın farklı 
yerlerindeki üç inovasyon merkezi-
mizle inovasyonun gücünü müşte-
rilerimize sunduğumuz hizmetlerde 
kullanabiliyor ve lojistiğin geleceğini 
şekillendirmede aktif rol oynuyoruz. 
Bu merkezler, gelişmekte olan trend-
leri anlamak ve gerçek dünyada ticari 
etki yaratma potansiyeli olan fikirleri 
keşfetmek için platform sağlıyor. Ör-
neğin DHL, Kuzey Amerika depo-
larında taşıma robotları kullanan ilk 
şirket oldu. Kendi kendine hareket 
ederek paket taşıma sistemine destek 
olan bu robotlar, taşıma performansı-
nı yüzde 200’e kadar artırabiliyor. Bu 
da hıza dayalı, küreselleşmiş e-ticaret 
ortamında çok önemli bir oran.”

“İnovasyon merkezlerinde  
geliştirilen yenilikleri Türkiye’ye 

getirmek için çalışıyoruz”
Bunun DHL Express’teki yansı-

malarına ilişkin değerlendirmeler-
de bulunan DHL Express Türkiye 
CEO’su Claus Lassen, “DHL Express 

bünyesinde de teknolojik trendleri 
yakından izleyerek hizmetlerimizi 
ve verimliliğimizi artıracak yenilik-
çi uygulamaları geliştirmek için yo-
ğun çaba harcıyoruz. Gerek bölgesel 
hub’larımızda gerekse operasyon ve 

hizmet merkezlerimizde otomasyonu 
artıracak, gönderi yükleme/boşaltma 
işlemlerine yardımcı olacak robot 
teknolojilerinden yararlanıyoruz. Ay-
rıca dağıtım sürecinde hem çevre he-
deflerimizi destekleyecek hem de ve-

DHL, Chicago’da açtığı Amerika İnovasyon Merkezi 
ile lojistik ve tedarik zinciri operasyonlarının 
iyileştirilmesine yönelik yeni çözümlerini geliştireceği 
üçüncü bir merkezi hayata geçirdi.     
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oynamaktadır” diye konuştu.
Pekcan, Türkiye’nin sürdü-

rülebilir ihracat büyümesini 
yakalaması ve ihraç ürünleri-
nin rekabet gücünün artırıl-
ması için lojistik sektörü ve alt-
yapısının gelişmesinin önem 
taşıdığına işaret ederek, Lo-
jistik Master Planı’nı ağustos 
ayında açıklanan İhracat Ana 
Planı’nı tamamlayan bir unsur 
olarak gördüklerini bildirdi.

Türkiye’nin coğrafi konu-
munun lojistik sektörü için 
ciddi bir avantaj sağladığını 
vurgulayan Pekcan, şöyle ko-
nuştu: “Türkiye, taşımacılık 
sektöründeki yaklaşık 18 mil-
yar dolar cirosuyla dünyada 
ilk 20 ülke arasında yer alıyor. 
Hükümetimiz tarafından ya-
pılan büyük altyapı yatırım-
ları ve firmalarımızın mevcut 
imkanları etkin kullanma be-
cerisi sayesinde bu rakamların 

çok daha ileri seviyelere ulaş-
masını bekliyoruz. Türkiye, 
Dünya Bankası Lojistik Per-
formans Endeksi’nde 47’nci 
sırada yer alıyor. Hedefimiz 
hep beraber burada hak etti-
ğimiz ön sıralara gelmek.”

Pekcan, “gümrük ve sınır 
yönetimi” konusunda önem-
li adımlar attıklarına dikkati 
çekerek, sınır kapılarını mo-
dernize ettiklerini, gümrük-
lerin en ileri seviyede hizmet 
sunabilmesi için yeni projeler 
geliştirdiklerini ve teknolojik 
yatırımlar yaptıklarını anlattı.

Varış Öncesi Gümrükle-
me, İhracatta Dijital Gümrük 
Projesi, İhracat Refakat Bel-
gesi, Liman Tek Pencere, İh-
racatta Yerinde Gümrükleme 
gibi uygulamalarla lojistik iş-
lemlerde verimliliği artırarak 
zaman ve maliyetten tasarruf 
sağladıkları bilgisini veren 
Pekcan, gelecek dönemde bu 
projelere yenilerini ekleyerek 
gümrük işlemlerini daha da 
etkin hale getirmeyi hedefle-
diklerini kaydetti.
“Demir yolu taşımacılığının 

payını artırmayı 
hedefliyoruz”

Pekcan, dış ticaretin büyük 
kısmının deniz yoluyla ya-
pıldığını, bunu sırasıyla kara 
yolu ve hava yolunun izledi-

“LOJISTIK Master Planı” 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan tara-
fından, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, Ti-
caret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
kamu kurum ve kuruluşla-
rının genel müdürleri, sivil 
toplum kuruluşlarının temsil-
cilerinin katıldığı toplantıda 
açıklandı.  

Ankara YHT Gar’da ger-
çekleştirilen toplantıda ko-
nuşan Bakan Pekcan, ‘’Lojis-
tik Master Planı’nın ülkemiz 
için atılım olduğuna dikkat 
çekerek,” Güçlü lojistiğe sa-
hip ülkeler maliyet ve rekabet 
avantajına sahiptir. Lojistik, 
ihracatımızı geliştiren ve ta-
mamlayan bir unsurdur. Ül-
kemiz, dünyada lojistik per-
formansında 47’nci sırada yer 
almaktadır. Ülkemizin haket-
tiği yere gelmesi için çabaları-
mızı sürdürüyoruz.” dedi.

Bakan Varank da ulaştır-
ma alanında son 17 yıldır 
katedilen ilerlemenin dün-
yaya örnek olduğuna dikkat 
çekerek,” Küresel ekonomi-
nin merkezi batıdan doğuya 
kayıyor. Çin’in Kuşak Yol 
Projesi yereldeki potansiyeli 
harekete geçiriyor. Mevcut 
üstünlüklerimizi kullanarak 
öncü olmalıyız. Lojistik ala-
nında atacağımız her adımla 
bu projede daha etkin hale 
geleceğiz” dedi.

Turhan: “Türkiye’nin 
lojistik üs olmasını

hedefliyoruz”
“Lojistik Master Planı” 

konusunda bilgi veren Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan ise 
hedefin Türkiye’nin lojistik 
bir üs haline gelmesi olduğu-
nu ifade etti.

Turhani konuşmasında; 
“İhracat odaklı lojistik altya-
pısını, uzun vadede yaklaşık 
1 trilyon dolar ihracatı des-
tekleyecek şekilde kurmamız 
gerekiyor. Özellikle İpekyolu 
olmak üzere tüm koridorlar-
daki yük talebinin Türkiye 
üzerinden geçmesini amaçlı-
yoruz” şeklinde konuştu.

Dünya ticaretindeki fırsat 
alanlarını belirlediklerine, 
dünyada ticaret rotasının 
yeniden çizildiğine dikkat 
çeken Turhan, “ Çin’in baş-
lattığı ve 1 trilyon 300 milyar 
dolar yatırım yapılması öngö-
rülen Bir Kuşak Bir Yol Proje-
si buna örnektir.” dedi.

2020, 2023, 2035 ve 2053 
yılına ait dört farklı plandan 
bahseden Turhan, 2019 -2035 
arasında; Ankara-Sivas De-
miryolu, Ankara-İzmir De-
miryolu, Eskişehir-Antalya 

Demiryolu,  Gaziantep-Mer-
sin Demiryolu, Bandırma-
Bursa-Yenişehir-Osmaneli 
demiryolu, Halkalı-Kapıkule 
Yeni Demiryolu, 3. Köprü 
Demiryolları ile elektrifikas-
yon ve sinyalizasyon ve kapa-
sitenin iyileştirilmesi,  36 adet 
iltisak hattı inşası, Sivas-Kars 
demiryolu ve Kars değişim is-
tasyonu, Hava Kargo Operas-
yon Merkezi, Doğu Akdeniz 
liman kapasite iyileştirmeleri 
ve lojistik merkezleri olmak 
üzere önemli yatırımlar ko-
nusunda bilgi verdi.

Planda öngörülen yatı-
rımlarda modlar arasında 
önceliği demiryolunun aldı-
ğını ifade eden Turhan, 2023 
sonrasındaki dönemde de 
demiryolunun önemini ko-
ruyacağını, iltisak hatları için 
limanlar, organize sanayi böl-
geleri ve kritik tesislerin önce-

likli olduğunu anlattı.
Ayrıca Turhan, transit 

yükün geçişiyle koridor üze-
rindeki şehirlerin ticaretinin 
artmasını hesapladıklarını 
vurgulayarak, “Öngörüleri-
miz doğrultusunda, 2035 yılı 
itibarıyla 1 milyar dolar üze-
rinde ihracat yapan il sayımız 
27’ye çıkacak. Daha da uzun 
vadede yani 2053 öngörüle-
rine göre, ihracat rakamı 1 
trilyona yaklaştıkça, ihracatçı 
şehirler, çoğu doğudan olmak 
üzere toplamda 50 kadar ola-
cak.” ifadelerini kullandı.

Pekcan: “Türkiye’nin
coğrafi konumu lojistik 

sektörü için avantaj”
Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-

can da Sanayi 4.0, yapay zeka 
teknolojileri ve dijitalleşme 
trendlerinin lojistik sektörü-
nü hızla etkilediğini söyledi.

Yakın gelecekte tüm lojis-
tik süreçlerinde iyileşmelerin 
görüleceğini ifade eden Pek-
can, “Lojistik sektöründe ya-
şanan gelişmelerin ülkemizin 
dış ticaret ve kalkınma poli-
tikalarındaki ağırlığı ve etkisi 
de her geçen gün artmaktadır. 
Tüm dünyada korumacılığın 
artış göstermeye başladığı gü-
nümüz şartlarında güçlü lojis-
tik kabiliyetleri olan ülkelerin 
maliyet avantajları büyük rol 

Varank: “Sanayi 
bölgelerimizin lojistiğine 

öncelik verdik”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank’ın yaptığı ko-
nuşmada, Türkiye’nin ulaştır-
ma alanında 17 senede kat et-
tiği mesafenin pek çok ülkeye 
örnek teşkil edecek nitelikte 
olduğunu söyledi. 

Varank, ulaştırma ve lojis-
tik alanında atılan her yeni 
adımın ülkenin rekabet gücü-
nü doğrudan etkilediğine işa-
ret ederek, sanayi bölgelerin-
de, lojistik alanların ve ulaşım 
modlarının birlikte düşünül-
mesi ve çeşitlendirilmesinin 
önemli olduğunu söyledi.

Bu konuda planlama yapı-
lırken sadece bugünün ticari 
ilişkileri değil, gelecek potan-
siyeli olan pazarların da dik-
kate alınmasında büyük fayda 
olduğunu dile getiren Varank, 
şöyle konuştu:”İşte biz de bu-
radan hareketle 2023 Sanayi 
ve Teknoloji Stratejimizde, 
sanayi bölgelerimizin lojistik 
ihtiyaçlarının giderilmesine 
öncelik verdik. Bu kapsam-
da, faaliyette bulunan tüm 
OSB’ler ve endüstri bölgele-
rinden yük bilgilerini toparla-

dık. Bu yüklerin ilişkili olduğu 
pazarlar ve sanayi bölgelerinin 
ihtiyaçlarını da çalışmamıza 
dahil ettik. Ayrıca tüm sanayi 
bölgelerimizin konvansiyonel 
demir yolu hatlarına mesafe-
lerini haritalandırarak Bakan-
lığımızla paylaştık. Bu çalış-
malarımızın tamamı Lojistik 
Master Planı içinde kendisini 
göstermiş oldu.”

Varank, OSB’lerin ulaşım 
modlarının çeşitlendirilmesi 
ve demir yollarına iltisak hat-
larının yapılması konusunda 
da yine Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı ve Strateji Bütçe 
Başkanlığı ile ortak bir çalış-
ma yürüttüklerini belirterek, 
“Bu kapsamda teknik uz-
manlarımız OSB’lere gidiyor, 
yerinde incelemelerde bulu-
nuyor. OSB’ler, özel endüstri 
bölgeleri, limanlar ve serbest 
bölgeleri içeren 294 kilomet-
relik iltisak hattı yapma hede-
fimiz mevcut. Bu hatlarla bir-
likte yeni lojistik merkezleri 
kuracak ve böylelikle sanayi-
mizin rekabet gücünü daha 
da artıracağız” dedi.

Küresel ekonominin mer-
kezinin batıdan doğuya 
doğru kaydığını ve Çin’in 
öncülük ettiği Kuşak ve Yol 
girişiminin bu manada son 
derece değerli olduğunu ifa-
de eden Varank, bu girişimin 
geçtiği ülkelere, lojistik ve 
altyapı olanakları sunarak 
yerel ekonomilerin kalkın-
masında potansiyeli harekete 
geçirdiğini belirtti. Varank, 
böylece yeni pazarlara, yeni 
iş yapma biçimlerine ve eko-
nomide yeni bir dinamizme 
kapı araladığını ve bu nokta-
da Türkiye’nin mevcut üstün-
lüklerini kullanarak gelişen 
pazarlarda öncü bir rol oyna-
ması gerektiğini söyledi.

Kuşak-Yol girişimindeki 
tüm paydaşlarla iş birliği fır-
satı bulunduğunu dile getiren 
Varank, “Avrupa, ön Asya ve 
Afrika pazarlarının üretim 
ve teknoloji üssü olmamızın 
önünde hiçbir engel bulun-
muyor. İşte lojistik alanında 
atacağımız her adım, bizi bu-
nun gibi hedeflere çok daha 
hızlı ulaştıracak, bundan emi-
niz” diye konuştu.

ğini belirterek, şu değerlen-
dirmede bulundu: “Maalesef 
demir yolu, dış ticaretimiz 
içinde yüzde 1 oranıyla çok 
düşük seviyede. Diğer taraf-
tan, dış ticaretimiz bölgesel 
olarak incelendiğinde, kara 
yolu taşımacılığına fazlaca 
bağlı olduğumuz ihracat ro-
taları dönem dönem dış ti-
caretimizi zora sokuyor. Bu 
görünümün lojistik alanında 
yapılacak atılımlarla daha 
dengeli bir yapıya kavuştu-
rulması, demir yolu taşıma-
cılığının dış ticaretimizdeki 
payının artırılması ve yurt içi 
taşıma maliyetlerinin düşü-
rülmesi ihracat hedeflerimiz 
açısından önem taşıyor.”

Planda lojistik hizmetlerin 
etkinliğinin artırılması, alter-
natif ulaştırma güzergahları-
nın belirlenmesi ve Türkiye’de 
lojistik merkezlerin kurulma-
sına ilişkin çalışmalar yapıl-
ması gibi konuların öncelik-
lendirildiğine dikkati çeken 
Pekcan, bunların dış ticaret 
politikası ve hedefleriyle de 
örtüştüğünü dile getirdi.

Pekcan, Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanlığı ile lojistik 
alanındaki verimli iş birliği 
ve koordinasyonunun arta-
rak devam edeceğini ifade 
ederek, “Bakanlıklarımızın 
İhracat Ana Planı ve Lojistik 
Master Planı’ndaki hedefle-
rin gerçekleştirilmesi nokta-
sındaki iş birliğinin hem ih-
racatımızın önünü açacağını 
hem de ülkemizin lojistik bir 
üs haline gelmesi hedefine 
büyük katkı sağlayacağını dü-
şünüyorum.” dedi.

Lojistik Master Planında Öncelik Demiryolunun

Soldan sağa; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Mustafa Varank

Birinci sayfadaki haberin devamı
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nın; müşterilere kendilerini 
seçmelerini sağlayacak kadar 
‘iyi’ olmaları ve müşterilerin 
de Lufthansa Cargo’yu seçe-
rek onu liderliğe taşımaları 
anlamına geldiğini vurgu-
ladı. Von Boxberg’e göre iyi 
hizmet, iyi fiyat ve iyi bir ağ, 
müşterilerin diğer operatörler 
yerine kendilerini seçmeleri a-
çısından büyük önem taşıyor. 

Lufthansa Cargo, en büyük 
odak noktalarından biri olan 
dijitalleşme konusunda,  hem 
elleçleme hem de satış operas-
yonları alanında çalışmalar 
yapıyor. Satışa ilişkin olarak, 
spot kodlarını otomatikleş-
tirecek bir sistem üzerinde 

çalıştıklarını söy-
leyen von 

Box-

b e r g , 
bu sistemin 

müşterilere sağlayaca-
ğı avantajın fiyatları gerçek 
zamanlı olarak anında göre-
bilmeleri olduğunun altını 
çizdi:“Eminim hepimiz özel 
hayatlarımızda internetten 
bir şeyler satın almışızdır. 
Seçenekleri, fiyatları ve ne 
zaman gönderileceğini gör-
mek iyi oluyor ve sonrasında 
tıklayıp satın alıyoruz. Bizim 
müşterilerimize sunmak iste-
diğimiz de bu ve Aralık ayın-

AYSBERG’IN 2019 Ulus-
lararası logitrans Transport 
Lojistik Fuarı’nda standında 
düzenlediği Tea & Talk soh-
betlerinin konuğu olan Luft-
hansa Cargo Yönetim Kurulu 
Üyesi Dorothea von Boxberg, 
hava kargo endüstrisine ve 
Lufthansa Cargo’nun operas-
yonlarına ilişkin bilgiler verdi. 

Global ekonomik gelişmeler 
ve bunların hava kargo endüst-
risi üzerindeki etkilerini değer-
lendiren von Boxberg, değiş-
kenliği ile bilinen bu pazarın 
son günlerde döngünün alt 
kısmında olduğunu ve henüz 
düzelmeye ilişkin iyi haber ve-
remediğini söyledi. Lufthansa 
Cargo, uçak altı ve kargo uçağı 
kapasitelerinin yaklaşık yarısı-
nı kullanıyor. Uçak altı kapasi-
teler için ağ her ne kadar yolcu 
talebine bağlı olsa da mevcut 
ağda değişiklik yapılması gere-
kip gerekmediği de göz önüne 
alınıyor. Von Boxberg’e gö-
re müşterilerinin Lufthansa 
Cargo’dan en büyük beklentisi, 
iyi hizmet almak. “Hava kargo-
nun her zaman çok hızlı olması 
gerekiyor. Bu nedenle güveni-
lir ve hızlı hizmet çok önemli,” 
diyen Dorothea von Boxberg, 
“Müşteri memnuniyeti için ni-
telikli hizmetin de çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. Bir 
başka önemli husus ise etkin-
lik sağlayabilmek. Örneğin 
işlemleri dijitalleştirerek veya 
her bir gönderide hiç evraka 
dokunmadan elektronik kon-
şimento düzenlemek suretiyle 
elleçlemenin adımlarını azalta-

biliyorsak verimliliği arttırmış 
oluruz. Terminallerdeki bekle-
me sürelerinin kısaltılması da 
müşteriler açısından önemli 
bir faktör” şeklinde konuştu. 

Tea  & Talk sohbetlerin-
de uluslararası nitelikte geniş 
bir kitleye hitap eden Dorot-
hea von Boxberg, Lufthansa 
Cargo’nun 2019 yılını şöyle 
değerlendirdi: “2019 bizim 
için zor bir yıl oldu. En önemli 
pazarlarımız olan Almanya ve 
Çin’de düşüş yaşandı. Bunun 
başlıca nedeninin ABD ve 
Çin arasındaki ticaret savaşları 
olduğunu düşünüyorum. Bu 
duruma bağlı olarak yatırımla-
rın azalmasıyla birlikte ticaret 
hacminde de düşüş 
oldu. En 
g ü ç -
lü 

ol-
duğ u-
muz sektör-
lerden biri olan otomotiv 
sektöründeki düşüşü de göz 
önüne alırsak 2019’un bizim 
için çok iyi bir yıl olmadığını 
söyleyebilirim ama 2020’nin 
daha iyi geçmesini bekliyoruz.”

Lufthansa Cargo, dünya 
hava kargo endüstrisinde pa-
zar lideri olma iddiasına sa-
hip. Bunu sağlamak için ne 
tür çalışmalar yaptıklarına 
dair soruyu yanıtlayan von 
Boxberg, pazar lideri olma-

leme seçenekleri çok iyi, tam 
bir şeffaflık içeriyor ve tabii 
ki yine yüksek kalite içeriyor 
çünkü tüketiciler paketin yol-
da olduğunu biliyor ve bunun 
planlandığı şekilde tam zama-
nında gelmesini istiyor.”

Söyleşi sırasında von 
Boxberg’e ‘çevre’ ve ‘inovas-
yon’ kelimelerinin Lufthan-
sa Cargo için ne ifade etti-
ğini sorduk. Çevreye ilişkin 
konuları çok önemsedikleri-
ni belirten von Boxberg, çok 
sayıdaki küçük girişimleri-
nin yanısıra en önemli baş-
lığın uçma eyleminin kendi-
sinin oluşturduğunu söyledi 
ve şöyle devam etti: “Tüm 
Lufthansa grubu emisyon o-
ranlarının düşürülmesi için 
uçak yatırımlarında bulunu-
yor. Biz kargo olarak, şu an-
da Boeing 777 yatırımı ya-
pıyoruz ve 2020’nin sonuna 
kadar MD-11’leri filomuz-
dan çıkarmış olacağız. Böy-
lece karbon ayak izi önemli 
ölçüde azalmış olacak.” 
Dorothea von Boxberg’in 
ifadesiyle ‘inovasyon’ kavra-
mının Lufthansa Cargo için 
anlamı şöyle: “İşleri daha iyi 
yapmak için daima sonraki 
yolu çizmek önemlidir. Bi-
zim için şu anda en önemli 
inovasyonların dijitalleşme 

alanında olduğunu düşü-
nüyorum. Ticari anlamdaki 
inovasyonlara bakarsak, e-
ticaret ürünümüzü söyle-
yebilirim. Bunu şimdi yeni 
şirketimiz ile yapıyoruz ama 
bu, gerçekten de süreç adım-
larını azaltarak hayatlarını 
kolaylaştırıp müşterilere 
daha iyi hizmet sunmaya 
odaklanıyor. Bu konular 
üzerinde çok çalışıyoruz ve 
bunların çoğunluğu dijital 
düzlemde gerçekleşiyor.”

Söyleşide Türkiye pazarını 
da değerlendiren Lufthan-
sa Yönetim Kurulu Üye-
si Dorothea von Boxberg, 
Türkiye’nin kendileri için 
uzun süreli bir pazar oldu-
ğunu, bu pazardaki müşteri-
ler ile çalışmaktan memnun 
olduklarını söyledi. Pazarda 
Sun Express ve Lufthansa’nın 
kargo ve yolcu uçağı kapasite-
lerini sunduklarını hatırlatan 
von Boxberg durumun istik-
rarlı devam ettiğini belirt-
ti. Söyleşinin sonunda tüm 
müşterilerine teşekkürlerini 
ileten von Boxberg, “Müşte-
rilerimiz olmasa Lufthansa 
Cargo pazar lideri olamazdı. 
Bu nedenle hepsine güven ve 
işbirlikleri için teşekkür ede-
rim. Onlarla çalışmak bizim 
için harika bir duygu.”

da bu hizmeti başlatacağız. 
Şu anda sistemimizde Luft-
hansa elektronik rezervasyon 
çalışıyor ama aynı zamanda 
bunu müşterilerin birden faz-
la havayolunu tek bir yerde 
inceleyip en iyi teklifi görebi-
lecekleri farklı platformlarda 
da sunmanın müşteriler için 
daha cazip olacağını düşünü-
yoruz. Bunun müşteriler için 
daha etkin ve daha kullanıcı 
dostu bir sisteme doğru ö-
nemli bir adım olduğuna ina-
nıyorum. Elleçleme tarafında 
da kağıtsız belgelendirme 
üzerinde çalışıyoruz. Böyle-
likle bilgi akışı tamamen IT 
tabanlı olacak ve insanlar elle 
belge doldurmakla uğraşma-
yacaklar. Bu alanda da çok 
sayıda projemiz var.”

Dorothea von Boxberg, 
dijitalleşme ile eş zamanlı ola-
rak büyüyen elektronik tica-
ret pazarını da değerlendirdi 
ve aslında e-ticaretin havayo-
lu posta hizmetleri ile başla-
dığını hatırlatarak posta şir-
ketlerinin öncelikle mektup 
taşıyarak işe başladıklarını, 
sonra paketlerin havayolu ile 
taşınmasının yaygınlaştığını 
ve son olarak da elektronik ti-
caretin şekillendiğini söyledi. 
“Biz de bu pazara katılmak 
istedik ve ‘önerebileceğimiz e-
ticaret ürünümüz nedir?’ diye 
sorguladık. Bu hizmeti ayrı 
bir şirket üzerinden verme-
ye karar verdik ve ‘heyworld’ 
şirketini kurduk. Bu şirket 
müşterilerin istediği tüm hiz-
metleri sunmaya çalışıyor. İz-

Lufthansa Cargo Yönetim Kurulu 
Üyesi Dorothea von Boxberg 
Tea & Talk Platformunda 
Hava Kargo Pazarını Değerlendirdi

Uçan Yolcu Sayısı 209 Milyonu Geçti

Soldan sağa; Lufthansa Cargo Yönetim Kurulu Üyesi 
Dorothea von Boxberg ve KargoHaber dergisi Dış Ha ber ler 

sorumlusu Al tı nay Bekar

ULAŞTIRMA ve Altya-
pı Bakanı Cahit Turhan,  
Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi (DHMİ) Genel 
Müdürlüğünce hazırlanan 
2019 yılı hava yolu uçak, 
yolcu ve yük istatistiklerine 
göre, Türkiye geneli hava-
limanlarında geçen yıl di-
rekt transit yolcularla 209 
milyon 92 bin 548 yolcuya 
hizmet verildiğini söyledi.

Geçen yılın Aralık ayın-
da havalimanlarına iniş-
kalkış yapan uçak sayısının 
iç hatlarda 62 bin 442, dış 
hatlarda ise 43 bin 890 
olduğunu ifade eden Tur-
han, hizmet verilen toplam 

uçak trafiğinin ise üst ge-
çişlerle 144 bin 724’e ulaş-
tığını bildirdi.

Türkiye genelinde hiz-
met veren havalimanla-
rında iç hat yolcu trafiği 7 
milyon 298 bin 489, dış hat 
yolcu trafiği 6 milyon 164 
bin 431 olduğunu belirten 
Turhan, “Böylece söz konu-
su ayda direkt transit yolcu-
larla toplam yolcu trafiği 13 
milyon 474 bin 156 olarak 
gerçekleşti. Havalimanları 
yük (kargo, posta ve bagaj) 
trafiği de aralık ayı itiba-
rıyla iç hatlarda 56 bin 132 
ton, dış hatlarda 221 bin 
36 ton olmak üzere toplam 

277 bin 168 tona ulaştı” di-
ye konuştu.

Turhan, 2019 yılı Ocak-
Aralık dönemi gerçekleş-
melerine göre ise havali-
manlarına iniş-kalkış yapan 
uçak trafiğinin iç hatlarda 
839 bin 850, dış hatlarda 
713 bin 651 olduğunu dile 
getirerek, geçen yol üst ge-
çişlerle toplam 2 milyon 30 
bin 291 uçağa hizmet veril-
diğini söyledi.

Türkiye geneli havali-
manlarının iç hat yolcu tra-
fiğinin 100 milyon 140 bin 
814, dış hat yolcu trafiğinin 
108 milyon 692 bin 517 
olduğunu bildiren Turhan, 

“Geçen yıl direkt transit 
yolcularla toplam yolcu tra-
fiği, 209 milyon 92 bin 548 
olarak gerçekleşti.”

“Büyük göçün ardından 
52,3 milyon yolcuya 

hizmet verildi”
İstanbul Havalimanın-

da Aralık ayında iniş-kal-
kış yapan uçak trafiğinin 
iç hatlarda 8 bin 215, dış 
hatlarda 26 bin 421 olmak 
üzere toplamda 34 bin 636 
olduğunu ifade eden Tur-
han, “Yolcu trafiği ise iç 
hatlarda 1 milyon 203 bin 
327, dış hatlarda 4 milyon 
76 bin 924 olmak üzere 
toplamda 5 milyon 280 bin 

251 olarak gerçekleşti” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Yılın ilk üç ayında İstan-
bul Havalimanı’ndan 2 bin 
630 uçak ve 327 bin 169 
yolcu trafiğinin gerçekleş-
tirdiğini anlatan Turhan, 
“İstanbul Havalimanı’nda 
‘Büyük Göç’ün gerçekleşti-
ği nisandan aralık sonuna 
kadar 327 bin 799 uçak tra-
fiği olurken, 52 milyon 259 
bin 826 yolcuya hizmet ve-
rildi” ifadelerini kullandı.

