
nin karantinaya alınmasıyla 
başlayan sürecin devamında 
dünyanın pek çok ülkesine 
yayılan ve binlerce kişinin 
hayatına mal olan korona-
virüs lojistik sektöründe de 
etkisini hissettiriyor.

ÇİN’İ etkisi altına alarak 
şu ana kadar yüzlerce kişi-
nin hayatını kaybetmesine 
sebep olan koronavirüs kü-
resel tedarik zincirini de et-
kiliyor.  İlk olarak virüsün 
ortaya çıktığı Wuhan kenti-
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Koronavirüsünden etkile-
nenlerin sayısı 90 bine daya-
nırken (Şubat sonu itibariyle) 
virüsün Avrupa’da başta İtal-
ya olmak üzere can kayıpla-
rına neden olması ve İran’da 
hızlı bir şekilde yayılarak 
ölümlerin artması kaygıları 
da arttırdı.

Tedarik zincirinde Av-
rupalı üreticilerin en önem-
li halkalarından biri olan 
Çin’de krizin en ağır döne-
minde fabrikaların çalışmadı-
ğı ve stokların kritik seviyeye 
düşmesiyle birlikte etkilerin 
daha sonraki aylara sarkabile-
ceği de ifade ediliyor.

ARAÇ Lojistikçileri Derneği 
(ARLOD) 15’inci Genel Ku-
rul Toplantısını gerçekleşti. 
Genel Kurulda sektörün dara-
lan otomotiv pazarına paralel 
olarak kötü bir yıl geçirdikle-
rini kaydeden üyeler, 2019 yı-
lını kayıp bir yıl olarak geride 
bıraktıklarını belirttiler.

ARLOD Üyeleri, araç lo-
jistiği sektörüne gerekli des-
teğin sağlanması gerektiğini 
vurguladılar.

TREDER, TAİD ve ARÜS-
DER işbirliği ile gerçekleşti-
ren Ağır Vasıta Zirvesi’nde, 
Türkiye’yi ağır vasıta merkezi 
yapacak yol haritası çizildi. 
İlk adımın atıldığı zirvede, 
Treyler, üst yapı ve ağır vası-
ta üreticileri ve paydaşları bu 
hedefe tam destek vererek; ül-
kemizin, coğrafi konumu, tek-
nolojisi, yetişmiş insan gücü ve 
kapasitesi ile bunu gerçekleşti-
rebilecek altyapıya sahip oldu-
ğunu belirttiler. 

SON yıllarda gerçekleştir-
diği Ar-Ge yatırımları ve 
dijital dönüşüm projeleri ile 
dikkat çeken Yurtiçi Kar-
go, öncelikle endüstriyel el 
terminallerinden kaynak-
lanan kullanım zorluğu ve 
donanım maliyetleri gibi 
engellerin önüne geçebil-
mek amacıyla Mobil Kurye 
Uygulamasını geliştirdi.
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ULUSLARARASI De-
miryolları Birliği UIC ve 
Uluslararası Hava Taşıma-
cılığı Birliği IATA, inter-
modal taşımacılığı geliştir-
meye yönelik Mutabakat 
Zaptı imzaladı. 

İmzalanan anlaşma, UIC 
üyesi demiryolları ile IATA 
belgeli havayolu şirketleri 
arasındaki fikri mülkiyeti 
korurken yeniliği teşvik 
etmeyi hedefliyor. Muta-
bakat Zaptı kapsamında iş 
birliği fırsatları, mevcut da-
ğıtım süreçleri ve standart-
ları araştırılacak.

Araç Lojistiği 
Sektörü Destek 
Bekliyor

Ağır Vasıta - 
Treyler ve Üst 
Yapı Zirvesi
Düzenlendi

Yurtiçi Kargo 
Dijital 
Dönüşümde 
Hız Kesmiyor
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Devamı 17. sayfada

135 Kişilik Profesyonel Lojistik Uzman Kadro...
1997'DEN BU YANA HİZMETİNİZDE...

"Yur�a sulh, cihanda sulh" M. Kemal Atatürk

www.panlogistics.com.tr"HAYIR" CEVAP DEĞİL BİZİM İÇİN!

“Spare Parts”  
• Zaman odaklı 
• Otomotiv, uçak ve
 gemi, endüstriyel
 yedek parça
 sektörlerine özel

Pan Projects 
• Gemi Kiralama
• Ağır Yük Taşımacılığı
• Yol Etüdleri
• Teknik Çizim
• Proje Mühendisliği

Pan WMS  
• 17.000 m2-20.000
 palet kapasite
• Katma değer 
 lojistiği
• Dağıtım hizmeti
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Iveco Ağır Ticarideki 
Konumunu S-Way İle 
Güçlendirecek
IVECO Antalya Belek’te 
düzenlediği basın toplantı-
sıyla uzun yol taşımacılığı 
için tasarlanan yeni Iveco S-
Way’i ve hafif ve orta sınıfta 
yeni ölçütler belirleyen yeni 
Daily’yi tanıttı.

Yeni Iveco S-Way bu 
ihtiyacı sürücü odaklı, sür-
dürülebilir ve “Toplam 

UIC ve IATA 
Önemli Bir 
İş Birliği 
Adımı Attı

İÇİN DE Kİ LER
LOJİSTİK
• Samsun Lojistik Merkezi’nin 
Kapasitesi Artacak ................... 2
• UND ve LODER’den Karayolu 
Yük Taşımacılığı Eğitimi .......... 3
• Sarp Intermodal Depo 
Yatırımlarına Devam Ediyor .... 6

HAVAYOLU
• Turkish Cargo 2019 Yılında 
Daralan Pazarda Büyüdü ....... 16

DENİZYOLU
• DFDS’de Atama ................... 18

TİCARİ ARAÇLAR
• Renault Trucks Çekicilerini 
Profesyonellerle Buluşturuyor 19
• Volvo Trucks Türkiye’de 
Büyümesini Sürdürüyor ......... 21
• Türkiye’de Pazar Payını Arttıran 
Otokar Atlas Yenilendi .......... 26
• Scania Otonom Sürüş 
Teknolojisini Test Etti ............. 29

YAN SANAYİ
• ZF Ticari Araç Otonom Sürüş 
Ekipmanı Üretecek ............... 31

TEKNOLOJİ
• Sürücüsüz Servis 
Teste Çıkıyor......................... 33

Devamı 22. sayfada

Tedarik Zincirini Vuran 
Koronavirüs Türkiye’yi 
Nasıl Etkiler? Sahip Olma Maliyeti”ni 

azaltmaya yönelik özellik 
ve hizmetler barındıran 
bütüncül bir paket ile karşı-
lıyor. Aracın yaşam döngü-
sünü kapsayan ve Iveco’nun 
müşterilerinin, ihtiyaçlarını 
karşılamalarına yardımcı 
olan bir iş modeli sunuyor.
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ORTA Karadeniz Kalkınma 
Ajansı’nda (OKA) düzenlenen 
proje sözleşme imzalanması töre-
nine Samsun Valisi Osman Kay-
mak ve Samsun Ticaret ve Sanayi 
Odası (STSO) adına da Yönetim 
Kurulu Üyesi Fahri Eldemir imza 
attı. Samsun TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nun 
şehir dışında olması sebebiyle katı-
lamadığı törene ayrıca, Oda Genel 
Sekreteri Süleyman Karabük ve 

Merkez’e 4 adet yatay depo daha 
kazandırılacağını belirten Eldemir; 
“İlimizde dökme yük depolama 
hizmeti konusunda bölgede önemli 
bir potansiyel bulunduğunu göre-
rek böyle bir proje hazırlamamız 
hasıl olmuştur. Odamıza kayıtlı bu 
sektörlerde çok sayıda üyemiz bu-
lunmaktadır. Yatay depo, daha çok 
hububat bakliyat ve yağlı tohumlar 
alanlarında iştigal eden firmalar ta-
rafından tercih edilmektedir. Sam-
sun dış ticaretinin yüzde 30’unu 
dökme yük nevi oluşturmaktadır. 
Proje ile Samsun Lojistik Merkezi 
hizmet kapasitesinin çeşitlendir-
mesine destek olacak yatay kapalı 
depo yapımı gerçekleştirilecektir. 
Projeyle birlikte 4 bin metrekare, 
4 adet ve 13 bin ton kapasiteli dök-
me depolar yapılacak. Yüzde 50’si 
hibe desteği ile yapılacak projenin 
toplam maliyeti 6 milyon 72 bin 
TL’dir” dedi.

Eldemir: “Üretim ve ihracat 
kapasitesi genişleyecek”

Samsun Lojistik Merkez’in, u-
luslararası ölçekte hizmet verecek 
şekilde tasarlanan bir tesis olduğu-
nu ifade eden Eldemir. “Samsun, 
Türkiye’de yalnızca üç ilin sahip 
olduğu alternatifli ulaşım altyapı-
sına sahip bir şehirdir. Sahip oldu-
ğu altyapı ve imkanlar neticesinde 
lojistik sektörde iddialı bir şehir-
dir. Dolayısıyla proje, özel sektör 
işletmeciliğini güçlendirecek şekil-
de, üretim ve ihracat kapasitesinin 
geliştirilmesi, iyi uygulama örnek-
lerinin oluşturulması, sektörel ih-
tisaslaşmanın desteklenmesi, özel 
bilgi, beceri ve teknolojilerin ge-
liştirilmesi, yeni hizmet ve üretim 
organizasyonlarının geliştirilmesi, 
işbirliği ağları ve değer zinciri oluş-
turulması bağlamında güdümlü 
proje desteği kapsamında destekle-
necek alanlarla doğrudan ilgilidir. 
Bir yıl da tamamlanması hedefle-
nen projeyle birlikte Lojistik Mer-
kez’deki depolama çeşitliliği artmış 
olacak” diye konuştu.

İmzalanan projenin Samsun’a ha-
yırlı olmasını dileyen Samsun Valisi 
Osman Kaymak ise, “Orta Karade-
niz Kalkınma Ajansımız bölgesel bir 
ajans olarak ilimizde pek çok önem-
li işe öncülük yapmıştır. Fuar ve 
kongre merkezimiz olsun, Samsun 
Lojistik Merkezimiz olsun, büyük 
projeler ve diğer hizmetlere katkı-
ları devam ediyor. Ajanslar artık 
ilimizde pek çok kalkınma alanına 
öncülük yapmaktadır. 

Çünkü Ajansımızın birikim ve 
tecrübeleri daha iyi işler yapacağını 
gösteriyor. Samsun’da artık proje 
birikimi var. Arkadaşlar şu da gös-
teriyor ki; bir iş yapacağımız zaman 
projeli yapmak durumundayız. Bu 
proje kültürünün bütün kurumlara 
yerleşmesi gerekiyor. Bu projelerin 
hazırlanmasında emek veren arka-
daşlara çok teşekkür ediyorum” diye 
ifade etti.

Lojistik Merkez Müdürü Temel 
Uzlu’da katıldı.

Törende konuşan Samsun TSO 
Yönetim Kurulu Üyesi Fahri El-
demir, projenin genel amacının 
Samsun da tüm lojistik odakları 
bir araya toplayan Samsun Lojistik 
Merkez’in üretim altyapısını çe-
şitlendirip güçlendirilerek, kentin 
lojistik çekim merkezi hedefinin 
desteklenmesi olduğunu söyledi.  
Projeyle birlikte Samsun Lojistik 
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UZUN YOLDA KONFORLU SÜRÜŞ 
Kabinde karbon rengi kumanda paneli, siyah deri döşemeler, gri tavan 
kaplama, özelleştirilebilir radyatör ızgarası ve iç-dış dikiz aynalar, sadece 
geliştirilmiş ayrıntılar... Euro 6 Step D motor ve uyarlanabilir Eco Hız 
Kontrol sistemi ile donatılan T High  2020 çekiciler, uzun yolda maksimum 
sürüş konforu sunuyor.

ZİRVEDE
SÜRÜŞ KONFORU

renault-trucks.com.tr

RENAULT TRUCKS
T HIGH 2020
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EĞİTİME; LODER Başkanı ve 
Lojistik Eğitim Standartları (LES) 
Komitesi Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Tanyaş, LES Komitesi üyeleri Pîrî 
Reis Üniversitesi DMYO Öğretim 
Görevlisi Barbaros Büyüksağnak ve 
KeyLine Genel Müdürü Dr. Kayı-
han Ö. Turan ile eğitimin koordi-
nasyonunu sağlayan UND Eğitim 
Merkezi Müdürü & Eğitimlerden 
Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Muam-
mer Ünlü ve UND İcra Kurulu Baş-
kanı Alper Özel dahil 30 farklı üni-
versiteden ve lojistik sektöründen 
toplam 50 kişi katıldı.

Lojistik Eğitim Standartları Pro-
jesi kapsamında gerçekleştirilen eği-
tim programının açılışında konuşan 
UND İcra kurulu Başkanı Alper 
Özel, karayolu taşımacılığının ülke-
miz için önemine dikkat çekerek, 70 
ülkeye doğrudan ulaşıldığını söyledi. 
Sektörün bir çok sorunu bulduğunu 
belirten Özel, “Eğitim programında 
beklentilerimiz çok yüksek. Bugün 
burada ders kitaplarında olmayan 
konular esas alınmış. Sektörümüzün 
farklı dilleri bilen lojistik uzmanlara 
ihtiyacı var bu nedenle sizlerden bek-
lentimiz çok yüksek” dedi.

LODER Başkanı Prof. Dr. Meh-
met Tanyaş da yaptığı açılış konuş-
masında,  ders kitaplarında eğitimde 
benzerliği yaratacak bir çalışma içe-
risinde olduklarını söyledi. Tanyaş, 
eğitimcilerin yetkinliklerini yükselt-
mek için eğitimcilerin de eğitilmesi-
nin önemine işaret etti. 

İlk gün eğitiminde öğleden ön-
ce Tırsan Treyler Satış Direktörü 
Haluk Özen Karayolu Yük Taşı-
macılığının terminolojisini ve temel 
kavramları, taşıt tipleri ve özellikleri, 
gelecek trendler; Avukat Egemen 
Gürsel Ankaralı taşıyıcının sorum-
lulukları, CMR Konvansiyonu ve iş 
hukuku alanında yaşananlar; Emekli 
Gümrükler Genel Müdürü ve UND 
Yönetim Kurulu Danışmanı Cahit 
Soysal izinli gönderici/izinli alıcı, 
teminat sistemleri, TIR, NCTS, 
Ortak Transit konuları ile ilgili bil-
gileri örnekler vererek aktardı. İlk 
gün öğleden sonra VIP Transport 
İşletme Müdürü & UND Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Vedat 
Tutu sefer maliyeti, geçiş belgeleri, 
taşıma evrakları ve sürücü evrakları; 
Reis Grup İcra Kurulu Başkanı Er-
san Keleş proje taşımacılığı, soğuk 
zincir, tehlikeli madde, değerli ve 
hassas yükler ve karayolu yük taşıma 
araçlarında emniyetin önemine dair 
açıklayıcı bilgiler verdi ve bu şekilde 
ilk gün eğitimi tamamlandı. 

İkinci gün, UND Eğitim Merkezi 
Müdürü & Eğitimlerden Sorumlu 
İcra Kurulu Üyesi Muammer Ünlü  
mesleki yeterlilik belgeleri; UND 
Danışmanı Bilal Yeşil sürüş ve din-
lenme süreleri, analog ve dijital ta-
kograf cihazları ve uygulamaları; Reis 
Grup İcra Kurulu Başkanı Ersan Ke-

leş lademetre ve desi hesapları; UND 
İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ev-
ren Bingöl karayolu yük taşımacılı-
ğında uluslararası kurumlar; Arkas 
Sigorta Bölge Müdürü Murat Çetin 
risk yönetimi, sigorta ve poliçelerde 
dikkat edilmesi gereken maddeler; 
Alışan İnsan Kaynakları Müdürü 
Dr. Gülşahiden Durucan sektörde 
iş imkanları ve sektörün eğitim dün-

yasından beklentileri konusunda ay-
dınlatıcı bilgiler aktardı. UND İcra 
Kurulu Başkanı Alper Özel’in ulusal 
ve uluslararası gelişmelere dair genel 
bir değerlendirme yaparak katılım-
cıları bilgilendirmesi ile eğitim sona 
erdi. Her iki gün büyük bir beğeni ve 
ilgi ile takip edilen eğitim ve sunum-
lar esnasında sorulan tüm sorulara 
detaylı cevaplar alındı. 

Derneklerden Karayolu 
Yük Taşımacılığı Eğitimi



bağlamda Türkiye gelişim açı-
sından Avrupa ortalamasının 
üzerinde bir ivme yakaladı. 
Bugün, yaratılan krizlerin o-
lumsuz etkilerini minimuma 
indirebilmemizin temelinde 
yaptığımız altyapı yatırımları 
yatmaktadır” diye konuştu. 

Bu doğrultuda 2003’ten bu 
yana kamu-özel ortaklığı proje-
leriyle 776,6 milyar lira yatırım 
yaparak birçok projeyi hayata 
geçirdiklerine işaret eden Tur-
han, harcamalarının önemli 
bölümünü karayolları yatırım-
larının oluşturduğunu bildirdi. 

Turhan, yapılan bölün-
müş yolların yakıt ve zaman 
tasarrufuna katkısının yıllık 
toplam 18,1 milyar liraya u-
laştığını, yollardaki zararlı gaz 
salımının da yaklaşık 3,9 mil-
yon ton azaltıldığını belirtti.

Trafik hacmi artmasına kar-
şın kazalarda hayatını kaybe-
den kişi sayısında yüzde 71’lik 
azalma olduğuna dikkati çeken 
Turhan, BSK (bitümlü sıcak 
karışım) asfalt yapımını hızlan-
dırarak daha konforlu, güvenli 
ve ekonomik karayolu ulaşım 
hizmeti sağladıklarını anlattı.

Turhan, Kuzey Marmara 
Otoyolu’nun 2’nci ve 3’üncü 
kesiminde (Kınalı-Odayeri ve 
Kurtköy-Akyazı) çalışmaların 
devam ettiğini, kalan kesimin 
2020’de bitirileceğini vur-
gulayarak, “1915 Çanakkale 
Köprüsü’nün de yer aldığı 
101 kilometrelik ‘Malkara-

YURDUN her tarafında aynı 
seviyede ulaşım ve haberleşme 
altyapısını sağlamak, zengin-
lik merkezlerini Türkiye’nin 
her tarafına yaymak amacıyla 
entegre ulaşım sistemlerini 
güçlendirmeye ve yaygınlaş-
tırmaya çalıştıklarını belirten 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Cahit Turhan, “Bugüne kadar 
gerek ulaştırma politikaların-
da gerekse mevzuatta yapılan 
çalışmalar, günü kurtarmanın 
dışında köklü reform niteliği 
taşıyan çalışmalar oldu. Dün 
insanımız için hayal olan pek 
çok ulaşım ve bilişim hizme-
ti bugün gündelik hayatın 
vazgeçilmezi haline geldi. Bu 

Gelibolu-1915 Çanakkale 
Köprüsü ve Çanakkale Bağ-
lantısı’ devam ediyor. Bu dev 
yapının ayakları yükseliyor” 
ifadelerini kullandı.

“İstanbul Havalimanı 
55 milyon yolcuya 

hizmet verdi”
Turhan, “Havacılıkta gös-

terdiğimiz başarılar nedeniyle 
2016-2019 döneminde ICA-
O Konsey üyesi olarak dünya 
çapında sivil havacılıkla ilgili 
kararları alan ve onaylayan 
ülkelerden biri olduk” değer-
lendirmesinde bulundu.

Yurtdışında 2003’te 60 
noktaya uçulurken anlaşmalı 
ülke sayısının 173’e, uçuş ya-
pılan nokta sayısının ise 328’e 
çıkarıldığını belirten Turhan, 
faal havalimanı sayısını 26’dan 
56’ya yükselttiklerini kaydetti.

Turhan, dünyanın bu-
luşma noktası İstanbul 
Havalimanı’nda hizmete açıl-
dığı günden 2019 yılı sonuna 
kadar 330 bin 574 uçak ve 
yaklaşık 55 milyon yolcu tra-
fiği gerçekleştiği bilgisini ve-
rerek, “İstanbul Havalimanı 
henüz ilk yılında garanti edi-
len yolcu sayısını geçtiğinden, 
havalimanı işletmecisi şirket 
kamuya 22,4 milyon Avroluk 
ek ödeme yapacak” dedi.

Rize-Artvin Havalimanı’nda 
yüzde 57 fiziki gerçekleşmeye 
ulaştıklarını ifade eden Tur-
han, buradaki üstyapı çalışma-
larını başlattıklarını aktardı.
 “Filyos Limanı’nın üstyapı 
ihalesine bu yıl çıkacağız”

Limanlarda 2019’da 11,6 
milyon TEU konteyner, 484 
milyon ton yük elleçlendiği 
bilgisini veren Turhan, yurt-
dışı düzenli Ro-Ro hatlarında 
597 bin aracı taşıdıklarını bil-
dirdi. Turhan, Filyos Limanı 
altyapı çalışmalarında yüzde 
80 ilerleme sağladıklarını be-
lirterek, bu yıl üstyapı ihalesi-
ne de çıkacaklarını dile getirdi.
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Dünyada taşlar yerinden oynuyor. Türki-

ye bir yandan savrulan parçalardan ken-

dini sakınmaya çalışırken diğer yandan 

kendi zemini de sürekli hareket halinde. 

2020 yılı global sarsıntılarla başladı. 

Dünyanın ortak gündeminin ilk maddesi, 

Korona virüsü. Çünkü bu virüs sadece in-

san sağlığını değil dünyanın dönüş yönü-

nü etkiliyor. Çin, son 20-25 yılda üretimi 

mıknatıs gibi çekti. Sonra artış gösteren 

refah düzeyi ile önemli bir tüketim mer-

kezine dönüşmeye başladı. Başlattığı 

ve hızla yol aldığı Kuşak ve Yol ile tüm 

dünyayı ‘pozisyon almaya’ mecbur kıldı. 

Türkiye bu konudaki konumlanmasına 

henüz karar verememişken yollar, sınır-

lar kapanmaya başladı. Üretimler dur-

du, talepler hedef değiştirdi, etkinlikler 

iptal oldu, herkes kendi varlığını koru-

maya yönelik tedbirlere yöneldi. 

Yıllardır dünya siyasetinin ve ekono-

misinin gündemini meşgul eden Brexit 

sessiz sedasız oluverdi, bu arada İngil-

tere dahi Korona virüsünü tartışıyordu. 

Onlarda durum belki biraz daha kritikti 

çünkü Brexit ile birlikte kendi ülkelerine 

dönmeye hazırlanan doktor, hemşire 

dahil kapsamlı bir sağlık personeli gü-

ruhunun ülkedeki sağlık hizmetlerinin 

aksamasına neden olabileceği endişesi 

önceden beri vardı.

Türkiye’de deprem oldu, uçak kazası 

oldu, çığ düştü, bir daha deprem oldu. 

Hassas ekonomi ortamında Türk Lirası 

yine strese girmeye başladı. 

* * *

Bu arada Türkiye’de pazar payını 

Çin’e kaptırmış olan bazı endüstri kolla-

rında hareketlenme başladı.  Dünyanın 

üretim ihtiyacını gidermesi gerekiyor. 

Burada da öncelik rehberlerdeki eski te-

darikçilerin oluyor. Kaldı ki Türk üretici-

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

lerin pazar payını kaptırmasında kalite 

eksikliği veya başka olumsuz etkenler 

yoktu, daha çok fiyat rekabetinin etki-

leri vardı.

11 Şubat 2020 tarihinde İstanbul’da 

TAİD, TREDER ve ARÜSDER tarafından 

bir konferans düzenledi. Ticari araç ve-

rileri, pazardan ve kamu otoritesinden 

beklentiler dile getirildi. İzlenimimi tek 

cümle ile özetleyecek olursam diyeceğim 

şey; ‘ticari araç sektörünü güzel günler 

bekliyor’ olurdu. Ancak bunun için başta 

hurda teşviki olmak üzere otomobile yö-

nelik teşviklerin ticari araçlara da veril-

mesi güçlü bir şekilde dile getirildi. 

Dünyada, Türkiye’nin de önemli bir 

üretim gücüne sahip olduğu treylerde 

115 bini Almanya’da olmak üzere 770-

800 bin adet üretim var. Bunun yüzde 

80’i 25 üretici tarafından gerçekleştiri-

liyor. Ancak Türkiye’nin pazar sıralama-

sında ikincilikten yedinci sıralara düştü-

ğü ve yerini Polonya’nın aldığı bilgisi de 

paylaşıldı. 

8 binlerin altına inen 16 ton üze-

ri ticari araç satışlarının da 25 binleri 

görmesi gerekiyor. Kamyon pazarı açı-

sından yaşanan bunca felaketin üstüne 

daha da bir şeyler olmadığı takdirde 

önümüzde 5 yıl boyunca hava güneşli ve 

açık olacak demektir. 

Türkiye krizlerden 
fırsat yaratır mı?

BAKIŞYatırımlardan En Büyük 
Payı Ulaşım Alıyor

Bakan Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 
2020 yılı hedeflerine ilişkin Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlediği 
basın toplantısında, Bakanlık tarafından 
yapılan yatırımların ülke için büyük önem 
taşıdığını söyledi.    

Tamamlandığında Avru-
pa’nın en büyük 10 limanından 
biri olacak Kuzey Ege (Çan-
darlı) Limanı’nın da altyapısını 
tamamladıklarına dikkati çe-
ken Turhan, buradaki üstyapı 
çalışmalarının YİD modeliyle 
yapılacağını ifade etti.

Kanal İstanbul Projesi’ne de 
değinen Turhan, şöyle konuştu:

“Boğazlarımızı ve İstanbul’u 
koruyacak Kanal İstanbul pro-
jede ihale aşamasına geldik. Bu 
yıl içinde de kazmayı vuraca-
ğız. Kanal İstanbul ile Mont-
rö Boğazlar Sözleşmesi’nin 
hükümlerini hiçbir şekilde 
ihlal etmeden, İstanbul Boğazı 
deniz ulaştırmasına açık tu-
tularak, alternatif bir kapının 
açılmasını sağlayacağız. İstan-

bul Boğazı’nı kazalardan ve 
tehlikeli yüklerden koruyaca-
ğız. Gerek resmi yazı yazarak 
gerek şifahi olarak projeyle 
ilgilenen birçok ülke firması 
ve kredi kuruluşu var. Rusya, 
Çin, Hollanda, Belçika, ayrıca 
münferit olarak dünyanın di-
ğer ülkelerinden firmalar bu 
projemizle ilgileniyor” dedi. 

Akıllı ulaşım sistemleri 
uygulama koridoru

Bakan Turhan, yakın dö-
nemde akıllı ulaşım sistemleri 
uygulama koridoru oluştu-
racaklarını söyledi. Turhan, 
bu koridorda operatif akıllı 
ulaşım sistemleri hizmetleri-
nin vatandaşlara uygulamalı 
olarak gösteriminin sağlan-
masının yanında, bu sektörde 

faaliyet gösteren üreticilerin 
milli kaynaklarla ürettiklerini 
test etmeleri için gerekli orta-
mın oluşturulacağını anlattı.

Bu çalışmaların yanın-
da Avrupa’da akıllı ulaşım 
sistemleri üzerine çalışma 
yapan en büyük organizas-
yonlara üye olarak gelişmele-
ri yakından takip ettiklerini 
belirten Turhan, Karayolları 
Genel Müdürlüğü’nün de 15 
bin kilometre fiber altyapı 
imalatına başladığını ve 505 
kilometrenin tamamlandı-
ğını bildirdi. Turhan, akıllı 
yolların mimarisinin oluştu-
rulduğunu ve Akdeniz Sahil 
Yolu’nun bir kısmında bu 
hizmetin verilmeye başlandı-
ğını dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Cahit Turhan
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her noktasından İstanbul’da-
ki ihracat depomuzda toplu-
yor, düzenli servislerle hedefe 
ulaştırıyoruz. İhracat yapar-
ken daha uygun navlun öde-
mek isteyen küçük şirketlere 
de motivasyon olurken bizim 
taşıma hacmimizde de yüzde 
15 düzeyinde bir artış yakala-
dık” dedi.

Talay 2020’de Türkiye’nin 
farklı şehirlerinde parsiyel 
yükleri bir araya getirmek 
için depo yatırımı yapabile-
ceklerini sözlerine ekledi.

Sarp intermodal olarak 
hizmetlerini Türkiye’deki 
tüm ithalat ve ihracatçılara 
ulaştırabilmek, onlara uygun 
maliyetli çözümler sunabil-
mek amacıyla yeni yatırım 
adımları attıklarını belirten 
Talay sözlerini şöyle sür-
dürdü: “2019’da ekipman 
havuzumuzu genişleterek 
Türkiye ve Avrupa’daki in-

TÜRKİYE’NİN İran ile 
2015, Gürcistan ile 2018 
yılından beri uygulamakta 
olduğu pilot projeler ile kü-
resel çapta öncülük ettiği 
TIR Sisteminde dijitalleş-
me çalışmalarına uluslara-
rası alanda yasal zemin tesis 
edecek TIR Sözleşmesi Ek-
11 metni, Birleşmiş Milletler 
Avrupa Ekonomik Komisyo-
nu (BMAEK), Sözleşmenin 
karar alma organı olan TIR 
İdari Komitesi’nin 5-6 Şubat 
2020’de düzenlenen 72’nci 
oturumunda oybirliği ile ka-
bul edildi.

Ticaretin ve taşımacılı-
ğın kolaylaştırılması, sınır 
geçişlerindeki gecikmelerin 
önlenmesi ve taşıma mali-
yetlerinin düşürülmesinde 
etkin bir rol oynayan ve 
Ülkemizin küresel çapta en 
büyük uygulayıcısı olduğu 
TIR Sözleşmesine dayalı 
TIR Sisteminde, gümrük 
idarelerince bir gümrük 
beyannamesi gibi kabul gö-
ren TIR Karneleri, mevcut 
durumda TIR Sözleşmesi 
Ek-1’de yer alan hükümlere 
uygun olarak kâğıt usulde 
basılmakta ve Akit Taraf-

larca yetkilendirilen ulusal 
kefil kuruluşlar aracılığıyla 
taşıyıcılara dağıtılıyor.

BMAEK tarafından “bağ-
lanabilirlik ve bilgisayarlaşma 
açısından tarihi bir an” ola-
rak nitelendirilen Ek-11’in 
kabulü ile “e-TIR” adı verilen 
bu Sistemi kullanacak ülkele-
rin BMAEK tarafından ku-
rulacak bir sisteme bağlantı 
sağlayarak, başta gümrük ida-
releri arasındaki veri alışverişi 
ve taşımalar esnasında olu-
şabilecek vergi ve resimlere 
yönelik teminat bilgileri ol-
mak üzere, TIR işlemlerinin 

elektronik ortamda, kağıtsız 
olarak gerçekleşecek.

Ek-11 metni, 12 aylık itiraz 
süresi içerisinde sözleşmenin 
depozitörü olan Birlesmiş 
Milletler Genel Sekreteri’ne 
bir Akit Taraf tarafından her-
hangi bir itirazda bulunulma-
ması durumunda, itiraz süre-
cini takip eden 3 aylık süreyi 
müteakip, e-TIR Sistemini 
kullanacak ülkeler nezdinde 
yürürlüğe girecek.

e-TIR Sisteminin, Türki-
ye’de yaklaşık 18 ay sürecek 
çalışmalar neticesinde faali-
yete geçirilmesi hedefleniyor.

FAALİYETLERİNE 2014 
yılında başlayan Sarp Inter-
modal, kısa sürede lojistik 
sektöründe önemli bir ko-
num elde ederken Türkiye’de 
intermodal taşımacılığın 
gelişmesinde ve tercih edil-
mesinde de başrol oynadı. 
Şirketin Yönetim Kurulu 
Başkanı Onur Talay, Sarp 
Intermodal’in geçen yılını ve 
2020 hedeflerini, intermodal 
taşımacılığın gelişimini ve 
beklentilerini KargoHaber’e 
anlattı. Geride kalan 5 yılda, 
altyapıya, insan kaynağına, 

teknolojiye ve ekipman yatı-
rımına odaklandıklarını ifade 
eden Onur Talay, önümüzde-
ki 5 yılda daha büyük adımlar 
atacaklarının altını çizdi.

Sarp Intermodal, inter-
modal taşımacılık altyapısı-
nı kullanarak hali hazırda 3 
kıtada 36 ülkeye taşımalar 
gerçekleştiriyor. 2019 yılında 
hava ve deniz departmanla-
rını kurarak bu modlar ile 
dünyanın her noktasına taşı-
ma yaptıklarını belirten Ta-
lay, “Intermodal taşımacılık, 
Türkiye’deki lojistik sektörü-
ne de, uluslararası ticarete de 
bir hareket getirdi. Gelenek-
sel karayolu taşımacılığı ile sı-
nır kapılarında kaybedilen za-
manlar, ithalatçıyı-ihracatçıyı 
zora sokuyordu. Bu süreçte 

ticaret de yavaşlıyordu. Son 
dönemde kırılan ihracat re-
korlarında, kuşkusuz lojistik 
sektörünün hızlanmasının da 
etkisi var. Termin sürelerinin 
dışında intermodal taşıma-
cılığın ekonomik olması da 
tercih edilmesine katkı sun-
du. Bunun yanısıra özellikle 
çevre hassasiyeti olan ulusla-
rarası şirketler de intermodal 
taşımacılığı ilk seçenek olarak 
görmeye başladı” dedi.

2019’da 19 bin taşıma
gerçekleştirdi

2019 yılının, hedeflerine 
ulaşabilmek amacıyla yoğun 
taşıma ve yatırımlar gerçek-
leştirdikleri bir yıl olduğunu 
vurgulayan Talay, “Her yıl 
hem taşıma hacmi, hem ciro 
hem de ekipman havuzu-
muzda büyüme oluyor. Yıl-
lık büyüme hızımız yüzde 40 
düzeyinde. Geçtiğimiz yıl 19 
bin adet taşıma operasyonu 
gerçekleştirdik. Geçtiğimiz 
yılın başına kadar intermodal 
altyapısını kullanarak sadece 
komple taşımalar yapıyor-
duk. 2019 ile birlikte parsiyel 
intermodal taşımalar da ger-
çekleştirmeye başladık. Her 
firmanın intermodal taşıma-
cılık ile tanışması adına böyle 
bir hizmete başladık ve yüz-
lerceyeni müşteriye ulaştık. 
Parsiyel yükleri Türkiye’nin 

yılının son çeyreğinde ise 
İngiltere’de bir şirket kurma-
yı planlıyoruz.

Bununla birlikte, yurt 
içindeki tüm ihracat ve itha-
latçılarımıza erişebilmek adı-
na farklı illerde ofis yatırım-
larımızı sürdürdük. Önceki 
yıllarda faaliyetlerine başla-
yan İzmir, Bursa ve Mersin 
ofislerimizin ardından 2019 
yılında Gaziantep’te de hiz-
met vermeye başladık. Bu-
rada üretilen ürünler sadece 
Avrupa’nın değil dünyanın 
birçok ülkesine ihraç edili-
yor. Gaziantep’teki ofisimiz-
le Kayseri, Kahramanmaraş 
ve Adana’ya da hizmet vere-
biliyoruz. Özellikle Mersin 
Limanı üzerinden Avrupa 
ve Kuzey Afrika ile Türkiye 
arasında taşımalar yapmaya 
başladık.”

Sarp Intermodal olarak 
lojistik ve depolamada tek-
nolojiden en üst seviyede fay-
dalandıklarının altını çizen 
Talay, yurt içi, yurtdışı ve e-
kipman yatırımlarıyla birlikte 
dijitalleşme çalışmalarına da 
hız kazandırdıklarını belirtti.

Uluslararası fuarlarda 
Türkiye’nin intermodal 

gücünü anlattı
Almanya’nın Münih şeh-

rinde iki yılda bir düzen-
lenen Transport Logistic 
2019 Fuarı’na katılım gös-
terdiklerini söyleyen Talay, 
“63 ülkeden 2 bin 374 fir-
mayla birlikte yaklaşık 65 
bin ziyaretçinin ağırlandığı 
fuarın Türkiye pavilyonun-
da yoğun ilgi gördük. Firma-
lara Türkiye’deki intermo-
dal alt yapısını ve gücümüzü 
anlattık. Aynı zamanda 13-
15 Kasım 2019 tarihlerinde 
İstanbul Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirilen Uluslararası 

logitrans Transport Lojistik 
Fuarı’na katılım gösterdik. 
Fuar kapsamda onuncusu 
düzenlenen Atlas Lojistik 
Ödülleri’nden de 3 ödülle 
ayrıldık. Demiryolu Taşıma-
sı Firmaları (Forwarder) ka-
tegorisinde üst üste 2’nci kez 
ödüle layık görülürken, aynı 
zamanda yöneticilerimiz de 
bireysel kategorilerde ödül 
kazandı” dedi.

