
Her ne kadar Türkiye’de he-
nüz standartları keskin bir şe-
kilde uygulanan bir tehlikeli 
madde taşımacılığı olmasa da 
bu alanda gelişmiş ülkelerle 
kıyaslanabilecek çok iyi uygu-
lamaları da görmek mümkün.

GEREK gerçekleştirdiği 
ürünlerin ithalatı gerekse 
yaptığı üretimi ve bunları dış 
pazarlarda satmasıyla önemli 
bir tehlikeli madde taşımacı-
lığı ülkesi olan Türkiye’de Pa-
zar gelişmeye devam ediyor. 
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Tehlikeli madde taşıma-
cılığında göndericinin yüke 
ilişkin bilgileri taşımacıya 
doğru aktarıyor olması süre-
cin en önemli noktalarından 
birisi. Taşımaya konu olan 
yükün tehlikeli madde sınıfı-
nın ve özelliklerinin bildiril-
mesi yaşanabilecek olumsuz 
durumların önlenmesinde ilk 
aşama. Gönderici yükü ADR 
hükümlerine uygun şekilde, 
taşınmak üzere sevk edilmesi-
ni sağlamalı, taşıyıcı taşımayı 
yükün özelliğine uygun araç-
la yapmalı. Bununla beraber, 
ambalaj ve taşıma birimlerine 
dikkat edilmeli.

DFDS, raporda Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kal-
kınma Hedefleri’nin beşiy-
le bağlantılı olan, ‘Çevresel 
Ayak İzi’nin azaltılmasına 
yönelik çalışmalarına hız ka-
zandırdığını duyurdu. Şirket 
2008’de asgari değer olan mil 
başına 17.5 gram Co2 salını-
mını 2030 yılında yüzde 45.1 
azaltarak 9.6 gram Co2 değe-
rine düşürecek.

TÜRKIYE İstatistik Kuru-
mu tarafından yayınlanan 
“2018 Yılı Uluslararası Hiz-
met Ticareti İstatistikleri” 
rakamlarına göre, taşımacılık 
sektörü, ülkemizin hizmet 
ihracatında yüzde 73 pay ile 
ilk sırayı aldı. 2018 yılında 
gerçekleştirdiği 25 milyar do-
larlık hizmet ihracatı ile Taşı-
macılık Sektörü, telekomüni-
kasyon ve bilişim hizmetleri 
gibi sektörleri geride bıraka-
rak yeni bir rekora imza attı.

ÇIN’DE başlayan Koronavi-
rüs salgını, Mart ayı ile birlikte 
özellikle Avrupa kıtası olmak 
üzere birçok bölgede etkisini 
artırmaya başladı. Online lo-
jistik platformu Navlungo’dan 
yapılan açıklamaya göre, deniz 
yolu taşımacılığında 2019 so-
nunda düşük sülfürlü yakıt 
uygulaması nedeniyle artan 
konteyner başı taşıma maliyet-
leri, Koronavirüs ile beraber 
daha da yükseldi.
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2018’DE 24,6 milyar do-
larlık taşımacılık hizmeti 
ihracatı yapılırken, bu alan-
da 9,1 milyar dolarlık itha-
lat gerçekleştirildi.

TÜİK’in bu yıl ilk 
defa açıkladığı ‘Ulusla-
rarası Hizmet Ticareti 
İstatistikleri’nden derlenen 
bilgiye göre, 2018’de 33,8 
milyar dolarlık hizmet ih-
racatı, 23,3 milyar dolarlık 
da hizmet ithalatı yapıldı.
Hizmet ticareti içinde en 
büyük payı ise yüzde 59 ile 
33,7 milyar doları bulan ta-
şımacılık hizmetleri aldı.
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Yeni Nesil Volvo 
Trucks Kamyon ve 
Çekiciler Tanıtıldı
TAŞIMACILIĞA yönelik 
beklenen artan talep, dünya 
çapında yetenekli sürücü-
lerin bulunabilirliği konu-
sunda baskı oluşturuyor. 
Örneğin Avrupa’daki, tüm 
sürücü ihtiyacının yüzde 
20’sinin boş olduğunu gös-
teriyor. Müşterilerin en iyi 
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Tehlikeli Madde 
Taşımacılığında 
Farkındalık Artıyor sürücüleri işe alıp elde tut-

malarına yardımcı olmak 
için Volvo Trucks, nitelikli 
sürücüler açısından daha 
güvenli, daha verimli ve 
daha dikkat çekici olan ye-
ni kamyonlar geliştirmeye 
odaklandığı kaydediliyor. 
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geride bırakarak yeni bir rekora im-
za attı.

Hizmet ihracatının yaklaşık ola-
rak dörtte üçünü oluşturan taşıma-
cılık hizmetlerinde 2016 yılında ya-
pılan ihracat 19 milyar 734 milyon 
dolar iken 2017’de yüzde 12,1’lik 
artışla 22 milyar 123 milyon dolar, 
2018’de ise yüzde 11,5 artarak 24 
milyar 664 milyon dolar oldu.

TÜRKIYE İstatistik Kurumu tara-
fından yayınlanan “2018 Yılı Ulus-
lararası Hizmet Ticareti İstatistik-
leri” rakamlarına göre, taşımacılık 
sektörü, ülkemizin hizmet ihraca-
tında yüzde 73 pay ile ilk sırayı aldı. 
2018 yılında gerçekleştirdiği 25 mil-
yar dolarlık hizmet ihracatı ile Taşı-
macılık Sektörü, telekomünikasyon 
ve bilişim hizmetleri gibi sektörleri 

Taşımacılık hizmetleri kap-
samındaki alt sektörlerden biri 
olan “yük taşımacılığı ve lojistik 
hizmetleri”nin sağladığı döviz geli-
rinin, son 3 yılda yüzde 13 civarında 
artışla 9,2 milyar dolara ulaştığı gö-
rülmektedir.

Konuya ilişkin değerlendirmede 
bulunan UND Strateji ve İş Geliş-
tirme Başkanı Fatih Şener, şunları 

Yük Taşımacılığı ve Lojistik
İlk 5 Hizmet İhracatçısı Arasında

hizmet ticareti istatistikleri de bu-
nu kanıtlayan nitelikte. Hizmet ti-
caretimiz yıldan yıla artarken, 2018 
yılında bir önceki yıla göre yüzde 9 
artışla 34 milyar dolara yaklaştığını 
görüyoruz. Öte yandan, 2019 yılın-
da döviz kuru dalgalanmaları ne-
deniyle ihracatımız hızla tırmanışa 
geçti, iç talepteki azalma sonrasın-
da neredeyse tüm sektörler ihracata 
ağırlık vermeye başladı. Nitekim 
Ticaret Bakanımızın da belirttiği 
gibi hizmet ihracatımız 2019 yı-
lında 53,7 milyar dolar ile yeni bir 
rekora imza attı.  Dolayısıyla 2019 
yılında biz hizmet ihracatımızda 25 
milyar dolarlık performansın çok 
daha üzerinde bir performans ol-
duğunu hesaplıyoruz.”

Taşımacılık hizmetleri kategori-
sindeki istatistiklerin alt kırınımla-
rını da değerlendiren Fatih Şener, 
“Yük taşımacılığı ve lojistik hizmet-
lerde temel aldığımız değer navlun 
değeridir. Bu rakamı incelediğimiz-
de sektörümüzün 2018 yılında 9,2 
milyar dolar döviz geliri ile ülke 
ekonomisine ciddi bir katkı sağla-
dığı görülecektir. 2019 yılında taşı-
macılık hizmetlerimizin de ihracata 
paralel şekilde önemli bir artış gös-
terdiğine ve bu rakamın 10 milyar 
doların çok üzerinde olduğuna ina-
nıyoruz. Üstelik bu performans, lo-
jistik sektörüne yönelik desteklerin 
maalesef henüz arzu edilen seviyede 
olmadığı bir ortamda gerçekleşmiş 
bulunuyor” dedi.

UND Strateji ve İş Geliştirme 
Başkanı Fatih Şener şu değerlendir-
meleri ekledi; “2018 yılında Der-
neğimizin yoğun girişimlerinin de 
katkılarıyla TİM bünyesinde ayrı 
bir birlik olarak kurulan Hizmet 
İhracatçıları Birliği, sektörümüzün 
ihracatımızın stratejik paydaşı ve 
itici gücü olduğunun resmikabulle-
rinden biri olarak bizleri sevindir-
mişti. Hizmet İhracatçıları Birliği  
bünyesinde bugün itibarıyla temsil 
edilen hizmet ihracatçısı sektörler 
arasında Yük Taşımacılığı ve Lojis-
tik Hizmetleri, ilk 5 sektör arasında 
gelmektedir. Sektör temsilcileri ola-
rak biz, ihracatçılarımıza devletimiz 
tarafından verilen desteklerin aynı-
larının, ihracatın ayrılmaz bir parça-
sı olan sektörümüze de sağlanması 
gerektiğine inanıyoruz. Hizmet İh-
racatçıları Birliği’nin bu doğrultu-
daki girişimlerine UND olarak aktif 
destek veriyoruz.”

söyledi: “Taşımacılık ve Lojistik 
sektörü son yıllarda ülkemizin dış 
ticaretindeki stratejik rolüyle gi-
derek daha fazla ön plana çıkıyor. 
Ülkemizin kısa-orta ve uzun vadeli 
ekonomik planlarında ve beş yıllık 
kalkınma planlarında “Lojistik” 
sektörümüzün her zaman strate-
jik sektörler arasında görüyoruz.  
TÜİK tarafından yayınlanan son 
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UND Strateji ve İş Geliştirme Başkanı 
Fatih Şener

Birinci sayfadaki haberin devamı
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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.
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Lisanslı Depoculukta Kapasite Katlanacak
TICARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 
TOBB’da düzenlenen Ticaret Bor-
saları Konsey Toplantısı’nda yaptığı 
konuşmada, ihracatta rekorlar kırdık-
larını, bunda ticaret borsalarının kat-
kısının da büyük olduğunu söyledi.

Gerek hayvancılık ve tarım tica-
retinde gerekse ihracatta ticaret bor-
salarının yerelde yaptığı çalışmaların 
son derece önemli olduğunu ifade 
eden Pekcan, “Lisanslı depoculuğu 
geliştirdik. Şu anda 183 firma lisans 
için izin almış, 91’i hali hazırda aktif 
durumda. Lisanslı depo kapasitemizi 
4,8 milyon tona çıkardık, hedefimiz 
10 milyon tona çıkarmak. Ürün İh-
tisas Borsasını da Temmuz 2019 iti-
barıyla açtık ve burada da elektronik 
ortamda yer değiştirmeden tek bir 
platformda ürün ticaretinin yapılma-
sını mümkün kıldık.” diye konuştu.

Ticaret borsalarından bulunduk-
ları il ve ilçelerde kooperatifleşme-
yi desteklemelerini beklediklerini 
vurgulayan Pekcan, kooperatifleş-
me sayesinde yerel, yöresel ve coğra-
fi işaretli ürünlerin hem ticaretinin 
hem de ihracatının artırılabileceği-
ni bildirdi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığının tek-
nolojik gelişime son derece önem 
verdiğine işaret ederek, ihracat des-
tekleriyle ilgili işlemleri yılbaşından 
itibaren tamamen elektronik orta-
ma aldıklarını hatırlattı.Ayrıca, yurt 
dışı temsilciliklerle ilgili “Müşavire 
Danışın” hattını uygulamaya aldık-
larına dikkati çeken Pekcan, sistem 
üzerinden artık ticaret müşavirleri-
ne dünyanın neresinde olursa olsun 
ulaşılabildiğini, ticaret borsalarının 
da bu sistemlerden yararlanması ge-
rektiğini dile getirdi.

“Teknolojik atılımlarımızla
iş dünyasının yanındayız”

Pekcan, “Sanal Ticaret 
Akademisi”ni de başlattıklarını 
hatırlatarak, kurgulanan ve hayata 
geçirilen internet sitesinde ticaretin 
her aşamasını kapsayan yoğun bilgi 
olduğunu ifade etti.

Girişimcilikten ihracata, destek-
lerden uluslararası ticaret kuralla-
rına kadar her türlü eğitimi online 
olarak verdiklerini belirten Pekcan, 
ticaret borsaları üyelerinin ve borsa 
çalışanlarının da bunları kullanma-
sını istediklerini kaydetti.

Pekcan, ihracat destek ofislerini 
kurduklarını anımsatarak, “Tekno-
lojik atılımlarımızla iş dünyasının 
her zaman yanındayız” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisar-
cıklıoğlu da toplantının açılışında 
yaptığı konuşmada, Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte 
üretimin, tarımın ve ticaretin nasıl 
artırılacağına yönelik istişarelerde 
bulunacaklarını söyledi. 

Hisarcıklıoğlu, lisanslı depoculu-
ğun çıkmasını sağladıklarını anımsa-
tarak, bunun daha da gelişmesi için 
devletin de yatırım, kira, lojistik ve a-

naliz destekleri temin ettiğini söyledi.
Hem ticaret borsaları hem de 

girişimcilerin gayretleriyle lisans-
lı depoculuk yatırımlarının hızla 
arttığını belirten Hisarcıklıoğlu, 
şöyle konuştu:”Türk tarımının 50 
yıllık rüyası, benim de 15 yıllık rü-
yam gerçekleşti. Hükümetimizin 
ve bakanlıklarımızın da desteğiyle 
Ürün İhtisas Borsasının kurulu-
şunu tamamladık. Lisanslı depo-
dan alınan ürün senetleri, Ürün 

İhtisas Borsasında artık alınıp sa-
tılabiliyor. TOBB ve Türkiye’nin 
dört bir yanındaki 113 ticaret 
borsamız, tarım ve hayvancılık 
sektörünü daha da geliştirecek 
projeler ve çalışmalar yürütüyo-
ruz. Dünyadaki dijital dönüşüme 
paralel olarak ticaret borsaları-
nı geliştiriyoruz. Hazırladığımız 
tescil yazılımı sayesinde, ticaret 
borsalarını ilgili pek çok kurumla 
entegre hale getiriyoruz.”



KPMG Türkiye’nin hazırla-
dığı ‘Sektörel Bakış 2020’ se-
risinin taşımacılık ve lojistik 
sektörünü ele alan raporu ya-
yımlandı. Rapora göre, uzun 
vadede büyük bir gelişim ala-
nı barındıran ve potansiyeli 
bulunan sektör, kısa vadede 
önemli zorluklarla mücadele 
etmek durumunda. 2020 başı 
itibarı ile küresel ticaretteki 
korumacı eğilimin bir mik-
tar gevşemesine, Brexit’in 
daha öngörülebilir olmasına, 
Çin ile ABD arasında ticaret 
anlaşması ilk fazının imza-
lanmasına rağmen 2020’de 
sektör kırılganlık seviyesini 
koruyacak görünüyor. 

KPMG Türkiye Taşımacı-
lık Sektör Lideri Yavuz Öner, 
uzun vadede büyük bir gelişim 
alanı barındıran ve potansiyel 
taşıyan sektörün, kısa vadede 
ise bazı önemli güçlüklerle 
mücadele etmek durumunda 
olduğunu söyledi. Öner şöyle 
konuştu: “Küresel ticaretteki 
korumacı eğilim ve politikala-
rın güç kazandığı son dönem-
de sektörün genel görünümü 
de ticaret hacmi ile birlikte ha-
reket ediyor. Yine de 2019’un 
son günlerinde anlaşmasız 
Brexit ihtimalinin neredeyse 
ortadan kalkması ve 2020’nin 
ilk haftalarında ABD ile Çin 
arasında imzalanan anlaşma 
en kötü günlerin geride kala-
bileceğini işaret etse de küresel 
durgunluk ihtimali ufuktaki 

kara bulutların dağılmasını 
engelliyor. Yılın ikinci yarı-
sından sonra başlayan topar-
lanma olumsuz havayı biraz 
dağıtsa da dünya ticaret hac-
minin 2010 yılından bu yana 
yüzde 24’lük artış gösterdiğini 
hatırlamakta fayda var.”

Rapordan yansıyan başlık-
lar şöyle; Dünya Bankası’nın 
iki yılda bir yayımladığı Lojis-
tik Performans Endeksi’nde 
ilk sıraları küresel ticarette 
söz sahibi olan gelişmiş eko-
nomiler alıyor. 160 ülkenin 
bulunduğu 2018 tarihli lis-
tede Türkiye 47’nci sırada 
bulunuyor. Türkiye 2012’de 
listenin 27’nci sırasındaydı. 
2014’te 30, 2016’da 34’üncü 
sırada olan Türkiye’nin geri-
lemesi dikkat çekiyor. 

Gerek küresel gerekse böl-
gesel gelişmeler, Türkiye’de 
sektörün istikrarlı büyüme 
performansı yakalamasını en-
gelliyor. Korumacı küresel ti-
caret politikaları, AB’nin bü-
yüme sorunları, Brexit süreci, 
Ortadoğu’da devam eden ça-
tışmalar ve normalleşemeyen 
hayat ülkemiz taşımacılık ve 
lojistik sektörünün gelişmesi-
ni ciddi oranda sınırlıyor. 

2000’li yılların ilk 10 sene-
sinde GSYH’den aldığı pay 
yüzde 9 olan sektör, 2011-
2018 döneminde yüzde 8,1 
ortalama ile seyretti.

Yabancı yatırımcı ilgili 
Türk taşımacılık ve lojistik 

sektörünün son yıllardaki zayıf 
performansına rağmen uzun 
vadedeki yüksek potansiyeli, 
yabancı yatırımcıların ilgisini 
çekiyor. Son iki yılı sıkıntılı 
geçen altı yıllık sürede 5 milyar 
dolar yatırım çeken sektörün, 
bu dönemde doğrudan yaban-
cı yatırımlardan aldığı pay ise 
ortalama yüzde 2 seviyesinde.

2020 beklentileri 
Zorlu geçen 2018 ve 

2019’dan sonra, ekonomik 
aktivitede yeniden canlanma 
beklentileri, küresel ticaret-
teki korumacı adımların bir 
miktar gevşemesi ve Brexit’in 
daha öngörülebilir olması; 
2020’yi lojistik sektörü açı-
sından potansiyeli daha yük-
sek bir konuma yerleştiriyor. 
Yine de mevcut kırılganlık 
seviyesi ve küresel politik 
gelişmeler sektörün görünü-
mündeki ana belirleyici un-
surlar olacak. 

2020’de düşük küresel bü-
yüme beklentileri sektörün 
önündeki en büyük engel ol-
maya aday.  Yatırım maliyet-
lerinin yüksekliği ise potansi-
yel büyümeyi dış kaynaklara 
bağımlı hale getiriyor. 

Makroekonomik görünüm 
görece iyi olmakla birlikte, 
sektör oyuncularının 2020 
beklentileri daha kötümser. 

LOJİSTİK
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Kar goHa ber’de ye ra lan ya zı lar 
izin siz ola rak kul la nı la maz

Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘pandemik’ 

açıklamasıyla sınırları genişleyen ve 

tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavi-

rüsü, herkesi korkuttu. Nedeni, nasılı bir 

yana, salgın konusunda bazı adımların 

erken atılmış olması, halk sağlığı açısın-

dan yararlı sonuçlar doğurdu. Salgının 

ülkemize geç gelmesi, geçen zamanda 

dünyanın büyük ölçüde deneyimlediği, 

tedbirlerin geliştirildiği, aşı denemele-

rinin bile başladığı bir zamana kadar 

‘ölümsüz’ bir halde gelmek, sadece tesa-

düf değil. 

Aslında her zaman uyulması gereken 

hijyen kuralları, salgın zamanlarında 

daha da önem kazanıyor. Kültürümüz-

de büyük yeri olan, hasta ziyaretlerinde 

kolonya götürmek, eve gelen misafirlere 

kolonya dökmek boşuna değilmiş... Fa-

kat tüm dünyanın deneyimlerini üst üste 

koyduğumuzda görünen o ki, karantina 

en etkili önlemdir.

Sosyal ilişkileri sınırladık, hastaları 

ve potansiyel hastaları gönüllü ya da 

zorla izole ettik, bu yeterli mi? Hayır! En 

önemlisi hastaları ve potansiyel şüphe-

lileri tespit etmektir ki bunun da yolu 

testten geçiyor. Ülkemize gelene kadar 

elde edilen deneyimlere göre hastalığın 

pek çok insan üzerinde belirgin bir etki-

si görülemeyebiliyor. Belirti olmaması, 

virüsü bulaştırma potansiyeline sahip 

hastaların tespit edilmesini ve gerekli 

önlemlerin alınmasını engelliyor. 

Koronavirüsüyle ilgili uzmanlar ye-

terince görüş açıkladı. Resmi makamlar 

ve işin uzmanları sık sık kamuoyunu ay-

dınlatıcı bilgileri paylaştı paylaşmaya da 

devam ediyor. Salgın riski artarak sürü-

yor. Ancak hayat sadece ölüm tehdidi ba-

rındıran Koronavirüsü salgınından ibaret 

değil. Hastaların, solunum cihazları ilk 

sırada olmak üzere tıbbi malzeme ve des-

teğe ihtiyacı var. Başta sağlık görevlileri 

olmak üzere hastalar dahil herkesin gıda 

ihtiyacı sürüyor. Bu yüzdendir ki market-

lerde yağmaya varan alışverişler yapı-

lıyor. İnsanlar yoksunluk kaygısı içinde 

gıda ve hijyen malzemeleri stokluyor. 

Lojistik alt yapısı, donanımı, insan ve 

hizmet kalitesi yeterince gelişmiş olan 

Türkiye’nin koronavirüsüne karşı en bü-

yük destekçilerinden biri, işte bu endüstri 

olacaktır. Sağlık hizmetlerinin yanında en 

büyük faydayı sağlayacak ilaç, tıbbi mal-

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

zeme ve gıda tedariki, lojistikçilerin vere-

ceği nitelikli hizmetlerle sürdürülecektir. 

Hastanelerin kullanmak zorunda ol-

duğu testlerden oksijen tüplerine kadar 

ne varsa her türlü malzemenin ulaştı-

rılması, eczanelere ilaçların taşınması, 

market raflarında yer alması gereken 

gıda maddelerinin tam zamanında ve ih-

tiyaç duyulduğu kadarıyla orada olması, 

hijyen malzemelerinin depolardan-fab-

rikalardan halkın erişebileceği satış ve 

dağıtım noktalarına ulaşması lojistikçi-

lerin hizmetleri ile mümkün olacaktır. 

Depremlerde, savaşlarda, her türlü 

doğal afet karşısında ihtiyaç duyulan 

şeylerin tümünü ulaştıran lojistikçiler, 

sadece ülke içinde değil, ülkeler arasında 

da -başta tıbbi malzemeler olmak üzere- 

taşıma hizmetlerini sürdürerek insan-

lığa büyük bir katkı sağlamaktadırlar. 

Keşke sadece konfor amaçlı taşımalar 

için ihtiyaç duyulsa ama hayat böyle 

sürmüyor. Doktora muhtaç olmamak 

ve doktorsuz da kalmamak temennisini 

hepimiz duymuşuzdur. Korona günle-

rinde lojistik endüstrisi, sadece önemini 

ispatlamakla kalmayıp, aynı zamanda 

üzerine düşen kamusal görevi de en iyi 

şekilde yerine getirmek zorundadır. 

Elbette bazı hizmetlerin verilmesin-

de değişiklikler söz konusu olacak. Yolcu 

uçakları uçmayınca, taşıdıkları yükler 

için kargo uçaklarına talep artacak, 

bu da fiyatlara yansıyacak. Yollardaki 

kamyonların alacağı hizmetlerde ve sı-

nırlardan geçişlerde aksamalar yaşana-

cak. Belki şoför yolda ateşlenecek. Yük-

leme-boşaltma yerleri, tren ve gemilerin 

olağan koşullardaki gibi çalışamayabile-

ceğini de gözetmek gerekiyor.  

Şartlar ne olursa olsun ben 

Türkiye’nin lojistikçilerinin, Koronavirü-

süne karşı verilen savaşta üzerine düşe-

ni en iyi şekilde yapacağına inanıyorum.

‘Korona Günlerinde’ 
Lojistik

BAKIŞLojistik Sektörü 
Parçalı Bulutlu
‘Sektörel Bakış 2020 - Taşımacılık ve Lojistik 
Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, 2018 ve 
2019’u hayli fırtınalı geçiren lojistik sektörünü 
2020’de güneşli günler beklemiyor. Bu yıla 
ilişkin düşük küresel büyüme beklentileri, 
sektörün önündeki en büyük engel olacak.    

Sektör oyuncularının yakla-
şık yüzde 70’i bu yıl büyüme 
beklemiyor. Yatırım planı 
yapanların oranı yüzde 60 se-
viyelerinde. Yatırım bütçeleri-
nin yaklaşık yüzde75’inin ise 

teknoloji odaklı yatırımlara 
yönelmesi bekleniyor.

Perakendedeki beklen-
tiler dikkate alındığında, 
Türkiye’de e-ticaret ağırlık 
kazanmaya devam edecek. 

Önümüzdeki dört yılda pe-
rakende faaliyetlerinin yüzde 
40’ı e-ticaretten gelecek. Bu 
da güçlü altyapı hizmetlerini, 
dolayısı ile lojistik ağdaki bü-
yümeyi destekleyecek.

KPMG Türkiye Taşımacılık 
Sektör Lideri Yavuz Öner



DAHA FAZLA KONFOR, HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA TEKNOLOJİ.
IVECO S-WAY İLE KİMSE SİZİ DURDURAMAZ
Yolda vereceğiniz bir çay, yemek molası, ya da dinlenme molası dışında kimse sizi durduramaz.  
Şimdiye kadarki en konforlu, en teknolojik kamyon olan IVECO S-WAY’i gururla sunuyoruz, o sizi her 
görevde en iyi şekilde destekleyecek olan seyahat arkadaşınız.

DRIVE THE NEW WAY
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sınır kapılarını kapatan ancak 
belli kapılardan yük geçişle-
rine izin veren Türkiye’de 
okullar kapatılırken alınan 
geniş önlemler hayatı etkile-
meye de devam ediyor. Fab-

ÇIN’DEN sonran korona-
virüsün merkezi haline gelen 
Avrupa’da büyük bir kriz 
yaşanıyor. Salgının Çin’de 
başlamasıyla süreci uzaktan 
takip eden ve ekonomik etki-
lerini analiz eden Avrupa’da 
vakaların ve ölümlerin artma-
sıyla tam bir olağanüstü süreç 
gündeme damgasını vuruyor. 

Başta İtalya olmak üzere 
Avrupa’da binlerce insa-
nın ölmesine neden olan 
Koronavirüsü; sınırların 
kapanmasına, uçuşların dur-
durulmasına kadar varan 
marjinal önlemlerin alındığı 
bir dönem olarak tüm gün-
demin merkezinde yer alma-

ya devam ediyor. Son olarak 
AB’nin dış sınırlarını kapat-
ması yönündeki düzenleme-
yi onaylayan ve üçüncü ülke 
vatandaşlarının AB üyesi ül-
kelerin ve AB üyesi olmayıp 
Schengen Bölgesi’nde olan 
ülkelerin dış sınırlarından 
girişlerine 30 günlük kısıt-
lama getirildiği duyuruldu. 
Bunun yanı sıra her ülke da-
ha yerel önlemlerle sınır ka-
pılarında farklı kısıtlamaları 
yürürlüğe koyuyor. 

Sınırlarını kapatan ülkeler 
arasında yer alan Türkiye, 
özellikle İran sınır kapıların-
da çok sayıda önlem almıştı. 
Koronavirüs nedeniyle bütün 

tolerans sağlanıyor. Temel 
olarak Avrupa Birliği tara-
fından alınan kararların yerel 
uygulamaları olarak farklı-
lıklar gösterse de farklı uy-
gulamalar ve tarihler dikkat 
çekiyor. 

Denizyolunda fiyatlar
yüzde 40 arttı

Çin’in Vuhan kentinde 
başlayan Koronavirüs sal-
gını, Mart ayı ile birlikte 
özellikle Avrupa kıtası ol-
mak üzere birçok bölgede 
etkisini artırmaya başladı. 
Ülkelerin aldığı önlemlerin 
başında sınır kapılarının ka-
patılması gelirken bu durum 
lojistik sektörünü olumsuz 
etkiledi. Online lojistik plat-
formu Navlungo’dan yapı-
lan açıklamaya göre, deniz 
yolu taşımacılığında 2019 
sonunda düşük sülfürlü ya-
kıt uygulaması nedeniyle 
artan konteyner başı taşıma 
maliyetleri, Koronavirüs ile 
beraber daha da yükselirken, 
fiyat artışının yüzde 40’lara 
ulaştığı kaydedildi.

Navlungo CEO’su İsa 

Korkmaz, son gelişmeler üze-
rine değerlendirmelerde bu-
lundu. Korkmaz, “Havayolu 
navlunlarında yolcu uçakla-
rının seferlerinin iptal olması 
nedeniyle kargo kapasitesinin 
azalması Avrupa ve Amerika 
arasındaki havayolu navlun 
fiyatlarında yüzde 15-20 ara-
sında fiyat artışına neden ol-
du. Çin ve Türkiye’yi de doğ-
rudan etkileyen bu durumun 
yanı sıra, deniz yolu ile yetişe-
meyecek acil siparişlerin hava 
yoluna kayması muhtemel 
ve bu da havayolu taşımacılı-
ğında bir süre daha fiyat ar-
tışına sebep olacak” dedi. İsa 
Korkmaz ayrıca Nisan ayının 
ortasına kadar bazı rotalarda 
rezervasyonların dolduğunun 
bilgisini de paylaştı.

E-ihracatta yüzde 20 
düşüş bekleniyor

Avrupa’da 14 ülkenin sını-
rını kapatması ile birlikte ih-
racat yüklerinde gecikmeler 

yaşanmaya başlarken oluşan 
kuyruklar nedeniyle dönme-
yen dorseler ve konteynerler 
neticesinde yüzde 15 oranın-
da navlun artışları görüldü. 
E-ihracat gönderilerinde 
insanların zorunlu olmayan 
alışverişlerini kısmaları sonu-
cunda ise taleplerde daralma 
görüldü. İsa Korkmaz, Ama-
zon veya Etsy gibi e-ticaret 
sitelerinden yapılan satışlar 
da henüz rakamlar ortaya 
çıkmasa da yüzde 20’ye varan 
düşüş beklendiğini söyledi.
“Ihracatçılar koronavirüse 

karşı önlem alabilir”
Koronavirüs nedeniyle ti-

caretin içinde bulunduğu ola-
ğanüstü durumdan alınacak 
tedbirlerle minimum hasarla 
çıkılabileceğini belirten İsa 
Korkmaz, Türkiye’den ihra-
cat yapan firmalar için öneri-
lerini şu şekilde sıraladı:

1.Alternatiflerinizi arttı-
rın: Yükünüzü organize et-
mek için daha fazla alternatif 
aramanızı öneriyorum. De-
nizyolu, havayolu ve karayolu 
seçeneklerini aynı anda karşı-
laştırarak navlun planlamanı-
zı yapabilirsiniz.

2.Rezervasyon yaptırırken 
dikkatli olun: Birçok acen-
tenin yer problemi nedeni 
ile iptal politikalarında deği-

şiklikler oldu, siparişlerinizi 
onaylarken mutlaka bu bilgi-
leri teyit ediniz. Ayrıca alıcı-
nız ve satıcınız ile olan sözleş-
melerinizde muhakkak olası 
gecikmeleri de hesaba katın.

3.Parsiyel yükleri ter-
cih edin: Konteyner ya da 
komple tır yerine, parsiyel 
navlunları tercih ederek riski 
dağıtabilirsiniz.

4.Gelişmeleri anlık takip 
edin: Koronavirüs önlemleri 
neticesinde her gün başka bir 
ülkeden uçuş yasakları ya da 
sınır önlemlerinin değişken-
lik gösterdiğini görüyoruz. 
Ürünlerinizi planlarken mut-
laka lojistik servis sağlayıcı-
nızdan anlık bilgiler alınız.