Turhan, genel havacılık 
faaliyetleri ve kargo taşıma-
cılığının devam ettiği İstan-
bul Atatürk Havalimanı’nda 
ise 2019’da 138 bin 239 u-

çak trafiği olduğunu belirt-
ti. Atatürk Havalimanı’nda 
geçen yılın Nisan ayının ilk 
haftasına kadar geçen süre-
de ise 16 milyon 72 bin 534 
yolcuya hizmet sunulduğu-
na dikkati çeken Turhan, 
“Böylece bu iki havalima-
nında aynı dönemde toplam 
468 bin 38 uçak trafiği ger-
çekleşti. 68 milyon 650 bin 
542 yolcuya hizmet verildi” 
diye konuştu.

2018’de Atatürk Hava-
limanı’nda toplam 2 mil-
yon 17 bin 763 adet uçak 
ve transit yolcular da dahil 
210 milyon 190 bin yolcu-
ya hizmet verilmişti.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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ALMANYA’NIN başkenti Berlin’de 
düzenlenen BVMW (Alman Küçük 
ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği) 
Genel Kurulu, birçok girişimci, siyasi 
lider, CEO ve alanlarında önde gelen 
ismi bir araya getirdi. Geçtiğimiz yıl 
BVMW ile stratejik ortaklık odak-
lı niyet anlaşmasına imza atan Türk 
Hava Yolları’nın da katılım gösterdi-
ği toplantıda Alman organizasyonla 
gerçekleştirilen başarılı iş birliğine 
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu 
ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker 
Aycı yaptığı konuşma ile dikkat çekti.

Türk Hava Yolları Yönetim Kuru-
lu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker 
Aycı  yaptığı konuşmada, “1960 yı-

lından beri Almanya’ya uçmaktayız. 
İlk uçuşumuzdan bu yana ülkeleri-
miz arasında taşıdığımız milyonlar-
ca yolcu ile Almanya, uluslararası 
ölçekte ağırlıklı önem verdiğimiz 
pazarlardan birisi oldu. BVMW 
ile sağladığımız bu değerli iş birliği 
kapsamında Türk Hava Yolları ola-
rak Alman KOBİ’lerinin önemli bir 
partneri olmaktan memnuniyet du-

yuyoruz. Tesis ettiğimiz bu stratejik 
ortaklık zemininde üye işyerleri, 
Türk Hava Yolları ile dünyanın dört 
bir yanına gerçekleştirecekleri uçuş-
larda sağlanacak özel avantajlardan 
yararlanabilecekler. Her iki tarafın 
bu yöndeki arzusu ve sahip oldukla-
rı geniş imkânlarla bu önemli iş bir-
liğinin önümüzdeki yıllarda daha da 
gelişeceğine inanıyoruz”  dedi. 

Türk Hava Yolları Alman
KOBİ’leri İle Bir Araya Geldi

AnadoluJet’ten 
Yurt Dışı Hamlesi
TÜRK Hava Yolları (THY)’nin 
düşük maliyetli havayolu markası 
AnadoluJet, İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan başlatacağı yeni 
dış hat uçuş planlamasıyla birlikte 29 
Mart’tan itibaren 16 ülkede 28 nok-
taya tarifeli seferlere başlıyor.  Yeni 
uçuşların biletleri ise AnadoluJet ve 
THY satış kanallarında satışa açıldı.

Uçuşlarını Türk Hava Yolları’nın 
87 yıllık tecrübesiyle gerçekleştiren 
AnadoluJet, yeni planlamada yurt 
içi uçuşlarına  yurt dışında 16 ül-
kede 28 noktayı ekleyecek. Toplam 
57 uçağa ulaşacak filosu ile hizmet 
verecek olan AnadoluJet, THY’nin 
misafirlerine sağladığı seyahat mem-
nuniyetini yeni uçuşlarına taşıyacak.

AnadoluJet’in yer hizmetlerinden 
teknik bakıma, tüm detaylar THY 
güvencesiyle gerçekleşirken, yurt 
dışı uçuşlarında da güvenlik ve kon-
for ön planda tutulacak. THY’nin 
Turkish DO&CO tarafından hazır-
lanan uçak içi ücretsiz ikram servis-
lerine de devam edilecek.

Türk Hava Yolları Yönetim Ku-
rulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker 
Aycı, Anadolujet’in yeni uçuş plan-
lamasıyla ilgili olarak şu değerlendir-
melerde bulundu: “Markamız Türk 
Hava Yolları’yla bugüne kadar mil-
yonlarca yolcumuzu dünyanın dört 
bir yanına ulaştırdık. 29 Mart tarihi 
itibarıyla Türk Hava Yolları marka-
mız gibi AnadoluJet’in kapılarını da 
dünyaya açacak ve daha fazla sayıda 
yolcumuzu Türk misafirperverliği 
ile uçuşlarımızda ağırlayacağız.  Ye-
ni stratejimiz ile tarih boyunca bin-
lerce farklı medeniyetin buluşma 
noktası olmuş Anadolu’nun markası 
AnadoluJet’i dünyanın buluştuğu 
yeni havayolu konumuna taşımayı 
hedefliyoruz. Anadolu’yu bir uçtan 
bir uca bağlayan alt markamız ina-
nıyorum ki ekonomik uçuşları ile 
dünya şehirlerini birbirine başarıyla 
bağlayacak” dedi.



DENİZYOLU

14
OCAK 2020

467 milyon 137 bin groston 
ağırlığına sahip 30 bin 352 
gemi geçiş yaptı. Bu gemile-
rin 6 bin 713 tanesini LNG, 
LPG ve ham petrol tankerleri 
oluştururken 19 bin 516 gemi 
kılavuzluk hizmeti aldı. İstan-
bul Boğazı’ndan 2006 yılında 
54 bin 880 gemi geçerken, 
2018 yılına gelindiğinde bu 
rakam her yıl kademeli olarak 
41 bin 103’lere düştü. 13 yılda 
gemi sayısı azalırken taşıdıkla-
rı yük arttı. 2006 yılında ge-

yımız ile işlem hacmimiz bir 
önceki yıla göre on katına 
ulaşarak rekor kırdı. 2020 
yılında işlem hacmimizin 
2019 yılına göre yüzde 100’e 
yakın artmasını hedefliyo-
ruz” dedi.

Gül, Tiryaki Holding 
bünyesindeki Giresun 
Limanı’nın 7 yıllık bir kul-
lanım hakkı kaldığını da 
söyledi. Gül, limanın Gire-

ISTANBUL Boğazı’nda 2006 
ile 2018 yılları arasında toplam 
628 bin 541 gemi geçerken 
323 bin 970 tanesi kılavuzluk 
hizmeti aldı. Boğaz’dan 2006 
yılında 54 bin 880 gemi ge-
çerken, 2018 yılına gelindiğin-
de bu rakam her yıl kademeli 
olarak 41 bin 103’lere düştü. 
13 yılda gemi sayısı azalırken 
taşıdıkları yük artı.

Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığının Deniz Ticareti 
Genel Müdürlüğü verilerine 

göre, İstanbul Boğazı’nda 
2006 ile 2018 yılları arasında 
toplam 7 milyar 47 milyon 
groston ağırlığına sahip 628 
bin 541 gemi geçti. Bu gemi-
lerden 118 bin 720 tanesini 
LNG, LPG ve ham petrol 
tankerleri oluşturdu. 13 yıl 
içinde İstanbul Boğazı’ndan 
geçen gemilerin 323 bin 970 
tanesi kılavuzluk hizmeti aldı. 
İstanbul Boğazı’ndan 2019 
yılının 1 Ocak ile 30 Eylül 
tarihleri arasında ise toplam 

GIRESUN Limanı’nın 
Karadeniz Bölgesi ve Tür-
kiye için çok büyük öneme 
sahip olduğunu vurgulayan 
Giresun Liman İşletmeleri 
Müdürü Mehmet Nuh Gül, 
“Şu ana kadar limana 120 
milyon lirayı aşkın bir yatı-
rım yapıldı. 2020’de ilave 50 
milyon liralık ek yatırım ka-
rarı aldık. 2019 yılında 100’e 
yakın olan gemi ağırlama sa-

si LNG, LPG ve ham petrol 
tankerleri oluştururken 242 
bin 815 gemi ise kılavuzluk 
hizmeti aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Mehmet Cahit Turhan, 
“İstanbul Boğazı’ndan geçen 
deniz aracı sayısında 15 yılda 

işlem hacmine bağlı ola-
rak artmasını planlıyoruz. 
Oluşturduğumuz istihdam 
ekosistemine baktığımızda 
da neredeyse 2-3 bin kişinin 
evine ekmek götürdüğü bir 
kapı haline geldiğimizi söy-
leyebiliriz.”

nı Tamer Kıran, Sanmar A.Ş 
Yönetim Kurulu Başkan Ve-
kili Ali Gürün ile çok sayıda 
davetli katıldı. 

Sanmar A.Ş Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Ali 
Gürün, “Dünyanın sayılı 
römorkör üreticisi olarak 
bayrağımızı gururla dalga-
landıran Sanmar Tersaneleri, 
bir ilke imza atıyor. Dün-
yanın ilk LNG ile çalışan 
römorkörü ile dünyanın ilk 
otonom gemisini teslim et-
miş olan Sanmar, bu sefer 
de Advanced Variable Drive 
(AVD) teknolojisini römor-
köre ederek bir hibrit römor-
kör inşa etmiştir. Caterpillar 
Propulsion firması ile bera-
ber geliştirilen bu inovasyon 
ile daha düşük emisyon ve 
daha az yakıt tüketimine sa-
hip olacak. ABS tarafından 
klaslanan ve Türk Bayrağını 
dalgalandıracak römorkör, 
tamamen bilgisayarlı model-
leme ile üretildi. İki adet ana 
makine ile bir adet yardımcı 
makinenin, planet dişlilere 
entegre bir dişli kutusu bağlı 

yüzde 25’lik azalma, bunların 
taşıdığı yük miktarında yüzde 
53’lük artış var. Hesaplarımı-
za göre Kanal İstanbul’dan 
geçecek gemilerden alacağı-
mız para, asgari yıllık net 1 
milyar dolar civarında” açık-
lamalarında bulunmuştu.

en tepe noktası 12 metreyi 
geçmeyecek şekilde bir inşa-
at çalışması yaptık. Liman-
da yaptığımız inşaatların 
yüksekliği, uzun yıllar önce 
yapılmış gümrük binasının 
tepe noktasının yarısı kadar” 
ifadesini kullandı.

“Bugün Türkiye gemi inşası, 
tamir bakım ve onarım ala-
nında büyük başarılara imza 
atar hale geldi. 2019 yılında 
21 adet geminin teslimini 
gerçekleştiren tersanelerimiz 
son yıllarda hem savunma sa-
nayi projelerinde büyük ba-
şarı sağladı hem de bulundu-
ğu coğrafi konum itibarı ile 
bölgede bir bakım ve onarım 
üssü haline geldi. Rakamlar 
2018 yılında tersanelerimiz-
de toplamda 22 milyon det-
veyt ton bakım ve onarım 
gerçekleştirildiğini gösteri-
yor. Sektörümüzün çalışan 
sayısı ise 30 binlere yükseldi. 
2002 yılında 37 olan tersane 
sayımız 2019 Ağustos ayı iti-
barı ile 80’e ulaştı.

Liman inşaatının tüm 
aşamalarında ve yeni yapılan 
yatırımlarda Giresun halkı-
nın estetik kaygılarının ta-
mamını dikkate alarak hare-
ket ettiklerine dikkati çeken 
Gül, “Depolama sistemi için 
yatay yapılar kullanırken, 

hidrolik pompa ve motor-
ların bir yazılım ile kontrol 
edilmesinden oluşan sistem, 
yurt dışında büyük satış 
başarısı göstermiş Boğaçay 
serisinin 38. kardeşine uygu-
landı. 24 m boyunda, 70 ton 
çekme gücünde olan, kendi 
ekseni etrafında dönebilen 
pervane olan Boğaçay, saatte 
2500 tonluk bir yangın sön-
dürme kapasitesine sahip. 
Çok yüksek teknolojili ekip-
manları ile donatılan römor-
kör, çekme gücünü her yöne 
verebilmekte ve bu gücü yü-
ze kadar kademesiz bir şekil-
de iletebilmektedir” dedi.

İMEAK Deniz Ticaret 
Odası (DTO)Başkanı Ta-
mer Kıran ise konuşmasında, 

milerin taşıdığı yük ile toplam 
ağırlığı 475 milyon groston 
iken 2018 yılında bu rakam 
613 milyon grostona yüksel-
di. Verilere göre yıllar içinde 
İstanbul Boğaz’ından gemile-
rin geçişi azalırken taşıdıkları 
yükün arttığı görülüyor.

Çanakkale Boğazı’nda ise 
2006 ile 2018 yılları arasın-
da toplam 9 milyar 377 mil-
yon groston ağırlığına sahip 
597 bin 287 gemi geçti. Bu 
gemilerin 120 bin 510 tane-

sun ekonomisine ciddi kat-
kılar yaptığını ifade ederek, 
şöyle konuştu: “Hem şehrin 
esnafı, hem şehrin otelcileri 
ve elbette ki Giresun Nakli-
yeciler Kooperatifi ve diğer 
meslek örgütleri limanla 
birlikte iş hacimlerini ciddi 
şekilde artırdılar. Şu anda li-
mandaki doğrudan istihdam 
150-200’e ulaşmış durumda. 
Bu rakamın 2020 yılında 

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanımız Mehmet Cahit 
Turhan Yalova Altınova Ter-
saneler Bölgesindeki Sanmar 
Tersanesi tarafından inşa 
edilen Dünyanın ilk Advan-
ced Variable Drive (AVD) 
teknolojisine sahip “Hidro-
lik Hibrit” römorkörü Bo-
ğaçay 38’in hizmete alınma 
törenine katıldı. Burada ko-
nuşan Bakan Turhan, “Türk 
sahipli deniz ticaret filomuz 
2003 yılına göre 3 katın üze-
rinde büyüdü” dedi.

Yalova-Altınova Tersane-
ler Bölgesindeki Sanmar Ter-
sanesi tarafından inşa edilen 
Dünyanın ilk Advanced Va-
riable Drive (AVD) teknolo-
jisine sahip “Hidrolik Hib-
rit” römorkörü Boğaçay 38 
düzenlenen törenle hizmete 
girdi. Törene Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanımız Mehmet 
Cahit Turhan, Yalova Valisi 
Muammer Erol, AK Parti 
Yalova Milletvekilleri Ah-
met Büyükgümüş, ve Meliha 
Akyol ile, İMEAK Deniz 
Ticaret Odası (DTO)Başka-

İstanbul Boğazı’ndan
13 Yılda 628 Bin Gemi Geçti

Giresun Limanı 
100 Gemi Ağırladı 
2020 Hedefi 200 Gemi

Dünyanın İlk ‘Hidrolik Hibrit’
Römorkörü Hizmete Girdi

DFDS Kurumsal 
İletişim Müdürü 
Özlem Dalga Oldu

Giresun Liman 
İşletmeleri Müdürü 
Mehmet Nuh Gül, 
2019 yılında 100’e 
yakın olan gemi 
ağırlama sayısı ile 
işlem hacminin bir 
önceki yıla göre 10 
katına ulaşarak rekor 
kırdığını belirtti.

DFDS’nin Türkiye’de faaliyet gösteren şirketi 
DFDS Akdeniz İş Birimi’nin yeni Kurumsal 
İletişim Müdürü Özlem Dalga oldu.

ILETIŞIM ve medya sek-
töründe 20 yılı aşkın de-
neyime sahip olan ve uzun 
yıllar medya yöneticiliği 
yapan Özlem Dalga, son 
olarak Philip Morris’te Ku-
rumsal İletişim Müdürlüğü 
görevini yürütüyordu. 

Lise eğitimini İsviçre’de-
ki L’institut le Rosey’de 

tamamladıktan sonra 
Ame-rika’da Northwestern 
Üniversitesi’nde İletişim 
ve Ekonomi okudu. Dal-
ga 2003-2004 döneminde 
Koç Üniversitesi’nde Exe-
cutive MBA programını 
tamamladı. 5 yıl süreyle 
çalıştığı CNBC-e televiz-
yon kanalının kurucu kad-
rosunda yer aldı. Kurucu 
yöneticisi olduğu Bloom-
berg HT televizyonunda 
5 yıl boyunca “Ekonomi 
Koordinatörü” olarak gö-
rev yapan Dalga, ödüllü bir 
gazetecisi olarak medya yö-
neticiliği tecrübesini Philip 
Morris’te kurumsal iletişim 
alanında devam ettirdi. Evli 
ve 1 çocuk annesi olan Öz-
lem Dalga,  İngilizce, Fran-
sızca, İtalyanca biliyor.
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Baka-
nı Mehmet Cahit Turhan, TCDD 
Genel Müdürlüğünde düzenledi-
ği “Demiryollarında 17 Yılda Kat 
Edilen Mesafe ve Hedefler” konulu 
basın toplantısında, hükümet olarak 
ilk günden bu yana ulaşım alt yapısı-
nın, tüm yaşam alanlarını geliştiren, 
dönüştüren en temel unsur olduğu 
gerçeğiyle hareket ettiklerini söyledi.

Türkiye’nin, 2009’da Ankara-Es-
kişehir hattının hizmete açılmasıyla 
YHT ile tanıştığını anlatan Turhan, 
hızlı ve modern seyahat hizmetini 7 
il ve ülke nüfusunun yüzde 40’ına 
ulaştırdıklarını bildirdi.

Elektrikli ve sinyalli hat oranını 
2023’e kadar yüzde 77’ye ulaştır-
mayı hedeflediklerinin altını çizen 
Turhan, “Lojistik merkezlerle sana-
yicimize, karayolu, demiryolu, de-
nizyolu erişimi ile kombine taşıma-
cılık imkanı da sunmaya başladık.” 
ifadelerini kullandı.

Planlanan 25 Lojistik Merkez ta-
mamlandığında, sektöre 72,6 milyon 
ton ve 4,1 milyon TEU ilave taşıma 
imkanı ile 16,2 milyon metrekare 
konteyner stok ve elleçleme saha-
sı sağlayacaklarını anlatan Turhan, 
“Bugüne kadar 9 lojistik merkezi 
işletmeye aldık. Yapımları tamamla-
nan Mersin (Yenice), Konya (Kaya-
cık) lojistik merkezleri bu yıl hizmete 
açacağız.” ifadelerini kullandı.

Kars ve İzmir Kemalpaşa lojistik 
merkezlerin yapım çalışmalarına de-
vam ettiklerine işaret eden Turhan, 
sözleşmesi imzalanan Sivas lojistik 
merkezin, yapım çalışmalarına bu 
yıl başlayacaklarını kaydetti.

Turhan, kara limanı da dedikleri 
organize sanayi bölgelerini demir 
ağlarla birbirine bağlayarak iş adam-
larının rekabet gücüne güç de kata-
caklarını bildirdi.

Halen 10 liman ve 4 iskeleye ol-
mak üzere toplam 85 kilometre 
demiryolu bağlantısı bulunduğunu 
ifade eden Turhan, Filyos, Çandarlı 
gibi önemli limanlar olmak üzere 7 
limana da demiryolu bağlantı yapa-
caklarını bildirdi.

Kardemir AŞ tarafından uluslara-
rası standartlarda hızlı tren rayının 
yerli olarak üretimine başladıklarını 
anlatan Turhan, bugüne kadar 770 
bin ton rayı yerli imkanlarla yaparak 
hızlı ve konvansiyonel hatlarda kul-
landıkları bilgisini verdi.

Turhan, Ankara-Eskişehir YHT 
hattında yerlilik oranı yüzde 55 iken, 
bugün alt yapı, üst yapı, elektrifikas-
yon, sinyalizasyon ve telekomünikas-
yon yapım işlerinde yerlilik oranının 
yüzde 90 seviyesine ulaştığını belirtti.

Makas panel serme makinesini 
kurdukları Ray Kaynak Fabrikasında 
yüzde 70 yerli olarak ürettiklerini di-
le getiren Turhan, “Milli Tren projesi 
kapsamında da Sanayi İşbirliği Pro-
jesi ile 94 hızlı tren setinin yüksek 

teknolojiye sahip alt sistemlerinin 
milli üretimini destekleyecek şekilde 
temin edilmeyle ilgili çalışmalara de-
vam ediyoruz.” diye konuştu.

Tüm ulaşım ve erişim alt yapısını 
engelli dostu hale getirmeye başladık-
larını anlatan Turhan, geçen yılın so-
nunda hizmete sunulan Turuncu Ma-
sa Hizmetinden bugüne kadar 1200 

engellinin faydalandığını söyledi.
Bakan Turhan, 2023 hedefleri 

doğrultusunda demiryolu yatırımla-
rına devam edeceklerinin altını çize-
rek, “5 bin 509 kilometre daha yeni 
hattımızı tamamlayarak 17 bin 525 
kilometre demiryolu uzunluğuna 
ulaşacağız. Geleceğe güvenle ilerle-
meye devam edeceğiz” diye konuştu.

Ulaşım Altyapısına 
767,5 Milyar Liralık Yatırım



TİCARİ ARAÇLAR

16
OCAK 2020

moral verdi. Çekicide yatı-
rımların daha çok taşımacılık 
sektörü tarafından yapıldığı 
görülürken kamyonda ise in-
şaat sektörüne yönelik satış-
lara işaret eden off-road araç 
satışlarının pazarın yaklaşık 
yüzde 40’lık bölümüne karşı-
lık geldiği görülüyor. 

güç olduğunu kaydeden Var 
Der Mark, dövizdeki yüksek 
dalgalanmasının durması ve 
faizlerin indirilmesi yönün-
deki adımların yeniden yatı-
rım ortamının oluşması için 
önemli olduğunu kaydetti. 

2018 yılında 300 adetlere 
ulaşan Türkiye satışlarının 
geçtiğimiz yıl 81 adete kadar 
indiğini de açıklayan Van Der 
Mark, 2020 yılının daha iyi 
başladığını ve sipariş oranları-
nın arttığını açıkladı.

2019 yılının zor bir yıl ol-
duğunu ve Pazarda yatırımla-
rın bekletilmesinde dövizin 
yükselmesinin olduğu kadar 
düşmesinin de olumsuz et-
kilerinin olduğunu söyleyen 

da, ekonomik durum belir-
sizliğinin tüm yıl geneline ha-
kim olmasının etkisiyle, son 
18 yılın en düşük ağır ticari 
araç pazarı gerçekleşti.

2019 yılı yerel seçimler ön-
cesi ve sonrası gerçekleşen ka-
mu satışları, yılın ikinci yarısı-
na pozitif etki olarak yansımış 
ve 6 bin 300 adet seviyelerin-
de beklenen toplam pazarın 7 
bin 500 adet seviyelerine gel-
mesinde etkin rol oynamıştır. 

2019 yılında bir önceki yı-
la göre daralan Türkiye ağır 
ticari araç endüstrisinin 2020 
yılında bir önceki yıla göre 
büyümesini öngörmekteyiz.

2019 yılında sunmaya baş-
ladığınız yeni araçlar, ye-
ni teknolojiler, hizmetler, 
kampanyalar vs. yenilikler-
den bahseder misiniz?

60 yıla yaklaşan kamyon 
üretim serüvenimizin bu-
gün geldiği noktada sadece 
ürünlerimize değil, test ve 
üretim tesislerimize de sürek-
li yatırım yapıyoruz. Daha 
güvenli, verimli, çevreci ve 
otonom taşımacılığa yönelik 
teknolojileri araştırmaya ve 

YILLARDIR devam eden 
daralmayla dikkat çeken Tür-
kiye ağır ticari araç pazarı 
2019 yılını yüzde 38 daral-
mayla kapattı. Aslında yıllar-
dır devam eden bu daralma 
hem genel ekonomik olum-
suz etkilerden hem de taşı-
macıların yaşadığı sorunlar 

FORD Trucks, 2019 sonu iti-
barıyla yüzde 31’i aşan ağır ti-
carideki pazar payını 2020’de 
koruyarak emin adımlarla 
ilerlemeyi hedefliyor. Ford 
Trucks Genel Müdür Yardım-
cısı Serhan Turfan, ağır ticari 
araç pazarını ve markalarının 
performansını değerlendirdi. 

2019 Türkiye ticari araç pa-
zarının durumunu değerlen-
direbilir misiniz? 2019 Ford 
Trucks için özellikle satış 
anlamında nasıl geçti?

2019 yılında 16 ton ve üze-
ri ağır ticari araç endüstrisi 
önceki yıla kıyasla yüzde 37 
oranında daralarak 7 bin 500 
adet seviyelerinde kapandı.

Son 10 yılda yaptığımız ve 
devam eden Ar-Ge ve ürün ya-
tırımları ile 2008 yılından bu-
güne toplam pazar payımızı iki 
katı seviyesine getirmeyi başar-
dık. Araçlarımız, İstanbul Yeni 

nedeniyle yatım yapamama-
sından kaynaklanıyor.  

Yılın son yarısında dövizin 
görece yatay seyir izlemesi 
ve yılın son aylarında uygu-
lanmaya başlanan düşük faiz 
modelinin getirdiği canlanma 
ise hem daralmayı kısıtladı 
hem de pazara önemli ölçüde 

ÖZELLIKLE son yıllarda 
Türkiye satış ve satış sonrası 
yapılanmasında önemli adım-
lar atan DAF Truck Türkiye, 
Türkiye pazarına uzun yol 

taşımacılığında kullanılan 
modellerle odaklanıyor. Kar-
goHaber Dergisi için 2019 
yılını değerlendiren DAF 
Trucks Türkiye Genel Mü-
dürü Gregor Van Der Mark 
özellikle XF serisinin Super 
Space kabiniyle uluslararası 
taşımacılar, Space kabiniyle 
de yurtiçi nakliyeciler tarafın-
dan tercih edildiğini söyledi. 

Konforun yanı sıra 26-27 
litre ortalamalara varan yüz 
kilometredeki yakıt tüketi-
mine dikkat çeken Var Der 
Mark, iyi bir sürücünün 25 
litrenin altına çok efor harca-
madan inebileceğini vurgula-
dı. Var olan Pazar koşullarlın-
da Türkiye’de plan yapmanın 

Havalimanı, 3. Köprü gibi 
Türkiye’nin mega projelerinde 
çalıştı, Çanakkale Köprüsü gi-
bi projelerde çalışmaya devam 
ediyor. 2019 sonu itibarıyla 
yüzde 31’i aşan ağır ticarideki 
pazar payımızı 2020’de koru-
yarak emin adımlarla ilerleme-
yi hedefliyoruz.

Ford Trucks olarak, 2019 
sonu itibarıyla Türkiye ağır 
ticari pazarı, yol kamyonu 
segmentinde geleneksel li-
derliğimizi yüzde 63 pay ile 
sürdürürdük.

Bu satışları bir önceki yıla 
göre değerlendirebilir misi-
niz? (Yaşanan düşüşün et-
kileri, hareketli veya yavaş iş 
alanları vs.)

2019 yılı, 2018 Ağustos 
ayında hissedilmeye başlanan 
döviz kuru ve faiz oranı artış-
larının etkileri ile başladı ve 
bu ekonomik durumun etkisi 
ilerleyen aylarda hissedildi di-
yebiliriz. 2018 Kasım ayında 
başlayıp 2019 Haziran sonu-
na kadar devam eden KDV 
ve ÖTV indirimleri ve 2019 
Ekim ayında başlayan TCMB 
faiz indirimleri 2019 satış 
adetlerine pozitif etki yaratsa 

ler yaşandı. Ağır ticari araç 
pazarının yöneticileri 2019 

Avrupa ekonomisinde 
meydana gelen yavaşlamanın 
da Türkiye’yi etkileyebileceği-
ni belirten Van Der Mark, ya-
şanan durumun kısa sürmesi-
ni dilediğini sözlerine ekledi. 

DAF olarak Türkiye’ye 
özel bir satış sonrası hizmet-
ler stratejisi geliştirdiklerini 
ve bunu başarılı bir şekilde 
ülke yapına yaymayı başardık-
larını da kaydeden Van Der 
Mark, son olarak Ankara’da 
Mertsan ile önemli anlaşma 
yaparak bölgede önemli bir 
boşluğu güçlü bir partnerle 
doldurduklarını söyledi.