Türkiye’de intermodal 
kullanımı arttı

Türkiye’de intermodal 
taşımacılık kullanım oranla-
rının artışına katkıda bulun-
duklarına ifade eden Onur 
Talay sözlerine şöyle devam 
etti: “Geride bıraktığımız 5 
yıllık süreçte, ülkemizdeki 
intermodal taşımacılığın top-
lam taşımalar içindeki ora-
nı yüzde 1’den yüzde 6’lara 
kadar ulaştı. Bu alanda Av-
rupa seviyelerinde olmasak 
da gelişme gösteriyor olma-
mız sektör adına sevindirici.
Gerçekleştirdiğimiz tüm 
taşımalarda müşterilerimi-
ze intermodal taşımacılığın 
avantajlarını sunuyoruz. Yıl 
boyunca sabit fiyat garanti-
sinin yanı sıra transit süreler 
içerisinde teslimat yaparak 
üretim planlamalarına uygun 
taşımalar yapıyoruz.”

Türkiye’de intermodal ta-
şımacılığın kendisine ait bir 
mevzuatı olduğu takdirde 
daha da gelişeceğini düşün-
düklerini dile getiren Onur 
Talay, “Bu konuyla ilgili 
çalışmaların sürdüğünü bi-
liyoruz. İşletmeler açısından 
intermodalın önemi henüz 
mevzuat olmadan da yavaş 
yavaş anlaşılmaya başlandı. 
Mevzuattan sonra daha da 
kolaylaşacağı düşünülürse u-
laşımdaki payını artıracaktır. 
Özellikle tonaj konusunda 
AB standartlarını yakalama-
mız ihracatçıya avantaj sağla-
yacağı gibi daha rekabetçi bir 
piyasa oluşturacaktır” ifade-
sini kullandı.

termodal taşımacılık pazar 
payımızı artırdık. 100 adet 
ISO Tank, 200 adet Swap 
Body ve 300 adet 45’lik kon-
teyner yatırımı gerçekleştir-
dik. Son konteyner yatırı-
mımızla birlikte toplamda 
bin adet öz mal konteynere 
ulaştık. Aynı zamanda iş 
birliklerimiz sayesinde 2 bin 
500’ün üzerinde konteynere 
ulaşabilir durumdayız.Ağır-
lıklı olarak gıda, kimya, teks-
til ve otomotiv sektörlerine 
hizmet veriyoruz. Farklı sek-
törlerin farklı türdeki yükleri 
için de ekipman çeşitliliğine 
önem veriyoruz. Önümüz-
deki üç yıl içindeki hedefi-
miz, özmal 5 bin adet 45’lik 
konteynere ve en az 2 bin 
adet ISO Tank’a ulaşmak. 
Tüm büyüme stratejimiz ve 
planlarımız, alanında ‘Böl-
gesel Güç’ olarak tanınan bir 
şirket haline gelmektir.”

Yurt içi ve yurt dışı 
yatırımlar sürecek

Avrupa pazarındaki hac-
mi güçlendirebilmek ve 
bölgede daha iyi hizmet ve-
rebilmek amacıyla birçok 
ülkede yatırımlar gerçekleş-
tirdiklerini söyleyen Talay, 
“Şuanda İtalya, Almanya ve 
Bulgaristan’da şirketlerimiz 
bulunuyor. Ukrayna şirke-
timiz de geçtiğimiz ay itiba-
riyle faaliyete başladı. 2020 

Sarp Intermodal Depo Yatırımlarına 
Hız Kesmeden Devam Ediyor

Elektronik TIR İşlemleri Önerisi BM’de Kabul Edildi
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TIR işlemlerinin elektronik olarak yapılmasına 
yönelik öneri Birleşmiş Milletler’de 
oybirliğiyle kabul edildi.    

Sarp Intermodal Yönetim 
Kurulu Başkanı Onur Talay



BAKIŞ AÇINIZI DEĞİŞTİRİN

Yeni Daily: İşe bakış açınızı değiştirecek devrimsel bir evrim yaşadı. İşinizin verimliliğini ve kârlılığını arttıran yeni motor seçenekleri. 
Tamamen yeni bir sürüş deneyimi için üretken bir çalışma alanı ve yeni sürüş yardım teknolojisi. Yeni Daily sizin tüm ihtiyaçlarınızı 
karşılayan taşımacılık çözümünüz, sizin işiniz için özel olarak üretildi.

EN YÜKSEK  
PERFORMANS

2.3 ve 3.0 litrelik motorlar,  
210 beygire ve  

470 Nm’ye varan güç

HER ZAMANKİNDEN  
DAHA VERİMLİ

%10’a varan yakıt tasarrufu

Daha düşük bakım masrafları

STRESSİZ SÜRÜŞ  
DENEYİMİ VE GÜVENLİK

Yeni elektrikli direksiyon sistemi  
ve sürüş yardım teknolojisi

RAKİPSİZ TAŞIMA 
KAPASİTESİ

Sınırsız çok yönlülük  
ile 4,9 tona varan taşıma  
kapasitesi, 7,2 ton AYA
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bir yere sahip olan Çin’deki 
virüs can almaya devam eder-
ken ekonomik dengelerini de 
bozacak gibi görünüyor.

İlk olarak Çin’e yapılan 
uçuşlara getirilen kısıtlama-
ların başka ülkelere de yayıl-
masıyla havacılık ve turizm 
büyük darbe yerken, birçok 
küresel havacılık şirketinin 

İLK olarak Çin’de ortaya 
çıkan etkisi altına alarak 
hızla yayılan yeni tip koro-
navirüs (2019-nCoV) et-
kileri beklentilerin üzerine 
çıkıyor. Özellikle Çin’de 
yayılırken farklı ülkelerde 
de artan oranda görülmeye 
başlanan koronavirüsten 
etkilenenlerin sayısı 90 bine 

dayanırken (Şubat sonu iti-
bariyle) virüsün Avrupa’da  
başta İtalya olmak üzere can 
kayıplarına neden olması 
ve İran’da hızlı bir şekilde 
yayılarak ölümlerin artması 
kaygıları da arttırdı. 

Dünyanın en büyük ekono-
misi olma yolunda giden ve kü-
resel tedarik zincirinde önemli 

sün hızla yayılıyor olması hiç-
bir ülkenin bütün kapılarını 
kapatarak bu durumdan ken-
dini izole etmesinin mümkün 
olmadığını gösterirken ticari 

zincirde yaşanan kırılmaların 
etkisi henüz tam olarak tah-
min edilemiyor.  

Tedarik zincirinde Avru-
palı üreticilerin en önemli 

hisse değerlerinde önemli dü-
şüşler yaşandı. Küresel hava-
yolu endüstrisinin ticaret or-
ganı olan Uluslararası Hava 
Taşımacılığı Birliği (IATA), 
düşen yolcu talebinin hava-
yolu sektörüne bu yıl 29.3 
milyar dolar gelir kaybına mal 
olacağı konusunda uyardı. 

Küreselleşme çağında virü-

Koronavirüsün Etkisi 
Beklentileri Aştı: 
Küresel Zincir Virüsle Kırıldı 

UTİKAD: “Koronavirüsün 
etkisi her alanda 
hissedilecek”

UTİKAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Emre Eldener
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UND Türkiye’nin
Küresel Tedarikteki
Önemine Dikkat Çekiyor 

UND İcra Kurulu Başkanı 
Alper Özel

TİCARET savaşları, Bre-
xit ve jeopolitik gerginlik-
ler ile sarsılan dünya eko-
nomisinde uzun süredir 
yeni açılımlar arayışında 
olan küresel tedarik zincir-
leri, koronavirüs salgınının 
risklerinin artarak sürme-
siyle birlikte Çin seçene-
ğini gözden çıkarırken, 
UND Türkiye’nin üretim 
ve lojistik gücünün yeni-
den gündeme geldiğine 
dikkat çeken bir açıklama 
yaptı. Açıklamada şu ifade-
ler yer alıyor: 

Çin’de başlayıp dünyaya 
yayılan virüs salgını son-
rasında çok sayıda şirket 
Çin’deki üretimini dur-
durdu, mağaza ve ofislerini 
kapattı, bu ülkeden mal te-

darikini sonlandırdı. 
“Just In Time” (Tam 

Zamanında) üretim mo-
delinin sürdürülebilirliğini 
tehlikeye sokan son geliş-
melerle birlikte, tedarik 
kaynaklarında yeni arayış-
lara giren otomotiv üreti-
cileri, Türkiye seçeneğini 
yeniden değerlendirmeye 
başladı. Avrupa’daki ve 
Çin’deki otomotiv üretici-
leri için Türkiye’deki yan 
sanayi tedarikçileri yeniden 
tercih sebebi olurken, ül-
kemizin bu alanda yetkin 

çok az sayıda ülkeden biri 
olması avantajını kullana-
bilmemiz için yan sanayii 
ürünlerinin lojistiğinin de 
desteklenmesi ve güçlendi-
rilmesi gerektiği açık.

Otomotiv yan sanayicile-
rinin medyadaki açıklama-
larına değinen UND İcra 
Kurulu Başkanı Alper Özel, 
“İhracatımızın itici gücü 
olan otomotiv sektörün-
de başta Almanya olmak 
üzere, Avrupa’daki üretici 
firmaların üretim planla-
rını değiştirdikleri ve Tür-
kiye’deki yan sanayicilerle 
“acil kodlu yeni siparişlerle” 
yeniden masaya oturmaya 
başladığı haberlerini alıyo-
ruz.  Transit taşımalarımıza 
getirilen kota ve transit üc-
reti gibi kısıtlamalar nede-
niyle yurtdışındaki alıcı fir-
malara talep ettikleri transit 
sürelerini sunamadığımız 
için geçmişte yitirdiğimiz 
ticaret fırsatları, hatta ülke-
mize yönelik yeni yabancı 
yatırım fırsatları ülkemize 
geri dönmeye başladı; çün-
kü üretimde zaman kaybına 
artık tahammül yok, özel-
likle otomotiv sektörünün 
temel unsuru olan “Just In 
Time” modeli üretimin ge-
leceği açısından teslim sü-
relerinin uzamaması kritik 
önem taşıyor” dedi.

Otomotiv sektörü dı-
şında, özellikle tekstil ve 
perakende gibi sektörler-
de faaliyet gösteren Av-
rupalı şirketler de “Çin’e 
bağımlılığı” ciddi olarak 
sorgulamaya başlamış bu-
lunuyor. Bu süreç, Avrupa 
Birliği’nin Çin’den sonra 
en büyük tekstil ve ham-
maddeleri tedarikçisi ko-
numunda olan Türkiye için 

üretim ve Avrupa ile ticaret 
açısından çok önemli fırsat-
lar sunuyor.

Türkiye lojistik sektörü 
adına, özellikle Avrupa’da-
ki üretici firmalara çağrıda 
bulunduklarını ifade eden 
UND İcra Kurulu Başka-
nı Alper Özel, “en büyük 
ihracat pazarımız olan 
Almanya’nın Türk taşıma-
cılara yeterli sayıda kota ve-
rerek serbest ulaşım imkânı 
veriyor olmasına karşın, 
Türkiye ile Almanya ara-
sındaki güzergâhta yer alan 
bazı ülkelerin Türk taşıma-
cılarının transit geçişlerine 
getirdiği haksız kısıtlamalar 
yüzünden Almanya’nın ya-
nı sıra Almanya ardı ülke-
lerdeki üreticiler, ihracat-
çılar ve ithalatçıların ciddi 
ölçüde zarar gördüklerini, 
korona virüsü süreciyle 
bu mağduriyetlerin tolere 
edilemez düzeye geldiğini, 
Türkiye-Avrupa ticareti-
nin gerçek potansiyeline 
ulaşmasına engel olan hak-
sız ve gereksiz transit kısıt-
lamalarından artık kurtarıl-
ması gerektiğini” vurguladı.

Özel, “Tüm bu geliş-
melerin  getirdiği stratejik 
avantajı Türkiye olarak 
kullanmamızın önünde 
maalesef ciddi engeller var. 
Avrupa’ya yönelik kara-
yolu yük taşımalarımızın 
ana güzergâh ülkelerinden 
Macaristan, UND’nin 
TİM desteğiyle Avrupa 
Birliği Adalet Divanı’nda 
açtığı davanın kazanılma-
sı sonucunda ilave transit 
ücretini kaldırmış olsa da, 
transit taşımalarımıza kota 
uygulamaya devam ediyor, 
kotaları artırmamakta di-
reniyor. Bu yılın Şubat ayı-

Birinci sayfadaki haberin devamı

UTİKAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Emre Eldener, koro-
navirüsün gündeme damgası-
nı vuran etkileriyle ilgili soru-
larımızı yanıtladı.  

Soru: Dünya lojistik alanla-
rında, hava kargo, deniz kar-
go, konteyner taşımacılık 
konusunda Koronavirüsü 
nedeniyle taşıma alanında 
düşüşler yaşandı mı?

Virüs sebebiyle Çin ile tica-
ret yapan yabancı firmaların ve 
özellikle havayolu firmalarının 
satışlarında düşüş yaşandığı-
nı biliyoruz. Bu düşüş sadece 
havayolu ile sınırlı kalmayıp 
denizyolu taşımacılığını da 
etkilemektedir. Türkiye’nin 
hem Çin’den ithal ettiği hem 
de Çin’e ihraç ettiği başlıca 
ürünler bulunmaktadır. Aynı 
zamanda da Türkiye’nin ihra-
catının da büyük oranda ithal 
girdiye bağlı olduğunu dü-
şündüğümüzde Çin’den ham 
madde ithalatının azalmasıyla 
ihracatın da azalması söz konu-
su olacaktır. Sağlık Bakanlığı, 
virüsün kuru yüzeylerde birkaç 
saatten fazla canlı kalmadığı 
ve uluslararası kargolarda bir 
sıkıntının yaşanmadığı bilgisi-
ni paylaşmıştır ancak yine de 
gümrüklerde kurulan çalışma 
grupları ile ön tedbirler alın-
maya devam etmektedir. 

Koronavirüsü tedarik zin-
cirinin kırılmasına neden 
oldu mu?

Koronavirüsü yüzünden 
Çin’de üretimi olan birçok 
otomotiv markasının özellikle 
belirli bir temizliğe ulaşmak 
için üretimine bir süreliğine 
ara verdiğini medyadan takip 
edebiliyoruz.  Aynı zamanda 
yedek parça üreten ve birden 
fazla markaya yüksek adet-

lerde parça satışı gerçekleşen 
tedarikçiler de üretime ara 
verenler arasında. Üreticile-
rin yanı sıra, British Airways, 
Lufthansa ve THY da dahil ol-
mak üzere büyük taşıyıcıların 
Çin’e uçuşlarını durdurması 
nedeniyle hava taşımacılığının 
da bu olumsuzluğu hissetmesi 
bekleniyor. Çin’e giden uçuş-
ların iptal edilmesi de küresel 
tedarik zincirleri üzerinde o-
lumsuz bir etkiye sebep oluyor. 

Virüsün Yeni İpek Yoluna 
etkisi nasıl gerçekleşti?

Virüsün ortaya çıktığı yer 
olan Hubei eyaletindeki Wu-
han, Yeni İpek Yolu üzerin-
de bulunmaktadır ve lojistik 
merkezi olarak öneme sahip-
tir. Bu şehirden yapılan tren 
seferleri daha önce 9 Şubat’a 
kadar durdurulmuştu ancak 
daha sonra bu tarihin Şubat 
ayının sonuna kadar çekildiği-
ni öğrendik. Bunun yanı sıra 
Ancak Rusya ve Moğolistan 
gümrüklerinin kapatılması 
ihtimali Yeni İpek Yolu’nu 
sekteye uğratabilir. 

Koronavirüsünün küresel 
lojistiğe etkisi hakkındaki 
değerlendirmeniz?

Koronavirüsünün küresel 
tedarik zincirine olan etkisi, 
şirketlerin bu süreçte alter-
natif tedarikçileri bulma ba-
şarısına bağlı olarak farklılık 
gösterecektir. Çinli yetkililer 
ülkenin virüsün ekonomik 
etkisini atlatacağının mesajını 
verse de uzmanlar son krizin 
bu yılki büyümede yüzde 1’e 
varan oranda düşüşe yol aça-
bileceğini, büyüme oranının 
yüzde 5,2’ye kadar düşebile-
ceğini belirtiyor. Çin’in geçen 
yılki yüzde 6,1’lik büyümesi 
onlarca yılın ardından en dü-

şük büyüme rakamlarını orta-
ya koymuştu. Korona virüsü 
yüzünden küresel ekonomide 
büyümenin de yüzde 0,2 ila 
0,4 oranında düşüşe yol açabi-
leceği öngörülüyor.

Koronavirüsünün çıkış 
noktası olarak ilan edilen 
Wuhan kenti ve bulunduğu 
Hubei eyaletinde restoranlar, 
sinemalar ve halkın gidebilece-
ği etkinlik yerleri kapalı. Dük-
kanların kepenk indirdiği bir-
çok şehirde ekonomi ve hayat 
durma noktasına geldi, bu gibi 
durumların tüm küresel eko-
nomiyi ve ticareti etkilediğini 
hepimiz biliyoruz. Bu durum-
dan birçok sektör etkilenecek 
elbette, turizmden sağlığa, 
tekstilden ulaşıma kadar nere-
deyse her sektör bu olumsuz-
lukla karşı karşıya kalmıştır.

Ülkemiz açısından bakıldı-
ğında ise Çin’e gidemeyen ve/
veya gitmemeyi tercih eden 
birçok Avrupalı satın alma-
cının Türkiye’ye yöneldiğini 
izliyoruz. Yakın vadede bu 
durum ihracatımız açısından 
bir ivmeye neden olacak gibi 
görünüyor. Doğal olarak bu 
ivme lojistik sektörüne de 
yansıyacaktır. Ancak uzun 
vadede Çin’deki üretim ve dış 
ticaretin aksaması tüm dün-
yayı etkileyecektir. Böylesi bir 
salgının ticari avantajlarından 
önce tabii ki insani yönü bizi 
çok daha fazla ilgilendirmek-
tedir. Virüs salgınının bir an 
evvel kontrol altına alınması 
hepimizin öncelikli dileğidir. 
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halkalarından biri olan Çin’de kri-
zin en ağır döneminde fabrikaların 
çalışmadığı ve stokların kritik se-
viyeye düşmesiyle birlikte etkilerin 
daha sonraki aylara sarkabileceği 
ifade ediliyor. Özellikle Şubat ayı 
içinde Çin’deki karantina önlemle-
riyle konteyner trafiğinde yaşanan 
büyük düşüşün etkileri henüz tam 
olarak ortaya konulamıyor. 

İlk olarak petrol fiyatlarına ve 
turist sayılarında meydana gelen 
düşüşlerde kendini gösteren kri-
zin borsalarda yarattığı olumsuz 
etkiler ve dünyanın en büyük 
teknoloji ve e-ticaret şirketlerinin 
değerlerindeki büyük kayıplar en-
dişe yaratıyor. 

nın ortalarına kadar Kapıkule’de 
100’den fazla aracımız sadece 
Macaristan transit geçiş belgesi 
olmadığı için beklemek zorunda 
kaldı. Macaristan üzeri transit 
taşıma yapan firmalarımız 2019 
yılında yaklaşık 160 gün belgesiz 
kaldı. Aynı şekilde, yetersiz tran-
sit kotası nedeniyle geçtiğimiz yıl 
Haziran ayında Slovenya tran-
sit geçiş belgeleri, Eylül ayında 
Çekya transit geçiş belgeleri ve 
Kasım ayında Avusturya transit 
geçiş belgeleri tamamen tükendi 
ve ek geçiş belgesi 2020 yılı başına 
kadar verilmedi. Tüm bu kısıtla-
malar karşılıklı olarak Avrupa’ya 
giden ve Avrupa’dan gelen ürün-
lerin hareketini kısıtlayarak, ek 
maliyetler yaratıyor. Özellikle 
Türkiye olarak alternatif üretici 
ve tedarikçi olarak öne çıktığı-
mız bu dönemde, taşımalarımızın 
durması, Avrupa’da da üretimin 
aksaması anlamına geliyor” dedi.

Çin’den yapılan e-ticarette 
büyük düşüş 

PttAVM.com Genel Müdürü 
Çevikoğlu,  yaptığı açıklama-
da koronavirüs salgını öncesi 
Çin’den Türkiye’ye günlük 100 
bin adet küçük kargo geldiğini, 
şimdi ise bu sayının günde 10 
binlerin altına kadar gerilediğini 
ifade etti. Çevikoğlu, Çin’de or-
taya çıkan korona virüs salgınını 
e-ticaret boyutuyla değerlendirdi. 
Bu durumun e-ticarete de ciddi 
yansımaları olduğunu kaydeden 
Çevikoğlu, şunları söyledi: “Virü-
sün insan vücudu dışında da 9-10 
gün süreyle yaşadığı yönündeki 
açıklamaların ardından Çin’den 
yapılan ticarette ciddi bir düşüş 
oldu. Çin’den Türkiye’ye bu olay-
dan önce günlük küçük paket ya 
da mektup kargo dediğimiz 100 
bine yakın ürün geliyordu. Şim-
di ise bu rakam günde 10 binlere 
kadar geriledi. Vatandaşlarımız 
genelde bu ürünleri ucuz görü-
yor ve alıyor. Ancak bahsi geçen 
ürünler zorunlu ihtiyaçlar değil. 
Dolayısıyla Çin’den günlük ola-
rak alınan 100 bin paketlik alımın 
gerilemesi Türkiye’ye aynı oranda 
yansımadı ama tabi ki satışlarda 
yüzde 10-15 oranında bir artışa 
neden oldu” diye konuştu.

Yabancı uzmanlar son krizin 2020 
büyümesinde yüzde 1’e varan oranda 
düşüşe yol açabileceğini ve Çin’in 
büyüme oranının gerileyeceğini be-
lirtirken, bu değerle 1990 yılından 
beri en düşük büyüme hızının mey-
dana gelebileceği belirtiliyor. 

Koronavirüsün ortaya çıktığı yer 
olan Hubei eyaletindeki Wuhan, 11 
milyon nüfuslu bir şehir ve Yeni İpek 
Yolu üzerinde bir lojistik merkezi 
olarak öneme sahip. Bu şehirden tren 
seferleri önce 9 Şubat’a kadar durdu-
rulurken daha sonra bu tarih Şubat 
ayının sonuna kadar çekildi. Wuhan 

dışında Avrupa’ya tren seferlerinin 
yapıldığı farklı ulaşma alternatifleri 
de bulunuyor. Ancak Moğolistan sı-
nır kapılarını kapatması Rusya’nın ise  
sınır kapılarının tamamını olmasa bile 
çoğunu kapatması  kaygıları arttırıyor. 
Ayrıca Kazakistan’ın kapılarını kapat-
ması ve Tacikistan’da geçişlerin ısı 
kontrollü olarak yapılması da modern 
ipek yolunu şimdilik olumsuz etkile-
yen nedenler arasında gösteriliyor. 

Avrupa’da en çok İtalya’da gö-
rülen ve Türkiye’nin doğu sınırları 
komşusu İran’da hızlı bir şekilde 
ölümlerin artması ise kaygıları da-

ha da arttırıyor. Çin’de hastalıktan 
ölüm rakamları azalmaya başlarken 
virüsün her geçen gün daha fazla 
ülkede görülmesi tahminleri daha 
derin ve karmaşık hale getiriyor. 

Her ne kadar Avrupalı üre-

ticilerin bazı ara mal taleplerini 
Türkiye’den yapacakları ve bunun 
Türk ekonomisine katkı yapması 
beklense de her geçen gün büyüyen 
koronavirüs haritası bu öngörüleri 
değiştirebilir. 
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turalandırma gibi işlemlerini 
akıllı telefonlarından yapıla-
bilir hale getirdi. 

Söz konusu uygulamala-
rın yaygınlaştırılmasını ve 
sahada tüm kuryeler tara-
fından kullanılmasını sağla-
mak amacıyla 2018 yılında 
kargo sektöründe yine bir 
ilk olarak marka tarafından 
geliştirilen Mobil Oyun-
laştırma Teknolojisi “YK 
GAME” ile başarıyı ödül-
lendirme sistemini yarattı. 
Markanın 2019 yılında dik-
kat çeken projeleri arasında 
Bilgi Güvenliği Yönetim 

2019 yılını, IDC Türki-
ye Yapay Zeka, Analitik ve 
RPA Teknoloji Ödüllerinin 
İnovasyon kategorisinde 
iki farklı projesi ile ikincilik 
alarak; Türkiye’nin önde ge-
len 20 şirketinin CIO’sunun 
ödüllendirildiği bir başka 
organizasyonda ise yılın ba-
şarılı CIO’su Ödülüne layık 
görülerek kapatan Yurtiçi 
Kargo, 2020 yılına ise Tech 
Brands Turkey’nin en tekno-
lojik kargo markası ödülü ile 
merhaba dedi.

Son yıllarda gerçekleş-
tirdiği Ar-Ge yatırımları ve 

dijital dönüşüm projeleri 
ile dikkat çeken Yurtiçi Kar-
go, öncelikle endüstriyel el 
terminallerinden kaynak-
lanan kullanım zorluğu ve 
donanım maliyetleri gibi 
engellerin önüne geçebil-
mek amacıyla Mobil Kurye 
Uygulamasını geliştirdi. Bu 
sayede kargo alım, kargo 
teslim, erişim sağlanamayan 
müşteriler için elektronik 
bilgi notu (Geldik Bulama-
dık), dağıtım optimizasyonu 
ve rota planlama, kuryenin 
günlük kargo dağıtımı, iş 
listesi oluşturma ve mobil fa-

kırkı aşkın hizmetin yanı sı-
ra, müşteriye özel tasarladığı 
“Kapıda Kredi Kartı ile Öde-
me”, “Bilgilendirme Paketi 
Hizmeti”, “Tahsilatlı Gön-
deri” hizmetleri gibi enteg-
rasyon çözümleri ile dikkat 
çekiyor. Tüm bunların öte-
sinde Yurtiçi Kargo, son yıl-
larda gerçekleştirdiği tekno-
loji yatırımlarının sonucunda 
ortaya koyduğu “Self Servis 
Çözümleri”nde, çevrimiçi 
gönderi hazırlama, etiketle-
me, kurye çağırma, teslimat 
onayı, gönderi izleme, portal 
satış kodu onaylama gibi hiz-

metlerin eş zamanlı olarak 
sunulduğu web uygulamasını 
da, dijital dünyanın bir ge-
reksinimi olarak müşterileri 
ile paylaşıyor. 

1982 yılında, Arıkanlı Hol- 
ding çatısı altında, Türki-
ye’nin ilk Türk kargo markası 
olarak kurulan Yurtiçi Kargo, 
günümüzde 17 Bölge Müdür-
lüğü, 33 Transfer Merkezi, 
900’den fazla şube ve acente-
si, 16 binden fazla çalışanı ve 
5 binden fazla araç filosu ile 
Türkiye’nin 81 ilinde ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
hizmet sunuyor.

Sistemi, (TCKK) E-Kimlik, 
Müşteri Kayıt Sistemi ve Te-
killeştirme, Mobil Kurye-
Müşteri Uygulamaları ve A-
çık Kaynak Kodlu İş Zekası 
Çözümleri yer alıyor.

Geopost ile birlikte müş-
terilerinin uluslararası gön-
derilerini dünyada 220’dan 
fazla noktaya, bir başka de-
yişle dünyanın her yerine 
taşıyan Yurtiçi Kargo, uzun 
yıllardır ülke büyümesinin 
üstünde bir büyüme perfor-
mansı sergiliyor. Gerek yatı-
rımları gerek ise hizmet stan-
dartları her geçen gün artan 
Yurtiçi Kargo, 2019 yılı içe-
risinde hedeflediği büyüme 
oranlarını tutturarak sektör-
deki lokomotif görevini yeri-
ne getirdi.

2020 yılında da, geleceğe 
yönelik yaratıcı çözümler, 
kargo sektöründe ilkler ve 
müşteri odaklı hizmetler ile 
birlikte aynı büyüme oran-
larını tutturmayı hedefleyen 
Yurtiçi Kargo, standart ve 
özel olmak üzere sunduğu 

Yurtiçi Kargo Ar-Ge Yatırımları İle
Dijital Dönüşümde Hız Kesmiyor

Gerçekleştirdiği Ar-Ge yatırımları ve 
dijital dönüşüm projeleri ile geleceğe 
yönelik yaratıcı çözümler sunan Yurtiçi 
Kargo, Ar-Ge yatırımları ve dijital 
dönüşüm projeleri ile dikkat çekiyor.

gelerek, ülke ve dünya eko-
nomisini birlikte yorumla-
mayı, doğru hamlelerle şir-
ketlerin büyümelerine katkı 
sunmayı hedefliyoruz. Bu 
vesileyle, 2020 itibarıyla 
çok değerli ekonomistlerin 

kın bir büyüme oranı hedefle-
diklerini açıkladı. 

Karayolu ile ağırlıklı olarak 
Avrupa ülkeleri ile Türkiye 
arasında parsiyel ve komple 
taşımalar gerçekleştirdikleri-
ni hatırlatan Fahri Dündar, 
“Özellikle ithalatta yaşanan 
düşüşe rağmen 2019 yılında 
yüzde 9 oranında büyüme ger-
çekleştirdik. İhracat ve ithalat 

MARS Logistics, ünlü eko-
nomistlerle iş dünyasını bir 
araya getiriyor. ‘Mars’la Eko-
nomi Buluşmaları’ ile 2020 
yılı boyunca Türkiye’nin 
çeşitli illerinde faaliyet gös-
teren şirketlerle buluşmayı 
amaçlayan Mars Logistics’in 
ilk durağı, Türkiye’nin mar-
ka şehri Eskişehir oldu. 

Ekonomist Mahfi Eğil-
mez’in Türkiye ve dünya 
ekonomisine ilişkin ön-
görülerini ve yorumlarını 
paylaştığı etkinliğin açılış 

FEVZİ Gandur Logistics, 
2019 yılını belirlediği hedef-
lere ulaşarak kapattı. Karayo-
lu, denizyolu, havayolu, yurt 
içi taşımacılık ve satış-pazar-
lama alanlarında hizmet ağını 
büyüten ve birçok yeni aktif 
müşteri kazanmayı başaran 
şirket, 2020 yılı için yeni pazar 
stratejileri ve yatırım hedefleri 
belirledi.

Yoğun taşıma gerçekleştir-
dikleri hava ve denizyolu alan-
larında belirledikleri hedefin 
oldukça üzerinde büyüme gös-
terdiklerine dikkat çeken Fev-
zi Gandur Logistics Yönetim 
Kurulu Üyesi Fahri Dündar, 
“2018 yılındaki dalgalanmayı 
gördükten sonra hava ve deniz 
taşımalarında 2019 yılı için 

konuşmasını Mars Logistics 
Yönetim Kurulu Üyesi Gök-
şin Günhan yaptı. Günhan, 
“Mars Logistics olarak 30 
yıldır genç filomuz ve güçlü 
ekibimizle müşterilerimize 
hizmet veriyoruz. İspanya’da 
kurduğumuz yeni şirketi-
mizle bir yandan dünyaya 
açılırken, diğer yandan Tür-
kiye’deki müşterilerimizin 
lojistik süreçlerini kolaylaş-
tıracak çözümler üretiyoruz. 
Ekonomi buluşmalarımızda 
müşterilerimizle bir araya 

yüzde 20’lik bir büyüme hedef-
lemiştik. Hedefi aşarak yüzde 
38’lik bir büyüme oranıyla yılı 
kapattık” dedi.

İstanbul Havalimanı’ndaki 
depo yatırımlarının da etki-
siyle, taşıma sayılarında bir 
önceki yıla göre iki kat artış ya-
kaladıklarını belirten Dündar, 
2020 yılında hava ve denizyolu 
taşımacılığında yüzde 100’e ya-

ve kolaylaştıracağız. Eskişe-
hir’deki toplama merkezimiz 
sadece bu ildeki müşterileri-

yüme öngördüklerini söyledi.
Yurt içinde 81 ile dağıtım 

yapabildiklerini belirten Fah-
ri Dündar, “2019 yılında bu 
alanda 49 bin 227 adet sefer 
gerçekleştirerek yüzde 15’lik 
büyümeye ulaştık. Ayrıca yurt 
içi taşımalarında ciromuzu 
yüzde 40 oranında artırdık ve 
Türkiye’nin öncü markaların-
dan 4 büyük müşteriye aktif 
hizmet vermeye başladık” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Müşterilerinin birçoğuna 
uzun yıllardır hizmet verdik-
lerini aktaran Dündar, aktif 
müşteri sayılarını 2019 yılında 
yüzde 55 oranında artırdıkları-
nı ifade etti. “CRM teknoloji-
leri konusunda ciddi yatırımlar 
yaptık ve müşterilerimizi daha 

mize değil, çevre illerde yer 
alan ihracatçılara da hizmet 
verecek” diye konuştu.

iyi tanıdık” diyen Dündar, ERP 
ve CRM entegrasyon süreçleri-
ni 2020’de tamamlayacaklarını, 
müşterilerinin ihtiyaç ve bek-
lentilerini daha iyi analiz edebi-
leceklerinin altını çizdi.

Ege ve Akdeniz bölgelerin-
de yapılanmalarını güçlendir-
diklerini ve pazar paylarını ar-
tırdıklarını açıklayan Dündar, 
50 adetlik dedike araç yatırımı 
yaparak şehir içi düzenli dağı-
tım operasyonlarını gerçekleş-
tirmeye başladıklarını bildirdi.

2020 yılında araç filolarını 
genişletmeyi hedeflediklerini 
dile getiren Dündar, Anadolu 
Bölge Müdürlüğü organizasyo-
nu kurarak bölgesel mikro da-
ğıtım hizmetleri sunmayı plan-
ladıklarını sözlerine ekledi.

katılımıyla buluşmalar dü-
zenlemeyi amaçladık. İlk du-
rağımız, yükselen grafiğiyle, 
Türkiye’nin marka şehri Es-
kişehir oldu” dedi. 

Gökşin Günhan, Mars 
Logistics’in yakın zaman-
da Eskişehir’de bir toplama 
merkezi açtıklarını belirte-
rek, “Toplama merkezi, müş-
terilerimize pek çok avantaj 
sunacak. Buradaki toplama 
merkezimiz sayesinde ihra-
catçı firmalarımızın iç nak-
liye süreçlerini kısaltacağız 

taşımalarında 5 binin üzerin-
de sefer yaptık” diye konuştu. 
Araç filolarını yenilediklerini 
ve filoyu genişletmek üzere 
planlamalar yaptıklarını be-
lirten Dündar, 2020 yılındau-
luslararasıkarayolu taşımacılığı 
hacimlerinde yüzde 30’luk bü-

Mars Lojistik Ekonomi Uzmanlarını Sektörle Buluşturuyor

Fevzi Gandur Logistics 2019 Yılında Büyümeye Devam Etti

Mars Logistics, 
Türkiye ve dünya 
ekonomisindeki 
gelişmeleri uzman 
ekonomistlerle 
masaya yatırıyor. 

Fevzi Gandur Logistics Yönetim 
Kurulu Üyesi Fahri Dündar

Birinci sayfadaki haberin devamı
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siz fırsatları ile birlikte 
yükselişini vurguluyor. 

Bu yıl 11-13 Kasım 
2020 tarihleri arasında 
düzenlenecek olan logitrans 

deterjana kadar her türlü ü-
rünün siparişi verilebilir hale 
geldi. Ama bu kargo fiyatla-
masının gerçek değere ulaş-
ması, gerçekte sevk edilmesi 
gereken ürünün sevk edilme-
sini sağladı.”

Operasyon olarak ‘Giri-
şimci Kurye’ dedikleri bir 
model oluşturduklarını ak-
taran Maden, “Taşıma yapan 
kişinin girişimci olmasını 
sağladığımız sistemde bunu 
yaparken bir bölüm kendi ça-
lışanlarımızı bu sisteme teşvik 
ettik, bir kısım ise dışarıdanki 
insanları dahil ettik sisteme. 
Bireysel bir şube oluştur-
muş gibi olduk ve özellikle 
e-ticaret tarafında kullandık 
bu sistemi. Şu anda toplam 
dağıtımımızın yüzde 10’unu 
bu girişimci kurye sistemi 
üzerinde yapıyoruz” dedi.