5.Müşterileriniz ile daha 
fazla iletişim kurun: Müşte-
rilerinizi sık sık bilgilendirin, 
olası gecikmelerde ve iptaller-
de elinizden geleni yaptığını-
zın mesajını verin.

rikaların, alışveriş merkezleri, 
eğlence ve spor merkezlerinin 
kapatılmasıyla sosyal ve eko-
nomik olarak uzun dönemli 
bir etkilenme beklenirken, bu 
dönemde lojistik sektörünün 
göstereceği performans da 
kritik bir noktada yer alacak. 

Sürücüler zorlu sürecin 
kahramanları 

Şehirlerin karantina altına 
alınması, uçuşların durdu-
rulması, evden çıkma yasak-
ları gündemi alt üst ederken 
salgın olan tüm ülkelerde 
sağlık görevlileri kahraman-
ca mücadele ediyor. Zorlu 
şartların görünmeyen kah-
ramanlarından biri ise gıda 
maddeleri ve sağlık malze-
melerini olması gereken u-
laştıran sürücüler evlerinden 
veya sokaklarından çıkama-
yan insanlar için en yoğun 
hizmet veren meslek grupla-
rı arasında yer alıyorlar. 

Evden çalışma gibi bir 
şansa sahip olmayan sürücü-
ler sadece ülkeler arasındaki 
taşıma işlerini değil özellikle 
evden çıkma kısıtlamalarının 
yoğunlaşmasıyla yurt içi, kent 
içi lojistik dağıtım ve kurye 
hizmetlerini de ön saflardan 
yürüten meslek grupları için-
de yer alıyorlar. 

Koronavirüs Avrupa’da 
sürücülerin sürüş ve

dinlenme zamanlarını 
değiştirdi

Koronavirüs sebebiyle 
olağanüstü önlemler alan Av-
rupa ülkeleri yayınladıkları 
bildirilerle yapılan değişikle-
re işaret ettiler. Hava ve kara 
kapılarındaki geçişlerinde de 
değişikliklere yol açan süreçte 
bazı ülkelerdeki taşımalarda 
sürücü çalışma sürelerine to-
lerans sağlanıyor. 

Koronavirüs sebebiyle ola-
ğanüstü önlemler alan Av-
rupa ülkeleri yayınladıkları 
bildirilerle yapılan değişikle-
re işaret ettiler. Hava ve kara 
kapılarındaki geçişlerinde de 
değişikliklere yol açan süreç-
te bazı ülkelerdeki taşımalar-
da sürücü çalışma sürelerine 

Koronavirüsün Merkezi Avrupa Oldu 
Hayat Durma Noktasına Geldi
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KORONAVİRÜSÜN AVRUPA SEYRİ

Avusturya Hükümeti tarafından, koronavi-
rüs sebebiyle oluşan mevcut kriz ve yol açtığı 
darboğazları ortadan kaldırmak amacıyla sü-
rücüler için sürüş ve dinlenme sürelerine iliş-
kin geçici süre ile tolerans sağlanacağı duyu-
ruldu. 561/2006 sayılı AB Yönetmeliği’nin 6 ila 
9 uncu maddelerindeki önlemlerin kaldırıldığı 
ve istisnanın 16.03.2020 tarihinden 14.04.2020 
tarihine kadar geçerli olacağı ifade edildi.

AVUSTURYA

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından 
koronavirüse karşı alınan acil durum önlemle-
rinin açıklanmasının ardından, mağazaların ve 
eczanelerin toplu gıda ve ilaç alımı ile karşı kar-
şıya kaldığı iletildi. Stoksuzluk ve nüfustaki ar-
tan panikten kaçınmak için, Belçika tarafından 
561/2006 sayılı Yönetmelikte aktif olan sürücü-
ler için sürüş ve dinlenme sürelerine ilişkin ku-
rallarda; gıda, ilaç ve diğer önemli ürünlerin ma-
ğaza ve eczanelere taşınmasında geçici ve tam 
bir tolerans sağlanması kabul edildiğini bildirdi 
Geçici toleransın 5 gün boyunca 14.03.2020 sa-
at 00:01’den 18.03.2020 tarihi saat 23:59’a kadar 
geçerli olduğu ifade edildi.

Söz konusu uygulama, sadece mağaza ve 
eczanelerin stokları adına gıda, ilaç ve yaşam 
için gerekli olan diğer ürünlerin taşınmasında 
görev alan sürücülerin sürüş ve dinlenme süre-
leri için geçerli olduğu belirtiliyor. 

BELÇİKA

Romanya, COVID-19 (Coronavirus) salgını 
nedeniyle meydana gelen olağanüstü kriz 
durumuna yanıt olarak, yük taşıyan araçların 
sürücüleri için sürüş ve dinlenme sürelerinin 
uygulanmasında geçici ve sınırlı bir esneklik 
getirme konusunda anlaştı. 

Bu geçici esnekliğin 18.03.2020 tarihinden 
itibaren 16.04.2020 tarihine kadar devam e-
deceği ve yurtiçi/uluslararası nakliyelerde yer 
alan sürücüler için geçerli olacağı açıklandı. 

ROMANYA

Çekya Hükümeti, 16 Mart tarihinde ger-
çekleştirdiği açıklamada; yük taşımacılı-
ğında yer alan tüm sürücüler için sürüş ve 
dinlenme sürelerinin uygulanmasına ilişkin 
geçici bir tolerans sağladığını açıkladı. Bu 
istisnanın 16.03.2020 tarihinden itibaren 30 
günlük bir süre için geçerli olduğu belirtil-
mektedir.

ÇEKYA

İsveç Ulaştırma Ajansı, 16 Mart itibariyle AB 
Yönetmeliği uyarınca, yük operasyonları için 
sürüş ve dinlenme sürelerinin uygulanmasına 
ilişkin geçici bir tolerans uyguladığını bildirdi. 
Muafiyetler 30 gün boyunca yük taşımacılığı 
dahil tüm taşıma operasyonları için geçerli ol-
maktadır.

İSVEÇ

İspanya, 16 Mart’ta aldığı karar ile ülke ça-
pında ve geçici olarak, yüklerin taşınmasında 
sürüş ve dinlenme sürelerine ilişkin aşağıdaki 
hükümlere  2 haftalık geçici olarak tolerans 
sağladığını bildirdi.

İSPANYA

IRU tarafından yayınlanan bilgiye istina-
den, Norveç Kamu Yolları İdaresi, 13 Mart’tan 
itibaren 30 gün boyunca gıda, ilaç ve diğer 
yaşamsal temel yüklerin mağazalara ve ecza-
nelere taşınmasıyla ilgili nakliye operasyonlar 
için sürüş ve dinlenme süresi kurallarına dair 
geçici muafiyetler sağladı. 

NORVEÇ

Birinci sayfadaki haberin devamı



DKV Euro Service müşterileri, bu ay itibarıyla 
yeni elektronik geçiş sistemine geçiş 
yapan Bulgaristan için ihtiyaçları olan 
geçiş kutuları ve kartları DKV sipariş 
platformunu kullanarak kolaylıkla 
sipariş verebiliyor.

LOJİSTİK
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DIJITAL dönüşüme yaptı-
ğı yatırımlarla dikkat çeken 
Yurtiçi Kargo, 2020’ye ye-
ni bir ödülle merhaba dedi. 
Türkiye’nin en teknolojik 
markalarının ödüllendirildiği 
Tech Brands Turkey’de Kargo 
sektörünün birincisi Yurtiçi 
Kargo oldu.

Pazarlamasyon.com ta-
rafından Nielsen Türkiye 
iş birliği ile Türkiye’nin en 
teknolojik markalarının ö-
düllendirildiği Tech Brands 
Turkey töreni 27 Şubat Per-
şembe günü Grand Pera Emek 
Sahnesi’nde gerçekleştirildi. 

23 farklı sektörde, açık uçlu 
sorularla Türkiye genelinde-
ki tüketici kitlesinin vermiş 
olduğu yanıtlar baz alınarak 
hazırlanan raporun sonucun-
da, akaryakıttan beyaz eşyaya, 
havayolundan otomotive, özel 
eğitim kurumlarından banka-
lara kadar 23 farklı sektörde 
23 marka ödüle layık görüldü. 
Kargo sektörünün en teknolo-
jik markası ise son yıllarda ger-
çekleştirdiği Ar-Ge yatırımları 
ve dijital dönüşüm projeleri ile 
öne çıkan Yurtiçi Kargo oldu. 

Türkiye’nin en teknolojik 
kargo markası ödülüne layık 

rını ve kartlarını DKV sipariş 
platformunu kullanarak ko-
laylıkla sipariş verebiliyor.

görülen Yurtiçi Kargo, hem 
Türkiye’de hem de sektö-
ründe dijital dönüşüme ayak 
uydurmuş, Mobil Teknoloji-
lerin Taşımacılık Sektörü’nde 
yaygınlaştırılması için öncü 
olmuştur. Bu bağlamda, hayata 
geçirdiği ve ödülden ödüle ko-
şan projelerinin başında Mo-
bil Kurye Uygulaması geliyor. 
Bu uygulama sayesinde kargo 
alım, kargo teslim, erişim sağ-
lanamayan müşteriler için 
elektronik bilgi notu (Geldik 
Bulamadık), dağıtım optimi-
zasyonu ve rota planlama, kur-
yenin günlük kargo dağıtımı, iş 

Sisteminde Türkiye geneli-
ne yayılmış 18 bölgede işleti-
len 180 depo ve 400 bin palet 
kullanılabilir kapasite bulunan 
Park Palet, e-ticaret lojistiği 
hizmeti verdiği  ağındaki depo 
sayısını kısa sürede artırmayı 
hedefliyor. Başta lojistik sek-
törünün güçlü olduğu İstan-
bul-Kocaeli hattı olmak üzere 
tüm büyük şehirleri kapsayan 
Park Palet ağında Erzurum’dan 
Çanakkale’ye, Hatay’dan 
Kayseri’ye farklı büyüklüklerde 
ve özelliklerde depolar bulunu-
yor. Sadece kurumsal lojistik 
şirketlerin depolarını değil, kri-
terlere uygun olan orta ölçekli 
işletmeleri de ağına ekleyen 
Park Palet’in ağında müşterile-
rinin ihtiyaçları doğrultusunda 
serin, soğuk veya donuk özel-
liklere sahip iklimlendirilmiş 
depolar, kimyasal depolar, ant-
repolar ve açık depolama alan-
ları da bulunuyor. Park Palet 
Romanya, Çekya, Kazakistan 
ve Gürcistan’da bulunan depo-
ları ile müşterilerine yurt dışın-
da da hizmet sunuyor.

ULUSLARARASI nakli-
yecilerimizin Avrupa’ya çı-
kışlarında en çok kullanmak 
zorunda kaldıkları ülkelerden 
Bulgaristan, bu ay itibarıyla 
karayolları ve otoyollarında 
uydu tabanlı yeni bir elektro-
nik geçiş sistemi uygulamasına 
geçiş yaptı. DKV Euro Service 
müşterileri, yeni sistem için 
ihtiyaçları olan geçiş kutula-

listesi oluşturulması ve mobil 
faturalandırma gibi işlemler 
akıllı telefonlardan yapılabili-
yor. Söz konusu uygulamaların 
yaygınlaştırılmasını ve sahada 
tüm kuryeler tarafından kul-
lanılmasını sağlamak amacıyla 

2018 yılında kargo sektöründe 
yine bir ilk olarak geliştirdiği 
Mobil Oyunlaştırma Tekno-
lojisi “YK GAME” ile başarıyı 
ödüllendirme sistemine imza 
atan Yurtiçi Kargo’nun 2019 
yılında dikkat çeken projeleri 

Kutu esas olarak sık geçiş 
yapan ve araçları 3,5 tonun 
üzerinde olan sürücülere hiz-
met veriyor. Sonradan öde-
me prosedürü sayesinde geçiş 
ücretleri yolculuk tamamlan-
dıktan sonra ödenebildiği 
için ve ceza riskini minimu-
ma indirdiği için bu cihazlar 
büyük avantaj sağlıyor. Sık 
geçiş yapmayan sürücülere ise 

arasında Bilgi Güvenliği Yö-
netim Sistemi, (TCKK) E-
Kimlik, Müşteri Kayıt Sistemi 
ve Tekilleştirme, Mobil Kurye-
Müşteri Uygulamaları ve Açık 
Kaynak Kodlu İş Zekası Çö-
zümleri de yer alıyor.

bir geçiş kartı almaları tavsiye 
ediliyor. Geçiş ücreti hesapla-
maları, yapılan kilometreye, 
aracın emisyon sınıfına, aks 
sayısına, aracın ağırlığına, 
kamyon veya otobüs olmasına 
ve yolun kategorisine göre de-
ğişiyor. Daha ileri bir tarihte 
DKV kayıt portalı üzerinden 
elektronik taşıt pulu almak da 
mümkün olacak.

DÖNEMSEL depolama hiz-
metine ihtiyacı olan firmaların 
taleplerini bugüne kadar başa-
rıyla karşılayan Park Palet, bü-
yüme stratejileri doğrultusunda 
e-ticaret sektörü için sadece depo 
sağlayan bir şirketin ötesine ge-
çerek, siparişlerin  hazırlanma-
sından paketlenmesine, fatura-
lanmasından kargolanmasına ve 
iade işlemlerine kadar tüm süreç-
leri sistemindeki uzman hizmet 
sağlayıcılar üzerinden yönetecek. 

Park Palet ağı içersinde, e-
ticaret lojistiğinde uzmanlaşmış 
lojistik işletmelerinin depola-
rının da bulunduğunu belirten 
Park Palet Kurucu Ortağı Alp 
Çiçekdağı “Bu hizmeti platfor-
mumuzu kullanan tüm e-ticaret 
şirketlerinin kullanımına açarak 
kendilerine ekonomik, verimli 
ve esnek yapılar kurabilmeleri-
ni sağlayacağız. Özellikle KO-
Bİ’lerin e-ticaret süreçlerinde 

depolama ve sipariş hazırlama 
süreçlerinde dışarıdan hizmet 
alabilme imkanları kısıtlı. Park 
Palet olarak hem platformu-
muzda bu alanda hizmet veren 
uzman operatörler, hem de sağ-
ladığımız yazılım altyapısı ile 
sistemimizde yer alan ve bu a-
landa büyümek isteyen tüm de-
polama firmaları ile her boyutta 
ve lokasyondaki ihtiyaçları kar-
şılayabilmeyi hedefliyoruz. Bu 
da işletmeler için sipariş hazırla-
ma ve lojistik maliyetlerinde dü-
şüş, müşteri memnuniyetinde 
artış ve genel olarak dinamik bir 
lojistik ağ yapısına sahip olmak 
anlamına geliyor” dedi. 

Yurtiçi Kargo’ya En Teknolojik Marka Ödülü

Bulgaristan Yeni Geçiş Sistemi İçin Çözüm DKV’den

Park Palet’ten E-Ticaret 
Lojistiğine Yeni Çözüm

DHL Express Bu Yıl da En İyi 
Global İşveren Listesinde

Park Palet, 2020’de e-ticaret lojistiğine 
odaklanacak. Online bir platform olması 
nedeniyle Türkiye’nin her yerinde depo seçeneği 
sunabilen Park Palet, müşteri portföyünde 
bulunan KOBİ sayısını da artırmayı hedefliyor.

Park Palet Kurucu Ortağı Alp Çiçekdağı

TOP Employer Institute ta-
rafından düzenlenen Global 
Sertifikasyon Programı her 
yıl, ülke düzeyinde çalışanları 
için en iyi çalışma koşullarını 
sağlama konusunda sürekli 
kararlılık gösteren şirketlere 
sertifika veriyor ve bu nitelik-
leri tescil ediyor. Bu ödül için 
DP DHL Grubu’ndaki tüm iş 
birimleri çok aşamalı bir serti-
fikasyon programından geçti. 
Program kapsamında pek çok 
kategori, bağımsız uzmanlar 
tarafından denetlendi ve de-
ğerlendirildi. Enstitü, tüm 
birimlerin “Yetenek Yöneti-
mi”, “Kültür”, “Öğrenme ve 
Gelişme” alanlarında en üst 
düzeyde performans gösterdi-
ği sonucuna vardı. 

DHL Express, arka arka-
ya altıncı kez en iyi global 
işverenler arasında yer aldı. 
Şirket; Afrika, Asya, Kuzey 
ve Latin Amerika, Avrupa ve 
Orta Doğu’daki 64 ülkede 
En İyi İşveren sertifikasına 
layık görüldü. 

DHL Supply Chain’de 
Türk yöneticiye 

önemli görev
22 yıl boyunca birçok 

önemli pozisyonda görev 
alan ve 2015’ten bu yana 
DHL Supply Chain Türkiye 
Genel Müdürü olarak görev 
yapan Orkun Saruhanoğlu 

DHL Supply Chain’in Tür-
kiye ve Ortadoğu operasyon-
larını yönetecek. 

DHL’in tedarik zinciri 
ve lojistik çözümleri şirke-
ti olan DHL Supply Chain 
Türkiye’nin 2015’ten bu 
yana genel müdürlük göre-
vini üstlenen Orkun Saru-
hanoğlu, yapılan atamayla 
DHL Supply Chain Türkiye 
ve Ortadoğu CEO’su oldu. 
DHL  bünyesinde 22 yıl bo-
yunca hem yurtiçi hem yurt-
dışı Operasyon, İş Geliştirme 
ve Müşteri Yönetimi depart-
manları da dahil olmak üzere 

birçok farklı birimde önemli 
görevler üstlenen Orkun Sa-
ruhanoğlu, 2015’ten bu yana 
DHL Supply Chain Türkiye 
Genel Müdür olarak görev 
yapıyordu.

Orkun Saruhanoğlu 
kimdir?

1996 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İşletme 
Mühendisliği bölümünde 
Lisans eğitimini tamamlayan 
Saruhanoğlu, 2005 yılında 
Exel Young Leaders Prog-
ramı dâhilinde National 
University of Singapore’da 
hızlandırılmış MBA eğitimi-
ni tamamladı. 1998 yılından 
itibaren, edindiği tecrübe-
ler ve gösterdiği başarılarla 
Operasyon, İş Geliştirme ve 
Müşteri Yönetimi depart-
manlarında çeşitli yönetim 
pozisyonlarında görev aldı. 
Saruhanoğlu 2015 yılından 
bu yana DHL Supply Chain 
Türkiye Genel Müdürü ola-
rak görev yapıyordu.
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2020 yılı, Alışan Lojistik i-
çin çok önemli bir yıl. 1985 
yılında 20 araçlık bir filo ile 
kurulan Alışan Lojistik ola-
rak; bugün ulaştığımız 450 
adet öz mal araç filomuz ile 
35’inci yıl dönümümüzü 
kutluyor olmanın haklı gu-
rurunu yaşıyoruz.

Firma olarak kimyasal 
madde taşımacılığındaki 
yerinizi nasıl değerlendi-
riyorsunuz? 2019’de ne 
tür projelere imza attınız?

Alışan Lojistik olarak 
bu yıla kadar sektörde fark 
yaratacak önemli işler ger-
çekleştirdik. 1985 yılından 
bu yana lojistik sektörün-
de etkinlik gösteren ve 
işe uluslararası karayolu 
taşımacılığı ile başlayan bir 
markayız. Ancak, bizi farklı 
kılan biliyorsunuz kurul-
duğumuz günden bu yana 
birçok sektörün yanı sıra 

TEHLIKELI madde taşı-
macılığında göndericinin yü-
ke ilişkin bilgileri taşımacıya 
doğru aktarıyor olması süre-
cin en önemli noktalarından 
birisi. Taşımaya konu olan 
yükün tehlikeli madde sınıfı-
nın ve özelliklerinin bildiril-
mesi yaşanabilecek olumsuz 
durumların önlenmesinde 
ilk aşama. Gönderici yükü 
ADR hükümlerine uygun 
şekilde, taşınmak üzere sevk 
edilmesini sağlamalı, taşıyıcı 
taşımayı yükün özelliğine uy-
gun araçla yapmalı. Bununla 

beraber, ambalaj ve taşıma 
birimlerine dikkat edilme-
li. Taşıma esnasında etiket 
levha ve işaretlerin ADR’ye 
uygun şekilde yerleştirilmesi 
de büyük önem arz ediyor. 
Geçmişten günümüze Türki-
ye’deki tehlikeli madde taşı-
macılığına baktığımızda 90’lı 
yıllarda ihracatın artması ve 
sanayileşme ile tehlikeli mad-
de taşımacılığının nasıl ve ne 
şekilde yapılacağı konusunda 
çeşitli sorular akla geliyor. 
Tehlikeli madde taşımacılı-
ğı ile ilgili olarak hedeflenen 

kriterlere sahada tam anla-
mıyla ulaşıldığını söylemek 
mümkün olmasa da bu konu-
daki eğitimlerin ve insan kay-
nağının her geçen gün daha 
ileriye taşındığı görülüyor.

Ülkemiz için de bü-
yük önem arz eden ADR 
Konvansiyonu’na katılım için 
ilk adım 30.11.2005 tarih ve 
5434 sayılı Kanunla atıldı. 
Bundan sonra Kara Ulaştır-
ması Genel Müdürlüğü’nün 
yapmış olduğu çalışmalar ve 
düzenlemeler ile “Tehlikeli 
Maddelerin Karayolu ile Ta-
şınmasına İlişkin Yönetmelik” 
31 Mart 2007 tarihinde Res-
mi Gazete’de yayınlanmış ve 
01.01.2009 tarihinde yürür-
lüğe girdi. Tehlikeli Madde-
lerin Havayolu ile Taşınması 
Hakkında Yönetmelik, Tehli-
keli Maddelerin Denizyoluyla 
Taşınması Hakkında Yönet-
melik ve Tehlikeli Maddelerin 
Demiryoluyla Taşınması Hak-
kında Yönetmelik ile diğer ta-
şıma türleri bazında da düzen-
lemeler getirildiği görülüyor.

ağırlıklı olarak hızlı tüketim 
malları (FMCG) ve kimya 
sektörlerine hizmet sunmaya 
devam etmemiz. Bu sebeple, 
kimya sektörünün en önemli 
başlıklarından biri olan tehli-
keli kimyasalların elleçlenmesi, 
taşınması ve depolanması ko-
nusunda çok ciddi bir uzman-
lığımız, altyapımız, süregelen 
yatırımlarımız ve başarılı bir 
çalışma modelimiz bulunmak-
tadır. 2005 yılında Türkiye’nin 
ilk tanker ve tank konteyner 
temizleme tesisi olan Alışan-
Den Hartogh şirketini kurduk. 

Tanker temizliyoruz. Hem 
Gebze’de hem de Konya’da te-
sislerimiz var bu iş için. Avrupa 
standartlarında bu işi yapan 
az sayıdaki şirketten biriyiz. 
Alışan-Den Hartogh çevreci 
tesisiyle kimyasal taşıyan ekip-
manları modern tekniklerle 
yıkıyor ve çıkan atıkları özel 
arıtma sistemleriyle doğaya ka-
rışmasına engel oluyor. 

Ayrıca, ilgili mevzuatın 
çıkartılması konusunda da 
önemli katkılarımız var. Tüm 
bu çalışmalarımızın sonucun-
da, Dünya Sağlık Örgütü des-
teğiyle kurulan ‘Türkiye Sağ-
lıklı Kentler Birliği’ tarafından 
‘Çevreci Tesis Ödülü’ne layık 
görüldük. Çevreye duyarlı ça-
lışmalarımıza tüm hızıyla de-
vam edeceğiz.

Kimyasal madde taşımacılı-
ğının Türkiye pazarındaki 
büyüme hızı nedir? Ekono-
mideki sorunlar ve küresel 

Tehlikeli Madde 
Taşımacılığında 
Farkındalık Artıyor

Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Damla Alışan:   
“Tehlikeli kimyasalların 
elleçlenmesi, taşınması ve 
depolanması konusunda başarılı bir 
çalışma modelimiz bulunmakta”

Intermax Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Çelikel:   
“Tehlikeli madde taşımacılığında sürücünün 
yol tecrübesi kadar kimya bilgisi de önemli”
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INTERMAX Logistics 
olarak Avrupa ülkeleri ile 
Türkiye arasında komple 
ve parsiyel taşımalar gerçek-
leştiriyoruz. Yoğun hizmet 
verdiğimiz sektörler arasın-
da, kimya, tekstil, otomotiv, 
gıda, inşaat ve makine sanayii 
gelmektedir. 

Firma olarak kimyasal 
madde taşımacılığındaki 
yerinizi nasıl değerlendiri-
yorsunuz? 2019’de ne tür 
projelere imza attınız?

Toplam taşıma hacmimi-
zin yüzde 60’ını, parlayıcı, 
yanıcı ve patlayıcı (kimyasal) 
ürünler oluşturuyor. Avrupa 
ülkeleri ile Türkiye arasında 
düzenli ve karşılıklı seferler 
gerçekleştiriyoruz. Taşıma-
larımızı ağırlıklı olarak ka-
rayoluyla gerçekleştirirken, 
gerekli durumlarda Ro-Ro 
hattını da kullanıyoruz.

2019 yılında küresel eko-
nomideki belirsizlikleri de 
göz önüne alarak hareket 
ettik. Yatırımlarımızı, plan-
lamalarımızı ve hedef pazar-
lardaki stratejilerimizi buna 

göre belirledik. Bu kapsamda 
hizmet verdiğimiz şirketlere 
kendi alanlarında rekabet a-
vantajı sağlayabilecek navlun 
bedelleri sunmaya çalıştık. 
Böylece mevcut müşterileri-
mizle yol arkadaşlığımızı sür-
dürebilirken, aynı zamanda 
gerçekçi büyüme hedefleri-
mize ulaştık.

Kimyasal madde taşımacılı-
ğının Türkiye pazarındaki 
büyüme hızı nedir? Ekono-
mideki sorunlar ve küresel 
problemler pazarı nasıl et-
kiledi? Önceki yıllar ile kı-
yaslama yapar mısınız?

Kimyevi madde sektörü, 
2019 yılında gerçekleştirdiği 

20,6 milyar dolarlık ihra-
cat ile tarihi bir rekora imza 
atarak geçtiğimiz yılın en çok 
ihracat yapan ikinci sektörü 
oldu. Bu ihracatın gerçekleş-
mesinde en önemli rollerden 
birini de lojistik sektörü üst-
lendi. Bu açıdan baktığımız-
da, geride bıraktığımız yıl 
kimyasal madde taşımacılığı 
açısından verimli geçti dene-
bilir.

Bununla birlikte, küresel 
ekonomide yaşanan belir-
sizlikleruluslararası ticaretin 
hızını yavaşlattı. Bu durum 
şirketleri yeni pazar arayışla-
rına yönlendirdi. Dolayısıyla 
geçmiş yıllar ile kıyasladığı-
mızda, daha temkinli bir pa-
zar görünümü oluştu.

Türkiye’de kimyasal mad-
de taşımacılığının toplam 
lojistik faaliyetleri içindeki 
payı nedir?

Kimyasal madde taşımacı-
lığının lojistik faaliyetlerdeki 
payı ile ilgili net bir rakam 
vermek mümkün olmasa da, 
şöyle bir çıkarım yapılabilir. 
Kimya sektörü Türkiye’nin 

en fazla ihracat yapan ikinci 
sektörü olarak öne çıkıyor. 
İhracatın en önemli ayağını 
da lojistik oluşturuyor. As-
lında lojistiğin önemli bir 
bölümünü tehlikeli madde 
taşımaları, kimyasal madde-
ler oluşturuyor diyebiliriz. 

Kimyasal madde taşımacılı-
ğında hangi tür taşımalarda 
talebin artması bekleniyor?

Kimyasal madde taşıma-
ları dünya genelinde ağırlıklı 
olarak denizyolu ile yapılıyor. 
Ancak bu taşıma modunda 
süre karayoluna göre daha 
uzun oluyor. 

Karayolunda hız, anlık 
müdahale ve parsiyel taşı-
macılık imkanlarının olma-
sı nedeniyletercih ediliyor. 
Özellikle stok maliyetlerini 
kontrol altına alabilmek is-
teyen ithalatçı ve ihracatçı 
firmalar karayolu taşımacılı-
ğını kullanıyor.

Intermax Logistics olarak 
kimyasal maddeleri parsiyel 
olarak da taşıyabiliyoruz. 
Son dönemde parsiyel taşı-
malara talep gittikçe artıyor. 

Üreticiler bu dönemde stok 
tutmadan üretim yapmaya 
çalışıyor, dolayısıyla ihtiya-
cı kadar ham madde satın 
alıyor. Bu hizmeti verebilen 
sayılı şirketlerden biri olarak, 
birçok firmaya taşımaları-
mızla destek olduk, oluyoruz.

Türkiye’de kimyasal madde 
taşımacılığı ile ilgili olarak 
gerek altyapı, gerek yasal 
düzenlemeler göz önüne 
alındığında ne tür sıkıntılar 
yaşanıyor? 

Kimyasal madde taşıma-
cılığı ya da diğer bir deyimle 
tehlikeli madde taşımacılı-
ğında ADR yönetmeliği gö-
rünen birçok problemi çözdü 
ve riskleri ortadan kaldıracak 
adımlar atıldı.

Ancak, sektörümüzde 
halen yönetmeliği ve mad-
delerini dikkate almadan 
yapılan lojistik faaliyetler 
olduğunu duyuyoruz. Bu 
durum kontrol yetersizliğini 
gösteriyor. Biz bu konularda 
oldukça hassas davranıyoruz. 
Özellikle sürücülerimizin 
gerekli eğitimleri almasını 
sağlıyoruz. Tehlikeli madde 
taşımacılığında sürücünün 
yol tecrübesi kadar kimya 
bilgisi de önemli. Suyla te-
mas ettiğinde yanıcı özelliği 
alan maddeyi bilmesini en az 

araç kullanımı kadar önem-
siyoruz. Tüm sürücülerimiz 
ADR sertifikalı.

Bu noktada şirketlerin, 
tehlikeli madde taşımacılı-
ğı konusunda, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı tarafından 
yetkilendirilmiş lojistik şir-
ketlerinden hizmet alması 
yüksek önem arz ediyor.

Ekonominin büyümesine 
paralel gelişmesi beklenen 
kimyasal madde taşımacılı-
ğında daha güçlü konuma 
gelmek adına firma olarak 
yapacağınız yatırımlardan 
söz eder misiniz? Yeni plan 
ve projeleriniz var mı?

Ülkemizin ekonomisinin 
temel taşlarını ihracat ve 
lojistik oluşturuyor. Kimya 
sektörünün artan ihracatı-
na ayak uydurabilmek adına 
IntermaxLogistics olarak ya-
tırımlarımızı sürdürüyoruz. 
Şirket olarak yatırımlarımızı 
mevcut ekonomik ve sektörel 
koşulları da göz önüne alarak 
en doğru zamanda gerçekleş-
tirmeye çalışıyoruz.

Bu yıl filomuzda bulunan 
yaşı yüksek araçları yenile-
dik. Filomuzu yeni ve gün-
cel tutmaya azami derecede 
önem veriyoruz. Çünkü teh-
likeli madde taşımalarında 
hataya yer yok. Dolayısıyla 

Birinci sayfadaki haberin devamı



LOJİSTİK

9
MART 2020

problemler pazarı nasıl etkiledi? 
Önceki yıllar ile kıyaslama yapar 
mısınız?

Ülkemiz son yıllarda özellikle 
yabancı sermaye yatırımlarının da 
etkisiyle kimyasal madde kullanımı-
nın arttığı ve aynı zamanda bu alan-
da ihracatın da çoğaldığı bir yapıya 
ulaştı. Bu gelişmeye paralel olarak 
kimyasal madde lojistiği de özel bir 
alan olarak büyüdü ve gelişti. Kü-
resel ekonomideki sorunlar tabii ki 
bu sektördeki hareketin de dalga-
lanmasına yol açıyor. Yabancı oyun-
cularda belirsizlik hissi yaratıyor 
ve büyüme planlarına ket vuruyor. 
Buna rağmen geçmiş yıllara oranla 
daha büyük bir pazarla karşı karşıya 
olduğumuzu söyleyebiliriz.