Van Der Mark servis yapılan-
masıyla ilgili süreci şöyle özet-
ledi: “Türkiye için DAF / TRP 

za devam ediyoruz. Bu doğrul-
tuda ağır ticari araçlarımız için 
Avrupa’daki tek test merkezini 
de Eskişehir’deki fabrikamız-
da devreye aldık. Bu sayede, 
Avrupa’da yaptığımız birçok 
testi artık kendi tesislerimizde 
gerçekleştirebiliyoruz.

Tüm bunların dışında, ulus-
lararası çapta rekabeti değişti-
recek çekicimiz F-Max, “2019 
Uluslararası Yılın Kamyonu 
(IToY)” ödülüne layık görül-
mesiyle bizlere ayrıca büyük 
bir gurur yaşattı. Bu ödülün 
hemen ardından 2019’da Rus-
ya, Avusturya ve Slovenya’da 
‘Yılın Kamyonu’ seçilen F-
Max’e Avrupa’dan gelen yo-
ğun taleple birlikte büyüme 
planlarımızı da erkene çektik. 
Bu doğrultuda 2019’da Po-
lonya, Litvanya, Portekiz ve 
İspanya pazarlarının ardından 
yoğun talep gördüğümüz pa-
zarlardan biri olan İtalya’daki 
yapılanmamızı da başlattık. 

Bunun yanı sıra ülke ve 
bölge bazında yaptığımız 
atamalarla Avrupa’da kalıcı 
bir büyüme gerçekleştirmek 
için hızla çalışmalarımıza de-
vam ediyoruz. 

yılını KargoHaber için de-
ğerlendirdiler. 

adı altında yeni çoklu DAF 
servislerimizi tanıttık ve ülke 
çapında yaygın hale getirilme-
sini sağladık. TRP ağı içindeki 
noktalarda DAF müşterileri 
araçlarına orijinal parçalarla 
ve garantili hizmet alabilecek-
leri gibi diğer ağır ticari araç 
marka yedek parça satışların 
ve hizmetleri de veriliyor. Şu 
anda Türkiye çapında iyi bir 
yayılmayla 5 tanesi DAF 3S 9 
tanesi ise TRP olmak üzere 14 
noktaya ulaşmış bulunuyoruz.  
Bu stratejiyi iş ortaklarımız 
olan servisler oldukça olumlu 
karşıladılar. Bu zor şartlarda biz 
standartlarımızı değiştirerek 
karşılıklı bir uyum yakaladık. 
Servisle ilgili Doğu Anadolu’da 
birkaç merkez eklemekle ilgili 
çalışmalarımız devam ediyor.”

Servis yapılanmasında deği-
şiklik oldu mu? 

Ford Trucks olarak, yurt-
dışı pazarlarda servis ağımızı 
geliştirmeye devam ediyo-
ruz. 2020 itibariyle 250’den 
fazla servis lokasyonumuz 
ile müşterilerimize tüm ulus-
lararası rotalarda kesintisiz 
hizmet sunacağız.

2020 yılı için planlarınızdan 
bahseder misiniz?

2020’de uluslararası pazar 
operasyonlarımızı, özellik-
le de Batı Avrupa pazarları 
için bayi ağı ve organizasyon 
geliştirme çalışmalarımızı 
yoğun bir şekilde sürdüre-
ceğiz. Satış ve satış sonrası 
hizmetleri destekleyecek 
sistemleri devreye almak da 
bu çalışmalara dahil. Por-
tekiz, İspanya ve İtalya’daki 
yapılanmamızı tamamladık. 
Hedefimiz tüm Avrupa’ya 
yayılmak; sırada Almanya, 
Fransa, Hollanda, Belçika ve 
Lüksemburg var.. Ukrayna, 
Romanya gibi ülkelerde elde 
ettiğimiz çift haneli büyüme 
rakamlarını Avrupa ve diğer 
pazarlarda da yakalamayı 
hedefliyoruz.

Özetle, 2020 yılında da 
Ford Trucks olarak hız kes-
meden, tüm çalışmalarımıza 
büyük bir heyecanla devam 
ediyoruz.

2019 yılında (TAİD veri-
lerine göre) 4 bin 987 kam-
yon satılırken ülkemizde 
satılan çekici sayısı ise 3 bin 
521 adette kaldı. Pazarın li-
deri ise hem kamyonda hem 
de çekicide Mercedes-Benz 
Türk olurken daha alt kırı-
lımlarda önemli değişikli-

Van Der Mark, taşımacıların 
devam eden sorunlarına dik-
kat çekti: “Bildiğiniz gibi ulus-
lar arası taşımacılar ithal yük 
bulmak için uzun zamanlar 
beklemeye devam ediyorlar. 
Üç yıl önce 2-3 gün olan yük 
bekleme süreleri 2 haftaya ka-
dar ulaşmış durumda. Bazı du-
rumlarda para kaybettiren bu 
kadar beklemenin ardından bu 
araçlar Türkiye’ye boş dönüş 
yapıyorlar. Bu taşımacıya zarar 
ettiriyor. Ayrıca konkordato 
ilan eden şirketler var. Kon-
kordatonun ikinci yılındayız. 
Yani 2020 yılının gidişine göre 
bu süreçten çıkıp faaliyetlerle 
devam edenler olabileceği gibi 
batan şirketler de olabilir.”

geliştirmeye devam ediyoruz. 
Bu çalışmalarımızdan öne 
çıkanAr-Ge projemiz “Plato-
oning - otonom konvoylar” 
teknolojisi. Donanım, yazılım 
ve simülasyon testlerini başa-
rı ile gerçekleştirdiğimiz bu 
teknolojiyi 2019’da yolda da 
başarı ile test ettik. Projemizin 
sonraki safhasında yani uzun 
vadede “SAE-Seviye 4 Plato-
oning” fonksiyonun devreye 
girişi ile Uçtan-Uca (Hub-
to-Hub) Otonom Otoban 
Taşımacılığının yapılmasının 
önü açılacak. Şu an, otonom 
kamyonlar üzerinde çalışan, 
bu alana yatırım yapan ve en 
önemlisi gösterimini yapa-
bilecek bir prototip ürüne 
sahip olan dünyadaki sayılı 
kamyon üreticilerinden biri 
konumundayız. Türkiye’de bir 
ilk olan bu Ar-Ge projesi, kar-
bon emisyonu ve maliyetleri 
azaltacak. Güvenliği artıracak 
ve otonom ve birbirine bağlı 
(bağlantılı) araçlar konusunda 
önemli bir temel oluşturacak.

2021 yılından itibaren kam-
yonlarımızda kullanacağımız 
yerli üretim şanzıman için ça-
lışmalarımıza ve yatırımlarımı-

Türkiye Ticari Araç Pazarı
Daralmaya Devam Etti

Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan:   
“Türkiye ağır ticari araç endüstrisinin 2020’de 
bir önceki yıla göre büyümesini öngörmekteyiz.”

DAF Trucks 2020’ye Umutlu Ancak Temkinli Giriyor

DAF Trucks Türkiye Genel  
Müdürü Gregor Van Der Mark

Birinci sayfadaki haberin devamı
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2019 yılı ticari araç pazarının 
değerlendirmesin aldığımız 
Anadolu Isuzu Genel Müdü-
rü Tuğrul Arıkan, geçtiğimiz 
yılın otobüs ve midibüs pazarı 
açısından zor bir yıl olduğunu 
vurguladı.

2020 yılında ekleyecekleri 
yeni ürünler ile belli segment-
lerdeki pazar paylarını artır-
mayı hedeflediklerini belirten 
Arıkan, “Otobüs ve midibüs 
perakende satışlarının yıl so-
nunda geçen seneye göre yüzde 
50 civarında daralma ile sonuç-
lanmasını bekliyoruz. En bü-
yük gerileme 7-8.5 metre toplu 
taşıma midibüslerinde yaşan-
mıştır. Segmentteki küçülme-
nin sene sonuna kadar yüzde 

70’e ulaşabileceğini öngörüyo-
ruz.  Bu segmentte pazar lideri 
olan Anadolu Isuzu’nun 2019 
yılında segmentten aldığı pay 
artarak  yüzde 60-65 seviyesine 
ulaşacaktır”dedi.

2019 yılında adetsel anlam-
da asıl kaybın 7-8.5 metre servis 
ve turizm midibüsleri kaynaklı 
olduğunu dile getiren Arıkan, 
Aralık ayında yaşanan hareket-
liliğe rağmen 7-8.5 metre seg-
mentinde 2019’da yüzde 45’i 
aşan bir pazar daralması bekle-
diklerini söyledi.

9-10 metre segmentindeki 
toplu taşıma ve turistik otobüs 
satışları 2019 yılında durma 
seviyesine geldiğini söyleyen 
Arıkan, “12 metre toplu taşıma 

otobüs satışları da belediyeler-
deki talebin azalması ve finans-
man güçlüklerinin de etkisiyle 
yüzde 45 oranında azalmıştır. 
12 metre tur otobüsü satışları 
da 2019 yılında düşmeye de-
vam etti. Bir önceki sene yüzde 
30 daralan 12 metre tur otobü-
sü pazarı, 2019 yılında da yüz-
de 15 oranında küçüldü. Son 
iki yıldır artmaya devam eden 
turist sayısı, seçimler sonrası 
yeni belediyelerdeki yapılan-
manın tamamlanmış olması, 
taşımacılık şirketlerine yöne-
lik D1-D2 belgelerindeki yeni 
düzenlemeler ve finansman 
maliyetlerindeki düşüş 2020 
yılındaki otobüs ve midibüs 
satışlarına olumlu etki etmesi 

beklenen gelişmelerdir.” 
2020 yılında Türkiye otobüs 

ve midibüs pazarında yüzde 10-
15 oranında bir büyüme bek-
lediklerini ifade eden Arıkan 
sözlerini şöyle sürdürdü; “2020 
yılında Anadolu Isuzu ürün ga-

mına eklenecek yeni ürünler ile 
belli segmentlerdeki pazar payı-
mızı da artırmayı hedefliyoruz. 
2018 yılında kamyon pazarın-
daki daralma 2019 yılında da 
devam etti, kamyon pazarının 
yüzde 40 yakın bir daralma 
ile kapanması beklenmektedir. 
Isuzu’nun açık ara lider olduğu 
orta kamyon segmentindeki 
daralmanın ise yüzde 35 sevi-
yelerinde olması beklenmekte-
dir. Isuzu pazar ortalamasının 
üstünde performans göstererek 
pazarı payını geçen yıla göre 
yüzde 3 artış ile kapatması bek-
lenmektedir. Kamyon pazarı 
kamu bankalarının düşük faizli 
kredi desteği ile özellikle son 
çeyrek de toparlama gösterdi. 
Isuzu’da kamu bankalarının dü-
şük faizli kredi desteğine katkı 
payı ile destek vererek müşteri-
sinin düşük faiz ile finansman 
bulmasına destek verdi. Son 

çeyrekte toparlanmaya başla-
yan kamyon pazarının 2020’de 
artışını sürdüreceği ve 2020’yi 
yüzde 20 artış ile kapatacağı 
öngörülmektedir” dedi. 

Rekabetin yoğun olduğu 
pickup segmenti konusunda da 
değerlendirme yapan Arıkan, 
“Pickup segmenti 2019’da en 
fazla etkilenen segment oldu, 
geçen yıla göre yüzde 50’nin 
üstünde daralma ile kapanaca-
ğı beklenmektedir. Daralmada 
Euro 6d-temp emisyon geçişi 
nedeniyle artan fiyatlarında et-
kisi oldu. Önümüzdeki yıl yüz-
de20 seviyelerinde toparlanma 
görülmektedir. Özellikle düşen 
faizlerin ve artmaya başlayan 
tüketici güveninin etkisiyle 
2020’de yatırımların ve satın 
almaların artacağını öngörü-
yoruz. Önümüzdeki yılın son 
çeyreğinde yeni D-Max’i satışa 
sunacağız” ifadesini kullandı.

2017 yılından beri distribü-
törlüğünü yürüttükleri Volvo 
Trucks markası ile hizmet odak-
lı yaklaşımları ve müşteriye özel 
çözümler sayesinde kararlı bir 
büyüme yakaladıklarını söyle-
yen Temsa İş Makinaları Genel 
Müdürü Eşref Zeka ağır ticari 
araç pazarını ve markalarının 
performansını değerlendirdi. 

2019 Türkiye ticari araç pa-
zarının durumunu değerlen-
direbilir misiniz? 2019 Volvo 
için özellikle satış anlamında 
nasıl geçti?

Türkiye ağır ticari araç paza-
rı son 20 yıldır ortalama 25 bin 
adetlerde seyrediyor. Ağır ticari 
araçlar bir yatırım ürünü olduğu 
için iş potansiyeli görüldükçe 
talep artıyor. Verileri değerlen-
dirdiğimizde inşaat sektöründe 
mega projelerin tamamlanma-
sının iç pazara yansıdığını, itha-
latın daralmasının uluslararası 
çalışan büyük lojistik firmaları-

nı da etkilediğini söyleyebiliriz.
Ekonomideki bu ortama rağ-

men Temsa İş Makinaları olarak 
2017 yılından beri distribütör-
lüğünü yürüttüğümüz Volvo 
Trucks markamızla, hizmet 
odaklı yaklaşımımız ve müşteri-
ye özel çözümlerimiz sayesinde 
kararlı bir büyüme yakaladık. 
16 ton üzeri ağır ticari araçlar 
pazarında yüzde 6,2 pazar payı 
elde ederek son yılların en yük-
sek pazar payına ulaştık.

2019 yılında sunmaya baş-
ladığınız yeni araçlar, yeni 
teknolojiler, hizmetler, kam-
panyalar ve yeniliklerden 
bahseder misiniz?

Temsa İş Makinaları ola-
rak satış değil, çözüm odaklı 
hizmet şirketi anlayışımızla 
müşterilerimize değer katmak 
için çalışıyoruz. Bu anlayışla, 
teknoloji ve inovasyona yaptığı 
yatırımlarla sektörde oyunun 
kurallarını değiştiren Volvo 

Trucks’ın geniş ve inovatif 
ürün gamını müşterilerimizle 
buluşturmakla kalmayıp, hem 
satış ve satış sonrası hizmet-
lerimizi geliştiriyoruz hem de 
müşterilerimizin ihtiyaçları 
doğrultusunda son teknolojiye 
sahip Volvo Trucks uygulama-
larını hayata geçiriyoruz.

Satış ve satış sonrası hizmet-
lerin bir parçası olarak sunduğu-
muz finansman çözümlerimizle 
müşterilerimizin yanındayız. 
Bunun yanı sıra ücretsiz sürü-
cü eğitimi, Mobil Yol Yardım, 
Müşteri Destek Hattı ve sürekli 
genişleyen yetkili servis ağımız-
la da hizmet odaklı yaklaşımı-
mızı geliştirmeye devam ediyo-
ruz. Uluslararası nakliye yapan 
kamyonlarımızın Avrupa sınır-
ları içinde arıza yaşaması du-
rumunda devreye giren Volvo 
Trucks Action Service hizme-
timiz de yine müşterilerimizin 
yaşamını kolaylaştıran ayrıca-
lıklı hizmetlerimizden biri. 

Bunların ötesinde, Tem-
sa İş Makinaları olarak, Volvo 
Trucks’ın otonom sürüşlü, elekt-
rikli ve hibrid araçlar gibi birçok 
farklı alanda yeni teknolojilerini 
yakından takip ediyoruz. 

Servis yapılanmasında deği-
şiklik oldu mu? 

Satış sonrası hizmetlerde 
yatırımlarımız artarak devam 
ediyor. Tüm Türkiye’de satış ve 
satış sonrası ağımızı genişlete-
rek aramıza yeni katılan yetkili 
servislerimizle sektördeki gücü-
müzü gün geçtikçe artırıyoruz. 
Kaliteli, dayanıklı, güvenilir 
ürünleri müşterilerimize ulaştı-
rırken satış sonrası hizmetlerde 
fark yaratmayı hedefliyoruz. 

Amacımız; yeni açılan yetkili 
servis noktalarımız ile ülkenin 
dört bir yanındaki müşterileri-
mize hızlı çözüm sunmak, ve-
rimliliğinizi artırmak ve karlı-
lıklarına destek olmak. 2019’da 
servis sayımızı 12’ye çıkardık ve 
önümüzdeki dönemde de bü-
yümemizi sürdüreceğiz.

2020 yılı için planlarınızdan 
bahseder misiniz?

Biz, bir satış şirketi değil hiz-
met şirketi olarak var olmayı 
hedefliyoruz ve distribütörlü-
ğünü yaptığımız diğer marka-
lar gibi Volvo Trucks markamız 
ile de müşterilerimizin çözüm 
ortağı olmak için çalışıyoruz. 

Satış sonrası hizmetler ağı-
mız ile fark yaratmak, en iyi 
kamyonları en iyi servis nokta-
ları ile desteklemek 2020 yılın-
da da önceliğimiz olacak. Bü-
yüme stratejimizin en önemli 
ayağı yetkili servis noktalarımı-
zın yaygınlaşması ve güçlendi-
rilmesi. Bunun yanı sıra Volvo 
Trucks’ın ikinci el satışları için 
gelen taleplere en iyi şekilde ya-
nıt verebilmek ve doğru hizmeti 
sunabilmek adına ikinci el satış 

operasyonumuzu geliştirmeye 
yönelik çalışmalarımıza devam 
edeceğiz.  Hedefimiz, hem sıfır 
hem de ikinci el pazarında müş-
terilerimize en iyi hizmeti suna-
rak büyümemizi sürdürmek.

Ekonomideki belirsizlikler 
ortadan kalktıkça ağır ticari 
araçlarda ötelenen taleplerin 
2020 yılında devreye girebile-
ceğini ve ağır ticari araçların 
kullanıldığı sektörlerde az da 
olsa yukarı doğru bir ivme-
lenme olacağını öngörüyoruz. 
Bunun yanı sıra madencilik 
sektöründeki yukarı yönlü bü-
yümenin de 2020 yılında de-
vam edeceğini düşünüyoruz.

Temsa İş Makinaları olarak 
geniş ve inovatif ürün gamı-
mızla müşterilerimizin çözüm 
ortağı olmayı hedefliyoruz. 
Hizmet odaklı vizyonumuz ile 
ülke ekonomisine katkı sağla-
maya, müşterilerimize ve ül-
kemize değer katmaya devam 
edeceğiz. Sadece satış değil, 
çözüm odaklı bir hizmet şirketi 
olarak hedefimiz, müşterileri-
mizin ihtiyaçlarını maksimum 
düzeyde anlayarak müşteriye 
özel çözümler sunmak. 

Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka:   
 “Hedefimiz Sıfır ve İkinci El 
Pazarında Büyümeyi Sürdürmek”

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan:   
“Ürün gamına eklenecek yeni ürünler ile 
pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz”

Renault Trucks İthal Çekicide Pazar Lideri Oldu
RENAULT Trucks Türkiye 
Başkanı Sebastien Delepine 
özellikle son 3-4 yıldır paza-
rın çok ciddi oranlarda düş-
tüğünü söyleyerek başladı 
konuşmasına. Son 23 yıldır 
Türkiye’de kendi şirketiyle 
yer alan Renault Trucks’ın 10 
yaşına kadar 12 binden fazla 
aracının ülke yollarında ol-
duğunu hatırlatan Delepine, 
ana hedeflerinin kendilerine 
güvenen müşterilerinin mem-
nuniyetini arttırmak olduğu-
nu açıkladı.

Daralan ağır vasıta pazarın-
dan bunun müşteriler tarafın-
dan görülmeye başlamasının 
gurur verici olduğunu kayde-
den Delepine, şunları söyledi: 
“Türkiye’de 2017’de hedefimi-
zi yüzde 10 pazar payına sahip 
olmak ve ilk 3 markadan birisi 
olmak olarak açıklamıştık Ve 
son 3 yılda pazarda en hızlı bü-
yüyen marka Renault Trucks 
oldu. Bu üç sene itibarıyla 16 
ton pazarında, yüzde 3 pazar 
payından neredeyse yüzde 9 
pazar payına ulaştık ve 2019 

senesi pazar payı anlamında 
Renault Trucks’ın  bugüne 
kadar geldiği en iyi yer oldu.” 
diye konuştu.

Çekicide T serisinin yüzde 
16 Pazar payı ile en çok tercih 
edilen ithal ürün olduğunu be-
lirten Delepine, yaşanan krize 
rağmen Dünya Başkanı Bru-
no Blin ile Mersin’de yeni bayi 
açılışı yaptıklarını ve geçen yıl 
içinde Adana, Hatay Kayseri 
gibi önemli taşıma merkez-
lerinde yatırımlarının devam 
ettiğini söyledi. 

T gamı çekicilerin büyük 
filoların güvenini kazandığını 
da sözlerine ekleyen Delepine, 
durma noktasına gelen inşaat 
pazarında ise K gami araçları 
önemli müşterilere sattıklarını 
ve kilometre başına en düşük 
maliyetli taşıma yapabildikle-
rini gördüklerini iletti. Rena-
ult Trucks olarak finansman 
sağladıklarını geçen yıl yapılan 
satışların yüzde 40’ının finans-
mana destek olduklarını be-
lirten Delepine, ikinci el araç 
merkezlerini de geliştirdikleri-

ni açıkladı. 
Sahip olduğu potansiyel 

ile Türkiye’ye güvendiklerini 

belirten  Delepine, sözlerine 
şöyle devam etti: “Pazar geri 
dönecek bundan eminiz. 80 
milyonun üzerinde insanın 
yaşadığı bir ülke, bir dina-
mizm var. İnsanlar ve mallar 
hareket ediyor. Lojistik ihti-
yacı var devamlı olarak. Bu 
pazar mutlaka geri gelecek. 
Pazarda 2020’de bir gelişme 
göreceğiz diye düşünüyoruz. 
Dolayısıyla müşterilerimize 
yakın olma ve ürünü iyi an-
latma odağımıza devam ede-
ceğiz. Hala da pazar payı he-
defimiz yüzde 10’nun üzerine 
çıkmak” dedi.

Renault Trucks Türkiye 
Başkanı Sebastien Delepine

Haberin devamı 18’inci sayfada
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lından beri yaşanan en derin 
krizi artık geride bırakmaya 
başladığımızı ve 2020 yılın-
dan itibaren önce yavaş daha 
sonrasın da hızlanan bir tem-
po ile krizden çıkacağımızı 
düşünüyoruz” dedi. 

Giz, “Iveco Türkiye olarak 
2019 yılında da 3,5 ton ve üstü 
kamyonet ve kamyon pazarın-
da üçüncü konumumuzu pazar 
payımızı yüzde 8 seviyesine u-
laştırarak koruduk. Pazarda en 
fazla küçülme yüzde 40 seviye-
sinde ağır vasıta segmentinde 
gerçekleşirken en az küçülme 
ise yüzde 31 ile 3,5 ton seg-
mentinde oldu. Özellikle pa-
nel van satışlarından yaşanan 
göreceli artış hafif ticari artan 

KARGOHABER Dergisi 
için 2019 Türkiye ticari araç 
pazarını değerlendiren Ive-
co Genel Müdür Yardımcısı 
Tansu Giz, 2019 yılında 3,5 
ton ve üstü kamyonet ve kam-
yon pazarının 27 bin adet ile 
sonuçlandığını, 2015 yılında 
88 bin adet ile zirveye ulaşan 
bu pazarın 2016 yılında 60 
bin, 2017 yılında yine 60 bin 
ve 2018 yılında 39 bin 800 
adet olarak gerçekleştiğini 
söyledi.

2018 yılının özellikle ikin-
ci yarısında yaşanan siyasi 
gerginliklerle derinleşen ve 
ekonomiyi olumsuz etkile-
meye başlayan kriz ve yerel 
seçim belirsizliklerinin 2019 

yılının ilk yarısında da devam 
ettiğini belirten Giz, “2019 
yılının sonuna doğru başla-
yan iyimser hava, talebin bir 
miktar toparlanmasını ve 
pazarın 27 bin adet ile sonuç-
lanmasını sağladı. 2001 yı-

olumlu sonuçlar vermeye baş-
ladı. Türkiye’de ilk LNG’li araç 
satışını gerçekleştiren marka 
olarak 29 Ağustos’da düzenle-
nen Mavi Akım Road Show’da 
yerimizi aldık. 2019 yılının 
Ekim ayında yetkili satıcımız 
İstanbul Fiat’ın İstanbul’da 
şimdiye kadarki en büyük ve 
en modern tesisinin açılışını 
gerçekleştirdik. Kasım ayında 
ise yeni Daily 4x4ün 7,2 ton 
azami ağırlığa ve çift kabine 
ulaşan geniş ürün gamı ile ta-
nıtımını yaptık.” 

2020 yılı planlamaları 
konusunda bilgi veren Giz, 
“2020 yılının ilk yarısında 
hem hafif segmentinde hem 
de ağır vasıta segmentinde 
yeniliklerimiz var. Yeni ürün-
lerimizi yılın ilk yarısında 
tanıtmayı planlıyoruz. Iveco 
olarak Türkiye’de ilk LNGli 
araç satışı gerçekleştiren mar-
kayız, bu segmentde varlığı-
mızı 2020 yılında da sürdüre-
ceğiz. 2020 yılı pazarın tekrar 
toparlanmaya başladığı bir yıl 
olacaktır” şeklinde konuştu.

pazarının daha az küçülmesini 
sağladı” ifadesini kullandı.

2019 yılında sunulmaya 
başlanan yeni araçlar, yeni tek-
nolojiler, hizmetler, yenilikler 
hakkında bilgi veren Giz söz-
lerini şöyle sürdürdü: “2019 
yılı ikinci el markamız OK 
Trucks’ın da başarılı bir per-
formans gösterdiği bir yıl ol-
du, bildiğiniz gibi OK Trucks 
2019 yılında Çoban Tur’a 60 
adetlik ikinci el çekici satışı 
gerçekleştirdi. B&P leasing ile 
başlatmış olduğumuz iş birliği 

Iveco Genel Müdür Yardımcısı Tansu Giz:   
“2020 Yılı Pazarın Tekrar 
Toparlanmaya Başladığı 
Bir Yıl Olacak”

MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara:   
“Pazar payımızı çift haneli rakamlarda devam ettirmeyi hedefliyoruz”
2019 yılında sürdürdükleri  
ithal kamyon pazarındaki ge-
leneksel öncülüklerini 2020 
yılında da sürdürmeyi amaç-
ladıklarını söyleyen MAN 
Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. 
Kamyon Satış Direktörü 
Serkan Sara, yılın sonlarına 
doğru hareketlenen pazarda, 
yukarı yönlü ivmenin devam 
edeceğini ve pazar rakamları-
nın yüzde 50 daha iyi olacağı-
nı öngördüklerini belirtti.

2019 Türkiye ticari araç 
pazarının durumunu değer-
lendirebilir misiniz?

Türkiye’deki kamyon pa-
zarı, rekabetin çok yoğun 
olarak yaşandığı bir pazar. 
Fakat son iki yılda inşaat gi-
bi hedef sektörlerde yaşanan 
sıkıntılar pazarı da etkiledi. 
2018’de başlayan sıkıntılar, 
2019 yılının başlarında da 
bir süre devam etti. Ancak bu 
yılın ikinci yarısı ile birlikte 
özellikle enflasyon ve faiz 
oranlarında yaşanan pozitif 
gelişmeler, döviz kurunun 

makul bir aralıktaki seyri, pa-
zarda yeniden yukarı yönlü 
bir ivme yarattı. Ertelenen, 
dondurulan kimi yatırımlar 
da yavaş yavaş çözülmeye baş-
ladı. Bu da müşterilerin alım 
iştahını arttırdı. 

2019 MAN için özellikle 
satış anlamında nasıl geçti?

İnşaat sektöründeki geri-
lemenin de etkisiyle 12 ton 
üstü kamyon pazarı, önceki 
yıla oranla yüzde36 oranında 
daraldı. Ama yaşanan bu sı-
kıntıya rağmen biz pazardaki 
gücümüzü korumayı başar-
dık. Rakamlara baktığımızda 
MAN, yaşanan daralmaya 
karşın üstün özellikleri ve ileri 
teknolojilerle donattığı araç-
ları ile pazar payını aynı sevi-
yede korumayı başardı. Ayrıca 
MAN markası, ithal kamyon 
pazarındaki daimi liderliğini 
de sürdürerek, bu yılda da bi-
rinciliği kimseye kaptırmadı.