Şirketin yüzde 50’si
franchise

MNG’nin el değiştirme-
siyle birlikte iş yapış anlayı-
şında da yenilikler başladı-
ğını aktaran Maden, ticari 
bakış açısıyla kazan-kazan o-
larak 2019 yılında 150 civarı 
yeni franchise oluşturdukla-
rını belirtti. Maden, şu anda 
şirketin yüzde 50’si franchise 
olduğunu ve 2020’de bu ora-
nı yüzde 70’lere taşımayı he-
deflediklerini belirterek hem 
acenteler kendi içinde dönü-

AVRASYA’NIN lojistik şir-
ketlerini her yıl Türkiye’de 
buluşturan ve bölgenin tüm 
lojistik zincirini kapsayan 
gerçek anlamdaki tek multi-
modal etkinlik olan logitrans, 
14’üncü kez kapılarını açmak 
üzere hızlı bir başlangıç yaptı. 

“Beklentilerin ötesinde” 
bir ortam sunmak için kolları 
sıvayan fuar ekibi, katılımcı 
ve ziyaretçilerinin karşısına 
bu mottosunu vurgulayan 
yepyeni görsel ile çıktı. Fua-
rın, ‘kıtaları bağlayan köprü’ 
temalı ana görseli ‘kıtala-
rı uçuran balonlar’ olarak 
yenilendi. Kapadokya’nın 

EL değiştirmesinin ardın-
dan yeni yönetim anlayışıyla 
verimliliğe odaklanan MNG 
Kargo,  operasyon tarafında 
yeni modellerle büyürken alt-
yapısını ise yüksek teknolo-
jiyle geliştirmeye devam etti. 
MNG Kargo Şube Operas-
yonlarından Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Alpay Ma-
den, sorularımızı yanıtladı.

Kargo maliyetleri şirketle-
rin gider bütçelerinde diğer 
kısmında yer aldığını ve yük-
sek rekabette fiyatların hep 
düşük seyrettiğini kaydeden 
Maden, 2019’un bir anlamda 
bu anlayışın değiştiği yıl ol-
duğunu vurguladı.

2019 yılında yaşanan yo-
ğunluğun kargo sektörün 
değerinin nispeten daha iyi 
anlaşılmasını sağladığını ve 
fiyatlarda da bir miktar artış 
yaşandığını söyleyen Maden,  
e-ticaretin  yüzde 40 oranın-
da artış göstermesiyle sektö-
rün bu yoğunluğa biraz hazır-
lıksız yakalandığını belirtti. 

rüyaları süsleyen balon seya-
hatlerinden yola çıkan görsel, 
standart beklentilerden faz-
lasını sunma iddiasında olan 
logitrans’ın; Türkiye’nin eş-

Kargo sektörü de şirketle-
rin gözünde daha önemli ha-
le geldiğine dikkat çeken Ma-
den, tartışmalı 2019 yılıyla 
ilgili şunları söyledi: “Kargo 
sektöründe kurumlara (B2B) 
ve bireylere (B2C) yönelik 
teslimatlar var. Sektör şu an-
da bu iki operasyonu da aynı 
yerden yapmaya organize ol-
muş şekilde hareket ediyor. 
Ancak biz MNG olarak B2C 
teslimatlarını 2019 yılında 
farklı bir operasyonla yap-
maya çalıştık. MNG olarak 
e-ticarette yaşanan bu artışın 
geleceğini öngörüyorduk ve 
en az hasarla bu yoğun döne-
mi geçirdik diyebilirim. Fi-
yatların düşük olması kargo-
da şu sıkıntıyı doğurmuştu; 
e-ticarette diş macunundan 

fuarda lojistik endüstrisi-
nin vizyoner şirketleri ürün 
ve hizmetlerini sergilerken 
perakende ve hizmet sek-

çalışanlarının performansı 
üzerinden değerlendirdikleri-
ni ifade eden Maden,  müşteri 
memnuniyeti anketi ve NPS 
sistemi geri bildirimleri ile da-
ha kaliteli hizmete dönüştür-
meyi amaçladıklarını belirtti. 

Müşteri memnuniyeti için 
teknolojiye yaptıkları yatı-
rımlardan da bahseden Ma-
den,  şunları söyledi: “Ayrıca 
online şube ile tüm ticari ve 
KOBİ müşterilerinin kuru-
lum gerektirmeden, kargo 
süreçlerini yönetmelerine ve 
kargo ile ilgili her türlü işle-
mi tek bir platform üzerin-
den, kolayca yapabilmelerine 
olanak sağladık. Büyük ticari 
firmalarla da şirketlere özel 
entergrasyonlar tasarlıyoruz. 

Operasyonu  daha hızlı ve 
güvenli bir şekilde yapmak 
için, gönderiyi teslim alan 
kişilerin bilgilerini otomatik 
olarak alacak bir sistem üze-
rinde çalışıyoruz. Alterna-
tif kargo teslimat modelleri 
üzerinde de çalışıyoruz. Bazı 
sitelerde müşterilerimiz be-
lirli noktalardaki kargomat-
lardan kendilerine iletilen 
şifreyle kargolarını teslim 
alabiliyor. Şu an test amaçlı 
olarak 10 noktada yer alan 
kargomatların zaman içinde 
sayılarını artıracağız.”

Yapılan yatırımların sade-
ce tek bir tarafta sınırlı kal-
madığını açıklayan Maden, 
sözlerine şöyle tamamladı: 
“İstanbul’un Anadolu ya-
kasında bulunan teknolojik 
aktarma merkezinin kapasite-
sini artırdık. Ayrıca e-ticarete 
uygun dağıtım modelleri 
üzerinde çalışarak gerekli ak-
tarma merkezlerine e-ticaret 
gönderilerine uygun, saatte 5-
6 bin ayrıştırma yapabilen ye-
ni sorter sistemleri kurduk.”

HOROZ Lojistik, Anka-
ra’daki lojistik merkezini 
açtı. 50 bin metrekare açık 
alan üzerine kurulu 33 bin 
metrekare kapalı alana sa-
hip merkezin açılışına, 
Horoz Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkanı Taner 
Horoz, BSH Türkiye İcra 
Kurulu Üyesi (COO-TR) 
Dr. Joerg Schaupp, Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakan 
Yardımcısı Dr. Ömer Fa-
tih Sayan, Ankara Millet-
vekili Prof. Dr. Arife Polat 
Düzgün ve çok sayıda da-
vetli katıldı. 

Konuyla ilgili Horoz 
Lojistik’ten yapılan açık-
lama şöyle: “Horoz Lo-
jistik Kargo Hizmetleri 
ve Tic. A.Ş. olarak An-
kara ilinde inşa ettiğimiz, 
ileri teknolojik altyapısı 
ile dünya standartların-
da hizmet veren, 50 bin 
metrekare açık alan üze-
rine kurulu, 33 bin met-
rekare kapalı alana sahip 
lojistik merkezimizin res-
mi açılışı 12 Şubat 2020 
tarihinde gerçekleşmiştir. 

Bosch ve Siemens’in ya-
nı sıra Gaggenau ve Profi-
lo markaları ile ülkemize 
değer katan BSH Türkiye, 
bu lojistik merkezinden 
Ankara ve Ankara’nın do-
ğusundaki bölgelere ope-
rasyon sağlayacaktır.”

törlerinin gerçek satın alma 
gücüne sahip karar vericileri, 
Türkiye’nin lojistik kongre-
sinde buluşacak.

Fuarı’nda çok sayıda katılımcı 
şimdiden yerini aldı. Alman-
ya, Avusturya ve Fransa ülke 
pavilyonlarının yanı sıra hava 
kargoya özel ‘air cargo Turkey’, 
demiryoluna odaklanan ‘rail 
cargo Turkey’, ticari araç ve 
ekipmanları için özel olarak 
kurgulanan ‘truck & trailer 
Turkey’ bölümleri de gerek ka-
tılım profili gerekse odaklı et-
kinlikleri ile ilgili endüstrilerin 
zirvesine ev sahipliği yapacak.

Üç gün boyunca sürecek 

şüm yaşanıyor, hem de şirket 
şubelerinde de yeniliklerin 
yaşandığını ifade etti. 

2019 yılında yüzde 30’a 
yakın bir büyüme gerçek-
leştiren MNG Kargo’nun, 
2020 hedefinin ise geçen 
yılki büyüme oranının üze-
rine çıkmak olduğunu belir-
ten Maden, geçen yıl kargo 
sektöründe yaşanan sorun-
larla ilgili sorumuzu işe şu 
şekilde yanıtladı: “2019’da 
yaşanan ve gündeme gelen 
sorunların çoğunda sezonsal 
yoğunluklar ana sebep oldu. 
Geçen sene e-ticarette yaşa-
nan artışın son 3 aya yığıl-
ması sorunları derinleştirdi. 
Teslimatların gecikmesinde 
sorun sadece kargo şirket-
lerinde gibi görünse de, ya-
şanan yoğunluktan dolayı 
kargo şirketlerinin gönderiyi 
teslim alamaması da büyük 
sorun oldu. Alınan siparişle-
rin kargoya verilememesi ve 
sonrasında teslimat süreleri-
nin de bu yoğunluk dolayı-
sıyla uzaması bu yoğunluğa 
sebep oldu.” 

Türkiye’de bütün e-ticaret 
şirketlerinin 2020 yılı için 
farklı oranlarda büyüme he-
deflediğini de kaydeden Ma-
den, Türkiye’de sayıları 1,5 
milyonu bulan KOBİ’lerin, 
e-ticaret platformunu daha 
yoğun olarak kullanmaya 
başlamasının da e-ticarette 
yaşanan artışın daha da de-
vam edeceğinin sinyallerini 
verdiğini vurguladı.

Şirketlere özel 
entergrasyonlar tasarlıyoruz

Müşteri memnuniyetini 

Türkiye ‘Beklentilerin Ötesinde’
Bir Uluslararası
Etkinliğe Hazırlanıyor

E-Ticaretteki Sezonsal Yoğunluk 
2019’da Kargo Sektörünü Zorladı

Horoz 
Lojistik’in 
Ankara 
Lojistik 
Merkezi 
Açıldı

Türk kargo sektörünün oyuncularından biri 
olan MNG Kargo, 2019 yılında önemli bir 
dönüşüm süreci geçirdi. MNG’nin dönüşüm 
süreci ile birlikte iş yapış anlayışında ve kargo 
dağıtım alanında yenilikler başladı. 

MNG Kargo Şube Operasyonlarından Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Alpay Maden
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ISD Logistics Doğu Avrupa’ya Odaklandı
TÜRKİYE ile Avrupa ülkeleri 
arasında hizmet veren ISD Logis-
tics, 2020 yılında Doğu Avrupa’da-
ki pazar payını artırmaya odaklan-
dı. Şirketin CEO’su Korkut Koray 
Yalça, bu yıl Çekya ve Slovakya’da 
en az yüzde 50 büyüme hedefle-
diklerini belirtti.

Halihazırda Türkiye ile Batı Av-
rupa ülkeleri arasında ithalat ve 
ihracat taşımalarımız yoğun şekil-
de karşılıklı olarak devam ettiğini 
belirten Yalça, “2020 yılında Doğu 
Avrupa pazarında yüzde 50 büyü-
meyi hedeflemiştik. Yaptığımız iş 
birliği anlaşmalarıyla, özellikle Çek-
ya ve Slovakya’daki faaliyetlerimizi, 
taşıma hacmimizi önemli ölçüde ar-
tırıyoruz. Yıllık hedefimizin önemli 
kısmına yılın ilk yarısında ulaşmayı 
bekliyoruz” dedi. 

Doğu Avrupa ülkeleri ve Tür-
kiye arasındaki ticaretin sürekli 
artış gösterdiğini ifade eden Yal-
ça, “Türkiye’nin ihracatı artarken, 
bu bölge ülkelerine yaptığı ihracat 

INTERMAX Logistics, kimyasal 
maddelerin emniyetli bir şekilde 
taşınması, yüklenmesi, boşaltılması 
ve geçici olarak depolanması konu-
sundaki deneyimiyle Avrupa Kimya 
Endüstrisi Konseyi tarafından belir-
lenen kriterleri başarıyla tamamlaya-
rak, SQAS sertifikasını yeniledi.

Konuyla ilgili konuşan Intermax 
Logistics Yönetim Kurulu Başkanı 
Savaş Çelikel, tehlikeli ve kimyevi 
madde taşımacılığında yalnızca dik-
katli olmanın yetmediğini, kalite, 
emniyet ve güvenlik gibi unsurların 
süreklilik arz etmesi gerektiğini ifade 
etti. Bu maddelerin taşınmasıyla il-
gili önlemlerin dönemlik bir durum 
olmadığına gerektiğine dikkat çeken 
Çelikel, “Her türlü önlemi bir sürek-
lilik olarak görmek gerekiyor. Anlık 
iyileştirmeler yetersiz kalır. Bu neden-
le taşımalarımızda ve geçici depolama 
işlemlerimizde güvenlik, emniyet ve 
kalite gibi kriterleri bir bakış açısı ha-
line getirdik” ifadelerini kullandı. 

SQAS denetimlerinde tüm süreç-
leri başarıyla tamamladıklarını akta-
ran Çelikel, “Bu sayede kalitemizi 
tekrar kanıtlarken, müşterilerimizin 
bize karşı olan güvenini de boşa çı-
karmadık” dedi. 

da paralel olarak artış gösteriyor. 
Anlaşmalar ile bu pazar için erişe-
bileceğimiz araç ve ekipman havu-
zumuzda bir anda 4 kat artış oldu. 
Karşılıklı taşımalarda daha rahat 
hareket edebileceğiz” değerlendir-
mesinde bulundu. 

Avrupa’ya tren ve 
karayolu ile taşıyor 

Bölge ülkelerine ağırlıklı olarak 
karayolu üzerinde taşımalar gerçek-
leştirdiklerini belirten Yalça, güzer-

gahtaki gelişmelere ya da müşterinin 
talebine göre demiryolu ve karayo-
lunu entegre bir şekilde kullandıkla-
rını da belirtti. 

Karayolu taşımalarıyla Doğu Av-
rupa ülkelerine, Ekspres veya Süper 
Ekspres teslimat seçenekleriyle, 3 
ila 5 gün arasında ulaşabildiklerini 
söyleyen Yalça, tekstil, otomotiv, 
mobilya, gıda ve kimya başta olmak 
üzere birçok sektöre hizmet verdik-
lerini sözlerine ekledi.

Intermax 
Logistics
Kimyasal
Madde Taşıma
Sertifikasını 
Yeniledi
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bankalarının öncülüğünde 
başlatılan sıfır araç alımı için 
aylık Taşıt kredisi faiz oran-
larının yüzde 0,49 ile yüzde 
0,69 aralığına düşürülmesi, 
tüketici tarafında uzun süre-
den beri ötelenen araç satın 
alma isteğini ortaya çıkardı ve 
bu sayede güçlü bir satın alma 
talebi geldi. 

Türk otomotiv pazarında 
büyük daralma

OSD verilerine göre; 2019 
yılında toplam üretim bir ön-
ceki yıla göre, yüzde 6 azalarak 
1 milyon 461 bin 244 adet, 
otomobil üretimi ise yüzde 4 
oranında azalarak 982 bin 642 
adet düzeyinde gerçekleşti

2019 yılında Ticari araç 
grubunda üretim, bir önceki 
yıla göre yüzde 9 seviyesinde 
daralırken,  hafif ticari araç 

ARAÇ Lojistikçileri Derneği 
(ARLOD) 15’inci Genel Ku-
rul Toplantısını İstanbul’da 
gerçekleştirdi. Genel Kurul 
sonrası yapılan basın sohbe-
tinde sektörün daralan oto-
motiv pazarına paralel olarak 
kötü bir yıl geçirdiklerini 
kaydeden üyeler, 2019 yılını 
kayıp bir yıl olarak geride bı-
raktıklarını belirttiler. Önü-
müzdeki dönemde doğru 
pozisyon alabilmek için hü-
kümet ve özellikle lojistik zin-
ciri içerisinde yer alan sektör 
dinamikleri ve paydaşların-
dan beklentilerinin oldukları-
nı söyleyen ARLOD Üyeleri, 
mevcut duruma kayıtsız kal-
mayıp, araç lojistiği sektörüne 
gerekli desteğin sağlanması 
gerektiğini kaydettiler.

Toplantıya Adnan Ağaçlı 
başkanlık ederken, Omsan 
Lojistik adına Kürşad Ünlü, 
Terra Transport adına Müj-
det Kahraman, Tolga Kah-
raman, Özlem Ballıkaya, 
Me-Par Nakliyat adına Ömer 
Gürsoy, Hödlmayr Nakliyat 
adına Hande Gaye Çarıkçı, 
Ant Lojistik adına Ceren 
Eker Güven, ARLOD adına 
Harun Elmas katıldı.

ARLOD Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Ağaçlı’nın 
Genel Kurul Toplantısında 
üyelere yaptığı konuşma ve 
gazetecilere ilettiği açıklama 
şöyle: “Hatırlanacağı gibi, 
2019 yılının ilk yarısında oto-
motiv sektöründe başlayan 
daralma, bazı aylarda yüzde 
80’lere varan kayıplara neden 
olmuştu. Ardından haziran 
ayında hurda teşviki, ÖTV ve 
KDV destekleri ile nefes alan 
sektörde, 1 Ekim’de devreye 
giren kamu bankaların faiz 
indirimi kampanyası ile satış-
lar bir anda yükselişe geçmiş-
ti. Yılın ilk yarısında yaşanan 
tüm olumsuzluklara rağmen 
özellikle 2019 yılı Temmuz 
ayından itibaren, Merkez 
Bankası’nın faiz düşürme 
aksiyonu ile birlikte, Kamu 

2019 yılında 
otomotiv ihracatı 
bir önceki yıla göre, a-
det bazında toplam yüzde 5,0 
oranında azalarak 1 milyon 
253 bin adet oldu. Otomobil 
ihracatı yüzde 5,3 oranında 
azalarak 829 bin adet düze-
yinde gerçekleşti. Ticari araç-
lar toplam ihracatı ise yüzde 
4,5 oranında azalarak 424 bin 
adet oldu. Böylece, Türkiye 
otomotiv sanayii, toplam üre-
timin yüzde 86’ini ihraç edil-
miş oldu. Türkiye, Ocak-Ara-
lık 2019 otomotiv ihracatının 
yüzde 76,6’sını AB ülkelerine 
gerçekleştirdiğini göz önüne 
alırsak; Avrupa otomotiv pa-
zarına da bakmamız gerekiyor.

Otomotiv sektörü 
temsilcileri 2020’den umutlu 

Otomotiv sektörü temsilci-
leri, 2020 yılından umutlu ol-
dukları, düşük faiz ortamı ve 
artan iç talep ile yeni yıla daha 
iyimser baktıkları görülüyor. 

Sektör temsilcilerin bek-
lentileri, ilk etapta 2015-2017 
yıllarındaki 1 milyonluk pa-
zar seviyesine ulaşmak ve ar-
dından orta vadede bu raka-
mı 1,5 milyona, uzun vadede 
de 2 milyona çıkarmaktır. 

Bu anlamda, 2020 yılın-
da, Otomotiv sektöründe bir 
miktar toparlanma ve Türki-
ye otomotiv satışlarının 600 
binler civarında olması bek-
leniyor. Bizlerde bu rakamsal 
öngörülere katılıyoruz.

Sonuç olarak, Araç Lojistiği 
sektörü, otomotiv pazarının 
daralmasına paralel olarak, 
2019 yılında hedeflediği araç 
taşıma rakamlarının çok altın-
da kaldı ve kazanç da elde ede-
medi. Böylesi sıkıntılı dönem-
lerde atıl kapasitenin getirdiği 
aşırı mali yük, kar marjının dü-
şüklüğü, sabit işletme mali-
yetleri ve girdi maliyetlerinin 
artması gibi faktörler göz önü-
ne alındığında, ne yazık ki sek-
törümüz, 2019 yılını kayıp bir 
yıl olarak geride bırakmıştır. 
Önümüzdeki dönemde doğru 
pozisyon alabilmek için hükü-
met ve özellikle lojistik zinciri 
içerisinde yer alan sektör dina-
mikleri ve paydaşlarımızdan 
beklentimiz, mevcut duruma 
kayıtsız kalmayıp, Araç Lojis-
tiği sektörüne gerekli desteği 
sağlamalarıdır. 

grubunda yüzde 8, ağır ticari 
araç grubunda ise yüzde 18 
oranında azaldı.

2019’da toplam pazar yüzde 
23 azalarak 491 bin 909 adet, 
otomobil pazarı ise yüzde 20 
oranında azalarak 387 bin 256 
adet düzeyinde gerçekleşti.

2019 yılında, Ticari araç 
pazarı bir önceki dönemine 
göre yüzde 33, hafif ticari araç 
pazarı yüzde 32 ve ağır ticari 
araç pazarı yüzde 38 azaldı.

Son 10 yıllık ortalamalara 
göre 2019 yılında toplam pa-
zar yüzde 42, (491,9 bin adet), 
otomobil pazarı yüzde 35, 
(387,3 bin adet), hafif ticari 
araç pazarı yüzde 57, (91,8 
bin adet) ve ağır ticari araç pa-
zarı yüzde 65, (12,8 bin adet) 
oranlarında düşüş gösterdi.

2019 yılı Ocak-Aralık dö-
neminde, otomobil pazarında 
ithalatın payı yüzde 59, hafif 
ticari araç pazarında ithalatın 
payı 47 olarak gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Aralık dö-
neminde geçen yılın aynı 
dönemine göre toplam hafif 
ticari araç satışları yüzde 32, 
ithal hafif ticari araç yüzde 36 
ve yerli hafif ticari araç satışları 
yüzde 27 oranlarında azaldı. 

Araç Lojistiği Sektörü Destek Bekliyor

cı ile direk tüketiciye ulaşan 
yapı otomatikman tedarik 
zincirini ve lojistiğin niteliği-
ni ve yapısı değiştiriyor. 

İnovatif çözümlere bak-
tığımızda, sektör içerisinde 
UPS’in geliştirdiği son da-
ğılımdaelektrikli bisikletler 
kullanıyor. Bu gün Amazon 
ve hepsiburada’nın da gerçek-
leştirmeye başladığı bireysel 
olarak aracınızla paket dağı-
tımı yapıyorsunuz dolayısıyla 
modeller hep fark yaratabilen 
noktalara getiriyor.”

Türk Hava Yolları Genel 
Müdür (Kargo) Yardımcısı 
Turhan Özer, Hava Kargo ve 
Katma Değerli İhracat konu-
lu konuşmasında, “Taşıma 
modu olan hava kargoyu özel 
bir noktaya koymamız lazım. 
Dünyadaki ticaretin, sadece 
uluslararası ticaretin değil 
bütün ticaretin hacim olarak 
yüzde 1’inden daha azı hava 
lojistiği hava kargo ile yapıl-
makla beraber değer olarak 
dünyada ticaretin yüzde 35’i 
hava kargodan ve hava lojistik 
süreçlerinden geçmektedir. 
Bu rakamlar 2015 itibari ile 
33’dü 2023’den itibaren yüz-
de 40’a yaklaşacağını ön gö-
ren araştırmacılar var.

Özellikle hırs, isteklik, izle-
nebilirlik, artan küreselleşme 
üretim ve tüketim, pazarların 

360 CNP Event tarafından or-
ganize edilen serisinin 5’incisi 
olan 360 Loji&Ted Konferan-
sında Lojistik ve Tedarik Zin-
cirinde En İyi Uygulamalar, 
Fark Yaratan İş Modelleri, Sek-
törel ve Yapısal Fark Yaratacak 
Trendler, Entegre Sürdürüle-
bilirlik Yaklaşımları, Dijitalleş-
mede Hız, Teknoloji, Maliyet, 
Esneklik ve Akıllı Teknolojiler 
& Akıllı Lojistik konularının 
ele alındığı konferansta birçok 
sektör temsilcisi bir araya gel-
di. Ana Sponsoru Horoz Lo-
jistik, Yaka İpi Sponsoru Ceva 
Logistics olan etkinlikte, SDZ, 
Thread In Motion, Turkish 
Cargo, Jungheinrich, Honey-
well, Yandex, SICK, Milvus 
Robotics Dijitalis, Lion İş El-
biseleri, Panasonic Business, 
Leuze Electronic, Klinkham-
mer kurumlarının sponsorlu-
ğunda gerçekleşecekti.

Horoz Lojistik Yurtiçi Lo-
jistik Grup Başkanı İlker Öz-

kocacık, Yeni Nesil İnovasyon 
Uygulamaları hakkında yap-
tığı konuşmada, “Türkiye’nin 
dünyada lojistik performans 
endeksine baktığımızda 
27’nci sıraya kadar gitmişken 
niçin 47’nci sıraya kara gerile-
diğimizi düşünmek gerekiyor. 
Çünkü sektör yerinde durmu-
yor ilerledik diye düşünüyoruz 
ama sıralama olarak daha aşa 
düşmüş durumdayız nedeni 
diğer Ülkerler bizden daha 
hızlı hareket ediyor. Dolayı-
sıyla paydaşların bu alanlarla 
ilgili inovatif çalışmalara alt-
yapı gelişmelerine katkı sağla-
maya zorunlulukları var” dedi.

E-ticaret yine ekonomiyi 
değiştirdiğini söyleyen Gür-
soy sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bağdat caddesine çıktığı-
nızda eski mağazaların yeri-
ni kafeler, restoranlar alıyor. 
Çünkü e-ticaret inanılma ola-
rak üstsel olarak değiştiriyor. 
Direk üreticiden veya bir ara-

için zirveler düzenliyoruz. 
UTİKAD zirve değimiz et-
kinliğimizde 2018’de gelece-
ğin lojistikteki unsurları ne-
dir neler bizi bekliyordur diye 
konuştuk,  2019 da ise bunu 
ileriye dönüşüm olarak ger-
çekleştirdik. Bu anlamda biz, 
gelecek olan lojistik iş yapma 
şekillerine nasıl hazırlamalı, 
nasıl dönüşmeliyiz tartıştık. 
Sektör olarak iş yapış biçim-
lerimizi değiştirmek zorunda-
yız. Çünkü hizmet verdiğimiz 
kurumlar teknolojik sistem-
ler kullanarak bizimde onla-
ra destek olmak zorundayız. 
Bizde üyelerimiz ve paydaşla-
rımızla birlikte bu konularda 
neler yapabiliriz diye sürekli 
çalışmaların içinde oluyoruz” 
şeklinde konuştu.

LODER Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehmet Tanyaş, 
teknoloji her anlamda çok 
önemli olduğunu vurgulaya-
rak, “Teknolojinin altında, 
eğitimin, araştırma ve bilim 

yatıyor. Kongrelerle bahsetti-
ğimiz eğitimlerle insanımızı 
belirli seviyeye getirmemiz ve 
tabana inmemiz lazım. Tabii 
ki teknoloji önemli ama dev-
letinde bu duruma el atması 
lazım” dedi.

Siemens Tedarik Zinciri 
Direktörü ve TEDAR Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tuğrul 
Günal, “Şirketlerin tedarik 
zincirleri yönetimi konusun-
da zorda olsa bir adım atarak, 
dijitalleşmeye yönelmek is-
tediklerini belirterek, “Diji-
talleşme konusunda yapılan 
anketlere baktığımızda stra-
tejik konumlarda ki firmala-
rın yüzde 60’ı bu güne kadar 
dijitalleştirmiş, operasyonel 
konularında ise yüzde 74 sevi-
yesinde dijitalleştirmişler. Bu 
Türkiye’miz için güzel bir du-
rum. Yüzde 37 oranında biz 
kendimizi supply change ala-
nında dijitalleştirmişiz. Yüzde 
74’müzde dijitalleşme konu-
sunda planlama yapmakta.”

ayrışması ve en önemlisi e-
ticaret gibi faktörler oranları 
yükseltiyor. Dolayısıyla gerek 
Türkiye içi gerekse dünyada 
hava kargo sektörü ve taşıma-
cılığı ticaretin en önemli o-
murgasını oluşturmaya artan 
tempoda devam ediyor” dedi.

Lojistik alanında
yeni trendler

Konferansın bir değer pa-
nelinde ise Sektörel ve Yapısal 
Fark Yaratacak Trendler hak-
kında bilgi verildi. LODER 
Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Gülçin Büyüközkan’ın 
moderatörlüğünde gerçekle-
şen panelde, UTİKAD Genel 
Müdürü Cavit Uğur, LODER 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Tanyaş ve Siemens 
Tedarik Zinciri Direktörü 
& TEDAR Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuğrul Günal konuş-
macı olarak katıldı.

UTİKAD Genel Müdürü 
Cavit Uğur, lojistik sektö-
ründe hizmet verenlerin iş 
yapış biçimlerini kökten de-
ğiştirmeye başladığı belirte-
rek UTİKAD’ın teknolojik 
trendler alanındaki yenilikle-
ri hakkında bilgi verdi.

Uğur yaptığı konuşmada, 
“Bunun farkında olarak biz-
de hem farkındalığı artırmak 
hem de bu konudaki paydaş-
larımızla bir araya gelmek 

Lojistiğin Yeni Trendi Dijitalleşme

Birinci sayfadaki haberin devamı
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yüzde 9.7, Ortadoğu ve G. 
Asya’da yüzde 4,7 ve Afrika’da 
yüzde 7.1 büyüme gerçekleş-
tirerek, hava kargo hizme-

etkisi dolayısıyla hangi uzun 
vadeli etkilerin görüleceğini 
söylemek için henüz çok er-
ken olduğu vurgulanıyor.

Koronavirüs etkisi 
ne ölçüde yansıyacak 

bilinemez
Hava kargodaki gelişmeleri 

değerlendiren IATA Başkanı 
Alexandre de Juniac “2009 
yılındaki küresel finansal kri-
zin sona ermesinden bu yana 
2019 yılının en kötü yıl ol-
masının kökeninde yaşanan 
ticaret savaşları ve gerilimler 
var.  Bu gerilimler hafiflerken 
şimdi de korona virüsünün 
küresel ekonomide ne tür bir 
nihai etki yapacağını kestire-
mediğimiz bir dönemin için-
den geçtiğimiz için iyi haber-
ler verme ve alma konusunda 
henüz çok rahat değiliz. Tüm 
kısıtlamaların yürürlüğe kon-
masına paralel olarak bu kısıt-
lamaların ekonomik büyüme 
üzerinde bir olumsuz etkisi 
kesinlikle olacaktır. Ve elbette 
2020 hava kargo işi için zorlu 
bir yıl olacak” dedi.

TURKISH Cargo, Uzak-
doğu ve Amerika pazarında 
olan büyümesini sürdürü-
yor. WACD verilerine göre; 
ilk 10 sırada yer alan ha-
vayolu arasında en yüksek 
büyüme oranına sahip olan 
Turkish Cargo, uluslararası 
hava kargo sektöründe 7’nci 
sıraya yükselerek, global 
pazar payımızı yüzde 4.1’e 
yükseltti.

ULUSLARARASI Hava 
Taşımacılığı Birliği IATA ta-
rafından yayınlanan küresel 
ölçekte hava kargo taşımacı-
lığına ilişkin 2019 yılı verileri 
kilometre başına ton olarak öl-
çülen yük miktarıyla hava kar-
go talebinin  (FTK), mevcut 
kapasitelerdeki yüzde 2.1’lik 
artışa rağmen geçen yıl yüzde 
3.3 düşüş kaydettiğini gösteri-
yor. IATA 2019’un hava kargo 
açısından 2009 küresel krizin-
den bu yana yaşanan en zayıf 
performansın gerçekleştiği bir 
yıl olduğunu duyurdu.

Aralık 2019’da kargo hac-
mi yüzde 2.7 daralırken, ka-
pasite yüzde 2.8 yükseldi. Ha-

Satılan tonaja göre; Güney 
ve Kuzey Amerika’da yüzde 
17.1, Uzak Doğu Bölgesinde 
yüzde 14,1, G. Batı Avrupa’da 

va kargodaki düşüşte geçen 
yıl küresel ticaret hacminin 
binde 9 gibi düşük oranlı bir 
büyüme göstermesinin de 
katkısı oldu. Sektörün düşük 
performans göstermesinde 
ayrıca imalat yoğunluklu 
ekonomilerde GSYH büyü-
mesinin yavaşlaması yanı sıra 
tüketici ve iş güven endeksle-
rinin daha gevşek düzeylerde 
seyretmesi ve  düşen ihracat 
siparişleri de etkili oldu.

IATA’ya göre 2020 yılı 
için güven endekslerinin ve iş 
emirlerinin artışa geçeceğine 
dair işaretler alınıyor. Ancak 
koronavirüs salgınıyla mü-
cadele ile ilgili kısıtlamaların 

Cargo; mevcut uçuş ağında 
bulunan 300’den fazla desti-
nasyonda, başarılı operasyon-
larıyla kapasitesini artırmaya 
devam ediyor. 

127 ülkede 321 desti-
nasyona hava kargo hizme-

ki havayolu şirketleri Aralık 
ayında bir önceki yılın aynı 
dönemine göre talepte  yüzde 
3,5 azalma kaydetti. Aralık’ta 
kapasite  yüzde 2.8 artış gös-
terdi. Asya Pasifik bölgesi 
yüzde 5.7’lik azalışla 2019’un 
toplam hacmi itibariyle tüm 
bölgeler içinde en büyük dü-
şüşü yaşayan bölge oldu. As-
ya-Pasifik dünyanın ana üre-
tim bölgesi olması dolayısıyla  
uluslararası ticaret gerilimler 
ve küresel büyümedeki  yavaş-
lama  2019 yılında bölgenin 
hava kargo taşımacılığı hacim-
leri üzerinde önemli bir ne-
gatif etki yarattı. Sadece Asya 
bölgesinde gerçekleşen hava 
kargo taşımaları bir yıl öncesi-
ne kıyasla yüzde 8 azaldı.

Kuzey Amerika’da azalış
Kuzey Amerika bölgesinde 

faaliyet gösteren havayolları 
Aralık ayında yüzde 3.4 daha 
az hava kargo taşırken, kapa-
sitelerinde yüzde 2,1 artış ol-
du. 2019 yılı toplamında böl-
genin kargo hacimleri yüzde 
1.6’lık kapasite artışına kıyas-

ti sağlayan Turkish Cargo, 
geniş hizmet yelpazesini ve 
operasyonel kabiliyetleri-
ni, Türkiye’nin eşsiz coğrafi 
avantajlarıyla birleştirerek 
başarı çıtasını yükseltmeye 
devam ediyor.

la yüzde 1.5 azalış kaydetti. 
Ticari gerilimler ve ABD’nin 
yılın ikinci yarısındaki eko-
nomik aktivitesinin azalması 
düşüşte etkili oldu. Aralık 
ayında  yıllık bazda gözlenen 
yüzde 5.6’lık düşüş, 2016’nın 
başından bu yana bölge için 
en zayıf aylık büyüme sonucu 
olarak kayda geçti.

Avrupa bölgesindeki ha-
vayolları Aralık ayında yıllık 
bazda navlun talebinde yıllık 
yüzde 1,1 düşüş yaşarken, ka-
pasite yüzde 4,9 artış kaydetti. 
Aralık ayındaki yüzde 1.8’lik 
düşüş, 2019 yılında tüm aylar-
da yaşanan grafiğin bir başka 
tipik örneği oldu. Sanayi üre-
timi yoğun Alman ekonomi-
sinin daha gevşek bir büyüme 
izlemesinin, Brexit konusun-
da süregiden belirsizlikle 
birleşmesi 2019 sonuçlarına 
en fazla katkı yapan gelişme-
ler oldu. Bu şekilde 2019 yılı 
hava kargo taşımacılığında 
Avrupa bölgesinin 2012 yılın-
dan bu yana yaşadığı en zayıf 
yıl olarak tarihe geçti.

ti sağladığı tüm bölgelerde 
olumlu sonuçlar elde etti ve 
bu bölgelerdeki istikrarlı yük-
selişini sürdürdü.   

Türk Hava Yolları’nın kar-
go taşıma kapasitesine ek 
olarak, kargo uçağı filosu ile 
88 destinasyona direkt kargo 
uçuşu gerçekleştiren, mevcut 
altyapısı ve gerçekleştirdiği 
yatırımlarla sürdürülebilir 
bir büyüme sağlayan Turkish 

Bölgelere göre hava kar-
godaki gelişmeleri değer-
lendiren IATA verileri 2019 
yılında Afrika dışındaki tüm 
pazarlarda hacim düşüşleri 
yaşandığını gösteriyor. Bu-
na göre Asya-Pasifik bölgesi 
yüzde 34.6’lık oranla yük 
trafiğindeki en yüksek payını 
(FTK) koruyor. Yük trafiği-
nin payı, hem Kuzey Amerika 
hem de Avrupa için ise ılım-
lı bir şekilde sırasıyla yüzde 
24.2 ve yüzde 23.7’ye yüksel-
di. Orta Doğu taşıyıcılarının 
trafik payı yüzde 13’te sabit 
kaldı. Afrika ve Latin Ame-
rika bölgelerinin toplam ta-
şınan yükteki payı yüzde 1.8 
ve yüzde 2.8 gibi marjinal bü-
yüklüklerde gerçekleşti.
Hava kargo taşıyıcılarında 
durum genel tabloya uygun

Asya-Pasifik bölgesinde-

Turkish Cargo 2019 Yılında
Daralan Pazarda Büyüdü

IATA Havacılık Sektörü İçin 2019 Öngörülerini Açıkladı

THY Yolcu Artışıyla Avrupa’da 1’inci Dünyada 4’üncü Oldu

Turkish Cargo, uluslararası hava kargo bilgi 
sağlayıcısı World Air Cargo Data Aralık’19 
kümülatif verilerine göre; global hava kargo 
pazarının yüzde -4.4 oranında daralma 
gösterdiği sektörde, yüzde 7.1 oranında tonaj 
artışı sağlayarak önemli bir büyüme gösterdi.