Türkiye’de kimyasal madde taşı-
macılığının toplam lojistik faali-
yetleri içindeki payı nedir?

Bu anlamda elimizde çok net bir 
istatistik yok. Fakat payın giderek 
büyüdüğünü özellikle likit taşıma-
cılık tarafında artan talep ve ciro ra-
kamları net şekilde gösteriyor.

Kimyasal madde taşımacılığında 
hangi tür taşımalarda talebin art-
ması bekleniyor?

Dünya, lojistik anlamında inter-
modal taşıma moduna yöneldi. Bu 
bağlamda kimyasal taşımaların da 
özellikle ISO tank konteyner ile ya-
pılması giderek artan bir tercih ola-
rak ön plana çıkıyor.

Türkiye’de kimyasal madde taşı-
macılığı ile ilgili olarak gerek alt-
yapı, gerek yasal düzenlemeler göz 
önüne alındığında ne tür sıkıntı-
lar yaşanıyor? 

Sektörümüzün rekabet gücünün 
arttırabilmesi için AB uyum yasaları 
çerçevesinde ve çok uluslu şirketlere 
hizmet verme perspektifinde süreç-
lerini yenileyerek standartlarını yük-
seltmesi gerekiyor. Bildiğiniz üzere 
ülkemizde ADR mevzuatı Ocak 2014 
itibari ile yürürlüğe girdi. Alışan ola-
rak biz, başta SQAS ve ADR olmak 
üzere tüm bu uluslararası standartlar 

ve yasal mevzuatlar düzeyinde süreç-
lerimizi yöneterek, yatırımlarımızı 
bu bazda planlayarak ve teknolojiye 
önem vererek uluslararası rekabette 
varlığımızı sürdürüyoruz. 

Ekonominin büyümesine paralel 
gelişmesi beklenen kimyasal madde 
taşımacılığında daha güçlü konuma 
gelmek adına firma olarak yapacağı-
nız yatırımlardan söz eder misiniz? 
Yeni plan ve projeleriniz var mı?

Kimyasal madde taşımacılığı, lo-
jistik hizmetler arasında verilen ve 
en çok önem arz eden hizmetlerden 

biri. Aynı zamanda tehlikeli madde 
taşımacılığının bir alt kolu olan kim-
yasal madde taşımacılığında hedef, 
canlı varlıklar ve çevre zarar görme-
den taşıma işleminin gerçekleşmesi. 
Bunun için araç filolarının modern 
teknolojiye uyumlandırılması anla-
mında çalışmalarımız olacak.

Genel olarak bakıldığında 2020 
yılında ne gibi değişiklikler bek-
leniyor?

2020 her açıdan çok umutlu oldu-
ğumuz bir yıldı. Fakat, özellikle CO-
VID-19 salgını küresel ekonomiyi çok 

olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. 
Bu etkinin en kısa sürede ve en az ha-
sarla atlatılması en büyük dileğimiz.

2020’de öncelikli hedefleriniz neler?
Yüzde 18 büyüme hedefimiz var. 

Sektörde küçülme yok. Yurtiçinde iş-
lerimizin büyük çoğunluğu kara yolun-
da. Senelerdir hepimizin gündeminde 
daha çok demir yolunu, deniz taşıma-
cılığını kullanmak var. Bu alanlarda 
gelişmek, ülke çapındaki coğrafi büyü-
memizi sürdürmek, filomuzu gençleş-
tirmek, VAS operasyonlarında yenilik-
ler yaratmak gibi hedeflerimiz var.

müşterilerimize en iyi hizmeti 
sunmak zorundayız. Operasyon 
ve çevre güvenliği şirket olarak ön-
celiklerimiz arasında bulunuyor.  
Şu an öz mal araçlarımız dışında 
200’e yakın araca da doğrudan 
erişebiliyoruz. Bunun 170-180’i 
ADR’li ve ısı kontrollü özellikte 
araçlardan oluşuyor.

Bununla birlikte üç yıl önce 
kimyasal madde taşımacılığındaki 
tecrübemizi merkezi Belçika’da 
bulunan ve Avrupa Kimya En-
düstrisi Konseyi tarafından ve-
rilen emniyetli ve güvenli taşıma 
belgesi SQAS’i (Safety & Quality 
Assessment for Sustainability) ala-
rak kanıtlamıştık. Bu yıl kimyasal 
madde depolama, kalite, emniyet, 
güvenlik ve çevre performansı gi-
bi kriterlerden geçerek bu belgeyi 
tekrar almaya hak kazandık. 

2020 yılında öncelikli hedefleri-
niz neler?

Tüm dünyanın gündemi bir 
anda Koronavirüsü (COVID-19) 
oldu. 2020 yılı beklentilerinin ve 
hedeflerinin her sektörde, virüsün 
ortadan kalkması ile birlikte tekrar 
revize edileceğini düşünüyoruz.

Biz 2020 yılında, öncelikli hede-
fimizi taşıma hacmimizi artırmak 
olarak belirledik. Büyüme hedefi-
mizi de yüzde 15 olarak belirledik. 
Abartılı büyüme rakamları yerine 
daha gerçekçi hedefler koyarak, 
emin adımlarla yürüyoruz.
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dış ticaretin önünde de engel 
tanımayacağız” dedi.

Pekcan, İran Cumhurbaş-
kanlığı Ofisi Başkanı Mah-
mud Vaizi ile görüştüklerini 

U-ETDS raporlamasını cep-
ten tek tık ile yapabiliyor, e-
faturasını uygulama içinden 
pratik olarak kesebiliyor. Ya-
kıt alımından indirimli alış-
verişlere kadar birçok katma 
değer yaratan Param Tırport 
karttan da, tüm ödemelerini 
anlık takip edebiliyor. Özetle 
Tırport olarak, önümüzde-
ki 5 yıl içinde 250 bin aktif 
kamyoncuyla günde en az 30 
bin taşımanın yönetilmesini 
hedefliyoruz” dedi. 

Kale, Tırport’un lojistik 
Firmalarına, kamyoncu koo-
peratiflerine ve yük sahiple-
rine sunduğu 5 yeniliği şöyle 
sıraladı:

1-Tüm nakliye operas-

WiseTech Global, ulusla-
rarası ve yerel lojistik endüst-
rileri için global bulut tabanlı 
yazılım çözümleri geliştiricisi. 
Amiral gemisi ürünü Cargo-
Wise One ise tedarik zinciri 
genelinde entegrasyonu, oto-
masyonu ve iletişimi geliştir-
mek için lojistik şirketlerine 
kapsamlı çözümler sunuyor. 

Gefco Visibility çözümü ile 
Gefco, müşterilerinin nakliye 
yönetimini basitleştirmelerini 
ve ekosistemleriyle daha etkin 
şekilde iş birliği yaparak iş sü-
reçlerini kolaylaştırmalarını 
sağlıyor. Bu çözüm, müşte-
rilerin hava, deniz, karayolu 
veya demiryolu gönderilerini 
sadece birkaç tıklamayla yö-
netmelerine ve günlük gönde-

TİM öncülüğünde, ger-
çekleştirilen “İhracatın Yıl-
dızları” yarışmasının ödül 
töreninde konuşma yapan 
Pekcan, Çin’de ortaya çıkan 
yeni tip koronavirüs salgı-
nı nedeniyle küresel büyü-
melerin revize edildiğini 
hatırlatarak şunları söyledi, 
“Türkiye olarak, 2019 yılın-
da dünyanın en çok ihracat 
yapan ilk 50 ülkesinin ihra-
catı yüzde 2,7 düşerken, biz 
ihracatımızı yüzde 2,2 artır-
dık. Türkiye’nin beklentileri 
açısından bu rakam belki çok 
yüksek bir rakam değil ancak 
biz ihracat artışında, 2019’da 
dünyada 7’nci sıradayız, de-

DÜNYADA çok hızlı bir tek-
nolojik dönüşüm yaşanıyor. 
Önümüzdeki 5 yıl içinde, bu 
dönüşümün kendini en yoğun 
göstereceği sektörlerin başın-
da “Lojistik Sektörü” geliyor.

22 Trilyon dolarlık dünya 
ticaret hacminin, yaklaşık 8.5 
trilyon doları bir şekilde lojis-
tik ile ilgili. Türkiye’de de du-
rum farklı değil. Günlük 450 
bin kamyonluk taşıma trafiği, 
yollardaki 850 bini aşkın kam-
yonu, 1.2 Milyon SRC belge-
li kamyoncusu, 8 bine yakın 
irili ufaklı nakliye firması ile 
Türkiye Avrupa’nın en büyük 
kamyon pazarı konumunda.

Türkiye’de taşımanın yüz-
de  92’si karayoluyla yapılıyor. 
Sadece karayolu nakliyesinde 
her gün 1 milyar TL nakliye 
ödemesi yapılıyor. Türki-
ye’deki lojistik sektörünün 
yıllık büyüklüğü ise 500 mil-
yar TL’nin üzerinde.

GEFCO Grubu, WiseTech 
Global tarafından geliştiri-
len güvenli ve özelleştirilmiş 
web portalı Gefco Visibility 
ile müşterilerini destekliyor. 

ğer bazında artışta da 6’ncı 
sıradayız. 2020’ye çok daha 
büyük beklentilerle girdik 
ama küresel ekonomide çok 
zorlu bir sene olacağa ben-
ziyor. Öncelikle Çin ekono-
misi, ilk 3 ayda etkilenecek. 
Şimdi Avrupa’ya ve dünyaya 
yayılıyor. Dolayısıyla, daha 
fazla tedbirli ve öngörülü 
olmamız gereken bir zaman-
dan geçiyoruz.

Orta Asya’ya yapılan ih-
racatın yüzde 50’sinin İran 
üzerinden gittiğini hatırla-
tan Pekcan, “Irak ve İtalya’ya 
20 milyar Doların üzerinde 
ihracatımız var. Dolayısıyla 
tedbirlerimizi alacağız ama 

Hedef 5 yıl içinde 250 bin 
kamyoncuyla günde 30 bin 

taşımanın yönetilmesi
Endüstri 4.0 dönüşümü-

nün tüm sektörleri derinden 
etkilediğini kaydeden Tırport 
Pazarlama Direktörü Burcu 
Kale, dijitalleşme, otomasyon 
ve dashboard’larla yönetimin, 
üretimden hizmete tüm sek-
törlerde farkı yaratan güce 
dönüştüğünü belirtti. 

Tırport’un lojistik yöne-
timini uçtan uca dijitalleş-
tirdiğini ifade eden Burcu 
Kale, şunları söyledi: “Tır-
port, hayata geçirdiği inovas-
yonlarla bir taraftan lojistik 
firması ve yük sahibini ope-
rasyon yönetimi anlamında 
endüstri 4.0’a taşırken, diğer 
taraftan kamyoncuyu Tır-
port YükCepte Aplikasyonu 
ile teknoloji ile buluşturu-
yor. Tırport ile kamyoncu 
yükünü cepten bulabiliyor, 

Bu web portal ile kullanıcılar 
rezervasyondan faturalan-
dırmaya kadar tüm nakliye 
işlemlerinde gönderilerini yö-
netebilecekler. 

ruz, onların beklentisi var. 
Lojistik yollarıyla, alternatif 
güzergahlar üzerinde çalı-
şıyoruz. Yarın bütün bakan 
yardımcılarımız, diğer bakan-
lıkların bakan yardımcıları ve 
TİM’le beraber, lojistik, yeni 
güzergahlar, alternatif rota-
lar üzerinde bir toplantımız 
var. Bakan Yardımcım bugün 
Gürcistan’dan geldi, Genel 
Müdürümüz Azerbaycan’dan 
döndü. Azerbaycan’da yıl-
lık kotayı askıya aldılar, kota 
saymayacaklar. Hazar geçiş 
ücretlerinin düşürülmesi ile 
ilgili çalışma yapıyoruz. Irak 
kapısında nasıl aktarma yapa-
rız, tampon bölgede, bunun 

5-Param Tırport kart ile 
elektronik para altyapılı siste-
miyle 7/24 taşıma parası öde-
yebilme gücü,

Tırport’un kamyonculara 
sunduğu 5 yenilik ise şöyle:

1-Tırport YükCepte uy-
gulamasıyla, istediği yer ve 
zamanda, kamyonun özellik-
lerine ve beklentilerine uygun 
yüke hızlıca ulaşma, teklif 
verme imkanı,

2-Daha yolda giderken, 
akıllı algoritmaların desteği 
ile dönüş yükü bulabilme, 

Gefco Freight Forwarding, 
Global Bilişim Teknolojileri 
ve İnovasyon Direktörü Hans 
Stokman konuyla ilgili, “Gü-
nümüz pazarında nakliye yö-
netimi yapmak karmaşık ola-
biliyor. Biz müşterilerimiz için 
bu süreçleri mümkün olduğun-
ca kolaylaştırmanın yollarını 
arıyoruz. Gefco Visibility, kul-
lanıcı dostu bir arayüze sahip. 
Multimodal gönderiler için ge-
reken tüm işlevleri sunuyor. Bu 
uygulama, tüm müşterilerimiz 
için nakliye işlemlerinin tek 
adresi. Hızla değişen sektöre a-
yak uydurabilmek için müşteri 
geri bildirimlerini dikkate ala-
rak bu uygulamayı geliştirmeye 
devam ediyoruz” dedi. 

Gefco Visibility uzun sü-
redir kitap, oyun ve ambalaj 
çözümleri üreticisi olan Eska 
tarafından kullanılıyor. 

Eska’nın Global Ulaşım 
Müdürü Roelof Cuperi ko-

aktararak, yapılan çalışma-
lara ilişkin şu bilgileri ver-
di: “İran’a gidecek sebzeler, 
meyveler Mersin’de bekliyor, 
biz ihracat yapmak istiyo-

yonlarını dashboard man-
tığında, cep telefonundaki 
Tırport Kurumsal uygula-
masından 7/24 izleyebilme 
ve yönetebilme,

2-İstenilen yer ve zamanda 
anında uygun kamyon bul-
ma, kurumsal kullanıcı olarak 
onaylı ve güvenli kamyoncu 
portföyleri oluşturma, onlara 
yük önerebilme,

3-Tüm platformlardan 
(web, iOS, Android) çalışan 
ve yönetilen etkili dijital ope-
rasyon yönetimi,

4-Tırport SSL link hizmeti 
ile yükü bekleyen müşteriye 
yük ve taşıma bilgisini canlı 
izleyebileceği güvenilir link 
paylaşma imkânı,

rilerinin durumunu standart 
kilometre taşları veya kullanı-
cının iş ihtiyaçlarına uyarlan-
mış şekilde izlemelerine ola-
nak veriyor. 

Gefco Visibility, nakliye 
faaliyeti hakkında ayrıntılı ra-
porlar çıkarmak için bir rapor-
lama modülü ve en son finan-
sal bilgilere erişim sağlayan bir 
finans modülü de dahil olmak 
üzere çeşitli modüller sunuyor. 
Müşterilerin standart nakliye 
işlemlerinden herhangi bir 
sapma durumunda otomatik 
uyarılar ve bildirimler ayarla-
masına olanak tanıyan istisna 
yönetimi de mevcut. 

Aynı zamanda Gefco Vi-
sibility, akıllı hoparlör tek-
nolojisinin sağladığı sesli ko-
mutlarla müşterilerin önemli 
gönderi bilgilerini almalarını 
sağlayan Gefco’nun sesle et-
kinleştirilen gönderi izleme 
aracı Tracy’e de bağlı. 

Ticarette Alternatif Rotalar Gündemde

Tırport Lojistik Yönetimini Uçtan Uca Dijitalleştirdi

Gefco Visibility İle 
Müşterilerini Destekliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

İran, Irak, Gürcis-
tan ve Azerbaycan 
ile temas kuruldu-
ğunu, alternatif 
güzergâhlardan tam-
pon bölgelere kadar 
her türlü önlemi 
almaya çalıştıklarını 
belirten Ticaret Ba-
kanı Ruhsar Pekcan, 
“Önceliğimiz insan 
sağlığı ama ticaretin 
akışını da sağlamak 
zorundayız” dedi.    

çalışmalarını yapıyoruz. Ön-
celiğimiz insan sağlığı ama 
ticaretimize de her türlü ön-
lemi alarak, ticaretin akışını 
sağlamak zorundayız.”

3-Belirli yük sahiplerinin 
ve lojistik firmalarının “Gü-
venilir” portföylerinde yer 
alabilme, onlardan çıkacak 
yük fırsatlarından anında ha-
berdar olma,

4-Param Tırport Kart ile 
nakliye ödemelerini doğru-
dan alabilme, taşıma ve firma 
bazında cari hesaplarını takip 
edebilme, indirimli akaryakıt 
avantajlarını kullanabilme,

5-Tırport YükCepte Uygu-
lamasıyla tek tıkla U-ETDS 
raporlaması yapabilme.

nuyla igili, “Global bir üretici 
olarak, tedarik zincirimizdeki 
gönderileri yönetmenin ve ta-
kip etmenin kolaylaştırılması 
ve etkili olması bizim için çok 
önemli. Gefco Visibility, nak-
liye yönetimi sürecimizin kri-
tik bir parçası. Bu uygulama 
sayesinde, işletme genelinde 
verimlilik ve şeffaflık arttı” 
yorumunda bulundu. 

Global tedarik zinciri ge-
reksinimleriyle Gefco, Eska 
için Gefco Visibility ile şeffaf-
lık ve kullanım kolaylığından 
daha fazla yararlanabilecek-
leri bir dizi çözüm olanağı 
sunuyor. Ayrıca Eska, Tracy’i 
kullanarak kendi müşterile-
rinin beklentilerini yönetme 
ve günlük gönderilerinden 
haberdar olmaya olanak sağ-
layarak müşteri hizmeti sunan 
ilk Gefco müşterilerinden bi-
riydi. Uygulama 47 ülkede ve 
78 dilde kullanılabiliyor. 

Türkiye, 850 bini aşkın kamyonu, 1.2 Milyon 
SRC belgeli kamyoncusu, 8 bine yakın irili 
ufaklı nakliye firması ile Türkiye Avrupa’nın 
en büyük kamyon pazarı konumunda.    
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Fransa, Guatemala, Güney 
Kore, Gürcistan, Hindistan, 
Hollanda, Irak, İran İrlanda, 
İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, 
Kamerun, Kanada, Karadağ, 
Kazakistan, Kenya, KKTC, 
Kolombiya, Kosova, Kuveyt, 
Kuzey Makedonya, Letonya, 
Lübnan, Macaristan, Mısır, 
Moğolistan, Moldova, Mori-
tanya, Nepal, Nijer, Norveç, 
Özbekistan, Panama, Peru, 
Polonya, Portekiz, Slovenya, 

zenlenecek törenle sahipleri-
ne verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer 
verilen TAV Havalimanları 
İcra Kurulu Başkanı Sani Şe-
ner, “TAV olarak bugün yedi 
ülkede 14 hava limanı işletiyo-
ruz. Servis şirketlerimiz bizim 
portföyümüz dışında 23 ülke-
de yer alan 86 havalimanında 
daha hizmet veriyor. Yani 30 
ülkede 100 havalimanında 
ayak izimiz var. Geçtiğimiz yıl 
işlettiğimiz hava limanlarında 
105 milyon yolcuya hizmet 
verdik” ifadelerini kullandı.

sün 80’den fazla ülkeye yayıl-
dığı ve Çin dışındaki rotalarda 
gelecek aylardaki rezervasyon-
ların ciddi şekilde etkilendiği 
vurgulandı.

Finansal piyasaların, virü-
sün ekonomik etkisine güç-
lü tepki gösterdiği belirtilen 
açıklamada, “Koronavirüs sal-

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanlığı, yeni tip Kovid-19 
tedbirleri kapsamında 46 ül-
keye daha uçuşların durduru-
lacağını duyurdu.  Bakanlık, 
hava yolu ulaşımına yönelik 
yeni tedbir açıkladı.

Türkiye’ye uçuşları durdur-
ma kararı alan Rusya, Katar ve 
Libya ile birlikte havayolu trafi-
ği kesilen ülke sayısı 71’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı Bilim 
Kurulu’nun tavsiyesi sonrası 
68 ülkeye uçuşlarını askıya 
alan Türk Hava Yolları, iç hat 
uçuşlarının yanı sıra bu dö-
nemde sadece 5 noktaya uçuş 
yapacak. Aycı, Moskova, Adis 

TAV Havalimanları’nın işlet-
tiği İzmir Adnan Menderes, 
Ankara Esenboğa, Zagreb 
ve Üsküp havalimanları, yol-
cu memnuniyeti açısından 
Avrupa’nın en iyi hava liman-
ları arasında yer aldı.

TAV Havalimanları açık-
lamasına göre, şirket tarafın-
dan işletilen dört hava limanı, 
Dünya Havalimanları Konse-
yi (ACI World) tarafından ve-
rilen Havalimanı Hizmet Ka-
litesi (Airport Service Quality 
ASQ) ödüllerinde kendi kate-
gorilerinde ödüllendirildi.

MERKEZİ Kanada’nın 
Montreal kentinde olan U-
luslararası Hava Taşımacılığı 
Birliği’nden (IATA) yapılan 
açıklamada, koronavirüs salgı-
nının hava taşımacılığı sektö-
rüne etkisi değerlendirildi. 

Uluslararası hava yolu şir-
ketlerinin gelirlerinin bu yıl 
koronavirüsün nasıl yayılaca-
ğına bağlı olarak 63 ila 113 
milyar dolar azalabileceği 
belirtilen açıklamada, salgı-
nın bu şirketlerin kargo ope-
rasyonları üzerindeki etkisine 

Ababa, New York, Washing-
ton, Hong Kong seferlerinin 
dışındaki tüm yurt dışı uçuşla-
rını durdurulacağını ifade etti.

Koronavirüs nedeniyle Al-
manya, Angola, Avusturya, 
Azerbaycan, Bangladeş, Bel-
çika, Birleşik Arap Emirlik-
leri, Birleşik Krallık, Cezayir, 
Cibuti, Çad, Çekya, Çin, Da-
nimarka, Dominik, Ekvator, 
Ekvator Ginesi, Fas, Fildişi 
Sahili, Filipinler, Finlandiya, 

Üsküp ve Zagreb havali-
manları “2-5 milyon yolcu”, 
İzmir Adnan Menderes “10-
15 milyon yolcu” ve Ankara 
Esenboğa “15-25 milyon yol-
cu” kategorisinde ödül kazan-
dı. Ödüller, ACI tarafından 
91 ülkede 640 bin yolcuyla 
yapılan bağımsız anket sonuç-
larına göre belirleniyor. Hava 
limanları 34 farklı kritere göre 
ACI tarafından denetleniyor 
ve değerlendiriliyor.

Yolcuların değerlendirme-
lerine göre belirlenen ödüller 
eylül ayında Krakow’da dü-

ilişkin bir tahminin henüz 
mevcut olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, IATA’nın 20 
Şubat’taki tahmininde, virü-
sün etkisinin daha çok Çin pa-
zarıyla sınırlı kalması sonucu 
29,3 milyar dolarlık bir gelir 
kaybının beklendiği hatırlatı-
larak, 20 Şubat’tan beri virü-

Üstün, Twitter’dan yaptığı pay-
laşımda, “65 yaş ve üstü yolcula-
rımız, siz bizim için çok değer-
lisiniz. Sizin tecrübelerinizden 
çıkaracağımız daha çok ders var. 
Onları bizimle paylaşabilme-
niz için bu süreç sonuna kadar 
evde kalmanızı arzuluyoruz. O 
nedenle sizlerle uçuşumuza kısa 
bir ara veriyoruz” dedi.

“Evde kal” çağrısına büyük 
oranda uyulmasıyla e-ticaret 
trafiğinde artış yaşanması 

ğumuz insan kaynağı, bilgi 
birikimi ve teknolojiyle, hava 
limanı işletmeciliğinde dün-
yanın her yerinde tercih edi-
len bir marka haline geldik. 
Her yıl milyonlarca yolcuya 
en yüksek standartta hizmet 
veren tüm çalışanlarımıza te-
şekkür ediyorum.”

ACI World Genel Sekreteri 
Angela Gittens ise “Havali-
manı Hizmet Kalitesi Ödül-
leri dünyanın her yerindeki 
hava limanı işletmecileri için 
olabilecek en yüksek seviyeyi 
ifade ediyor ve yolcu deneyimi 

THY’yi harekete geçirdi. 
İç ve dış hat uçuşları büyük 
oranda azalan THY, yolcu 
uçaklarını kargo seferleri 
için yönlendirmeye başladı. 
İç hatlarda sefer yapan bazı 
yolcu uçaklarının, Turkish 
Cargo’nun “hava kargo” ta-
şımacılığı için kullanılmaya 
başladığını kaydeden Üstün, 
frekans sayılarının birkaç 
günlük sürelerle ihtiyaca göre 
belirlendiği bilgisini verdi.

konusundaki mükemmeliyete 
işaret ediyor. Rekabetin yo-
ğunlaştığı sektörde yolcu de-
neyimini iyileştirmek iş strate-
jisinin önemli bir ayağı haline 
gelmiş durumda.

Sri Lanka, Sudan, Suudi Ara-
bistan, Tayvan, Tunus, Ukray-
na, Umman ve Ürdün’e uçuş-
lar askıya alınmıştı.  

İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve 
üstü olanlar ile kronik rahat-
sızlığı bulunanların ikametle-
rinden dışarı çıkmalarını, park, 
bahçe gibi açık alanlarda do-
laşmalarını sınırlandırmasının 
ardından THY, 65 yaş ve üstü 
yolcuları taşımama kararı aldı.

THY Basın Müşaviri Yahya 

Tüm operasyonlarının oda-
ğında yolcu memnuniyetinin 
yer aldığını dile getiren Şener, 
şunları kaydetti: “Yolcuları-
mıza güvenli, hızlı ve konforlu 
bir seyahat deneyimi sunmak 
üzere çalışıyoruz. Bu amaçla, 
yolcu ihtiyaçları ve beklenti-
lerini yakından takip ederek 
inovatif çözümler üretiyoruz. 
Havalimanı işletmeciliği sek-
töründeki en yüksek standardı 
belirleyen ASQ programında 
bu yıl dört hava limanımızla 
ödül almaktan dolayı mutlu-
luk duyuyoruz. Sahip oldu-

gınının başlangıcından bu ya-
na hava yolu şirketlerinin hisse 
senedi fiyatları yaklaşık yüzde 
25 düştü. Bu düşüş, 2003 Sars 
salgınındaki düşüşten 21 puan 
daha yüksek olarak gerçekleş-
ti” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, IATA’nın bir 
senaryosuna göre, gelirlerde-
ki en fazla kaybın yaklaşık 50 
milyar dolar ile Avustralya, 
Çin, Japonya, Malezya, Singa-
pur, Güney Kore, Tayland ve 
Vietnam piyasasında görüle-
ceği aktarıldı.

Türk Hava Yolları 68 Ülkeye 
Uçuşlarını Askıya Aldı

Neo Air Türkiye’de Yatırım 
Ortaklığı İçin Mertair’ı Seçti

Havacılıkta Virüsün Faturası Büyük

TAV İşlettiği 4 Havalimanı İle Avrupa’da Zirvede

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Koronavirüs (Kovid-19)  tedbirleri kap-
samında 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğunu duyurdu. 
Daha önce de 22 ülkeyle uçuşlar durdurulmuştu.    

Almanya’ nın ‘Kargo 
Charter Brokering’ 
şirketi olan Neo Air 
Group GmbH, Tür-
kiye’deki yatırımını 
sektörün genç şirketi 
Mertair ile yaptı.    

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 
koronavirüs salgını nedeniyle hava yolu şir-
ketlerinin gelirlerinin bu yıl 63 ila 113 milyar 
dolar azalabileceğini duyurdu.    

MERTAIR Genel Müdü-
rü Erdinç Ertemel, yaptığı 
açıklamada; Almanya’nın 
en güçlü kargo broker şir-
keti olan Neo Air Group 
ile yapılan ortaklığı çok 
değerli bulduğunu ve ön-
celikli hedeflerinin; Al-
manya ve diğer Avrupa ül-

kelerindeki özel hava kargo 
taşımacılığında, Türkiye 
menşeli uçak şirketlerinin 
payının arttırılması oldu-
ğunu bildirdi.

Ertemel sözlerini şöyle 
sürdürdü, “Neo Air Group 
şirketler grubunun global 
network gücünü Türkiye 

menşeli kargo şirketlerine 
sunarak ihtiyaç duyulan 
uçak kapasite seçeneklerini 
en verimli şekilde kullan-
mayı hedeflemekteyiz.

Ülkemize yapılan yurt-
dışı yatırımların duraksa-
dığı, hatta sektörde bulu-
nan birçok İngiliz menşeli 

yabancı yatırımcının ülke-
mizdeki faaliyetlerini dur-
durduğu bir dönemde 
yapılan yatırımı kıymetli 
buluyorum ve bu kazanım-
ları geliştirmek için çaba 
sarf edeceğiz.”

Neo Air Group CEO’su 
Dr. Stefan Kohlmann, 

ise yaptığı açıklamada; 
Türkiye’nin dinamiklerine 
ve üretim gücüne inandık-
ları için bu yatırımı yaptık-
larını ve Türkiye üzerinden 
Orta Asya ve Türk Cum-
huriyetlerindeki pazar pay-
larını genişletmek hedefin-
de olduklarını bildirdi.

TAV Havalimanları
İcra Kurulu Başkanı Sani Şener
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GEÇEN hafta Türk Hava Yolları’nın 
(THY) 2019 yılı performansını a-
çıklayan Türk Hava Yolları Yönetim 
Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. 
İlker Aycı, Türkiye’nin bayrak taşıyı-
cılık görevini üstlenen THY’ye güç 
katan Turkish Cargo’nun da dünya 
devleri karşısında hem taşıdığı kargo 
hem de gelir yönüyle pozitif yönlü 
ayrıştığını dile getirdi.

Türk Hava Yolları’nın (THY) 
kargo markası Turkish Cargo’nun 
hizmetleri konusunda sorularımızı 
cevaplandıran Türk Hava Yolları Yö-
netim Kurulu ve İcra Komitesi Baş-
kanı M. İlker Aycı, global hava kar-
go taşımacılığında 26 uçakla hizmet 
verdiklerini belirterek, “Filolarımıza 
eklediğimiz yeni kargo uçaklarımızla 
birlikte dünya genelinde kargo pa-
zarında büyüme hızı en büyük şir-
ketlerden birisi olduk” dedi. “Kargo 
taşımacılığında global pazar payımız 
yüzde 4.1 oldu” diyen Aycı, son verile-
ri şu sözlerle paylaştı: “Böyle bir oran 
karşılığında taşıdığımız kargo miktar 
1.5 milyon tonun üzerine çıktı. Kargo 
gelirlerimiz yüzde 2.5 oranında art-
tı. 1.7 milyar dolarlık gelir seviyesini 
yakalamayı başardık. Dünya kargo 
pazarında yaşanan gelir düşüklüğüne 
rağmen biz gelirimizi artırarak pazar-
dan ayrıştık diyebilirim. Hava kargo 
pazarı ticari savaşlarından dolayı yüz-
de 12.3 oranında küçülme yaşarken, 
biz ise yüzde 9.2 oranında bir büyü-
meyi başardık. Artık çift haneli bü-
yüme oranlarını yakalamış oluyoruz.”

Hedefimiz ilk üçe girmek
Dünya kargo pazarında Turkish 

Cargo’nun yedinci sırada olduğunu 
kaydeden İlker Aycı, “Açıkladığım 
pazar payını ve sıralamamızı son 
derece önemli buluyoruz. Bizim he-
defimiz önce ilk 5 sonra ilk üçte yer 
almaktır” dedi.