Bu satışları bir önceki yıla 
göre değerlendirebilir misi-
niz? Yaşanan düşüşün etki-

leri, hareketli veya yavaş iş 
alanları vs. 

Uluslararası nakliye ala-
nı, zor ekonomik koşullarda 
canlılığını sürdüren bir pazar. 
Yıl sonu itibariyle toplam pa-
zardaki satışların yüzde 45’ı 
çekici segmentinde gerçek-
leşti. MAN kamyon ise, ulus-
lararası nakliye pazarındaki 
satışlarını da son iki senede 
ikiye katladı. 2017 yılında 
toplam satışların yalnızca 
yüzde 15’i uluslararası nakli-
ye araçları iken, 2018 yılında 
bu oran yüzde 20’ye, 2019 
yılı sonunda ise yüzde 27’ye 
ulaştı. Buradaki araçlar, ön-
celikle uluslararası nakliyede, 
sonrasında da ikinci el ola-
rak yurtiçi nakliye ve genel 
amaçlı olarak birçok alanda 
kullanılıyor. Dolayısıyla bu 
segmentte pazar payını yük-
seltmek, tüm markalarda ol-
duğu gibi bizim için de ayrı 
bir önem arz ediyor.

2019 yılında sunmaya baş-
ladığınız yeni araçlar, ye-
ni teknolojiler, hizmetler, 
kampanyalar vs. yenilikler-
den bahseder misiniz?

Bu sene da üstün özellikler 
ve ileri teknolojilerle dona-
tılmış araçları ile pazardaki 
etkinliğimizi ortaya koyduk. 
2019’da kamyonlarımızın, 
TÜV raporlarına göre en 
az arızalanan marka olduğu 
birçok kez tescillendi. Her 
zaman üstün performans ve 
yakıt tasarrufuna sahip kam-
yonlarımız, Euro 6D normlu 

araçlarıyla TÜV onaylı Euro 
6C’nin bilinen yakıt avanta-
jının üzerine yüzde 4.2 yakıt 
tasarrufu ekliyor. Bu da araç-
larımızın ne kadar kaliteli, 
güvenilir ve sağlam bir iş or-
tağı olduğunu ortaya koyuyor. 
MAN olarak, rekabetin çok 
yoğun yaşandığı Türkiye kam-
yon pazarında, tüketicilerin 
ihtiyaçlarını en doğru araçlar-
la karşılayıp, müşteri odaklı 
satış ve satış sonrası hizmetler 
organizasyonu ile yaşam boyu 
müşterilerimizin yanında ol-
maya devam edeceğiz.

Ayrıca garanti ve kampan-
yalar noktasında da destek 
ve çalışmalarımız sürüyor. 
Orijinal parçada iki sene ye-
dek parça garantisi veriyoruz. 
Garantisi bitmiş araçlara da 
ilave iki yıl süreyle araç km 
kullanımına bağlı olarak, 
müşteriye de iyi niyet desteği 
veriyoruz. Uzatılmış garanti 
imkanı sunuyoruz. 

Eski model araçların, yet-
kili servis desteğinden yarar-
lanabilmeleri için özel işçilik 
kampanyamız var. MAN 
Yetkili Servislerinde bakım 

ve onarımlarındaki işçilik üc-
retlerinde; 5 yaşındaki araçlar 
için yüzde 50, 6 yaşındakilere 
yüzde 60, 7 yaşındakilere yüz-
de 70, 8 yaşındakilere yüzde 
80, 9 yaş ve üzerindekilere ise 
yüzde 90 indirim sunuluyor.

Servis yapılanmasında deği-
şiklik oldu mu? 

Satış sonrası hizmetlerimi-
zin odağında müşteri mem-
nuniyeti var. MAN Kamyon 
ve Otobüs Ticaret A.Ş. ola-
rak, 3’üncü şubemizi geçti-
ğimiz günlerde Ankara’da 
açtık. Böylece şube sayısı 3’e, 
satış ve yetkili servis hizmet-
leri verilen nokta sayısı ise 
31yükseldi. Satış sonrası hiz-
metlerimizin başarısı, yapılan 
birçok araştırmanın yanı sıra 
mevcut müşterilerimizin tek-
rar bizim markamızı tercih 
etmelerinden ölçülebiliyor. 
Bu kapsamda, servis hizmet 
kalitemizi yükselten şirket içi 
eğitimlere çok büyük önem 
veriyoruz. Yurt çapında eği-
timli uzman teknisyen sayı-
mızı artırdık. Özellikle bü-
yük filo müşterilerimize daha 
yakın duruyoruz. Onlara, 
kendi şantiyelerinde, yerinde 
servis hizmeti verebiliyoruz. 
Bakım ve onarımlarda ve ye-
dek parça ihtiyaçlarının kar-
şılanmasında çok büyük hız 
kazandırabiliyoruz.

2020 yılı için planlarınız-
dan bahseder misiniz?

Yılın sonlarına doğru ha-
reketlenen pazarda, yukarı 

yönlü ivmenin devam ede-
ceğini ve pazar rakamlarının 
yüzde 50 daha iyi olacağını 
öngörüyoruz. 3-4 araç sattı-
ğımız firmalar, 2020 yılı için 
10-20 adet arası araç almayı 
düşünüyor. MAN kamyon-
ları, Euro 6D normlu ve 
daha yüksek motor gücü ile 
daha az yakıt tüketen, ileri 
teknolojiye sahip araçlarıyla 
yeni yılda da pazarda öne çı-
kacaktır. Önümüzdeki yılda 
da pazar payımızı çift haneli 
rakamlarda devam ettirmeyi 
hedefliyoruz.

Varsa, eklemek istedikleri-
nizi iletebilirsiniz.

MAN markası olarak, in-
şaat sektörü başta olmak üze-
re bazı sektörlerde yaşanan ve 
pazardaki satışları doğrudan 
etkileyen sıkıntılara rağmen 
üstün Alman teknolojisiy-
le ürettiğimiz araçlarımızla 
pazar payımızı korumayı 
başardık. 2019 yılında sür-
dürdüğümüz ithal kamyon 
pazarındaki geleneksel lider-
liğimizi 2020 yılında da sür-
dürmeyi amaçlıyoruz. Üstün 
özelliklerle donatılan, az ya-
kıt tüketen, ileri teknolojiye 
sahip kamyonlarla önümüz-
deki sene de pazarın en etkili 
oyuncularından biri olmaya 
devam edeceğiz. Yeni yılda da 
sadece satış noktasında değil, 
müşteri memnuniyetini oda-
ğa alan, satış sonrası hizmet-
lerle de daima iş ortağı olarak 
gördüğümüz müşterilerimi-
zin yanında olacağız.

17’nci sayfadaki haberin devamı
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Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün:    
“2019 Yılında 12 Bin 342 Adet Kamyon İhracatı Gerçekleştirdik”
MERCEDES-BENZ Türk 
olarak 2019 senesinde 2 bin 
880 adet kamyon, 223 adet 
otobüs, 9 bin 862 adet oto-
mobil satışına ek olarak; 5 bin 
74 adet hafif ticari araç satışı 
gerçekleştirdiklerini söyleyen 
Mercedes-Benz Türk İcra Ku-
rulu Başkanı Süer Sülün, der-
gimiz için 2019 Türkiye ticari 
araç pazarını değerlendirdi.

2019 Türkiye ticari araç pa-
zarının durumunu değerlen-
direbilir misiniz? 

Türkiye otomotiv paza-
rındaki daralmayı; otobüs, 
kamyon, otomobil fark et-
meksizin hemen her alanda 
yaşadık. Kur farklılıkları ve 
piyasadaki dalgalanmalar-
dan dolayı Türkiye iç pazarı 
satışlarında düşüşler göz-
lemledik. Türkiye’nin 2019 
Ocak-Aralık verilerini 2018 
ile kıyasladığımızda ağır ticari 
araç pazarında yaklaşık yüzde 
38 oranında bir daralma ya-
şandığını görüyoruz. Benzer 
etkileri binek ve hafif ticari 
araç pazarlarında da yaşadık. 
Binek araç pazarında yakla-
şık yüzde 20’lik, hafif ticari 
araç pazarında ise yaklaşık 
yüzde 32’lik daralma yaşandı. 
Üretim anlamında da; ağır 
ticari araç grubunda 2019 
yılı Ocak-Kasım döneminde, 
geçtiğimiz yılın ilk 11 ayına 
göre yüzde18 seviyesinde bir 
daralma yaşandı. Sadece iç 
pazarda değil, dünya gene-
lindeki otomotiv pazarındaki 
daralma ihracat faaliyetlerini 
de etkiledi. 

2019 Mercedes-Benz için 
özellikle satış anlamında na-
sıl geçti?

Hem dünyada hem Tür-
kiye pazarında gördüğümüz 
daralmayı kendi ürün grup-
larımızda da yaşadık. Buna 
rağmen şehirlerarası otobüs 
ve kamyon pazarında bu 
yıl da liderliğimizi sürdür-
dük. Mercedes-Benz Türk 
olarak 2019 senesinde 2 bin 
880 adet kamyon, 223 adet 
otobüs, 9 bin 862 adet oto-
mobil satışına ek olarak; 5 
bin 074 adet hafif ticari araç 
satışı gerçekleştirdik. Adet 
olarak daralma yaşanmış olsa 
da her alanda pazar payımızı 
korumayı hedefledik ve bu 
durumu hiçbir şekilde müşte-
rilerimize verdiğimiz hizmet-
lere yansıtmadık. Kusursuz 
müşteri memnuniyeti için 
çalışmalarımızı aralıksız sür-
dürdük ve bu alanlara yatırım 

yapmaya devam ettik. Geçti-
ğimiz aylarda açılışını gerçek-
leştirdiğimiz Türkiye’nin en 
büyük yedek parça dağıtım 
merkezlerinden biri bunun 
bir göstergesidir.    

Ayrıca başta Batı Avru-
pa ülkelerine olmak üzere 
otobüs üretimimizin yakla-
şık yüzde 96’sını ihraç ede-
rek 2019 yılında 3 bin 985 
adetlik otobüs ihracatı ger-
çekleştirdik.  Şirketimizin bu 
yılki kamyon ihracat oranı ise 
toplam kamyon üretiminin 
yüzde 94’ünü oluşturarak 12 
bin 342 adet oldu.

Bu satışları bir önceki yıla 
göre değerlendirebilir misi-
niz? (Yaşanan düşüşün et-
kileri, hareketli veya yavaş iş 
alanları s.)

Pazardaki daralma 2018’in 
ikinci yarısından itibaren 
hissedilmeye başlanmıştı. Bu 
durum 2019’da daha stabil 
bir biçimde seyretti. Kur fark-
lılıkları ve piyasadaki dalga-
lanmalar etkili oldu elbette. 
Kamu Bankaları’ndan Yerli 
Üretim Araçlara Özel Kredi 
kampanyası ise 2019’un en 
olumlu etki yaratan teşviği ol-
du. Bu sayede piyasada olum-
lu bir ivme yeniden yakalana-
bildi. Bu kampanyanın 2020 
yılında da sürdürülmesini 
temenni ediyoruz. Kur dalga-
lanmaları ya da enflasyon ra-
kamları elbet tüm sektörlerde 
fiyatlara yansıyor ancak çeşit-
li yöntemlerle daha verimli 
çalışarak ve maliyetlerimizi 
azaltarak bu artışı müşteri-
lerimize minimum seviyede 
yansıtabilmek adına sürekli 
çalışmalar yürütüyoruz.

2019 yılında sunmaya baş-
ladığınız yeni araçlar, ye-
ni teknolojiler, hizmetler, 
kampanyalar vs. yenilikler-
den bahseder misiniz?

Ardımızda bıraktığımız 
yılda sadece ürün özelinde 
değil, servis ve hizmet sağ-
layıcılığı alanında da çok 
sayıda yenilik sunduk. Ana 
şirketimiz Daimler AG’nin 
global ağı içerisinde çok ö-
nemli bir konuma sahip olan 
Hoşdere Ar-Ge Merkezi’nde 
otobüs Ar-Ge alanında LF/
RF karoseri, dış donanım ve 
aerodinamik hesaplamalar, 
iç donanım, iç aydınlatma 
konseptleri, dokümantasyon, 
elektrikli konfor sistemleri, 
kablo demetleri ve diyagnoz/
bağlanabilirlik, dayanım ve 
yol testleri gibi yetkinlikleri 
üstlenmeyi sürdürüyoruz. O-

tobüs alanındaki bu kapsam-
ların tamamı Hoşdere Ar-Ge 
Merkezi’nde geliştiriliyor ve 
ayrıca Daimler’in Mannheim, 
Ulm ve Ligny gibi fabrikala-
rında üretilen tüm araçların 
sorumluluğu da yine bu mer-
kezden yürütülüyor.

Kamyon Ar-Ge alanında 
ise merkezimizin global so-
rumlulukları arasında genel 
araç konsepti, mekatronik, 
şasi, kabin ve hesaplama & 
simülasyon bulunuyor. Ak-
saray Kamyon Fabrikası’nda 
bulunan Ar-Ge Merkezi’miz-
de ise global ölçekte tüm 
Mercedes-Benz kamyonla-
rın fiziki yol testlerini ger-
çekleştiriyoruz. Bu merkez 
tarafından onaylanmayan 
bir Mercedes-Benz kamyon 
dünyanın hiçbir yerinde yola 
çıkamıyor. Sadece Mercedes-
Benz Türk Ar-Ge ekipleri-
nin Türk ve Alman Patent & 
Marka kurumlarına ulusal ve 
uluslararası ölçekte otobüs 
alanında 79 adet, kamyon 
alanında ise 77 adet patent 
başvurusu bulunuyor. Başvu-
ruları kabul edilen pek çok 
yeniliğimiz Türkiye’de geliş-
tiriliyor ve küresel ölçekte uy-
gulanıyor. Bu bizim için bü-
yük gurur verici bir gelişme.

Son dönemde Daimler 
otobüsleri için küresel olarak 
ilk defa yeni şehir içi araç-
lar için bir tavan konsepti ve 
tekstil hava kanalı geliştirdik. 
Bu sayede hem hafiflik ve pra-
tiklik hem de ağırlık merke-
zinin yere yakınlaştırılmasını 
sağladık. Daha modüler olan 
bu tekstil hava kanalları saye-
sinde lojistik açıdan da verim-
lilik elde ettik. Otobüs Ar-Ge 
ekibimiz, CNG’li otobüsler 
için bu Ar-Ge faaliyetini bir 
adım daha ileriye taşıyarak 
tekstil kaplı tavana sahip 

modeller geliştirmeye başla-
dı. Yaklaşık yüzde 40 hafiflik 
sağlayan bu Ar-Ge çalışması 
sonrasında aracın işletme ma-
liyetleri de düşürüldü. 

Servis yapılanmasında deği-
şiklik oldu mu? 

Project Future olarak ad-
landırdığımız “Yeniden Ya-
pılanma” kapsamında servis 
yapılanmamızda bir değişiklik 
olmuyor. Bayilerimizin işlerini 
yürütme biçimlerinde önemli 
bir değişiklik olmayacak. Sa-
dece birtakım ufak sistemsel 
değişiklikler söz konusu. 

Servis konusunda, 2019 
yılında 8 milyar Avro’yu aşkın 
yatırımla hayata geçirdiğimiz 
Yeni Yedek Parça Dağıtım 
Merkezi, bu alandaki faali-
yetlerimizin adeta simgesi 
oldu. Daimler bünyesindeki 
diğer Yedek Parça Dağıtım 
Merkezleri’nde kamyon, oto-
büs, otomobil ve hafif ticari 
araç ürün grupları için ayrı 
depolama merkezleri bu-
lunurken Mercedes-Benz 
Türk, tüm ürün gruplarına 
tek bir Yedek Parça Dağıtım 
Merkezi’nden hizmet vererek 
hem sinerji yaratıyor hem de 
dünyadaki diğer örneklerin-
den ayrışıyor.

Şirketimizin yürüttüğü 
“Genişleme Projesi” kap-
samında; genel müdürlük 
kampüsümüz bünyesinde 
bulunan Yedek Parça Dağı-
tım Merkezi’mizi 27 bin 500 
m2’den 34 bin 500 m2’ye 
çıkararak, Türkiye’nin en bü-
yük otomotiv yedek parça da-
ğıtım merkezlerinden birinin 
açılışını gerçekleştirdik. Müş-
terilerimize çok daha hızlı ve 
eksiksiz hizmet verebildiği-
miz bu teknoloji ve inovasyon 
yatırımıyla, artan araç çeşitli-
liğimize paralel olarak Satış 

Sonrası Hizmetlerimizi de 
güçlendirerek sektörümüzde 
öncü olmaya devam ediyoruz. 
Yaklaşık 15 aylık bir sürede 
faaliyete geçmeye hazır hale 
getirdiğimiz bu merkez; Da-
imler AG’nin parça çıkış ope-
rasyonunda Dinamik Raf Sis-
temi ve Konveyör Sistemi’nin 
olduğu, alanındaki ilk örnek-
lerden biri konumunda. Giriş 
operasyonlarında parçaları 
depolamak için kullanılan e-
tiketleri de kaldırarak yılda 1 
tona yakın kağıt tüketiminin, 
yani 15 adet ağacın kesilmesi-
nin önüne geçiyoruz. Bu saye-
de depolama süreci hem daha 
verimli hem de daha çevre 
dostu hale geldi. 

2020 yılı için planlarınızdan 
bahseder misiniz?

2020 yılı bizim için önem-
li bir yeniden yapılanma yılı 
olacak. Project Future olarak 
adlandırdığımız bu projeye 
göre; Mercedes-Benz Türk’ün 
ana şirketi Daimler AG, ye-
ni mobilite çağının sunduğu 
fırsatları daha iyi değerlendi-
rebilmek, müşteri memnuni-
yetini ön planda tutup, ürün 
ve hizmet tedarikçisi olarak 
sektördeki konumunu daha 
da güçlendirmek için yeni bir 
kurumsal yapıyı hayata geçir-
di. Daimler AG çatısı altında 
yasal olarak bağımsız üç şirket 
yapısına geçiliyor. Otomobil 
ve Hafif Ticari Araç grubu, 
“Mercedes-Benz AG”, Kam-
yon ve Otobüs grubu, “Da-
imler Truck AG” ve Daimler 
Finansal Hizmetler grubu 
ise “Daimler Mobility AG” 
şirketleri altında toplanıyor. 
Türkiye’de de bu kapsamda 
yeniden yapılanıyoruz. Oto-
mobil ve Hafif Ticari Araç-
lar ile Kamyon ve Otobüs 
ürün gruplarının faaliyetleri 

2 ayrı şirket yapısı altında 
devam edecek. Bu doğrultu-
da kamyon ve otobüs ürün 
gruplarımızın faaliyetlerini 
“Mercedes-Benz Türk A.Ş.” 
adı altındaki mevcut şirket 
yapısında sürdürmeye devam 
ederken, otomobil ve hafif 
ticari araçlar ürün gruplarımı-
zın faaliyetlerini ise 9 Nisan 
2019 tarihinde kurulan “Mer-
cedes Benz Otomotiv Ticaret 
ve Hizmetler A.Ş.” şirketimiz 
bünyesinde yürüteceğiz.

Bu yeni yapılanmamızın 
ardında, şirketimizin gele-
ceğini güvence altına almak 
ve yeni mobilite çağında ko-
numumuzu en etkin şekilde 
korumak ve güçlendirmek 
yatıyor. Bunlardan da öte, 
tüm çalışanlarımız için güven 
sunan bir gelecek oluşturmayı 
hedefliyoruz. Rekabet gücü-
müzü artırmak ve büyüme 
fırsatlarını her daim değer-
lendirmek için teknolojik, 
kültürel ve organizasyonel 
olarak sürekli gelişmek istiyo-
ruz. Hedeflerimiz doğrultu-
sunda, global şirket olmanın 
avantajlarını korurken hızlı 
ve çevik olmamızı sağlayan 
bir kurumsal yapılanmaya ih-
tiyacımız var. Yeni kurumsal 
yapılanmamız ile Daimler 
AG’nin liderliğinde üç güçlü 
organizasyon içerisinde faa-
liyetlerimizi sürdürmeye de-
vam edeceğiz.



TİCARİ ARAÇLAR

de araçlardan alınacak veriler, 
Ford Otosan ürün geliştirme 
süreçlerinde kullanacak. An-
kara Büyükşehir Belediyesi 
ise elektrikli araçlar ile taşı-
macılık hizmetleri verecek.

Ankara Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Mansur Yavaş, 
test amaçlı kullanılacak hibrit 
elektrikli araçlarla ilgili şun-
ları kaydetti:“Günümüzde 
tüm dünyada kentler ara-
sında bir rekabet yaşanıyor. 
Ankara bu rekabette öne 
çıkacak çok önemli bir po-
tansiyele sahip. Şehrimizin 
tarihini, kültürünü, turiz-
mini, üretimini önemli bir 
kaynak olarak kullanırken, 
şehircilik politikalarında da 
bugünün gereklerine uygun 
bir yaklaşımla önemli me-
safe katediyor, çevre dostu 
akıllı şehircilik uygulamala-

Şirketin 80 araç bağışla-
yacağı projede; Ford Trucks 
İskenderun Ovalı Bayii iş 
birliği ile İskenderun Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 
Ford Cargo 3530 D LR 6X4 
model bir kamyon bağışlandı. 
Ford Trucks Türkiye Direk-
törü Burak Hoşgören, teslim 
töreninde yaptığı konuşmada 
Türkiye’nin dünyanın sayılı 
araç üreticilerinden biri oldu-
ğunu, bu bilgi birikiminin ne-
silden nesile aktarılmasının 
çok önemli olduğunu vur-
gulayarak şunları kaydetti: 
“Ford Otosan olarak, sektö-
rümüzün dünya çapında re-
kabet edebilmesinin kalifiye 
çalışanlar yetiştirerek ve eği-
time yatırım yaparak gerçek-
leşeceğinin bilinciyle hareket 

2018 yılında yüzde 23 pazar 
payıyla Türkiye’ nin en çok 
tercih edilen pick up’ ı olan 
Mitsubishi L200, ODD veri-
lerine göre 2019 yılında Pazar 
payını yüzde 27’ ye çıkardı. 
En yakın rakibinden yüzde 72 
daha fazla satış yapan ve Tür-
kiye pazarında son 2 yıldır en 
çok satılan pick-up unvanına 
sahip Mitsubishi L200, 2020 
yılı için de çok iddialı. 

Mitsubishi L200, ilk kez 
lanse edildiği 1978 yılından 

ANKARA Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Mansur Yavaş’ın 
katılımı ile gerçekleşen etkin-
likte sergilenen, Türkiye’de 
üretilen segmentinin ilki, 
uluslararası ödüllü modelin 
test amaçlı olarak Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi’ne verile-
ceği ve buradan elde edilecek 
verilerin Ford Otosan mü-
hendisleri tarafından Akıllı 
Şehir Modelleri, Temiz Ula-
şım Yöntemleri ve ürün geliş-
tirme için kullanılacağı bilgisi 
de paylaşıldı.

2020 Uluslararası Yılın Ti-
cari Aracı (IVOTY) ödüllü, 
Türkiye’nin ilk ve tek yerli 
şarj edilebilir, hibrit elekt-
rikli ticari aracı Transit Cus-
tom PHEV’i Ankara ATO 
Congresium’da gerçekleştiri-
len Akıllı Şehirler ve Beledi-
yeler Kongre ve Sergisi’nde 
sergileyen Ford Otosan, et-
kinlik kapsamında test amaçlı 
olarak 2 adet aracın da Anka-
ra Büyükşehir Belediyesi’ne 
verileceğini duyurdu. Böylece 
araçlar Ford’un Valensiya, 

FORD Otosan, liselerin mo-
tor ve teknik bölümlerinin 
geliştirilmesi amacıyla 80 
Mesleki ve Teknik Anadolu 

Köln ve Londra çalışmaları-
nın ardından, Ford Otosan 
tarafından Ankara yollarında 
test edilecek.

“Akıllı Şehir” uygulama-
ları çerçevesinde geliştirilen 
“Temiz Ulaşım” projeleri 
kapsamında, Ford Otosan 
tarafından Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi’ne test amaçlı 
verilecek 2 araçla hem kulla-
nıcıların elektrikli araç dene-
yimleri gözlemlenecek hem 

Lisesine yeni nesil teknoloji-
lerle donatılmış araçlar bağış-
ladığı projesini hız kesmeden 
sürdürüyor.

ti: “Otomotiv sanayi bugün 
tüm dünyada çok önemli bir 
dönüşüm geçiriyor; elekt-
rikli araçlar da bu dönüşüm 
sürecinde önemli adımlar-
dan biri durumunda. Ford 
Otosan olarak, Türkiye’nin 
ilk ve tek yerli şarj edilebilir, 
hibrit elektrikli ticari aracı-
nı üretmekten duyduğumuz 
mutluluk, 2020 Uluslararası 
Yılın Ticari Aracı (IVOTY) 
ödülünün de sahibi, segmen-
tinde bir ilk olan Custom 
Plug-In Hybrid modelimizin 
ülkemizin başkentinde test 
amaçlı olarak kullanılacak 
olması ile ikiye katlanıyor. 
Ford’un “Akıllı Şehirler” 
vizyonu ile Türkiye’de şehir 
içi taşımacılığında bir ilki 

öğrencilerimizin en çok ha-
yalini kurduğu uygulamalı 
eğitim konusunda seferber-
lik başlattık. Bu projeyle ana 
hedefimiz, meslek ve teknik 
liselerin ilgili bölümlerinden 
mezun olanları kendi işlerini 
yapmaları konusunda cesa-
retlendirmek ve gençlerin 
teknik uzmanlık konusunda-

dili olarak gerçekleşiyor ve 
faiz oranlarının bunun üze-
rinde güçlü bir etkisi var. Bu 
noktada otomotiv alıcılarına 
destek olan kampanya kur-
gularımızı 2019 yılı boyunca 
sürdürdük. 2020 yılında da 
tüketicilerimizin yanında 
olmayı sürdüreceğiz. L200, 
Türkiye’ de bugüne kadar 75 
bin adedin üzerinde satılmış 
başarılı bir model. 2019 yı-
lında da pick-up satışlarında 
açık ara pazar lideriyiz. Yeni 

gerçekleştirmekten ve daha 
çevreci, verimli ve sessiz bir 
taşımacılık için kritik rol 
üstlenecek yatırımlarımız 
ile ülkemize ve çevreye kat-
kı sağlıyor olmaktan kıvanç 
duyuyoruz.  Teknolojik yet-
kinliklerimiz ve Ar-Ge ça-
lışmalarımız doğrultusunda 
bugün geldiğimiz noktada 
Türkiye’nin ihracat şampi-
yonu Ford Otosan olarak, 
hibrit elektrikli modelle-
rimizi dünyaya sunacak ve 
bu alanda söz sahibi olacak 
konumdayız. Türkiye’de bu 
teknolojinin öncüsü olarak, 
otomotiv sanayinde geleceği 
tasarlamaya, dünya çapında 
bir başarı hikayesi yazmaya 
devam ediyoruz” dedi.

ki algısını iyileştirmek. Ayrı-
ca, yetkili servislerimiz için 
eğitimli personel istihdamını 
sağlamak da çok önemli. Bu 
sebeple, projeyi sadece eği-
tim aşamasında bırakmıyor, 
eğitim alan öğrencilerimizi, 
Ford Trucks yetkili satıcı ve 
servislerinde istihdam etmeye 
de devam ediyoruz.”

Ford Trucks İskenderun 
Ovalı Bayi Yönetim Kurulu 
Başkanı Gazi Osman Ovalı 
ise,“Ford Otosan’ın bağışla-
dığı araca özel gerekli takım, 
ekipman ve sarf malzeme 
ihtiyaçlarını karşılayacağız. 
Ayrıca belli periyotlarda oku-
lu ziyaret ederek, araçla ilgili 
tüm gerekli teknik bilgileri 
hem öğretmenlere, hem de 
öğrencilere aktaracağız” dedi.

Mitsubishi L200’ün Eylül 
ayında gerçekleştirdiğimiz 
lansmanı sonrası, sağlamlık 
ve dayanıklılığa ek olarak ta-
sarım çizgilerinin kavuştuğu 
modern görünüm ile bireysel 
kullanıcıların pick-up’a artan 
ilgisini de satış rakamlarımız-
da görebiliyoruz. 2020 yılını 
da lider kapatacağımıza inan-
cımız tam” dedi.

rını hayata geçiriyoruz. Bu 
anlamda Türkiye’nin ilk ve 
tek yerli şarj edilebilir, hib-
rit elektrikli ticari aracı olan 
Ford Custom PHEV’in test 
sürüşleri için Ankara’nın se-
çilmiş olmasından mutluluk 
duyduk. Ford Otosan tara-
fından ülkemizde üretilen bu 
araçların yarattığı katma de-
ğeri şehrimizin sakinlerinin 
hizmetine sunarken edinece-
ğimiz deneyim, sürdürülebi-
lirlik açısından büyük önem 
taşıyan elektrikli araç tekno-
lojilerinin geliştirilmesine de 
katkı sağlayacak.”