Türk Hava Yolları (THY), Uluslararası Sivil 
Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından açıklanan 
Aralık ayı verilerine göre yolcu sayısı artışı 
bakımından Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 
4’üncü havayolu şirketi oldu.

TÜRK Hava Yolları Aralık 
ayında önemli bir başarıya 
imza attı. Yolcu sayısını 2018 
yılının Aralık ayına göre yüz-
de 7,1 artıran THY’nin, taşı-
nan yolcu sayısı rakamlarına 
göre ise dünyada en fazla yol-
cu taşıyan 14’üncü havayolu 
şirketi oldu. 

THY’nin 2019 yılı Ara-
lık ayı verilerine göre dıştan 
dışa transfer yolcu sayısında 

da önemli bir artış yaşandığı, 
açıklanan rakamlara göre yı-
lın son ayında 2 milyon 132 
bin yolcunun İstanbul’dan 
aktarmalı olarak 125 ülkeye 
ulaştırıldığı kaydedildi.

THY’nin bir önceki yılın 
aynı ayına göre çift haneli 
büyüme başarısı sergilediği-
nin vurgulandığı açıklamada 
Aralık ayında yüzde 6,9 ora-
nında artan toplam transfer 

yolcu sayısının tüm yolcu 
sayısı içindeki oranının ise 
yüzde 49,5’e çıktığı aktarıldı. 

ICAO’nun açıkladığı ra-
kamlara ilişkin açıklama ya-
pan THY Yönetim Kurulu 
ve İcra Komitesi Başkanı 
İlker Aycı, “Bir hayalimiz, 
bir hedefimiz var. Ülkemi-
zin en değerli markası Türk 
Hava Yolları’nı küresel ha-
vacılığın zirvesine taşımak 
için çaba harcıyoruz. Dünya 
havacılığını ve şirketimizi 
önemli derecede olumsuz 
etkileyen gelişmelerin ya-

şandığı 2019 yılını bu gibi 
güzel veriler ile geride bırak-
tığımız için mutluyuz.

Operasyonlarımızda de-
ğerlendiremediğimiz 24 uça-
ğa rağmen yolcu sayımızı bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 7,1 artırmış olmamız 
önemli bir başarı. Yeni yılda 
AnadoluJet markamızın yurt 
dışı açılımı, ülkemizin tu-
rizm merkezlerinden direkt 
gerçekleştireceğimiz uçuşlar 
ve ayrıcalıklı hizmetimiz ile 
bu rakamları daha da yukarı-
lara çıkaracağız.

Aralık ayında yalnızca 
tarifeli yolcu seferlerimizle 
değil hava kargo operasyon-
larımızda da başarılı bir per-
formans sergiledik. Rüzgarın 
tersten estiği ve küçülmenin 
yaşandığı hava kargo pazarın-
da Turkish Cargo markamız 
ile büyümeyi sürdürdük.

Ülkemizin jeopolitik ko-
numunun bize sağladığı a-
vantaj ile dünya ticaret ağının 
ana taşıyıcılarından olmak 
için çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz” dedi.

Ocak ayında dış hat yolcu 
sayısını yüzde 10 artırdı
Ocak ayı yolcu ve kargo 

trafik sonuçlarını açıklayan 
Türk Hava Yolları, bu ayda 
yüzde 80,6’lık doluluk ora-
nına ulaşırken dış hat yolcu 
sayısında geçen senenin aynı 

dönemine oranla çift haneli 
gelişme gösterdi.

Açıklanan veriler ile ilgi-
li yorumlarını aktaran Türk 
Hava Yolları Yönetim Ku-
rulu ve İcra Komitesi Başka-
nı İlker Aycı, “Ocak ayında 
gösterdiğimiz performans 
2020 yılındaki hedeflerimize 
ulaşmak için doğru yolda ol-
duğumuzu gösteriyor. Özel-
likle dış hat yolcu sayımızdaki 
artış dünyanın tercih ettiği 
marka olma hedefimize ba-
şarıyla uçtuğumuzun kanıtı 
oldu. Bayrak taşıyıcı havayolu 
olarak her uçuşumuzda misa-
firlerimizi Türk misafirper-
verliği ile karşılamaya, hizmet 
kalitemizi artırmaya ve her ay 
bir öncekinden daha iyi per-
formans sergileyerek uçmaya 
devam edeceğiz” dedi.
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UIC ve IATA Önemli Bir İş Birliği Adımı Attı
30 Ocak 2020 tarihinde imzalanan 
mutabakat, UIC üyesi demiryolları 
ile IATA belgeli havayolu şirketleri 
arasındaki fikri mülkiyeti korurken 
yeniliği teşvik etmeyi hedefliyor. 
Mutabakat Zaptı kapsamında işbirli-
ği fırsatları, mevcut dağıtım süreçleri 
ve standartlarının yanı sıra Yeni Da-
ğıtım Yeteneği ve ONE (Tek) Sipariş 
girişimleriyle belirlenen dönüşümsel 
perakende tabanlı “teklif-sipariş” 
süreçleri ve standartlarının ikili pers-
pektifleri baz alınarak araştırılacak. 

Söz konusu faaliyetlerin, inter-
modal ortaklıklarda değer yaratma 
anlamında önemli fırsatlar sunacağı 
öngörülüyor.

Standartlar ve birlikte çalışabilir-
lik etrafında diyalog ve işbirliği için 
belirlenen alanlar şunlar:

Seyahat planlama ve alışveriş, re-
zervasyonlar ve servis, düzensiz ope-
rasyon süreçleri dahil olarak bilet-
leme, konum kodları dahil endüstri 
kodlaması, check-in ve doğrulama 
kontrolü, muhasebe ve hesap kapa-
ma, yasal hususlar.

İşbirliği girişimine ilişkin olarak I-
ATA Genel Müdürü ve CEO’su Ale-
xandre de Juniac, “75 yıldır IATA’nın 
misyonu, küresel olarak birbirine 
bağlı bir hava taşımacılığı ağının so-
runsuz ve verimli işleyişini sağlayan 
ticari standartların geliştirilmesi-
ni desteklemeyi ve kolaylaştırmayı 
içeriyordu. Müşteriler gittikçe daha 
sürdürülebilir seyahat seçenekleri 
aradıklarından, hizmet sağlayıcıların 
kesintisiz yolcu ve yolcu bilgileri alış-
verişi sağlamak için birlikte çalışması 
önemlidir. IATA, intramodaliteyi 
desteklemek için standartların geliş-
tirilmesini kolaylaştırma konusunda 
kapsamlı deneyime sahiptir ve UIC 

TÜRKİYE son dönemde ihracatta 
Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kı-
rarken, bu performansta demiryolu-
nun payı da giderek yükseliyor. De-
miryoluyla yapılan ihracat 2019’da 
bir önceki yıla göre yüzde 33 artarak 
967 milyon dolara çıktı.

Ülkenin, İhracat Ana Planı ve Lo-
jistik Master Planı’ndaki hedeflere 
paralel olarak lojistik sektöründe 
taşıma şekillerine göre dış ticaretin 
dengeli bir yapıya kavuşturulması ve 
demiryolu taşımacılığının payının 
artırılması planlanıyor.

Türkiye’de lojistik merkezlerin 
kurulmasına ilişkin çalışmalar yapıl-
ması odaklanılan konular arasında 
yer alıyor. Yürütülen çalışmaların, 
Türkiye’nin dış ticaretine de olumlu 
katkı yapması bekleniyor.

Dış ticarette denizyolundan sonra 
en çok kara yolu kullanıldı. 2019’da 
ihracatın yüzde 28,4’ü karayoluyla, 
yüzde 8,4’ü havayoluyla, yüzde 0,6’sı 
demiryoluyla gerçekleştirildi.

ile imzaladığımız Mutabakat Zap-
tı, bu faaliyeti güçlendirmek için 
önemli bir adımdır” dedi.

UIC Genel Direktörü Franço-
is Davenne de şunları söyledi: “Bu 
Mutabakat Zaptı, çok modlu taşı-
ma modelini gerçekten teşvik etme 
arzusunu doğrulamaktadır. Müşte-
rilere demiryolu ve uçak yolculuğu 
için tek bir bilet sunmak, onlara 
hem yolculuklarını hem de karbon 
ayak izlerini optimize ederek her iki 

Ticarette
Demiryolunun 
Payı Yükseliyor

dünyanın en iyi yanlarını seçme fır-
satı verir. Ayrıca, hem IATA hem de 
UIC, bilet uygulamaları için yarının 
dijital standartlarını geliştiriyor: ta-
sarım aşamasından itibaren yerleşik 
arayüzler üzerinde çalışmak heyecan 
verici bir ihtimal.”

Temsil ettikleri modların önde 
gelen çatı örgütleri olan UIC ve 
IATA’nın bu girişiminin intermodal 
yük taşımacılığında da önemli bir 
dönem başlatması bekleniyor. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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ise Doğuş Üniversitesi’nde baş-
ladığı doktora eğitimi sırasında 
1 yıl Endüstri Mühendisliği 
eğitimi alarak Lojistik ve Teda-
rik Zinciri Yönetimi alanında 

Londra’daki Brunel Üniversi-
tesi ile birlikte Eylül 2013’te 
başlattığı “Mini- Chip” proje-
si dört yıllık sürecin ardından 
başarıyla tamamlandı. 

Nakliye operasyonlarının 
kalitesinden ödün vermeksi-
zin yakıt tüketimini düşür-
mek, karbon ayak izini en 
aza indirgemek ve maliyetleri 
azaltmak üzere yük taşıyıcıları 
için yenilikçi bir Karar Des-
tek Sistemi sunan Mini-Chip, 
simülasyon kurgusu olarak 
dikkat çekiyor. Farklı gemi 
hızları ve portföyleri için ya-
kıt maliyetinin yanı sıra yük 
müşterileri ile yapılan Hizmet 
Düzeyi Anlaşmalarını (SLA) 
da analiz eden Karar Destek 
Sistemi (DSS) olan Mini-
Chip, yolculuk denetleyicile-
rinin gemileri için en iyi hızın 
ne olduğuna karar vermesini, 

DENİZCİLİK ve lojistik a-
lanlarında 15 yılı aşkın dene-
yime sahip olan Önder Ulaş 
Başboğa, son olarak Ulusoy 
Denizyolları İşletmeciliği’nde 
Satış ve Pazarlama Müdürlü-
ğü görevini yürütüyordu.

Önder Ulaş Başboğa, lisans 
eğitimini Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi Ekonomi bölü-
münde tamamladıktan sonra, 

1 Ocak 2013 tarihinde yü-
rürlüğe giren Enerji Verimli-
liği Yönetmeliği kuralları ise 
Arkas’ın 6 yakıt tankeri ve 52 
konteyner gemisinden oluşan 
filosu için Arkas Deniz Filo-
su bir Gemi Enerji Verimliliği 
Yönetim Planı oluşturmasına 
kaynak oldu. Tüm bu hedefler 
çerçevesinde 2011 yılından 
beri gemilerinde de trim ve ba-
lastı optimize eden, düşük kü-
kürtlü yakıt temin eden, tek-
ne tabanlarını ve pervaneleri 
belirli aralıklarla temizleyen, 
Spos uygulaması kullanarak 
en uygun rota seçimleri yapan 
ve Shipping Explorer progra-
mı ile hız optimizasyonunu 
sağlayan Arkas Line bu sayede 
2019 yılı itibariyle (2011 refe-
rans yılı olmak üzere) karbon-
dioksit emisyonlarında yüzde 
23,51 azalma sağladı. Arkas 
Line’ın 2020 hedefi ise yüzde 
25 olarak belirlendi.

Yeni yakıt ve 
yeni nesil gemilerle 

çevre dostu taşımacılık
İşletilen tüm gemilerde IFO 

380 yerine Düşük Sülfürlü Fu-
el oil kullanımına başlayan Ar-
kas Line filosuna kattığı dört 
yeni yeni nesil eko-tasarım ge-
mi ile de hem yatırımlarında 
hem de regülasyonlar kapsa-
mında çevreye duyarlı süreçler 
yürütüyor. Yeni nesil eko-tasa-

2006-2007 yılları arasında Bah-
çeşehir Üniversitesi Lojistik ve 
Tedarik Zinciri Yönetimi bö-
lümünde yüksek lisans progra-
mını tamamladı. 2010 yılında 

rım gemiler, makine özellikle-
ri, tekne tasarımı (pervane ve 
dümen sistemleri) sayesinde 
çok fazla enerji tasarrufu ya-
pabilen gemiler olarak dikkat 
çekiyor. MAN G tipi motor-
la donatılmış gemiler, önceki 
nesil gemilere göre yüzde 25’e 
varan yakıt tasarrufu sağla-
yarak çevreye zararlı gazların 
salınmasını en aza indirirken 
geniş gövde yapısının sağladı-
ğı güçlü stabilite değerleri yük 
kapasitesinin artmasını ve ba-
last suyu taşıma ihtiyacının ise 
azalmasını sağlıyor. 

Küresel Sera Gazı (GHG) 
emisyonlarının yüzde 3.3’ün-
den sorumlu olan deniz yolu 
taşımacılığında karbon ayak 
izini en aza indirmek üzeresa-
nayi-akademi iş birliğine imza 
atan Arkas Line, Promatech 
Denizcilik Teknolojileri ve 

doktorasına devam etmiştir.
Satış Operasyonları Uz-

manı olarak çalışmaya baş-
ladığı Ulusoy Denizyolları 
İşletmeciliği’nde yıllar içinde 
Satış Operasyonları Müdür-
lüğü ve Satış ve Pazarlama 
Müdürlüğü görevlerini üst-
lendi. Evli ve 2 çocuk babası 
olan Önder Ulaş Başboğa, iyi 
derecede İngilizce bilmekte.

böylece yakıt maliyetlerini 
en aza indirerek tüm anlaşma 
şartlarını karşılayabilmelerini 
sağlıyor. Yapılan testler sonu-
cunda, doğru yakıt ve yakıt ik-
mali kararlarının toplam yakıt 
tüketimini yüzde 5 ile yüzde 
10 oranında azalttığı gözlem-
lendi. Böylece indirgenmiş 
yakıt maliyeti ile doğrudan 
bağlantılı olan karbon emis-
yonunun azaltılmasına da im-
kan sağlandı. Avrupa Birliği 
Mini-Chip projesini bir başarı 
öyküsü olarak nitelendirilip, 
yayın organlarından  biri olan 
CORDIS/Community Rese-
arch and Development Infor-
mation Service  web sitesinde   
projenin sonuçlarıyla ilgili İn-
gilizce, İspanyolca, Almanca, 
İtalyanca, Fransızca ve Lehçe  
olmak üzere  6 dile çevrilmiş 
bir makale  yayınladı. 

Küresel iklim değişikliğinin 
tehlikeli boyutlara varması, bir 
yandan doğal kaynakların ko-
runmasını mecburi kılarken, 
diğer yandan sürdürülebilir 
kalkınmanın gerekliliğine işa-
ret ederken sürdürülebilirlik 
kavramını “Şimdiki ihtiyaç-
ların, gelecek kuşakların ihti-
yaçlarını karşılamayı tehlikeye 
sokmaması” olarak tanımla-
yan Arkas Line, iş süreçlerini 
yıllardır çevre faktörünü göz 
önüne alarak ve uzun vadeli 

DFDS Akdeniz’in Satış ve İş 
Geliştirme Direktörlüğüne Yeni Atama

Arkas Line Filosunda Karbon Salınımını Yüzde 24 Azalttı

DFDS Akdeniz Satış ve İş Geliştirme Direktörü Önder Ulaş Başboğa

DP World Yarımca Yatırımlarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Danimarkalı DFDS’nin Türkiye’de faaliyet 
gösteren şirketi DFDS Akdeniz İş Birimi’nin 
yeni Satış ve İş Geliştirme Direktörü Önder 
Ulaş Başboğa oldu. 

hedefler koyarak geliştiriyor. 
Bu bağlamda sürdürülebi-

lirlik performansının EcoVadis 
tarafından gümüş madalya  ile 
taçlandırılması bundan son-
raki süreçte atacağı  adımları 
daha güçlü kılıyor. Küresel te-
darik zincirleri için dünyanın 
en güvenilir iş sürdürülebilirlik 
derecelendirme kuruluşu olan 
EcoVadis’in de 2017 senesin-
den beri aktif üyelerinden biri. 

EcoVadis tarafından hazır-
lanan, Arkas Line’a gümüş 
madalya getirdi. Çevre, Çalı-
şan hakları, Etik ve Sürdürü-
lebilirlik olmak üzere dört ana 
başlıktan ve bunların altında 
21 kriterden oluşan CSR (Ku-
rumsal Sosyal Sorumluluk) 
değerlendirmesine göre 2017 
yılından beri aktif Ecovadis 
üyesi olan Arkas Line, 2019 
CSR derecelendirmesini göre 
Gümüş Madalya’ya sahip oldu. 

Ölçüm, değerlendirme ve 
raporlama yoluyla konteyner 
taşımacılığında çevresel perfor-
mans iyileştirmesine yönelik 
çalışmalar yapan ve dünya kon-
teyner taşımacılığının yüzde 
84’ünü temsil eden 22 armatö-
rü temsil eden CCWG’a (Cle-
an Cargo Working Group) üye 
olan Arkas Line, grubun Tür-
kiye’deki ilk ve tek üyesi olarak 
öne çıkıyor. Arkas Line bu kap-
samda mevcut operasyonlarını 

tekrar değerlendirerek, yakıt 
tüketimi ve buna bağlı olarak 
karbon ve kükürt emisyonları-
nı azaltmak için yeni projeler 
geliştirmeye devam ediyor. 

IMO regülasyonlarında 
neler var? 

Birleşmiş Milletler’in deniz-
cilik teşkilatı ve uluslararası de-
nizcilik için düzenleyici otorite 
olan IMO’nun (International 
Maritime Organization) 2020 
yılında yürürlüğe giren ulusla-
rarası düzenlemeleri ise dünya 
denizciliğinde oyunu yeniden 
kuracak nitelikte. Düzenle-
meler, gemilerde kullanılacak 
yakıtların sülfür oranlarının 
daha düşük olmasını zorunlu 
hale getiriyor. 

Bu regülasyonlara göre 
IMO, Marpol sözleşmesine 
uygun olarak gemilerde kulla-
nılan akaryakıtta sülfür içeri-
ğini  yüzde 3,5’ten yüzde 0,5’e 
düşürüyor. Diğer yandan IMO 
Deniz Çevre Koruma Komi-
tesi (MEPC) ise 2018 yılında 
aldığı kararla IMO, uluslarara-
sı ticaretle uğraşan gemilerden 
sera gazı (GHG) emisyonla-
rını azaltmak için gemilerden 
kaynaklanan sera gazı emis-
yonlarını 2050 yılında 2008’e 
göre en az yüzde 50 azaltmayı 
hedeflerken, bu yüzyılın so-
nunda CO2 emisyonlarını ta-
mamen sıfırlamayı hedefliyor.

TÜRKİYE’NİN en bü-
yük tüketici piyasasının 
tam kalbindeki konumu ve 
bir süre önce hayata geçir-
diği demiryolu yatırımıyla 
çok daha geniş ve güçlü bir 
erişim ağına kavuşan DP 
World Yarımca, ülkedeki 
yatırımlarına hız kesmeden 
devam ediyor.

Limanda son olarak yeni 
rıhtım vinçleri (STS) hiz-
mete girdi. 2 adet her biri 
80 ton kaldırma kapasiteli 
rıhtım vinçleri mevcut vinç-
lerden dört metre daha yük-

sek. Bu vinçlerle birlikte 6 
RTG vinci ve 14 konteyner 
taşıyıcı (ITV) da limanın 
çevre dostu mevcut maki-
na parkına eklendi. Böyle-
ce son gelen ekipmanlarla 
birlikte DP World Yarımca 
toplamda 8 rıhtım vincine, 
24 RTG vincine, 58 adet de 
ITV kapasitesine ulaştı. Sa-
ha ekipman kapasite de böy-
lece yüzde 35 arttı. Küresel 
ticaretin ayrılmaz bir parça-
sı olan DP World Yarımca, 
bu çevreci yaklaşımıyla da 
küresel tedarik zincirlerinin 

sürdürülebilir kılınmasında 
önemli rol oynuyor.

Geçtiğimiz yıl başlatılan 
50 milyon dolarlık yatırım 
dahilinde rıhtım kapasite-
si de bu yıl artacak ve DP 
World Yarımca aynı anda 
her biri 400 metre uzun-
luğunda iki ultra büyük 
konteyner gemiye hizmet 
verebilecek. Limanın is-
tif kapasitesi de 900 bin 
TEU’dan 1 milyon 300 bin 
TEU’ya çıkıyor. 

2019’da yüzde 7 oranında 
büyüme kaydettiklerini ve 

liman kapasitesinin yüzde 
70’ini kullandıklarını söy-
leyen DP World Yarımca 

CEO’su Kris Adams, “DP 
World Yarımca, küresel 
bir ticaret merkezi olarak 

Türkiye ekonomisinin des-
teklenmesinde çok önemli 
bir rol oynuyor. DP World 
Yarımca’yı en hızlı büyüyen, 
en modern liman ve lojistik 
merkezleri arasına sokan 
yatırımlarımıza devam edi-
yoruz. Dijitalizasyon çaba-
larımız sayesinde geleneksel 
liman operatörü rolünün 
çok fazlasını sunuyoruz. Ge-
liştirdiğimiz uygulamalarla 
liman verimini ve güvenli-
ğini Türkiye’de hiçbir termi-
nalin görmediği boyutlara 
taşıdık” dedi. 
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Dünya için
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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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13 litre motorlu çekicilerin pazarda 
daha yaygın hale gelmesini hedefle-
yen Renault Trucks, T 520 Yüksek 
Kabin ve T 480 modellerini filo sa-
hipleri ve sürücüler ile buluşturmak 
üzere yola çıkıyor. Yetkili bayisi Ko-
çaslanlar Otomotiv’in işbirliğiyle 
Şubat - Mart ayları arasında Marmara 
ve Batı Karadeniz’de il il turlayacak 
Renault Trucks çekicilerin Şubat a-
yındaki güzergahı, Tekirdağ, Edirne, 
Kırklareli, Gebze ve Kocaeli oldu.

Renault Trucks T serisi çekiciler 
ile pazarın en iyi yakıt tüketimi se-
viyelerini yakaladıklarına değinen 
Türkiye Satış Direktörü Ömer Bur-
salıoğlu; “Rekabetin ve maliyetlerin 
yüksek olduğu taşımacılık alanında, 
müşterilerimizin toplam sahip olma 
maliyetine odaklanıyoruz. Lojistik 
firmaları da geçmişe göre bu konuya 
çok daha fazla önem veriyor ve mali-

ANADOLU Isuzu’nun yeni Pa-
zarlama ve İş Geliştirme Direktörü 
Ali Salihi oldu. Boğaziçi Üniversi-
tesi Psikoloji bölümünden lisans ve 
Bahçeşehir Üniversitesi’nden MBA 
yüksek lisans derecesine sahip olan 
Ali Salihi, Şubat 2005 - Mayıs 2007 
tarihleri arasında VW Ticari Araç’ta 
Pazarlama İletişim Uzmanı, Hazi-
ran 2007 - Ekim 2009 arasında ise 
Pazarlama İletişim Yöneticisi ola-
rak görev yaptı. Daha sonra Doğuş 
Otomotiv bünyesinde Audi marka-
sına geçiş yapan Salihi, Kasım 2009 
- Aralık 2011 tarihleri arasında pa-
zarlama, Ocak 2012 - Eylül 2015 
arasında ise ürün ve fiyatlandırma 
ekibinin yönetimini üstlendi. 

Ekim 2015 - Kasım 2018 tarihle-
ri arasında Renault Mais bünyesinde 
Renault Binek ve Ticari Araçlardan 
sorumlu Pazarlama Müdürü olarak 
çalışan Salihi, Kasım 2018 tarihinden 
itibaren BASF Türk’te 5 ülkeden so-
rumlu Pazarlama Müdürü olarak gö-
rev yaptı. 3 Şubat 2020 itibariyle yeni 
görevine başlayan Ali Salihi, Anadolu 
Isuzu Pazarlama ve İş Geliştirme Di-
rektörü olarak şirketin pazarlama, iş 
geliştirme, kurumsal iletişim, CRM, 
bayi geliştirme ve ürün yönetimi faa-
liyetlerinden sorumlu olacak.

yet kalemleri çok daha hassas hesap-
lanıyor. 13 litrelik motorlar ile daha 
düşük bir yakıt tüketimi sağlanıyor. 
İkinci el değeri ve uzun motor ömrü 
ile de toplam sahip olma maliyetine 
katkı sağlanıyor” şeklinde açıkladı. 

Bursalıoğlu, 13 litrelik motorun 
avantajlarını yüksek kabinin kon-
foru ile birleştirdiklerinin altını çi-
zerek; “Türkiye’de13 litre motora 

sahip çekicilerimiz, büyük ilgi görü-
yor. Kalifiye sürücüleri, filolarında 
uzun süreli görevlendirmeyi hedef-
leyen lojistik firmaları da sürücü-
lerinin beklentilerini önemseyerek 
tercihlerini bu araçlardan yana kul-
lanıyor. Bu nedenle filo sahipleri ve 
sürücülerin araçlarımızı daha yakın-
dan tanımaları için bu özel buluşma 
etkinliklerini düzenliyoruz” dedi.

Renault Trucks Çekicilerini 
Profesyoneller İle Buluşturuyor

Isuzu’da
Atama

Anadolu Isuzu Pazarlama ve 
İş Geliştirme Direktörü Ali Salihi
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lara çıkardığımız görünüyor. 
Türkiye ihracatını artırıyor. 
64 ülkeye ihracat yapabi-
liyor ve sürekli yeni Pazar 
arayışı içinde.  Şu anda 340 
bin adetlik treyler parkı var. 
Bunların yenilenmesi gereki-
yor. 50 bin adetlik yenileme 
yapılması gerekiyor. Bu daha 
hafif treylerle daha az yakıt 
tüketimi demek, daha güvenli 
taşımacılık, daha temiz çevre 
demek.  2018 yılında 280 bin 
adetle zirve yapan  Avrupa 
treyler pazarının 2010 yılın-
da 230 bin adetlere düşmesi 
bekleniyor. Türkiye’nin trey-
ler üretim merkezi olması 
için iç pazarının güçlü olma-
sı gerekiyor. Bizim süratle iç 
Pazar satışlarını yıllık 20 bin 
adetlere taşımamız gerekiyor. 
Kurulu bir kapasitemiz var, 
bu kapasitemizin çok azını 
kullanabiliyoruz. Ne zaman 
iç satışlarımız artacaktır o za-
man ihracatımız da artacak-
tır. Bunun için hurda teşviki 
büyük rol oynuyor. 50 bin 
adetlik yenileme için bu des-
teğe ihtiyaç var. 

BPW Avrupa Satış 
Direktörü Dietmar Böser

Türkiye’yi erken aşamada 
stratejik bir ülke olarak be-
lirledik. 1980’lı yıllarda Tür-
kiye ile çalışmaya başladık. 
Türkiye çok iyi bir teknolojik 
altyapıya ve ihtiyaç duyulan 
becerilere sahip. 2005 yılında 
BPW’nin İstanbul merkezini 
kurduk. Daha sonrasına ise 
montaj hattımızı faaliyete ge-
çirdik. Türkiye’deki talebin 
yüzde 90’nı karşılamaya baş-
ladık. Önümüzdeki yıllarda 
talep artacaktır. 20 bin üre-
tim yapma kapasitemiz var. 

Devlet Eski Bakanı 
Kürşad Tüzmen 

Türkiye Avrupa’nın 
treyler üretim merkezi ola-
bilmesi için öncelikle reka-
betçiliğe bakmak gerekiyor. 
Firma yapısı ve destekleyici 
endüstrilere, taleplere ve 
devletin yönetmeliklerine 

TREDER, TAİD ve ARÜS-
DER’in işbirliğiyle düzen-
lenen Türkiye Ağır Vasıta, 
Treyler ve Üstyapı Zirvesi, 
11 Şubat’ta Sheraton Grand 
İstanbul Ataşehir Hotel’de 
gerçekleştirildi. Pirelli Pro-
motion ve BPW’nin altın 
sponsoru olduğu zirvenin 
gümüş sponsorluğunu Shell, 
Vegatrans, İntermobil; Co-
soporsorluğunu Asco - Car-
rier, Aspöck, Atiz Lojistik, 
BASF, Çıvgın Boya, DYO, 
Gümaş, Kadesan, Knorr 
Bremse, Kozmaksan, Mobi-
lite, Ak-Set, Turkish Mac-
hinery üstlendi. Zirvede; 
“Türkiye Avrupa’nın Treyler 
Üretim Merkezi Olacak”, 
“Üst Yapı Sektörünü Bekle-
yen Fırsat ve Tehditler”, “Ağır 
Vasıta Sektörünün Mevcut 
Durumu ve Geleceği” konulu 
3 panel düzenlendi. 

Zirvenin açılış konuşmasını 
yapan TREDER Başkanı Yal-
çın Şentürk, ülkemizin ağır va-

sıta üretim gücüne ve potansi-
yeline vurgu yaptı. Türkiye’nin 
100 bin adetlik treyler üretim 
kapasitesine sahip olduğu-
nu belirten Şentürk, “Bugün 
Türkiye’de üretilen treylerler, 
7 kıtada 65’den fazla ülkeye 
ihraç ediliyor. Ancak kapasite-
mizi ne kadar kullanıyoruz di-
ye sorarsanız ancak beşte biri-
ni kullanabiliyoruz. 5 yıl önce 
Avrupa’nın 2’nci büyük trey-
ler pazarına sahiptik, bugün 
çok gerilere düştük. İşte bu 
yeteneklerimizle kapasitemizi 
kullanarak, Avrupa, Ortadoğu 
ve Afrika’nın en büyük treyler 
üreticisi olmak istiyoruz” dedi. 

Eksin: “Daralan ticari
Pazarda iyileşme var”

Ağır Ticari Araçlar Derne-
ği (TAİD) Başkanı İlhami Ek-
sin, 20 yılda 16 ton üzeri çeki-
ci pazarı ortalamasının 25 bin 
adet olduğunu, geçtiğimiz son 
4 yılda pazarın sürekli küçül-
düğünü ve 2019 yılında top-
lam 7 bin 400 araç satıldığını 
söyledi. Otomotivdeki bu kü-
çülmenin binlerce bayiyi, ça-
lışanları, satış sonrası hizmet-
leri ciddi şekilde etkilediğini 
aktaran Eksin, zirvede çıkacak 
sonuçların sektörün önünü 
açılması için önemli olduğunu 

belirtti. 30 bin adetleri tekrar 
yakalayacaklarını aktaran Ek-
sin, “Ocak rakamları geçtiği-
miz yılın 2 katı ama böyle gi-
derse zorlanacağız. Otomobil 
ve hafif ticari araçlara verilen 
desteklerin bizim sektörümü-
ze de verilmesi gerekir. Üreti-
cilerimiz dünya standartların-
da işler yapıyorlar, Afrika’dan 
Avrupa’ya gurur verici hikaye-
ler yazılıyor” dedi. 

Fırat: Üstyapıcılar cari 
açığa artı katkı sağlıyor”
Araç ve Araç Üstü Ekip-

man ve İş Makinaları Üreti-
cileri Birliği Derneği (ARÜS-
DER) Başkanı Burhan Fırat, 
yaptığı konuşmada; “Yaklaşık 
3 milyar dolarlık bir pazara 
sahip, kendi öz sermayelerine 
dayalı yatırımları ile iç pazar-

da kamuya, yurt dışında da 
dünyanın 145 ülkesine üst 
yapı-ekipman üreten sektörü-
müzün her yıl ihracat rekorla-
rı kırmasından dolayı gurur-
luyuz. 2018 yılı itibarı ile cari 
açığımıza artı yönde 700 mil-
yon dolar katkı sağlamış du-
rumdayız. Ancak iç pazarda 
çok ciddi sıkıntılarımız var. 
Sadece daralan iç pazar değil, 
mevzuattaki engeller, teşvik 
ve kredilerdeki yetersizlikler 
çözüm gerektiren temel so-
runlarımız” diye konuştu. 
Türkiye Avrupa’nın treyler 
üretim merkezi olacak mı?

Zirvede gerçekleşen ilk 
panelin konusu “Türkiye 
Avrupa’nın Treyler Üretim 
Merkezi Olacak” oldu. Panelin 
moderatörlüğünü Ditaş Genel 
Müdürü Osman Sever yapar-
ken panelde şunlar konuşuldu.

TREDER Başkan 
Yardımcısı Kaan Saltık
Treyler pazarı 2014 yılın-

dan bu yana düşüş yaşadı. 
Artık dibi gördük, pazar bun-
dan da aşağıya gidemez. Bu 
toparlanmada devletin sağla-
dığı katkıların etkisi oldu. 

Treyler ihracatımızın 2015 
yılında 200 milyon dolardan 
geçtiğimiz yıl 500 milyon do-

Araç üstü ile ilgi bilgiler ka-
rayoluna uygunluğa odak-
lanmış durumda. Herhangi 
bir takip söz konusu değil. 
Noterlerdeki tescil, iç işleri 
bakanlığındaki yönetmelikler 
sanayi bakanlığındaki yönet-
melikleri takip edip araz üstü 
ekipmanlara destekleyici ol-
mak istiyoruz. 

Biz 2015’te protokolle tip 
onay belgelendirmesi yapı-
yoruz. Bu süreçlerle ilgili a-
raçların ulusal onaylı, BM’de 
geçerli belgelendirme yapı-
yoruz. Bazı revizyonlar yap-
tık, firmalarımıza daha fazla 
destek vermek için yaptık. 
Sektörün en büyük sorunu 
bürokrasiydi, bunu yüzde 
95 oranında kaldırdık. Bu 
sayede uzun süren belge-
lendirme süreçlerini 5 güne 
düşürdük. TSE maliyetleri-
ni düşürdük. TSE’nin TİP 
onay belgesinin Avrupa’da 
geçerli olduğunu bilmeyen 
imalatçılarımız var. 
İstanbul Sanayi Teknoloji 

İl Müdürü 
Y.Mimar Ümit Ünal 

Türkiye’nin geleceğin sa-
nayisini görmemiz gerekiyor. 
Endüstre 4.0, Ar-Ge ve ino-
vasyon, robot, otomasyon, 
istihdam yapısında değişimi 
sağlamak zorundayız. 

Kami-sanayi işbirliklerini 
artırmamız gerekiyor. Bu bir 
kültür, bu bir süreç, insanla-
rın buna evrilmesi gerekiyor. 
ARÜSDER Kurucu Başkanı 

Ahmet Bazmanoğlu 
Araç üstü ekipmanlarının 

sorunu yok ve olmayacak. U-
cuz rekabete girmediğimiz sü-
rece ve işimize saygı duyduğu-
muz sürece sektörün önü açık. 
Ağır ticaride geleceği çevre 
hassasiyeti şekillendirecek 

“Ağır Vasıta Sektörünün 
Mevcut Durumu ve Geleceği” 
konulu panelin moderatör-
lüğünü ise TAİD Yönetim 
Kurulu Başkanı İlhami Eksin 
yaptı. Eksin, Türkiye ağır vası-
ta pazarının durumu ve sektö-
rün önümüzdeki 5 yılda nasıl 
bir değişim yaşayacağı ile ilgili 
panelistlere görüşlerini sordu.

Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Pazarlama ve Satış 
Direktörü Alper Kurt, ağır 

vasıta pazarının 3 yıl içinde 
normal konumuna döne-
ceğini söyledi. Kurt, “2030 
yılına kadar karbon emisyo-
nunun yüzde 30 azaltılması 
isteniyor. Karbon ayak izle-
rinin vergilendirileceği bir 
döneme giriyoruz. Önümüz-
deki 5 yıl, buna adaptasyonla 
geçecek” dedi.