Turkish Cargo’nun büyümesinin 
Türk sanayicisine ve Türk ihracatçı-
sına verilen bir değerin de yansıması 
olduğunu söyleyen Aycı, “Rakam-
lardaki artışların özveri, fedakârlıkla 
işini iyi yapan, güçlü aidiyat duygu-
suyla milli bayrak taşıyıcısı olmanın 
onuru ve sorumluluğu ile hareket 
eden bir şirket anlayışı ile gerçekleş-
miştir” şeklinde konuştu.

Payımız daha da artacak
Taşıdığı kargo hacmi, yeni uçuş 

noktaları ve filosuna eklediği kargo 
uçakları ile dünyanın en hızlı gelişim 
gösteren hava kargo taşıyıcısı olan 
Turkish Cargo’nun, dünyanın 126 ül-
kesindeki müşterilerine sunduğu hiz-
metlerini Türk Hava Yolları kalitesi 
ile sürdürmeye ve dünya hava kargo 
pazarındaki payını artırmaya devam 
edeceğini vurgulayan İlker Aycı, iş-
tirakleri ile birlikte yaklaşık 65 bin 
kişiye istihdam sağlayan Türk Hava 
Yolları’nın 2019 yılında, geniş uçuş 
ağı ve kuvvetli tarife yapısı ile küre-
sel bir havayolu olma kimliğini daha 
da sağlamlaştırdığını dile getirerek, 
“En son teknolojiye sahip, çevreye 
duyarlı yeni nesil uçak siparişleriyle 

2024 yılında 488 uçaklık bir büyük-
lüğe ulaşacak olan dünyanın en genç 
ve modern filoları arasında bulunan 
filomuz bugün 230’u dar gövde, 97’si 
geniş gövde ve 20’nin üzerinde kargo 
uçağı olmak üzere toplam 350 uçak-
tan oluşmaktadır” dedi.

Turkish Cargo, Çin ana karasında 
koronavirüs kaynaklı yaşanan ola-
ğanüstü durum sebebiyle geçen ay 
Guangzhou’ya (CAN) insani ve tıb-
bi yardım malzemesi ile medikal e-

kipman taşımasıyla Çin yönetimi ile 
halkının takdirini kazanmıştı. 102 
ton kapasiteli Boeing 777F kargo 
uçağıyla icra edilen charter seferler-
de; ilaç, tıbbi sınıf solunum maskesi, 
tek kullanımlık eldiven ve dezenfek-
siyon şişesi başta olmak üzere birçok 
tıbbi malzeme taşınmıştı.

Yılın en hızlı büyüyen 
hava kargo markası

Asya hava kargo pazarının en bü-
yük ve en güvenilir etkinliklerinden 

biri olarak görülen Stat Trade Times 
ödülleri için, hava kargo sektörün-
den katılımcılar, acenteler, müşteri-
ler ve global hava kargo sektör oku-
yucuları oy kullandı. Hindistan’ın 
Mumbai şehrinde gerçekleşen ödül 
töreni dünyanın dört bir yanından 
sektör profesyonelleri ve hava kar-
go firmalarını buluşturdu. ‘‘En hızlı 
büyüyen uluslararası kargo havayo-
lu’’ ödülünü, törene katılan Turkish 
Cargo personelleri birlikte aldı.

Turkish Cargo’dan Double Büyüme

Türk Hava Yolları
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 

Başkanı M. İlker Aycı
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mutlak yüzde 50’lik azalma 
hedefine ulaşmada paydaşlar-
la yakın bir işbirliğinin hayati 
önem taşıdığına dikkat çekil-
di. DFDS, yeni teknolojiler 
ve fosil yakıt alternatifleri yo-
luyla gelecekteki gemilerine 
yönelik uzun vadeli çözüm-
ler geliştireceğine de dikkat 
çekti. DFDS’in biyoyakıt 
üreticisi Mash Energy’ye 
yaptığı yatırım, alternatif ya-
kıtlar bulmak, test etmek ve 
ölçeklemek konusuna verdi-
ği önemi gösteriyor. Mash 
Energy’nin geliştirdiği Co2 
yönünden nötr biyoyakıt ge-

bu güçlü noktada, 2020 yılı 
itibarıyla iç piyasa denizcilik 
sektöründe de faaliyete başlı-
yoruz. Bu sayede yurt içi yük ve 
yolcu taşıması yapan denizcilik 
şirketlerinin, turizm tekneleri-
nin ve balıkçıların ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek hizmet ve 
rekabetçi yaklaşımımızla iç pi-
yasa denizcilik sektöründe de 
fark yaratacağımız inancımız 
çok yüksek” diye konuştu.

Uluslararası pazarlarda ve 
Türkiye’de denizcilik ve enerji 
sektöründe her zaman kaliteli 
hizmet vermeyi hedefleyen 
Socar Marine’e, liderliğe giden 
yolda en büyük sinerjiyi, So-
car Türkiye’nin hayata geçir-
diği dev projeler kazandırdı. 
2018’de devreye giren ulusla-
rarası çaptaki enerji projeleri 
Tanap ve Star Rafineri’nin 
yanı sıra Petkim ve Socar 
Depolama’nın sahip oldu-
ğu limanlar ile Socar Termi-
nal’deki gemilere hizmet veren 
ve dünyanın önde gelen enerji 
şirketlerinden bir olan Socar, 
denizcilik alanında da önemli 
şirketleri arasında yer alıyor. 
Socar Marine, markasını güç-
lendirerek sadece Türkiye’nin 
değil, Akdeniz Çanağı’nın en 
büyüğü olma yolunda sağlam 
adımlarla ilerliyor.

DFDS, raporda Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kal-
kınma Hedefleri’nin beşiy-
le bağlantılı olan, ‘Çevresel 
Ayak İzi’nin azaltılmasına 
yönelik çalışmalarına hız ka-
zandırdığını duyurdu. Şirket 
2008’de asgari değer olan mil 
başına 17.5 gram Co2 salını-
mını 2030 yılında yüzde 45.1 
azaltarak 9.6 gram Co2 değe-
rine düşürecek. Ayrıca biyo-
yakıt üreticisi MASH Energy 
ile alternatif yakıtlar bulmak 
konusunda iş birliği yapılıyor.

Denizcilik ve lojistik alan-
larında Avrupa’nın lider fir-
ması Danimarkalı DFDS, 
2019 yılı sürdürülebilirlik 
raporunu açıkladı. DFDS, 
raporda kurumsal sosyal so-
rumluluğu şirket stratejisine 
entegre etme çalışmalarını 
hızlandırdığını aktarıyor. Şir-
ket ayrıca raporda 2023 yılı-
na dek cinsiyet çeşitliliğinde 
yüzde 30 düzeyine ulaşmayı 
hedeflediğini de açıkladı. Bu 
hedefler doğrultusunda İcra 
Kurulu’na Ekim 2019 itibari 
ile İnsan Kaynaklarından so-
rumlu olarak Anne-Christi-
ne Ahrenkiel ve Ocak 2020 

SOCAR Marine, uluslararası 
denizcilik yakıtlarında pazar 
payını büyüttü. Türkiye’nin 
en büyük doğrudan dış yatı-
rımcısı Socar Türkiye’nin ya-
tırımlarına paralel olarak hızla 
büyüyen markası Socar Ma-
rine; uluslararası denizcilik 
yakıtları alanında sektör lider-
liğine yükseldi. Socar Marine, 
2019 yılında uluslararası de-
nizcilik yakıtlarında 600 bin 
tonluk satış hacmini aştı. Türk 
boğazlarından transit geçen ve 
Türkiye limanlarında yük ope-
rasyonları yapıp yurt dışına 
çıkış ya da giriş yapan gemile-
re satışı kapsayan bu hacimle; 
şirketin pazardaki payı da yüz-
de 25’in üzerine çıktı.

Türkiye’de 7 yıldır deniz-
cilik yakıtı satışı faaliyetlerini 
sürdürdüklerini dile getiren 

itibari ile Finanstan sorumlu 
olarak Karina Deacon atandı.

2019 yılı iklim değişikli-
ğiyle mücadele ihtiyacının 
aciliyetinin dünya gündemin-
de giderek artarak yer bul-
duğu bir yıl olurken, DFDS, 
sosyal sorumluluk stratejisini 
sera gazı salınımını azaltmada 
ilerici bir yaklaşım izleyerek 
oluşturdu. Rapor, geleceğe 
yönelik iddialı Co2 salınım 
hedefleri ortaya koyuyor. 
DFDS, groston-deniz mili 
başına Co2 salınımını 2023 
yılında 12,4, 2030 yılında ise 
9,6 seviyesine düşürmeyi he-
defliyor. DFDS, bu doğrul-
tuda Uluslararası Denizcilik 
Örgütü’nün Co2 salınımları-
nın 2030 yılına dek yüzde 40 
azaltılması hedefiyle uyumlu 
bir şekilde, 2008 yılındaki re-
ferans değerlere kıyasla 2030 
yılına dek yüzde 45,1 oranın-
da düşüş hedefliyor.

Alternatif yakıt için
iş birlikleri

Raporda hem şirket olarak 
belirledikleri hedeflere hem 
de Uluslararası Denizcilik 
Örgütü tarafından belirle-
nen sera gazı salınımlarında 

Socar Marine Deniz Satışları 
Direktörü Zeki Tarakçı; “Sek-
törde genç bir oyuncu olma-
mıza rağmen, üstün ürün ve 
hizmet kalitesi anlayışımız, 
müşterilerimizi ve onların ih-
tiyaçlarını odağımızda tutu-
ğumuz yaklaşımımız ile kısa 
sürede uluslararası denizcilik 
yakıt alanında liderliği ya-
kaladık. Bugün Türkiye’nin 
Karadeniz, Marmara Denizi, 
Ege ve Akdeniz bölgelerinin 
tamamındaki fiziksel ikmalle-
rimiz yanı sıra Cebelitarık’tan 
Singapur’a, Rotterdam’dan 
Güney Afrika’ya kadar tüm 
uluslararası limanlarda ger-
çekleştirdiğimiz ikmallerimiz 
ile Socar Marine markasının 
uluslararası arenadaki varlığını 
her geçen gün daha yüksek se-
viyelere taşıyoruz. Geldiğimiz 

yeni arıtma sistemi, yıl içeri-
sinde teslim alınan yeni de-
nize indirilmiş beş gemide de 
hâlihazırda yer alıyor. Balast 
suyu arıtma sistemleri saye-
sinde farklı bölgeler arasında 
hizmet veren gemilerin balast 
sularıyla taşınabilen potansi-
yel istilacı türlerin yayılma-
larının önlenmesi sağlanıyor. 
DFDS, araştırmacılarla da iş 
birliklerini sürdürerek feri-
botlarından toplanan verilere 
erişim sağlıyor. DFDS, bu sa-
yede bilimsel araştırma ortak-
larının denizde birçok farklı 
alanda araştırmalar yapmala-

rına olanak tanıyor. DFDS’in 
okyanuslardaki yaşamı koru-
ma konusundaki çalışmaları 
arasında petrol sızıntılarını 
engellemek için ihtiyaç duyu-
lan her yerde yetkin personel 
görevlendirmesi ve faaliyette-
ki gemilerinde çarpışma önle-
me, hava tahmini ve uyarılar 
için gelişmiş teknik sistemler 
kullanması da yer alıyor.

Kükürdün azaltılması 
Yakıt emisyonları, insan ve 

hayvan solunum sistemlerine 
zarar veren ve asit yağmur-
larının temel sebeplerinden 
olan kükürt dioksit (So2) 
içeriyor. DFDS, bu sorunu, 
hava temizleme sistemleri ko-
nusunda öncü çalışmalarıyla 
çözmeyi hedefliyor. 1 Ocak 
2020’de, denizcilikte kullanı-
lan yakıtlardaki azami kükürt 
içeriğini sınırlayan yeni ve 
daha katı kurallar yürürlüğe 
girerken, DFDS, gaz temizle-
yici sistemlerin kullanımında 
sektörün önde giden şirket-
lerinden biri olmaya devam 
ediyor. 2009 yılında, Ficaria 
Seaways’da kurulan ilk DFDS 
sistemi de başarılı bir şekilde 
ilk 10 yılını tamamladı.

milerde kullanılacak. DFDS, 
alternatif yakıtı 2020 yılında 
test etmeyi amaçlıyor.

DFDS gemilerindeki ana 
makinelerin yeni çevre stan-
dartları ile uyumlu hale geti-
rilmesi ve gemilerin hepsinin 
2020 küresel sülfür düzenle-
melerine uyacak şekilde gaz ya-
lıtım sistemleriyle (scrubber) 
donatılması için 50 milyon 
Avro değerinde yatırım yapıldı. 

DFDS, ayrıca filolarındaki 
gemilere balast suyu arıtma 
sistemleri kurmayı da sür-
dürüyor. 2019 sonuna dek 
üç DFDS gemisine eklenen 

DFDS Çevresel Ayak İzini Azaltmayı Hedefliyor

Socar Marine’nin
Pazar Payı Büyüyor

Körfez Limanlarından
73 Milyon Yük Taşındı

Denizcilik ve lojistikte Avrupa’nın lider firması 
Danimarkalı DFDS, 2019 global sürdürülebilirlik 
çalışmalarını içeren raporunu açıkladı.     

İMEAK Deniz Ticaret 
Odası (DTO) Kocaeli Şube 
Başkanı Vedat Doğusel yap-
tığı açıklamada, sanayi kenti 
olarak bilinen Kocaeli’nin, 
105 kilometre Marmara 
Denizi’ne, 70 kilometre 
Karadeniz’e sınırı bulundu-
ğunu belirterek, kentin ge-
çiş güzergahında olmasının 
önemli olduğunu söyledi.

Kocaeli’nin, deniz ticare-
tinde daha aktif rol oynaya-
bilmesi ve bu alandaki ticari 
değerlerinin ortaya çıkarıl-
masını amaçladıklarını an-
latan Doğusel, şöyle devam 
etti: “Denizcilikte her me-
deniyet, ileriye gittiği vakit 
çok şeyler kazandı. Kocaeli, 
liman kenti. 34 limanımız 
var. İnanılmaz bir bölge. Böl-
ge, Türkiye’nin dörtte birine 
eş değer diyoruz. Bunu ge-
len gemi sayısından, ithalat, 
ihracat rakamlarından anlı-
yoruz. Kentimizde misafir 
ettiğimiz gemi sayısı yaklaşık 
8 bin 800. Çok ciddi bir ra-
kam. Her sene ortalama 73 
milyon ton taşıma kapasite-
sine erişiyorduk. Bu sene de 
aynı rakama eriştik. Mükem-
mel bir yerdeyiz. 14 organize 
sanayi bölgemiz var. Hemen 
yanı başımızda İstanbul var, 

Tuzla ve Yalova tersaneler 
bölgeleri var. Kendi içinde 7 
tersanesi olan, 100 kilometre 
alan içinde her yere ulaşabi-
len müthiş denizci kenti... 
Sanayi kuruluşlarının bize 
sağladığı çok ciddi ivmeler 
var. Gemi inşa, deniz taşıma-
cılığı, limanlar ve bunların 
doğurmuş olduğu yan mes-
lek kurumlarıyla Türkiye’ye 
örnek olan bir kent konu-
munda. Kocaeli, iç denizi 
olan en güzel kentlerden biri. 
Okyanusa ulaşabilecek bir 
altyapımız var. 2 boğazla, her 
yere gidebiliyoruz.”

“Kocaeli’de deniz 
sanayisinde üretim yapılan 

bütün kollar bulunuyor”
Doğusel, Kocaeli’de de-

niz taşımacılığının yanı sıra 
deniz sanayisinde üretim 
yapılan bütün kolların bu-
lunduğunu kaydetti. Deniz-

cilik sektöründe de kalifiye 
eleman sıkıntısı yaşandığını 
aktaran Doğusel, bu alanda 
sektörün ihtiyaçlarına yö-
nelik eğitimler düzenledik-
lerini ve nitelikli personel 
sayesinde istihdamın artırı-
lacağını dile getirdi. 

İMEAK DTO Kocaeli 
Şubesi hizmet binasının 
geçen yıl, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da 
katıldığı törenle açıldığını 
hatırlatan Doğusel, “Şu an 
315 üyemiz var. Üyeleri-
miz, denizciliğe yön veren 
firmalar. Üyelerimizin he-
men hemen hepsi, global 
pazarda yer alan üyeler. 
Üyelerimizin hepsi, Koca-
eli ruhunu hisseden üyeler. 
Kocaeli halkının da deniz-
ciliğe verdiği önemin daha 
da arttığını görüyoruz” ifa-
delerini kullandı. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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TCDD Taşımacılık Genel 
Müdürü Kamuran Yazıcı top-
lantının kapanış konuşmasın-
da, kuruluşun merkez ve taşra 
teşkilatının üst ve orta kademe 
yöneticileriyle bir araya gelmek-
ten, karşılıklı fikir alışverişin-
de bulunmaktan, onları daha 
yakından tanımaktan dolayı 
büyük bir memnuniyet duydu-
ğunu belirterek şunları söyledi: 

TCDD Genel Müdür Yardım-
cısı Metin Akbaş, SummITS 
2’nci Uluslararası Akıllı Ulaşım 
Sistemleri (AUS) Zirvesi’nde 
sunum gerçekleştirdi.

SummITS 2’nci Uluslararası 
Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) 
Zirvesi 11.03.2020 tarihinde 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumunda (BTK) düzenlen-
di. Zirvenin açılış konuşmasını 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 

“Demiryolu taşımacılığının ser-
bestleştirilmesiyle devlet eliyle 
kurulan TCDD Taşımacılık 
Genel Müdürlüğümüzün bu ilk 
koordinasyon ve istişare toplan-
tısında 2019 yılı faaliyetlerimizi 
masaya yatırdık. Vatandaşları-
mıza daha kaliteli, daha güzel, 
daha iyi hizmet sunabilmek, 
yolcu ve yük taşımacılığımızı 
daha da ileri bir noktaya taşı-

Mehmet Cahit Turhan yaptı. 
Teknolojik bir çağda yaşan-

dığını, bu nedenle her şeyin baş 
döndürücü bir hızla geliştiğini 
ve değiştiğini kaydederek, “Bu 
gelişime ve değişime ayak uydu-
ramayan toplumlar maalesef geri 
kalmış ülkeler arasındaki yerini 
almak zorunda kalıyor. Bugün 
artık ülkelerin gelişmişlik sevi-
yeleri, erişim altyapısıyla doğru 
orantılı. ‘Kişi başına düşen milli 

mak için değerlendirmelerimizi 
yaptık. Günde 682 yolcu, 170 
yük treni ile milyonlarca yolcu-
yu, binlerce ton yükü gideceği 
yere ulaştırmak için yaklaşık 12 
bin personelimizle 7/24 365 
gün ulaştırma hizmeti vermek 
hiç de kolay değildir. Teknoloji 
ne kadar gelişirse gelişsin hiz-
met kalitesini etkileyen birinci 
unsur yönetim anlayışı ve insan 
niteliğidir. Bu bakımdan bizim 
yönetim anlayışımızda en iyisini 
yapmak vardır. Bunu birlikte ba-
şaracağız. İnsan kalitemizi daha 

gelir, okur-yazar oranları’ gibi 
değerler, çağdaş medeniyet sevi-
yelerini belirlemekte yeterli ol-
muyor” ifadelerini kullandı. 

Zirvenin ikinci günü “Trafik 
Sistemleri İçin AUS” oturumu 
yapıldı. Moderatörlüğünü İs-
tanbul Ticaret Üniversitesin-
den Prof Dr. Mustafa Ilıcalı’ 
nın yaptığı oturumda TCDD 
Genel Müdür Yardımcısı Me-
tin Akbaş bir sunum yaptı. 

da iyileştirmek için eğitimlere 
önem vereceğiz. Kamu kurumu 
ve kamu personeli olduğumu-
zun bilinci içerisinde vatandaş-
larımıza en iyi hizmeti vermek 
için kaynaklarımızı en verimli, 
en etkin şekilde kullanacağız.”

“ Yöneticilerimiz sahada 
olmaya devam edecek”

Lojistik Master Planında 
demiryolu sektörünün ana 
omurga olduğuna vurgu yapan 
Yazıcı, 2023 yılı hedeflerinde 
yeni yüksek hızlı demiryolu 
hatlarının devreye gireceği-
ni, mevcut sistemin tamamen 

Demiryollarında Akıllı Ula-
şım Sistemleri Uygulamaları 
sunumunda demiryollarında 
yapılan akıllı ulaşım sistemleri 
uygulamaları, yapılan yenilikle-
ri hakkında bilgi verdi. Karşılık-
lı soru-cevapla yönetilen oturu-
ma Karayolları Genel Müdürü 
Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Em-
niyeti Genel Müdürü Durmuş 
Ünüvar ve TÜVTÜRK Genel 
Müdürü Kemal Ören katıldı.

elektrikli ve sinyalli hale gel-
mesiyle konvansiyonel hatlarda 
yolcu tren seferlerinin ve BTK 
hattı başta olmak üzere yük 
taşımacılığının artacağını be-
lirterek,” TCDD Taşımacılık 
Genel Müdürlüğü olarak de-
miryolu tren işletmeciliğini gö-
rev ve sorumluluk alanlarımız 
gittikçe artmaktadır. Her kade-
medeki arkadaşımın bu görev 
ve sorumluluğun bilincinde 

olarak güvenli, kaliteli hizmeti 
vermek için çaba göstereceğine 
inanıyorum. 164 yıllık demir-
yolu kültürü ve bilgi birikimi 
ile bunu hep birlikte başaraca-
ğımıza eminim” dedi.

Genel Müdür Yazıcı, yöne-
ticilerin sahada olmaya devam 
ederek, vatandaşlara en iyi hiz-
meti vermek için denetimlerini 
daha sık yapmaları konusunda 
talimat verdi. 

TCDD Taşımacılık 2019 Değerlendirmesi Yapıldı

Ankara-Samsun Hızlı Tren 
Projesinde Son Aşamaya Gelindi

TCDD AUS Zirvesine Katıldı 

TCDD Taşımacılık 
Genel Müdürlüğü 
1’inci Koordinasyon 
ve İstişare Toplantısı 
Ankara’da 
gerçekleştirildi.     

SAMSUN’DAKİ program-
larının ardından Çorum’a ge-
len Bakan Turhan, Karadeniz 
Bölgesi’ni İç Anadolu’ya bağla-
yan en önemli güzergahlar ara-
sında yer alan Çorum-Osman-
cık karayolundaki Kırkdilim 
mevkisinde, yaklaşık 570 mil-
yon liralık yatırımla inşa edilen 
Kırkdilim Tünelleri şantiyesini 
ziyaret etti.

Turhan, Çorum’u Osman-
cık, Dodurga, Laçin ve Kar-
gı ilçelerine bağlayan, aynı 
zamanda Sinop’tan başlayıp 
Boyabat, Kargı, Osmancık, 
Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğ-
de üzerinden Akdeniz’e ulaşan 
kuzey-güney aksının önem-
li parçasını oluşturan yolun 
kısaltılması ve kolayca aşıla-
bilmesi için hayata geçirilen 
3 tünelin durumu hakkında 
Karayolları Genel Müdürü 
Abdulkadir Uraloğlu ile mü-
teahhit firma yetkililerinden 
bilgi aldı.

Daha sonra yapımı devam 
eden Çorum-Laçin Karayo-
lunda incelemede bulunan 

Turhan, Celilkırı mevkisinde, 
yapımına 1996’da başlanan an-
cak ödenek yetersizliği nede-
niyle yarım kalan havalimanı 
inşaatı ve yerini de inceledi.

Bakan Turhan, burada İl 
Özel İdaresi Genel Sekreteri 
Recep Çıplak ve milletvekille-
rinden, daha önce yapılan ça-
lışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ankara Karayolu üzerindeki 

Hitit Üniversitesi Erol Olçok 
Eğitim ve Araştırma Hastane-
sinin bulunduğu bölgeye ya-
pılması düşünülen alt geçit için 
inceleme yapan Turhan, daha 
sonra Çorum-Ortaköy Kara-
yolunda sürdürülen yol yapım 
çalışmalarını da inceledi.

Çorum’un her alanda ge-
liştiğini ifade eden Turhan, 
Bakanlık olarak bu gelişmeye 

paralel kentteki ulaşımla ilgili 
yatırımları yerinde inceledik-
lerini söyledi. Turhan, kentin 
en büyük beklentilerinden bi-
ri olan hızlı tren konusundaki 
gelişmelere değinerek, şöyle 
konuştu: “Çorumumuz, hız-
lı tren bekliyor. Ankara’dan 
Samsun’a hızlı tren projesinde 
son aşamaya gelmiş bulunuyo-
ruz. Yıl sonuna kadar projenin 

tamamlanıp yapım çalışmaları 
için ihale hazırlıklarına baş-
lıyoruz. Yılsonunda projenin 
tamamlanmasıyla birlikte in-
şallah Delice-Çorum-Samsun 
arasının ihalesini de yapıp ça-
lışmalara başlayacağız.”

Kentte demiryolundan son-
ra en büyük beklentinin hava-
alanı olduğuna dikkati çeken 
Turhan, “Çorum’un beklediği 
önemli bir ulaşım hizmeti de 
2000’li yıllarda başlamış ancak 
yatırım programından çıkar-
tılmış olan havaalanı projesi. 
Bunu da yerinde gördük, in-
celedik. Burayla ilgili olarak 
projenin güncellenmesinden 
sonra yatırım programına 
alıp havaalanımızı da inşallah 
Çorum’a kazandırmayı planlı-
yoruz” bilgisini paylaştı.

Bakan Turhan, sanayisi, tica-
reti, özellikle ihracatı diğer ille-
re göre yüksek olan Çorum’a 
bu hizmeti kazandırmanın hü-
kümetlerinin boynunun borcu 
olduğunu belirterek, şöyle de-
vam etti: “Hayırlı uğurlu olsun. 
2000’li yılların başında bir ha-
vaalanı projesi yapılmış, yüzde 
24,17’lik bir fiziki gerçekleşme 
de olmuş. O havaalanının ölçü-
leri bugünkü Çorum’un ihti-
yaçlarını karşılayacak ölçülerde 

değil. 30 metre genişliğinde ve 
2 bin 10 metre uzunluğunda 
bir piste sahip havaalanı. Biz 
yeni havaalanını güncel şart-
lara göre yapmak istiyoruz. 
Boyutlarını arkadaşlarımız ye-
niden yerinde inceleyecek. Ge-
nel Müdürümüze talimatı ver-
dim. Bunlar yapıldıktan sonra 
yatırım programına alıp hep 
birlikte süreci yürüteceğiz. Biz 
milletimize verdiğimiz hiçbir 
sözü yerde bırakmadık.” 

Karadeniz Bölgesi’ni İç 
Anadolu’ya bağlayan en önem-
li güzergahlar arasında yer alan 
Çorum-Osmancık Karayolun-
da yaklaşık 570 milyon liralık 
yatırımla inşa edilen Kırkdilim 
Tünelleri ile yaklaşık 60 kilo-
metrelik bölünmüş yolun ge-
lecek yıl tamamlanarak trafiğe 
açılacağını anlatan Turhan, ay-
rıca Çorum’da trafiğin yoğun-
laştığı bazı noktalarda köprülü 
kavşaklar yapılacağını söyledi.

Turhan, daha sonra Vali 
Mustafa Çiftçi, AK Parti Ço-
rum Milletvekilleri Ahmet 
Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya 
ve Erol Kavuncu, Belediye 
Başkanı Halil İbrahim Aşgın 
ve bürokratların da katılımıyla 
basına kapalı değerlendirme 
toplantısı gerçekleştirdi.
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görülüyor. Bölgesel taşımacı-
lık kamyonlarında kabin ge-
nellikle bir mobil ofis görevi 
görürken, inşaat kamyonları 
sağlam ve pratik çalışma ekip-
manlarıdır. Bu nedenle görüş, 
konfor, ergonomi, gürültü se-
viyesi, manevra kabiliyeti ve 
güvenlik, tüm yeni kamyon 
modellerini geliştirirken kilit 
odak noktaları 
olarak belir-
lenmiş. 

Volvo FM ve Volvo FMX
Yeni Volvo FM ve Volvo 

FMX’in yepyeni bir kabinin 
yanı sıra, tüm Volvo model-
lerinde bulunan aynı gösterge 
tablosu işlevlerinin birçoğu 
mevcut. Daha iyi konfor ve 
daha fazla çalışma alanı sağ-
lamak için iç hacimleri bir 
metreküp kadar arttırılmış 

TAŞIMACILIĞA yönelik 
beklenen artan talep, dünya 
çapında yetenekli sürücüle-
rin bulunabilirliği konusunda 
baskı oluşturuyor. Örneğin 
Avrupa’daki, tüm sürücü ih-
tiyacının yüzde 20’sinin boş 
olduğunu gösteriyor. Müş-
terilerin en iyi sürücüleri işe 
alıp elde tutmalarına yardım-
cı olmak için Volvo Trucks, 
nitelikli sürücüler açısından 
daha güvenli, daha verimli ve 
daha dikkat çekici olan yeni 
kamyonlar geliştirmeye odak-
landığı kaydediliyor. 

Volvo Trucks Genel Mü-
dürü Roger Alm sözlerini 
şöyle sürdürüyor: “Kamyon-
larını güvenli ve verimli bir 
şekilde kullanan sürücüler, 
tüm nakliye şirketleri için 
paha biçilemez değerdirler. 
Sorumlu sürüş davranışı, 

hem Co2 emisyonlarının ve 
yakıt maliyetinin azaltılma-
sına hem de kaza, yaralanma 
ve planlanmamış duraklama 
riskini azaltmaya yardımcı 
olur. Yeni kamyonlarımız, 
sürücülerin çok daha güvenli 
ve verimli bir şekilde çalışma-
sına yardımcı olacak ve en iyi 
sürücüleri şirketlerinde bu-
lundurmak için rekabet eden 
müşterilerimize daha güçlü 
argümanlar sunacak.”  

Göreve göre değişen
kabin özellikleri

Volvo Trucks ürün yel-
pazesindeki çeşitli kamyon 
modelleri, birçok farklı kabin 
modeliyle sunulur ve çok çe-
şitli uygulamalar için optimi-
ze edilebilir. Uzun yol kam-
yonlarında kabin genellikle 
sürücünün ikinci evi olarak 

tişim arayüzüne sahip. Sürücü-
nün ihtiyacı olan bilgiyi her an 
seçmesini kolaylaştıran 12 inç-
lik bir ekranı bulunan gösterge 
tablosu tamamen dijitaldir. 
Sürücünün kolayca erişebilece-
ği; infotainment, navigasyon, 
taşıma bilgileri ve kamerayla 
izleme özelliği sunan 9 inçlik 
ek bir yan ekran bulunuyor. 
İşlevler direksiyon simidi üze-
rindeki düğmeler aracılığıyla, 
sesle kumanda yoluyla veya do-
kunmatik ekran ve ekran kont-
rol paneli ile kontrol edilebilir.

Volvo FH ve Volvo 
FH16’da güvenlik, adaptif 
uzun farlar gibi işlevlerle daha 
da geliştirilmiş. Volvo Trucks, 
bu çözümü piyasaya süren 
ilk kamyon üreticisi. Sistem, 

kamyon karşıdan gelen trafiğe 
veya başka bir araca arkadan 
yaklaşırken LED uzun farın 
seçilen bölümlerini otomatik 
olarak devre dışı bırakarak 
karayollarını kullanan tüm a-
raçlar için güvenliği arttırıyor.

Ayrıca aracın sürüşü, 0 km/
saate kadar düşük hızlar için 
geliştirilmiş Adaptif Hız Sa-
bitleyici (ACC) ve yokuş aşağı 
hızı korumak için ekstra fren 
gücü gereken durumlarda ser-
vis frenlerini otomatik olarak 
etkinleştiren yokuş iniş hız sa-
bitleyici ile kolaylaştırılır. Acil 
Durum Fren Destekli Çarpış-

ma Uyarısı ve Elektronik Sta-
bilite Kontrolü gibi güvenlik 
özellikleri için bir ön koşul o-
lan Elektronik Kontrollü Fren 
Sistemi (EBS) artık yeni kam-
yonda standart olarak sunulu-
yor. Şerit Koruma Yardımı ve 
Stabilite Yardımı güvenlik sis-
temleriyle birlikte Volvo Dina-
mik Direksiyon da bir seçenek 
olarak mevcut. Yol işaretlerini 
tanıma sistemi sollama kısıtla-
maları, yol türü ve hız sınırları 
gibi yol trafik işaretlerini tespit 
ediyor ve bunları gösterge tab-
losunda görüntülüyor.