Ford Otosan’ın Tür-
kiye’de ticari araçlarda elekt-
rikli hibrit teknolojisinin ön-
cüsü olduğunu vurgulayan 
Ford Otosan Genel Müdürü 
Haydar Yenigün ise, yaptığı 
konuşmada şunları kaydet-

ediyoruz. Bu bilinçle liselerin 
motor ve teknik bölümleri-
nin geliştirilmesi, buradaki 
öğrencilerimizin sadece te-
orik değil, pratikte de uygu-
lamalı eğitimlerle inovatif 
bakış açısını geliştirmelerini 
arzu ediyoruz. Geçtiğimiz yıl, 
Türkiye’nin dört bir yanında-
ki mesleki ve teknik liselerde 

bu yana dünya çapında 4,7 
milyon adet, Türkiye’de ise 
75 bin adetten fazla satıldı. 

Otomotiv pazarında yaşa-
nan daralmanın 2019 yılında 
faiz indirimi ve kampanya-
ları tetiklediğini vurgulayan 
Temsa Motorlu Araçlar Ge-
nel Müdürü Levent Akpu-
lat, L200 satışlarıyla mevcut 
pazarda 2019 yılını da lider 
kapatmaktan gururlu oldu-
ğunu belirtti. “Otomotiv 
alımlarının yüzde 80’i kre-

Ödüllü Ford Custom PHEV
Ankara’da Test Edilecek

Ford Trucks’dan 
Uygulamalı 
Eğitime Destek

Mitsubishi L200 Türkiye’de 
En Çok Tercih Edilen Pick-up Oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (solda)
ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün 
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Ford Otosan, 2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) ödülünün 
sahibi, hibrit elektrikli Ford Custom (PHEV) Plug-In Hybrid modelini 
Ankara’da ATO Congresium’da gerçekleştirilen Akıllı Şehirler ve 
Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde tanıttı.  



duklarını belirten Delepine, 
ikinci el araç merkezlerini de 
geliştirdiklerini açıkladı. 

Sahip olduğu potansiyel 
ile Türkiye’ye güvendiklerini 
belirten Delepine, sözlerine 
şöyle devam etti: “Pazar geri 
dönecek bundan eminiz. 80 
milyonun üzerinde insanın ya-
şadığı bir ülke, bir dinamizm 
var. İnsanlar ve mallar hareket 
ediyor. Lojistik ihtiyacı var de-
vamlı olarak. Bu pazar mutlaka 
geri gelecek. Pazarda 2020’de 
bir gelişme göreceğiz diye dü-
şünüyoruz. Dolayısıyla müşte-
rilerimize yakın olma ve ürünü 
iyi anlatma odağımıza devam 
edeceğiz. Hala da pazar payı 
hedefimiz yüzde 10’nun üzeri-
ne çıkmak” dedi.

Blin: “Türkiye’deki
varlığımız güçlenerek

devam edecek”
Toplantıda konuşan Re-

nault Trucks Dünya Başkanı 
Bruno Blin, Renault Trucks’ın 

TİCARİ ARAÇLAR

RENAULT Trucks Türki-
ye şirketin İstanbul’daki yeni 
merkezinde,  Renault Trucks 
Dünya Başkanı Bruno Blin’in 
de katıldığı 2019 yılı değerlen-
dirme ve 2020 beklentilerine 
ilişkin basın toplantısı dü-
zenlendi. Toplantıya Renault 
Trucks Türkiye Başkanı Sebas-
tien Delepine, Türkiye Satış 
Direktörü Ömer Bursalıoğlu 
ve Bayi Geliştirme ve Satış 
Sonrası Hiametler Direktörü 
Özgür Fırat ev sahipliği yaptı. 

Renault Trucks Türkiye 
Başkanı Sebastien Delepine, 
konuşmasına özellikle son 
3-4 yıldır pazarın çok ciddi 
oranlarda düştüğünü söyle-
yerek başladı. Son 23 yıldır 
Türkiye’de kendi şirketiyle 
yer alan Renault Trucks’ın 10 
yaşına kadar 12 binden fazla 
aracının ülke yollarında ol-
duğunu hatırlatan Delepine, 
ana hedeflerinin kendilerine 
güvenen müşterilerinin mem-
nuniyetini arttırmak oldu-
ğunu açıkladı. Daralan ağır 
vasıta pazarından bunun müş-
teriler tarafından görülmeye 
başlamasının gurur verici ol-
duğunu kaydeden Delepine, 
şunları söyledi: “Türkiye’de 
2017’de hedefimizi yüzde 10 
pazar payına sahip olmak ve 
ilk 3 markadan birisi olmak 
olarak açıklamıştık Ve son 3 
yılda pazarda en hızlı büyü-
yen marka Renault Trucks 
oldu. Bu üç sene itibarıyla 16 
ton pazarında, yüzde 3 pazar 
payından neredeyse yüzde 9 
pazar payına ulaştık ve 2019 
senesi pazar payı anlamında 

Renault Trucks’ın  bugüne 
kadar geldiği en iyi yer oldu.” 
diye konuştu.

Çekicide T serisinin yüzde 
16 Pazar payı ile en çok tercih 
edilen ithal ürün olduğunu be-
lirten Delepine, yaşanan krize 
rağmen Dünya Başkanı Bruno 
Blin ile Mersin’de yeni bayi 
açılışı yaptıklarını ve geçen yıl 
içinde Adana, Hatay Kayseri 
gibi önemli taşıma merkezle-
rinde yatırımlarının devam et-
tiğini söyledi. 

T gamı çekicilerin büyük 
filoların güvenini kazandığını 
da sözlerine ekleyen Delepine, 
durma noktasına gelen inşaat 
pazarında ise K gamı araçları 
önemli müşterilere sattıklarını 
ve kilometre başına en düşük 
maliyetli taşıma yapabildikleri-
ni gördüklerini iletti. 

Renault Trucks olarak fi-
nansman sağladıklarını geçen 
yıl yapılan satışların yüzde 
40’ının finansmana destek ol-

hemen hemen tüm pazarlarda 
pazar payını artırarak ilerledi-
ğini söyleyerek, “Geçen sene 
de iyi bir yıl oldu. Bunların 
içinde en önemli rolü alan 
pazarlardan biri de Türkiye. 
Türkiye’de çok ciddi pazar 
payımızı artırdık. Hatta orta-
lamanın üzerinde pazar payını 
artırdık” dedi.

Müşterilerin çalışma şart-
larının giderek zorlaştığını ve 
ileride daha karmaşıklaştığını 
söyleyen Blin, müşterilerin bu 
durumdan karlı çıkmalarını 
sağlamak adına çözümler üret-
tiklerini vurguladı.

Alternatif güç kaynakla-
rıyla ilgili olarak da konuşan 
Blin, “Konu enerjiye geldiği 
zaman burada tüm ihtiyaç-

lara tek bir çözümden bah-
sedemeyiz.  Bizim elektrikli 
araçlarımız hali hazırda 3,1 
tondan 26 tona kadar uzanan 
aralıkta ticari olarak satışa 
sunuluyor. Dolayısıyla bütün 
farklı enerji kaynaklarını kul-
lanacağımız bir çözüm paketi 
oluşturacağız. Bunun için de 
zaten dizelin yerine geçebi-
lecek yakıt tipleri üzerinde 
çalışıyoruz ki karbondiok-
sit hedeflerine ulaşabilelim. 
Burada CNG ve elektrikli 
motor çözümleri çok önemli 
bir pay sahibi olacak. Ancak 
bununla beraber dizelin hala 
bir müddet daha kaçınılmaz 
olarak kullanılacak bir enerji 
kaynağı olarak kullanılacağı-
na inanıyoruz” dedi.

Bayi teşkilatının da bu ba-
şarıda etkisinin büyük oldu-
ğunu vurgulayan Blin, “Tür-
kiye’deki bayi teşkilatının bu 
dönem içerisinde finansal 
olarak güçlü kaldığını görmek 
bizim için çok önemli. Dola-
yısıyla finansal açıdan güçlü 
ve sağlıklı bir bayi teşkilatının 
müşterilere vereceği servis ve 
destek çok daha iyi olacak. 
Uzun zamandır Türkiye’de 
varız. Bundan sonra çok da-
ha uzun zamanlar Türkiye’de 
olacağız. Bunun en önemli se-
beplerini anlattım ama bu se-
beplerin yanında bir konu da-
ha var, Türkiye’de olmaktan 
Türkiye’deki insanlarla ileti-
şim içinde olmaktan da ayrıca 
keyif alıyoruz” diye konuştu.

Renault Trucks Dünya Başkanı Blin Türkiye’de
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VW’in Yeşil Elektrik 
Hedefi Yüzde 90

Renault Trucks Bayi Ağını Mersin İle Genişletti

İstanbul’da yeni binasına ilk değerlendirme toplantısını Renault 
Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin’in katılımıyla düzenleyen Renault 
Trucks 2019 yılında Türkiye ithal çekici pazarında liderliğini açıkladı.   

Soldan sağa; Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü 
Ömer Bursalıoğlu, Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin, 

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine ve Bayi 
Geliştirme ve Satış Sonrası Hiametler Direktörü Özgür Fırat

FABRIKALARINDA kul-
landığı yeşil elektrik oranını 
büyük ölçüde artırarak yüzde 
70’ten yüzde 90’a yükseltmeyi 
amaçlayan VW, ayrıca kendi e-
lektrik enerjisinin üretimi için 
de doğal gaz kullanımına odak-
landı ve Wolfsburg’daki enerji 
santrallerinin kömürden doğal 
gaza dönüşümü için çalışmala-
ra başladı. Şirket, tesislerinde 
yenilenebilir kaynaklardan el-
de edilen ve dışarıdan tedarik 
ettiği elektrik enerjisi oranını 
artırmak amacıyla yıl içerisin-
de gerçekleştirmek üzere yeni 
hedefler belirledi. 

Volkswagen, Çin hariç ol-
mak üzere, dünya genelinde-
ki mevcut 16 üretim tesisinde 
kullandığı ve dışarıdan temin 
ettiği elektrik enerjisindeki 
yenilenebilirlik oranını yüzde 
70’den yüzde 90’a çıkarıyor.

Bu artışı 2020 yılı içinde 

gerçekleştirmeyi planlayan 
Volkswagen, ayrıca, kendi 
bünyesinde elektrik üreten te-
sislerini de sistematik olarak 
gazlı kullanıma çeviriyor. 2022 
yılına kadar Wolfsburg’daki ü-
retim operasyonu için elektrik 
tedariğinin yüksek verimli gaz 
kombinli çevrim santrallerine 
geçirilmesi yönünde çalışmalar 
yürüten Volkswagen, kojene-
rasyon modunda çalıştırılan 
bu santraller sayesinde elekt-
rik ve ısı üretimi kaynaklı Co2 
emisyonu oranını da bir yılda 
yüzde 60 veya yaklaşık 1,5 mil-
yon ton azaltmayı hedefliyor. 

Söz konusu hedeflenen ra-
kam, yaklaşık 870 bin aracın 
ürettiği emisyona eşdeğer. 
VW bu elektrik santralleri ile 
Almanya’daki ulusal dağıtım 
şebekesi ve elektrik enerjisi 
sisteminin istikrarına uzun 
vadeli bir katkıda bulunuyor.

BIN 500 metrekarelik kapalı, 
12 bin metrekarelik açık alana 
sahip tesisin açılış törenine, 
Mersin Valisi Ali İhsan Su, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Vahap Seçer, Akdeniz Beledi-
ye Başkanı M. Mustafa Gültak 
ve Mezitli Belediye Başkanları 
Neşet Tarhan, Akdeniz Kay-
makamı Muhittin Pamuk ve 
birçok STK’nın başkanları 
katıldılar. Erman Grup Yö-
netim Kurulu Başkanı Meh-
met Deniz ve Genel Müdürü 
Emrah Deniz’in ev sahipli-
ğinde Renault Trucks Dünya 
Başkanı Bruno Blin, Türkiye 
Başkanı Sebastien Delepine 
ve Türkiye Satış Direktörü 
Ömer Bursalıoğlu’nun bulun-
duğu açılışa çok sayıda Mersin 
merkezli lojistik firması ve iş 
ortakları da katıldı.

Erman Grup Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Deniz, 
törende yaptığı açıklamada; 
“Grup şirketleri bünyemizde, 

lojistik alanında derin bir de-
neyimine sahibiz. Dolayısıyla 
lojistik şirketlerinin ihtiyaç 
ve beklentilerine son derece 
hakimiz. Renault Trucks’ın 
toplam çözümleri ile sektörün 
ihtiyaçlarını en üst noktada 
karşıladıklarını bizzat kullanı-
cı olarak da deneyimledik. Bu 
nedenle farklı bir açılım ve ya-
tırım yaparak Renault Trucks 
ile iş birliğimiz doğrultusunda 
bölgemizdeki lojistik hizmet-
lerine katkı sağlamayı hedefle-
dik” diye belirtti. 

Renault Trucks Dün-
ya Başkanı Bruno Blin, 
Mersin’de bulunmaktan duy-
dukları memnuniyeti dile ge-
tirdi. Türkiye’nin 16 ton ve 
üzeri ağır ticari araçlar paza-
rında Avrupa’da ön sıralarda 
yer aldığının altını çizen Blin, 
Mersin’in de Türkiye ticari 
araçlar pazarındaki bölgesel ö-
nemine de dikkat çekti; “Tür-
kiye, Avrupa ve Orta Doğu 
bölgelerimizi göz önünde bu-
lundurduğumuzda bizim için 
stratejik önemi olan bir pazar. 

Mersin ise lojistik merkezi 
yatırımları ile dünyada ör-
nek şehirlerden biri. 21 yıldır 
Türkiye’deki yatırımlarımızı 
geliştirirken Renault Trucks 
Türkiye’nin Mersin bölgesin-
de gösterdiği başarılarla gurur 
duyuyoruz. Ailemizin büyü-
mesinden oldukça memnu-
nuz ve Erman Ticari Araçlar’a 
markamızın güçlü ağına katıl-
dıkları için teşekkür ediyoruz” 
şeklinde açıkladı.

Erman Grup Genel Müdü-
rü Emrah Deniz; “Mersin’de-
ki yeni tesisimizde, hem satış 
hem de satış sonrası hizmet-
leri sunuyor olacağız. Rena-
ult Trucks yaklaşık 130 yıllık 
köklü bir geçmişi olan bir araç 
üreticisi. Bu doğrultuda böl-
gedeki varlıklarını, 2020 yı-
lında en az yüzde 25 oranında 
arttırmayı planlıyoruz. Yıllık 
ortalama 5 bin araca da satış 
sonrası hizmet desteği verme-
yi hedefliyoruz” dedi.



TİCARİ ARAÇLAR

ARMUTÇUOĞLU, yap-
tığı yatırımla 22 yıllık te-
sisini yeniledi. Yeni tesis 2 
bin 900 metrekaresi kapalı 
olmak üzere 4 bin 600 met-
rekarelik bir alana sahip. 
Mevcut tesisde aynı anda 4 
adet araca hizmet verilebi-
lirken yeni tesiste aynı anda 
7 adet araca hizmet verile-
biliyor. Kaporta kısmında 
da yeni bir boya fırını var. 
Trabzon’u iç kentlere bağla-
yan yol üzerine kurulu tesis 

gün ülkede 3,5 ton ve üzeri 
kamyon segmentinde yüzde 
8’li pazar payımızla üçüncü 
markayız. Armutçuoğlu gibi 
teknik servislerin başarımıza 
etkisi, katkısı büyüktür. Da-
ima müşterilerimize yakın 
olmayı hedefliyoruz, ihtiyaç 

duydukları araçları sağlıyor, 
en iyi servis hizmetini sunu-
yoruz” dedi.

Tören sırasında Iveco 
yöneticileri Yıldırım Tanıl-
kan ve Tansu Giz, Necati 
Armutçuoğlu’na anısal bir 
plaket sundu.

lojistik operatörleri için ide-
al bir konumda.

Tesisin sahibi Necati Ar-
mutçuoğlu şunları söyledi; 
“Trabzon bölgesine 22 yıldır 
hizmet ediyor olmaktan gu-
rur duyuyoruz, müşterileri-
mizi ve Iveco markasını daha 
iyi desteklemek için bu yeni 
ve modern tesislere yatırım 
yaptık. Bu bağlamda personel 
sayımızı da gelecek yıl 25’ten 
35’e yükselteceğiz.”

Iveco Türkiye Pazarla-
madan Sorumlu Genel Mü-
dür Yardımcısı Tansu Giz 
yaptığı konuşmada,“Iveco, 
Türkiye’de hızlı büyüyen bir 
marka ve pazar payımız son 
9 yılda ikiye katlandı. Bu-

Iveco Trabzon’da Yeni Yetkili Servisini Açtı

yeni tanıtılan Power Curtain 
araçları da filoya kattıklarını 
söyleyerek, “Power Curtain 
araçların iki önemli avantajı 
var.  Sürücüye yükleme boşalt-
ma konusunda daha hızlı ve 
pratik imkan sunuyor.  Diğer 
bir avantajı da brandanın da 
sağlam yapısıyla hırsızlık ve 
kaçak mülteci konusunda cay-
dırıcılık sağlıyor” dedi. 

Schmitz Cargobull Tür-
kiye Satış ve SSH Direktörü 
Nihat Özmen Ayhan ise tes-

limatla ilgili olarak, konuştu. 
ALC’nin kendileri için çok 
önemli bir referans olduğunu 
açıklayan Ayhan, “128 yılıdrı 
sadece treyler üreten bir firma 
olarak şasiden brandaya kadar 
treyleri treyler yapan parçalar-
da çok ciddi Ar-Ge yatırımı 

yapıyoruz. Kendi sorunları yi-
ne bünyesinde geliştirdiğimiz 
sistemlerle çözerek araçları-
mızı geliştiriyoruz” dedi.

Schmitz Cargobull Marma-
ra Bölgesi Satış Müdürü Kaan 
Kayral ise araçlarla ilgili bilgi 
verdi. Kayral özellikle soğuk 

büküm teknolojisi ile üretil-
miş olan Modulos şasinin daha 
uzun ömürlü, daha dayanıklı, 
daha hızlı onarım ve değişim 
sağladığını vurguladı. Kayral 
şu bilgileri verdi: “PowerCur-
tain DIN EN 12642 Code 
XL yük emniyet sertifikasının 
yanında standart olarak içecek 
sertifikası ve DC9 sertifikaları-
na sahip. S.CS Power Curtain 
perdeli aracı, kullanıcı dostu 
çözümleri ve kısa yükleme/
boşaltma sürelerini temin eden 
yapısıyla lojistik sektörünün 
verimliliği artırmak için talep 
ettiği ihtiyaçları tam anlamıyla 
karşılıyor., “Yan çıtasız üstyapı 
daha güvenli & hızlı yükleme/
boşaltma operasyonu sağlıyor.”

13 Ocak tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirilen teslimat töre-
nine, Schmitz Cargobull Tür-
kiye Satış ve SSH Direktörü 
Nihat Özmen Ayhan ev sa-
hipliği yaparken ALC Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Çiçekli, Genel Müdür Soner 
Çiçekli ve Schmitz Cargobull 
Türkiye Marmara Bölge Satış 
Müdürü Kaan Kayral katıldı.

Toplantıda konuşan ALC 
Lojistik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali Çiçekli, son üç yılda 
TL bazında yüzde 50 büyüme 
gerçekleştirdiklerini söyledi ve 
dövizin beklenmedik olağan 
yükselmesiyle birlikte bu bü-
yümenin cüzi rakamlara indi-
ğini söyledi. ALC olarak butik 
hizmet anlayışıyla, istikrarlı ve 
güvenli büyümeyi hedefledik-
lerini anlatan Çiçekli, şunları 
söyledi: “Butik firmalar, istik-
rarlı olmayan ekonomilerde 
daha esnek hareket edebiliyor. 

Genelde olarak İtalya’ya taşı-
ma yapıyoruz. Ana müşteri-
miz Türkiye’nin en istikrarlı 
güvenilir kuruluşlarından olan 
Şişecam topluluğu.”

15 araç ile kurdukları şir-
ketin şu anda 45 araca ulaş-
tığı bilgisini veren Çiçekli, 
2012 tercihlerini Schmitz 
Cargobull’dan yana kullan-
dıklarını belirterek Varios 
sistemi sayesinde treylerleri 
her türlü çekicide kullana-
bildiklerini kaydetti. Çiçekli, 

ALC Lojistik Filosuna Yeni Teknoloji Schmitz Treylerler 

liğin gerektirdiği sertifikalara 
sahip uzmanlardan oluşan 
Enerji Yönetim Takımı’nın 
hazırladığı düzenli raporla-
malarla iyileştirme gereken 
noktarı ve verimlilik potan-
siyellerini belirliyor. Hoş-
dere Otobüs Fabrikası’nda 
“yeşil enerji” ile ilgili ilk pilot 
uygulama başlatıldı. Kurul-
duğu 1995 yılından itibaren 

bina otomasyon sistemini 
Türkiye’de ilk defa kullanan 
endüstriyel tesislerden biri 
olan Hoşdere Otobüs Fab-
rikası, bu sistem ile yaklaşık 
yüzde 25 oranında enerji ta-
sarrufu sağlıyor. 

Aksaray Kamyon Fab-
rikası’nın tesis ve binaların-
da; enerji verimliliği yüksek 
ve otomasyonlu ekipmanla-

rın devreye alınması yönün-
de yapılan yeni yatırımlarla 
enerji güç kapasitesi son yıl-
larda yüzde 65 artırıldı. Üre-
tim kapasitesinin artırılması-
na rağmen, tüm binalardaki 
altyapılarda otomasyonlaşma 
ve standartlaşmaya gidildi. 
Facility Management (FM) 
4.0 adlı merkezi kontrol oda-
sı aracılığıyla üretimin var-
diya sistemine uygun olarak 
programlanmasını sağlayan 
ısıtma sistemleri, aydınlat-
malar, yüksek basınçlı hava 
ve su sistemleri sayesinde 
enerji daha verimli kullanı-
larak tüketimlerin yükselme 
oranları kontrol altına alındı. 
Aksaray Kamyon Fabrika-
sı, Türkiye’de ilk defa 2019 
yılında Enerji Yönetimi Ya-

zılım Robotu’nu devreye 
aldı. Bu yazılım robotunun 
tüm tüketicileri anlık takip, 
regresyon hesabı ve anali-
zi, tüketim verilerini mail 
ile bilgilendirme gibi fok-
siyonları sayesinde fabrika; 
enerjiyi daha şeffaf bir şekil-
de yönetmeye başladı. 2017-
2019 yılları arasında Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nın kapalı 
kullanım alanı 122 bin 321 
m2’den 155 bin 540 m2’ye 
ulaşarak yüzde 27 oranında 
artış sağlandı. 5E modelinin 
sağladığı yol haritası ışığında 
enerji yoğunluğu hesabına 
göre toplamda 536 MWh 
elektrik enerjisi, bin 884 
MWh doğalgaz enerjisi, 464 
tCO2 ve 5 bin 132 m3 su ta-
sarrufu sağlandı.

AKSARAY Kamyon Fabri-
kası, 2019 yılında Türkiye’de 
ilk defa Enerji Yönetimi 
Yazılım Robotu’nu devre-
ye aldı. Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda enerji yoğunlu-
ğu hesabına göre 2017-2019 
yılları arasında toplamda 536 
MWh elektrik enerjisi, bin 
884 MWh doğalgaz enerjisi, 
464 tCO2 ve 5 bin 132 m3 su 
tasarrufu sağlandı.

Mercedes-Benz Türk, 2009 
yılında tesislerinde hayata ge-
çirdiği 5E modeli ile sektöre 
öncülük etmeye devam edi-
yor. Oluşturulan bu model ile 
şirket uzun vadede hayata ge-
çireceği teknolojik gelişmeleri 
ve büyümeyi göz önünde bu-
lundurarak; enerji tüketimin-
deki artışı hesaplayıp önceden 

tespit etmenin yanı sıra; bu 
tüketimlerinin kontrol altına 
alınmasını ve azaltılmasını 
sağlıyor. Enerji verimliliği, 
CO2 emisyonlarının azaltıl-
ması, enerji ve kaynak tasar-
rufuna odaklanan 5E Modeli; 
tüm Mercedes-Benz Türk 
ailesinin çevreye duyarlılığını 
ve farkındalığını artırmaya 
yarayan, bunu ayrıca teknik ve 
sosyal projelerle hayata geçir-
meyi sağlayan önemli bir araç 
olarak tanımlanıyor.

2018 yılında ISO 
14001:2015’e geçiş deneti-
mini başarıyla tamamlaya-
rak Çevre Yönetimi Siste-
mi Sertifikası’na sahip olan 
Mercedes-Benz Türk gerekli 
yatırımlarını gerçekleştirme-
den önce, ilgili yasal yönetme-

Mercedes Güneş Enerjisi İle Büyük Tasarruf Sağladı
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Iveco, Trabzon’daki yetkili servisinin yeni tesislerinin açılışını 
gerçekleştirdi. Armutçuoğlu Yetkili Servisi markanın tüm ürün 
yelpazesine hizmet sunacak. Törene müşteriler, Iveco yönetimi ve 
çalışanları katıldı. 

İtalya hattında çalışan ALC Lojistik filosuna 6 adet Schmitz Cargobull 
treyler ekledi. ALC Lojistik teslimatı için bir toplantı düzenleyen 
Schmitz Cargobul Türkiye yetkilileri, 5 adet S.CS Mega Varios treyler 
ile bir adet S.CS PowerCurtain treyler teslim ettiklerini açıkladılar.  



TİCARİ ARAÇLAR

MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Satış Sonrası 
Hizmetler’de 2019 yılı 2. Dö-
nem Yetkili Servislerin şam-
piyonları, 20 Aralık’ta Ankara 
Hilton Garden Inn Oteli’nde 
düzenlenen buluşmada ödül-
lerini aldı. MAN Kamyon ve 
Otobüs Ticaret A.Ş. yöneti-
cilerinin de katıldığı Yetkili 
Servisler toplantısında konu-
şan Satış Sonrası Hizmetler 
Direktörü Şinasi Ekincioğlu, 
2019 yılını değerlendirdi ve 
önümüzdeki döneme ilişkin 
hedeflerini paylaştı. 

Satış Sonrası Hizmetler 
Direktörü Şinasi Ekincioğlu; 
“Zorlu ve rekabetin yoğun ol-
duğu bir sektördeyiz. Bu yüz-
den, bizim için araçlarımızın 
üstün niteliklerinin yanı sıra 
satış sonrasında da rekabetçi 
olabilmek, en üst seviyede hiz-
met sunabilmek çok önemli. 
Servislerimizin bir taraftan 
sektördeki rekabette en önde 
yer alırken, diğer taraftan da 
kendi aralarında ‘en iyi hizme-
ti’ sunma yarışına girebilmeleri 

bizler için ayrı bir mutluluk. 
Bu anlamlı ve güzel yarışta ilk 
üç sırayı alan yetkili servisleri-
mizi tebrik ediyorum” dedi. 

Toplantıda satış sonrasına 
ilişkin yedek parça, teknik hiz-
metler ve servis geliştirme ko-
nularına yönelik yetkili servis 
temsilcileri de görüş ve önerile-
rini dile getirdi. 

Konuşmaların ardından 
‘MAN Servis Değerlen-
dirme Sistemi’ ve ‘Müşteri 
Memnuniyeti’nde dereceye 
girenler düzenlenen törenle ö-
düllerini aldı. 2019 yılı 2. Dö-
nem Servis Değerlendirme 
Sistemi’nde ‘B Tipi Yetkili 
Servisler’ kategorisinde, bi-

rinciliği Trakman Otomo-
tiv, ikinciliği Bakiler MAN, 
üçüncülüğü Can Kardeşler 
Otomotiv aldı. ‘C Tipi Yetki-
li Servisler’ kategorisinde de, 
bir önceki dönemde olduğu 
gibi yine Ay-MAN Otomotiv 
ilk sırada yer alarak birinciliği 
kimseye kaptırmadı. ‘Sürekli 
Kalite Ödülü ise, Can Kardeş-
ler Otomotiv’in oldu.