Ford Trucks Türkiye Di-
rektörü Burak Hoşgören, ağır 
vasıta pazarındaki büyüme-
nin çekici segmenti üzerin-
den gerçekleşeceğini söyledi. 
Hoşgören, “Datayı toplamak, 
bunu işlemek ve müşteriye 
sunmak önümüzdeki 5 yılda 
üzerinde çok fazla duracağı-
mız bir konu olacak” dedi.

Iveco Türkiye Genel Mü-
dürü Hakkın Işınak, 2020 
yılında satışların artacağını, 
2021 yılında sektörün daha iyi 
bir noktaya geleceğini söyledi. 
Işınak, önümüzdeki 5 yılın en 
önemli konusunun doğal gaz-
lı, elektrikli ve hidrojenli araç-
lar olacağını belirtti. 

Kâssbohrer Yönetim Ku-
rulu Üyesi İffet Türken, 
Avrupa’nın 5 yıllık büyüme 
döngüsünü tamamladığına ve 
2020 yılında satışların düşe-
ceğini değindi. Türken, önü-
müzdeki 5 yılda treylerlerin, 
kütle ve boyutlarında artaca-
ğını dile getirdi.

Renault Trucks Türkiye 
Satış Direktörü Ömer Bur-
salıoğlu, 16 ton üzeri ağır 
vasıta pazarının 15 yıllık or-
talamasının 24 bin 500 adet 
olduğunu, pazarın geçtiği-
miz yıl 7 bin 300 adet ola-
rak gerçekleştiğini söyledi. 
Bursalıoğlu, “Önümüzdeki 
5 yıl, araç emisyonunun yüz-
de 15 düşmesi gereken bir 
dönem. Bu firmaların üzeri-
ne büyük bir Ar-Ge maliyeti 
getirecek. Bununla beraber 
bu yeni teknolojinin, özel-
likle yakıt tüketimine de çok 
olumlu bir katkısı olacak. 
Petrol ithalatçısı bir ülke 
olarak düşük yakıt tüketim-
li araçların ekonomimize de 
katkısı düşünülerek mutlaka 
bu konuda teşvik getirilme-
lidir” dedi.

bakmak gerekiyor. Bunların 
hepsiyle rekabetçilik sağ-
lanabiliyor. 82 milyonluk 
bir nüfus, ihracat destekleri 
sayesinde faaliyetlerimizin 
artacağına inanıyorum. Dış 
talebe gelince, burada bir 
takım ayarlamalara ihtiya-
cımız var. Biz komşu ül-
kelerde ve çevre ülkelerde 
sıkıntı ile karşılaşmazdık. 
Komşularla ilişkilerimizden 
taşımacılık sektörümüz et-
kileniyor. Ülkemizin kom-
şu ülkelerle ilişkilerini sağla-
mak zorundadır. Bu sayede 
dış talebi artırabiliriz. 
Üstyapı sektörü taleplerini 

masaya yatırdı
Zirvenin ikinci oturumu 

Araç ve Araç Üstü Ekipman 
ve İş Makinaları Üreticileri 
Birliği Derneği ARÜSDER 
ev sahipliğinde düzenlendi. 
‘Üstyapı Sektörünü Bekleyen 
Fırsatlar ve Tehditler’ konulu 
panelde sektörün sorunları 
dile getirildi.

ARÜSDER ve TREDER 
Genel Sekreteri Göktan 
Güçlü’nün moderatörlüğünü 
yaptığı panelde Konya Sana-
yi Odası ve OSBÜK Başkanı 
Memiş Kütükçü, ARÜSDER 
Kurucu Başkanı Ahmet Baz-
manoğlu, Türk Standartla-
rı Enstitüsü Merkez Grup 
Başkanı Mustafa Uz, Türk 
Standartları Enstitüsü Bel-
gelendirme Müdürü Yusuf 
Beştek, ARÜSDER Yönetim 
Kurulu Üyesi Ahmet Orhun 
Özkan, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı İstanbul İl Müdürü 
Ümit Ünal katılımcı olarak 
yer aldılar.

TSE Belgelendirme 
Müdürü Yusuf Beştek 

Araç üstü ekipmanların 
tamamı araç proje birimleri-
ne onaylanıp takip ediliyor. 

Üstyapı Dernekleri Durumu Değerlendirdi 

20
ŞUBAT 2020

Çekici, kamyon, 
treyler ve üstyapı 
sektörünü kapsayan 
Ağır Vasıta Zirvesi’nde 
Türkiye’yi ağır vasıta 
merkezi yapacak 
yol haritası çizildi. 
Zirvede, treylerin 
hurda teşviki başta 
olmak üzere devletin 
ağır vasıtalara tanıdığı 
diğer olanaklardan 
yararlanılması 
çağrısında bulunuldu. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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 We have the right environmentally
friendly solution for the transport 
of your trucks, trailers, buses
and cars worldwide.

transport on its own wheels
transport on special trailers
trailer trucking
rail transport
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3 yıldır Volvo Trucks’ın Türkiye’de-
ki satış ve satış sonrası hizmetler 
faaliyetlerini üstlenen Temsa İş Ma-
kinaları, güçlü yetkili servis ağı ve iç 
pazardaki bilgi birikimi ile Volvo 
Trucks’ın Türkiye pazarındaki varlı-
ğını daha da güçlendirdi. 2019 yılında 
16 ton üzeri ağır ticari araç pazarında 
satılan araç sayısı yüzde 38 azalırken, 
Volvo Trucks daralan pazara rağmen 
pazar payını Ocak ayı itibariyle yüzde 
7’ye çıkarmayı başardı.

Temsa İş Makinaları Genel Mü-
dürü Eşref  Zeka konuyla ilgili 
açıklamasında stratejik ortaklığın 
geçmişine değinerek şunları söyledi: 
“Volvo Trucks ile 3 yıl önce iş birliği-
mizi başlatan kriterlerden en önem-
lisi aynı vizyona sahip olmamızdı. 
Volvo Trucks, müşteriyi odağına 
alan, onlara çözüm sunma hedefiyle 
teknolojilerini geliştiren ve sektöre 
yön veren bir marka ve biz de Temsa 
İş Makinaları olarak hizmet odak-
lı bakış açımız ile müşterilerimizin 
uzun soluklu çözüm ortağı olmak 
için çalışıyoruz. Satış ve satış sonrası 
hizmetlerimizin yanı sıra, finansman 
çözümlerini de bir bütün olarak ele 
alıyor ve müşterilerimizin bütçeleri-
ni rahatlatıyoruz. Onlara hem Türk 
Lirası hem de Avro bazlı avantajlı 
kredi seçenekleri sunarak destek olu-
yoruz. Bununla beraber, genişleyen 
yetkili satıcı ağımızla takas ve ikinci 
el hizmetlerinde daha esnek çözüm-
ler sunabiliyoruz. Önümüzdeki dö-
nemde Volvo Trucks markamızda 
kiralama hizmeti de sunmayı hedef-
liyoruz. Volvo Trucks markasının 
gücü ile Temsa İş Makinaları’nın 
geniş yetkili servis ağını ve Türkiye 
pazarındaki uzun yıllara dayanan 
deneyimini birleştirerek, 3 yıl içinde 
Türkiye’de yeni bir değer yarattık. 
Volvo Trucks ile çift haneli pazar 
paylarına ulaşacağımıza ve birlikte 
sektörde fark yaratmaya devam ede-
ceğimize inanıyoruz.”

Elektrikli taşımacılıkta 
büyük bir potansiyel görüyoruz

Volvo Trucks Başkanı Roger Alm 
de Türkiye pazarına duydukları gü-
veni dile getirerek şunları söyledi: 
“Türkiye’de büyümeyi hedefliyoruz 
ve bunu ortağımız Temsa İş Maki-
naları ile birlikte yapacağız. Volvo 
Trucks olarak bugün olduğu gibi 
gelecekte de müşterilerimize en gü-
venli, yakıt açısından en verimli ve 
en üretken nakliye çözümlerini sun-
mayı taahhüt ediyoruz. İnovasyonla-
rımızla oyunun kurallarını yeniden 
yazıyoruz. Uzun vadede otonom ve 
elektrikli taşımacılıkta büyük bir 
potansiyel görüyoruz ve kısa bir sü-
re önce kentsel ulaşım için elektrikli 
kamyon satışına başladık. Ancak, 
elektrikli kamyonlar tüm ulaşım 
zorluklarını çözmeyecektir. Sıvılaş-
tırılmış doğal gaz (LNG) ve biyogaz 
ile çalıştırılabilen yanmalı motorlar, 
emisyonların ve verimli dizel mo-

torların azalmasında önemli bir rol 
oynayacak. İhtiyaca yönelik gelişmiş 
çözümler ve esneklik, teslimatlarda 
hassasiyet ve üretkenliğe katkıda 
bulunarak müşterilerimiz için değer 
yaratmaya devam edeceğiz”

Volvo Group, otonom kamyon 
çözümleri için yeni bir iş birimi 
oluşturdu ve şimdiye kadar birçok 
otonom nakliye çözümünü ortaya 

koydu. Volvo Group’un ilk ticari o-
tonom çözümü de şu anda Norveç’te 
bir madencilik şirketinde faaliyet ha-
linde. Grubun, bir diğer öncü yenili-
ği ise otonom, bağlantılı ve elektrikli 
aracımı Vera. Vera’nın ilk işi, entegre 
bir çözümün parçası olarak bir lojis-
tik merkezinden aldığı yükü İsveç’in 
Göteborg şehrindeki bir liman ter-
minaline taşımak olacak.
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Volvo Trucks Türkiye’de
Büyümesini Sürdürüyor

Soldan sağa; Volvo Trucks Başkanı Roger Alm ve Temsa İş Makinaları 
Genel Müdürü Eşref Zeka
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olmak üzere tüm gerekli özel-
liklere ulaşım sağlıyor. 

Ön konsol ve merkezde 7 
inç dokunmatik ekran, son 
teknoloji bilgi - eğlence siste-
mine erişimi sağlıyor ve sürü-
cünün dijital hayatını Apple 
Car Play ile telefonunu eşle-
yerek araca getirmesine ola-
nak veriyor. Ek olarak eller 
- serbest ve müzik yayını için 
Bluetooth, DAB radyo, ses 
tanıma, kamyon navigasyon 
sistemi ve de çeşitli donanım 
ile siber güvenlik de dâhil ol-
mak üzere yazılım geliştirme-
leri bulunuyor. 

Merkezde yer alan çok 
sayıda buton, olası kombi-
nasyonları artırırken aracın 
gövdesi veya treyleri kontrol 
etmek üzere fazladan boş bu-
tonlar bırakıyor. Yeni dur/
kalk butonu ve tümleşik u-
zaktan kontrollü elektronik 
anahtar yeri ön panelde DNR 
(otomatik vites kontrolleri) 
alanının yanına uygun bir şe-
kilde konumlandırılmış.
Yeni kabinle daha geniş ve 

kullanışlı yaşam alanı 
Yeni kabin konsepti hare-

ket kolaylığı için oldukça boş 
alan bırakan geniş bir yaşam 
ortamı yaratıyor.

Yeniden tasarlanan tavan, 
alt tünel ve şekillendirilmiş 
üst raf, kabinin ortasında 2,15 
metrelik ayakta durma alanı 
(Bu alan daha önce 2,07 met-

IVECO Türkiye Genel Mü-
dürü Hakkı Işınak şunları 
söyledi; “Bugün sizlere ha-
fif, orta ve ağır segmentteki 
ürünlerimizdeki büyük deği-
şikliği sunuyoruz. Ağır sınıf 
Iveco Way serisi, Stralis’in ve 
Trakker’ın yerini alıyor. Ive-
co Way serisi son teknoloji 
özellikleriyle gelecek on yılın 
kamyonu. Öte yandan amiral 
gemisi modelimiz Daily’nin 
hafif ve orta segmentteki 
versiyonları yenilendi ve 
son derece kişiselleştirilmiş, 
müşterinin kullanımına göre 
şekillendirilmiş, taşımacılık 
gereklerini karşılayacak bü-
tüncül bir çözüm sunan hiz-
metlerle geliyor.”

2019 yılında pazar pay-
larını arttırdıklarını ve yeni 
araçlarla bu trendin devam 
etmesini hedeflediklerini 
kaydeden Işınak, şimdiden S 
- Way siparişleri almaya baş-
ladıklarını vurguladı. Aracı 
gören önemli müşterilerinin 
büyük beğenisini gördükle-
rini sözleri ekleyen Işınak, 
S-Way ile ağır vasıta hedefle-
rinin çok daha büyük olduğu-
nu da kaydetti. 

Iveco’daki değişimden bah-
sederek S - Way’i anlatan Ive-
co Türkiye Pazarlama ve Ürün 
Geliştirme Genel Müdür 
Yardımcısı Tansu Giz ise ko-
nuşmasına 2006 yılından beri 

tamamen yenilenmiş bir çeki-
ciyle çıktıklarını vurgulayarak 
bu aracın tamamen Iveco çiz-
gilerini taşıdığını kaydetti.

Geliştirilmesi sırasında 2 
bin 500 sürücü ve filo müş-
terisinden alınan geri bildi-
rimin de dikkate alındığını 
kaydeden Giz,  Stralis’in ye-
rini artık S Way serisini aldı-
ğını kaydetti. İsim değişim-
lerinde inşaat araçları olan 
Trakker gamının T Way, ile 
devam edeceğini söyledi. 

Yeni kabinin tasarımı, 
ideal sürüş pozisyonu ile 
başlamak üzere sürücülerin 
ihtiyaçları düşünülerek ger-
çekleştirildiği kaydeden Giz 
araçla ilgili detaylardan bah-
setti. Ayarlanabilir koltuğun 
bazası alçaltılıp minderin 
kalınlığı ve ileri geri hareket 
mesafesi artırılarak sürücüye 
konforlu bir pozisyon ve ideal 
görüş alanı sağlandı. Direksi-
yonun alt kısmı düz tutularak 
sürücülere daha fazla alan bı-
rakıldı ve konfor artırılmış. 

Kontrollerin ergonomik 
yerleşimiyle tüm ana özellik-
ler sürücünün kolayca erişe-
bileceği noktalara yerleştirildi 
ve aracın daha konforlu ve ve-
rimli yönetimi sağlandı.

22 buton barındıran çok 
fonksiyonlu direksiyon, “Yar-
dımcı Sürüş Sistemleri” dahil 

lan ince ayarla fren mesafesi 
yüzde 15 kısaltılarak genel 
güvenlik geliştirilmiş. 

Tam LED farlara sahip, 
bu farlar daha uzağı aydın-
latan keskin huzmeleri ile 
görüşü ve engel algılamayı 
yüzde 15 artırarak düşük ışık 
koşullarında güvenliği daha 
da yükseltiyor.

Yeni daily yüksek hacim ve 
pratiklikte zirveyi zorluyor

Düzenlenen tanıtımda 
Türkiye pazarına sunulmaya 
başlanan Yeni Daily ile bilgi-
leri Ürün Müdürü Süha Yıl-
maz verdi.  19,6 metreküplük 
hacmi ve 5100 mm dingil 
aralığıyla sınıfının en yüksek 
figürlerine sahip Daily’nin sı-
nıfında özel bir yere sahip ol-
duğunu belirten Yılmaz, yeni 
elektrikli direksiyon sistemi 
ve kapsamlı İleri Sürücü Des-
tek Sistemleri ile sürücünün 
artan miktarda çoklu görev 
gerektiren işine odaklanması-
nı sağlıyor ve güvenliği artır-
dığını açıkladı. 

Yüksek teknolojili 
sistemler

İleri Acil Frenleme Sistemi 
ve City Brake PRO 50 KM/S 
altındaki hızlarda çarpışma-
yı engelliyor ve daha yük-
sek hızlarda da çarpışmanın 
etkisini azaltıyor. Otonom 
olarak potansiyel çarpışma-
yı öngören sistem, sürücü 
müdahale etmediği takdirde 
devreye girerek sürücünün 
güvenliğini sağlıyor. Yeni 
Daily, City Brake PRO ile 
bir adım daha ileri giderek 5 
KM/S altındaki hızlarda da 
kazaları engelliyor. Yeni Da-
ily aynı zamanda sürücünün 
stres seviyesini düşürecek 
teknolojiler de kullanıyor. 

Ağır trafiğin yaşandığı kent-
sel görevlerde Trafik Kuyruk 
Yardımı öndeki aracı takip 
ederken yavaş ilerleyen trafik-
te dur - kalk stresini ortadan 
kaldırıyor. Yeni Daily, Trafik 

Kuyruk Yardımı ile City Bra-
ke Pro özelliklerini barındı-
ran ilk 7.2 tonluk araç.

Ayarlanabilir hız sabitleyici, 
Trafik Kuyruk Yardımı ile bir-
likte ayarlanan hız ve öndeki 
araçla güvenlik mesafesini ko-
ruyor, Proaktif Şeritte Kalma 
Desteği de aktif direksiyon des-
teğiyle aracın istem dışı olarak 
şeritten çıkmasını engelliyor.

Güçlü yan rüzgârlar duru-
munda Yandan Esen Rüzgâr 
Desteği, aracın şeritten çık-
mamasına yardımcı oluyor.

Şehir Modu direksiyonu 
yumuşatarak tekerleği çevir-
mek için yüzde 70’e kadar 
daha az güç gerektiriyor ve 
şehir sokaklarında manevra 
yapmayı kolaylaştırıyor.

Yeni Daily aynı zamanda 
zorlu sürüş koşullarında; yo-
kuş aşağı yavaşça ve güvenli 
bir biçimde inmeye yardımcı 
olan Yokuş İniş Kontrolü ve 
kum, çamur ya da kar gibi 
kaygan zeminlerde sağlam bir 
tutuş sağlayan Traction Plus 
gibi özelliklerle sürücüye yar-
dımcı oluyor.

Yeni Daily, hem hafif hem 
de ağır homologasyonda 116 
beygirden 156 beygire değişen 
güçlerde 2,3 litrelik F1A mo-
toru sunarken 160 -210 beygir 
arasında değişen üç farklı güç 
oranını ise 3 litrelik heavy - 
duty F1C motoruyla sağlıyor.

re) sunuyor.  Üst yatay kulla-
nılabilir alan ise önceki mode-
le kıyasla 35 santim daha geniş 
ve üst yatak ile bölmelere daha 
kolay erişmeyi sağlıyor.

Yeniden tasarlanan üst raf 
250 litrelik bir saklama ka-
pasitesi sunuyor. Ayrıca hem 
sürücü hem de yolcu tarafın-
da yer alan saklama kutuları 
toplam 375 litrelik bir kapa-
siteye erişebiliyor.

Gece güvenlik kilitleri olası 
dışarıdan girmelere karşı her 
iki kapıyı da koruyor.

Klima sistemi, tümleşik 
park soğutucusu ve ısıtma 
sistemleri seyir halinde veya 
dururken ideal iç iklimlen-
dirmeyi sağlıyor.
Yakıt verimliliğini artırmak 

için tasarlandı
Kabinin dış kısmının her 

detayı hava direncini minimi-
ze etmek için incelikle tasar-
lanmış ve Stralis’e göre yüzde 
12 daha az sürtünme katsayı-
sına ulaşılmış. 

Ön tarafta açıldığı zaman 
ön cama erişimi kolaylaştıran 
katlanabilir ön basamak ola-
rak kullanılıyor. 

Aracın aerodinamik per-
formansı boşlukları kapayan 
ek özelliklerle daha da geliş-
tirildi. Bu, optimize aerodi-
namik kiti ile çekici ve yarı 
- treyler arasındaki boşluğu 
kapatmak için kauçuk uzat-
malı etekleri içeriyor.

Sürücü güvenliği için
tasarlandı

Iveco S - Way’in geliştiril-
me sürecinde ana odak sürü-
cüydü; kabin ECE R29.03 
kabin çarpışma standartları 
ile uyumlu mekanik direnç 
ile yüksek pasif güvenliğe sa-
hip. Ek olarak ön aksa yapı-

Iveco Ağır Ticarideki 
Konumunu S-Way İle 
Güçlendirecek

Iveco Türkiye Genel Müdürü 
Hakkı Işınak

22
ŞUBAT 2020

2019’da pazar payını arttıran Iveco Türkiye, düzenlediği basın toplantısıyla 
uzun yol taşımacılığı için tasarlanan yeni Iveco S - Way’i ve hafif ve orta 
segmentin iddialı modeli olan yeni Daily’yi Antalya Belek’te tanıttı. 

Iveco Türkiye Pazarlama ve 
Ürün Geliştirme Genel Müdür 

Yardımcısı Tansu Giz

Birinci sayfadaki haberin devamı
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ni vurguluyor. Bu nedenle, 
yeni nesil MAN kamyon 
ve çekicilerin, kullanıcı 
dostluğu, uygun ergonomi, 
daha sezgisel ve güvenilir 
operasyon, dijital araçlarla 
ve uygulamalarla ağ oluş-
turmada referans çizgisini 
oluşturduğu ifade ediliyor. 
MAN sürücülerin ve işlet-
mecilerin geri bildirimlerini 
ve uzmanlıklarını, sürekli 
olarak tüm geliştirme süre-
cine dâhil ettiği ayrıca yeni 
geliştirilen dönüş yardımı, 
trafik sıkışıklığı yardımı ve 
şerit değiştirme yardımı gibi 
modern yardım sistemleri, 
sürücünün gerginliğini a-
zaltmakta, trafikte güvenliği 
arttırdığına dikkat çekiliyor.  

YENİ jenerasyon MAN kam-
yon ve çekiciler, yüzde 8 yakıt 
tasarrufu ile sunduğu ekono-
mik avantajın yanı sıra CO2 
oranlarında da ciddi düşüş 
sağlıyor. Dönüş yardımı, şehir 
trafiğinde ciddi kazaları önlü-
yor. Şerit değiştirme asistanı 
yan şeritlerdeki araçlar konu-
sunda sürücüyü uyarıyor. 

Bugün taşımacılık endüst-
risinin tüm alanlarındaki 
gereksinimler, her zamankin-
den çok daha çeşitli ve kar-
maşık olarak ifade ediliyor.  
Bu dönüşümün beraberinde 
büyük zorluklar getirdiği kay-
dedilirken sadece AB’de ulaş-
tırma hacminin, önümüzdeki 
20 yıl içinde yüzde 40 artaca-
ğı öngörülüyor. Aynı zaman-
da, sıkı kanuni düzenlemeler 
CO2 emisyonunu, 2025’e 
kadar yüzde 15, 2030’a kadar 
da yüzde 30 azaltmayı amaç-
lıyor. Ayrıca Avrupa ülkele-
rinde giderek artan sürücü 
bulma sıkıntısı, işleri daha da 
zorlaştırıyor. Yeni istatistik-
lere göre, Almanya’da sadece 
önümüzdeki iki yıl içinde 
yaklaşık 150 bin kalifiye 
profesyonel sürücüye ihtiyaç 
duyulacak. Ek olarak, tüm lo-
jistik süreçlerde giderek daha 
kapsamlı hale gelen dijitalleş-
me, ulaştırma firmalarını hız-
lı bir tempoya sokuyor. 

MAN’ın yeni nesil araçla-
rının tanıtımında değerlen-
dirme yapan MAN Yönetim 
Kurulu Başkanı Joachim 
Drees, “Müşterilerimiz biz-

den haklı olarak bu sorulara 
cevap bulmamızı bekliyor. 
Onlar için tüm doğrudan ve 
dolaylı etkileriyle bu deği-
şikliklerin bir adım önünde 
olmalıyız. Bu, çok büyük 
ama aynı zamanda olağanüs-
tü heyecan verici bir görev, 
yani ürünlerimizin üreticisi 
olarak farklı, yeni boyutlarla 
düşünmemiz gerekmektedir. 
Biz bunu, yeni nesil kamyon 
ve çekicilerimizle yapıyoruz” 
şeklinde konuştu.

Odağında sürücü var
Her şeyden önce, bir ta-

şımacılık firmasının ekono-
mik başarısı için en belirleyi-
ci yapı taşları ise sürücülerin 
bağlılığı ve memnuniyeti ol-
duğuna işaret eden MAN, İş 

alanını en uygun hale getir-
mek ve sürücünün günlük 
ihtiyaçlarını daha iyi karşı-
layacak şekilde ayarlamak 
için sürücülerinin perfor-
mansları ve motivasyonları 
en öne konulmalı gerektiği-

Yüzde 8’e varan ekonomi
2019 yılında tanıtılan Eu-

ro 6d motorun yeni MAN 
kamyon ve çekici nesli, kla-
sik uzun yol taşımacılığı uy-
gulamalarında Euro 6c’nin 
önceki versiyonu ile karşılaş-

araçları için maksimum kul-
lanılabilirliği garanti altına 
alıyor ve işletme maliyetlerini 
azaltmayı hedefliyor. 

Müşteri ihtiyaçlarına göre 
geliştirilmiş araçlar 

MAN, yeni kamyon ve 
çekici nesli ile birlikte, tama-
men müşteri ihtiyaçlarına 
odaklı bir danışma ve arz sis-
temi de getiriyor. Bu, sürekli 
uygulama profiline odaklı bir 
üretim mantığı izlemektedir. 
Bu da yeni bir MAN TGX, 
TGS, TGM ya da TGL’in, 
kapsamlı şekilde ayarlanabi-
lir ve esnek konfigürasyon 
seçeneklerinin kullanımı ile 
söz konusu taşımacılık göre-
vine tam uyumlu bir kamyon 
olarak bir araya getirilmesine 
imkan verdiği belirtiliyor. 
Tüm bunlar da yeni jene-
rasyonu, koordineli bakım, 
finans ve dijital hizmetlerle 
birlikte bütünsel, entegre 
bir ulaştırma çözümü yapı-
yor., MAN, aracı geliştirmek 
ve müşteriye, özgün fabrika 
teslimi uyarlamalar yapmak 
için kapsamlı  kişiselleştirme 
portföy seçenekleri sunuyor. 

Yeni MAN kamyon ve 
çekici neslinin “Simply my 
Truck” iddiasını, sadece bir 
slogan değil, aynı zamanda 
gelişme için de önemli bir 
temel olarak ortaya koydu-
ğu vurgulanıyor. Öncelikle 
bir kamyon ya da çekicide 
ideal iş ve yaşam alanları-
nın nasıl tasarlanması ge-
rektiğini bulmak amacıyla 
MAN geliştiricileri, 700’ün 
üzerinde sürücüye (kamyon 
durakları ve hizmet istas-
yonlarına ziyaretler de dahil 
olmak üzere) farklı proto-
tip çözümleri sundular. Bu 
profesyonellerin geri bildi-
rimleri ve kişisel istekleri ise 
yeni serinin doğrudan bir 
parçası oldu. 

Bunun dışında MAN, yeni 
bir araç için en önemli gerek-
sinimleri atölyelerde birlikte 
tanımlamak amacıyla 16 ül-
keden 300 ulusal ve uluslara-
rası müşteriyi Münih’e davet 
etti. Geliştiriciler, bu farklı 

girdileri sürücü geri bildirim-
leri ile karşılaştırdı ve ortaya 
çıkan temel fikirleri ise, bu 
yeni neslin sayısız inovatif 
özelliğine dönüştürdü. 
Üretim ve satış süreçlerinde 

kapsamlı iyileştirmeler
MAN, yeni neslin seri üre-

timinin başlamaya hazır ol-
ması ve 2020 sonuna kadarki 
geçiş döneminde daha önceki 
modellerle aynı zamanda su-
nabilmek amacıyla yatırımlar 
gerçekleştirdi. Örneğin sadece 
Münih’teki tesislerinde yakla-
şık 100 milyon Avro yatırım 
yaptı. Orada, kapsamlı yeni 
kamyon nesilden ve eski TG 
serisinden günde 500 adete ka-
dar kamyon kabini üretiliyor.

85 milyon Avroya çıkan ek 
yatırım ise, artan kabin üreti-
mini hiç sorunsuz karşılaya-
bilecek ana fabrikanın yeni 
kabin boya atölyesine yapıldı. 
Bu fabrika, Avrupa’nın en 
gelişmiş teknolojili ve çevre 
dostu fabrikalarından birisi-
dir ve MAN’ın kendini başar-
maya adadığı “yeşil fabrikaya” 
doğru atılmış bir başka adım 
olarak gösteriliyor.

TGL ve TGM serilerinin 
üretim hattından çıkmaya 
devam ettiği Avusturya’nın 
Steyr kentindeki fabrikadaki 
yeni ve son teknoloji boya a-
tölyesi de hizmete girdi. Tüm 
MAN üretim ağı için bütün 
plastik eklemeler, gelecekte 
sadece burada yapılacak. 

MAN, yeni kamyon nesli 
ile, üretimin yanı sıra su-
num sürecini de yeniden 
yapılandırdı. Bunun teme-
linde, yeni konfigürasyon 
süreçlerinde ve araçlarında 
kendisini gösteren, üretim 
mantığındaki temel yöntem 
değişikliği yatmaktadır. Arz 
yaratırken buradaki anahtar 
düşünce; müşterinin birey-
sel taşımacılık görevini en 
öne yerleştirmektir. Bu da, 
tamamen entegre kamyon 
ve çekici serisi, Satış Sonrası 
hizmetleri, finansal ve dijital 
hizmetlerle birlikte pazarla 
ve müşteriyle daha uyumlu 
bir portföy ile sonuçlanıyor.

tırıldığında yüzde sekize ka-
dar yakıt tasarrufu yaptığı ve 
bu şekilde CO2 oranında net 
bir azalma sağlandığı belirti-
liyor. Yeni araç tasarımının 
gelişmiş aerodinamiğinin de 
bu azalmada rol oynadığı kay-
dediliyor. Ayrıca MAN, sürü-
cüleri daha randımanlı sürüş 
yöntemleriyle desteklemek 
amacıyla dijital uygulamalarla 
hedefli ve uygulama odaklı ek 
eğitim ve öğretim seçenekleri 
de sunuyor.  

Bir kamyonun kullanım-
dayken ne kadar iyi olduğu, 
büyük oranda taşımacılık gö-
revini ne kadar etkin ve kolay 
bir şekilde yerine getirdiğine 
bağlı.  Buradaki önemli bir pa-
rametre de güvenilirlik. MAN, 
TÜV raporunda da defalarca 
teyit edilen ürün kalitesini 
gelecekte de sürdürebilmek 
amacıyla, yeni kamyon ve çe-
kici neslinde daha da iyi hale 
getirmeye çalıştığı ve kamyon 
ve çekicilerin işlevselliğini 
önemli ölçüde geliştirecek ve 
genişletecek olan yeni gelişti-
rilmiş, basitleştirilmiş, güçlü 
ve geleceğe dönük elektronik 
mimarisi de buna önemli bir 
örnek olarak gösteriyor.

Ek olarak, kapsamlı bir 
şekilde daha da geliştirilmiş, 
dijitalleştirilmiş bakım yöne-
tim sistemi, yeni MAN TG 

MAN’ın Yeni Nesil Araçları 
Daha Dijital Daha Verimli
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MAN Truck & Bus, son 20 yıl içinde ilk kez tamamen yenilediği yeni 
nesil kamyon ve çekicilerini, 10 Şubat 2020’de İspanya’nın Bilboa 
kentinde yapılan muhteşem bir prömiyer ile tüm dünyaya tanıttı. 

Fiat Doblo, başarılarla 
dolu 20 yılı geride 
bıraktı. 2000 
yılından günümüze 
Türkiye’nin ihracat 
ağırlıklı hafif ticari 
araç üretim merkezi 
olmasında önemli rol 
oynayan Doblo’nun 
yıldönümü için özel 
bir seri hazırlandı.

DÜNYA pazarlarına ih-
raç edilmek hedefiyle 2000 
yılında Tofaş’ın Bursa’da-
ki fabrikasında üretilme-
ye başlanan Fiat Doblo, 
20’nci yılı dolayısıyla özel 
üretim versiyonla tüketici-
sinin karşısına çıkıyor. Fiat 
Chrysler Automobiles’ın 
(FCA) önemli stratejik üre-
tim merkezinden biri olan 
ve WCM - World Class 

Manufacturing (Dünya 
Klasında Üretim) programı 
kapsamındaki denetimler-
de Altın seviyedeki Tofaş 
Fabrikası’nda üretilen Dob-
lo, fonksiyonellik ve şıklığı 
bir arada bulmayı isteyen 
müşterilerin beğenisine 
sunuluyor. Sadece 2020 
adet üretilecek olan Doblo 
20’nci Yıl Özel Serisi, Şubat 
ayında ilk 20 kişiye https://

www.fiatprofessional.com/
tr internet sitesi üzerinden 
2 bin TL’lik ön provizyon 
alınarak ön satış uygulama-
sıyla rezerve edilip, satışa 
sunuluyor.

Web sitesi üzerinden dile-
diği renk & motor seçeneğini 
rezerve edebilen kullanıcılar, 
aynı zamanda 2020 adet için-
den istediği seri numarasını 
da seçebiliyor. Siyah, beyaz 

ve kurşun gri olmak üzere üç 
renkle üretilen Doblo 20’nci 
Yıl Özel Seri’de; 95 HP gü-

cündeki 1.3 litrelik ve 120 HP 
gücündeki 1.6 litrelik Multi-
jet motor seçenekleri yer alı-
yor. Fiat Doblo 20’nci Yıl Ö-

zel Serisi Şubat ayı itibarıyla, 
128 bin 900 TL’den başlayan 
fiyatlarla Fiat bayilerindeki 
yerini almaya hazırlanıyor.

Fiat Doblo 20’nci Yaşını
Özel Seriyle Kutluyor



Çok işlevli ve taşıma kapasitesi 
yüksek Profi Liner,

Tire / İzmir fabrikamızda 
sizleri bekliyor.
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çok detayı da kullanıcılarıyla 
buluşturuyor. Sahip olduğu 
teknolojilerle yeni bir sürüş 
deneyimi vadeden Atlas, 3,2 
inç büyüklüğündeki dijital 
göstergesi aracılığıyla araç ile 
ilgili ayar, seyir ve uyarı bil-
gilerini kullanıcısına anlık 
olarak verebiliyor. Normal 
ve spor olmak üzere iki fark-
lı görünüm seçeneğine sahip 
dijital ön göstergesi, kullanıcı 
tercihine göre değiştirilebi-
liyor. Yeni Atlas’a eklenen 
bluetooth özelliği sayesinde 
kullanıcılar elini direksiyon-
dan ayırmadan görüşmeleri 
güvenle yapabiliyor.

90 derece açılan kapıları ile 
araca kolay inme ve binme im-
kanı sınan Yeni Otokar Atlas, 
şık ve modern tasarımı ve geliş-
miş sürücü ön paneliyle dikkat 
çekerken, sürüş tercihine göre 
ayarlanabilir sürücü koltuğu, 
direksiyondan kumandalı araç 
bilgisayarı, ısıtmalı ve elektrikli 

diğiniz üzere geçtiğimiz 2 yıl 
dünya genelinde ekonomik 
dalgalanma süreci yaşadık. 
Bu dönemde gelecek bakış 
açımız ile ön görüde buluna-
rak yaptığımız farklı pazar 
araştırmalarını uygulamaya 
alarak 2018 yılındaki üretim 
adetlerimizi 2019 yılında ay-
nı ölçüde yükselttik ve dara-
lan piyasada çalışmalarımızı 
aynı ivmede devam ettirdik. 
Ekonomik konjonktürün 
yaşandığı dönemde kaybı-
mızın olmamasındaki en 
önemli husus öncesinde 
gerçekleştirmiş olduğumuz 
çalışmalar ve pazar araştır-
malarının başarıyla sonuç-
lanmasıdır. İlgili çalışmalar 

SATIŞA sunulduğu 2013 
yılından günümüze özellik-
le nitelikli üstyapılarla çöp 
kamyonu, hidrolik platform, 
itfaiye aracı olarak kullanımı 
dikkat çeken Otokar Atlas 
yenilendi. Atlas’ın tanıtım 
toplantısı Otokar Satış ve 
Pazarlamadan sorumlu Ge-
nel Müdür Yardımcısı H. 
Basri Akgül, Satış Direktörü 
Murat Tokatlı, Pazarlama 
Müdürü Tarkan Burak, Sa-
tış Müdürü Murat Torun ve 
Otokar yöneticilerinin katılı-
mıyla gerçekleşti.

Otokar Atlas’ın 8,5 ton 
azami yük ağırlığı, uygun yatı-
rım maliyeti, ekonomik yakıt 
tüketimi, düşük yedek parça 
ve bakım giderleri ile hafif 
kamyon segmentini hareket-
lendirdiğini belirten H. Basri 
Akgül, yüzde 10 Pazar payı 
hedefiyle girdikleri pazarda 
yüzde 22’lik paya ulaştıkları-
nı kaydetti.