Görüş, kamyonun yan kıs-
mı için yan ekranda tamamla-
yıcı bir görüş sunan bir yolcu 
köşe kamerasının eklenmesiy-
le daha da iyileştirilebilir.

Verimli motorlar ve 
alternatif yürüyen aksamlar

Yakıt iyileştirme talebi, U-
zun Yol Yakıt Paketi bulunan 
D13TC Euro 6, D kademesi 
için dizel ve AdBlue maliyet-
lerini Uzun Yol Yakıt Paketi 
bulunmayan D13 eSCR Euro 
6, D kademesi ile karşılaştıra-
rak hesaplanır. Gerçek yakıt 
ekonomisi sürücü deneyimi, 
hız sabitleyici kullanımı, ara-
cın teknik özellikleri, araç yü-
kü, gerçek coğrafi özellikler, 
araç bakımı ve hava koşulları 
gibi birçok faktöre bağlı ola-
rak değişiklik gösterebilir.

ve daha geniş pencereler, al-
çaltılmış kapı hattı ve yeni ay-
nalar sayesinde görüş daha iyi 
hale getirilmiş. 

Direksiyon simidi, sürüş 
pozisyonunun daha büyük 
ölçüde ayrı ayrı ayarlanması-
nı sağlayan yatırılabilir kolon 
işlevi ile donatılmış. Yataklı 
kabin içindeki alt yatak ön-

cekinden daha yükseğe yer-
leştirilmiştir, bu da daha 

fazla konfor sağlar 
ve yatağın altında 
ek saklama alanı 
oluşturur. Yataksız 
kabinde, arka duvar-

daki kabin içi aydın-
latmayla birlikte yeni, 

40 litrelik saklama bölmesi 
bulmuyor. Soğuğu, sıcağı ve 
gürültü rahatsızlığını engelle-
meye yardımcı olan güçlendi-
rilmiş yalıtım sayesinde kabin 
konforu daha da artırılırken, 
karbon filtreli algılayıcı kont-
rollü iklim ünitesi her koşulda 
iyi hava kalitesi sağlıyor.

Tüm modellere 
yeni sürücü arayüzü 

 Sürücü alanı şimdi farklı 
işlevlerin gözden geçirilip yö-
netilmesini kolaylaştırmayı a-
maçlayan, böylece daha az stres 
ve dikkat dağınıklığına neden 
olan tamamen yeni bilgi ve ile-

Yeni Nesil Volvo Trucks
Kamyon ve Çekiciler Tanıtıldı

Volvo Trucks Genel Müdürü 
Roger Alm

VOLVO TRUCKS AMİRAL GEMİSİ  FH16

YENİ NESİL VOLVO TRUCKS 
TASARIMINDA TÜRK  İMZASI

YENİ FH16 modelinin karakte-
ri ve mirası şelale temalı ızgara 
ile güçlendirilirken, far panelleri 
araca hem gelişmiş aerodinamik 
hem de kendinden emin bir duruş 
kazandırmak için hafif dışa baka-
cak şekilde tekrar yerleştirilmiş. 

İç mekân, özellikle sürücü-
ler düşünülerek tasarlanmış ve 
hem görünüm hem de kalite ve 
seçkinlik hissine sahip yeni renk 
vurguları ve döşemeyle güncel-
lenmiş. Geliştirilmiş ön konsol, 
yeni pratik saklama alanları ve 
tamamen dijital 12 inç yüksek 
çözünürlüklü gösterge tablosu 
içerir. Sürücü, sürüş durumuna 
ve gösterilmesini tercih ettiği 
bilgilere bağlı olarak dört farklı 

ekran görünümü arasında se-
çim yapabilir.

Sürücü alanı infotainment, 
navigasyon yardımı, taşıma 
bilgileri ve kamerayla izleme 
özelliği sunan 9 inç yan 
ekranla donatılabilir. 
Ekrana sürücünün 
bulunduğu konum-
dan kolayca erişebi-
lir. Etkileşim birkaç 
farklı yoldan 
sağlanabilir. 
direksiyon 
simidinde-
ki sezgisel 
olarak yer-
leştiri lmiş 
düğmeler-

le, sesle kumanda yoluyla veya 
doğrudan dokunmatik ekran ve 
ekran kontrol paneli ile. Hem 
gösterge tablosu hem de yan 
ekran çok sayıda dilde mevcut.

Yeni kam-
yonlar-

da, I-Shift vites seçme kolu 
birinci sınıf standarda göre 
yeniden tasarlanmıştır ve op-
timize edilmiş performans 
için aydınlatılmış vites seç-
me sembolleri ve yeni sürüş 
modları içerir. Daha fazla ön 
aks yük kapasitesi ve daha iyi 
dönüş açılarıyla avara ve itici 
akslar, yeni Volvo FH16’nın 
hem manevra kabiliyetini hem 
de verimliliğini artırır. Özellikle 
zorlu operasyonlar için 38 ton-
luk yeni bir bogi de mevcut.

Yeni Volvo FH16,  geliştiril-
miş manevra kabiliyeti ve da-
ha fazla sürücü desteği ile 750 
hp kadar güce sahip 16 litrelik 
motoru bir araya getiriyor.

YENİ kamyonun dış tasarı-
mı, kamyonların temel aldığı 
akıllı teknolojileri yansıtan 
kristal benzeri efektlere sa-
hip V şeklinde farlarla ön 
plana çıkıyor. Volvo amiral 
gemisi olan FH16 modelinin 
güçlü karakteri ve mirası şe-
lale temalı ızgara ile güçlen-
dirilirken, far panelleri araca 
hem gelişmiş aerodinamik 
hem de kendinden emin bir 
duruş kazandırmak için hafif 
dışa bakacak şekilde tekrar 
yerleştirilmiş.

Volvo Trucks Dış Tasarım 
Sorumlusu İsmail Ovacık, 
“Yeni Volvo FH16’da, önceki 
nesillerimizin en ikonik ta-
sarım öğelerini yeniden ta-
sarladık ve bunları daha da 
geliştirdik. Örneğin, yeni yük-
sek teknoloji ürünü farlarla 
imzamız niteliğindeki güçlü 

ışığı bir üst seviyeye taşırken, 
kamyonun ön kısmının ta-
mamı daha güçlü bir izlenim 
bırakmak için tekrar elden 
geçirildi” diye açıklıyor.

Dizel motorlar farklı emis-
yon standartlarıyla sunul-
maktadır. Euro 6, D Kademesi 
D16K 550 hp/2800 Nm, 650 
hp/3150 Nm ve 750 hp/3550 
Nm seçenekleriyle sunulur.

Volvo Trucks Dış Tasarım 
Sorumlusu İsmail Ovacık

Volvo Trucks; Volvo FH, FH16, FM ve FMX modellerini yenileyerek tanıttı. Volvo Trucks Genel 
Müdürü Roger Alm, “Bu ileriye dönük büyük yatırımla gerçekten gurur duyuyoruz. Amacımız, 
müşterilerimizi daha da rekabetçi hale getirerek onların en iyi iş ortağı olmak ve gitgide 
zorlaşan bir pazarda en iyi sürücüleri şirketlerinde bulundurmalarına yardımcı olmaktır” dedi.      

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Krone 2019’da 2 Bin 844 Adet Treyler Sattı
TÜRKİYE’DE üretime başladığı 
2012 yılından beri istikrarlı bir şekilde 
satış adetlerini arttıran Krone, 2019 
yılında da satışlarını arttırmayı başar-
dı. Yüzde 27 daralan Türkiye treyler 
pazarında satışlarını yüzde 17 arttıran 
treyler üreticisi, 2019 sonunda Tür-
kiye treyler pazarında yüzde 23’lük 
bir pazar payı elde etti. Krone’nin 
Türkiye’den treyler ihraç ettiği ülke 
sayısı ise 27 olarak açıklandı.

İstanbul’da gerçekleştirilen top-
lantıya Krone Türkiye CEO ve Yö-
netim Kurulu Üyesi Rıza Akgün, 
Krone Uluslararası Satış Direktörü 
Andreas Völker, Krone Türkiye Sa-
tış Müdürü Ömürden Özacar, Kro-
ne Türkiye Kredi ve Risk Müdürü 
Cemile Kılıç ve Krone Türkiye Satış 
Sonrası Hizmetler Müdürü Meh-
met Dinçer ev sahipliği yaptılar.

Rıza Akgün: Krone Türkiye 
ekibi olarak iç ve dış pazarda 

çok iyi işler çıkartıyoruz
Basın mensuplarının yoğun ilgi 

gösterdiği toplantıda, 2019 yılında 
toplam 2 bin 844 adet treyler satışı 
yaptıklarını belirten Krone Türkiye 
CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Rıza 
Akgün, “İç pazar yüzde 27 daralırken, 
biz satışlarımızı geçtiğimiz yıla oranla 
yüzde 17 arttırdık. Türkiye’den trey-
ler ihraç ettiğimiz ülke sayısı ise 27 
oldu. 2012 yılında Tire fabrikamız-
da bu işe başlarken yalnızca standart 
Profi Liner, Mega Liner ve açık kasa 
Platform araçların üretimini üstlen-
mişken şu anda 22 farklı modelde 
treyler üretimi gerçekleştiriyoruz. 
Almanya’da ve Avrupa’da edindiği-
miz tüm tecrübeyi ve yakaladığımız 
yüksek kalite standardını Türk hiz-
met anlayışıyla buluşturduk. Hem iç 
pazarda kullanıcılarımız tarafından 
artık benimsendik hem de ihracat 
alanındaki başarılarımızla yolumuza 
hızlı bir şekilde devam ediyoruz” şek-
linde konuştu. 

Krone Grubunun dünya genelin-
de son 10 yıldır satış adetlerini hep 
arttırdığını vurgulayan Krone Ulus-
lararası Satış Direktörü Andreas 
Völker, “Krone Grubu, Almanya ve 
Tire fabrikaları dahil olmak üzere, 
2018-2019 mali yılında toplam 57 
bin 206 adetlik treyler satışı gerçek-
leştirdi” dedi. 

Türkiye iç pazarındaki gelişme-
leri yakından takip ettiklerinin 
altını çizen Völker, “Almanya’dan 
Türkiye’ye yatırım kararı aldığımız 
ilk günden beri inandığımız ve bek-
lediğimiz işbirliklerini Krone olarak 
gerçekleştirmeye başladık. Umu-
yorum ki 2020 yılı Türkiye’de hem 
lojistik sektörünün yeniden şaha 
kalktığı hem de markamızın işbir-
liklerinin katlanarak arttığı bir yıl 
olur” şeklinde konuştu. 

Ömürden Özacar: 
Zorlu geçen 2019 yılında 
iç pazarda başarılı olduk

Ağır ticari araç sektöründeki daral-
manın iyice belirginleştiği 2019 yılını 
yüzde 17 gibi bir artışla kapattıkları 

için mutlu olduklarını ifade eden Kro-
ne Türkiye Satış Müdürü Ömürden 
Özacar, “Bu kadar zorlu geçen 2019 
yılından sonra 2020’ye umutla ba-
kıyoruz. Türk nakliyecisi iç pazarda 
Krone’yi tercih ediyorsa bunun arka 
planında çok sıkı ve detaylı bir çalışma 
vardır. Böylesine daralan bir pazarda 
yüzde 17 büyümek bizi daha inanç-
la çalışmaya sevk etti. İnanıyorum ki 
Türkiye’de çok daha güzel işler yapma-
ya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

Türkiye’deki kullanıcılarla özel il-
gilenen ve ihtiyaçlarına hızlı şekilde 
cevap verebilen bir konuma geldikle-
rini ve bu konumda kalıcı oldukları-
nı belirten Özacar, “Türkiye’nin dört 
bir yanında bulunan satış temsilcisi 
arkadaşlarımız Türk nakliyecisine 
7/24 hizmet verme parolasıyla çalı-
şıyor. En son anlaşmaya vardığımız 
işlerden de hatırlayacağınız üzere 
kullanıcılarımıza hem özel ilgi hem 
de özel olanaklar sağlıyoruz” dedi.
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ketimi karma 6,6-5,8 lt/100 
km, Co2 emisyonu karma 173-
154 gr/km) değerine sahip Vi-
to 114 CDI olarak adlandırı-
lıyor. Bir üst seviyede 163 HP 
(120 kW) güç ve 380 Nm tork 
(Yakıt tüketimi karma 6,4-5,8 
lt/100 km, Co2 emisyonu kar-
ma 169-156 gr/km) değerine 
sahip Vito 116 CDI var. En 
üstte ise 190 HP (140 kW) 

güç ve 440 Nm tork (Yakıt 
tüketimi karma 6,4-5,8 lt/100 
km, Co2 emisyonu karma 169-
154 gr/km) değerine sahip Vi-
to 119 CDI bulunuyor.

Buna ilave olarak yeni nesil 
ile birlikte sınıfının en güç-
lü motoru Vito 124 CDI da 
sunuluyor. Bu motor seçene-
ği, 239 HP (176 kW) güç ve 
500 Nm tork (Yakıt tüketimi 
karma 6,4-6,3 lt/100 km, Co2 
emisyonu karma 168-166 
gr/km) üretiyor. Hızlanma 
anında mevcut 500 Nm’ye ek 
olarak 30 Nm “Overtorque” 
devreye giriyor. Vito 124 
CDI, 0’dan 100 km/s hıza 7,9 
saniyede ulaşıyor ve 210 km/s 
maksimum hız yapıyor.

birini seçerek vites değişim 
zamanını ayarlayabiliyor. Sü-
rücü ayrıca “Manuel” modu 
seçerek direksiyon üzerindeki 
kulakçıklarla manuel olarak 
da vites değiştirebiliyor. 

Ekim 2020 itibarıyla ilk 
kez Vito modelinde sunula-
cak olan Airmatic havalı süs-
pansiyon, kendini yol ve sürüş 
şartlarına uyarlıyor. Artırılan 
yerden yükseklik sayesinde 
sürüş konforu dalgalı yol 
yüzeylerinde de korunuyor. 
Sistem, sürüş ve yol koşuluna 
bağlı olarak her bir tekerlek-
te kendini bağımsız olarak 
ayarlıyor. Bu, sönümleme ve 
basma olmak üzere iki adet 
bağımsız supap sayesinde son 

KORONAVİRÜS nedeniyle 
Cenevre Otomotiv Fuarının 
iptal edilmesinin ardından 
hız kazanan dijital lansman-
lardan biri olan Yeni Vito ve 
eVito Tourer tanıtımında ilk 
konuşmayı Mercedes Benz 
Hafif Ticari Araçlar Başkanı 
Marcus Breitschwerdt yaptı. 

Mercedes Benz 
Hafif Ticari Araçlar’dan 

440 bin adetlik satış 
Breitschwerdt, 2019 yılın-

da MB Hafif Ticari Araçlar 
olarak 440 bin araç sattıkla-
rını bunun 300 bin adetinin 
ise yüzde 7 artışla Avrupa’da 
gerçekleştiğini açıkladı. 

2019 yılında elektrikli araç 
tanıtımlarına hız verdiklerini 
de söyleyen Breitschwerdt, 
markanın en küçük ticarisi 
Citan’ın da elektrikli model-
lerini tanıtacaklarını söyledi. 
Vito’nun 25 yıl önce ilk olarak 
yollara çıktığını kaydeden Bre-
itschwerdt, bugün İspanya’nın 
yanı sıra ABD ve Çin’de de 
üretildiğini kaydetti. 

eVito Tourer 421 
kilometrelik menzilliyle 

dikkat çekiyor
Daha sonra söz alan eDri-

ve@VANs Başkanı Benjamin 
Kaehler ise araçlarla ilgili de-
tayları anlattı. Konuşmasına 
ilk olarak eVito Tourer ile 
başlayan Kaehler, 90 KWh 
bataryaya sahip aracın 421 
km menzil sunduğunu kayde-

derek ön tekerleklere monte 
edilen elektrik motorların 
150 kW güç 362 Nm tork 
üreterek maksimum 160 km 
hıza ulaşabildiğini vurguladı. 

Araç zeminin altına yerleş-
tirilen bataryaların iç hacme 
veya kargo veya yolcu hacmine 
etki etmediğini söyleyen Ka-
ehler, 110 kW’lık DC şarj ile 
eVito Tourer’ın yüzde 10’dan 

yüzde 80’e 45 dakikada hızlı  
şarj edilebileceğini vurguladı. 
Güçlü ve yüksek verimlilik 

seviyesine sahip 
dokuz farklı motor seçeneği

İspanya’da üretilen 
Vito’nun üçüncü nesli 2014 
yılının sonbaharında satışa 
sunuldu ve o tarihten günü-
müze 530 bin adet satıldı. 

Yenilenmeyle birlikte tüm 
arkadan itişli Mercedes-Benz 
Vito versiyonları, verimlilik ve 
emisyon açısından optimize 
edilmiş, tamamen Mercedes-
Benz teknolojisi ile üretilen, 
OM 654 kodlu dört silindirli 
2.0 litrelik turbo dizel motorla 
sunuluyor. Dört farklı güç ver-
siyonu ile sunulan motor, giriş 
seviyesinde 136 HP (100 kW) 
güç ve 330 Nm tork (Yakıt tü-

derece hızlı gerçekleşiyor. 
Sürücü, Dynamic Select 

seçim düğmesi üzerinden üç 
farklı sürüş modundan biri-
ni seçebiliyor. 30 km/s hıza 
kadar normal sürüş seyrinde 
35 mm kadar yükselen Vito, 
daha yüksek hızlarda normal 
yükseklik seviyesine geriliyor. 
Konfor modunda standart 
yüksekliğini koruyan Vito, 
aracın 110 km/s ve üzerinde 
hızlara çıkmasıyla tüketi-
mi dengelemek için 10 mm 
kadar alçalıyor. Sport sürüş 
modunda araç hızından ba-
ğımsız olarak Vito 10 mm 
alçalıyor. Ayrıca seçilen sü-
rüş programından bağımsız 
olarak pnömatik yükseklik 
ayarı tam otomatik ve yük 
durumuna göre de çalışıyor. 
Bu aynı zamanda römorklu 
kullanımda da daha sabit bir 
sürüş sağlıyor.

Aktif Fren Yardımcısı, 
Distronic ve dijital iç dikiz 
aynası gibi özelliklerin eklen-
mesiyle daha önce 10 adet 
olan güvenlik ve sürüş yardım 
sistemi sayısı 13 adede ulaşı-
yor. Vito böylece sınıfının en 
güvenli aracı olma geleneğini 
sürdürmeye devam ediyor. 
Vito’nun kapalı kasa versiyo-
nu hava yastıkları ve sürücü ve 
ön yolcu için emniyet kemeri 
uyarısını standart olarak su-
nan ilk ticari araç oluyor. Vito 
ayrıca Yan Rüzgar Yardımcısı 
ve dikkat dağınıklığı yardım-
cısı Attention Assist’i bundan 
beş yıl önce sunarak sınıfının 
güvenlik standartlarını yeni-
den tanımlamıştı. 

Aktif fren yardımcısı ve 
distronic

Yeni Aktif Fren Yardımcısı 
öndeki araç ile olası bir çar-
pışma riskini algılıyor. Sistem 
önce görsel ve işitsel bir uyarı 
ile sürücüyü uyarıyor. Sürü-

cünün tepki vermesi halinde 
sistem fren desteği ile sürücü-
yü destekliyor. Ancak sürücü-
nün tepki vermemesi halinde 
sistem aktif fren manevrası 
uyguluyor. Sistem ayrıca şehir 
içi trafiğinde hareketsiz nes-
neleri ve yoldan karşıya geçen 
yayaları da algılıyor. 

Vito’da ilk kez kullanıma 
sunulan Distronic, bir aktif ta-
kip yardımcısı. Sistem sürücü 
tarafından belirlenen mesafe-
yi koruyarak öndeki aracı ta-
kip ediyor ve sürücüyü otoyol 
veya dur-kalk trafikte önemli 
oranda rahatlatıyor. Öndeki a-
raç ile güvenli takip mesafesini 
korumak üzere çalışan sistem, 
kendi kendine hızlanıyor veya 
yumuşak bir şekilde fren yapı-
yor. Sert bir fren manevrası al-
gılayan sistem önce sürücüyü 
görsel ve işitsel olarak uyarıyor 
ve ardından otonom olarak 
fren yapıyor. 

Yeni Vito, dijital ayna 
özelliği ile sürücünün haya-
tını kolaylaştırmaya devam 
ediyor. Sistem, arka camdaki 
HDR kameranın yakalamış 
olduğu görüntüyü gelenek-
sel bir dikiz aynası olarak da 
kullanılabilen iç dikiz aynası-
na aktarıyor. Böylece sürücü, 
Vito’nun arkası tavana kadar 
yüklü bile olsa iç dikiz ayna-
sından arkayı görebiliyor. Ay-
rıca camın iç kısmına monte 
edilen kamera, geleneksel bir 
dikiz aynasına kıyasla iki kat 
daha geniş bir görüş açısı su-
nuyor. Yüksek çözünürlüklü 
kamera, kapalı garaj gibi yer-
ler dışında yağmurlu havalar-
da da net bir görüntü sağlıyor 
ve bu görüntüyü bin 600 x 
320 Pixel TFT-LCD ekrana 
aktarıyor. Sürücü tek bir düğ-
me hareketiyle dilediği zaman 
geleneksel ayna ile dijital ayna 
arasında geçiş yapabiliyor. 

Yeni OM 654 motor nesli, 
OM 651 ile kıyaslandığın-
da çok daha verimli ve çevre 
dostu. Ayrıca daha sessiz ve 
daha titreşimsiz bir sürüş su-
nuyor. Alüminyum gövde ve 
çelik pistonlu kombinasyon, 
kademeli yanma işlemi ve 
sürtünmeyi azaltmaya yöne-
lik silindir yatağı kaplaması 
Nanoslide ve motora yakın 
egzoz gazı arındırma sistemi 
gibi gelişmiş teknolojilerle 
yakıt tüketimini düşürürken, 
bir başka açıdan emisyonları 
azaltmaya yardımcı oluyor. 
Motora yakın konumu saye-
sinde egzoz gazı arındırma sis-
temi az ısı kaybıyla en uygun 
çalışma koşullarında görevini 
yerine getirebiliyor. Tüm bu 
gelişmeler ile birlikte; örneğin 
Vito 119 CDI versiyonunda 
eski versiyona göre yüzde 13 
yakıt tasarrufu sağlanabiliyor. 

9G-Tronic otomatik
şanzıman

Tüm arkadan itişli Vito 
versiyonlarında 9G-Tronic 
otomatik şanzıman sunu-
luyor. Bugüne kadar sadece 
Vito Tourer versiyonlarında 
bulunan yüksek verimlilik 
seviyesine sahip tork konver-
törlü otomatik şanzıman, 7G-
Tronic’in yerini alıyor. Sü-
rücü, Dynamic Select seçim 
düğmesi üzerinden “Konfor” 
ve “Spor” sürüş modlarından 

Mercedes Benz Vito Yenilendi:
eVito Tourer Menziliyle Şaşırttı

Mercedes Benz Hafif Ticari Araçlar Başkanı Marcus Breitschwerdt

Mercedes Benz’in orta segment hafif ticari 
araç segmentindeki güçlü oyuncusu Vito 
yenilenirken modelin elektrikli yolcu taşıma 
modeli eVito’nun da lansmanı da dijital 
ortamda yapıldı.      
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Scania L Serisi DC07 Motor Seçeneği İle Sunuluyor

Thermo 
King’ten
Yaza Hazırlık 
Kampanyası

BAŞLANGIÇTA, L serisine beş 
silindirli 9 litrelik sıralı motorlar ile 
daha ağır operasyonlar için tercih 
ediliyordu. Daha sonra taleplerin de 
oluşması ile daha hafif ve daha esnek 
7 litrelik motor seçeneği de sunul-
maya başlandı. 

Güvenliğin, ergonominin ve dü-
şük ağırlığın odaklandığı kalabalık 
şehir alanlarında dağıtım, atık ve 
inşaat alanları için çözüm sunan L 
serisi, DC07 motor ile piyasaya sü-
rülmesiyle, yük taşıma kapasitesi de 
360 kilo arttı. 7 litre motorda 220, 
250 ve 280 beygir gücü olmak üzere 
3 farklı güç seçeneği de sunuluyor. 
2017’de L serisi kabinlerin piyasaya 
sürülmesiyle Scania, kentiçi dağıtım 
segmentine güçlü bir giriş yaptı. Dü-
şük kabin L serisi, gün içerisinde sık 
sık inip biniş yapan sürücü için bü-
yük kolaylık sağladı. Aynı zamanda 
yoğun kentiçi trafikte görme ve gö-
rülme özelliği de arttı. 

Scania DC07 ilk olarak 2017’de 
sadece Scania P serisi kabinler ile 

DOĞUŞ Otomotiv distribütör-
lüğünde Türkiye’de faaliyetlerini 
sürdüren Thermo King, kullanıcıla-
rının yaz aylarına bakımlı girmeleri 
için satış sonrası hizmetlerde özel 
fırsatlar sunuyor.

Thermo King müşterileri, servis 
hizmetlerinde yedek parçadan iş-
çilik ücretlerine kadar birçok fırsat 
sunan farklı kampanya seçenekle-
rinden yararlanabiliyor. 31 Ağustos 
2020 tarihine kadar geçerli olacak 
kampanya kapsamında tüm dizel 
treyler ve kamyon ünitelerinin ba-
kım parçaları olan kayış, filtre, alter-
natör fırçası, yağ, kasnak, rulman ve 
işçilik ücretlerinde yüzde 20 indirim 
fırsatı sunuluyor.

Thermo King, orijinal yedek par-
ça kullanımının önemine dikkat çe-
kerek, birimin gerçek performansını 
ortaya koyabilmesi adına orijinal 
yedek parça kullanımının en önemli 
kriter olduğunu belirtiyor.

Yatırımı koruyan ve ilk günkü per-
formansın korunmasını sağlayan ori-
jinal yedek parçalar, Thermo King 
birimlerinde olduğu gibi en zorlu 
testlerden geçiriliyor. Uzun ömürlü 
bu parçalar işletme maliyetlerini mi-
nimuma indirirken, birimden azami 
performans elde edilmesini sağlıyor.

birlikte sunuldu. 6,7 litre süpürme 
hacmine sahip, hafif, sağlam ve mo-
dern bir sıralı altı motor, 280 hp güç 
ve 1050 dev / dak’dan 1200 Nm’ye 
kadar tork sunuyor. SCR tekno-

lojisine sahip motor, performansı, 
düşük gürültü ve yakıt verimliliği 
nedeniyle medya ve müşteriler tara-
fından övgüyle karşılanmıştı. 

L serisi kabinlerin düşük, normal 
ve yüksek olmak üzere üç farklı ta-
van yüksekliği bulunuyor. Kentsel 
uygulama rijitleri için tipik aks kon-
figürasyonları 4×2 veya 6 × 2*4. 
Ağırlıklı olarak dağıtım hizmetle-
rinde kullanılan L serisi, artık birçok 
inşaat projesinde de yer alıyor.

Scania’nın kentiçi dağıtım 
hizmetleri için sunduğu 
düşük girişli Scania L serisi 
artık DC07 motor seçeneği 
ile sunuluyor.       
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Trucks, tüm diğer ülkelerde 
pazar payını artırmış oldu. 

Özelikle Türkiye’deki 16 
ton ve üzeri araç pazarında 
tarihi bir performansa imza 
atarak pazar payını 3 puan 
artırdı ve yüzde 8,8’e çıkarttı. 

İkinci el araç satış
hacimlerinde rekor kırıldı

2019’da Renault Trucks 
ikinci el satışları, yüzde 11 
artışla 9 bin 442 adede ulaş-
tı. Piyasada çok fazla ikinci 
el araç olduğundan, zorlu bir 
rekabet ortamında Renault 
Trucks, özel modeller piya-
saya sürerek stoklarını düşük 
seviyede tutmayı başardı.

200 kontrol noktasında 
denetlenen, yaşlarına ve ki-
lometrelerine göre seçilen ve 
üretici garantisi kapsamında-
ki ikinci el araçları içeren T 
Selection grubu. 

Renault Trucks T X-Road 
veya T P-Road gibi Bourg-en-
Bresse’de ki İkinci El Kam-
yon Fabrikası’ndan siparişe 
özel olarak üretilen, müşte-
ri ihtiyaçlarını mükemmel 
bir şekilde karşılayan ve sıkı 

YILIN ilk günlerinde Netlog 
teslimatı için Türkiye’de bu-
lunan Renault Trucks Başka-
nı Bruno Blin, 2019 yıl değer-
lendirmesini dijital ortamda 
yaptı. Lyon’dan yapılan canlı 
yayında 2019’un güçlü bir 
şekilde başladığını ama yılın 
sonlarında bir düşüş yaşandı-
ğını kaydetti. 

Uluslararası pazarlarda bü-
yümeye devam ettiklerini be-
lirten Blin Türkiye’de yüzde 
8,8 Pazar payına ulaştıklarını 
da belirtti. 

İkinci elde de 9 bin 442 a-
raç sattıklarını kaydeden Blin, 
200 bin kilometre veya 2 yıl 
garantisi ve yeni merkezlerle 
bu alanda daha fazla aktif ola-
caklarını kaydederek yedek 
parça işinin yüzde 3 oranında 
büyüdüğünü açıkladı. 

Blin açıklamasında 2019 
da yeni bakım sistemi 
Predict’i tanıttıkları ve bu 
şekilde öngörülebilir servise 
geçeceklerini söyledi. 
Çalkantılı Avrupa pazarında 

satış hacimleri korundu
Renault Trucks, ilk yarısı 

çok dinamik geçerek yüzde 
15 artış ile seyreden ve ikin-
ci yarısında hız kaybedilerek 
yüzde 18 düşüş görülen inişli 
çıkışlı Avrupa pazarında satış 
hacimlerini korudu.

Avrupa’daki 6 ton üze-
ri araç pazarında Renault 
Trucks, 2018’e kıyasla stabil 
kalarak yüzde 8,5’lik bir paya 
sahip oldu.  

16 ton üzeri Avrupa pazar 
payında, 0,1 puan gibi küçük 
bir düşüş görülürken, 6-16 
ton arası orta segment araç 
pazarında ise 0,3 puanlık bir 
pazar payı artışı elde edildi.

Uluslararası pazarlarda 
yüzde 10’luk bir
satış hacmi artışı

Uluslararası diğer pazarlar-
da 4 bin 933 araç adedi ile satış 
hacminde yüzde 10 artış ger-
çekleşti. Yüzde 28 düşüş göste-
ren zorlu bir pazarda Renault 

2019 yılında ek olarak, ön-
leyici bakım hizmeti Start & 
Drive Excellence Predict on 
beş Avrupa ülkesinde T ve T 
High ürün gamındaki araçlar 
için sunulmaya başlandı. 2020 
yılında Renault Trucks, bu hiz-
meti on iki yeni ülkede ve C, K 
ve D ve D Wide Z.E modeller 
için de sunmaya başlayacak.

Elektrikli mobilite: 
Endüstriyel ve ticari bir 

gerçeklik
2019 yılı, elektrikli Re-

nault Trucks kamyonların 
satışa sunulduğu yıl oldu. 
Renault Trucks 3,1 ila 26 ton 
araçlarda yüzde 100 elekt-
rikli eksiksiz ürün gamıyla, 
pazarın en geniş ürün gamını 
sunuyor. Carlsberg ile yir-
mi adet D Wide Z.E aracın 
teslimatı için yapılan tarihi 
anlaşma, müşterilerin Rena-
ult Trucks’a olan güvenlerini 
gösteriyor. 