Bağımsız araştırma şirketleri 
tarafından MAN Yetkili Ser-
vislerinden hizmet alan tüm 
müşterilere ulaşılarak yapılan 
memnuniyet anketleri de so-
nuçlandı. Müşteri Memnuni-
yeti sıralamasında bir önceki 
dönem olduğu gibi yine Baki-

ALMANYA’DA başlayan di-
zel yasakları tüm Avrupa şehir-
lerine yayılıyor. İlk olarak 2018 
yılında Köln’de başlayan ‘dizel 
yasağı’ Hamburg, Stuttgart, 
Bonn ve Essen’in ardından 
geçtiğimiz sene İtalya’nın ta-
rihi kenti Milano’da da uygu-
lanmaya başlanmıştı. Almanya 
ve İtalya’da dizel araçların sa-
tışının yavaşladığı, dizel araç 
sahiplerinin ikinci el satışında 
büyük maddi kayıplara uğradı-
ğı gözlemleniyor. 

Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) tarafından yapılan 
laboratuvar testlerinde çevreye 
10 kat daha fazla zarar verdiği 
kanıtlanan dizel yakıtı, yanar-
ken ortaya çıkardığı katı parça-
cıklar nedeniyle yalnızca hava-
yı kirletmekle kalmıyor, tarihi 
yapılara da zarar veriyor. 

KOÇ Topluluğu şirketlerin-
den Otokar, Türkiye Beledi-
yeler Birliği (TBB) tarafından 
düzenlenen Akıllı Şehirler ve 
Belediyeler Kongresi’nde tam 

ler MAN ilk sırada yer alarak, 
2019’u zirvede tamamladı. Sı-
ralamada Güzeller MAN ikin-
ci olurken, Şensan Otomotiv 
İzmir Şubesi ise üçüncü oldu.

MAN satış ve servis ağını 
genişletiyor

MAN’ın Ankara Şubesi’nde, 
Servis Hizmeti, Kamyon ve 
TGE Satış ile ikinci el satış 
- TopUsed birimleri hizmet 
veriyor. Hizmete giren tesis, 
MAN Kamyon ve Otobüs Ti-
caret A.Ş.’nin işlettiği şube sa-
yısını 3’e, satış ve yetkili servis 
hizmetleri verdiği nokta sayı-
sını ise toplamda 31’e çıkarttı. 

MAN Kamyon ve Tica-
ret A.Ş. Şubeler Müdürü 
Özen Ergezer konuşmasında, 
“MAN ailesine layık, kaliteli 
servis hizmeti sunmaya devam 
edeceğiz. MAN’ın odağında 
‘müşteri’ var. Bu kurumsal 
yaklaşımımız, araç üretim 
ve Ar-Ge’sinden, satışa, satış 
sonrası hizmetlerden ikinci 
el satışa kadar tüm aşamalar 
için geçerli. Dolayısıyla tüm 
bu süreçlerde, ‘yaşam boyu iş 

Milano’nun ardından 2020 
yılına dizel yasağıyla giren 
Barselona ve Madrid’in ar-
dından Fransa, Hollanda ve 
Norveç şehirlerinde de uygu-
lanması beklenen ‘dizel yasa-
ğının’ Türkiye’de de ses getir-
mesi bekleniyor.

Dizel yakıtın zararlarını 
açıklayan alternatif yakıt sis-

elektrikli yeni otobüsüyle yeri-
ni aldı. Otokar, Ankara ATO 
Kongre Merkezi’nde düzen-
lenen kongrede 12 metrelik 
tam elektrikli şehir içi otobüsü 
Kent Electra’yı tanıttı. 

Sıfır emisyonlu, 
sessiz Kent Electra

Alternatif yakıtlı otobüsler 
konusunda önemli çalışmalar 
yürüten Otokar, Türkiye’nin 
ilk hibrit otobüsünü 2007 yı-
lında üretti. Sektördeki ilkle-

ortaklarımız’ın yararını dü-
şünüyoruz. Onlara her aşa-
mada en doğru ve en verimli, 
en ideal hizmeti sunmayı he-
defliyoruz. Açılışını yaptığı-
mız MAN Ankara Şubesi de, 
tüm bu süreçleri bünyesinde 
toplayan ve ‘yaşam boyu iş 
ortaklarımız’ın tüm ihtiyaç-
larını tek çatı altında karşıla-
yabileceği bir hizmet merkezi 

temleri üreticisi BRC’nin 
Türkiye CEO’su Kadir Örü-
cü, “Hava kirliliği ve insan 
sağlığı açısından en önemli 
kirleticiler PM olarak adlan-
dırılan katı parçacıklar ve 
NOx olarak kısaltılan azot 
oksitlerdir. Avrupa Birliği ül-
kelerinde PM’den kaynakla-
nan sağlık harcamalarının ton 

rine 2012 yılında Türkiye’nin 
ilk elektrikli otobüsüyle devam 
eden Otokar, yeni elektrikli 
otobüsü Kent Electra’yı ise kı-
sa süre önce otobüs dünyasının 
en büyük fuarlarından biri olan 
Busworld Europe’da sergiledi.

Otokar, yenilikçi tasarımı, 
sahip olduğu teknolojiler-
le büyük beğeni toplayan 12 
metrelik tam elektrikli şehir 
içi otobüsü Kent Electra ile 
şehirlerin sürdürülebilir kal-

konumunda. Satış Sonrası 
Hizmetlerde önleyici bakım 
sistemleri ve araca özel bakım 
onarım paketleri ile araçların 
hem kullanım ömrü uzuyor 
hem de maliyetler düşüyor. 
Açtığımız yeni şubemizde de 
tüm bu süreçler, diğer tüm 
servislerimizde olduğu gibi 
azami dikkat ve hassasiyetle 
yürütülüyor” dedi. 

başına 75 bin Avro, NOx’dan 
kaynaklananın ise 12 bin 
Euro olduğu hesaplanmak-
tadır. Almanya’da Münster 
Mahkemesi’nin Köln’de baş-
lattığı dizel yasağı bugün İtal-
ya ve İspanya’da uygulanıyor. 
Bu yıl bitmeden de Fransa, 
Hollanda ve Norveç’te yü-
rürlüğe konması bekleniyor. 
Tarihi değerine paha biçile-
meyen İstanbul’da da dizel 
yasağını görmemiz mümkün. 
Kent merkezi bu denli yoğun 
olan bir şehirde PM değerleri-
nin ne denli yüksek olduğunu 
sıkışık trafikteki hava kalite-
sinden anlayabilirsiniz” ifade-
lerini kullandı.

Tüm dünyada üretimi yavaş-
latılan dizel motorlu araçların 
2030 yılında tamamen üretim-
den kaldırılması bekleniyor.

kınmasına katkıda bulunmayı 
hedefliyor.95 yolcuya kadar 
taşıma kapasitesine sahip Kent 
Electra, daha temiz bir çevre, 
daha sessiz bir trafik, daha dü-
şük işletme maliyetleri ve daha 
yüksek verimlilik sağlamak 
için tasarlandı.

Dinamik, zarif ve modern 
tasarımı ile dikkat çeken Kent 
Electra; geniş iç hacmi ile yol-
cular için daha iyi görüş ve 
konfor sunuyor.

MAN’ın ‘En İyi Yetkili Servisler’i Ödüllerini Aldı
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Thermo King’e 
Avrupa Ulaşım 
Ödülü Verildi

Avrupa’da Dizel Yasağı Yaygınlaşıyor

Otokar Şehir İçi Elektrikli 
Otobüsü Kent Electra’yı Tanıttı

MAN Yetkili Servisleri’nin gurur 
buluşmasında, MAN Servis Değerlendirme 
Sistemi ve Müşteri Memnuniyeti’nde ilk üç 
sırayı alan yetkili servisler ödüllerini aldı. 

THERMO King, “Sürdü-
rülebilir 2020 için Avrupa 
Ulaşım Ödülü” nü kazandı. 
3.5 ton altındaki kamyon ve 
kamyonetlerde kullanılan 
yenilikçi, tamamen elekt-
rikli E-200 ünitesi, “soğut-
ma ve ısıtma” kategorisinde 
ödül aldı.

Thermo King E-200 üni-
tesi, geleceğin nakliye araçla-
rındaki soğutma çözümünü 
temsil ediyor, çünkü hem 
elektrikli hem de içten yan-
malı motora sahip araçlarla 
verimli bir şekilde çalışıyor. 
Soğuk taşımacılığı elektrikli 
araçlarla da kombine edebi-
len ünite, şehir içi alanlarda 
sıfır emisyon, düşük gürültü 
ve maksimum verimle yiye-
cek ve bozulabilir malzeme-
ler taşınmasını sağlıyor.

E-200 gibi sıfır emisyon-
lu teknolojiler, ısıtma, ha-
valandırma, klima ve soğuk 

taşımacılık hizmetlerinde 
CO2e karbon ayak izini 1 
milyar ton azaltma hedefi 
olan 2030 Ingersoll Rand 
küresel iklim taahhüdünü 
karşılamak adına büyük 
önem taşıyor.

Thermo King E-200, so-
ğuk taşımacılık endüstrisin-
de daha önce görülmemiş 
özelleştirilmiş parçalar kul-
lanarak daha düşük tüketim 
ile daha yüksek verimlilik ve 
dayanıklılık sağlıyor.

Teslimat için duruldu-
ğunda veya molalarda ünite 
kapasitesinin daha uzun ve 
verimli kullanılabilmesi için 
Thermo King tarafından 
sunulan batarya paketin-
den veya aracınızın ikincil 
aküsünden enerji sağlanabi-
liyor. E-200 aynı zamanda 
aracın start-stop sistemiyle 
de uyumlu çalışarak ek ya-
kıt tasarrufu sağlıyor.



TEKNOLOJİ

izinin ve kirliliğin 
etkilerinin azalma-
sı beklenirken pay-
laşımlı kullanım 
modeli ile araç 
kalabalığının 
da önüne ge-
çiliyor.

K a r g o 
taş ımacı-
lığında alışık o l d u -
ğumuz kargo kamyonlarının 
yerini elektrikli bisikletler 
almaya başladı. Boyutu itibari 
ile özellikle araç trafiğine ka-
palı alanlarda, trafiğin yoğun 
olduğu bölgelerde ve yaya da-
ğıtımının zorlu olduğu nok-
talarda rahatlıkla dolaşabilen 
elektrik bisiklet, çevreye zarar 
vermemesi nedeniyle tercih 
sebebi oluyor.

Elektrikli scooterlar ile 
şehir içi seyahat

Elektrikli motorla çalışan 
bu araçlar, pedallı bisiklet 
gibi tamamen kas gücüyle 
çalışan ulaşım araçlarını kul-
lananların kentlerin topog-
rafyalarıyla sınırlı kalmama-
sını sağlıyor.. Özellikle yerel 
yönetimlerin devreye aldığı 
paylaşımlı elektronik bisik-
let ağları, bu trendin daha da 
yaygınlaşmasını sağlarken, 
özel yatırımcıların mikromo-
bilite teknolojilerine yönelik 

KALABALIKLAŞAN şe-
hirlerde trafik en büyük so-
runların başında gelirken, 
bu sorunun önüne geçmek 
için alternatif olarak gösteri-
len toplu ulaşım araçları ise 
yoğun çalışan nüfusa sahip 
şehirlerde özellikle sabah ve 
akşam saatlerinde kapasite-
sinin çok üstünde bir yükü 
omuzluyor. Toplu taşıma ve 
kent içi lojistiğin alternatifi 
olmaya aday araçlar ise gün 
geçtikçe gelişimini sürdürü-

yor. Dünyanın tüm ülkele-
rinde aralıksız devam eden 
eylemler iklim değişikliği ile 
mücadeleye daha fazla dik-
kat çekiyor Hızlı kentleşme, 
nüfus yoğunluğu, fosil yakıtlı 
araçların artışı, hazır yemek 
dağıtımı işletmeleri, e-ticaret 
hacminin artması daha çok 

karbon salınımının yayılma-
sına neden oluyor.

Yaşanabilir kentler için 
sürdürülebilir kent içi lojistik 
yöntemleri bulmak zorunlu 
hale gelirken tüm büyük lo-
jistik firmaları elektrikli araç 
opsiyonlarını gözden geçir-
mekte. Bazı firmalar da araç 
filolarına elektrikli kamyon-
ları ve minibüsleri çoktan ek-
lemeye başladılar. Bir yandan 
da pratik ve kolay kullanımlı 
bisikletler, kentsel dağıtım 

sürecini kökten değiştirmeye 
hazırlanıyor. Son dönem-
de, bu çözümlerin başında 
Avrupa’da uzunca süredir 
kullanılan ve Türkiye’de gi-
derek yaygınlaşan bisiklet ve 
scooter kiralama hizmetleri 
önemli bir yer tutuyor. Bu 
araçlar sayesinde karbon ayak 

akla bisikletler 
geliyor, ancak bu 

kavramın en bü-
yük temsilcisi elekt-

rikli scooter. Dünyada 
pek çok Startup’ın hayata 
geçirdiği kiralama modeliyle 
kullanılmaya başlayan elekt-
rikli scooter’lar, 1-2 yıl içeri-
sinde milyar dolarlık bir eko-
nomi yaratmaya başladı.

Cihazları kullanabilmek 
için yapılması gereken şey 
çok basit; öncelikle Android 
veya iOS platformlarından 
uygulama indirmek gereki-
yor. Harita üzerindeki en 

yakın aracı bulma ve cihazı 
aktifleştirmek yeterli. Bu 
adımdan sonra ise scooter 
üzerinde bulunan QR kodu 
telefon aracılığı ile okutma 
ve üzerinde bulunan fiziksel 
kilidi açmak için uygulama-
nın telefona SMS olarak gön-
derdiği 4 haneli kodu girmek 
gerekli. Kilit açıldıktan sonra 
araç yolculuk için hazır hale 
geliyor ve saatte ortalama 25 
kilometre hızla yol alırken, 
dolu şarjla tek seferde 30 ki-
lometre gidebiliyor.

Üzerindeki bir kutu içinde 
yüksek güvenlikli mobil ile-
tişim ve GPS üniteleri bulu-
nuyor. Bu sayede scooter’lar 
anlık olarak takip ediliyor. 
Çalınma riskine karşı scoo-
ter’ların konumları anlık ola-
rak takip ediyor ve üzerinde 
bulunan cihaz ile uzaktan pa-
sif hale getirilebiliyor.

Şarjı biten scooter’lar ise 
ekipler tarafından toplanarak 
operasyon merkezlerine gö-
türülüyor ve şarj edilip tekrar 
kullanılması sağlanıyor.

yatırımları, bu kategori al-
tında değerlendirilebilecek 
araçların artmasına ve çeşit-
lenmesine de kaynaklık ede-
rek mikromobilite sağlayan 
araçların ulaşım sektöründe-
ki payını büyütüyor.

Mikromobilite, son dö-
nemlerde doğan bir kavram. 
Dört tekerlekli araçlar ye-
rine elektrikli ve tek ya da 
iki tekerlekli araçlarla ulaşım 
anlamına geliyor. İlk olarak 

Trafik Sorununa 
Alternatif Çözüm
Mikromobil Araçlar

Otonom Teslimat Robotu Göreve Hazır
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Trafiğin ve toplu ulaşımın yarattığı 
yükü hafifleten elektrikli bisiklet 
ve scooterlar kent içi ulaşımın tüm 
dinamiğini yeniden tanımlıyor.  

ÜRETIM hattından çıkan 
ilk iki robotu bünyesine 
katan Ford, ticari araç kul-
lanıcıları için otonom araç 
kullanımı, depo yönetimi 
ve teslimatta daha etkili 
ve düşük maliyetli çözüm-
ler üretme konularındaki 
araştırmalarını sürdürüyor.  
Ford ve Agility Robotics 
tarafından yürütülen Ar-
Ge çalışmaları sonucu ge-
liştirilen insan gibi görünen 
ve insan gibi yürüyen akıllı 
robot Digit ilk olarak Ma-
yıs 2019’da görücüye çıka-
rılmıştı. Otonom teslimat 
robotları dünyasında çığır 
açan Digit şimdi de satışa 
sunuluyor.

Bu süreçte Ford’un oto-
nom araçlar ve teslimatın 
farklı aşamalarında teknolo-
jik uygulamaları hayata ge-
çirme konusunda araştırma-
ları da hız kesmeden devam 
ediyor. Araştırmalar gelişmiş 
ağ bağlantısı teknolojileri 

sayesinde otonom araçlar ve 
akıllı robotların birbiriyle 
ve çevreyle nasıl iletişim ku-
racağı üzerine odaklanıyor. 
Ford ticari araçlarının sürekli 
güncellenen bulut tabanlı 
haritalarının Digit ile pay-
laşılması sayesinde robotun 
benzer bilgileri tekrar tekrar 
oluşturması gereği de orta-
dan kalkıyor. 

Araştırma ekibi Digit’in 
teslimat sürecinin bir parçası 
haline gelmesi durumunda 

bu iletişim kanalının tes-
limata özel bilgilerin elde 
edilmesinde de yararlı ola-
cağını düşünüyor. Bu sayede 
müşterinin paketinin nereye 
bırakılmasını istediği bilgisi-
ne sahip olacak robot Digit, 
beklenmedik bir durumda 
yardım da isteyebilecek. 

Ford Araştırma, Mühen-
dislik ve Teknolojiden So-
rumlu Başkan Yardımcısı 
Ken Washington, “Online 
perakendenin giderek büyü-

düğü günümüzde robotların 
ticari müşterilerimize tesli-
matları daha etkili ve düşük 
maliyetli bir şekilde gerçek-
leştirme fırsatı sunarak işleri-
ni geliştirmelerinde yardımcı 
olacağına inanıyoruz. Agility 
ile ortak çalışmalarımız sa-
yesinde çok şey öğrendik; 
şimdi bu konudaki araştır-
malarımızı daha da hızlandı-
racağız” dedi. 

Digit insanların geçtiği 
yerlerden geçme konusunda 

sıkıntı yaşamıyor
Dik bir şekilde yürüyerek 

boşa enerji harcamayacak 
şekilde tasarlanan Digit bu 
sayede insanların her gün 
geçtiği yerlerden geçme ko-
nusunda sıkıntı yaşamıyor. 
Digit aynı zamanda hare-
kete geçmesi istenene kadar 
aracın arkasında kolaylıkla 
taşınabilmesini sağlayacak 
şekilde kendisini katlaya-
bildiği benzersiz bir tasarı-
ma sahip. Araç gitmesi ge-

reken noktaya ulaştığında 
Digit paketi araçtan alarak 
teslimat sürecinin son aşa-
masını gerçekleştirebiliyor. 
Beklenmedik bir engelle 
karşılaşması durumunda 
fotoğrafını çekerek araca 
gönderebiliyor ve yardım 
isteyebiliyor. Araç da bu 
bilgiyi buluta göndererek 
farklı sistemlerden Digit’in 
yoluna devam etmesini sağ-
lamak için destek alabiliyor. 
Düşük ağırlığı da Digit’in 

uzun işletim süresine sahip 
olmasını mümkün kılıyor. 
Tüm gün devam eden tesli-
mat işinde bu özellik büyük 
önem taşıyor. 

Ford ile birlikte 
otonom araçlara 
yönelik Ar-Ge 
çalışmaları yürüten 
Agility Robotics 
tarafından geliştirilen 
insan gibi hareket 
eden ilk robot Digit 
ticari satışa sunuldu.  

Birinci sayfadaki haberin devamı
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OTOMOTIV sektöründeki ana 
ve yan sanayi parça üreticilerine 
özel endüstriyel çözümler geliştiren 
Chep, Birleşmiş Milletler sertifikalı 
yeniden kullanılabilir ve katlanabi-
lir plastik konteynerleri ile lityum 
iyon bataryalar da dahil olmak üzere 
tüm parçaları güvenle taşımaya ola-
nak tanıyor.

Teknolojik gelişmeler, benzin 
fiyatlarındaki artış ve sürdürülebi-
lir bir yaşama yönelik farkındalık 
bilinci, elektrikli ve hibrit araç kul-
lanımını her geçen gün artırıyor. 
Öyle ki, dünya genelindeki elekt-
rikli araç sayısı beş milyonu aştı. 
Özellikle AB Karbon Emisyonu 
Anlaşması’nın etkisiyle elektrikli 
taşıt satışının 2025’e kadar yıllık 
10 milyon, 2040’a kadar ise yıllık 
30 milyona ulaşacağı öngörülüyor. 
TEHAD’ın (Elektrikli ve Hibrid 
Araçlar Derneği) açıkladığı rakam-
lara göre, Türkiye’deki elektrikli ve 
hibrit otomobil satışları da 2019 
yılında, bir önceki yıla göre üç kat 
artarak 11 bin 235 adede ulaştı. 
TOGG tarafından hayata geçiri-
len ve Avrupa’nın klasik olmayan 
doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV 
modeli olan yerli otomobil projesi 
de dikkatleri bir kez daha bu çev-
reci araçlara yöneltti. Diğer yandan 
otomotiv sektöründeki bu önemli 
gelişme, başta elektrikli araçlarda 
kullanılan lityum iyon bataryalar 
olmak üzere, hassas parçaların gü-
venli bir şekilde taşınmasını günde-
me getirdi.

Paylaşıma ve yeniden kullanıma 
dayalı sürdürülebilir iş modeliyle 
tedarik zincirine yönelik akılcı çö-
zümler sunan Chep, otomotiv sek-
töründeki ana ve yan sanayi parça 
üreticilerine özel endüstriyel çö-
zümler geliştiriyor. Tedarik zinciri 
boyunca ürünlerin en iyi şekilde 
korunması için geliştirilmiş katla-
nabilir plastik konteynerler (FLC) 
ile sürdürülebilir hizmet veren 
Chep, özel taşıma yönetmeliklerine 
tabi tutulan lityum iyon bataryalar 
dahil olmak üzere tüm parçaları 
toplu bir şekilde ve güvenle taşıma-
ya olanak tanıyor.

Uygun olmayan şekilde paket-
lenmiş otomobil parçalarının tüm 
tedarik zincirini durdurarak büyük 
bir maliyet ve güven kaybına neden 
olabildiğine dikkat çeken Chep 
Türkiye, Romanya & Rusya Oto-
motiv Ülke Lideri Engin Gökgöz; 
“Chep olarak global ölçekte ana ve 
yan sanayi parça üreticileriyle çalı-
şan ve tedarik zinciri süreçlerinde 
büyük deneyime sahip olan bir fir-
mayız. Her türlü sanayi parçasını 
taşımak üzere tasarladığımız Birleş-
miş Milletler (BM) sertifikalı yeni-
den kullanılabilir konteynerlerimiz 
ile lityum iyon bataryalar gibi hassas 
parçalar da dahil olmak üzere tüm 
parçaları taşıyabiliyoruz. Çözüm-
lerimiz, standart ve tutarlı teknik 
özellikleriyle otomatik üretim hat-

larına uygunluk gösteriyor. Hızla 
büyüyen ve önümüzdeki yıllarda 
yollarda çok daha fazla göreceğimiz 
elektrikli ve hibrit otomobil parça-
larını güvenle taşıyarak bu sürdürü-
lebilir modele katkı sunmaya devam 
edeceğiz” dedi. 

Chep, otomotiv tedarik zincirin-
de en çok kullanılan ve uluslararası 
nakliye konteynerleri arasında yer 
alan “EuroBin” ve “IsoBin 33” çö-
zümleri ile tedarik zincirinde bu-

lunan riskleri ve zorlukları ortadan 
kaldırıyor. Maksimum ürün ko-
ruması ve yük dengesi sunan FLC 
çözümleri, kullanılmadığı zaman 
katlanabiliyor ve depolama alanında 
tasarruf sağlıyor. Son derece hafif 
ve sağlam olan çözümlerin bölgesel 
gereksinimleri karşılamak için farklı 
yükseklikleri de bulunuyor. Tama-
men geri dönüştürülebilir malzeme-
lerden üretilen konteynerler, çevre 
üzerindeki etkiyi en aza indiriyor.
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cağı ve inşaat sahaları gibi yol 
dışı koşullar için geliştirdiği 
“TQ:01” lastikleri, en zorlu 
koşullarda dahi  yüksek per-
formans vadediyor. 

Artırılmış diş derinliği ve 
önceki ürüne göre içerdiği 
yüzde 20 daha fazla taban 
hamur bileşimi sayesinde ilk 
ömür performansı yükselti-
len “TQ:01” lastikleri aynı 
zamanda artırılmış sırt altı 
kauçuğu sayesinde de yüksek 
karkas koruması ve üstün da-
yanıklılık sağlıyor.

PIRELLI marka premi-
um endüstriyel ve ticari 

lastiklerin lisanslı üreticisi 
Prometeon’un maden, taş o-

lenen ve geliştirilen sırt 
deseni, yüksek kilometre 
performansı sunarken ke-
silme ve kopmalara karşı da 
mükemmel dayanıklılığı ga-
ranti ediyor. Güçlendirilmiş 
yanaklar, darbelerden kay-
naklanan hasarları önleyerek 
lastiğin dayanıklılığını artırı-
yor. Derin ve yüksek bloklar, 
sırt aşınmalarına karşı üstün 

direnç sağlıyor. 
13R22.5 ölçüsün-

de kullanıcılara sunulan 
“TQ:01” serisi lastikler, 
artırılmış kilometre per-
formansı ve üstün karkas 
dayanıklılığı sayesinde yol 
dışı koşullarda faaliyet gös-
teren filoların operasyonel 
maliyetlerine sağladığı fay-
dalar ile öne çıkıyor.

TQ:01 serisi, kendi kendi-
ni temizleme özelliğine sahip 
kanallar sayesinde karkasın 
dayanıklılığını artırıyor ve 
kullanıcılarına daha uzun 
lastik ömrü sunuyor. Yeni 
kanallar ve enine bloklar sa-
yesinde de en zorlu zemin 
ve çalışma koşullarında bile 
olağanüstü çekiş performansı 
sağlıyor.
En zorlu koşullarda kesilme 
ve kopmalara karşı yüksek 

dayanıklılık
TQ:01 serisinin yeni-

Prometeon Yeni TQ:01 Serisini Pazara Sundu

sunduğu yeni ve çevreci im-
kanları mümkün olduğunca 
fazla kullanarak gelecek ne-
siller için yaşanabilir bir dün-
ya bırakmayı hedefliyoruz.

Netlog Lojistik Grubu 
olarak bu düşünceyle değiş-
ken gider kalemlerimiz ara-
sında büyük bir paya sahip 
olan lastik yönetim sistemi-

NETLOG Lojistik Gru-
bu lastiklerini Prometeon’a 
emanet etti. İş birliği kapsa-
mında Prometeon Türkiye, 
Netlog’un 2 bin 400 aracı 
kapsayan 15 bin lastiğinin yö-
netimini üstlenecek.  

Dört yıl boyunca sürecek 
bu büyük çaplı iş birliği kap-
samında; Prometeon Türki-
ye, Netlog Lojistik’in yurtiçi 
ve yurtdışı operasyonların-
da hizmet veren araçlarına, 
tamamen Netlog Lojistik’e 
özel 9 lastik uzmanından 
oluşan ekibiyle, 7/24 özel 
hizmet verecek. 

Netlog Lojistik’in 2 bin 
400 aracındaki 15 bin lastiğin 
yönetimini üstlenen Prome-
teon, tamamen öngörülebilir 
ve şeffaf bütçelerle Netlog’a 

özel çözümler sunacak. Pro-
meteon Türkiye’nin, lastiğin 
fiyatını kilometre fiyatına 
dönüştürdüğü, kilometre ba-
şı maliyetlendirme anlaşması 
kapsamında; doğru servis ve 
filo yönetimi ile lastiğin per-
formansı ve yapacağı kilo-
metre garanti altına alınıyor. 

Netlog Lojistik Grubu 
Ticari Operasyonlar Baş-
kanı Olcay Sunucu, şunları 
kaydetti: “Netlog Lojistik 
Grubu olarak hizmet sağla-
dığımız coğrafyada yenilikçi 
entegre lojistik hizmetler 
sunarak, ürün dolaşımını 
yöneten, ticaretini yapan ve 
müşterilerine katma değer 
yaratan bölge lideri haline 
gelmiş bulunuyoruz. Bunu 
yaparken de teknolojinin 

ni çizdiğimiz projeksiyon 
kapsamında sürdürerek ver-
diğimiz hizmetin kalitesini 
artıracağı düşüncesindeyiz.”