Toplantıda hafif kam-
yon pazarı hakkında da bilgi 
paylaşan Otokar Genel Mü-
dür Yardımcısı Basri Akgül, 
2019’da 7,5-8,5 tonluk Tür-
kiye hafif kamyon pazarının 
yüzde 25’in üzerinde daraldı-
ğını söyledi. Otokar’ın Atlas 
kamyonu ile yaşanan daral-
mada satış adedini yüzde 16 
artırdığına dikkat çeken Ak-

2020 yılında ses getirecek 
yeni ürünü için start verdi-
ğini açıklayan OKT Trailer 
bu yıl IAA 2020 Hannover 
Fuarında görücüye çıkaracağı 
ürün için şu tanımlamayı kul-
landı: “Estetik görünümlü, 
ayrıcalıklı, alışılmışın dışın-
da, kullanıcı ergonomisini ön 
planda tutan, oldukça iddialı, 
görsel tasarımı ile farklı, gele-
ceğe bakış açısı ile treyler mo-
dasını değiştirecek bir ürün.” 

gül yeni 6 ileri ZF şanzıman 
ve Cummins motor ile do-
natılan yeni Atlas’la bu payı 
yukarı çekeceklerini söyledi.

Yeni özellikleriyle lojistik 
sektörünün ilgisini çekecek

Tamamen yenilenen ka-
bin ve şanzımanının yüksek 
güvenlik teknolojileriyle bir 
araya getirildiğini kayde-
den Akgül, yüksek torklu 
(493 Nm tork 1200-1900d/
dak.) ve güçlü motoru ile 
(112KW/1200 devir) en 
zorlu yol şartlarında en ağır 
yükleri kolayca taşımak üze-
re geliştirilen 8,5 tonluk yeni 
Atlas’ın, yakıt ekonomisiyle 
de fark yarattığını vurgula-
dı. Sınıfında ilk defa olarak 
Otokar Atlas’a eklenen EP 
(Ekonomi-Performans) tuşu 
ile her türlü yol koşuluna ve 
yüke uygun sürüş modu artık 
tek tuşla yönetilebiliyor. 

Otokar, Yeni Atlas’ta kon-
foru ve güvenliği artıran pek 

2019 yılı için genel değer-
lendirmede bulunan OKT 
Trailer Genel Müdürü Ha-
kan Maraş; “Müşterileri-
mizden gelen özel taleplere 
hızlı ve esnek cevap verebil-
me kabiliyetimiz ile 2019 
yılı, teknolojik gelişmeleri 
daha yakından takibe aldı-
ğımız, farklı coğrafyalara 
özel çözümler ve ürünlerle 
sektör bazında değer kazan-
dırdığımız bir yıl oldu. Bil-

Akgül: “Otobüste 
liderliğimizi 11’inci kez 

pekiştirdik”
Otokar, toplantıda aynı 

zamanda 2019 yılı otobüs 
pazarını değerlendirerek 
Otokar’ın faaliyetlerine de 
değindi. Türkiye otobüs pa-
zarında son dört yıldır devam 
eden daralmanın 2019 yılın-
da da sürdüğünü, pazardaki 
toplam daralmanın yüzde 
40’ı aştığına dikkat çeken O-
tokar Genel Müdür Yardım-
cısı Basri Akgül, “Otokar’ın 
faaliyet gösterdiği alanlar 
olan 7-10 metre uzunluktaki 
küçük ve orta boy otobüsler 
ile 12-18 metre üstü şehir içi 
toplu taşımacılık otobüs seg-
mentleri toplamında daralma 
yüzde 50’nin üzerinde ger-
çekleşti. Yaşanan daralmaya 
rağmen faaliyet gösterdiğimiz 
segmentlerin toplamında yılı, 
yine pazar lideri olarak kapat-
tık. Türkiye’de satılan her 3 
otobüsten biri Otokar mar-
kalı oldu. Elde ettiğimiz bu 
başarıyla pazar liderliğimizi 
11’inci kez pekiştirdik” dedi. 

Küçük ve orta boy otobüs 
segmentinde yenilenen Sul-
tan ile büyük beğeni topla-
dıklarını kaydeden Akgül; 
“Tek araçla üç işi birden ya-
pabilme imkanı sunan Sultan 
Comfort hem turizm hem 

na uygun tanker yenileme pro-
jesinden onaylı Türkiye’de ilk 
‘Shining Star’ ürününü üret-
tik” diye konuştu. 

Son iki yılda durgun geçen 
piyasanın bu yıl oldukça ha-
reketli olacağı düşüncesini 

öğrenci hem de personel taşı-
macılığı yapan müşterilerimi-
zin büyük beğenisini kazandı. 
Turizm sektöründeki canlan-
ma ile yüksek yolcu ve bagaj 
kapasitesiyle dikkat çeken 
Sultan Mega, kullanıcıların 
öncelikli tercihleri arasında 
yer aldı. Otokar, 2019 yılında 
küçük ve orta boy otobüs seg-
menti özelinde de yılı lider o-
larak tamamladı. Türkiye’de 
satılan her 3 küçük ve orta 
boy otobüsten biri Otokar 
markalı oldu” açıklamasını 
yaptı. Akgül ayrıca 2019 yı-
lında Türkiye’nin dört bir 
yanında belediyelerin toplu 
taşıma filolarını yenilikçi ve 
çevre dostu araçlarıyla güç-
lendirdiklerini, 12-18 metre 
şehir içi toplu taşıma otobüs 
pazarında Otokar’ın payını 9 
puan artırdığını söyledi.

Otokar’ın iç pazarda ya-
kaladığı başarıyı ihracatta da 
sürdürdüğüne, 50’den fazla ül-
kede milyonlarca yolcuya hiz-
met veren Otokar’ın otobüs 
ihracatını adet bazında yüzde 
29 artırdığına dikkat çeken 
Basri Akgül şöyle konuştu: 
“Ülkemiz otomotiv sanayiini 
yurt dışında başarılı bir şekil-
de temsil eden Otokar olarak, 
2019 yılında da uluslararası 
pazarlarda ülkemizi temsil et-
meye devam ettik. Hedef pa-
zarlarımızdan olan Avrupa’da 
Fransa’nın yanı sıra Malta, 
Romanya, İtalya, Sırbistan 
başta olmak üzere pek çok 
ülkede Otokar otobüs ürün 
parkı büyüdü. Sadece Fran-
sa’daki toplam araç parkımız 
2 bin 200 adedin üzerine çıktı. 
Otokar otobüslerinin yoğun 
olarak kullanıldığı Malta’dan 
4’üncü kez sipariş aldık; Malta 
caddelerindeki Otokar marka-
lı otobüs sayısı 240’ı aştı. Geç-
tiğimiz yıl Bükreş Belediyesi 
siparişinin teslimatlarını da 
başarıyla tamamladık.”

dile getiren OKT Trailer 
Genel Müdürü Hakan Ma-
raş, 2020 yılında yapacak 
oldukları çalışmaların süreç-
lerinden bahsetti; “Değişen 
ve yenilenen teknoloji ile 
birlikte uzaktan yönetilebilir 
IoT ile gelişen, birbiri ile ko-
nuşan akıllı treylerlerin üre-
tileceği döneme doğru ilerli-
yoruz. Adını meraktan alan 
Curiosity Center, Ar-Ge 
merkezimizde bu teknolojiyi 
uygulayabilmek için gerek-
li çalışmaların alt yapısını 
oluşturuyoruz. Tasarımını 
gerçekleştirdiğimiz tank/
silo grubunda yer alan ürü-
nümüz ile geleceğin treyler 
modelini üreteceğiz.”

kumandalı dış aynalarıyla daha 
güvenli ve konforlu bir sürüş 
imkânı sağlıyor. Aydınlatma 
sistemi de tamamen yenile-
nen araç, karanlıkta otomatik 
yanan far sistemi ve sinyalle 
devreye giren yardımcı aydın-
latmasıyla özellikle karanlık 
yollarda güven sağlıyor. 

Yüksek güvenli
 teknolojileri Atlas’ta

Sensörlü kabin kilidi, yeni 
aydınlatma sistemi, güçlen-
dirilmiş yan kapılar ve park 
sensörü gibi özelliklerle sa-
hip olan Otokar Atlas, kul-
lanıcısına daha geniş ön iz 
genişliği ile daha yüksek yol 
tutuşu ve daha güvenli sürüş 
imkânı sağladığı ifade edili-
yor.  Hırsızlığa karşı motor ve 
elektrik sistemini kilitleyen 
Immobilizer’lı uzaktan ku-
mandalı merkezi kilit siste-
mine sahip Yeni Atlas’ta tam 
havalı fren sistemi, EBS, egzoz 
freni, LDWS (Şerit Takip Sis-
temi), AEBS (Acil Fren Des-
tek Sistemi) ESC (Elektronik 
Denge Kontrol Sistemi)  ve 
özellikle uzun yollarda sürüşü 
kolaylaştıran ACC (Adaptive 
Cruise Control) özellikleri de 
bulunuyor. Ön frenleri disk-
le daha dengeli duruş sunan 
Otokar Atlas’ın sınıfında pek 
çok yeni donanımı ilk defa 
sunduğu ifade edildi. 

neticesinde yeni coğrafya-
ları bünyemize ekleyerek, 
Türkiye eksenindeki konu-
mumuzu ihracat tarafına 
kaydırdık ve kapasitemizin 
yüzde 80’ini dış pazar payı 
olarak sürdürdük.” 

2019 Yılında hayata ge-
çirdikleri önemli projeler-
den bahseden Hakan Maraş; 
“OKT Trailer, Curiostiy 
Center (Ar-Ge Merkezi) ile 
Türkiye’de sayılı, araç üstü 
ekipman ve treyler sektöründe 
ender firmalardan biri olmuş-
tur. Ar-Ge çalışmalarımız kap-
samında; dünyanın en büyük 
petrol üreticilerinden Aramco 
firmasının duyurduğu ADR 
sertifikalı ve Saso standartları-

Türkiye’de 
Pazar Payını Arttıran
Otokar Atlas Yenilendi

OKT Trailer İddialı Ürününü 2020’de Tanıtacak

OKT Trailer Genel Müdürü 
Hakan Maraş
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Türk hafif kamyon pazarına giren en son oyuncu olan Otokar Atlas 
yenilendi. Atlas’ın müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak 
tasarımından özelliklerine kadar tamamen yenilendiğini belirten 
Otokar Genel Müdür Yardımcısı H. Basri Akgül, eklenen konfor 
ve güvenlik donanımlarıyla lojistik sektörü tarafından da tercih 
edileceğini vurguladı. 
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GEÇTİĞİMİZ Kasım ayında 
Lyon’da verilen 2020 Uluslara-
rası Yılın Ticari Aracı Ödülünü 
(IVOTY) Türkiye’de Ford Otosan 
Kocaeli fabrikasında üretilen Ford 
Transit Custom PHEV, 2020 
Uluslararası Pick Up Ödülünü (I-
PUA) ise Ford Ranger kazanmıştı. 
Ödüller, Uluslararası Yılın Ticari 
Aracı Ödülü’nün Türkiye adına 
jüri üyeliğini yürüten KargoHaber 
Dergisi Yayın Yönetmeni Akın 
Öcal tarafından Ford Otosan Pa-
zarlama Satış ve Satış Sonrasından 
Sorumlu  Genel Müdür Yardımcısı  
Özgür Yücetürk’e verildi. 

Ford Transit Custom PHEV
Ford Otosan Sancaktepe Ar-Ge 

Merkezi’nde 20 Şubat 2020 tari-
hinde verilen Uluslararası Yılın 
Ticari Aracı Ödülü, otomotiv en-
düstrisinin en köklü ödüllerinden 
biri olarak yaklaşık 30 yıldır verili-
yor. Hafif ticari araç endüstrisinin 
ilk PHEV hibrid aracı olarak ödüle 
layık görülen Ford Custom PHEV, 
sıfır emisyon kapasitesine sahip ve 
menzil kaygısı olmadan; yük veya 
yük hacminden ödün vermeden 
basit bir şarj sistemiyle çalışıyor.  
Ford’un hibrid teknolojileri ticari 
araçlarda cesur bir şekilde uygula-
ması, tamamen elektrikli geleceğe 
de en iyi şekilde hazırlanma strate-
jisi olarak şirket üst yönetimi tara-
fından destekleniyor. 

1992 yılında Uluslararası Yılın 
Ticari Aracı Ödülü’nün verilme-
ye başlanmasıyla Ford Avrupa, 
bu ödülü 6 kez kazandı. İlk defa 
2001’de Ford Transit ile 2003 yı-
lında ise Ford Transit Connect ile 
ödülü alan Ford, 2007 yılında tek-
rar Ford Transit’le ödüle layık gö-
rülmüştü. Ford Transit Custom’ın 
ilk defa tanıtıldığı 2013 yılında 
ödülü alan marka bir sonraki yıl 
Transit Connect ile tekrar ödüle 
layık görüldü. Şimdi ise Transit 
Custom Hybrid bu ödüle layık gö-
rülen model oldu. 

Yeni Ford Ranger 
2020 Uluslararası Yılın Pick-

up’ı (IPUA) unvanını kazanan 
Yeni Ford Ranger, İsveç’te düzen-
lenen karşılaştırmalı testler sonu-
cunda en fazl puanı alarak birinci-
liği aldı.  Avrupa’nın en çok satan 
pick-up modeli Ford Ranger yeni 
2.0 litre EcoBlue dizel motor ve 
yeni 10 vitesli otomatik şanzıman 
seçeneği segmentinin standartları-

nı daha üste taşıyor. 
Gelişmiş destek teknolojilerinin 

de başarılı olarak uygulandığı Yeni 
Ford Ranger, olası çarpışmaları ön-
leyen veya etkilerini azaltan Yaya 
Algılama Özelliğine Sahip ‘Çarpış-
ma Önleme Yardımcısı’ ve ‘Akıllı 
Hız Sistemleri (ISA)’ teknoloji-
leriyle yollara çıkan sınıfının ilk 
modeli olarak öne çıkıyor. Sistem, 

bir çarpışma riski algıladığında ön-
ce sürücüyü işitsel ve görsel olarak 
uyarıyor ve sürücünün reaksiyon 
göstermemesi halinde fren pedalı 
ve disklerin tepki verme süresini 
kısaltmak üzere hazırlık yapıyor ve 
sürücünün hala reaksiyon göster-
memesi halinde sistem aracın hızı-
nı düşürmek için otomatik olarak 
fren yapıyor.

27
ŞUBAT 2020

Uluslararası Yılın Ticari 
Aracı Ödülü Ford Otosan’da 

Ford Otosan Pazarlama Satış ve Satış Sonrasından Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Özgür Yücetürk (solda) ve Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödülü 

Türkiye jüri üyesi ve KargoHaber Dergisi Yayın Yönetmeni Akın Öcal
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ri görüş kamerasına ek olarak 
araçta bulunan ön park sen-
sörünün özellikle şehir için-
deki dar alanlarda sürücüye 
büyük kolaylık sağladığını 
ve oturma pozisyondaki ön 
taraftaki boşluğu çok iyi bir 
şekilde doldurduğunu da ek-
lemek gerek. 

Ön park sensörleriyle bir-
likte yine aracımızda yer alan 
ve üst sınıf donanımlar arasın-
da sayılabilecek olan sürücü ve 
ön yolcu koltuk ısıtıcılarının 
verdiği konfor özellikle kış 
mevsiminde hakkını veriyor.  

İç alanda en büyük saklama 
alanını üst raflarda sağlayan 
Tourneo Courier, kapı içle-
rinde ve ön koltukların ara-
sındaki bardak tutacaklarıyla 
ön tarafta günlük ihtiyaçlara 
çözüm sunarken arka koltuk-
ta oturanlar için yeterince ala-
nın olmadığını söyleyebiliriz. 

Aracın bagajı koltukla-
rın yatırılmadan 708 litre 
hacim sunuyor. Daha fazla 
alan ihtiyacında ise arka-
kısımdaki 60/40 bölümlü 
koltuklar pratik bir meka-
nizmayla katlanarak 1.656 
litre hacme ulaşılabiliyor. 

Yol tutuşuyla binek araç-
larla benzer şartlar sunan 

piyano tuş takımını içeren 
yeni orta konsol.

Acil Fren Destek Sistemi, 
Elektronik Denge Programı 
(ESP), Anti Patinaj Sistemi 
(ASR) ve Yokuş Kalkış Des-
tek Sistemi gibi güvenlik e-
kipmanlarını standart olarak 
sunan Renault Master, ayrıca 
Yan Rüzgar Koruma Sistemi 
gibi yeni sürüşe yardımcı des-
tek sistemine de sahip.

Yeni Renault Master, ye-
ni nesil dizel motorları ile 
öne çıkıyor. Daha verimli ve 
emisyon normlarına uygun 
yeni 2.3L dCi motorlar, Eu-
ro 6d-TEMP / Euro VI stan-

BU sayımızda KargoHaber 
olarak 2018 yılında yeni-
lenerek yollara çıkan Ford 
Tourneo Courier’i test ettik. 
Avrupa’da geçerli olan Euro 
6.2 emisyon standartlarını 
karşılayan, 1.5 litre TDCi 
motora ve Ford’un daha pra-
tik ve verimli yeni altı vitesli 
manuel şanzımanına sahipti. 

Dış tasarım olarak bir 
önceki modele göre ızgara 
tasarımı hariç fazla deği-
şiklik yapılmayan Tourneo 
Courier’de yeni teknolojiler 
daha öne çıkıyor. Titanium 

YENİ Renault Master, daha 
güçlü ve dinamik ön tasarı-
mı ile birlikte Renault hafif 
ticari ürün gamındaki diğer 
modellerle ortak bir görsel 
kimlik sunuyor. Renault 
tasarım kimliğini yansıtan 
C şeklindeki LED gündüz 
farları ve yükseltilmiş kaput 
seviyesi, Yeni Master’a güçlü 
bir görünüm kazandırıyor. 
Daha kaslı bir görünüme 
sahip yeni ön tampon ve 
krom çizgilerle detaylandı-
rılmış yeni ön ızgara ise Yeni 
Master’ın modern görünü-
müne katkı sağlıyor.

Yeni Master, şık ve kul-

Plus isimli modelin en do-
nanımlı test aracımız gerek 
uzun yol gerekse yoğun şehir 
içi ihtiyaçlarına göre şekillen-
dirilmiş konfor ve güvenlik 
özellikleriyle dikkat çekiyor. 

Start stop özelliğine sahip 
test aracındaki 6 inçlik do-
kunmatik ekran gerek kont-
rol tuşlarının anlık tepkisini 
göstermesi gerekse gelişmiş 
Ford SYNC 3 sisteminin ara-
yüzü olması nedeniyle bağ-
lanabilirliğin de merkezinde 
yer alıyor. Apple CarPlay ve 
Android Auto uygulamala-
rıyla, aracın ekranında akıllı 
cep telefonuna çok rahat bir 
şekilde bağlanan Ford SYNC 
3, bazı Android uygulamaları 
araçta göstermek için Premi-
um üyelik isteyebiliyor.  

Arka park sensörüne ve ge-

lanışlı özellikleri sayesinde 
binek otomobiller ile ben-
zer konfor sunuyor. TFT 
yol bilgisayarı ile donatılmış 
yeni bir gösterge paneli, yeni 
görünümü ile kalite algısını 
yükselten yeni havalandırma 
kanalları, binek otomobil 
konforu yaratan yeni direk-
siyon ve vites topuzu, kul-
lanıcı dostu ve modern yeni 

Tourneo Courier, motoruyla 
gereken etkinliği sağlarken 
yeni 6 ileri şanzımanıyla da 
özellikle otoyolda daha ve-
rimli bir sürüş sunuyor. Ger-
çekleştirdiğimiz 500 kilomet-
relik (Yaklaşık 150 km şehir 
içi-350 km şehir dışı) test 
süresince aracımız 100 kilo-
metrede ortalama 5,3 litre 
gibi kayde değer verimlilikte 
yakıt tüketti. 

dartlarına uygun ve Twin 
Turbo teknolojisini içeriyor. 
165 bg güç ve 385 Nm‘ye ka-
dar tork sunan yeni dinamik 
motorlar, 5.8-8.1 l/100km 
ortalama yakıt tüketim de-
ğerleri ile dikkat çekiyor.

Yeni Renault Master’ın, 
hafif ticari araç müşterileri-
nin tüm ihtiyaçlarına yanıt 
vermek üzere panelvan ver-
siyonunda 8, 9, 11, 13, 15 ve 
17 m3 olmak üzere 6 farklı 
yükleme kapasitesi bulunu-
yor. Kamyonet versiyonları 
ise tek ve çift kabin olmak 
üzere kısa ve uzun boyutları 
ile sunuluyor.

Ford’un En Şehirli Ticarisi: Transit Courier

Yenilenen Renault 
Master Türkiye’de 
Satışa Sunuluyor

Yeşil Kentlerin
Tercihi Jest Electric
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Türkiye’de 2019 yılının en çok satan hafif ticari araç markası 
olan Ford, bu alandaki iddiasına devam ediyor. Hafif ticari 
araç yelpazesinin başlangıç noktasında yer alan Courier ile 
hem yük taşımasında hem de bireysel kullanımda başarılı 
bir grafik izleyen Ford, Türkiye’de üretilen bu modeli başta 
Avrupa ülkeleri olmak üzere geniş bir coğrafyaya ihraç ediyor. 

Dış tasarımı ve binek otomobil konforu sunan 
iç mekanıyla öne çıkan Yeni Renault Master, 
daha güçlü ve dinamik ön tasarımı ile hafif 
ticari müşterilerinin beğenisine sunuluyor. 

•Motor Hacmi (cc): .................................................... 1499
•Silindir Adedi: ..................................................4, düzsıralı
•Yakıt Türü: ...................................................................Dizel
•Maksimum Güç: ....................................................... 95 PS
•Maksimum Tork: .................................................. 215 Nm
•Emisyon Seviyesi: ................................................Euro 6.1
•Maksimum hız (km/h): .................................... 173 km/h
•Yolcu Taşıma Kapasitesi (şoför dahil): ........................ 5
•Azami Yüklü Ağırlık (kg): ............................ 1875 / 2295
•Boş Ağırlık (kg)*minimum:  ....................... 1227 / 2295

YENİ FORD TOURNEO 
COURIER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KARSAN, Yunanistan’ın 
Atina kentinde düzenlenen 
ve sürdürülebilir kalkınma 
temasıyla gerçekleşen Eco-
Fest Atina 2020 etkinliğine 
Jest Electric aracı ile katıldı. 
BMWi batarya teknolojisiyle 
donatılan ve Avrupa yolla-
rında hizmet vermeye başla-
yan Jest Electric, daha çevre-
ci kentlerin oluşması adına 
eko-mobilite kavramının 
masaya yatırıldığı organizas-
yonda yer alan tek elektrikli 
toplu taşıma aracı oldu. 

Karsan, Yunanistan’ın A-
tina kentinde DEPA firması 
ve Atina Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen ve sürdü-
rülebilir kalkınma temasıyla 
gerçekleşen EcoFest Atina 

2020 etkinliğindeki yerini 
aldı. Karsan, daha çevreci 
kentlerin oluşması adına 
eko-mobilite kavramının 
masaya yatırıldığı ve birçok 
belediyenin katılım göster-
diği organizasyona, elekt-
rikli modeli Jest Electric ile 
katılan tek toplu taşıma araç 
üreticisi oldu. 

Karsan tarafından 
Yunanistan’ın West Attica 
Üniversitesi’ne teslimedilen 
Jest Electric’in sergilendiği 
EcoFest’te, Yunanistan Eği-
tim Bakanı Niki Kerameos 
ve Enerji Bakanı Gerasimos 
Thomas birer test sürü-
şü de gerçekleştirdi. Girit 
Adası’nda yer alan Ret-
humno kentinin Belediye 
Başkanı Giorgos Marinakis 
ise daha önce alım gerçek-
leştirdikleri Jest Electric’in 
Rethumno’ya olan kazanım-
larından bahsetti.
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MERCEDES-BENZ Türk 
tarafından; Türkiye’de ilk de-
fa 2008 yılında piyasaya sunu-
lan ve 2010 yılında Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda üreti-
mine başlanan Actros, Euro 
6 motorlarla üretilmeye baş-
landığı 2016 yılından sonraki 
en büyük değişimini yaşıyor. 
Yeni Actros çekiciler, “Hepsi 
bir. O benzersiz.” sloganıyla 
Türkiye’de satışa sunuluyor.

Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Pazarlama ve Sa-
tış Direktörü Alper Kurt; 
“Mercedes-Benz Türk olarak, 
ürünlerimizi pazar ihtiyaçla-

rı doğrultusunda yeniliyoruz. 
Buna istinaden şimdiye kadar-
ki en teknolojik kamyonumuz 
Yeni Actros ile yenilediğimiz 
ürün gamımızı ülkemize sun-
maktan gurur duyuyoruz. Gü-
venlik, konfor ve düşük işletme 
maliyetleriyle Türkiye kamyon 
pazarında yıllardır tercih edi-
len Actros çekicilerimiz; 2020 
itibarıyla yenilenen yüzü, yeni 
teknolojileri ve avantajlarıyla 
bir kez daha ‘En’leri ve ‘İlk’leri 
gerçekleştiriyor. Seri üretim 
kamyonlarda dünyada bir ilk 
olan, geleneksel yan aynaların 
yerini alan MirrorCam saye-
sinde; yüzde 1.3’e varan yakıt 
tasarrufu sağlıyoruz; ayrıca ara-
cın ön ve arkasındaki kör nok-
ta alanlarında ideal bir görüş 

sunuyoruz. Bir diğer teknolo-
jimiz, Öngörülü Sürüş Sistemi 
sayesinde ise otoyollarda, şe-
hirler arası ve şehir içi yollarda 
yüzde 5’e varan yakıt tasarrufu 
sağlıyoruz. Mesafe Kontrol ve 
Şerit Takip gibi ayrı güvenlik 
asistanlarının fonksiyonlarını 
eşsiz bir biçimde birleştiren 
Aktif Sürüş Asistanı sayesinde 
ise bugünden itibaren kısmi 
otonom sürüşü mümkün kılı-
yoruz. Farklı motor güçlerinde 
tasarruflu ve güvenilir Euro 6 
motor seçeneklerini Powers-
hift şanzımanlar ve optimize 
edilmiş arka aks tahvil oranları 
ile destekleyerek Yeni Actros 
ile bir kez daha standartları be-
lirliyoruz” dedi.

Yeni Actros ile çekici ailesi 
tamamen yenilendi

Sürücülerin yükünü hafif-
letmeyi aynı zamanda; daha 
hızlı ve daha güvenli bir kara-
yolu taşımacılığını mümkün 
kılmayı hedefleyen Mercedes-
Benz Türk, Yeni Actros ile bir-
likte çekici ailesini de tamamen 
yeniliyor. Yeni Actros çekici 
ailesi; yakıt ekonomisi, tekno-
loji, güvenlik ve konfor odaklı 
yapılan standart donanım de-
ğişiklikleri ile pazarda ön plana 
çıkıyor. Yapılan değişiklikler 
sonucu araçların motor güçleri 
ve performansları artırılırken; 
sahip oldukları MirrorCam ve 
Öngörülü Sürüş Sistemi gibi 
donanımları, Economy/Power 
sürüş programı ve optimize 
edilmiş arka aks tahvil oranları 
ile yakıt ekonomisi sağlanıyor. 
Aktif Fren Asistanı 5, LED 
Gündüz Sürüş Farı ve Elektro-
nik Park Freni tüm Yeni Act-
ros çekici ailesinde standart 
olarak sunuluyor.

Yurt içi kullanıma özel ola-
rak tasarlanan Yeni Actros 1845 
LS’de ayrıca; 570 litre yakıt tan-
kı, ADR paketi, 2,3 metre geniş-

liğinde çift yataklı StreamSpea-
ce kabin, renkli ve dokunmatik 
ekran da standart donanımlar 
arasında yer alıyor. 450 beygir 
gücündeki motoru ile daha yük-
sek performans sunan araç; 2,53 
tahvil oranı ile daha düşük yakıt 
tüketimi sağlıyor.

Yeni Actros 1848 LS, stan-
dart donanımları arasında yer 
alan; MirrorCam, Öngörü-
lü Sürüş Sistemi, üst ve yan 
rüzgârlıklar sayesinde yakıt eko-
nomisine katkıda bulunuyor. 
2,5 metre genişliğindeki çift 
yataklı, düz zemin StreamSpa-
ce sürücü kabininde bulunan; 
buzdolabı, ısıtmalı koltuk ve 
Multimedya Kokpit ile kullanı-
cıya konfor sunan araç; standart 
donanımı içinde yer alan 520 
kW gücündeki retarderi, 480 
beygir gücündeki motoru ve bin 
litre yakıt tankı ile uzun yolda 
yüksek performanslı ve güvenli 
sürüş imkânı sunuyor.

Çekici ailesinin 
en yüksek “Gi-
gaSpace” kabi-
nine sahip olan 
araçta, 1848 
LS’e ek olarak 
kabin içinde; park 
kliması, krom kap-
lamalı ve deri direksiyon, 
konforlu alt yatak minderi, 
elektrikli ve camlı Sunroof yer 
alırken; Xenón farlar, yan etek, 
elektrohidrolik kabin devirme 
ve aks yükü ölçüm cihazı da 

Yeni Actros 1851 LS’de stan-
dart olarak sunuluyor. Stan-
dart 1.150 litre yakıt tankı ile 
sunulan araç ayrıca; 510 beygir 
gücündeki motoru ve 2,41 tah-
vil oranı ile kullanıcıya perfor-
mansı ve verimliliği yüksek bir 
sürüş sağlıyor. 

Üstün yakıt ekonomisi
sayesinde daha fazla

verimlilik
Mercedes-Benz Yeni 

Actros’ta yan aynaların yerini 
alan MirrorCam teknolojisi, 
seri üretim kamyonlarda dün-
yada bir ilk olma özelliğini taşı-
yor. MirrorCam; kamyonlarda 
alışılagelmiş aynaların yerine, 
aracın iki yanına monte edilen 
aerodinamik tasarıma sahip ka-
meralardan ve kabin içerisinde 
yer alan A sütunlarına entegre 
15,2 inçlik (38,6 cm)  ekranlar-
dan oluşuyor. Geniş açılı kame-
ralar ve yüksek çözünürlüklü 

ekranlar, aynalara kı-
yasla çok daha ge-

niş bir görüş a-

lanı sunuyor. MirrorCam, gece 
görüş özelliğine ek olarak; ka-
mera görüntüsünün otomatik 
hareket ettirilmesini sağlayarak 
manevra yaparken, dönüşte ve 
şerit değişiminde daha fazla 
emniyet sunuyor. Otomatik 
ve manuel ayarlanabilen ekran 
parlaklığının yanı sıra ısıtmalı 
kamerası sayesinde kötü hava 
koşullarında da üstün bir görüş 
imkânı sunuyor. Sahip olduğu 
aerodinamik tasarımı ile hava 
direncini düşüren MirrorCam, 
bu sayede yüzde 1.3’e varan ya-
kıt tasarrufu da sağlıyor.

MB, MirrorCam’e ek olarak; 
Yeni Actros’un iç mekânındaki 
en dikkat çekici yenilik olan 
Multimedya Kokpit ile de ileri 
teknolojiyi ve konforu müşte-
rilerine sunmaya devam ediyor. 
Araç fonksiyonlarının büyük 
bölümü, dokunmatik ekran 
veya yeni tasarıma sahip direk-
siyon üzerindeki dokunmatik 
kontrol tuşları üzerinden yö-
netilebiliyor. Araç ile sürücü 
arasında benzersiz bir bağ kura-
rak daha fazla sürüş ve çalışma 
konforu sağlayan Multimedya 
Kokpit; 10,2 inç (26 cm) bü-
yüklüğündeki birincil ve ikincil 
ekrandan ve MirrorCam gö-
rüntülerinin aktarıldığı 15,2 inç 
(38,6 cm) büyüklüğündeki 2 
adet renkli ekrandan oluşuyor.

Yeni Actros sahip olduğu 
yenilikçi asistan sistemleri saye-
sinde kaza riskini azaltarak; sü-

rücünün, aracın ve yükün emni-
yetini artırıyor. Yeni Actros’un 
standart özellikleri arasında 
sunulan Aktif Fren Asistanı 5 
ile Mercedes-Benz, ağır ticari 
araçların güvenliği hususun-
da da öncü konumunun altını 
çiziyor. Sahip olduğu radar ve 
kamera sistemi sayesinde 50 
km/s hıza kadar olan sürüşlerde 
Aktif Fren Asistanı 5, yayaları 
da algılayarak otomatik frenle-
me gerçekleştirebiliyor. Ayrıca 
90 km/s hıza kadarki sürüşler-
de; sabit ve hareket halindeki 
nesneleri algılayarak olası bir 
çarpışma riski öngördüğünde 
sürücüyü uyarıyor ve sürücü-
nün reaksiyon göstermemesi 
halinde otomatik fren müdaha-
lesinde bulunuyor. Sürücünün 
manuel olarak tepki vermemesi 
halinde ise sistem, gerektiğinde 
aracı tamamen durduruyor ve 
eş zamanlı olarak Elektronik 
Park Freni’ni devreye sokuyor.

Aktif Sürüş Asistanı da Yeni 
Actros’un en önemli özellik-
lerinden biri olarak dikkat çe-
kiyor. Belirli bir hızdan sonra 
devreye giren diğer sistemlerin 
aksine yeni Aktif Sürüş Asista-
nı tüm hızlarda yarı-otonom 
sürüş özellikleriyle sürücüyü 
destekliyor. Seyir halindeyken 
öndeki araca yaklaşılması ha-
linde aracı yavaşlatan ve öndeki 
araç uzaklaşmaya başladığında 
belirlenen hıza kadar yeniden 
hızlanmayı sağlayan Aktif Sü-
rüş Asistanı alt yapı olarak; 
dur-kalk özelliğine sahip Me-
safe Kontrol Asistanı, Aktif 
Fren Asistanı 5 ve Şerit Takip 
Asistanı’nı kullanıyor. 

Hold fonksiyonuna sahip 
yeni Elektronik Park Freni 
ise kullanım kolaylığı ve üstün 
güvenlik seviyesini bir arada 
sunuyor. Motor kapatıldığın-
da otomatik olarak etkinleşen 
park freni, ayrıca ön göğüsteki 
kol vasıtasıyla manuel olarak 
da etkinleştirilebiliyor. 

Mercedes-Benz Yeni Actros Türkiye’de

OTONOM araçlar ve gelişmiş 
sürücü destek sistemleri, gü-
venilir operasyonlar sağlamak 
için sağlam ve hassas konum-
landırma gerektirir.

Scania ve iş ortakları Pro-
PART projesi kapsamında, 
Galileo küresel navigasyon 
uydu sistemi üzerinden has-
sas ve sağlam konumlama 
geliştirerek otonom sürüşler 
için önemli bir eşiğin aşılma-
sını sağladı. 

Proje çalışmaları İsveç’teki 
bir otoyolda, otonom Scania 
araç ve iki insanlı binek oto-
mobil ile gerçekleşti. Test sı-
rasında Scania otonom sürüşlü 
araç, trafikte güvenli ve verimli 

bir şerit değişikliği gerçekleş-
tirdi. Manevra, algı sensörleri 
verileriyle birlikte santimetre 
düzeyinde konumlandırmaya 
dayanarak yeni sistem tarafın-
dan yönetildi.

Test sonunda otonom ara-
cın konumunun on santimetre 
hassasiyetle tespit edilebilmesi-
nin mümkün olduğu görüldü. 
Veriler, kamyonun kamera-
sından, ön ve yan radarlardan 
elde edilen verilerin yol kenarı 
birimlerine monte edilen ra-
darlarla birleştirilmesiyle elde 
edildi. Test çalışmaları sırasın-
da konumlandırmaya ek ola-
rak, sisteme araç-araç iletişimi 
de eklendi.

Scania çarpışma testlerinde 
en son teknolojileri

kullanıyor 
Scania’nın güvenlik çalış-

malarının odak noktasını pasif 
güvenlik (bir kaza meydana 
geldiğinde sürücüyü ve diğer 
yol kullanıcılarını koruma) 
ve aktif güvenlik oluşturuyor. 
Bu vizyonu doğrultusunda gü-
venli, ergonomik kabinler inşa 
etmenin yanı sıra akıllı dona-
nım çözümleri ve akıllı destek 
sistemleri de geliştiriyor. 