2020’da Renault Trucks 
elektrikli kamyonların, 
Blainville-sur-Orne üretim 
tesisinde seri üretimine baş-
landı. Önümüzdeki dört yıl 
içerisinde Renalut Trukcs 
elektrikli mobiliteye 150 
milyon Avro ek yatırım yapa-
cak. 2025’te Renault Trucks 
elektrikli araç satışlarının, 
toplam pazarın yüzde 10’unu 
oluşturacağı öngörülüyor.  
2020’de Avrupa pazarında 

düşüş bekleniyor
Korona virüs etkileri ön-

cesinde 2020 yılında yüzde 
15’lik bir düşüş bekledikle-
rini ve buna göre hazırlan-
dıklarını belirten Blin, yakın 
gelecekte taşımacılığı bir dö-
nüşüm geçireceğine dikkat 
çekti. Elektrikli ve bağlanabi-
lir taşımacılığa hazırlandıkla-

rını belirten Blin, yeni teknik 
merkezlerinin temelini bu 
yüzden attıklarını açıkladı. 

Enerji kaynaklarının çeşit-
lendikçe müşterilere verilen 
hizmetlerin de çeşitlenmeye 
başladığını belirten Blin, yine 
de bütün hizmetlerin tek nok-
tadan alınabilmesi yönünde 
çalıştıklarını ve onların işleri-
ni desteklediklerini söyledi. 

Renault Trucks 
elektrik araçlarda en geniş 

gama sahip 
Elektrikli araçların 3,5 ton-

dan 26 tona kadar geniş bir 
gamı müşterilerine sunduk-
larını belirten Blin, daha fazla 
müşterinin elektrikli araçlara 
yöneldiğini son olarak içecek 
markası Carlsberg’in 20 adet 
elektrikli Renault Trucks D 
Wide Z.E. siparişi verdiğini 
de söyledi. 

Soru-cevap bölümünde ise 
Renault Trucks olarak koro-
na virüsü ciddiye aldıklarını 
kaydeden Blin, fabrikaların 
çalışmaya devam ettiklerini 
ancak daha az toplantı ve se-
yahat ile önlem almaya devam 
ettiklerini söyledi. 

Daha önce IAA Fuarı’na 
katılmayacağını duyuran 
markaya gelen bir soruda 
Blin IAA’ya katılmak yerine 
müşterilerine daha yakın ola-
cakları bir pazarlama strateji-
si uygulayacaklarını ifade etti. 

Türkiye ile ilgili olarak ge-
len bir soruda ise Türkiye’de 
pazarın özellikle 2018-2019 
yıllarında çok düştüğünü 
açıklayan Blin, işlerin açıl-
ma trendinde olduğunu ama 
Korona virüs etkisi nedeniy-
le şu anda tahminde bulun-
masının zor olduğunu sözle-
rine ekledi. 

endüstriyel süreçlere uygun 
olarak kamyonlara dönüştü-
rülen çekiciler,

T 01 Racing gibi Renault 
Trucks tasarımcıları tarafından 
tamamen yeniden tasarlanan 
orijinal versiyon özel seriler.

Son olarak 2019’da 23 te-
sise, “Used Trucks by Rena-
ult Trucks” (Renault Trucks 
İkinci El Kamyonlar) unvanı 
verildi. Bu etiket, ikinci el 
araçların yüksek standartla-
ra göre seçilip hazırlandığını 
göstererek çok geniş bir araç 
ve hizmet çeşitliliğini garanti 
ediyor. Renault Trucks, 2020 
itibariyle 70 adet tesise daha 
bu unvanı vermeyi hedefliyor.

Satış sonrası hizmetler, 
2019’da da güçlü devam etti

Renault Trukcs, 2019 yı-
lında taşıma faaliyetlerindeki 
düşüşe rağmen yedek parça 
satışlarını yüzde 3 artırdı. 

Ayrıca 36 ayın üzerinde 
bakım sözleşmesine sahip 
araç portföyü de yüzde 13 
artış gösterdi ve bu şekildeki 
sözleşmeli araç sayısı 35 bin 
adedi aşmış oldu.

Renault Trucks Başkanı Blin 2019 Yılını
Dijital Basın Konferansıyla Değerlendirdi

Renault Trucks Başkanı Bruno Blin
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TREDER, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Noterler Birliği, TSE yetkililerinin 
gerçekleştirdiği toplantı sonucunda, Artes için yol haritası çizildi. Buna göre; 2 Mart 2020 
tarihi itibarı ile canlı modülün yayınlanması, 16 mart haftasında modül üzerinde son şeklin 
verilmesi ve nihai olarak,  sisteme 1 Mayıs 2020 tarihi itibarı ile geçilmesi kararlaştırıldı.

54 bin 098 satış adediyle Renault Trucks, 2019 yılının ilk yarısı çok 
dinamik geçen, ikinci yarısında ise yavaşlayan çalkantılı ticari araç 
pazarında yerini korudu. Renault Trucks, 6 ton üzeri araç pazarında, 
Avrupa’da yüzde 8,5’lik pazar payını sürdürdü ve yüzde 27,9 ile 
Fransa’daki hakim pozisyonunu korudu.

YAKLAŞIK bir yıldır sü-
ren uzun uğraşlar ve çabalar 
sonucu, sahteciliğe ve sektö-
rün disipline olmasına yö-
nelik çalışmaların en önem-
li paydaşı olan TREDER 
Ankara’da ilgili tarafların 
katılımı ile önemli bir top-
lantı gerçekleştirdi.

TREDER Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yalçın Şentürk 
ile ARÜSDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Burhan Fı-
rat önderliğindeki heyet ilk 
olarak 25 Mart tarihinde 
TSE Merkez Başkanı Ali 
Bengi’ye nezaket ziyaretinde 
bulundu. Son derece sıcak 

ve samimi geçen görüşmede, 
Ağır Vasıta Zirvesi’ne des-
teklerinden dolayı kuruma 
teşekkürlerin iletilmesinin 
yanı sıra, sektörün en önem-
li konuları hakkında istişa-
rede bulunuldu. 

TREDER Teknik Ko-
mite Başkanı Fuat Erdem, 
Teknik Komite Başkan 
Yardımcısı Üyesi Tanver 
Talas, ARÜSDER Proje 

Koordinatörü Recep Özen, 
TREDER Genel Sekrete-
ri Göktan Güçlü ile TSE 
adına Merkez Grup Başkanı 
Mustafa Uz, Belgelendirme 
Müdürü Yusuf Beştek, Mer-
kez Başkan Vekili Ömer 
Faruk’un hazır bulundukla-
rı ön görüşmede Artes Sis-
temi ve damper kilit sistemi 
hakkında son derece verimli 
bir görüşme gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı, Türkiye Noterler 
Birliği, TSE yetkilileri ve 
TREDER yetkililerinin 
koordinasyonunda yapılan 
toplantıda ise Artes Sistemi 
görüşüldü. Geniş katılımlı 
bu toplantıda sistem hak-
kındaki işleyiş-çekinceler ve 
uygulamaya dair gereklilik-
ler tartışıldı. 2 Mart 2020 
tarihi itibarı ile canlı modü-
lün yayınlanması, 16 mart 
haftasında modül üzerinde 
son şeklin verilmesi ve ni-
hai olarak,  sisteme 1 Mayıs 
2020 tarihi itibarı ile geçil-
mesi kararlaştırıldı.

Artes Sistemi’ne 1 Mayıs 2020’de Geçilecek
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ANLAŞMA kapsamında Oto-
kar, Iveco Bus’ın uluslararası 
pazarlara hitap eden mevcut 
otobüslerinin yanı sıra Doğu 
Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve 
Asya’daki pazarlara yönelik ge-
liştirilen otobüs modelinin de 
üretimini Türkiye’de yapacak. 
FPT Industrial’ın motorları ile 
güçlendirilecek ilk modellerin 
üretiminin 2021 yılı içinde ya-
pılması planlanıyor.

HOLLANDALI taşı-
ma operatörü Peter Appel, 
Hollanda’nın kalbinde süper-
marketlere ürün tedarik eder-
ken bu yenilikçi kamyonlardan 
iki tane kullanıyor. DAF CF 
Hybrid, şehir içinde yüzde 100 
elektriklidir ve kırsal alanlarda 
temiz dizel teknolojisini kulla-
nır. Bu yenilikçi kamyon şehir 
içinde “sıfır emisyon” sürüş 
özelliğinin yanı sıra kırsal alan-
larda uzun mesafe ve esneklik 
sağlayarak her iki tarafın en iyi 
özelliklerini bir araya getiriyor.

DAF CF Hybrid Innovati-
on kamyonlar, son derece ve-
rimli 10,8 litrelik PACCAR 
MX-11 dizel motor (330 
kW/450 bg), ZF elektrik mo-
toru (75 kW/100 bg, azami 
güç: 130 kW/175 bg) ve hib-

Iveco Bus, Otokar ile yapı-
lan anlaşmayla üretim kabili-
yetlerini arttırırken, mevcut 
üretim tesislerindeki düzenli 
faaliyetlerine de devam edecek.

Sakarya’daki fabrikasında 

rit güç aktarma organları için 
özel ZF TraXon şanzımanla 
donatılıyor. 

Sürüş sırasında veya şarj 
istasyonunda şarj etme

Elektrik motoru, enerjisini 
dizel motor kullanılırken şarj 
olan 85 kWh gücündeki bir 
akü grubundan alıyor. Dizel 
motor çalışır durumdayken 
elektrik motoru bir jeneratör 
görevi görerek akü grubuna e-
nerji sağlıyor. İleride bu aküler 
bir (hızlı) şarj istasyonunda da 
şarj edilebilecek.

Akünün şarjı tamamen do-
luyken DAF CF Hybrid, çe-
kici ile treylerin toplam ağırlı-
ğına bağlı olarak egzoz borusu 
emisyonu üretmeden 30-50 
kilometre aralığında bir elekt-
rikli menzile sahip. Bu aralık 

Otokar markalı otobüslerin 
yanı sıra, Iveco Bus otobüsle-
rinin de üretilecek olmasından 
mutluluk duyduğunu belirten 
Otokar Genel Müdürü Serdar 
Görgüç, “Sahip olduğu tekno-
loji, mühendislik ve üretim ka-
biliyetleriyle Otokar’ın,toplu 
taşıma sektöründe dünya ça-
pında tanınmış bir marka ta-
rafından tercih edilmesinden 
gurur duyuyoruz. Global çap-
ta büyümemizi sürdürürken, 
Otokar markalı otobüslerimizi 

şehiriçine gidip gelmek için 
fazlasıyla yeterli.

Akıllı enerji yönetimi
Kırsal alanlarda CF Hybrid, 

uzun mesafe sunan temiz ve ve-
rimli PACCAR MX-11 dizel 
motordan güç alıyor. Ayrıca, 
hibrit teknolojisi akıllı enerji 
yönetimi sayesinde yakıt tü-
ketiminde ekstra tasarruf sağ-
lıyor. Elektrik motoru, dizel 
motoru desteklemek için eg-
zoz freni ve Yokuş Aşağı Hız 
Kontrolü tarafından üretilen 
enerjiyi kullanıyor. Bu, hem 
yakıt tüketimi hem de CO2 
emisyonları açısından faydalı.
Uzun yolculuklar için uygun

Toplam 680 kamyonla çalı-
şan Peter Appel Transport‘un 
filo yöneticisi Marcel Pater, 
konuyla ilgili şu açıklamaları 

yurt dışı pazarlarına sunmaya 
devam edeceğiz. Mevcut fab-
rikamızı Iveco Bus otobüsleri-
nin üretimi için de kullanarak 
verimliliğimizi arttıracağız. Bu 
üretim ve tedarik anlaşmasını, 
uzun soluklu bir işbirliğinin 
çok önemli ve stratejik bir ilk 
adımı olarak değerlendiriyo-
ruz” dedi.

Birçok fırsatı beraberinde 
getiren bu yeni iş ortaklığı se-
bebiyle heyecanlı olduklarını 
belirten CNH Industrial Glo-

yaptı: “Müşterimiz Albert He-
ijn ile birlikte her zaman CO2 
ayak izimizi azaltmanın yolla-
rını arıyoruz. Şehiriçi dağıtım 
için elektrikli kamyonlar ideal 
olmakla birlikte uzun yollar 
için hibrit teknolojisi tercih 
ediliyor. DAF CF Hybrid şe-
hiriçinde tamamen elektrikli 
olarak çalışıyor ve kamyonun 
dizel motoru sayesinde Hol-
landa ve yurt ışındaki farklı 

bal Otobüs Bölüm Başkanı 
Sylvain Bla ise şunları söyledi: 
“Bu işbirliği sayesinde, mevcut 
ve gelecekteki pazar taleplerini 
yanıtlayarak sürekli büyüme-
mizi destekleyecek olan üretim 
kapasitemizi arttıracak; gele-
cekteki portföy genişlemesi 
üzerinde de birlikte çalışma fır-
satı bulacağız. Otokar’ın sek-
tördeki 60 yıla yakın deneyimi, 
otobüs üretimi ve mühendis-
liğindeki saygın uzmanlığı ile 

dağıtım merkezleri arasında 
sorunsuz bir şekilde yolculuk 
yapılabiliyor.”

Müşterilerin 
günlük kullanımı

Ürün Geliştirme Direktörü 
Ron Borsboom ise şunları söy-
ledi: “Hedefimiz daha temiz bir 
gelecek olduğunda, çok çeşitli 
taşıma gereksinimlerini ele alır-
ken bunlara tek bir teknolojik 
çözümle yaklaşmak DAF için 

birlikte Iveco’nun DNA’sının 
temellerini oluşturan servis 
ağı vebağlı hizmetleri sayesin-
de; müşterilerimiz sınıfının 
en iyisi performans, kalite ve 
toplam sahip olma maliyeti ile 
sektörün öncü sürdürülebilir 
ulaşım çözümlerini almaya de-
vam edecek. Ayrıca, bu iş birli-
ği kapsamında FPT Industrial 
bünyesinde geliştirilmekte o-
lan geleceğin güç paketi tekno-
lojilerinden de faydalanılacak.”

mümkün değil. İşte bu nedenle 
farklı teknolojileri test ediyo-
ruz. Kamyonların tamamen 
elektrikli olması şehiriçi dağı-
tım için iyi bir alternatif. Temiz 
dizel teknolojisi ise kısmen yeni 
yakıt türleri nedeniyle de uzun 
mesafeler için mükemmel bir 
seçenek. Ayrıca uzun vadede 
hidrojen ile ilgili planlarımız da 
var. CF Hybrid’in saha testiyle 
yalnızca kamyonun elektrik/
dizel teknoloji performansını 
değil, aynı zamanda müşterileri-
mizin günlük kullanımı açısın-
dan ne kadar uygun olduğunu 
da değerlendirmek istiyoruz.”

Otokar ve Iveco BUS 
Üretim Anlaşması İmzaladı

DAF CF Hybrid İle Saha Testlerine Başladı
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2020 yılı Ocak-Şubat 
döneminde ticari araç 
üretimi yüzde 4, ağır 
ticari araç grubunda 
yüzde 16, hafif ticari 
araç grubunda yüzde 
3 oranında azaldı.

TÜRKİYE otomotiv sana-
yisine yön veren 14 büyük 
üyesiyle sektörün çatı kuru-
luşu olan Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD), Ocak-Şubat 
dönemine ait üretim, ihracat 
ve pazar verilerini açıkladı. 
Bu dönemde toplam üretim 
bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 4 artış göste-
rerek 237 bin 665 adet olur-
ken, otomobil üretimi yüzde 
8 artarak 162 bin 985 adet 
seviyesinde gerçekleşti. Aynı 
dönemde, traktör üretimi ile 
birlikte toplam üretim 242 
bin 930 adet oldu. 2020 yılı 
Ocak-Şubat aylarında trak-
tör üretimi ise yüzde 95 ora-
nında artarak 5 bin 265 adet 
olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz yılın Ocak-

grubunda yüzde 16, hafif 
ticari araç grubunda yüzde 
3 oranında azaldı. Toplam 
ticari araç ihracatı yüzde 
19 oranında daralırken, iç 
pazarda yüzde 70 oranında 
artış görüldü.  Bu dönemde, 
hafif ticari araç pazarı yüzde 
62 ve ağır ticari araç pazarı 

Şubat dönemini 40 bin 416 
adet ile kapatan Türkiye 
otomotiv pazarı, 2020 yı-
lının ilk iki ayında geçti-
ğimiz yılın aynı dönemine 
göre yüzde 91 artış kaydetti 
ve 77 bin 95 adet oldu. Bu 
dönemde, otomobil pazarı 
yüzde 98 arttı ve 59 bin 743 
adet olarak gerçekleşti. Son 
10 yıllık ortalamalar dikkate 
alındığına ise Ocak-Şubat 
döneminde toplam pazar 
yüzde 3, hafif ticari araç pa-
zarı yüzde 29 ve ağır ticari 
araç pazarı yüzde 34 ora-
nında daralırken, otomobil 
pazarı ise yüzde 9 arttı. İç 
pazarda ithal araç paylarına 
bakıldığında Ocak-Şubat 
aylarında otomobil pazarın-
da ithal araç payı yüzde 61 

olarak gerçekleşirken, hafif 
ticari araç pazarında ithal 
araç payı yüzde 46 oldu.

Ticari araç grubunda 
üretim yılın ilk iki ayında 
azalma eğilimini sürdürdü. 
2020 yılı Ocak-Şubat dö-
neminde ticari araç üreti-
mi yüzde 4, ağır ticari araç 

yüzde 131 arttı. Baz etkisi 
dikkate alındığında ise yılın 
ilk iki ayında ticari araç pa-
zarı 2017 yılının yüzde -30  
gerisinde kaldı.

Bu dönemde, toplam ih-
racat bir önceki yılın aynı 
dönemine göre adet bazında 
yüzde 4 azalarak, 192 bin 
577  adet olarak gerçekleşti. 
Aynı dönemde, otomobil 
ihracatı yüzde 5 oranında ar-
tarak 134 bin 282 adet olur-
ken, ticari araç ihracatı yüzde 
19 oranında azaldı. Traktör 
ihracatı ise, 2019 yılının ay-
nı dönemine göre yüzde 17 
artarak 2 bin 649  oldu. Tür-
kiye İhracatçılar Meclisi veri-
lerine göre toplam otomotiv 
sanayi ihracatı, Ocak-Şubat 
döneminde yüzde 16,7’lik 

pay ile ihracat sıralamasında 
ilk sıradaki yerini korudu.

Türkiye’nin Ocak-Şubat 
döneminde toplam otomo-
tiv ihracatı Dolar bazında 
yüzde 2 artarken, Avro ba-
zında yüzde 5 arttı. Türkiye 
otomotiv sanayii, bu dö-
nemde 5 milyar Dolar sevi-
yesinde otomotiv ihracatı 
gerçekleştirirken; otomobil 
ihracatı yüzde 20 artarak 2,1 
milyar Dolar oldu. Avro ba-
zında otomobil ihracatı ise 
yüzde 24 artarak 1,9 milyar 
Avro seviyesinde gerçekleşti.

Ticari Araç Üretimi Yüzde 4 Daraldı

Koç Topluluğu bünyesinde yer alan, Otokar; faaliyetlerini CNH 
Industrial N.V. çatısı altında sürdüren küresel otobüs üreticisi 
Iveco BUS ile, Iveco BUS markalı otobüslerin Otokar’ın Sakarya’daki 
fabrikasında üretilmesine yönelik bir anlaşma imzaladı.

DAF Trucks, günlük 
kullanımda deneyim 
kazanmak amacıyla 
CF Hybrid’in saha 
testine başladı. 



TİCARİ ARAÇLAR

re üstü şehir içi toplu taşı-
macılık otobüs segmentleri 
toplamında daralma yüzde 
50’nin üzerinde gerçekleş-
tirdiğini kaydeden Akgül; 
“Yaşanan daralmaya rağmen 
faaliyet gösterdiğimiz seg-
mentlerin 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” açık-
lamasını yaptı. 

Anadolu Isuzu 
Busworld Turkey 2020’ye 

4 aracıyla katıldı
Busworld Turkey 2020’ye, 

bulunduğu pazarların ihtiyaç-
larını göz önüne alarak geliş-
tirdiği çevreci ve sıkıştırılmış 
doğal gaz ile çalışan Citiport 
12 CNG, Novociti Life, No-
voLux ve elektrikli Novociti 
Volt araçlarıyla katılan Ana-
dolu Isuzu geleceğin toplu 
taşıma trendlerine ışık tuttu.

Fuar standındaki basın 
toplantısında konuşma yapan 
Anadolu Isuzu Genel Müdü-
rü Tuğrul Arıkan, Anadolu 
Isuzu olarak hedefledikleri 
pazarların ihtiyaçlarını doğru 
belirlediklerini, bu doğrultuda 
ürün ve hizmet sunduklarını 
dile getirdi. Arıkan,“Attığımız 

TÜRKİYE’DE “Otobüs 
Endüstrisi”ne yönelik olarak 
yapılan Busworld Turkey 
fuarı, HKF Fuarcılık ve Bus-
world International organi-
zasyonuyla 05-07 Mart 2020 
tarihleri arasında İstanbul 
Fuar Merkezi’nde 8’inci kez 
kapılarını açtı. Geçtiğimiz yıl 
İzmir’de gerçekleştirilen Bus-
world Turkey, 2020 yılında 
İstanbul’da gerçekleşti.

HKK Fuarcılık Genel Mü-
dürü Bora Çakıcı, açılışta 
yaptığı konuşmada, otobüs 
sektöründeki hem yan sana-
yi hem de üreticilerin fuarda 
buluştuğunu ifade ederek, 
“Biz burada iki seneye daya-
nan bir çalışma yapıyoruz. 
Bu fuar, uluslararası bir fuar 
zincirinin Türkiye ayağıdır. 
Burada bir ticaret potansiyeli 
var. Ticaret Bakanlığımızın 
çalışmaları da oldu. Kendi 
çalışmalarımız da oldu. Bi-
zim amacımız, tüketici ile 
üreticiyi bir araya getirmek. 
Her fuarın görevi budur. Biz 
de bu amaçla çalışmalarımızı 
yaptık” diye konuştu.

Busworld International 
Genel Müdürü Vincent De-
waele ise tekrar bir arada 
bulunmaktan dolayı mutlu 
olduklarını dile getirerek, 
Busworld Turkey’in çok 
uzun bir geçmişe sahip ol-
duğunu ve bu fuarın gelecek 
yıllarda da Türkiye’de devam 
etmesini istediklerini söyledi.

Otobüs endüstrisinde say-
gın ve yüksek ticaret potansi-
yelli fuarlardan olarak Avrupa, 
Hindistan, Rusya, Orta Asya, 
Güneydoğu Asya ve Latin 
Amerika’da düzenlenen Bus-
world Fuarları’nın Türkiye 
ayağı Busworld Turkey; bu 
yıl HKF Fuarcılık, Busworld 
International ortaklığı, Tüm 
Özel Halk Otobüsleri Birliği 
(TÖHOB) iş birliği ve İstan-
bul Taşımacılar Birliği Derne-
ği (İSTAB) desteği ile düzen-
leniyor. Türkiye’de 2 yılda bir 
düzenlenen fuar bu yıl, 128 fir-
ma, sektör temsilcileri ve çok 
sayıda profesyoneli ağırlıyor.

Ticaret Bakanlığı organi-
zasyonu ile gerçekleştirilecek 
alım heyeti çalışmaları kapsa-
mında bu yıl Doğu Avrupa, 
Türk Cumhuriyetler, Orta 
Doğu, Balkanlar ve Kuzey Af-
rika ülkeleri başta olmak üzere 
çok sayıda potansiyel alıcıdan 
oluşan yabancı alım heyetleri, 
fuarı ziyaret edecek ve birebir 
görüşmeler yapacak.
Otokar Busworld’de geniş 
ürün yelpazesi ile yer aldı
Otokar, 57 yılı aşkın de-

neyimi ile ürettiği araçları-
nı bu kez Busworld Turkey 

2020’de sergiledi. İleri tekno-
lojiye sahip modern tasarımlı 
otobüsleriyle birçok ödüle la-
yık görülen, elektrikli ve alter-
natif yakıtlı araçlar konusun-
da öncü olan Otokar, 3 gün 
boyunca şehir içi ve turizm 
sektörü için geliştirdiği araç-
larıyla kullanıcılarla buluştu. 

Türkiye’nin yanı sıra 
İspanya’dan Almanya’ya, 
Fransa’dan Belçika’ya kadar 
dünyanın 50 ülkesinde 40 bin-
den fazla otobüsü ile milyon-
larca yolcuya konforlu, güven-
li seyahat imkânı sunan şirket, 
Busworld Turkey 2020’de ge-
niş ürün yelpazesinden elekt-
rikli otobüsü Kent Electra’nın 
yanı sıra Sultan LF, Sultan 
Mega, Sultan Comfort ve Do-
ruk T otobüslerini sergiledi.

Otokar Genel Müdür Yar-
dımcısı H. Basri Akgül, İs-
tanbul Fuar Merkezi’nde dü-
zenlenen basın toplantısında 
şirketin Türkiye ve yurtdışın-

daki konumunu değerlendirdi. 
Sektörde 57 yıllık tecrübesiyle 
şehir içi, turizm, okul ve per-
sonel taşımacılığı için geliş-
tirdikleri araçların 50 ülkede 
kullanıldığını belirten Akgül, 
“Mühendislik kabiliyetimiz, 
geniş ürün gamımız ve müş-
teri ihtiyaçları doğrultusunda 
sunduğumuz özel çözümleri-
miz sayesinde 2019 yılında da 
pazarda konumumuzu koru-
yup, Türkiye’nin en çok tercih 
edilen otobüs markası olduk. 
Global ölçekte yaşanan belir-
sizliklere ve iç pazardaki daral-
maya rağmen kısa vadeli dal-
galanmalardan etkilenmeden 
uzun vadeli hedeflere odaklan-
dık. Stratejimizi, ihracatımızı 
artırma ve globalleşme olarak 
belirledik. Sürdürülebilir bü-
yümemizi koruma hedefiyle 
yolumuza cesur adımlarla de-
vam ediyoruz. 2019’da ciromu-
zu yüzde 45 artışla 2,4 milyar 
TL’ye ulaştırdık. İhracatımız 
yüzde 78 artışla 340 milyon 
ABD doları olarak gerçekle-
şirken, ihracatın ciro içindeki 
payı ise yüzde 80’e ulaştı” dedi.

Otokar’ın faaliyet göster-
diği alanlarda 7-10 metre 
uzunluktaki küçük ve orta 
boy otobüsler ile 12-18 met-

Novociti Life’ın alçak tabanlı 
tasarımına uygun olarak arka-
ya konumlandırılan FPT mar-
ka NEF4 model motoru, 186 
beygir güç ve 680 Nm tork 
üretiyor. FPT’nin EGR (eg-
zoz gazı geri çevirimi) sistemi-
ne gerek duymadan Euro 6D 
emisyon normlarını karşılaya-
bilen motor teknolojisi, yük-
sek enerji verimliliği ile düşük 
yakıt tüketimi sağlarken, bu 
sayede Avrupalı belediyelerin 
ihtiyacı olan normları sağla-
mış oluyor. Hem yolcuların 
konforu hem de aracın servis 
hizmetlerini minimum sürede 
gerçekleştirmek için özenle ta-
sarlanan Isuzu Novociti Life 1 
yılda hem Türkiye hem de Po-
lonya ve İtalya’daki otoriteler-
den toplam 3 ödül birden aldı.
Yüzde 100 elektrikli Isuzu 
Novociti Volt Busworld’e 

damgasını vurdu
Emisyon kurallarının git-

tikçe katılaştığı dünyada, mi-
dibüs segmentinde yüzde 100 
elektrikli olarak tasarlanan 
Isuzu Novociti Volt Busworld 
fuarına damgasını vurdu. No-
vociti Life’ın elektrikli versi-
yonu olan Novociti Volt,  tam 
elektrikli sürüş sistemi ile ol-
dukça sessiz olmakla beraber 
tamamen sıfır karbon emisyon 
seviyesi sayesinde çevre dostu 

araçlar kategorisinde yer alı-
yor. AVAS (Acoustic Vehicle 
Alerting Systems) sayesinde 
yayaların güvenliği için, gürül-
tü kirliliği yapmayan yapay bir 
motor sesi çıkaran Novociti 
Volt, bu sayede yayaların aracı 
fark etmesini sağlayarak riskli 
durumları engelliyor.
Karsan elektrikli araçlarını 

İstanbul’da sergiledi
Karsan, 8’inci Busworld 

Türkiye Fuarı’na tamamen e-
lektrikli ürün gamıyla katıldı. 
Marka bu kapsamda, bir yıl 
içerisinde geliştirerek seri üre-
time hazır hale getirdiği yüz-
de 100 elektrikli toplu taşıma 
araçları Jest Electric ve Atak 

hemen dışında, yurtdışındaki 
satış başarıları ile yurtiçinde 
adından sık sık söz ettiren Jest 
Electric’i teste açtı. Bu sayede, 
Busworld Türkiye ziyaretçile-
ri yüzde 100 elektrikli çevreci 
motoru ve üstün teknoloji-
siyle yüksek performanslı Jest 
Electric’i yakından inceledi.

6 metrelik alçak tabanlı Jest 
Electric; 125 kW güç ve 290 
Nm tork üreten BMW üre-
timi elektrikli motor ve yine 
BMW üretimi 44 ve 88 kWh 
bataryalarla tercih edilirken, 
230 kW güce sahip Atak 
Electric’te ise 2.400 Nm tork 
üreterek kullanıcısına yüksek 
sürüş deneyimi sağlıyor.

Electric’i fuarda sergiledi. 
Busworld ziyaretçileri ay-

rıca, Jest Electric’i test etme 
şansı da yakaladı. Karsan Ti-
cari İşler Genel Müdür Yar-
dımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, 
“Bir yıl gibi kısa bir sürede 
8 farklı ülkede 68 adet Jest 
Electric satışına imza atarken, 
Atak Electric’te ise çok kısa 
sürede 18 adetlik satışa ulaş-
tık. Temiz bir gelecek ve sür-
dürülebilir yarınlar için gele-
ceğin taşıma araçlarını küresel 
pazarlara sunmayı sürdürece-
ğiz” açıklamasında bulundu. 

Türkiye’de yer alan fab-
rikasında çağın mobilite ih-
tiyaçlarına uygun ulaştırma 
çözümleri sunan Karsan, bu 
yıl sekizincisi düzenlenenBus-
world Türkiye Uluslararası 
Otobüs Endüstrisi ve Yan Sa-
nayi İhtisas Fuarı’na elektrikli 
ürün gamıyla katılım sağladı. 
İstanbul Fuar Merkezi’nde 
gerçekleşen fuarda, Jest Elect-
ric ve Atak Electric ziyaret-
çilerin beğenisine sunuldu. 
Karsan ayrıca, fuar alanının 

güçlü adımlarla ihracat ra-
kamlarımızı artırmaya devam 
ediyor, markamızı dünyada 
da güçlendiriyoruz. İhracat-
ta son yıllarda gösterdiğimiz 
agresif büyüme performansı 
risklerimizi daha iyi yönetme-
mizin ve sağlıklı büyümemizin 
en önemli kaldıraçlarından 
birisi oldu ve olmaya da de-
vam edecek. Bugün 42 ülkeye 
ihracat yapıyoruz. 2023’te bu 
rakamı 60’ın üzerine çıkar-
mayı hedefliyoruz. 15 yıldır 
midibüste ihracat şampiyonu-
yuz. Avrupa belediyeleri Türk 
mühendisleri tarafından üreti-
len, yerlilik oranı yüzde 70’in 
üzerine çıkan araçlarımıza 
büyük ilgi gösteriyor. Geçtiği-
miz yıl Avrupa’da toplu taşı-
ma ihalelerinin aranılan ismi 
olduk” dedi. Isuzu Novociti 
Life ile Polonya, İtalya, Yu-
nanistan ve Fransa’dan sonra 
Gürcistan’a da giriş yaptıkla-
rını belirten Arıkan, geçen yıl 
Tiflis Belediyesi’ne yapılan 
16.9 milyon Avro tutarındaki 
midibüs teslimatı ile midibüs 
segmentinde Türk otomotiv 
tarihinin en büyük midibüs 
ihracatını gerçekleştirdiklerini 
söyledi. Arıkan, geleceğin toplu 
taşıma dünyasındaki ihtiyaç ve 
trendleri öngörerek geliştirdik-
leri çevreci ve konforlu araçları 
Citiport 12 CNG, Novociti Li-
fe, Novociti Volt, Novo Luxile 
dünya otobüs devlerinin yer al-
dığı Busworld’de bulunmaktan 
heyecan duyduklarını kaydetti. 