Prometeon Türkiye, Orta 
Doğu, Afrika, Rusya, Orta 
Asya ve Kafkaslar CEO’su 
Alp Günvaran ise, şunları söy-
ledi: “İş birliğimiz kapsamın-
da Prometeon Türkiye olarak 
Netlog Lojistik Grubu’nun 2 
bin 400 aracı için lastik yö-
netimi, takibi ve raporlaması 
hizmetlerini sunacağız. 15 
bin lastiğin ölçümünü, rapor-
lamasını, ayrıca stok yöneti-
mi ve takibini de yapacağız. 
Bu sayede Netlog Lojistik’in 
lastik konusundaki maliyetle-
rini etkin bir şekilde yönete-
rek en aza indirmesine imkan 
sunacağız. Bu iş birliğindeki 

bir diğer önemli ayrıntı ise 
ürettiğimiz Pirelli marka las-
tiklere duyduğumuz büyük 
güven. Lastiklerimizin kat 
edeceği kilometre perfor-
mansını doğru servis ve filo 
yönetimimiz sayesinde ga-
ranti altına alıyoruz. Lastiğin 
fiyatını kilometre fiyatına 
dönüştürüyor, yani aslında 
lastik gibi önemli ve operas-
yonel maliyetlerde öne çıkan 
bir kalemi optimize edip, iş 
ortağımız için öngörülebilir, 
yönetilebilir ve şeffaf hale 
getiriyoruz. Netlog Lojistik 
Prometeon’un ürettiği pre-
mium kalitedeki lastiklerde 
alacağı bu hizmet sayesinde 
hem tasarruf sağlayacak hem 
de operasyonel süreçlerini da-
ha etkin yönetebilecek.”

mizi değiştirerek lastik yö-
netimi, takibi ve raporlaması 
hizmetlerini, kendi sistem-
lerimiz ile entegre olacak şe-
kilde Prometeon Türkiye’ye 
devretme kararı aldık. 
Prometeon’un sahip olduğu 
bilgi ve birikim ile çözüm 
ortaklığımız süresince tüm 
filomuzun lastik yönetimi-

Netlog Lojistik 15 Bin Lastiği Prometeon’a Emanet Etti
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mel karlı zemin performan-
sında süreklilik sağlıyor. Ayrı-
ca Michelin Alpin 6, aşınmış 
lastikler arasında gerçekleşti-
rilen karlı zemin testlerinde, 
rakipleri arasında hızlanma 
ve çekiş performansında ilk 
sırada yer alıyor. 

Michelin Agilis Alpin
Michelin Agilis Alpin, 

bütün kış koşullarında daha 
fazla güvenli, daha ekonomik 
ve dayanıklı olmasıyla öne çı-
kıyor. 3PMSF sertifikalı las-
tikler, buzlu ve ıslak yollarda 
yaklaşık olarak 2 metre daha 
kısa frenleme mesafesi ve kar 
üzerinde yüzde 25 daha fazla 
çekiş gücü sunuyor. Ayrıca 
yüzde 20 daha fazla kilometre 
ömrü sunan Michelin Agilis 
Alpin, darbeye dayanıklı ya-
naklar ve sürtmelere karşı da-
ha iyi koruma sağlıyor. Ayrıca 
SUV lastikleri gibi karlı ze-
minde daha iyi kavrama için, 

IÇINDE bulunduğumuz 
kış döneminde sürücülere, 
bulundukları iklim koşul-
larına göre alternatif lastik 
imkânları sunan Michelin; 
binek, SUV ve ticari araç kul-
lanıcıları için dönemsel kış 
koşullarının yaşandığı bölge-
lerde ise 3PMSF kış sertifikalı 
yaz lastiği Michelin Cross-
Climate ailesini, sürekli ve 
yoğun kış koşullarının yaşan-
dığı coğrafi özelliklere sahip 
bölgeler için Michelin Alpin 
6 lastiğini, ticari araç kulla-
nıcıları için bütün kış sürüş 
koşullarına uygun Michelin 
Agilis Alpin’i, kış koşulların-
da güvenlik ve hareket kabili-
yetini artıran Michelin Pilot 
Alpin ailesini ve Michelin La-
titude Alpin’i öneriyor. 

Performans ve güvenliğe 
büyük önem veren Miche-
lin, trafik kurallarına dikkat 
etmenin yanı sıra yol ve hava 
şartlarına uygun olarak lastik 
kullanımının önemine işaret 
ediyor. Bu konuda sürücüle-
rin kullandıkları lastiklerin 
teknik özelliklerine de dikkat 

etmesi gerektiğini vurgulayan 
Michelin, özellikle içinde bu-
lunduğumuz kış mevsiminde 
hava koşullarından dolayı 
araçların ıslak zeminde çok 
daha iyi tutunmasını sağlayan 
‘özel teknolojiyle donatılmış’ 
lastiklerin tercih edilmesini 
tavsiye ediyor. 

Bu konuda Michelin’in 
sahip olduğu, özel teknolo-
jiyle donatılmış kış lastikle-
rinin; marka ve desenlerin 
yanı sıra teknik ve güvenlik 
özellikleri şöyle; 

Michelin Alpin 6
Michelin Alpin 6’nın özel 

sırt deseni, gelişmiş tekno-
lojisiyle yasal sınır olan 1,6 
mm’ye kadar, ilk günkü per-
formansı korumasını sağlıyor. 
Aşındıkça değişen sırt deseni 
sayesinde yasal diş derinliğine 
kadar tahliye alanından ödün 
vermiyor. Bu sayede lastikler, 
yüksek yol tutuşu ile mükem-

Michelin Latitude Alpin
SUV’lar için emniyet ve 

hareket kontrolü sağlayan 
Michelin Latitude Alpin, 
Porsche, BMW, Mercedes 
tarafından homologe edildi. 
Çok oluklu sırt desenine sa-
hip olan lastikler, artan sayıda 
blok ve lamellere sahip lastik 
sırtıyla kar ve buz üzerinde 
daha iyi yol tutuşu ve frenle-
me imkanı sunuyor. 

Michelin CrossClimate+
Michelin’in devrim ni-

teliğindeki kış sertifikalı 
yaz lastiği Michelin Cross-

Climate, hem yaz hem 
de kış lastiklerinin üstün 
yanlarını tek bir lastikte 
birleştiriyor. Kuru zemin-
de kısa mesafede fren yap-
ma imkanı, ıslak zeminde 
frenlemede “B” derecesi ve 
kış mevsiminde kullanım 
için 3PMSF işaretine sahip 
Michelin CrossClimate, 
yeni jenerasyonu Michelin 
CrossClimate+ ile de uzun 
lastik ömrü, geliştirilmiş 
kış performansı ve konfor 
özellikleriyle sürücülere 
büyük avantajlar sağlıyor. 

omuz kısmında açık ve geniş 
aralıklı bloklu özgün sırt de-
senine de sahip. 
Michelin Pilot Alpin Ailesi 

ve Pilot Alpin 5 SUV
Pilot Alpin 5 ve Pilot Al-

pin 5 SUV’yi içeren ürüm ga-
mı, gerek binek gerekse yük-
sek performans grubu araçlar 
için zorlu kış koşullarında sü-
rücülerin tercihi oluyor. Her 
türlü kış koşulunda SUV’lar 
için güvenlik ve hareket ka-
biliyeti sunan Michelin Pilot 
Alpin 5 SUV lastikler, ge-
liştirilmiş fren performansı 
ve yüksek kızaklama direnci 
sunuyor. Mercedes-AMG 
GLC, BMW X3, Porche Ca-
yenne tarafından homologe 
edilen lastikler, simetrik sırt 
deseni ve fonksiyonel polime-
ri içeren yenilikçi bir formü-
lasyon ile kuru, ıslak ve karlı 
zemin performansını yeniden 
tanımlıyor.

Michelin’den Kış Dönemi İçin Lastik Alternatifleri
Michelin, hava şartlarının değişkenlik göstererek bölgesel iklim 
farklılıkların keskin bir şekilde yaşandığı ülkemizde, sürücülere kış 
lastikleri konusunda farklı alternatifler sunuyor.   

Prometeon; taş ocağı, maden ve inşaat 
sahaları gibi en zorlu arazi koşullarında çalışan 
kamyonlar için 13R22.5 ölçüsünde geliştirdiği 
yeni “TQ:01” serisini  pazara sundu.   
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gelen desteği vermeye devam 
edeceğiz’’dedi.

Shell Türkiye Ülke Baş-
kanı Ahmet Erdem, LNG 
istasyonunun açılış töreninde 
yaptığı konuşmada, şunları 
söyledi: “Ülkemizde ve dün-
yada enerjiye talep artıyor. 
Bu talebin, daha fazla ve daha 
temiz alternatif enerji kay-
naklarını kullanmaya ihtiyacı 
var. Bu çerçevede LNG, artık 
birçok ülkede lojistik sektörü 
için bir alternatif yakıt ol-
maya başladı. Enerji ve Tabii 
Kaynakları Bakanlığımızın 
yayınladığı Ulusal Enerji Ve-
rimliliği Eylem Planına ve U-
laştırma ve Altyapı Bakanlığı-

SHELL&TURCAS, kara-
yolu taşımacılığında alterna-
tif yakıt olarak kamyonlar-
da sıvılaştırılmış doğal gaz 
(LNG) kullanımına ilişkin 
Türkiye’de yeni bir dönem 
başlattı. Shell& Turcas, ulus-
lararası taşımacılık trafiğinin 
yoğun olarak gerçekleştiği 
İstanbul-Ankara Otoyolu ü-
zerinde bulunan Sapanca O-
toyol Hizmet Tesisi’ndeki 
istasyonun bulunduğu alanda 
Türkiye’nin ilk LNG istasyo-
nunu açtı. 

Açılışa Kocaeli Vali Yar-
dımcısı Dursun Balaban, U-
laştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Tehlikeli Madde ve Kombine 
Taşımacılık Genel Müdürü 
Cem Murat Yıldırım, Shell 
Türkiye Ülke Başkanı Ah-
met Erdem, Shell & Turcas 
CEO’su Felix Faber, Doğuş 
Otomotiv CEO’su Ali Bila-
loğlu ve Iveco Türkiye Genel 
Müdürü Hakkı Işınak katıldı.

Türkiye, Shell’in LNG 
istasyonu açtığı Avrupa’da-
ki 4. Sapanca istasyonu da 
Avrupa’da Shell’in 14’üncü 

LNG istasyonu oldu.  Shell, 
Avrupa’da 2020 sonuna ka-
dar 3 ülkede daha LNG istas-
yonu açmayı ve toplam sayı-
sını 30 istasyona ulaştırmayı 
hedefliyor.

Türkiye’nin ilk LNG istas-
yonu açılışında konuşan U-
laştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Tehlikeli Madde ve Kombine 
Taşımacılık Genel Müdürü 
Cem Murat Yıldırım açılış tö-
reninde yaptığı konuşmada; 
‘’Bugün ülkemiz için büyük 
bir gün. Türkiye yeni bir ya-
kıt türü ile tanıştı. Türkiye’de 
ilk LNG istasyonunu açan 
Shell & Turcas’a teşekkür 
ederiz. Shell’den isteğimiz, 
lojistik sektörünü destekleye-
cek şekilde LNG dolum istas-
yon sayılarını arttırması. Bu 
sayede çok daha kısa zamanda 
yollarda LNG yakıtı kullanan 
kamyon sayısının çoğaldığını 
görebileceğiz. Aynı zamanda 
temennimiz, LNG’nin yolcu 
taşımacılığında da kullanıl-
ması. Biz kamu olarak alter-
natif yakıt yatırımlarının ço-
ğalması konusunda elimizden 

kaynağıdır, karbon emisyonu 
yüzde 22’lere varan oranda 
daha azdır.  Bugün 97 yıldır 
sektörde bir çok yenilikte ol-
duğu gibi bir ilke daha imza 
atarak, LNG’yi Türkiye lojis-
tik sektörünün kullanımına 
sunmaktan mutluyuz.”

Karbon ayak izi kavramı-
nın her geçen gün önem ka-
zandığını ve alternatif yakıtlı 
araçlara olan talebin hızla 
artacağını ön gördüklerini 
belirten Doğuş Otomotiv 
CEO Ali Bilaloğlu şunları 
söyledi:“ LNG’nin önemli 
avantajlarından bir tanesi de 
yakıt tasarrufunun yanı sıra 
çevreci olması. Dizel yakıtlı 
motora göre daha sessiz olan 
LNG’li motor, karbondi-
oksit salınımını da yaklaşık 
yüzde 10 azaltıyor. Parçacık 
emisyonları neredeyse tama-
men ortadan kalkarken, azot 
oksit emisyonları da üçte bir 
oranında azalıyor. Sürdürü-
lebilir taşımacılık dünyasının 
lideri olma hedefimizde Shell 
gibi enerji firmalarının bu tip 
yatırımlarının çok önemli ol-

mızın yayınladığı Ulaşımda 
Enerji Verimliliğinin Artırıl-
masına ilişkin yönetmelikte 
de görüldüğü üzere ülkemiz-
de daha ekonomik ve çevreci 
alternatif yakıtların kullanımı 
teşvik ediliyor. Ülkemizi bu 
anlamda yeniliklere hazırla-
yan tüm kamu ve özel sektör 
kuruluşlarına teşekkür ede-
riz. İthalat maliyeti motorine 
göre daha düşük olan LNG, 
karayolu taşımacılığında kul-
lanıldığında cari açığa olumlu 
etki edecek. LNG kullanımı 
yakıt maliyetinde yüzde 25’e 
kadar tasarruf sağlanacağını 
öngörmekteyiz. LNG ayrıca 
daha temiz yanan bir enerji 

Türkiye’nin İlk LNG İstasyonu Açıldı
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Baş Şoför Yöneticisi Çağ-
layan Çetin kullandıkları las-
tiklerle ilgili yaptığı değerlen-
dirmede, “Şehirlerarası yolcu 
taşımacılığında, hizmet sek-
törü için elimizden gelenin en 
iyisini yapmaya çalışıyoruz. 
Memnuniyeti artırmak için 
düzenli olarak araç bakımla-
rımızı gerçekleştiriyoruz. En 
büyük giderlerimizin arasın-
da araç lastiklerinin olduğu-
nu söyleyebiliriz. Bu nedenle 
araçlarımızda kullandığımız 
lastiklerden en iyi performan-
sı almaya önem veriyoruz. A-
raçta sürüş güvenliği lastikten 
başlar, lastik yolu iyi tutarsa 
güvenlik de artar. Özellikle 

SÜHA&RH Turizm, oto-
büslerinde kullanmaya baş-
ladığı Continental’in Conti 
Hybrid HS3lastikleri ile km 
performansını artırırken ma-
liyetleri de düşürdü.

Özellikle uzun mesafe yol-
cu taşımacılığında faaliyet 
gösteren firmaların zorlu bir 
rekabet ile karşı karşıya ol-
duğunu belirten Continen-
tal Türkiye Kamyon Lastik-
leri Satış Müdürü Hartwig 
Kühn, “Otobüs firmaları, 
yolcuları güvenli bir şekilde 
istedikleri yere ulaştırırken 
aynı zamanda güvenlikten 
taviz vermeden maliyetleri 
de düşürmek istiyor. Bu ne-

denle bu firmalar için yakıt 
verimliliği ve yüksek km gibi 
özellikler en önemli konula-
rın başında geliyor. Tüm bu 
özellikler Continental’in las-
tikleri tarafından sağlanabili-
yor. Continental olarak yolcu 
taşımacılığında kullanılan 
lastiklerimizi geliştirirken gü-
venlik özelliklerine ek olarak 
km performansını da dikkate 
alıyoruz. Conti Hybrid HS3, 
iyileştirilmiş yuvarlanma di-
renci, kilometre performansı, 
ıslak zeminde frenlemeve yol 
tutuş ile yolcu taşımacılığın-
da yüksek güvenliğin yanı sıra 
maliyette de ciddi tasarrufu 
sağlıyor” dedi.

şul güven veren, olmazsa ol-
mazımız lastiktir.Bu nedenle 
de filomuzda Continental 
lastiklerini kullanmayı tercih 
ediyor, yenileme zamanında 
araçlarımızı Continental las-
tikleriyle donatıyoruz.” dedi.

4 senedir Continental las-
tik kullandığını belirten İb-
rahim Göktepe ise “Araçta 
sürüş güvenliği sağlayan fak-
törler içerisinde en önemlisi 
lastik. Özellikle kış ayların-
da lastikler daha da önemli. 
Continental ile 300 bin km 
civarında yol yaptım. Şu anda 
bu işi yapmış olan kimi ça-
ğırırsanız çağırın bu lastiğin 
300 bin kilometrede oldu-

ğuna inanmaz. Ama biz bu 
kilometreyi gerçekleştirdik.
Üstelik benim aracım ağır bir 
araç.” dedi.

17 senedir uzun yolda 
araç kullandığını söyleyen 
Hüseyin Yıldırım ise, “Yıl-
da yaklaşık 300-350 bin km 
yol yapıyoruz. Araçta uzun 
yolda güvenli seyahat edebil-
mek için lastikler çok önemli. 
Ancak bu sektörde maliyetler 
çok yüksek. Bu nedenle mali-
yeti de düşürmemiz gerekiyor. 
Örneğin başka bir lastikle 100 
bin kilometre yaparken Con-
tinental ile 200 bin kilometre 
yapıyor olmak elbette tercih 
sebebimiz” dedi.

kış mevsiminde lastiğin yol 
tutuşu, yolu kavraması, aracı 
süren kişi için daha büyük 
bir güven sağlar. Onun için 
de bizim için en önemli ko-

Süha&RH Turizm’in Tercihi Continental Oldu

Continental Türkiye Kamyon 
Lastikleri Satış Müdürü 

Hartwig Kühn

ye organizasyonu Castrol’ün 
faaliyet gösterdiği Bölge 
pazarları arasında dünya-
da en büyüklerden biri ko-
numunda bulunuyor. Bu 
güçlü yapılanma ile Castrol 
Türkiye’den dünya çapında 
önemli pozisyonlara atanan 
üst düzey yönetici sayısı da 
artmaya devam ediyor. 

Ocak 2020 itibariyle 
Castrol’ün global kapsamda 
stratejik öneme sahip iki böl-
gesi iki üst düzey Türk tara-
fından yönetilecek. 2015 yı-
lından bu yana Hindistan’da 
Bölge Başkanlığı görevini 

CASTROL’ÜN Türk yöne-
ticileri, global yapılanmanın 
önemli adımlarında yer alma-
ya devam ediyor.

Castrol Hindistan Baş-
kanı Ömer Dormen, Cast-
rol Avrupa Başkanı olarak 
Londra’daki görevine atanır-
ken; Castrol Global Marin ve 
Enerji iş birimi lideri Kamu-
ran Yazganoğlu ise LATAM 
(Latin Amerika), Rusya ve 
TUCA (Türkiye, Ukrayna 
ve Orta Asya) Başkanı göre-
vine getirildi.

Türkiye’deki merkez ofis, 
Castrol dünyası içinde 11 

ülkeyi İstanbul’dan yöne-
tiyor. İnsan, teknoloji ve 
tesislerine büyük yatırımlar 
yapmaya devam eden Türki-

Marin ve Enerji bölümü lide-
ri ve Ömer Dormen ile bir-
likte, Castrol Liderlik Ekibi 
Başkan Yardımcılarından 
bir tanesi olarak görev ya-
pan Kamuran Yazganoğluda 
yine 1 Ocak 2020 tarihin-
den itibaren Latin Amerika, 
Rusya ve TUCA Başkanlığı 
görevlerini üstlenecek. Yaz-
ganoğlu geçmişte, Global 
Transformasyon Direktörü, 
Türkiye Ukrayna Orta Asya 
Direktörü, BP Türkiye LPG 
Genel Müdürü pozisyonla-
rında görev aldı.

Her iki yönetici de Castrol 

global liderlik ekibinde Baş-
kan Yardımcılığı pozisyonla-
rıyla yer alacak. 

sürdüren Ömer Dormen, 
Castrol Liderlik Ekibindeki 
Başkan Yardımcılığı pozis-
yonuna ek olarak, 1 Ocak 
2020 itibariyle Castrol Avru-
pa Başkanı olarak Londra’da 
görev alacak. 1985 yılından 
bu yana Castrol’de yöneti-
cilik yapan Dormen şimdiye 
kadar Türkiye, Orta Doğu, 
Orta Asya, Rusya, İskandi-
navya ve Güney Asya’daki 
akaryakıt ve madeni yağ iş 
birimlerinde önemli pozis-
yonlarda çalıştı.

2000 yılında Castrol’e ka-
tılan ve hali hazırda Global 

Castrol Batı’nın İdaresini Türk Yöneticilere Bıraktı

Castrol LATAM, Rusya ve 
TUCA Başkanı 

Kamuran Yazganoğlu

Castrol Avrupa Başkanı
Ömer Dormen

duğunu düşünüyoruz. Diğer 
yakıt türlerine göre rekabetçi 
bir hale gelen alternatif yakıt-
lı araçlar ile hem karlı hem de 
çevreci bir tercih yapan fir-
malarımızın çoğalmasını ve 
bu tip yatırımların önünün a-
çılmasını temenni ediyoruz.”

Türkiye’de ilk LNG fi-
lo yatırımını gerçekleştiren 
Acapet Taşımacılık Şirket 
Müdürü İbrahim Aytekin, 
açılışta yaptığı konuşmada, 
şunları söyledi: “Türkiye 
olarak petrol ve türevle-
rindeki dışa bağımlılığımız 
hepimizin bildiği bir konu. 
LNG,dizel yakıta göre uygun 
maliyetli olmasının yanı sıra 
çevreci bir yakıt. LNG’nin 
her türlü taşımacılığın ya-
nı sıra diğer sektörlerde de 
sistem içine alınması gerek-
tiğine inanıyoruz. Türkiye 
olarak alternatif yakıtların 
kullanılması yönünde alt-
yapımızı oluşturup süratle 
sistemlerimiz içine bu yakıtı 
adapte etmemiz gerekiyor. 
Biz de gelecek nesillere teda-
rik alanında öncü bir şirket 
olduğumuzu aktarabilmek 
için Shell’in bu projede çö-
züm ortağı olduk.”
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Tamamen Türk mühen-
dislerinin geliştirdiği ve 
Türkiye’de üretilen Ford 
Trucks araçları filosuna 
kattıkları için mutlu olduk-
larını belirten Arkas Lojis-
tik CEO’su Onur Göçmez, 
şunlar kaydetti: “Geçtiğimiz 
aylarda filomuzu büyütmek 
ve verimliliğini artırmak 
üzere 55 adet ITOY ödüllü 
F-MAX’in siparişi için Ford 
Trucks’la geniş çaplı bir iş 
birliği gerçekleştirdik. Sipa-
rişlerimizin bir kısmını teslim 
almış, operasyonlarımızda 
kullanmaya başlamıştık, şim-
di de teslimatın hepsi tamam-
landı. Bugün de bu vesileyle 

Gaziantep merkezli Eyüp 
Lojistik’in satın aldığı çeki-
ciler, MAN’ın Ankara, Ak-
yurt’taki tesislerinde düzen-
lenen törenle teslim edildi. 
MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Ankara Şube 
Kamyon Satış Müdürü Tay-
fun Kazazoğlu’nun ev sahip-
liğinde düzenlenen törene 
Eyüp Lojistik adına Yılmaz 
Çevik katıldı. 

Eyüp Lojistik’in müşterile-
rinin tüm lojistik ihtiyaçlarını 
en ideal şekilde karşıladığına 
vurgu yapan Yılmaz Çevik, 
“Tüm hizmetlerimizde orta-
ya koyduğumuz mükemmeli-
yetçi yaklaşım, aynı zamanda 
her alandaki alt yapımızın 
kalitesini de ortaya koyuyor. 

FORD Otosan’ın ağır ticari 
markası Ford Trucks ve bü-
yüme hedefleri doğrultusun-
da filo yatırımlarına devam 
eden Arkas Lojistik, iş birlik-
lerini büyüterek sürdürüyor.

Arkas Lojistik, filosunu 
güçlendirmek ve verimliliğini 
artırmak amacıyla 4 milyon 
750 bin Avro değerinde 55 
adet ‘2019 Uluslararası Yılın 
Kamyonu (ITOY)’ ödüllü 
F-MAX yatırımı yaptı. Tes-
limatın tamamlanmasının 
ardından Arkas Lojistik ve 
Ford Trucks yöneticileri Ford 
Otosan Sancaktepe Ar-Ge 
Merkezi’nde biraraya geldi.

Ziyarete Arkas Lojistik 

EYÜP Lojistik, 12 adet 
MAN TGS 18.420 4X2 BLS-
UY tipi çekici ile filosunu 
daha da güçlendirirken, Ek-
pet İnşaat, filosunu 12 adet 
MAN kamyon kattı.

Eyüp Lojistik, son yatı-
rımında MAN’ı tercih etti. 

CEO’su Onur Göçmez, Ar-
kas Lojistik Genel Müdürü 
Serhat Kurtuluş’un yanı sıra 
Ford Trucks Genel Müdür 
Yardımcısı Serhan Turfan, 
Ford Trucks Türkiye Direk-
törü Burak Hoşgören ve Ford 
Trucks Türkiye Satış Müdü-
rü Murat Bakış katıldı. 

Ford Trucks tarafından 
Arkas Lojistik’e plaket tak-
dim edilirken, Arkas Lojistik 
yöneticileri Ford Otosan’ın 
1960 yılından bu yana devam 
eden Ar-Ge fonksiyonları ve 
tesislerini yakından inceleye-
rek ITOY ödüllü F-MAX‘in 
5 yıl süren geliştirme süreciy-
le ilgili önemli bilgiler aldı. 

Eyüp Lojistik, 12 adet MAN 
TGS 18.420 4X2 BLS-UY ti-
pi çekici ile filosunu daha da 
güçlendirdi.

Uluslararası nakliye, depo-
lama, özel proje taşımacılığı 
gibi lojistik sektörünün bir-
çok alanında hizmet veren 

ise, “Lojistik sektörünün 
köklü firmalarından Arkas 
Lojistik’le iş birliği yapmak-
tan ve uluslararası ödüllü F-
MAX’i tercih etmelerinden 
dolayı oldukça mutluyuz. 
Arkas Lojistik’le halihazırda 
uzun yıllara dayanan bir iş 
birliğimiz var. Şimdi, F-MAX 
ile bu iş birliğinde yeni bir 

İbrahim Altun, “MAN ola-
rak, üretimden satışa ve satış 
sonrası hizmetlere kadar her 
alanda müşteri odaklı bir yak-
laşım sergiliyoruz. Dolayısıyla 
müşterilerimizle uzun soluk-
lu ve güçlü iş birliklerimiz 
bulunuyor” diyerek, Eyüp 
Lojistik ile gerçekleştirdikleri 
bu iş birliğinin, daha uzun yıl-
lar gelişerek devam edeceğine 
dair inancını belirtti.

Ekpet İnşaat, kısa sü-
re önce filosuna kattığı 10 
adet MAN TGS 41.420’den 
duyduğu memnuniyetle, 12 
araçlık yeni yatırımında da 
MAN’ı tercih etti. 

Ekpet İnşaat’ın aldığı 12 
adet MAN TGS 41.460 
kamyonlar, MAN’ın Kon-
ya’daki tesislerinde ger-
çekleştirilen törenle teslim 
edildi. MAN Kamyon ve 
Otobüs Ticaret A.Ş. Konya 
Şube Kamyon Satış Müdürü 
DoğucanSuyani’nin ev sahip-
liğinde düzenlenen teslimat 
törenine Ekpet İnşaat adına 
Makine İkmal Müdürü Al-
per Atayık katıldı.

Yeni araç yatırımlarında, 
Ekpet İnşaat Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcıları Sel-
man Reşitoğlu, Veysel Reşi-
toğlu ve Osman Reşitoğlu ile 

sayfa daha açıldı. F-MAX’in 
Arkas Lojistik’e önümüzdeki 
dönem büyük avantajlar sağ-
layacağına inanıyoruz. Bize ve 
markamıza duydukları güven 
için çok teşekkür ederiz. Yeni 
F-MAX’lerin hayırlı uğurlu 
olmasını ve iş birliğimizin 
uzun soluklu olmasını diliyo-
rum” diye konuştu.