Scania, daha önce sektörü 
tanıttığı acil frenleme sistemi, 
elektronik denge programı, 
kabin yan hava yastığı gibi uy-
gulamaları ile güvenliğe verdiği 

önemi bir kez daha ispatlıyor. 
Scania yeni güvenlik siste-

mi kör nokta algılama uyarısı 
ile kör noktada bulunan araç 
ve yayalar için trajik sonuçları 
ortadan kaldırmayı hedefliyor. 
Yan Algılama işlevi Scania’nın 

en son güvenlik özelliği olarak 
öne çıkıyor. Sistem, kör nok-
tada yaya, araç, bisiklet gibi bir 
hareket sezdiğinde kabin içeri-
sinde sesli sinyal ile sürücüyü 
uyarıyor. 

Yeni nesil Scania araçlarının 

geliştirilmesi sırasında, çarpış-
ma simülasyonları ve çarpışma 
testi için 40’tan fazla araç kul-
lanılırken, test mankeni olarak 
dünyanın en gelişmiş çarpışma 
testi mankeni Thor gibi en son 
teknolojiler kullanıldı. 

Scania Otonom Sürüş Teknolojisini Test Etti
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şı sağladık” değerlendirmesin-
de bulundu. 

Michelin ve 140 ülkede 
madencilik, enerji ve imalat 
sektöründe 50 milyondan 
fazla çalışanı temsil eden In-
dustriALL Global Union, 
Küresel İşler Konseyi etrafın-
da birleşerek dünya çapındaki 
çalışanların hakları ve çalışma 
koşullarını iyileştirmek ama-
cıyla anlaşma imzaladı.

Michelin ve 140 ülkede 
madencilik, enerji ve imalat 
sektöründe 50 milyondan 
fazla çalışanı temsil eden In-
dustriALL Global Union, 
çalışan hakları için aynı ma-
sada buluşarak, iki yıl süren 

artırdık. Grubumuzun bu 
oldukça zorlu dönüşüm süre-
cinde, operasyonlarımız sıkı 
bir şekilde yönlendirerek per-
formansımızı artırdık. Seg-
ment faaliyet gelirimizi, 127 
milyon Avro’su satın alımlar-
dan olmak üzere sabit döviz 
kurları üzerinden 179 milyon 
Avro artırdık. Segment faa-
liyet marjımız ise yüzde 12,5 
olarak gerçekleşti. Daralan 
pazarlardaki duyarlı üretim 
yönetimimizin bir yansıması 
olarak 1 milyar 615 milyon 
Avro yapısal serbest nakit akı-

500 öğrenciye ulaşım bursu 
sağlanacak 

Bu kitaplarla gelecek nesil-
lerin de yolunu aydınlatmayı 
amaçlayan Brisa, Türk Eği-
tim Vakfı ile bir araya geldi. 
Kitapların tüm geliri ihtiyaç 
sahibi 500 öğrencinin okul-
larına güvenle gidip gelmeleri 
için ulaşım bursu olarak Türk 
Eğitim Vakfı’na bağışlanıyor. 

MICHELIN, 2019 yıl sonu 
finansal sonuçlarını açıkladı. 
3 milyar 9 milyon Avro faa-
liyet geliri sağlayan Michelin, 
yılın tamamında yüzde 6.5 
artışla 1 milyar 730 milyon 
Avro net gelir elde etti. Da-
ralan piyasalara rağmen, sağ-
lam bir fiyat karması ve yeni 
satın alınan şirketlerin güçlü 
katkısıyla tüm segmentlerde 
pazar payını korumayı ba-
şaran Michelin, kazanç elde 
etmeyi sürdürdü. 

Zorlu piyasa koşullarına 
rağmen Michelin hemen he-
men tüm segmentlerde pazar 
payını koruduğunu söyleyen 
Michelin Grubu CEO’su 
Florent Menegaux, “2019 
yılında Michelin grubu ola-
rak, oldukça istikrarsız bir 
ortamda pazar payımızı başa-
rıyla koruduk ve kazancımızı 

BRİSA, 30 yılı aşkın sü-
redir devam eden yolcu-
luğunda pek çok ilki ve 
yeniliği cesaretle yol alarak 
gerçekleştiriyor. Brisa, bu 
yolculukta çok özel bir yere 
sahip olan ve bu başarının 
mimarı olan Brisalıların, 
son üç yıldır kaleme aldık-
ları sıcacık ve samimi hayat 
hikayelerini iki farklı kitap-
ta bir araya getirdi. 

Farklı fonksiyonlardan 70 
Brisa çalışanının ilham veren 
hikayeleriyle derlenen ‘Ce-
saretle Yol Alırız’ ve ‘Biz De 
Cesaretle Yol Alırız’ kitapları 
İnkılâp Kitabevi tarafından 
yayınlanarak raflarda ve onli-
ne mağazada yerini aldı. 

Oyuncu ve senarist Can 
Yılmaz ve oyuncu Zafer Al-
göz,‘Cesaretle Yol Alırız’ ki-
tabında konuk yazar olarak 
kendi hikayelerini kaleme al-
dılar. Brisalıların çocuklukla-

rına ait ve çocuklarla okunası 
anılarından derlenen ‘Biz De 
Cesaretle Yol Alırız’ kitabın-
da ise başarılı yazar Şermin 
Yaşar dokunaklı öyküsü ile 
okuyucularla buluştu.Kita-
bın çizimleri ise karikatürist 
Selçuk Erdem’in hayal gü-
cüyle hayat buldu. Kitapların 
editörlüğünü Ali Deniz Uslu 
gerçekleştirirdi.

nizasyonel değişim desteği, 
rekabetçilik, çalışan refahı, 
sürdürülebilir kalkınma, çe-
şitlilik ve özellikle de engelli 
çalışanların katılımının sağ-
lanması gibi alanlarda temel 
politikaların ortak inşasına 
katkıda bulunacak. 

Michelin Grubu CEO’su 
Florent Menegaux anlaşmaya 
ilişkin olarak, “Michelin Kü-
resel İşler Konseyi, bir yandan 
sosyal diyalog ve değişim des-
teğini ileri bir seviyeye taşıma-
mızı sağlarken bir yandan da 

doğru dikkatle ve korkmaya-
rak yürüyoruz. 
Bu kitaptaki öykülerimiz de 

aynı ruhu taşıyor 
İşimizi yaparken, bilgi arı-

yor, elimizi uzatıyor, bize el 
verenlerle birlikte yürüyoruz. 
Bizleri yetiştiren büyükleri-
mizin söylediği gibi ‘Bilginin, 
değerlerin paylaştıkça çoğal-
dığına” inanıyoruz. Bu inanç-
la, kitaplarımızın gelirlerini, 
çocuklarımızın, geleceğimi-
zin yetiştirilmesi için Türk E-
ğitim Vakfı’na  bağışlıyoruz” 
dedi. 
“Açılan her burs fonu bizim 

için yeni bir öğrenci, Bri-
sa’nın burs fonu ise 

yüzlerce öğrenci demek” 
Brisa’nın hayata geçirdiği 

bu projenin çok anlamlı, iç-
ten ve bir o kadar da geleceğe 
etkileri olan bir proje oldu-
ğunu söyleyen Türk Eğitim 
Vakfı Genel Müdürü Yıldız 

dünya çapındaki çalışanların 
haklarını ve çalışma koşulları-
nı iyileştirecek’’ diye konuştu. 

IndustriALL Global U-
nion Genel Sekreteri Valter 
Sanches ise küresel işlerden 
sorumlu konseylerin çok u-
luslu şirketleri aksiyon plan-
larına almalarının stratejik 
bir yolu olduğunu belirterek, 
“Sektör lideri Michelin’in 
Küresel İşler Konseyi oluştur-
ması, Grubun çalışan ilişkileri 
sürecinin gelişiminde gelece-
ğe atılmış bir adımdır’’ dedi.

Günay, şöyle konuştu: “Türk 
Eğitim Vakfı olarak her yıl 7 
bin öğrenciye burs veriyoruz. 
Bu öğrencilerin 2 bini me-
zun oluyor ve yerlerine 2 bin 
öğrenci daha seçiyoruz. Burs-
larımıza kaç öğrenci başvuru-
yor, dersiniz? 48 bin! Yani her 
20-25 öğrenciden yalnızca 
birine burs verebiliyoruz. Bu 
nedenle açılan her burs fonu 
bizi için yeni bir öğrenci, Bri-
sa’nın burs fonu ise yüzlerce 
öğrenci demek! Okuyabilmek 
için akşamları okuldan çıkıp 
merdiven silen, günde sadece 
bir öğün yemek yiyen, kilo-
metrelerce yol yürüyerek o-
kullarına giden çocuklarımız 
var. Brisa’nın cesaret ve ilham 
veren hikayeleri, bursiyerleri-
mize yepyeni cesaret öyküleri 
yazmak için fırsat veriyor. 
Türk Eğitim Vakfı adına tüm 
Brisa Ailesi’ne teşekkürlerimi 
sunuyorum.”

pazarlık sürecinin ardından 
Michelin Küresel İşler Kon-
seyi’nin kurulmasına zemin 
hazırlayan anlaşmayı imza-
ladı. 

Başkanlığını, Michelin Gru-
bu İdari Direktörü Remi de 
Verdilhac’ın yürüteceği Mic-
helin Küresel İşler Konseyi ile 
Michelin’in faaliyet gösterdiği 
tüm ülkelerde çalışanları tem-
sil eden sosyal diyalog için yeni 
bir forum oluşturulacak. Aynı 
zamanda bu Konsey ile ekono-
mik değişim sırasında çalışan-
lara sosyal destek sağlanacak. 

Yeni çalışan temsilci ör-
gütünün kurulmasına imkân 
tanıyan Michelin Küresel İş-
ler Konseyi; grubun stratejik 
hedefleri ve sonuçlarını tam 
şeffaflık içinde Michelin’in 
bulunduğu 170 ülkenin ta-
mamıyla paylaşacak, orga-

Kitapların satışından elde e-
dilecek gelirin yanı sıra Brisa, 
satılan her kitap için de ayrıca 
bağışta bulunuyor. 

“Onlar da Cesaretle Yol 
Alabilsinler Diye”

Böyle içten ve değerli bir 
çalışmayı hayata geçirmiş ol-
maktan dolayı gurur duyduk-
larını belirten Brisa CEO’su 
Cevdet Alemdar; “Hayatın 
her anında, yola çıkmak cesa-
ret ister. Biz bunu kendimiz-
den biliyoruz” diyerek ekledi: 
“Biz Brisalılar lastik üretiriz. 
İzmit’te, Aksaray’daki fabri-
kalarımızda alın teriyle üretti-
ğimiz ürünlerimiz ülkemizde 
iki bin, yurt dışında altı bin 
noktada insanlara değiyor, 
can taşıyor, ekmek taşıyor. 

Yurdumuza kattığımız 
değeri daha ileriye götürmek 
için yeni fikirler, umulma-
dık bakış açıları bulmak için 
kendimizi zorlayarak, ileri 

Michelin’den 2019 Yılında 
1.7 Milyar Avro Net Gelir

Brisalıların Cesaret Hikayeleri 500 Öğrenciye Yol Açıyor

Brisa CEO’su Cevdet Alemdar (solda) ve
Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Yıldız Günay

Michelin, 3 milyar 9 milyon Avro faaliyet geliri 
elde ederken, 70 milyon Avro artışla 1 milyar 
730 milyon Avro net gelir sağladı.

Soldan sağa; Michelin Grubu CEO’su Florent Menegaux ve  
IndustriALL Global Union Genel Sekreteri Valter Sanches



OTOMATİK ve otonom sü-
rüş, geleceğin trafiğini daha 
güvenli, daha verimli ve daha 
rahat hale getirmeye yardımcı 
olan önemli teknolojiler ara-
sında yerini alıyor. Uygulama-
ya bağlı olarak, piyasa farklı çö-
zümler talep ediyor. Şimdilik, 
Seviye 2+ sistemleri olarak ad-
landırılan akıllı yardım fonksi-
yonları, binek otomobiller için 
en büyük potansiyele sahip. 
Buna karşılık, seviye 4 ve daha 
yüksek tam otomatik sistemler 
muhtemelen ticari araçlar ve 
kentsel yolcu taşımacılığında 
kurulacak. ZF’nin binek ve ti-
cari araç üreticilerinden aldığı 

CASTROL, Ar-Ge çalışma-
larının yenilikçi ürünü olan 
Dualock teknolojisine sahip 
Castrol Magnatec ile made-
ni yağ sektöründeki dengeleri 
değiştirecek. Dünyada ilk defa 
Çin ve Hindistan’da satışa su-
nulan yeni ürün,Ocak ayı iti-
bariyle Türkiye pazarına giriş 
yaptı. Castrol’ün 20 yıl önce 
gerçekleştirdiğiakıllı molekü-
ler devrimin yeni ürünü olan 
Castrol Magnatec, yeni Dualo-
ck teknolojisi ilehem aracın ilk 
çalışma anında hemde dur kalk 
sürüşesnasında meydana gelen 
aşınmalara karşı aracın motu-

siparişler de pazarın bu doğrul-
tuda gittiğini gösteriyor.

ZF, geniş bir uygulama yel-
pazesinde otomatik ve otonom 
sürüşün gerçekleştirilmesi söz 
konusu olduğunda etkileyici 
bir ortak olduğunu vurgulayan 
ZF CEO’su Wolf-Henning 
Scheider, yaptığı açıklamada: 
“ZF halihazırda farklı fiyat ve 
performans seviyelerine dair 
paket sistemler sunuyor ve bi-
nek otomobiller, ticari araçlar 
ve endüstriyel teknoloji ile il-
gili tüm uygulama alanlarında 
aktif” dedi.

Ticari araçlar için seviye 4 ve 
daha yüksek olası tam otoma-

runu durmaksızın koruyor. 
Dualock Teknolojisi, Cast-

rol mühendislerinin dünyanın 

tik sürüş sistemleri için güçlü 
bir talep gördüklerini belirten 
Scheider, “Toplu taşıma araçla-
rında tam otomatik sistemlerin 
kullanımı hala yönetmeliklere 
bağlı olsa da ticari araçlar zaten 
kapalı alanlarda veya tanımlan-
mış şeritlerde otonom şekilde 
çalışabiliyor. Ayrıca, depolarda 
veya kentsel yolcu taşımacı-

önde gelen üniversitelerinden 
bilim insanlarıyla Magnate-
c Akıllı Molekülleri üzerine 
yaptığı ortak araştırma ve ge-
liştirmelerin sonucunda or-
taya çıktı. Son 10 yılda artan 
trafik yoğunluğu; motorda 
aşınmaya ve yakıt israfına ne-
den olurken Castrol geleceğe 
yön veren Ar-Ge çalışmaları 
ile günümüz sürüş koşullarına 
özel olarak Magnatec’in Dua-
lock teknolojisine sahip akıllı 
moleküllerini geliştirdi. Dün-
yada bir ilk olan bu molekül-
ler, hem motorunparçalarına 
mıknatıs gibi tutunarak hem 

lığında otonom sürüş, sistem 
maliyetlerinin hızlı bir şekilde 
amorte edilmesine imkan sağlı-
yor. ZF ProAI süper bilgisayar 
altyapısı ile şu anda uluslararası 
bir ticari araç üreticisi için se-
viye 4 bir elektronik kontrol 
ünitesi (ECU) geliştiren ZF, ü-
rünü 2024 – 2025 yılları içinde 
piyasaya sürmeyi planlanıyor” 
şeklide konuştu.

ZF, ayrıca daha hızlı ve da-
ha kapsamlı yazılım geliştirme 
için bir rota hazırlıyor: Micro-
soft ile birlikte ZF, yazılım mü-
hendisliğindeki süreçlerinin, 
yöntemlerinin ve çözümlerinin 
hızını ve kalitesini büyük bili-

d e b i r b i r i n e 
kenetlenerek 
motor yüze-
y i n d e g ü ç l ü 
bir koruma 
kalkanı o-
luştuyor. Bu 
sayede; motorun çalışmasıyla 
birlikte hem motor ısınma-
sındahem de dur-kalk sürüş 
anlarında meydana gelen aşın-
ma yüzde 50 azalıyor ve aynı 
zamanda yoğun trafik koşulla-
rında yılda 60 litre yakıt tasar-
rufu sağlanıyor.

20 yıl aradan sonra kenetle-
nen moleküller ile motor ko-

şim şirketleri seviyesine uyarla-
mayı planlıyor. Bu değişiklik, 
ZF’nin küresel kaynaklarını 
daha verimli kullanmasını ve 
müşteri ihtiyaçlarına daha et-
kili bir şekilde yanıt vermesini 

r u m a s ı n -
da ikinci 
devrimini 
gerçekleş-

tirdiklerini 
ifade eden Castrol Türkiye 
Ukrayna ve Orta Asya Di-
rektörü Aslı Yetkin Karagül, 
“Magnatec markamız ile ilgili 
bize ulaşan geri dönüşler de bu 
konuda ne kadar başarılı oldu-
ğumuzun açık bir göstergesi. 
Pazara çıktığı ilk günden bu 
yana yüksek satış rakamları ile 
kendisini kanıtlayan marka-

sağlayacak. ZF, Microsoft ile 
olan bu işbirliği içinde Azure 
Bulut hizmetleri ile geliştirici 
araçlarını ve Microsoft’un et-
kin yazılım geliştirme deneyi-
minden faydalanacak.

mız Castrol Magnatec’in yeni 
formülü ve korumaya kenetle-
nen molekülleri sayesinde, bu 
gücümüzü çok daha yukarıya 
çekiyoruz. Müşterilerimizin 
araçlarını en iyi şekilde koru-
mayı geçmişten bugüne kendi-
mize amaç olarak belirledik ve 
sorun motor aşınması ise çö-
züm Castrol Magnatec dedik. 
Şimdi, Dualockteknolojisine 
sahip yeni Castrol Magnatec 
ileharekete geçtiğiniz andan i-
tibaren durmaksızın korumayı 
sunuyoruz” dedi.

ZF Ticari Araç Otonom Sürüş Ekipmanı Üretecek 
ZF, Ticari araç 
üreticileri için seviye 
4 tam otomatik sürüş 
sisteminin elektronik 
kontrol ünitesini 
(ECU) geliştirecek.

Dualock teknolojisine sahip yeni 
Castrol Magnatec, durmaksızın 
koruma sağlayarak motor 
aşınmalarını yüzde 50 azaltıyor.

Castrol’den Motor Aşınmasını 
Yüzde 50 Azaltan Yeni Teknoloji

Castrol Türkiye Ukrayna ve 
Orta Asya Direktörü
Aslı Yetkin Karagül

Kordsa’nın, 2019 yılında, bir önceki yıla 
göre cirosu yüzde 30,2 artarak 5,137 milyon 
TL’ye, net kârı ise yüzde 11,8’lik artışla 378 
milyon TL’ye ulaştı. 

Kordsa’nın 2019’da Cirosu Yıllık Yüzde 30,2 Arttı 
KORDSA kompozit tekno-
lojileri alanında yatırımları-
nı sürdürürken, bir yılı daha 
başarılı finansal sonuçlarla 
kapadı. Kordsa’nın, 2019 yı-
lında, bir önceki yıla göre 
cirosu yüzde 30,2 artarak 
5,137 milyon TL’ye, net kârı 
ise yüzde 11,8’lik artışla 378 
milyon TL’ye ulaştı. Aynı dö-
nemde faiz amortisman vergi 
öncesi kârı ise 747 milyon TL 
oldu. Kordsa, 2018 ve 2019 
yıllarında kompozit pazarı-
nın ve havacılık sektörünün 
merkezi olan ABD’de yaptığı 
yatırımlarla, uzay ve havacılık 
endüstrilerine ileri kompozit 
malzemeleri üretme yetkinli-
ğini de bünyesine kattı. 2019 
yılında satın alınan bu şirket-
lerin, Kordsa’nın büyümesine 
cirosal katkısı ise 737 milyon 
TL oldu. 

2019 yılında gösterdikleri 
büyümeden ve imza attıkları 
sürdürülebilir teknolojilerden 
duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Kordsa CEO’su Ali 
Çalışkan yıl sonu sonuçlarını 

şöyle değerlendirdi: “Kordsa 
olarak “Tutkumuz Yaşamı 
Güçlendirmek”. Ülkemize, 
paydaşlarımıza ve yatırımcıla-
rımıza değer katmak için bü-
yümeye ve büyürken de içinde 
bulunduğumuz sektörlere yön 
vermek için sürdürülebilir tek-
nolojiler geliştirmeye çalışıyo-
ruz. Kordsa Güçlendiricileri 
olarak bilgi birikimimizi ve 
yetkinliklerimizi daha farklı 
alanlarda kullanmak üzere, 
Sabancı Üniversitesi ortaklı-
ğında, yeni nesil esnek giyile-
bilir sensörler geliştirmek için 
“Esnek Elektronikler” Ar-Ge 
platformunu oluşturduk. Las-
tik güçlendirme ile başladı-
ğımız yolculuğumuzu, 2018 
ve 2019 yılında yaptığımız 
yatırımlarımızla uzaya taşıdık, 
şimdi bu yeni Ar-Ge platfor-
muyla teknolojik genişliğimizi 
daha öteye taşımaya ve gelece-
ğin teknolojisini üretmek için 
çalışmaya hazırız. Tüm başarı-
larımıza katkısı olan çalışanla-
rımıza ve paydaşlarımıza teşek-
kür ederim.”

2019’un üçüncü çeyreğinin 
başında, ileri kompozit tekno-
lojileri ve havacılık sektöründe 
önemli bir yeri olan ve orjinal 
parça üreticisi onay süreçleri-
ni tamamlamış olan ABD’li 
Axiom Materials’ı bünyesine 
katarak ikinci bir Kordsa ya-
ratma yolculuğunda önemli 
bir adım kaydeden şirket, u-
çak motorlarında kullanılan 
yüksek ısıya dayanıklı Ok-

sit-Oksit seramik kompozit 
pazarının önemli bir tedarik-
çisi haline geldi. Dünyada her 
üç otomobil lastiğinden birini 
ve her üç uçak lastiğinden iki-
sini güçlendiren Kordsa, bu-
gün lastiklerini güçlendirdiği 
uçakların kanatları, gövdeleri 
ve iç aksamlarından sonra ar-
tık motorlarını da güçlendirir 
konuma geldi.

Kordsa, 2019 yılında açık 

inovasyon anlayışıyla lastik 
sektörüne yön verecek bir i-
novasyona imza attı. Lastik 
üreticisi Continental ile Ar-
Ge güçlerini birleştirerek ka-
uçuk esaslı bileşiklerle tekstil 
güçlendirme malzemelerini 
yapıştırmak için CoKoon adı 
verilen resorsinol ve formal-
dehit içermeyen yeni ve çev-
reci bir yapıştırıcı standardı 
geliştiren Kordsa, bu yeni for-
müle erişim için ücretsiz bir 
lisans havuzu oluşturarak, bir 
asra yakındır sektör standar-
dı olan teknolojiye alternatif 
olmasını hedefliyor. CoKoon 
yapıştırma teknolojisi kulla-
nılan ilk 250 bin lastiğin üre-
timi de 2019’un son çeyreğin-
de başladı. 

Şirketlerin karbon kay-
naklı riskini küresel çapta 
raporlayan tek bağımsız ku-
ruluş olan Karbon Saydam-
lık Projesi 2019 Raporu’nda 
notunu B’ye yükselten ve or-
talamanın üzerindeki notuy-
la karbon salınımı en düşük 
öncü şirketler arasına giren 

Kordsa, 2019 yılında Ford 
Otosan iş birliği ile sürdü-
rülebilir teknolojilerine bir 
yenisini daha ekledi. Kordsa 
bu iş birliği çerçevesinde kar-
bon emisyonunun en önemli 
nedenlerinden birisi olan a-
ğır ticari araçlarda kullanılan 
çelik yay sistemini yüzde 80 
oranında hafifletme amacıyla 
e-glass prepreg’i geliştirdi. 16 
ton üzeri ağır ticari araçlar i-
çin geliştirilen ve ticarileşme 
süreci başlayan bu yenilikçi 
yaprak yay; süreç optimizas-
yonu, parça kalifikasyonu ve 
çevrimiçi sağlık izleme ama-
cıyla kullanılan yapı sağlığı iz-
leme sistemlerini de içeriyor.
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rının ihracata yönelik depo 
hizmetleri talepleri daha şim-
diden gelmeye başladığı için 
Romanya’da üç yeni depoyu 
daha ağımıza eklemek üzere 
görüşmelerimizi sürdürüyo-
ruz. Polonya, Çek Cumhuri-
yeti ve Suudi Arabistan da şu 
an  radarımızda” dedi. 

Sistemde 170’i aşkın
depo bulunuyor

2019 yılı hedeflerinin üs-
tünde bir depo sayısına ula-
şan Park Palet’in sisteminde, 

ji ise 2018 yılında kurdu-
ğu Zorlu Energy Solutions 

ticari karlılığını, rekabetçi 
gücünü ve yarattığı katma 
değeri daha da artıracak 
olup; sürdürülebilir büyü-
me adımları atmaya devam 
etmektedir.   Enerji sektö-

ründeki dönüşümü ve po-
tansiyeli öngören OYAK; 
tüpgaz, otogaz, dökme-
gaz pazarının öncü şirke-
ti Milangaz’ı satın almak 
amacıyla Demirören Hol-
ding ile görüşmelere devam 
etmektedir. OYAK, 30’un 
üzerinde ana sektörü doğ-
rudan etkileyen ve yaklaşık 
150 bin kişiye doğrudan 
istihdam sağlayan akarya-

KISA dönemli depolama ih-
tiyaçlarını karşılamak üzere 
müşterilerle depo sahiplerini 
aynı platform üzerinde buluş-
turan Türkiye’deki ilk girişim 
olan Park Palet, Türk firma-
larının yurtdışı pazarlardaki 
lojistik ve depo ihtiyaçları 

TÜRKİYE’DE hayata geçir-
diği elektrikli araç şarj istas-
yonlarıyla, düşük emisyonlu, 
tasarruflu ve sessiz bir dene-
yim sunan elektrikli otomo-
billerin yaygınlaşmasına kat-
kıda bulunan Zorlu Energy 
Solutions (ZES), Türkiye’nin 
en hızlı elektrikli araç şarj 
istasyonunu, Manisa’da bu-
lunan Oksijen 0375’te açtı. 
ZES, şu an 158 farklı lokas-
yonda 292 şarj noktasıyla hiz-

OYAK’TAN yapılan açık-
lamada “Mevcut faaliyet 
alanları dışında yeni fırsatla-
rı titizlikle değerlendiren ve 
yatırım yaptığı sektörlerde 
hızla ilerleyen OYAK, Gü-
zel Enerji (Total Oil Tür-
kiye) ve M Oil’i Demirören 
Holding’den devralmak üze-
re Rekabet Kurulu’na başvu-
ru yapmıştır.

Türkiye’nin en büyük 

doğrultusunda Romanya’da 
ilk deposunu ağına ekledi.

Balkanlar ve Ortadoğu’da 
“on-demand warehousing” 
diye bilinen talep üzerine de-
polama hizmeti sunan henüz 
bir şirket olmadığını belirten 
Park Palet Kurucu Ortağı 
Alp Çiçekdağı, “Türkiye’nin 
ekonomik ve coğrafi bü-
yüklüğü bu bölgelerde işi 
destekleyebilecek boyutta. 
Türk firmalarının yurtdışı 
pazarlardaki lojistik ve depo 
ihtiyaçlarının da farkında-
yız. Bu nedenle ülkemizin 
yoğun ticaret yaptığı komşu 
ülkeler, Balkanlar, Ortado-
ğu ve Türki Cumhuriyetleri 
kapsama alanımıza katmayı 
planlıyoruz. Türk firmala-

met veriyor.
Tüm dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de kullanımı git-
tikçe yaygınlaşan elektrikli 
otomobiller; çevre dostu, 
tasarruflu, düşük emisyonlu 
ve aynı zamanda sessiz ol-
maları nedeniyle tüketiciler 
tarafından tercih ediliyor. 
Hayata geçirdiği yeni ne-
sil teknolojilerle “geleceğin 
enerji şirketi” olma yolunda 
hızla ilerleyen Zorlu Ener-

mesleki emeklilik fonu O-
YAK, faaliyette olduğu sek-
törlerle entegre büyüyebile-
cek alanlarda konumlanma 
politikası doğrultusunda, 
Güzel Enerji ve M Oil’in 

depolarını değil, kriterlere 
uygun olan orta ölçekli işlet-
meleri de ağına ekleyen Park 
Palet’in ağında müşterileri-
nin ihtiyaçları doğrultusunda 

ta geçirmeye devam ediyor. 
Türkiye’deki elektrikli oto-
mobil devinimini hızlandır-
ma hedefi doğrultusunda 
şarj istasyonu çalışmalarına 
devam eden ZES, 180 kW 
gücündeki Türkiye’nin en 
hızlı şarj istasyonunu, Mani-
sa’daki Oksijen 0375’te açtı.

Hayata geçirdiği elektrikli 
araç şarj istasyonlarıyla İs-
tanbul, Ankara, İzmir, Bursa 
ve Eskişehir gibi Türkiye’nin 

serin, soğuk veya donuk özel-
liklere sahip iklimlendirilmiş 
depolar, kimyasal depolar, 
antrepolar ve açık depolama 
alanları da bulunuyor. 

büyük şehirlerini birbirine 
bağlayan ZES, aynı zamanda 
sürücülerin Ege ve Akdeniz 
kıyılarına da elektrikli oto-
mobilleri ile kesintisiz sürüş 
yapmasını sağlıyor. Bununla 
beraber halihazırda elektrikli 
araç şarj istasyonu bulunan 
şehirlere de alternatif rotalar 
için iyileştirmeler yapan ZES, 
bu kapsamda lokasyon, şarj 
istasyonu ve soket sayısını da 
her geçen gün artırıyor.

kıt ve otogaz sektörünün 
büyük oyuncularından biri 
olmayı hedeflemektedir.

Üyelerine ayrıcalıklı ve a-
vantajı hizmet sunma vizyo-
nuyla hareket eden OYAK, 
üyelerinin birikimlerini ve-
rimli yatırımlarla değerlen-
dirmeye, ülkemizin büyüme 
ve istihdam yaratma hedef-
lerine ortak olmaya devam 
edecektir” denildi.

yılsonu itibariyle Türkiye 
geneline yayılmış 18 bölge-
de işletilen 180 depo ve 400 
bin palet kullanılabilir kapa-
site bulunuyor. Başta lojistik 
sektörünün güçlü olduğu İs-
tanbul-Kocaeli hattı olmak 
üzere tüm büyük şehirleri 
kapsayan Park Palet ağında 
Erzurum’dan Çanakkale’ye, 
Hatay’dan Kayseri’ye farklı 
büyüklüklerde ve özelliklerde 
depolar bulunuyor. Sadece 
kurumsal lojistik şirketlerin 

(ZES) ile elektrikli araçlar 
için şarj istasyonlarını haya-

Park Palet İlk Yurtdışı
Deposunu Romanya’da Açtı

Türkiye’nin En Hızlı Şarj İstasyonu ZES’ten

Enerjide Dev Satın Alma: Total’i OYAK Alıyor

Naturelgaz İle SOCAR Türkiye İmzaları Attı

Park Palet Kurucu Ortağı
Alp Çiçekdağı
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ParkPalet, yurtdışı büyüme stratejileri 
kapsamında ticari ilişkilerimizin yüksek 
olduğu Romanya’nın Giurgiu şehrinde 
yer alan toplam 5 bin paletlik bir depo ile 
Balkanlar’da hizmet vermeye başladı. 

Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu 
OYAK, Total Oil Türkiye ve M Oil’i Demirören 
Holding’den devralmak üzere Rekabet 
Kurulu’na başvuru yaptı. 

OYAK Genel Müdürü
Süleyman Savaş Erdem

TÜRKİYE taşımalı doğal 
gaz pazarının (CNG: Sıkış-
tırılmış Doğal Gaz / LNG: 
Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) 
önde gelen oyuncuları arasın-
da yer alan Naturelgaz, SO-
CAR Turkey LNG’nin yüzde 
100’ünü almak üzere hisse sa-
tın alım sözleşmesi imzaladı.

Naturelgaz Genel Mü-
dürü Hasan Tahsin Turan, 
“SOCAR Turkey LNG’nin 
devralınmasıyla bünyemize 2 
adet yeni Endüstriyel CNG 

dolum tesisi, 8 adet Oto 
CNG istasyonu katmakla 
birlikte stratejik hedeflerimiz 
doğrultusunda sıvılaştırılmış 
doğalgaz (LNG) alanında da 
aktif olmak üzere önemli bir 
adım atıyoruz.” dedi. Hizmet 
verdikleri toplam 10Endüst-
riyel CNG dolum tesisine 
Ordu ve Denizli tesislerinin 
de ekleneceğini söyleyen 
Turan, ticari yüklerin taşın-
masında yoğun kullanılan 
rotalar üzerindeki 8 Oto 

CNG istasyonununda ağla-
rına dâhil olmasıyla birlikte, 
büyük potansiyeli bulundu-
ğuna inandıkları Oto CNG 
alanında önemli bir pozisyon 
kazanacaklarını söyledi. 

LNG’de de aktif olacağız 
Türkiye taşımalı doğal-

gaz pazarının (CNG/LNG) 
önde gelen oyuncularından 
olduklarını ifade eden Na-
turelgaz Genel Müdürü Ha-
san Tahsin Turan, “SOCAR 
Turkey LNG’nin devralın-

masıyla birlikte sıvılaştırılmış 
doğalgaz (LNG) alanında da 
aktif olacağız” dedi. Halen 
ana odaklarının fabrikalar, 
enerji üretim tesisleri, otel-
ler, asfalt üretim tesisleri gi-
bi müşterilerine Endüstriyel 
CNG dağıtımı yapmakoldu-
ğunu hatırlatan Turan, “Ay-
nı zamanda ekonomik veya 
coğrafi kısıtlamalar nedeniy-
le doğal gaz boru hattına eri-
şimi olmayan ilçelerdeki ye-
rel gaz dağıtım şirketlerine 

de CNG ikmali gerçekleştiri-
yoruz” diye konuştu. 

Hizmet verilen bölgelere 
Ordu ve Denizli de katılacak 

Mevcut durumda Natu-
relgaz’ın Türkiye genelin-
deki 10 Endüstriyel CNG 
dolum tesisi ile 49 ile hiz-
met verebildiğini söyleyen 
Turan, “SOCAR Turkey 
LNG’nin devralınmasının 
ardından Ordu ve Denizli 
tesislerinin de eklenmesi ile 
birlikte hizmet verebileceği-

miz il sayısı 59’a yükselecek” 
şeklinde konuştu. 

SOCAR Turkey LNG’nin 
Türkiye’nin ticari yüklerin 
taşınmasında yoğun kulla-
nılan rotalar üzerinde 8Oto 
CNG istasyonunun bulun-
duğunu ifade eden Turan, 
“Bu istasyonların ağımıza 
dâhil olmasıyla birlikte, top-
lam 11 adet istasyonumuzla 
büyük potansiyeli bulundu-
ğuna inandığımız ticari taşı-
macılık sektörüneOto CNG 
satışında önemli bir pozisyon 
kazanmış olacağız” değerlen-
dirmesinde bulundu. 
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2020 Mart ayında yola çıkacak olan 
Arval’in Sürücüsüz Mobilite Çö-
zümü EVAA, Arval Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve CEO’su Alain Van 
Groenendael’in katıldığı ve Arval’in 
Rueil Malmaison’daki merkez ofisin-
de düzenlenen özel bir lansman ile da-
vetliler ve çalışanların testine sunuldu.

Sürücüsüz servis çözümü EVAA, 
Arval’in inovasyon, araştırma ve ge-
liştirmeye adanmış uluslararası mo-
bilite projesinin de bir parçası.

Arval, sürücüsüz elektrikli araç 
projesinin yürütüldüğü Fransa da 
dahil olmak üzere başta İtalya, Hol-
landa, Norveç olmak üzere birçok 
Avrupa ülkesinde bulunan Mobilite 
Merkezi’nde mobiliteye yönelik ça-
lışmalarını sürdürüyor. 

TEB Arval Genel Müdürü Phi-
lippe Chabert EVAA’nın test edil-

“YANDEX Haritalar API Teknolo-
jileri” ile kısa süre önce harita servis-
lerini kurumların kullanımına açan 
Yandex, sunduğu bu hizmetin kap-
samını yeni ürünlerle geliştirmeye 
devam ediyor. Kurumların en hızlı 
ve en uygun maliyetli rotayı belirle-
mesine yardımcı olan Rota Optimi-
zasyonu teknolojisi, Rusya’dan sonra 
ilk kez Türkiye’de hizmete açıldı.