Yeni Isuzu Novociti Life, 
alçak tabanıyla değişen pazar 
ihtiyaçlarına yönelik bir çö-
züm olarak gün yüzüne çıktı. 
Büyük ve orta büyüklükteki 
otobüs yerine küçük boyut-
larda otobüs konseptiyle dar 
sokaklı şehirleri de hedefleyen 
Novociti Life, alçak tabanlı 
yapısıyla engelli ve yaşlı nü-
fusun sosyal hayata daha faz-
la katılımını da destekliyor. 
Anadolu Isuzu’nun otobüs 
ürün grubunda bulunan 9,5 
m. uzunluğundaki Citibus 
modeli ile 7,5 m. uzunluğun-
daki Novociti modeli arasında 
8 m. uzunluğuyla yeni bir seg-
ment oluşturan Novociti Life, 
midibüs boyutlarında otobüs 
görünümüyle dikkat çekiyor. 

Elektrikli Otobüsler Sahneye Çıktı

Anadolu Isuzu Genel Müdürü 
Tuğrul Arıkan
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Otobüs Endüstrisi 
ve Yan Sanayi 
Uluslararası İhtisas 
Fuarı’nın (Busworld 
International) Türkiye 
ayağı Busworld Turkey 
2020, İstanbul’da 
kapılarını açtı.

Otokar Genel Müdür Yardımcısı H. Basri Akgül

Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu
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FIAT Professional; yeni-
lenen Ducato modelini 
Türkiye’de satışa sundu. 
Yeni emisyon regülasyonu 
Euro 6D’ye uygun çevreci 
iki motor seçeneğiyle tercih 
edilebilen Yeni Fiat Duca-
to, fonksiyonellik, otomobil 
konforundaki sürüş keyfi 
sağlayan yüksek performans, 
teknoloji ve güvenlik özel-
likleriyle ön plana çıkıyor. 
Kullanıcısına daha verimli 
operasyonlar tanıyan sürücü 
kokpiti ve fonksiyonel kapı 
panelleri ise Ducato’yu ra-
kiplerinden ayırıyor. Yeni 
Fiat Ducato; personel taşı-
ma, okul servisi, kamyonet ve 
van tipi gövde seçenekleri ile 
satın alınabiliyor.  

Ducato Van 8 metreküpten 
17 metreküpe kadar 5 farklı 
hacim, kamyonet modeli ise 
2.8 m’den 4.2 metreye kadar 
kasa uzunluklarına sahip 5 
farklı alternatif ile tercih edi-
lebiliyor. Fiat Ducato Mini-
büs modeli 16+1 personel 
taşıma, okul servisleri ise De-
lux ve Technolux donanım 
seviyeleri seçenekleri ile tercih 
edilebiliyor. Okul servislerine 
yönelik 19+1/20+1 seçenek-
leri ise City donanımı ile satı-
şa sunuluyor. 

Yeni Ducato, kullanıcılarına 
Euro 6D motorizasyonu doğ-

rultusunda düşük işletme ma-
liyeti sağlayan ve sınıfının en 
yüksek güvenilirliğine sahip iki 
yeni motor seçeneğiyle sunu-
luyor. Ducato’nun 4 silindirli 
140 HP güç ve 350 Nm tork 
üreten Multijet motoru, yerini 
aldığı 130 HP’lik motora kı-
yasla güç ve tork değerini yüzde 
9,5 arttırıyor. Otomatik şanzı-
manla sunulan 160 HP’lik mo-
tor seçeneği ise 400 Nm tork 
üreterek yüzde 25 daha fazla 

güç sağlıyor. Yeni Ducato’nun 
otomatik şanzımanlı versiyo-
nunda sunulan Eko Paketi ile 
birlikte Start & Stop sistemi, 
akıllı alternatör, elektronik 
kontrollü yakıt pompası ve sü-
rücüye yakıt tasarrufu yapma 
noktasında destekleyen Eko 
düğmesi gibi donanımlar dev-
reye giriyor. 

Yeni Ducato’nun hatla-
rı; bakım kolaylığı sağlayan 
3 parçalı ön tampon, mat gri 
ön ızgara, siyah çerçeveli ön 
farlar, 180 derece açılabilen 
arka kapılar ve alt plakalarda 
kendini gösteriyor. Geliştiril-
miş süspansiyonlar, perfor-
mans ve dayanıklı fren sistemi 
ve artırılmış debriyaj ömrü 

ve bunlarla birlikte sürücüye 
kullanım konforu kazandıran 
pedal ünitesi ise yeni Ducato 

kullanıcılarına işletme avan-
tajı ve konfor sağlıyor. Ducato 
Minibüs modelinde, iç me-
kanda da her yolcu için USB 
girişi barındıran zarif bej rengi 
koltuklar, artırılmış ses yalıtı-
mı ve minibüs ersiyonlarında 
ise standart olan ön klimaya 
ilave daha verimli türbin tavan 
tipi klima yolculukları keyifli 
hale getiriyor. 

Tüm Ducato modellerinde 
sürücü bölgesinde kokpitte 
bulunan fonksiyonlu dokü-
man taşıyıcı, evraklarla birlik-
te akıllı telefon ve tabletleri 
de tutarak kullanıcının rahat 
çalışmasını sağlıyor. Yine çok-
lu eşya gözleri, bardak, şişe ve 
telefon taşıyıcı, kolay şarja im-
kan tanıyan USB ve AUX çı-

kışları ile eşya gözü büyütülen 
yan kapı panelleri, ticaretin 
patronlarının Ducato seçimle-
rinde rol oynuyor. Yeni Duca-
to ile birlikte sunulan gelişmiş 
sürüş destek sistemleri de sü-
rüş güvenliği ve sürüş konfo-
runu en üst seviyeye taşıyor. 
Ducato’da Kör Nokta Uyarı 
Sistemi (BSA), Arka Çapraz 
Yol Tespit Sistemi (RCP), 
Savrulma Azaltıcı (ROM), 
Şeritten Çıkma Uyarı Sistemi 
(LDWS),) ve Otonom Fren 
Destek Sistemi (AEBS) gibi 
birçok önemli güvenli ve tek-
nolojik yardımcı bulunuyor. 

Fiat Professional’ın Şubat 
ayında devreye aldığı “KDV 
kadar indirim bizden”  kam-
panyasıyla satışta olan Yeni 
Fiat Ducato’nun 2020 model 
Van gövde seçeneği 140 bin 
TL, Kamyonet 130 bin TL, 
Minibüs modelleri ise 205 bin 
TL’den başlayan fiyatlarlarla 
yeni sahiplerini bekliyor.

Yenilenen Fiat Ducato Türkiye’de
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Fiat Professional ürün 
gamının güçlü üyesi 
Ducato’nun, yenilenen 
versiyonu Türkiye’de 
satışa sunuldu.

TÜM dünyayı etkileyen koro-
navirüs (Kovid-19) salgınıyla 
ilgili, gerekli önlem ve aksi-
yonların Sağlık Bakanlığı’nın 
açıkladığı ve Koç Topluluğu ge-
nelinde uygulanmakta olan ted-
birlere paralel olarak güncellen-
meye devam edildiği belirtildi.

Ford Otosan’dan yapılan 
açıklamada, “Bu bilgiler ışığın-
da; Kocaeli ve Eskişehir Fabri-
kalarımızda üretim operasyon-
larımıza 2 hafta boyunca ara 
verildi. Bu kapsamda; Gölcük 
Fabrikamızdaki Custom hat-
larında üretim çalışmasına, 19 
Mart Perşembe gün sonu iti-
barıyla, -Gölcük Fabrikamızda 
Transit hatlarında ve Yeniköy 
Fabrikamızda üretim operas-
yonlarına ise 21 Mart Cumar-
tesi günü sonu itibarıyla, -Ford 
Trucks kamyon ve çekicileri ile 
motor ve motor sistemleri üre-
timi gerçekleştiren Eskişehir 
Fabrikamızda ise üretim ope-
rasyonlarına 21 Mart Cumar-

bu hijyen planı kapsamında 
dezenfekte edilmektedir. En 
hassas alanlardan biri olan ye-
mekhaneler ve toplantı salonla-
rında minimum emniyet mesa-
fesi düzenine geçilmiştir. Şirket 
içi toplantılar ve şirket dışı ka-
tılımcıları olan toplantılar diji-
tal platformlara taşınarak onli-
ne olarak yapılmaktadır.

Ulusal ve bölgesel tedarik 
zincirimizin durumu ve plan-
lamaları içinse süreci yakından 
izleyen özel ekipler kurulmuş-
tur. Ford Otosan olarak, geliş-
meleri yakından takip ediyor, 
global ekiplerimizle birlikte 
irtibat halinde gerekli aksiyon-
ları almaya devam ediyoruz.

Öte yandan, Avrupa’da tica-
retin durması ve ülkelerin ka-
rantinaya girmesi birçok mar-
kanın üretimini ve satışlarını 
durdurmasına sebep olmuştur. 
Tüm bu gelişmelerle birlikte, 
Sağlık Bakanlığımızın iş ve top-
lum sağlığına yönelik açıkladığı 

tesi gün sonu itibarıyla 2 hafta 
ara verilmesi kararlaştırılmış-
tır” denildi.

Ford Otosan’dan yapılan 
açıklama şöyle: “Ford Otosan 
olarak, tüm dünyayı etkileyen 
koronavirüs (Covid-19) sal-
gınıyla ilgili çalışanlarımızın 
sağlığını önceliğimize alarak, 
gerekli önlem ve aksiyonları 
Sağlık Bakanlığımızın açıkladı-
ğı ve Koç Topluluğu genelinde 
uygulanmakta olan tedbirlere 
paralel olarak güncellemeye de-
vam etmekteyiz.

Bu doğrultuda, Pandemi 
(Salgın hastalıklar) Eylem Pla-
nımızı mevcut duruma göre re-
vize ederek, devreye aldık. Ford 
Otosan Enfeksiyon Komite-
mizi topladık ve Koç Holding 
Acil Durum Koordinasyon 
Merkezi’nin de yönlendirme-
leri ile gerekli aksiyonları be-
lirledik. Olası bir salgına karşı 
tıbbi malzeme ve ilaç envanter-
lerimizi güncelledik. İşlerimi-

zin devamını sağlayabilmek i-
çin senaryo planlarımızı yaptık. 
Seyahat ve yurtdışı çıkışlarına 
yönelik kısıtlamalar ve aksiyon 
planları oluşturduk. Şirketimi-
ze ziyaretçi girişini durdurduk. 
Riskli sağlık gurubunda yer 
alan hamile, diabet gibi kronik 
hastalıkları olan çalışanlarımızı 
evden çalışmaya yönlendirdik. 

Tüm bunların ötesinde 
Ocak ayı sonu itibariyle çalı-
şanlarımız için koronavirüsü 
farkındalık ve bilinçlendirme 
kampanyası başlattık. 

Tüm yerleşkelerimizde 
‘Genişletilmiş Genel Hijyen 
Planı’ devreye alınmış olup bu 
kapsamda yemekhane, soyun-
ma odaları, dinlenme alanları, 
toplantı odaları, üretim ve de-
polama alanları, ofisler, servis 
araçları vb biyosidal ve insan 
sağlığına zararı olmayan ürün-
lerle temizlenmektedir. Sık 
temas edilen yüzeyler ve ofis 
havalandırma sistemlerimiz 

tedbirlere paralel olarak üretim 
operasyonlarımızla ilgili de bazı 
kararlar almış bulunmaktayız.

Bu bilgiler ışığında; Kocaeli 
ve Eskişehir Fabrikalarımızda 
üretim operasyonlarımıza 2 
hafta boyunca ara verilmiştir. 
Bu kapsamda; Gölcük Fabri-
kamızdaki Custom hatlarında 
üretim çalışmasına, 19 Mart 
Perşembe gün sonu itibarıyla, 
Gölcük Fabrikamızda transit 
hatlarında ve Yeniköy Fabrika-
mızda üretim operasyonlarına 
ise 21 Mart Cumartesi günü 
sonu itibarıyla, Ford Trucks 
kamyon ve çekicileri ile motor 
ve motor sistemleri üretimi 
gerçekleştiren Eskişehir Fab-
rikamızda ise üretim operas-
yonlarına 21 Mart Cumartesi 
gün sonu itibarıyla 2 hafta ara 
verilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca tüm ofis çalışanları-

mız, kritik olarak belirlenen ki-
şiler haricinde, evden çalışmaya 
geçecektir. Bu süreç içerisinde 
yerleşkelerimizde çalışacak ar-
kadaşlarımız için uyguladığı-
mız tüm önlemler arttırılarak 
alınmaya devam edecektir.  Ö-
zellikle toplu halde bulunulan 
yemekhane ve personel taşıma-
cılığı gibi hizmetler de yeniden 
düzenlenmiştir. Yemek arası 
uzatılmış, aynı anda belli sayıda 
kişinin toplu olarak yer alması 
sağlanmıştır. Servislerinde sayı-
sı arttırılmış ve çalışanlarımızın 
toplu bulunduğu ortamlarda 
temasın mimimuma indirilme-
si sağlanmıştır.

Konuyla ilgili tüm önlem 
ve planlarımızı Sağlık Bakan-
lığımız ve Koronavirüs Bilim 
Kurulu’nun kamuoyuyla pay-
laştığı tedbirlere paralel olarak 
güncellemeye devam edeceğiz.”

Ford Otosan Kocaeli ve 
Eskişehir Fabrikalarında 
Üretime 2 Hafta Ara Veriyor
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gerçekleştirdi. Konforlu ya-
pısı veya zekice uygulanan 
tasarım ve çözümleri kadar 
gelişmiş sürüş destek tek-
nolojileri ile dikkat çeken 
üçüncü nesil Berlingo, hem 
ticari, hem de binek versi-
yonda üst donanım seviye-
leriyle (Feel & Shine) tercih 
ediliyor.

Türk tüketicisiyle Mayıs 
2019’da buluşan yeni Berlin-
go, geçtiğimiz yıl sekiz aydan 
daha kısa bir sürede elde et-

MERT Şener, 1 Mart 2020 
itibarıyla ALD Automotive 
Türkiye Satış ve Pazarlama 
Direktörlüğü pozisyonuna 
atandı. 2007 yılından bu ya-
na ALD Automotive Türki-
ye bünyesinde kariyerini sür-
düren Şener, yeni görevinde 
saha satış, satış operasyon ve 
pazarlama ekiplerinin yö-
netiminden sorumlu olup, 
ALD Türkiye’nin satış ve 
pazarlama stratejilerinin be-
lirlenmesi ve yönetilmesinde 
kilit rol oynayacaktır. Mert 
Şener, yeni görevi sebebi ile 
şirketin İcra Kurulu’nda da 
yer alacak. 

Atamayla ilgili açıklama 
yapan ALD Automotive 
Türkiye CEO’su Timur Ka-
çar, “Kariyerine ALD Au-

DÜNYAYI etkisi altına alan 
korona virüs salgınının sek-
töre etkilerini değerlendiren 
TOKKDER Yönetim Ku-
rulu Başkanı İnan Ekici’nin 
açıklamaları şu şekilde: Son 
dönemde tarafımıza yönlendi-
rilen soruların başında, salgın 
nedeniyle filo kiralamaya olan 
talebin artıp artmadığı geliyor. 
Bu eğilimin doğru olduğunu 
söylemek bu aşamada müm-
kün değil. Ancak hastalıktan 

CITROËN Berlingo’nun 
üçüncü nesli, tüketiciyle bu-
luştuğu Eylül 2018tarihin-
den bu yana 200 bin (Ber-
lingo + Berlingo Van) satış 
adedi elde etti. 2019 yılında 
150  bin müşteriye ulaşan 
Berlingo, C3’ün ardından 
markanın en çok satan ikinci 
modeli oldu

Markanın Avrupa’daki sa-
tış rekortmeni konumunda 
olan Citroën Berlingo, 2019 
yılında kendi segmentinde 

yüzde 16 pazar payına ulaşa-
rak büyük bir başarıya imza 
attı. Söz konusu satışların 
üçte ikisini ticari versiyon 
Berlingo Van, üçte birini  
ise binek versiyon Berlingo 
oluşturuyor. 

Üçüncü nesil Berlin-
go’nun ticari başarısı 
Citroën’in yükselişine de 
katkı sağlıyor. Citroën 2019 
yılında Avrupa’nın en çok 
satan 12 otomobil üreticisi 
arasında en güçlü büyümeyi 

markasının modern ve ye-
nilikçi kimliğiyle örtüşen 
Yeni Berlingo bu yılın ilk iki 

zarlama ekiplerinin yöneti-
minden sorumlu olup, ALD 
Türkiye’nin satış ve pazar-
lama stratejilerinin belir-
lenmesi ve yönetilmesinde 
kilit rol oynayacaktır. Mert 
Şener, yeni görevi sebebi ile 
şirketin İcra Kurulu’nda da 

san ayında her sene olduğu gibi 
talep artışı olacak mı?” “Sektör 
yüksek sezona giriş dönemin-
de her yıl yakalanan büyümeyi 
yakalayabilecek mi?” soruları 
önem kazanıyor. Turizmdeki 
daralma, yabancı turist sayı-
sındaki azalma ve iş amaçlı 
seyahatlerdeki azalma olasılık-
ları bu süreçte yakından takip 
edilmeli. Şu anda Avrupa’da, 
özellikle de İtalya’da, günlük 
kiralama işinde ciddi yavaşla-
ma yaşanıyor.

Umarım devletimizin ve 
toplumumuzun salgının yayıl-
masını engellemek için aldığı 
önlemler etkisini gösterir ve 
bu badireyi zarar görmeden 
atlatabiliriz. Kısa dönem araç 
kiralama sektörünü değerlen-
direcek olursak, performansı 
ve ne şekilde etkileneceği salgı-
nın seyrine bağlı olacaktır. Ül-
kemizde kısa dönem araç kira-

ayında ise Citroen’in en çok 
satan ikinci modeli olarak 
dikkat çekiyor.

görev alacak.
Paris Sorbonne Üniversi-

tesi Ekonomi bölümünden 
mezun olan Mert Şener, 
yüksek lisansını aynı üniver-
sitede Para&Finans üzerine 
tamamladı. Profesyonel iş 
hayatına 2007 yılında ALD 
Automotive Türkiye’de Sa-
tış Yöneticisi olarak adım 
atan Şener, bu görevin ar-
dından sırasıyla Uluslararası 
Satış Koordinatörü, Global 
ve Stratejik Müşteriler’den 
sorumlu Satış Müdürü, ve 
Satış Bölüm Başkanı pozis-
yonlarında çalıştı. İyi derece 
İngilizce ve Fransızca bilen 
Şener, 1 Mart 2020 itibarıyla 
ALD Automotive Türkiye 
Satış ve Pazarlama direktör-
lüğüne atandı.

lama sektörü yıllık cirosunun 
yaklaşık yüzde 25-30’unu yurt 
dışından gelen müşterilerin-
den yapıyor. Bu nedenle yurt 
dışından turistik veya iş amaçlı 
gelen ziyaretçi sayısı sektörün 
performansında belirleyici rol 
oynayacaktır. Salgın süresince 
mobilite azalacağından, sektör 
oyuncularının farklı senaryo-
ları değerlendirerek hareket 
planlarını önceden oluşturma-
ları ve bu planları gerektiğinde 
hızla hayata geçirmeleri çok iyi 
olur. Uzun süreli kiralama işin-
de ise ciddi bir negatif etki bek-
lemiyoruz. Sadece salgının etki 
boyutuna bağlı olarak talepte 
bir miktar erteleme yaşanabi-
lir. Ancak senenin ilk yarısında 
salgın ortadan kalkarsa uzun 
süreli kiralama sektörü sene-
nin ikinci yarısında yüksek bir 
talep ile karşılaşarak yıllık per-
formansını dengeleyebilir.

tiği 2 bin 668 adetlik satış ile 
segmentinin beşinci en çok 
satan modeli oldu. Citroën 

tomotive Türkiye’de Satış 
Yöneticisi olarak başlayan 
Mert Şener, 13 yıllık çok 
uluslu satış tecrübesiyle o-
perasyonel kiralama ve oto-
motiv pazarına son derece 
hakimdir. Şener’in yeni gö-
revinde gerek ekip yönetimi 
gerek gelişmiş satış ve müza-
kere becerisiyle şirketimize 
çok büyük katkılar sağlaya-
cağına inancımız sonsuz” 
diye konuştu. Mert Şener, 
1 Mart 2020 itibarıyla ALD 
Automotive Türkiye Satış 
ve Pazarlama Direktörlüğü 
pozisyonuna atandı. 2007 
yılından bu yana ALD Au-
tomotive Türkiye bünye-
sinde kariyerini sürdüren 
Şener, yeni görevinde saha 
satış, satış operasyon ve pa-

korunmak için birçok kişinin 
toplu ulaşım yerine özel oto-
mobillerini kullanmaya baş-
ladığı özellikle iş saatlerinde 
trafiğin yoğunlaşmasından an-
laşılıyor.  Salgın kalıcı olmadı-
ğından, şirketler veya bireyler 
uzun dönemli kiralama yerine 
günlük veya aylık kiralama 
yaparak geçici ihtiyaçlarını 
gideriyorlar. Sonuç olarak ta-
lep artışı bu süreçte daha fazla 
günlük kiralama iş kolunda 
gözlemlenebilir. Bir yandan bu 
nedenle araç kiralamaya talep 
varken, diğer bir yandan erte-
len ya da iptal edilen seyahat-
lerden ötürü talepte bir daral-
ma da var. Kısaca bazı müşteri 
grupları talebinde artış varken 
bazı gruplarda da azalma var. 
Şu an için günlük kiralama sek-
töründe, virüs öncesi döneme 
göre kiralanan araç sayısında 
bir artış yok. Bu noktada “Ni-

Citroën Berlingo 200 Bin Satış Adedine Ulaştı

ALD Automotive’de Üst Düzey Atama

Toplu Taşıma Yerine Araç 
Kiralamaya Yönelen Bir Grup Oluştu

Çevresel Baskılar 
Elektrikli Kamyonu 
Zorunlu Hale
Getiriyor

ALD Automotive Türkiye 
Satış ve Pazarlama Direktörü 

Mert Şener
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Üçüncü nesil Citroën Berlingo, lansmanın üzerinden 1,5 yıl bile 
geçmeden dünya çapında 200 bin satış adedine ulaştı. Citroën 
Berlingo, Avrupa’da, 2019 yılında segmentinde yüzde 16’lık bir 
pazar payına ulaştı. 

OTOMOTİV sektörüyle 
birlikte orta ve ağır kamyon 
pazarı da bir değişimin içine 
yer alıyor. Hükümetler ve 
yerel yönetimler araçların 
çevreye olan etkilerine yö-
nelik aldıkları sert kararlar 
önümüzdeki yıllara damga-
sını vuracak.

Elektrikli Kamyon 2020-
2030 raporuyla 10 yıllık ön-
görüde bulunan IDTechEx, 
alternatif enerji kaynakla-
rına ve coğrafyaya ve işin 
finansal tarafına yönelik de-
ğerlendirmelerde bulundu.

Küresel araç stokunun 
sadece yüzde 9’unu oluş-
turan orta ve ağır hizmet 
kamyonları, yıllık ortalama 
kilometre performansı ve 
büyük hacimli dizel motor-
ları ile taşımacılığın sebep 
olduğu sera gazı emisyonla-
rının yüzde 39’una katkıda 
bulunuyor  ki bu da küre-
sel fosil yakıt kaynaklı Co2 
emisyonunun yüzde 5’ini 
oluşturuyor.

Aslında bu orantısız kat-
kı kamyonları hükümetler 
için bir hedef haline getiri-
yor.  Sıkışık trafikli yol alt-
yapısına yakın olan kentsel 
ortamlarda, özellikle azot 
oksitlerin (NOx) ve parti-
kül maddenin (PM) artan 
ölüm oranları doğrudan 
bağlantılı olması ve dünya 
çapında 385 bin erken ölü-
mün  ve araç emisyonların-
dan kaynaklanan sağlık et-
kilerinin maliyeti yaklaşık 1 
trilyon dolar olarak hesap-
lanması da önlemlerin daha 
hızlı alınması konusunda 

hükümetleri acil karar al-
ması yönünde zorluyor.  

Tesla, Daimler, VW ve 
Volvo dahil olmak üzere 
üreticilerin çoğu, 2020’le-
rin sonuna kadar dizele 
karşı toplam sahip olma 
savaşını kazanacak gibi gö-
rünen tamamen elektrikli 
kamyonlara büyük yatırım 
yapıyorlar. Daha küçük bir 
azınlık olan Toyota, Hyun-
dai ve Nikola ise çabalarını 
geleceğin güç aktarımı ola-
rak hidrojenin yakıt olarak 
kullanıldığı FCEV’ye odak-
lamayı seçtiler.

Çinli üreticiler de elekt-
rikli otobüs ve akü üre-
timindeki deneyimlerini 
kullanarak elektrikli kam-
yonlar üretmeye başlıyorlar. 
Aslında Çin hükümetleri-
nin tüm elektrikli araç en-
düstrisine güçlü bir destek 
verdiği göz önüne alındı-
ğında, elektrikli  kamyonla-
rının en önemli dağıtımının 
yakın gelecekte görülebile-
ceği yerin Çin olması bek-
leniyor. IDTechEx, 2030 
yılına kadar küresel orta ve 
ağır kamyon pazarında sa-
tılacak elektrikli kamyonla-
rın payını yüzde 9,4 olarak 
tahmin ediyor.

TOKKDER Başkanı İnan Ekici



TİCARİ ARAÇLAR

TÜRKİYE’NİN hem binek 
hem de hafif ticari araç üreten 
tek otomotiv şirketi olan To-
faş, 2019 yılını başarılı bir per-
formansla kapattı. Bursa’daki 
fabrikasında banttan indirdiği 
264 bin adet araçla otomotiv 
sanayi üretiminin yüzde 18’i-
ni, ürettiği araçların 194 bin 
145 adedi ile Türkiye otomo-
tiv ihracatının yüzde 15’ini tek 
başına gerçekleştirdi. Bu ve-
riler doğrultusunda, Tofaş’ın 
2019 yılı gelirleri bir önceki 
yıla göre yüzde 1,6 artarak 18,8 
milyar TL oldu. Aynı dönem-
de Tofaş net karını geçen yıla 
kıyasla yüzde 11,5 artırarak 
1,5 milyar TL rakamına ulaştı. 
Tofaş ayrıca, 2019’da 2.3 mil-
yar dolarlık ihracat geliri elde 
etti ve 919 milyon dolarlık dış 
ticaret fazlası vererek ülke eko-
nomisine katkıda bulunmayı 
sürdürdü. Son 10 yılda ise yak-
laşık 7 milyar dolarlık dış tica-
ret fazlası yarattı.

Tofaş CEO’su Cengiz Erol-
du: “Zorlu bir yılda başarılı iş 
sonuçları elde ettik. Müşteri-
lerimizin yanında olduk. Fiat 
markamız 2019 yılında Tür-
kiye otomobil ve hafif ticari 
araç toplam pazarının lideri 
oldu. İç pazarda yüzde 93’lük 
payla yerli üretimden satış-
lardakilider konumumuzu da 
bir kez daha pekiştirdik. Tofaş 

çatısı altında-
ki Fiat, Fiat 
Professional, 
Alfa Romeo, 
Jeep, Ferrari 
ve Maserati 
m a r k a l a r ı -
mızın satış-
ları topla-
mında 2019 
yılında pazar 
p a y ı m ı z ı 
yüzde 5,7 
oranında artı-
rarak yüzde 16,4’e 
çıkarttık. Tofaş olarak, 
2019’da 2.3 milyar dolarlık 
ihracat geliri ve 919 milyon 
dolarlık dış ticaret fazlası vere-
rek ülke ekonomisine katkıda 
bulunmayı sürdürdük. Son 10 
yılda yarattığımız dış ticaret 
fazlası ise 7 milyar Dolara eriş-
ti” açıklamasında bulundu.
Eroldu: “Tofaş Fabrikası’nın 

küresel başarısından 
gururduyuyoruz”

Küresel ölçekteki başarı-
ların gururunu yaşadıklarını 
da ifade eden Eroldu, “Fi-
at Chrysler Automobiles’a 
(FCA) bağlı 400 fabrikanın 
yer aldığı uluslararası kuru-
luşların üretim faaliyetlerinde 
küresel standartları belirleyen 
WCM programı kapsamın-
da, 2013 yılında ‘Altın Fabri-
ka’ unvanını alan fabrikamız, 

2019 yılında mevcut puanı-
nı daha da yükselterek Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA) 
bünyesindeki otomobil fabri-
kaları arasında en üst seviyeye 
ulaştı” diye konuştu. 

Tofaş CEO’su Cengiz Erol-
du; ülkemizin önde gelen ve 
Fiat Chrysler Automobiles’ın 

(FCA) EMEA 
Bölgesi’nde-
ki iki Ar-Ge 
merkezinden 

biri olan To-
faş Ar-
G e ’ y e , 

k u r u l u -
şundan 2019 yılına kadar 

58 milyon Avro’yu aşan alt 
yapı yatırımı gerçekleştirdik-
lerini belirtti. Eroldu, 2019 
yılında 25’inci yılını kutlayan 
Ar-Ge merkezine, 10 milyon 
Avro’luk ilave test ekipman ya-
tırımı gerçekleştirdiklerini de 
sözlerine ekledi. 

Cengiz Eroldu, “Fiat geçti-
ğimiz yıl yüzde 15,9’luk pazar 
payıylaTürkiye otomobil ve 
hafif ticari araç toplam pazarı-
nın lideri oldu. Alfa Romeo ve 
Jeep markalarımız da daralan 
pazarda satış hacimlerini ko-
ruyarak pazar paylarını artırma 
başarısı gösterdi” dedi. 2019’da 
bir önceki yıla göre binek oto-
mobil pazarında adetlerini ar-
tıran tek markanın Fiat oldu-
ğuna değinen Cengiz Eroldu, 

2019 yılında Türkiye’nin en 
çok tercih edilen otomobili un-
vanını 4’üncü yıla taşıyan Egea 
ile Fiat markasının önemli bir 
ivme yakaladığına da dikkat 
çekti. Eroldu “2015 yılında 1 
milyar dolarlık yatırımla haya-
ta geçirdiğimiz Egea, geçen yıl 
da ezber bozmaya devam etti. 
Hatchback ve Station Wagon 
karoserli versiyonlarında spor-
tif donanıma sahip 3 yeni özel 
seri satışa sunduğumuz Egea 
ile otomobil pazarındapayımı-
zı yüzde 8.6’dan yüzde 14.8’e 
yükselterek önemli bir sonuç 
elde ettik. Fabrikamızda ge-
liştirilen ve dünyanın pek çok 
farklı noktasına “Tipo” ismiyle 
ihraç ettiğimiz Egea’nın geç-
tiğimiz günlerde Almanya’da 
“segmentinin en dayanıklı 
otomobili” seçilmesinden de 
ayrıca memnuniyet duyduk.
Devreye aldığımız güncelleme 
yatırımı ile Egea’nın, 2020 ve 
sonrası dönemlerin en iddialı 
otomobillerinden olmayı sür-
düreceğine inanıyoruz. Hafif 
ticari araçlarda ise Fiat Pro-

fessional markamız yılı pazar 
ikincisi olarak tamamladı. Fab-
rikamızın üretim bandından, 
6 milyonuncu aracımızı indir-
dik. Doblo ise 2 milyon adet 
gibi önemli bir üretim eşiğini 
aştı” ifadelerini kullandı.