Finans Koordinatörü Ferhat 
Eriş’ten oluşan komitenin al-
dığı karardaMAN araçlarının 
niteliklerinin yanı sıra satış ve 
satış sonrasında gördükleri 
ilgi ve yaklaşımın etkili oldu-
ğunu belirten Ekpet İnşaat 
Makine İkmal Müdürü Al-
per Atayık, “MAN, araçları 
ile olduğu kadar yöneticilerin 
bizlere göstermiş olduğu ilgi 
ve satış sonrası hizmetlerde 
sundukları doğru yaklaşım-
lardan da memnun kaldık. 
Dolayısıyla ilk 10 aracımızın 
ardından yeni 12 araçlık ya-
tırımımızda da MAN’ı tercih 
ettik” dedi. 

MAN’ın ‘yaşam boyu iş 
ortakları’ olarak kabul etti-
ği müşterilerinin her zaman 
yanında olduğunu belirten 
MAN Kamyon ve Otobüs Ti-
caret A.Ş. Konya Şube Kam-
yon Satış Müdürü Doğucan-
Suyanida, “MAN olarak her 
aşamada müşteri odaklıyız. 
Araçlarımız üretilirken de, 
satış sırasında da ve satış son-
rasında da bu yaklaşım geçer-
li. O nedenle işbirliklerimiz 
uzun soluklu olarak gelişiyor. 
Erpet İnşaat ile de işbirliğimi-
zin, gelişerek daha uzun yıllar 
süreceğine olan inancım tam-
dır” açıklamasında bulundu.

gerek performans ve yakıt tü-
ketimi gerekse teknolojik do-
nanımları ve sahip olma mali-
yeti bakımından çok memnun 
olduğumuz F-MAX’in geliş-
tirme süreçleri hakkında bilgi 
sahibi olduk. F-MAX, lojistik 
operasyonlarımızda bize ö-
nemli bir verimlilik ve maliyet 
tasarrufu sağlıyor, gücümüze 
güç katıyor. Özmal kara filo-
muz, uzman iş ortaklarımız 
ve çalışanlarımız ile lojistiğin 
arkasındaki güç olmaya ve 
büyük taşıma projelerinde yer 
almaya ve ekonomimize değer 
üretmeye devam ediyoruz.” 

Ford Trucks Türkiye Di-
rektörü Burak Hoşgören 

Bu doğrultuda hizmet kalite-
mizin en temel unsurlarından 
biri de hiç şüphesiz yaklaşık 
200 araçlık filomuzdur. Filo-
muzu daha da güçlendirmek 
için gerçekleştirdiğimiz 12 
çekicilik son yatırımımızda 
da; araç niteliklerinin yanı 
sıra işletme giderleri ve satış 
sonrası hizmetlerde sunulan 
cazip avantajlar nedeni ile 
tercihimizi MAN’dan yana 
kullandık” şeklinde konuştu. 

Satışı gerçekleştiren MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. İstanbul Şube Kamyon 
Satış Müdürü İbrahim Altun 
da, MAN’ın ‘yaşam boyu iş 
ortağı’ iş ortağı olarak kabul 
ettiği müşterilerini her alan-
da odağına aldığını vurguladı. 

Arkas Lojistik Ford Trucks
Çekicilerle Filosunu Genişletti

Eyüp Lojistik ve Ekpet İnşaat’ın Tercihi MAN Oldu
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FILO yenileme ve genişletme 
kapsamında yılın en büyük 
yatırımına imza atan Netlog 
Lojistik, yaptığı testlerin ardın-
dan Renault Trucks ile anlaşa-
rak 150 adetlik T 480 çekici 
satın aldı. 

Renault Trucks ve Netlog 
Lojistik arasında yapılan araç 
alım teslimat töreni 10 Ocak’ta 
yapıldı. Renault Trucks Dünya 
Başkanı Bruno Blin ve Netlog 
Lojistik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Şahap Çak’ın da katıldığı 
törene; Renault Trucks Türki-
ye Başkanı Sebastien Delepine, 
Renault Trucks Türkiye Satış 
Direktörü Ömer Bursalıoğlu 
ile Netlog Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Gö-
kalp Çak, Netlog Lojistik Tica-
ri Operasyonlar Başkanı Olcay 
Sunucu katıldı.

Delepine: “T 480’in 
en büyük satışı Netlog’a”
Renault Trucks Türkiye 

Başkanı Sebastien Delepi-
ne şunları söyledi: “Renault 
Trucks ve Netlog Lojistik 
arasındaki işbirliği aslında çok 
daha gerilere,  yaklaşık 15 yıl 
öncesine dayanıyor. Bizi bir 
araya getiren 150 adetlik araç 
teslimatından çok memnu-
nuz. Netlog ilk Euro 6 araç 
teslimatı yaptığımız firmaydı. 
Bu T 480’in en büyük satı-
şı. Netlog’da ki araç sayımız 

250’ye geldi. T gamı ile iş or-
taklarımıza en iyi çözümü su-
nuyoruz. Performans, sürücü 
konforu ve en önemlisi toplam 
alım maliyetinde en iyi çözü-
mü sunuyoruz.

Hem Türkiye’de ki hem de 
araçların operasyonda olacağı 
Avrupa’da ki çok geniş yaygın 
servis ağımıza da burada önem-
li bir pay düşüyor. Bin 450 adet 
servis ile müşterilerimize hiz-
met veriyoruz. Bu da uluslar 
arası lojistik firmalarının araç-
larının devamlı yolda kalması 
anlamında büyük bir avantaj” 
ifadesini kullandı.

Delepine, ürünlerinin Tür- 
kiye’de iyi algılandığını ve T Ga-
mı ile 2019 yılında Türkiye’de 
en çok satılan ithal çekici mar-
kasının Renault Truck olduğu-
nu da sözlerine ekledi.

Blin: “2020’ye 
Netlog teslimatıyla 

başlamaktan mutluyuz”
Daha sonra söz alan Renault 

Trucks Dünya Başkanı Bru-
no Blin ise Renault Trucks’ın 
Türkiye’deki büyüme hedef-
lerine paralele olarak 2020 
senesini 150 adetlik Netlog 
Lojistik’e yapılan teslimatla 
başlatıyor olmaktan mutluluk 
duyduklarını belirtti. 

Bilin, amaçlarının müşteri-
lerinin başarılarını artırmak ol-
duğunu söyleyerek, “Bizim için 

iş ortaklarımızla uzun dönem-
li işbirlikleri geliştirmek çok 
önemli. Teknolojik olarak üst 
seviyede olan ürünlerimize çok 
güveniyoruz. En önemli odak 
noktamız müşterilerimizin top-
lam alım maliyetlerini kaliteli 
ürünlerimizle düşürmek. En 
büyük amacımız müşterileri-
mizin başarısı sağlayabilmektir. 
En düşük yakıt tüketimine, en 
düşük bakım onarım giderleri-
ne ve araçların en uzun süre yol-
da kalmasına ihtiyaç var” dedi.

Netlog Lojistik Ticari 
Operasyonlar Başkanı Ol-
cay Sunucu, Renault Trucks 
çekicileri 2008’den, T serisi 
çekicileri ise 2015’ten bu ya-

na kullandıklarını belirterek,  
“Sadece lojistik ve nakliye 
değil, tedarik zinciri yöneti-
minden e-ticaret yönetimine 
kadar Türkiye’nin en büyük 
servis sağlayıcısı haline geldik. 
2020 yılının ilk yatırımını 
yaptığımız bu dönemde Rena-
ult Trucks’ın bize verdiği des-
teğe, olumlu yaklaşıma ve za-
manında yaptıkların teslimat 
için teşekkür ediyoruz” dedi.

Farklı marka çekicilerin de 
yer aldığı detaylı bir karşılaştır-
ma sürecinin ardından Renault 
Trucks’ın sona kaldığını söyle-
yen Sunucu, araçların genelde 
Türkiye içi operasyonlarda 
kullanılacağını belirtti. 

Gökalp Çak: 
“Türk ekonomisinde 

yaşanan daralma 
kalıcı olmayacaktır”

Araç filolarının sürekli bü-
yüdüğünü ve araç yatırımı 
yaparken birçok etkeni değer-
lendirdiklerini söyleyen Net-
log Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Gökalp 
Çak, “Sürücülerin de ne dü-
şündüğü çok önemli. En uygun 
maliyetle araç almak değil, hem 
şirketin hem sürücülerin mut-
lu olduğu araç önemli. Renault 
Trucks, sürücülerimizin de iş-
letmemizin de tercih ettiği bir 
marka” dedi. 

Filolarında farklı segment-

lerde 4 binin üzerinde araç 
olduğunu ifade eden Çak, fi-
lolarının yaş ortalamasının ise 
3 yaşın altında olduğunu kay-
detti. Çak, yaptığı değerlen-
dirmede şunları söyledi: “2019 
Türkiye için çok iyi olmadı. 
Önemli olan dalgalı denizlerde 
gemiyi nasıl kullandığınız. Biz 
geçen yıl iyi bir sene geçirdik. 
Bizim farkımız; gelirlerimizin 
yüzde 50’sinin yurtdışından 
olmasıyla dengeli bir yapıda 
olmamız. O yüzden döviz dal-
galanması bizi çok etkilemedi. 
Birçok sektörde daralma yaşan-
dı ama bu kalıcı olmayacaktır. 
Bir süre böyle devam eder ama 
biz bugüne ve seneye oynayan 
bir şirket değiliz. Yatırımla-
rımız geleceğe yöneliktir. Şu 
anda satın alma için yaptığımız 
görüşmeler var” diye konuştu.
Şahap Çak: “Yatırımlarımız 

devam ediyor”
Yapılan yatırımın sadece 

150 adet çekici ile sınırlı ol-
madığını ve dağıtım araçları 
kamyon gibi farklı modeller-
den çok sayıda araç yatırımı da 
yaptıklarını açıklayan Netlog 
Lojistik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Şahap Çak da sürücülerin 
çekiciden memnun olması ge-
rektiğini vurguladı. Sürdürü-
lebilirlikte Renault Trucks’ın 
kendini ispat etmiş bir mar-
ka olduğunu kaydeden Çak,  
markanın Türkiye’de köklü 
bir geçmişe sahip olduğunu ve 
şu an başarılı bir ekiple çalış-
malarını sürdürdüğünü sözle-
rine ekledi.

Renault Trucks’tan Netlog Lojistik’e
150 Adetlik Dev Çekici Teslimatı
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Filolar Tırsan İle Genişlemeye Devam Ediyor
DSV, tercihini Tırsan’dan 
yana kullanarak filosuna 
Kässbohrer K.SCS M Mega 
Tenteli Perdeli araçlar ekler-
ken, gıda taşımacılığı firmala-
rından Prestij Dağıtım Nakli-
yat, ise filosunu 20 adet Tırsan 
Perdeli Maxima Plus T.SCS 
X+ aracı ile güçlendirdi.

DSV, filo yatırımında ter-
cihini Tırsan kalitesinden 
yana kullandı ve filosuna 
Kässbohrer K.SCS M Mega 
Tenteli Perdeli araçlar ekledi. 
Teslimat törenine; DSV Equ-
ipment Kıdemli Direktörü 
Søren Lund, DSV Equipment 
Direktörü Flemming Steiness, 
DSV Road Holding Ekipman 
Departmanı Müdürü Ronni 
Rosendal ve Tırsan Treyler 
Kilit Müşteriler Satış Koordi-
natörü Mehmet Önen katıldı.

DSV Equipment Kıdemli 
Direktörü Søren Lund, kaliteli 
ürünler sunan, verimli çalışan 
ve müşterilerine değer katan 
yeni iş birliklerine verdikleri 
önemi vurgulayarak, “Filo ya-
tırımımız için tercih ettiğimiz 

Kässbohrer K.SCS M Mega 
Tenteli Perdeli araçlar, KTL 
teknolojisi ve sağlam şasisi ile 
intermodal taşımalarımız için 
mükemmel bir çözüm sunu-
yor. Hem P400 sınıfı e-f-g-i 
vagon tiplerine uyumlu tren-
yolu taşımacılığı hem de ge-
mi taşımacılığına uygun olan 
K.SCS M, çok yönlü operas-
yonlarımızı kusursuz bir şekil-
de gerçekleştirmemizi sağlıyor. 
Tırsan, firmamızın ihtiyaç 
duyduğu her konuda bize hızlı 
çözüm sundu. Bundan dolayı 
Tırsan ile iş birliği yapmaktan 
büyük memnuniyet duyuyo-
ruz ve filomuzu Tırsan’ın ka-
liteli araçları ile güçlendirmeye 

devam edeceğiz” açıklamasın-
da bulundu.

Tırsan Treyler Kilit Müş-
teriler Satış Koordinatörü 
Mehmet Önen ise yaptığı ko-
nuşmada; “Tırsan olarak, ‘Şasi’ 
kategorisinde Treyler İnovas-
yon 2019 ödülünü kazanan 
Multifonksiyonel Konteyner 
Şasi K.SHG AVMH aracı, pa-
zarın en hafif Swap Body aracı 
K.SWAU CL ve sağlamlığı ile 
ön plana çıkan perdeli treyler 
serileri dahil tüm intermodal 
ürün yelpazesini kapsayan en 
geniş ürün gamını sunuyoruz. 
Tırsan’ın sürekli gelişme yak-
laşımının mükemmel örnekle-
ri olan bu araçlarımızla, çevre 

dostu intermodal taşımacılıkta 
DSV’yi destekleyerek, şirketin 
CO2 salımını azaltmasına kat-
kıda bulunacağız. Son olarak 
teslimatı yapılan K.SCS M 
Mega Tenteli Perdeli araçları-
mız, gelişmiş güvenlik özellik-
lerinin yanı sıra operasyonel 
verimliliği artıran çok yönlü 
taşıma seçenekleri sunmakta-
dır. Aracın her iki yanında bu-
lunan televrelerde ve zeminin 
ortasında dikme baba yuvaları 
ve dikme babalar ile donatı-
lan K.SCS M, müşterilerimize 
operasyonlarında güvenli taşı-
ma imkanı sunmaktadır. Ayrı-
ca K.SCS M, televre üzerinde 
her iki tarafta 118 adet delik 

bulundurarak, yük bağlama 
çeşitlerini artıran ve Code XL 
Sertifikasyonu için uygun olan 
patentli K-Fix Yük Güvenlik 
Sistemi ile sunulmaktadır. 

Gıda taşımacılığı firmala-
rından Prestij Dağıtım Nakli-
yat, araç yatırımında tercihini 
yine Tırsan’dan yana kullana-
rak, filosunu 20 adet Tırsan 
Perdeli Maxima Plus T.SCS 
X+ aracı ile güçlendirdi.

Tırsan’ın Adapazarı fabrika-
sında gerçekleştirilen teslimat 
törenine; Prestij Dağıtım Nakli-
yat İdari İşler Müdürü Savaş Ay-
vaz ve Tırsan Treyler Satış Tem-
silcisi Orkun Demir katıldı.

Teslimat töreninde açıkla-

malarda bulunan Prestij Da-
ğıtım Nakliyat İdari İşler Mü-
dürü Savaş Ayvaz, Tırsan’ın 
kalitesine vurgu yaparak, 
“Araçlarının sahip olduğu 
üstün güvenlik özellikleri ile 
fark yaratan Tırsan’ın filomuz 
için en doğru tercih olduğuna 
inanıyoruz. Son teknoloji ile 
donatılan araçlarıyla Tırsan, 
firmamızın operasyonel işle-
rine de kolay ve hızlı çözüm 
avantajı sunuyor. Bu nedenle 
araç yatırımımızda tercihimizi 
yine Tırsan kalitesinden yana 
kullanarak, filomuzu 20 adet 
Tırsan Tenteli Perdeli Ma-
xima Plus T.SCS X+ treyler 
ile güçlendirme kararı aldık. 
Tırsan Tenteli Perdeli Maxi-
ma Plus, operasyonlarımızda 
verimliliğimizi artırırken, ta-
şımalarımızı en güvenli şekilde 
yapmamızı sağlıyor. Ayrıca, 
araçların sahip olduğu K-Fix 
sistemi, daha fazla yükleme 
imkânı sunuyor ve yükleme 
esnasında ekstra kaldırma 
özelliği ile operasyonel hız ve 
verimlilik avantajı sağlıyor. 
Tırsan ile olan iş birliğimizin 
uzun yıllar devam edeceğine 
inanıyoruz” dedi.



LOJİSTİK

birinin, kara yolu ve sürücü güven-
liğinin sağlaması olduğunu belirten 
Soylu, bu adımın 5 yıllık bir zaman 
periyoduna yayıldığını belirtti.

Soylu, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığının takograf ile ilgili bir de-
taya önem verdiğine işaret ederek, 
“Detay şuydu; kademeli bir geçiş 
sağladı. Araçların modellerine göre 
bir geçiş sağlamaya çalıştı. En niha-
yetinde son kademe yani son model 
araçlara geldi. O da 31 Aralık 2019 
tarihinde sona erdi” bilgisini verdi.

Ulaştırma Bakanlığı açısından 
yükün takibinin de önemli olduğu-
na işaret eden Soylu, şöyle devam 

etti: “Bu konuda 31 Aralık’ta gerek 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ge-
rekse Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığının ortaya koymuş olduğu bu 
değerlendirmelerin tarihi sona erdi. 

büyük katkı sağlayacak. 
Wabco Yönetim Kurulu Başkanı 

ve CEO’su Jacques Esculier, tören-
de yaptığı konuşmada, “bir oto-
motiv ülkesi” olarak adlandırdığı 
Türkiye’nin dünyanın en güçlü 20 
ekonomisi arasında yer aldığını ve 
büyüme potansiyelinin çok yüksek 
olduğunu belirtti. Ülkemize duy-
dukları güvenin altını çizen Esculi-
er, Wabco’nun küresel stratejisinde 
Türkiye’deki müşterilerinin ve te-
darikçilerinin önemli bir yer tuttu-
ğunu ifade etti.

Rens: “Türkiye’ye güveniyoruz”
Türkiye’nin özellikle altyapı ve 

sağladığı lojistik imkanlarıyla yatı-
rım yapılacak en önemli ülkelerden 
biri olduğunu söyleyen Wabco’nun 
EMEA Bölgesi CEO’su Nick Rens, 
“Sakarya fabrikasıyla, Wabco olarak 
Türkiye’nin sahip olduğu üretim 

TÜRKIYE’DE ilk olarak Ocak 
2014 itibariyle kullanılması zorunlu 
hale gelen dijital takograf, ilk başta 
gerekli teknik altyapısının hazırlan-
ması için uygulanması ertelenirken 
son olarak da nakliyecilerin tepkile-
rinin merkezinde kaldı. 1 Ocak 2020 
itibarıyla yürürlüğe giren dijital ta-
kograf uygulamasının ardından Tür-
kiye genelinde farklı şehirlerde yur-
tiçi nakliyeciler ve bireysel kamyon 
sahipleri yol kapatma eylemi yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 
takograf düzenlemesi hakkında yap-
tığı açıklamada, 2012’de özellikle 
kara yolundaki yolcu ve yük taşı-

macılığı için manuel takograflardan 
dijital takograflara geçilmesine yö-
nelik kademeli düzenleme getiril-
diğini hatırlattı. Bu düzenlemenin 
getirilmesinin temel sebeplerinden 

OTOMOBIL ve ticari araçların 
güvenliğini, verimliliğini ve bağla-
nabilirliğini artıran, fren kontrol 
sistemleri ve diğer ileri teknoloji-
leri geliştiren Wabco, Türkiye’de-
ki ilk üretim tesisinin temellerini 
Sakarya’da attı.

40 bin metrekare alanda ilk etap-
ta 8 bin metrekare üzerine 20 mil-
yon dolarlık yatırımla kurulacak ve 
7 ayda tamamlanacak fabrika 300 
kişiye istihdam sağlayacak. İkinci 
etap tamamlandığında ise bu rakam 
600 kişiye çıkacak. Wabco, bu fabri-
kada üreteceği fren körüğü, hidrolik 
fren, kampanalı fren, krank mili ve 
kompresör gibi ürünleri iç pazara 
sunmanın yanı sıra üretiminin bü-
yük bölümünü başta Avrupa ülkele-
ri olmak üzere tüm dünyada çalıştığı 
otomobil ve ticari araç üreticilerine 
ihraç ederek, Türkiye ekonomisine 

Böylece iş, İçişleri Bakanlığına geçti. 
Bizim denetlemelerimiz doğal ola-
rak başladı. Burada 31 Aralık 2019 
tarihine kadar bir yoğunlaşma söz 
konusu oldu. Bu arada sektörden 
de talepler geldi. ‘Biz bu tarihi biraz 
daha uzatabilir miyiz?’ diye. Nakliye 
sektörünün bir yoğunluk yaşadığını 
ve bu yoğunlukta yetiştiremedikle-
rini ifade ettiler.

Yaklaşık 350 bin araç dijital ta-
kograf sahibi oldu. 150 bin araç da 
henüz 31 Aralık 2019’un bitmesine 
rağmen takograf takamadı. Ortada 
bir cari durum söz konusu. 10 Tem-
muz 2020 tarihine kadar, yani 6 aylık 
bir ek süre ihtiyacı olduğu değerlen-
dirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğımız da bir yönetmelik hazırladı.”
“Dijital Takograf Zorunluluğun 

Amacı Sürücülerin Sosyal 
Haklarının Korunması”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın-
dan yapılan açıklamada ise takograf 
cihazının, yük ve yolcu taşımacılığı 
yapan otobüs, kamyon ve çekiciler-
de sürüş ve dinlenme süreleriyle ara-
cın aşırı hız bilgilerini kayıt altına 
almak amacıyla kullanılan bir cihaz 
olduğu hatırlatıldı.

Bu cihazların da diğer ölçü aletle-
ri gibi güvenilir olması, doğru ayarlı 
çalışması, periyodik olarak kontrol 
edilmesi ve kaydettiği verilere dışarı-
dan müdahale edilmemesi gerektiği 

ve mühendislik kabiliyetlerinden 
de faydalanabileceğiz. Bu sayede, 
Wabco’nun bölgedeki rekabet gü-
cünü daha da artıracak, müşteri-
lerimizle çok daha yakın bir bağ 
kurabilecek ve Türkiye’den Avrupa 
ve Orta Doğu’ya ürün akışını daha 
kolay sağlayabileceğiz” dedi. 

Wabco’nun 1982 yılından bu 
yana Türkiye’de, ticari araç endüst-
risinde, sağlam temellere dayanan 
işbirlikleri ve güçlü bir pazar fa-
aliyeti sürdürdüklerini söyleyen 
Wabco Türkiye Genel Müdürü 
Kâzım Eryılmaz, tesisin hizmete 
geçmesiyle birlikte, Wabco’nun 
yüzde 100 yerlileştirme hedefiyle 
hareket edeceğini belirtti. Bu saye-
de, yüksek kaliteli bir üretim plan-
landığını söyleyen Eryılmaz, iç ve 
dış pazardaki müşterilere daha hızlı 
ulaşmayı amaçladıklarını aktardı. 

Dijital Takograf Uygulaması 
Temmuz 2020’ye Kaldı

2018’de Türkiye’de Lojistik 
Merkez Açan Wabco’nun 
İkinci Yatırımı Fabrika Oldu

U-ETDS sistemi 
30 Haziran’a ertelendi

Yapılan eylemlerin ardından 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bir 
açıklamayla uygulamayı Haziran 
ayına ertelediğini bildirdi. Yapılan 
açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“4925 sayılı Karayolu Taşıma Ka-
nunu (KTK) ve Karayolu Taşıma 
Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde fa-
aliyette bulunmak üzere adlarına C2, 
C3, Kİ, K3, Ll, L2, Mİ, M2, Nl, N2, 
Pl, P2, Rl, R2, Tl ve/veya T2 yetki 
belgesi düzenlenen firmaların KTY 
hükümleri gereğince U-ETDS siste-
mine veri gönderme zorunluluğu ile 
sayısal takograf ünitelerindeki verile-
rin gönderilmesine ilişkin uygulama 
01.01.2020 tarihinde başlatılmıştır.

Ancak bahse konu firmaların U-
ETDS sistemine uyum sağlamak 
ve faaliyette bulundukları taşıtlara 
ilişkin sayısal takograf ünitelerinde-
ki verilerin gönderilmesi için gerekli 
hazırlıkları ve altyapılarını henüz ta-
mamlayamaması üzerine, mağduriyet-
lerin önüne geçilmesi ve söz konusu 
altyapının tamamlanabilmesi amacıy-
la KTY çerçevesinde uyarma müeyyi-
desinin uygulanması 30 Haziran 2020 
tarihine kadar ertelenmiştir.”

Ofisi’yle, Türkiye’deki tedarikçi-
lerinden yılda 55 milyon dolardan 
fazla satın alma gerçekleştiren Wab-
co, Türkiye’deki yatırımlarına son 
yıllarda önemli ölçüde ağırlık veri-
yor. 2018 yılında İstanbul’da lojis-
tik ve dağıtım merkezini de hizmete 
açan firma, önümüzdeki 4 yıl içinde 
işbirliği yaptığı yerli tedarikçi sayısı-
nı 32’ye, yıllık satın almasını ise 120 
milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

aktarılan açıklamada, şu ifadeler kul-
lanıldı: “2012 yılında takograf uygu-
lamalarının amacına hizmet etmesi 
için çeşitli düzenlemeler yapmıştır. 
Bu düzenlemeler kapsamında, dijital 
takografa geçişle ilgili araç model yıl-
larına bağlı 5 yıllık bir takvim belir-
lenmiş ve 2014 yılında süreç kademeli 
olarak başlatılmıştır. Dijital takografa 
geçiş için değişim sürecine mevzuatta 
tanınan süre 31 Aralık 2019 tarihinde 
son bulmuştur. Ancak, son kademede 
bulunan araç sayısının önceki yıllara 
göre fazla olması ve geçiş işlemlerinin 
son günlere bırakılması yıl sonunda 
yoğunluk oluşturmasıyla 30 Haziran 
2020 tarihine kadar ertelenmiştir” 
ifadesi kullanıldı.

Dijital takograf zorunluluğunun 
amacı; sürücülerin sosyal hakları-
nın korunması, taşımacılıkta adil 
rekabet ortamının tesis edilmesi ve 
ölümlü kazaların en aza indirilerek 
kara yolu güvenliğinin artırılması-
dır. Dolayısıyla, taşımacılık sektörü-
nün dijital takografa geçişte hassa-
siyet göstermesi ve son kez tanınan 
ek süre içerisinde farkındalık ve bil-
gilendirme faaliyetleri yaparak geçiş 
sürecini sağlıklı bir şekilde tamam-
laması önem arz etmektedir.

Eryılmaz, önemli bir vurgu yaparak 
fabrikanın tam kapasiteyle üretime 
geçmesi ile Türkiye’nin ilk 100 sa-
nayi kuruluşu arasına girmeyi he-
deflediklerini belirtti. 

Wabco’nun Türkiye’deki part-
neri İntermobil Yönetim Kurulu 
Başkanı Nadine Perahya ise konuş-
masında şunları söyledi:“Wabco 
ile olan partnerliğimizin 38. yılında 
Wabco’nun Sakarya’daki fabrika 
yatırımına tanık olmak bizim için 
onurdur. Bu yatırım Wabco’nun 
Türkiye’ye olan bağlılığını göster-
mektedir. Wabco bir yandan iş 
fırsatları yaratırken, diğer yandan 
yerel otomotiv ekosistemini büyü-
terek, ihracat yoluyla ekonomimize 
değer katarak müşterilerimize bir-
çok yönden kazan-kazan’a dayalı 
bir zemin sağlayacaktır.”

Türkiye’ye yatırıma devam
2011 yılında hizmete açtığı U-

luslararası Tedarik ve Satın Alma 

Avrupa’da ilk posta hizme-
tini 1.500’lü yılların başında 
Avusturyalı Franz von Taxis, 
Burgundy (Fransa) prensi ile 
yaptığı anlaşma sonrası mek-
tup taşıyarak başlattı.

İ
BUNLARI 
BİLİYOR MUYDUNUZ?

www.panlogistics.com.tr

PROJE
TAŞIMACILIĞINDA
Profesyonel Risk Yönetimi

ile Alternatif Taşıma
Rotaları ve

Modelleri Sunuyoruz.

2018 yılının son aylarında Türkiye’de lojistik merkez açılışını yapan İsviçre Merkezli 
Wabco (Westinghouse Air Brake Company), Türkiye’deki ilk fabrikasının temelini 
attı. Sakarya’da 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçecek ve ilk etapta 300 kişiye 
istihdam sağlayacak fabrikanın ikinci aşaması tamamlandığında ise 600 kişiye iş 
olanağı yaratılmış olacak. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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