Yandex, navigasyon teknolojisi ile 
bireylerin yolculuklarını planlaması-
nı sağlarken, harita ihtiyacı olan ku-
rumlara da “Haritalar API Teknolo-
jileri” hizmetini veriyor. 2019 yılında 
sunduğu “Haritalar API Teknolo-
jileri” hizmeti ile kurumların harita 
ihtiyaçlarına 360 derece çözümler 
getiren Yandex, şimdiye kadar sadece 
Rusya’da kullanılan Rota Optimizas-
yonu ürününü de Türkiye’ye getirdi.

Yandex, Rota Optimizasyonu ürü-
nü ile lojistik firmalarının ve tedarik 
zinciri yönetimi yapan kurumların; 
trafik durumu, mesafe ya da taşınan 
malzeme gibi değişken koşullarda 
en verimli şekilde teslimat yapabil-
mesine yardımcı oluyor. Kurumlar, 
algoritması ve geniş servis altyapısı 
ile yüzde 100 otomatik planlama 
yapabilen Rota Optimizasyonu saye-
sinde, en hızlı ve en uygun maliyetli 
rotayı belirleme fırsatı buluyor.

meye başlanmasıyla vesilesiyle,  şu 
bilgileri verdi: “13 ülkeyi kapsayan 
yaklaşık 4 bin filo yöneticisi ile yapı-
lan Arval Mobility Observatory so-
nuçlarına göre, Türkiye’de farklı al-
ternatif mobilite çözümlerine olan 
ilgi oldukça yüksek. Oluşturulacak 
uygun ve yaygın altyapı, alternatif 
araçlara (elektrikli vb.) geçişte ilgiyi 

de artırabilir. Global olarak edindi-
ğimiz bilgi ve tecrübeler, yerel bazda 
uygulamaların hayata geçirilmesi 
adına da büyük önem arz edecek” 
dedi.

Arval Yönetim Kurulu Başkanı 
ve CEO’su Alain Van Groenendael 
ise şu yorumu yaptı: “Arval, sürücü-
süz servisi ile Fransa’da mobilite çö-
zümlerine öncülük etmekten dolayı 
gurur duyuyor. Bu girişim, Arval’in 
müşterilerinin ve çalışanlarının, al-
ternatif mobilite ihtiyaçlarını destek-
lemedeki yeni stratejisinin de önemli 
bir göstergesi” şeklinde konuştu.
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BORSA

ürün gamımız ve hizmetle-
rimizle lojistik firmalarının 
rekabet gücünü artırmaya 
devam ediyoruz. Müşterileri-
mizi dinliyor, onların değişen 
ihtiyaçları doğrultusunda en 
verimli ve en kaliteli çözümü 
sunmak için durmadan çalı-
şıyoruz. Tırsan Tenteli Per-
deli Maxima Plus araçlarımız 
da sunduğu hız ve verimlilik 
avantajı ile Akar Lojistik’in 
isteklerini tam olarak karşı-
lıyor. Akar Lojistik ile iş bir-

TIRSAN, müşterilerinin 
ihtiyaçları doğrultusunda ge-
liştirdiği ürünleriyle lojistik 
firmalarının ilk tercihi ol-
maya devam ediyor. Büyüme 
hedefleri doğrultusunda yatı-
rımlarını hızlandıran Kocaeli 
merkezli Akar Lojistik, ter-
cihini yine Türkiye’nin gü-
venilir lideri Tırsan’dan yana 
kullanarak filosunu 50 adet 
Tırsan Tenteli Maxima Plus 
ile güçlendirdi. Tırsan’ın Ada-
pazarı fabrikasında gerçekleş-

tirilen teslimat törenine; Tır-
san Treyler Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Nuhoğlu, Akar 
Lojistik Yönetim Kurulu Üye-
si Azizcan Sarısu, İthalat Mü-
dürü Furkan Arslan ve Tırsan 
Treyler Satış Yöneticisi Recep 
Öndal Demirci katıldı.

Teslimat töreninde açık-
lamalarda bulunan Tırsan 
Treyler Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Nuhoğlu, 
“Türkiye’nin lider treyler üre-
ticisi olarak, verimlilik odaklı 

man yanımızda olan Tırsan 
ile kurduğumuz başarılı iş 

liğimizin uzun yıllar devam 
edeceğine inanıyorum” açık-
lamalarında bulundu.

Akar Lojistik Yönetim 
Kurulu Üyesi Azizcan Sarı-
su, konuşmasında Tırsan’ın 
verimlilik odaklı ürünlerine 
ve hizmet kalitesine vurgu 
yaparak, “Filomuzda, en do-
nanımlı ve verimli ekipman-
ları kullanıyoruz. Bu nedenle 
treyler yatırımlarımızda tek 
tercihimiz Tırsan. Satış son-
rası hizmetleriyle de her za-

MB Türk’ün Actros Teslimatları Devam Ediyor

Tırsan’dan Akar Lojistik’e 50 Adetlik Treyler Teslimatı

mizin Kuzeyhan Lojistik’e 
hayırlı uğurlu olmasını ve bol 
kazançlar getirmesini diliyo-
ruz” dedi.

Kuzeyhan Lojistik Yöne-
tim Kurulu Başkanı Haldun 
Kabaoğlu ise, “Uluslararası 
taşımacılık sektöründe kul-
lanmak üzere teslim aldığı-
mız bu araçlarla birlikte, 50 
adetlik filomuzda Mercedes-
Benz yıldızı taşıyan çekici 
sayımızı 35 adede yükselt-
tik. Mercedes-Benz Türk’e 
ve TruckStore markasına, 
şimdiye kadar sundukları 
hizmetlerden dolayı teşek-
kür ediyor, iş ortaklığımızı 

MERCEDES-BENZ Türk’ 
Kuzeyhan Lojistik’e 25 adet 
Mercedes-Benz Actros 1841 
LSnRL çekici, Ali Çavu-
şoğulları Lojistik’e 20 adet 
Mercedes-Benz Actros 1842 
LS çekiciyi ve Gıda’ya 10 adet 
2020 model Mercedes-Benz 
Yeni Actros 1851 LS çekici 
teslim etti.

Teslimat törenine, MB 
Türk 2.El Kamyon ve Oto-
büs Satış Direktörü Didem 
Daphne Özensel ve Truck-
Store Grup Müdürü Kıvanç 
Aydilek tarafından Kuzey-
han Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Haldun Kabaoğlu ve 

Genel Müdürü Cenk Kaba-
oğlu katıldı. 

Mercedes-Benz 2.El Kam-
yon ve Otobüs Satış Direk-
törü Didem Daphne Özensel 
törende gerçekleştirdiği ko-
nuşmada; “Kuzeyhan Lojis-
tik ile 2019 yılında başlayan 
iş ortaklığımıza yeni bir anlaş-
ma eklemenin haklı gururunu 
yaşıyoruz. Kendilerine 0 km 
araç alımlarında sağladığımız 
hizmetleri, 2.El’de de suna-
rak TruckStore markamızın 
avantajlarını yaşatıyoruz. 
Teslimatını gerçekleştirdiği-
miz 25 adet Mercedes-Benz 
Actros 1841 LSnRL çekici-

tış Müdürü Serdar Üçyıldız 
tarafından, Ali Çavuşoğulla-
rı Yönetim Kurulu Üyeleri 
Enes Genç ve Kemal Genç’e 
teslim edildi. 

Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Filo Satış Grup 
Müdürü Yusuf Adıgü-
zel, düzenlenen tören-
de şunları söyledi: “Ali 
Çavuşoğulları’nın araçları-
nın tamamında Mercedes-
Benz Temel Servis 
Sözleşmesi’ni tercih etmesi 
sayesinde güvenilir ve sü-
rekli işletim olanaklarını 
arttırıyoruz. Bu satışın ger-
çekleşmesinde emeği geçen; 
Mercedes-Benz Türk Yet-
kili Bayii Bayraktarlar Mer-
kon Konya’ya, Mercedes-
Benz Finansal Hizmetler’e 
ve Ali Çavuşoğulları 
Lojistik’e teşekkürlerimizi 
sunuyor, yeni araçlarının 
hayırlı işler ve bol kazançlar 
getirmesini diliyoruz.” 

Ali Çavuşoğulları ve Er-
ser Grup Tarım Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Genç 
ise, “Sürekli gelişimi hedef-
leyerek sektörümüzden elde 
ettiğimiz kazanç ile yine sek-
töre değer katmaya devam 
ediyoruz. Son olarak satın al-
dığımız 20 adet Actros 1842 
LS de bunun bir göstergesi. 
Filomuzdaki 111 adetlik 
kamyonun 83’ü Mercedes-
Benz’den oluşuyor. Önceden 
sahip olduğumuz güvenli ve 
sağlam araçlardan da bildi-
ğimiz gibi Mercedes-Benz’in 
sunduğu performans ve sağ-
ladığı düşük yakıt tüketimi-
nin yanı sıra; yaygın servis 

hizmetinden yararlanabilme-
miz ve kamyonların Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda üre-
tilmesi bugün bu tercihi yap-
mamızdaki en etkili sebepler 
oldu” dedi.

Zeki Gıda, filosuna 10 adet 
2020 model Mercedes-Benz 
Yeni Actros 1851 LS çekici 
ekledi. Balıkesir’in Gönen 
ilçesinde bulunan Zeki Gıda 
tesislerinde gerçekleşen tes-
limat töreninde Yeni Actros 
araçlar; Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Satış Operasyon-
ları Grup Müdürü Murat 
Kızıltan ve Mengerler Bursa 
Kamyon Satış Müdürü Afşin 
Yücel tarafından Zeki Gıda 
Genel Müdürü Pınar Çelik, 
Zeki Gıda Ltd. Şti. Sahibi 
Zeki Dağlı ve Şirket Ortak-
ları Zekeriya Dağlı ile Zekai 
Dağlı’ya teslim edildi. 

Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Satış Operasyonları 
Grup Müdürü Murat Kızıl-
tan törendeki konuşmasın-
da; “Tercihlerini; yakıt tüke-
timi, performans, teknoloji, 
güvenlik ve konfor alanla-
rında tüm ihtiyaçları karşı-
layacak şekilde tasarlanmış 
Yeni Actros araçlarımızdan 
yana kullanan ve yerli üreti-
mi destekleyen Zeki Gıda’ya 
araçlarının hayırlı uğurlu ve 
bol kazançlı olmasını diliyo-
rum” dedi.

Zeki Gıda Genel Müdürü 
Pınar Çelik, teslim aldıkları 
Yeni Actros çekiciler ile ilgi-
li; “2020 model Yeni Actros 
araçların, ‘Topraktan Sof-
ranıza’ sloganıyla ürettiği-
miz gıdaların nakliyesinde, 
beklentilerimizi bütünüyle 
karşılayacağına inancımız 
tam. Mercedes-Benz Türk 
kalitesiyle Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda yerli olarak ü-
retilen Yeni Actros’un; düşük 
yakıt sarfiyatı, düşük bakım 
masrafları, yüksek 2.El değeri 
ve GigaSpace kabin özelliği 
tercih sebeplerimiz arasında 
yer alıyor” şeklinde konuştu.

ilerleyen dönemlerde yeni 
filo alımlarımızla devam et-
tirmeyi planlıyoruz” şeklin-
de konuştu.

Ali Çavuşoğulları Lojis-
tik’in satın aldığı 20 adet 
Mercedes-Benz Actros 1842 
LS için düzenlendi. Konya’da 
bulunan Erser Grup’un ge-
nel merkezinde düzenlenen 
törende araçlar, Mercedes-
Benz Türk Kamyon Filo Sa-
tış Grup Müdürü Yusuf Adı-
güzel, Bayraktarlar Konya 
Genel Müdürü Mehmet Ak-
yol ve Mercedes-Benz Türk 
Yetkili Bayii Bayraktarlar 
Merkon Konya Kamyon Sa-

birliği, ilerleyen dönemlerde 
de devam edecek” dedi.
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İZMİR Tire fabrikasında üre-
tim yapan Alman treyler mar-
kası Krone, Türkiye’nin en 
büyük lojistik şirketlerinden 
olan Mars Logistics’e 400 adet 
treyleri törenle teslim etti.

İstanbul Adile Sultan’da ger-
çekleştirilen teslimat törenine 
Krone Türkiye CEO’su Rıza 
Akgün, Krone Uluslararası Sa-
tış Direktörü Andreas Wölker, 
Krone Türkiye Satış Müdürü 
Ömürden Acar, Mars Logistics 
Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin 
Günhan ve Mars Logistics Filo 
Operasyon Genel Müdür Yar-
dımcısı Erkan Özyurt katıldı. 

Tören öncesi yapılan top-
lantıda konuşan Mars Logistics 
Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin 
Günhan, firma olarak her yıl 
büyümeye devam ettiklerini ve 

yatırımlarını sürdürdüklerini 
söyledi. Treyler yatırımının  11 
milyon Avro olduğunu kayde-
den Günhan, pazarda önemli 
bir yeri olan Krone ile teknik 
anlamda gönüllerinin rahat 
olduğunu söyledi. Krone’nin 
İzmir’de üretim yapmasına da 
dikkat çeken Günhan, fiyat ve 
ikinci el değerinin de alımda 
etkili olduğunu belirtti.

Yapılan 400 adetlik treyler 
yatırımının 200 adetlik kısmı-
nın büyüme olduğunu açıklayan 
Günhan, komple taşımanın yanı 
sıra parsiyel taşımaya da ağırlık 
vereceklerini; aynı zamanda yur-
tiçinde çok önemli markalara 
‘milkrun’ hizmeti verdikleri için 
yurtiçi taşımalarının da büyü-
düğünü sözlerine ekledi. 2019 
yılını 1.8 milyar TL ciro ile ka-

pattıklarını kaydeden Günhan, 
“Uzun süreli kontratlarımıza ve 
esnek iş çözümlerine odaklan-
dık. Her yıl yüzde 10 büyüme 
hedefi olan bir markayız ve buna 
devam ediyoruz” dedi. 

Mars’ın sektörün öncülerin-
den önemli bir şirket olduğunu 
söyleyen Krone Türkiye CEO 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Rı-
za Akgün, ise bu işbirliğinden 
duydukları memnuniyete vur-
gu yaparak Krone olarak uzun 
vadeli partnerlik peşinde ol-
duklarını söyledi.

2012 yılının sonunda 
Türkiye’de fabrika açtıklarını 
ve burada kalıcı olduklarını 
vurgulayan Akgün, şunları söy-
ledi: “Şu an treyler pazarında 
durgunluk olsa da önümüz-
deki yıllarda Türkiye’de güzel 

şeyler yapacağımızı düşünüyo-
rum. Türkiye’de 2019 yılın-
da toplam 14 bin 314 treyler  
üretilmiş ve iç ve dış pazarlarda 
satılmış. Biz Krone olarak 2 
bin 844 araç sattık ve pazar pa-
yımızı yüzde 3 artırdık. İç piya-
sada 536 adet araç sattık, 2 bin 
308 ihracat yaptık. Türkiye’de 
3 farklı model üreterek üreti-
me başladık, bugün ise üret-
mediğimiz ürün kalmadı. Tire 
fabrikası Türkiye pazarı için 
kurulmuştu ancak iç pazarın 
daralması nedeniyle ihracata 
odaklandık. 27 farklı ülkeye ih-
racat yaptık. Yeni pazarlar için 
çalışmalarımız ve Ar-Ge hazır-
lıklarımız devam ediyor.”

Daha sonra söz alan Krone 
Türkiye Satış Müdürü Ömür-
den Özacar ise iç pazar treyler 

satışları hakkında bilgi verdi. Pa-
zarın yüzde 27 daraldığını vur-
gulayan Özacar, daralan pazarda 
satışlarını yüzde 17 artırdıklarını 
belirterek, “Tenteli pazar yüzde 
36, frigorifik pazar ise yüzde 25 
daraldı. Biz frigoda satışlarımızı 
yüzde 45 artırdık. 2020 yılının 
geçen yıla oranla daha iyi olaca-
ğını tahmin ediyoruz” dedi. 

Törene katılan Krone 
Uluslararası Satış direktörü 
Andreas Wölker ise yaptığı 
konuşmada Türkiye’deki fab-
rikanın önemine işaret etti. 
Farklı pazarlara Türkiye’deki 

fabrikaları ile açılacaklarını 
aktaran Wölker, “Türkiye’ye 
geldikten sonra farklı ülkelere 
daha rahat ulaşabilir duruma 
geldik. Hedefimiz Türk ta-
kımı ile daha fazla büyümek, 
üretim planlamalarını burada 
yapmak. Ar-Ge departmanıyla 
faklı ülkeler için ürünler geliş-
tirip üreteceğiz. Son 15 yıldır 
Avrupa’ya yoğunlaşmıştık ve 
Krone ailesinin bir kararı ola-
rak Avrupa dışına yoğunlaş-
mamız gerekiyordu. Bundan 
sonra da diğer ülkeler için 
üretmeye devam edeceğiz.”

Mars Logistics’ten 400 Adetlik  
Krone Treyler Yatırımı 

Üstün İş Otomotiv 23 Adet
Iveco Stralis Teslim Etti
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IVECO’NUN Gaziantep 
yetkili satıcısı Üstün İş Oto-
motiv toplam 23 adet Stra-
lis AS440S48 T/P 3650 ve 
AS440S51 T/P XP çekici-
leri Günsaldı, Eyüp Lojistik, 
Gentaş Beton ve Sittnak 
Uluslararası Nakliyat firma-
larına törenle teslim etti.

Üstün İş 2019 Yılında ağır 
vasıta’da yıl boyunca sergi-
lediği başarı grafiğini yılso-
nunda teslim ettiği 23 adet 
Stralis çekici ile taçlandırdı.

Asya’dan Avrupa’ya geniş 
bir coğrafyada nakliyat ya-
pan Günsaldı Nakliyat, filo-
sunu Iveco Stralis AS 440 S 

48 T/P 4X2 çekicilerle güç-
lendirdi. Frigorifik taşıma-
cılığında bölgenin önemli 
isimleri arasında hizmet ve-
ren nakliye şirketi, satın aldı-
ğı 10 adet çekiciyi, Üstün-İş 
Otomotiv’den teslim aldı.

Iveco Stralis çekici tesli-
matı anısına Günsaldı Ulus-
lararası Nakliyat firma sahi-
bi Selim Günsaldı’ya, Iveco 
Güney ve Güneydoğu Ana-
dolu Bölge Satış Müdürü 
Murat Aydoğan tarafından 
plaket takdim edildi.

Türkiye ve Avrupa’da Nak-
liye sektörünün en önde ge-
len isimlerden Eyüp Lojistik 

Iveco Stralis AT 440 S 46 
T/P 4x2 aracı tercih ederek 
filosuna 12 adet araç alımı 
gerçekleştirdi.

Üstün-İş Otomotiv genel 
müdürü Eyüp Zengin, Iveco 
Güney ve Güneydoğu Ana-
dolu Bölge Satış Müdürü 

Murat Aydoğan, araç tesli-
matı sonrası Eyüp Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Eyüp Bartık’a gerçekleştir-
dikleri ziyarette yapılan iş-
birliğinin kendilerine güç 
kattığını ve bu işbirliğini en 
üst seviyeye taşımayı hedef-
lediklerini belirterek teşek-
kürlerini sundu.

Gaziantep merkezli 
Gentaş Beton Ltd. Şti.’ne 
Iveco’nun en gözde, en özel 
aracı olan Stralis AS 440 S 
51  T/P XP aracını yine en 
özel mavi metalik rengi ile 
almayı tercih etmiştir. Firma 
yetkilisi Ahmet Çelik sene 

başında filosuna kattığı Stra-
lis AT 440 S 46 TP/RR araç-
tan duyduğu memnuniyetle 
yeni yatırımda da Iveco’yu 
tercih ettiklerini ifade etti.,

Iveco’nun İstanbul yet-
kili satıcılarından İstanbul 
Fiat Otomotiv satışını ger-
çekleştirdiği 17 adet Stralis 
AS440S48 T/P çekicileri 
Sittnak Uluslararası Nakliyat 
firmasına törenle teslim etti. 

Teslimat törenine İstan-
bul Fiat Bayi sahibi Cem Arı 
ev sahipliği yaparken, törene 
Sittnak firma sahipleri Ahmet 
Kınacı, Melih Kınacı ve Satın 
Alma Müdürü Murat Çulha-
cı, Iveco Araç genel müdürü 
Hakkı Işınak, Iveco Araç böl-
ge müdürü Yusuf Pekel, Iveco 
2.El, OK Trucks satış müdürü 
Haluk Korucan katıldı.

Firma Sahibi Ahmet Kına-
cı, özellikle garanti şartlarının 
kapsamı ve toplam sahip olma 
maliyeti konusunda sınıfının 
en iyilerinden birisi olması se-
bebiyle Iveco markasını tercih 
ettiklerini dile getirdi. Tören-
de bir konuşma yapan Hakkı 
Işınak, Sittnak Uluslararası 
Taşımacılık ile gerçekleşen 
işbirliğinden duyduğu mem-
nuniyeti ifade etti.

VOLVO Trucks, Mestur 
Nakliyat’a 15 adet Turbo 
Compound motorlu Volvo 
FH500, AGK İnşaat’a 25 adet 
Volvo FMX 8x4 460 HP ve Ö-
zakar Nakliyat’a 10 adet Tur-
bo Compound motorlu Volvo 
FH500 HP teslim etti.

Volvo Trucks, uluslararası 
taşımacılık sektöründe faaliyet 
gösteren Mestur Nakliyat’a 15 
adet Turbo Compound motor-
lu Volvo FH500 satışı, inşaat 
sektöründe faaliyet gösteren 
AGK İnşaat’a 25 adet Volvo 
FMX 8x4 460 HP kamyon sa-
tışı ve uluslararası taşımacılığın 
yanı sıra, ithalat, akaryakıt ve si-
gortacılık sektörlerinde de faali-
yet gösteren Özakar Nakliyat’a 
10 adet Turbo Compound mo-
torlu Volvo FH500 HP satışı 
gerçekleştirdi. 

Mestur Nakliyat, Volvo 
Trucks’ın Türkiye distribü-
törlüğünü yürüten Temsa İş 
Makinaları’ndan, 15 adet Vol-

vo Trucks FH500 teslim ala-
rak, filosundaki Volvo markalı 
kamyon sayısını 98’e yükseltir-
ken, dayanıklılığı, güçlü motor 
freni ve yüksek verimliliği ile 
öne çıkan Volvo FMX 8x4 460 
HP kamyonları tercih eden 
AGK İnşaat’ın filosundaki 
araç sayısı 40’a ulaştı. Özakar 
Nakliyat ise 10 adet yeni nesil 
Turbo Compound motorlu 
Volvo FH500 HP ile filosunun 
gücüne güç kattı.

2800 Nm torka sahip bu ye-
ni modeller, uzun yol taşımacı-
lığında yüksek performans ve 
konforuna ek olarak sunduğu 
verimliliği ile öne çıkıyor; ön-
ceki araçlara kıyasla yüzde 7 o-
ranında yakıt avantajı sağlıyor. 
Yeni nesil Turbo Compound 
motorlu bu çekiciler, yol için 
uyarlanmış yüksek güçlü uçak 
motorlarında bulunan Turbo 
Compound teknolojisini kul-
lanıyor ve Turbo Compound 
ünitesi, kamyonun egzoz gaz-

larındaki aşırı ısı ve enerjiyi ye-
niden kullanabildiği için Volvo 
Trucks’ın bugüne kadarki en 
yüksek yakıt tasarruflu kamyo-
nu olma özelliğine sahip. Sağla-
dığı yüksek yakıt tasarrufunun 
yanı sıra sürüş güvenliği ve ko-
laylığı da sunan Volvo Trucks 
FH500, uzun yolda şoförü 
yormayan konforlu XL kabi-
ni, park halinde kullanılabilen 
kliması ve güvenliği destekle-
yen Active Cruise Control gibi 
donanımları ile de öne çıkıyor. 

Tüm Volvo markalı kam-
yonlar gibi yüksek dayanıklılı-
ğı ve güçlü performansı ile öne 
çıkan Volvo FMX 8x4 460 
HP kamyonlar ise 8+5 mm’lik 
İsveç çeliği çift şasisi, 50 ton 
teknik aks kapasitesi, 375 
kw’lık rakipsiz güçlü motor 
freni ile farklılaşıyor. Volvo 
FMX 8x4 460 HP kamyonlar 
ayrıca düşük devirde yüksek 
tork ile minimum yakıt tüke-
timi sağlıyorlar.

Volvo Trucks Teslimatlarına
Hız Kesmeden Devam Ediyor
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düzeyinde 103 kişinin görüşüne 
başvuruldu. 2019 yılının son çeyre-
ğinde endeks 95,90 olarak gerçek-
leşti. 0-200 aralığında değer alabilen 
endeksin 100’den büyük olması 
sektörün mevcut ve gelecek döne-
me ilişkin iyimserliğini ifade ediyor, 
100’den küçük olması ise kötümser 
bir görüşe işaret ediyor. Buna göre;

Türkiye lojistik sektörünün mev-

şu anda yeni imzalanan yeni nesil ser-
best ticaret anlaşmalarının kapsam-
ları çok daha geniş ve kapsayıcıdır. 
Hırvatistan’ın AB dönem başkanlığı 
vesilesiyle AB ile Türkiye’nin Güm-
rük Birliği Anlaşması’nın güncel-
lenmesine ilişkin katkılarını da son 
derece önemsiyoruz. Bu anlaşmayı 
günümüz ekonomik koşullarına a-
dapte etmemiz gerekiyor. Hizmetler, 
e-ticaret, tarım, kamu alımlarının 
da bu anlaşmaya dahil edilmesiyle 
Türkiye ile Hırvatistan arasındaki iş 
ilişkileri daha da artacak, yeni potan-
siyel alanlar çıkacaktır.”

Görüştükleri ülkelerle anlaşma-
nın güncellenmesinin gerekliliği 
üzerinde durduklarına işaret eden 
Pekcan, yapılan etki analizlerinin 
bu anlaşmanın güncellenmesinin 
ekonomik ve ticari açıdan her iki ta-
rafın menfaatine, ekonomik refahın 
artırılmasına katkı sağlayacak bir sü-
reç olduğunu bildirdi.

Pekcan, bugün iş birliklerinin da-
ha da önemli olduğunu vurgulayarak 
şunları söyledi: “Küresel ticaret sa-
vaşlarının görüldüğü, uluslararası ti-
caretin kısıtlandığı, korumacılık ön-
lemlerinin çoğaldığı ve bir taraftan 
da koronavirüs gibi salgınların arttığı 

KPMG Türkiye ve İstanbul Üni-
versitesi Ulaştırma ve Lojistik Fa-
kültesi iş birliğiyle Lojistik Sektörü 
Güven Endeksi ilk kez hesaplandı.

Endeksin veri kaynağını Türki-
ye genelinde üç aylık periyotlarla 
uygulanan Lojistik Sektörü Eğilim 
Anketi oluşturuyor. Anket kapsa-
mında sektörde faaliyet gösteren 
işletmelerdeki yönetici veya uzman 

TİCARET Bakanlığının koordi-
nasyonu, Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK) ile Hırvatistan 
Ekonomi Odasının organizasyo-
nunda, iş insanlarının katılımıyla 
Türkiye-Hırvatistan Yuvarlak Masa 
Toplantısı yapıldı.

Pekcan, toplantının açılışındaki 
konuşmasında, Hırvatistan Eko-
nomi, Girişimcilik ve El Sanatları 
Bakanı Darko Horvat ile yaptığı 
görüşmede, iki ülke arasındaki so-
runları masaya yatırdıklarını söy-
ledi. Pekcan, ticaretin önündeki 
engelleri kaldırmak, siyasi politik 
çekişmeleri ticari konulardan ayrı 
bir mecrada değerlendirmek gerek-
tiğini ifade etti.

Hırvatistan ile bu yıl Karma Eko-
nomik Komisyon toplantısını da 
gerçekleştirmeyi planladıklarını di-
le getiren Pekcan, “Bunun yanı sıra 
Hırvatistan ile Ortak Ekonomik ve 
Ticaret Komitesi (JETCO) Anlaş-
ması için de çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Aynı zamanda basitleşti-
rilmiş gümrüklerle ilgili çalışmamızı 
sürdüreceğiz. Biz Hırvatistan’ın AB 
dönem başkanlığının çok başarılı ge-
çeceğine inanıyoruz. Bu dönemde de 
ilişkilerimizin hem Türkiye-Hırva-
tistan hem de Türkiye-AB ilişkileri 
açısından çok pozitif yönde etkilen-
mesini bekliyoruz” diye konuştu.

Bakan Pekcan, AB ile Gümrük 
Birliği Anlaşması’nın 1996 yılında 
yürürlüğe girdiğini ve kesin üyeliğe 
kadar geçici bir anlaşma olarak gö-
rüldüğünü anımsatarak şöyle devam 
etti: “Dolayısıyla Gümrük Birliği 
Anlaşması’nda birçok maddenin 
üzerinde çok durulmayarak, bunlara 
‘geçici’ muamelesi yapılmıştır. Artık 

cut durumuna bakıldığında endeks 
87,06 iken gelecek beklentileri de-
ğerlendirildiğinde ortalama 100,32.

Sektörde iş hacmi artışına iliş-
kin iyimser (endeks 100,97) görüş 
hakim. Birleşme ve satın almalara 
ilişkin endeks de 149,51 olarak öne 
çıkıyor. Bu güçlü endeks, lojistik 
sektörünün yüksek potansiyeliyle 
birlikte yatırımcıların ilgisini çek-
meyi sürdüreceğine işaret ediyor.

İnsan kaynağı ihtiyacı, sermaye 
artışı ve iş koşullarında küçülme/
kötüleşme beklentisi bulunuyor. 
Sektörün sermaye artışı noktasında 
ise olumsuz (95,15) bir beklenti var. 
Sektör, yeni yatırımlar noktasında da 
önümüzdeki üç aylık dönemde her-
hangi bir planlama içerisinde değil.

Taşımacılık sektöründe olum-
suz algının en çok kârlılık durumu 
üzerinde yoğunlaşması dikkat çe-
kiyor. Önümüzdeki çeyreğe ilişkin 

bir dönemde yeni ekonomik fırsatlar 
yaratmamız artık daha kritik bir hale 
gelmiştir. Bölgesel iş birlikleri daha 
anlamlı ve daha önemli olmuştur. Bu 
süreçte özel sektör temsilcilerinin de 
katkılarını son derece önemsiyoruz.”

Pekcan, iki ülkenin iyi eğitimli 
genç nüfusu bulunduğuna dikkati 
çekerek, yenilikçi iş alanları geliş-
tirmek durumunda olduklarını, bu 
anlamda Hırvatistan ile özellikle 
teknoloji, inovasyon, müteahhitlik, 
turizm alanlarında iş birliği yapabi-
leceklerini ifade etti.

Türkiye’nin çok kapsamlı ve 

esnek bir yatırım teşvik sistemi ol-
duğunu, Hırvat iş insanlarının bu 
imkanlardan faydalanmalarını iste-
diklerini dile getiren Pekcan, “Ka-
sım 2019 itibarıyla 7,5 milyar dolar 
doğrudan yabancı yatırım aldık. Son 
17 senede doğrudan yabancı yatırım 
tutarı 217 milyar dolara ulaşmış 
durumdadır. Bu vesileyle Hırvat ve 
Türk iş dünyasını müşterek proje-
lerde daha fazla bir arada görmek 
istiyoruz” dedi.

Horvat: “Türkiye’nin 
çelik ihracatı kotası konusunda 

yeni bir anlaşma yapılmalı”
Hırvat Bakan Darko Horvat da 

Lojistiğe Güven Ölçüldü

Bakan Ruhsar Pekcan’dan Gümrük Birliği Vurgusu

Lojistik Master Planı’nın hayata ge-
çirilmesi sektör için yeni fırsatların 
yaratılmasını sağlayacak ve yabancı 
yatırımcılar bakımından cazibesini 
artıran bir etki yaratacaktır” şeklin-
de konuştu.

Hırvatistan’a otomotivde 106 mil-
yon dolar, elektrik-elektronikte 78 
milyon dolar, hazır giyimde 44 mil-
yon dolar, çelikte 37 milyon dolar ve 
makinede 27 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi. Bu 5 sektörün ihraca-
tımızdaki toplam payı yüzde 65’in 
üzerinde. Hırvatistan’ın Türkiye’ye 
ihracatında ise demir çelik ve maki-
ne sektörleri toplam ihracatın yüzde 
62’sini oluşturuyor. Hırvatistan’ın 
dünyadan en çok ithalat yaptığı ilk 5 
ürün yaklaşık 4,4 milyar dolar iken, 
bu ürünlerde Türkiye’den ithalatı 
sadece 1,3 milyon dolar olarak ger-
çekleşmiş. Hırvatistan meşrubat, 
sigaralar, hayvan yemleri ve çeşitli 
demir çelik ürünlerinde 341 milyon 
dolar ithalat yaparken, ülkemiz bu 
ürünlerde uluslararası piyasalarda 
rekabet üstünlüğüne sahip olmasına 
rağmen Hırvatistan Türkiye’den it-
halat gerçekleştirmemiş.”

Gülle, iki ülke iş dünyasının tem-
silcileri olarak ticareti daha ileri taşı-
yabilmek adına, karşılıklı iş birliği a-
lanlarını geliştirmeye yönelik çalışma 
grupları oluşturarak, ticarete konu 
ürünleri çeşitlendirecek yeni bir yol 
haritası oluşturulabileceğini bildirdi.

beklentiler baz alınarak kârlılık en-
deksi 59,22 olarak hesaplandı. Bu 
zayıf sonuç, kârlılık durumunun 
oluşan rekabet koşulları nedeniyle 
düşmesi ve daha da düşeceği şeklin-
de yorumlanıyor.

KPMG Türkiye Taşımacılık 
Sektör Lideri Yavuz Öner, endeks-
le ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: 
“Taşımacılık sektörü hem yurt içi 
hem de yurt dışı gelişmelerden doğ-
rudan etkileniyor. Yurt içindeki 
ekonomik yavaşlamayla birlikte çev-
remizde yaşanan ekonomik ve poli-
tik istikrarsızlık, Koronavirüs gibi 
insan sağlığını tehdit eden konular 
nedeniyle oluşan ekonomik du-
raklamalar taşımacılık sektörünün 
gelecek beklentilerini olumsuz et-
kileyen unsurlar. Kalkınma planı ve 
Orta Vadeli Program ile öngörülen 

Bakan Pekcan ile görüşmesinde iki 
ülke arasındaki bazı sorunları ko-
nuştuklarını belirterek, bu sorunla-
rın çözülmesiyle iki ülke ekonomik 
ilişkilerinin kısa zamanda daha iyi 
seviyelere çıkabileceğini düşündük-
lerini dile getirdi. Horvat, “Özellikle 
Türkiye’nin çelik ihracatı kotası ko-
nusunda 2005-2006-2007 yıllarında 
anlaştığımız noktalarda belki yeni 
bir anlaşma yapmamız gerektiğini 
düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan’ın İzmir Fuarı’na 
davetini memnuniyetle karşıladık-
larını söyleyen Horvat, fuara gelir-
ken Türkiye’de yatırımı olmayan iş 
insanlarını da oraya getirmek iste-
diklerini bildirdi.

Horvat, özellikle bu organizas-
yonları ve iş adamı görüşmelerini 
hızlandırmak gerektiğine dikkati 
çekerek, belli alanlarda belli konu-
lara odaklanmak gerektiğini vurgu-
ladı. Horvat, Hırvatistan Ekonomi 
Odasının özellikle Hırvat şirket-
lerin uluslararası anlamda daha iyi 
sonuçlar üretmesi için İstanbul’da 
bir ofis açmasının çok önemli oldu-
ğunu da sözlerine ekledi.
TİM’den yeni yol haritası önerisi

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Başkanı İsmail Gülle de 
Hırvatistan ile karşılıklı ticaret hac-
minin 665 milyon dolar olduğunu 
ifade etti.

İsmail Gülle, şunları kaydet-
ti: “Türkiye’den 2019 yılında 
Hırvatistan’a 2 bin 177 firmamız 
426,8 milyon dolarlık ihracat gerçek-
leştirdi. Türkiye’nin Hırvatistan’a 
ihracatında otomotiv, elektrik-
elektronik, hazır giyim, makine ve 
çelik sektörleri öne çıkıyor. Türkiye 

Tüm dünyada demiryolla-
rı ile taşınan yük oranı yüzde 
7’dir; bu oran içerisinde Çin’in 
payı yüzde 28, ABD’nin payı 
yüzde 13 ve Rusya’nın payı 
ise yüzde 10’dur.
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KPMG Türkiye, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi işbirliğiyle 
Türkiye’nin ilk Lojistik Güven Endeksi’ni hesapladı. Lojistik Sektörü Güven 
Endeksi 2019 yılının son çeyreğinde 95,90 olarak gerçekleşti. 

KPMG Türkiye Taşımacılık 
Sektör Lideri Yavuz Öner