2020 yılında istikrarlı
performansımızı koruyacağız

Açıklamasında 2019 yılın-
da ekonomik katma değerin 
yanında; toplumsal gelişmeye 
katkı sağlamak üzere, spor, 
eğitim ve kültür-sanat eksen-
lerinde uzun soluklu sosyal 
sorumluluk projelerini de sür-
dürdüklerini belirten Eroldu, 
2020 yılı beklentilerine de de-
ğindi. Cengiz Eroldu, Türkiye 
toplam pazarının 560-600 bin 
adet seviyesinde kapanmasını 
beklediklerini ifade ederken; 
“2020 yılında yatırımlarımızı 
geçen seneye göre 2 katından 
fazla arttırarak sürdüreceğiz. 
2019 gibi zorlu bir yılda gös-
terdiğimiz başarıyı, 2020’ye 
taşıyarak istikrarlı performan-
sımızı koruyacağız” açıklama-
sında bulundu.

Tofaş’tan 2019’da 107 Milyon Avro’luk Yatırım

25
MART 2020

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu

Geçtiğimiz yıl yapısal ve ürün yenilikleri kapsamında 107 milyon Avro 
yatırım yapan Tofaş, Bursa’daki fabrikasında banttan indirdiği 264 

bin adet araçla otomotiv sanayi üretiminin yüzde 18’ini, 194 
bin 145 adetlik ihracatıyla ise Türkiye otomotiv ihracatının 

yüzde 15’ini tek başına gerçekleştirdi. 

Eaton ve elektrikli araç şarj istasyonlarında 
10 yıldır öncülük yapan Green Motion, 
EV (Elektrikli Araç) şarj cihazlarının ticari 
binalara, konutlara ve alışveriş merkezlerine 
sorunsuz bir şekilde entegre olmasını 
sağlamak için güçlerini birleştirdi. 

EV satışlarının Bloom25 
NEF’e göre 2025 yılına kadar 
küresel olarak 10 milyona 
ulaşmasıyla birlikte şebeke-
leri zorlayan enerji talebini 
önemli ölçüde artırmakta-
dır. Gerçekten de, en yoğun 
zamanda aynı anda şarj olan 
yalnızca altı EV, EV şarjının 
düzgün yönetilmediği du-
rumlarda gerilim düşüklüğü-
ne yol açabilir.

Bu nedenle EV kullanıcıla-
rının bina ve mahallede yerel 
şebekenin istikrarı sağlarken, 

enerjisi teknolojisi varsa, EV 
kullanıcıları geceleri depola-
nan temiz enerjiyi kullanarak 
EV’lerine güç sağlamak için 
yerel olarak üretilen güneş 
enerjisinden daha fazlasını 
kullanabilirler.

Enerji depolama sistemi ay-
nı zamanda, enerji şebekeleri-
nin muazzam bir yük altında 
olduğu bir zamanda ideal o-
lan mükemmel bir yedekleme 
çözümü sunar. Ayrıca bina 
sahipleri, talep ve maliyetler 
yüksek olduğunda depolanan 
enerjiyi şebekeye geri satarak 
ek gelirler de üretebilirler.

Craig McDonnell, Ea-
ton’daki Güç Kalitesi ve 
Elektronik ve Gelişen Pazar-
lar Bölümü Kıdemli Başkan 
Yardımcısı ve Genel Müdü-
rü, Eaton EMEA; “Elektrikli 
Araç sayısında artış varken, 
doğru EV şarj altyapısının ve 
destekleyecek doğru güç kapa-
sitesinin bulunmasına kritik 
bir ihtiyaç vardır. Eaton, güç 
kalitesi ve elektronik alanında 
teknoloji liderliğine sahip 100 

ihtiyaç duyduklarında araçla-
rını güvenilir bir şekilde şarj 
edebilmelerini sağlamak için 
doğru EV şarj altyapısının dev-
reye alınması acil bir ihtiyaçtır.

Bina sahiplerinin istedik-
leri EV şarj altyapısını kur-
mak için gereken güç kapa-
sitesine erişmelerini sağlayan 
kombine akıllı EV şarj ve 
enerji depolama çözümü.

Şebekeye veya güneş pa-
nelleri gibi yenilenebilir e-
nerji kaynaklarına bağlı olan 
kombine akıllı EV şarj ve 

enerji depolama çözümü, bi-
na sahiplerine istedikleri EV 
şarj cihazını kurmak için ge-
reken güç kapasitesini sağlar. 
Binaları için şebeke kararlılı-
ğını sağlarken EV şarj cihaz-
larını sorunsuz bir şekilde 
entegre edebilirler. Yenile-
nebilir enerji olduğunda veya 
enerji daha ucuz olduğunda 
şarj ederek elektrik faturala-
rından tasarruf edebilirler, 
talep ve maliyetler yüksek 
olduğunda depolanan ener-
jiyi kullanırlar. Binada güneş yıllık bir güç yönetim şirketi-

dir. Ödüllü enerji depolama 
teknolojimizle, EV şarj cihaz-
larını eksiksiz güç çözümle-
riyle kullanmak isteyen bina 
sahiplerine olanak sağlıyoruz. 
Green Motion ile işbirliğimiz 
bize iyi entegre edilmiş bir EV 
şarj ve enerji depolama çözü-
mü ile müşterilerimizin ihti-
yaçlarını daha iyi karşılama 
fırsatı veriyor.” dedi.

Green Motion CEO’su 
Francois Randin şunları 
söyledi: “On yıldan fazla 
bir süredir, Green Motion 

elektrikli arabaları şarj etme 
alanında gerçek bir vizyoner 
olup; bugün Eaton ile işbirli-
ğimiz bizi bir adım daha ileri-
ye taşıyor ve müşterilerimize 
istedikleri EV şarj altyapısını 
kurmak için ihtiyaç duyduk-
ları güç kapasitesine erişme 
fırsatı vererek daha da iyi hiz-
met verebilmemizi sağlıyor. 
Entegre edilmiş akıllı EV şarj 
ve enerji depolama çözümü-
müz, şebeke için daha akıllı 
ve daha sürdürülebilir enerji 
yönetimi sağlarken müşteri-
lerimize avantajlar sunuyor.”

Eaton ve Green Motion 
EV İçin Güçlerini Birleştiriyor



YAN SANAYİ

biyo bozunur  sırt bileşeni 
bulunuyor. Özelleştirilmiş sı-
vı bileşenler içeren kapsüller, 
lastik sırtının kendini yenile-

GOODYEAR, reCharge 
isimli konsept lastiğini, gele-
ceğin kişiselleşmiş elektrikli 
mobilite ihtiyacına uygun 
olarak tasarladı. Kendi ken-
dini yenileyen ve bu özelliği 
ile devrim yaratacak olan 
reCharge, lastik alanındaki 
inovasyonun en son örneği 
olarak öne çıkıyor.

Goodyear Europe 
CMO’su Mike Rytokoski, 
Goodyear’ın en son konsept 
lastiği reCharge hakkında, 
“Goodyear, tüketicilerin 
ulaşım ihtiyaçlarını karşı-
lamada lastiğin katkısını 
oldukça önemsiyor. Bu yak-
laşımla, geleceğin kişiselleş-
tirilmiş elektrikli mobilite 

BRİSA, Türkiye’nin girişim-
cilik ekosistemini geliştirme 
ve yeni iş alanlarında girişim-
cilere fırsat tanımak hedefiy-
le, “Yolculuğun Öncüleri’’ 
açık inovasyon programını 
hayata geçiriyor. Programın 
2’nci döneminde, girişimciler 
ve girişimci adayları 30 Mart 
2020 tarihine dek, yolculu-
ğun geleceği, akıllı üretim ve 
müşteri deneyimi alanlarında 
belirlenen kriterlerde başvu-
rularını gerçekleştirebilecek. 

Program birincisine 50 
bin TL hibe desteği sunulur-
ken, finale kalan tüm ekipler 
de program sonrası prototip 
geliştirme, ortak iş geliştirme 
fırsatları, teknik mentörlük, 
iş bağlantılarının sağlanması 
gibi güçlü destekler alacak. 

Brisa, açık inovasyon prog-
ramı ‘Yolculuğun Öncüleri’ 
ile girişimcilere destek vermeye 
devam ediyor. Brisa’nın ino-
vasyon deneyimi ve güçlü kay-
naklarını girişimcilere sunan 
Yolculuğun Öncüleri progra-
mında bu yıl 3 ana başlıkta fikir 
ve projeler değerlendirilecek.

Yolculuğun Geleceği, Akıl-
lı Üretim ve Müşteri Deneyi-
mi alanlarında, girişimi test 
ve prototip aşamasına gelmiş, 

ihtiyacına uygun tasarlan-
mış konsept lastiği tasarla-
dık” diye konuştu.

reCharge konsepti 
üç ana başlık altında 

tasarlandı
Kişiselleştirilmiş: reChar-

ge konseptinin temelinde, 
lastik değiştirme işlemini 
büyük ölçüde kolaylaştıran, 
ayrı kapsüller ile içeriği de-
ğiştirilebilen yenilenebilir ve 

doğrudan pazarlama ve iş 
zekası konusunda girişimleri 
değerlendirilecek. 

Ülkemizin girişimcilerine 
ve gençlere yol açıyoruz 
Yolculuğun Öncüleri plat-

formu ile güçlü bir girişimci 
ağı oluşturmayı hedefledikle-
rini dile getiren Brisa CIO’su 
Tekin Gülşen; “Nesnelerin 
İnterneti, yapay zeka, robotik 

gibi teknolojiler ile mo-
bilite, tüm dünyada yeni 
bir çehreye kavuşuyor. 
Türkiye’nin bu yolcu-
lukta güçlü bir oyuncu 
olmasını sağlamak üze-
re ülkemizin lider lastik 
kuruluşu olarak yenilik 
ve teknoloji odaklı bir 
strateji izliyoruz. Bu-
gün tedarikten üreti-
me, satıştan satış son-
rası hizmetlere kadar 

her alanda yenilikleri hayata 
geçirmek için büyük bir he-
yecan ve tutku duyuyoruz. 
Bunun için dışarıdan beslen-
menin, gençlere ve girişimci-
lere yol açmanın çok önemli 
olduğuna inanıyoruz. Bu 
anlayışla Yolculuğun Öncü-
leri programımızda şimdiye 
dek 90’a yakın girişimciye 
dokunduk. 2019’de ilki ger-

18 yaşından büyük olan her-
kes, 30 Mart 2020 tarihine 
dek başvuruda bulunabile-
cek. Brisa, finalde birinci olan 
projeye, girişimini büyütebil-
mek için 50 bin TL destek 
verecek. Finale kalan tüm 
ekiplere ise; teknik mentör-
lük, potansiyel iş ortaklıkları, 
prototip geliştirme gibi zen-
gin bir değer paketi sunacak. 

Başvuru sahibi 

ekiplerin, Yolcu-
luğun Geleceği başlığı altın-
da bağlantısallık, otonom 
sürüş, paylaşım ekonomisi 
ve elektrifikasyon, Akıllı 
Üretim başlığı altında iş sağ-
lığı, güvenliği ve ergonomisi, 
kalite verimlilik ve iş sü-
rekliliği, Müşteri Deneyimi 
başlığı altında ise perakende 
hizmetleri, dijital kanallar, 

kullanım şartlarına adapte 
olmasını sağlayacak. Yapay 
zeka sayesinde kapsüller sü-
rücü profiline uygun hale 
getirilerek, kişiye özel gelişti-
rilmiş hamur bileşenleri oluş-
turulabilecek. 

Sürdürülebilir: Hamur 
bileşenleri biyolojik malze-
melerden üretilebilecek ve 
dünyanın en dayanıklı doğal 
malzemelerinden biri olan 
örümcek ağından esinlenerek 
tasarlanmış liflerle güçlen-
dirilecek. Bu özellik lastiğe 
sıradışı bir dayanım yanında 
doğadaki döngüye yüzde 100 
karışma özelliği katacak.

Sorunsuz: Kapsül tekno-
lojisiyle lastik yenileme işle-

mini tamamıyla kolaylaştır-
masının yanında, lastik sırtı 
uzun ve dar bir şekle sahip 
hafif bir çerçeveyle destek-
lenecek. İnce, dayanıklı ve 
az bakım gerektiren bu yapı 
sayesinde hava basıncı kont-
rollerine gerek kalmayacak 
ve delinmeler sebebiyle orta-
ya çıkan bekleme sürelerinin 
önüne geçilecek.

Goodyear Lüksemburg 
Inovasyon Merkezi Baş Ta-
sarımcısı Sebastien Fontaine 
konuyla ilgili olarak “Good-
year reCharge, kişiselleşti-
rilmiş, sürdürülebilir ve so-
runsuz elektrikli mobiliteyi 
destekleyen bir konsept las-
tiktir” diye konuştu.

mesini ve lastiğin zaman için-
de değişebilecek mevsimsel 
koşullara, yol durumuna yani 
kısaca kullanıcının istediği 

çekleşen programımızı ka-
zanan girişimci ekipler, hibe 
desteği ve çeşitli üyeliklerin 
yanı sıra Brisa ile ortak pazar 
ve iş geliştirme fırsatlarına sa-
hip oldular. Şu anda da Brisa 
içindeki ekosistemde birlikte 
değer üretmeye devam edi-
yoruz. Yeni başvuru dönemi-
mizle birlikte yine projeleri 
titizlikle ele alacak, girişimci 
ve girişimci adayları ile tam 
bir iş birliğinde olacağız. Böy-
lece, Türkiye’nin girişimcileri 
ile birlikte ülkemizi bu alanda 
bir adım daha öteye taşıyacak 
çözümleri hayata geçireceği-
mize inancımız tam” dedi. 

Yolculuğun Öncüleri 
programına başvuran pro-
jeler 10 Nisan tarihine dek 
değerlendirilecek ve ardın-
dan proje sahipleri ile 10-24 
Nisan tarihleri arasında yüz 
yüze görüşmeler gerçekleşti-
rilecek. 27 Nisan’da finalist-
lerin duyurulacağı süreç, 2 
Haziran’da kazanan girişim-
cinin belirleneceği “Demo 
Day” etkinliği ile son bulacak. 
Demo Day değerlendirme jü-
risinde Brisa’nın üst yönetim 
ekiplerinden ve Türkiye giri-
şimcilik ekosisteminden de-
ğerli isimler yer alacak.

Goodyear’ın En Yeni Konsept Lastiği reCharge

Yolculuğun Öncüleri’nde İkinci Perde Promoteon 
Türkiye’ye Yeni CEO
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Goodyear kişiye 
özel kapsüller ile 
lastik değişimini 
kolaylaştıran konsept 
lastiği reCharge’ı 
tanıttı. 

Michelin, 2019’da 
lastik inovasyonunda 
çığır açan havasız 
lastik Uptis ile Tire 
Technology 2020 
İnovasyon ödülüne 
layık görülürken 
aşınmış lastikleriyle 
de yüksek performans 
sunarak, iki yıldır 
üst üste “Yılın Lastik 
Üreticisi’’ prestij 
ödülüne sahip oldu.  

ULAŞILABİLİR, verim-
li, yenilikçi ve sürdürülebilir 
ürün ve hizmetler sunan dün-
yanın en büyük lastik üretici-
si Michelin, Hannover Tire 
Technology Expo’da geçtiği-
miz yıl olduğu gibi, 2020’de de 
“Yılın Lastik Üreticisi’’ seçildi. 

Havasız lastiğe
bir ödül daha

Michelin ayrıca, geçtiği-
miz yıl geliştirdiği patlak 
riskini ortadan kaldıran, 

sürücülere yol boyunca da-
ha fazla konfor sunan Uptis 
ile Tire Technology 2020 
İnovasyon Ödülüne de la-
yık görüldü.Kazandıkları 
ödüllerden oldukça mutlu 
olduklarını dile getirenM 
ichelin Grubu CEO’su Flo-
rent Menegaux, düşünce-
lerini şöyle aktardı: “Yılın 
Lastik Üreticisi ödülünü, 
ödülün tarihinde bir ilki 
gerçekleştirip iki yıl üst üs-

te almak büyük bir onur.  
Uptis’in aldığı İnovas-
yon Ödülü ile birlikte bu 
iki prestijli unvanla Grubun 
stratejik yönleri takdir edil-
miş oldu.  Michelin olarak 
bu bizim için kesinlikle 
sonsuz bir gurur kaynağı ve 
aynı zamanda yaptığımız ey-
lem planlarının hem yenilik 
hem de sürdürülebilir hare-
ketlilik bakımından geçerli-
liğinin de açık bir göstergesi.

Michelin “Yılın Lastik Üreticisi Ödülü” Aldı

PIRELLI marka premi-
um endüstriyel ve ticari 
lastiklerin lisanslı üreticisi 
Prometeon’da Türkiye, Or-
ta Doğu, Afrika, Rusya, Or-
ta Asya ve Kafkaslar Bölgesi 
CEO’luğu görevine Anto-
nio Dolgetta getirildi.

İlk olarak Avrupa, Orta 
Doğu ve Afrika (EMEA) 
Bölgesi CFO’luğunu üst-
lendi. Mart 2019’da Pro-
meteon Lastik Grubu’nun 
dünyadaki 4 ana üretim 
merkezinden biri olan 
Mısır’da Prometeon Mısır 
CEO’su olarak görev aldı.

1998 yılında İtalya’da-
ki Salerno Üniversitesi’nin 
Ekonomi Bölümü’nden me-
zun olan Antonio Dolgetta, 
denetim alanında yüksek 
lisansını Roma’daki LUISS 
Business School’da tamam-
ladı. Kariyerine 1998 yılın-
da İtalya merkezli Pro Me-
tal Arredi şirketinde Grup 
Kontrolörü (denetçi) olarak 
başlayan Dolgetta, 2001 yı-
lında İtalyan Ferrero Group 
bünyesinde CFO olarak, İ-
talya ve Belçika’daki şirketle-
rin sorumluluğunu üstlendi. 
Dolgetta, 2001-2017 yılları 
arasında Ferrero Group bün-
yesinde İtalya, Lüksemburg, 
Çin ve Belçika dahil olmak 
üzere finans ve muhasebe 
alanında birçok üst düzey 
görev ve sorumluluk üstlen-
di. 2017’den bu yana Prome-
teon bünyesinde görev alan 
Dolgetta, finans ve muhase-
be alanında 20 yılı aşkın bir 
deneyime sahip bulunuyor. 

Evli ve 4 çocuk babası 
olan Dolgetta, iyi derecede 
İtalyanca, İngilizce ve Fran-
sızca bilmektedir.

Prometeon Türkiye, 
Orta Doğu, Afrika, Rusya,

Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi 
CEO’su Antonio Dolgetta
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ALLISON Transmission, ge-
niş yelpazedeki tam otomatik 
şanzıman ve tahrik sistemleri 
ürün yelpazesini Busworld’de 
sundu. Elektrikli hibrid sis-
temlerinden, yeni e-aks ürünle-
ri, 9 vitesli şanzımanına kadar 
farklı ürün yelpazesini tanıtan 
Allison fuarda, T2100xFETM 
ve T3270xFETM tam otoma-
tik şanzımanlarını sergiledi. 

Allison Transmission Tür-
kiye ve Ortadoğu Bölge Direk-
törü Atak Talas; “Allison, 100 
yılı aşkın bir geçmişe sahip. 
Geçmişindeki pek çok önem-
li kilometre taşlarından biri 
ise 2003 yılında H40/50 EPT-
MHibrid ürünlerin otobüs 
pazarına sunulması. Allison, 
elektrikli otobüs pazarında 17 
yıllık bir deneyime sahip. E-
dindiğimiz deneyim ve teknik 
bilgi birikimini geleceğe taşıyo-
ruz” diye belirtti. 

Allison, 2003’ten bu yana 
dünya çapında yüzlerce şehir-
de faaliyet gösteren otobüsler 
için 8 binden fazla hibrid tah-
rik sistemi sundu. Son olarak 
15 kilometreye kadar arttırıl-

TÜRKİYE İhracatçılar 
Meclisi’nin (TİM) paylaştığı ve-
rilere göre 2019 yılını 180 mil-
yar doların üzerinde rekor bir 
ihracatla kapatan Türkiye, bu 
yılın ilk ayında da 14 milyar Do-
ların üzerinde ihracat gerçekleş-
tirerek yükselişini sürdürdü. Bu 
durum, yüzünü yurt dışına çevi-
ren firmaların sayısında da artış 
yaşanmasını sağladı. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nin açıkla-
masına göre, Ocak ayı içerisinde 
bin 449’u ilk kez olmak üzere 
toplam 38 bin 165 firma ihra-
cat gerçekleştirdi. Dünyanın 59 
ülkesinde paylaşıma ve yeniden 
kullanıma dayalı iş modeliyle 
hizmet sunan CHEP, ihracat 
yapan firmalara önemli bir ha-
tırlatmada bulundu. 

“Yeni yönetmeliğe uygun 
paletlerimizle ihracat yapan 

firmaların yanındayız”
İhracat işlemlerinde ahşap 

ambalaj malzemelerinden kay-
naklı aksaklıklara dikkat çeken 
CHEP Türkiye Kurumsal İle-
tişim Müdürü Serhat Enyüce, 
“Ülkemiz ekonomisinde çok 
önemli bir paya sahip olan 
ihracatın gelişmesi hepimizi 
sevindiren bir gelişme. Ancak 
özellikle ahşap ambalaj mal-
zemelerden kaynaklı sıkın-
tılar firmaların maddi kayıp 

mış menzilli hibrid sistemi H 
40/50 Flex EV ile elektrikli 
ürün portföyünü genişletti. Şe-
hir içi otobüs ve toplu taşıma 
uygulamaları için ideal olan sis-
tem, daha sessiz ve daha temiz 
bir çevre için yolcu duraklarına 
yaklaşırken, dur-kalk esnasın-
da bile motor kapalı olarak sıfır 
emisyon sağlıyor.  

Atak Talas, açıklamasında; 
“Flex EV ürünümüz,özellikle 
Avrupa’da başlayan ve bazı 
büyük şehir merkezlerinde 
devreye alınan sıfır emisyon 
bölgeleri için çok u y -
gun biz çözüm. 
Bu ürünümüz-
le araç, ek 
şarj ihtiyacı 
o l m a d a n 
sıfır emis-
yon bölgele-
rinde sadece 
elektrik ile 
çalışabiliyor, bu 

yaşamasına neden olabildiği 
gibi uluslararası pazarlardaki 
imajımızı da olumsuz etkile-
yebiliyor. Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nın bu doğrultuda 
hazırladığı ‘Ahşap Ambalaj 
Malzemelerinin Isıl İşleme Ta-
bi Tutulması ve İşaretlenmesi-
ne Dair Yönetmelik’, 1 Ocak 
2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe 
girdi. Böylece zararlı organiz-
maların, ihracatta kullanılan 
ahşap ambalaj malzemeler ile 
taşınmasının ve yayılmasının 
da önüne geçilmesi hedefle-
niyor. CHEP olarak tedarik 
zincirinde hızlı ve sorunsuz bir 
geçişe destek vermek üzere tüm 
hazırlıklarımızı yaptık. Yönet-
meliğe uygun ısıl işleme tabi 
tutulmuş paletlerimizle ihracat 
yapan tüm firmaların yanında-
yız” dedi. 

bölgenin dışına çıktığında ise 
hibridmodunda kendini şarj 
edebiliyor” dedi. 

Allison Transmission, yakın 
zamanda entegre elektrikli aks 
çözümleri de dahil olmak üze-
re Axle Tech’in elektrikli araç 
sistemleri bölümü ile elektri-
fikasyon, batarya ve uzaktan 
kontrol sistemlerinde uzman 
Vantage Power’ı şirketlerini 
devralınmasıyla ticari araçlarda 
elektromobilite uyarlamalarını 
geliştirmek için mevcut yete-
neklerini genişletti. 

Allison bünyesinde birden 
fazla elektrikli çözümün şu 
anda test edildiğini vegeliş-

tirildiğine deği-
nen Talas; 

“ Ç o k -
hızlı ve 
merkezi 
o l a r a k 

konumlan-
dırılmış EV 

İlgili yönetmelikteki önemli 
bir ayrıntıya daha dikkat çeken 
Enyüce, “Sevkiyatlarında ah-
şap ambalaj malzemeleri kul-
lanan ihracatçıların ISPM 15 
işareti ve izlenebilirlik işaret-
lemesi taşıyan ahşap ambalaj 
malzemelerini izin belgeli te-
darikçilerden temin etmesi ge-
rekiyor. Bunun yanında, ürün-
lerin ülkemiz gümrüklerinden 
çıkışına kadar izlenebilirliğini 
sağlamak da ihracatçıların 
sorumluluğunda. Kontrol gö-
revlilerince yapılacak denetim 
sonucunda, ihracatçıların veya 
tedarikçilerin yönetmenliğe 
aykırı işlem uyguladığı tespit 
edilmesi durumunda il mü-
dürlüğü tarafından idari para 
cezası uygulanıyor” açıklama-
sında bulundu. 

Müşterilerine tedarik zinciri 
faaliyetlerini her aşamada göre-
bilme esnekliği sunup zaman 
ve enerji tasarrufu sağlamak 
için myCHEP müşteri porta-
lını oluşturan CHEP, ihracata 
uygun ısıl işlem görmüş palet 
siparişlerini de bu portal üze-
rinden alıyor. Bu tip paletler, 
her sipariş öncesinde yeniden 
ısıl işleme tabi tutulduğundan 
dolayı işletmelerin normal tes-
limat sürelerine iki gün daha 
ilave etmeleri gerekiyor.

motor sistemleri, genişletilmiş 
menzilli elektrikli hibrid tah-
rik sistemleri, entegre e-akslar, 
sistemler ve batarya yönetimi, 
şanzıman entegre jeneratörleri 
ve aksesuarların elektrifikasyo-
nu için güç dağıtımı üzerinde 
çalışmalarımız devam ediyor” 
şeklinde belirtti. 

İlk vites-son vites oran 
kapsamıyla Allison 
9 vitesli şanzıman

Allison 9 vitesli şanzıman, 
tork konvertörünün birinci 
viteste erken lockup yapmasını 
sağlayan yüksek verimli dişli 
tasarımı sayesinde önemli bir 
yakıt tasarrufu sunuyor. Ayrıca 
motor yeniden başlatıldığında 
şanzımanın direkt devreye gir-
mesini ve aracın aynı pozisyon-
da tutulmasını sağlayan enteg-
re dur-kalk sistemini kapsıyor. 

Allison 9 vitesli şanzıman, 
aynı platformda 2000 Serisi™ 
altı vitesli ticari tam otoma-
tik şanzımanların kanıtlanmış 
dayanıklılığını bir üst seviyeye 
taşıyor. Bu özel şanzıman, Al-
lison 2000 Serisi ile PTO ko-
numu, tork konvertör gövdesi, 

ZF Friedrichshafen AG, 2019 
yılında BMW Group ve Mic-
rosoft tarafından duyurulan 
Açık Üretim Platformu’na 
(OMP) katılıyor.

Bu girişim, imalat sana-
yinde daha hızlı ve daha 
uygun maliyetli inovasyon-
ların yapılmasına olanak 
sağlayacak. OMP teknoloji 
sistemi ve topluluğu, sek-
tör genelinde akıllı fabrika 
çözümlerinin geliştirilme-
sini desteklemek amacıyla 
tasarlanmıştır. Bilgiyi pay-
laşan, cihazların kullanım 
durumlarını gösterebilen 
ve bunun için örnek yazılım 
kodları kullanan OMP üye-
leri, hizmet ve çözümlerin 
gelişim sürecini basitleşti-

soğutma portları gibi birçok 
ortak özelliğe sahip. Böylece 
1000-2000 serisi ile piyasaya 
sürülen araçlara entegrasyon 
kolaylığı sunarak önceki altı 
vitesli modelden kolay geçiş 
sağlanıyor. Atak Talas, ko-
nuyla ilgili olarak; “Allison’ın 
7-8 metre otobüslerde hali 
hazırda sunduğu benzersiz 
performansı 9 vites teknolojisi 
ile bir ileri seviyeye çıkarmayı 
ve gelişmekte olan pazarlar-
daki otomatikleşme trendini 
iyileştirilmiş verimlilik, daha 
yüksek yakıt ekonomisi ve 
kullanım kolaylığı ile daha da 
hızlandırmayı hedefliyor” diye 
belirtiyor. 

Atak Talas; “Türkiye gibi 
gelişmekte olan pazarlardaki 
en büyük sorunlardan biri de 
eğitimli ve deneyimli sürü-

rip, hızlandıracak.
Kesintisiz veri paylaşımı, 

birçok veri kaynağının bir şir-
ket içinde öncelikle birbiriyle 
bağlantılı olması, daha sonra-
sında da iş ortakları ve 3’üncü 
parti kuruluşlara genişletilme-
si gerektiği için hala daha bir 
vizyon olarak görülüyor. ZF, 
akıllı fabrikalara yönelik En-
düstri 4.0 olgunluk seviyesinin 
iyileştirilmesinde aktif olarak 
görev alıyor. Bunun önemli bir 
boyutu ise açık ve birlikte çalı-
şabilir platformlar ve süreçler 
aracılığıyla kesintisiz veri en-
tegrasyonunun sağlanmasıdır. 
OMP, topluluk üyelerine açık 
endüstriyel standartlara daya-
nan, açık kaynaklı bileşenler 
içeren bir referans mimarisi 

cülerin eksikliği. Allison’ın 
şu anki 6vitesli ürünü, servis 
ve turizm filoları için bu so-
runun üstesinden geliyor ve 
sarsıntısız vites geçişi ile yolcu 
konforunu artırıyor. Buna ek 
olarak Allison teknolojisi, sü-
rücü üzerindeki stres seviye-
sini azaltıyor. Uzun yıllardır 
bu alandaki deneyimlerimize 
dayanarak kolayca söyleyebili-
riz ki; otobüste mutlu sürücü 
mutlu yolcu anlamına geli-
yor. Allison 9 vites şanzıman, 
OEM’lerin ve son kullanıcı-
ların, önemli yakıt ekonomisi 
avantajları ve iyileştirilmiş 
dişli oranları ile geliştirilmiş 
kalkış performansı ve sera gazı 
düzenleme gereksinimlerini 
karşılamalarına yardımcı ola-
rak bunu bir adım öteye taşı-
yacak” diye belirtti.

sağlamayı amaçlıyor. Buradaki 
yaklaşım, özel sistemlerde sak-
lanan verilere erişimi açarak 
analitik ve makine öğrenimi 
senaryolarını hızlandırmak 
için endüstriyel veri modelleri-
ni standartlaştırmaktır. OMP, 
endüstriyel birlikte çalışabilir-
lik standardı olan OPC birle-
şik mimarisinden yararlanarak 
mevcut Endüstri 4.0 referans 
mimarisiyle uyumlu olacak. 
Topluluk üyeleri ise verilerin 
üzerinde tam kontrol sahibi 
olacaklardır.

ZF Bilgi Teknolojileri Mü-
dürü Dr. Jürgen Sturm, “OMP, 
ZF’de, E 4.0 olgunluğunun bir 
sonraki seviyesine ulaşmak için 
mevcut ve gelecekteki gereksi-
nimleri karşılamak üzere diji-
tal üretim kapasitemizi daha 
da geliştirmek için önemli bir 
olanak sağlıyor” diyor. OMP, 
makinelerin ve sistemlerin veri 
bağlantısı veya sistem enteg-
rasyonu gibi tüm endüstrinin 
ihtiyaçlarını ele alıyor. Bu, 
üreticilerin, tedarikçilerin ve iş 
ortaklarının sıfırdan yeni yazı-
lım geliştirmeleri gerekmediği, 
mevcut bileşenler üzerine inşa 
edilebileceği anlamına geliyor. 
Bunun bir örneği de üretici-
den bağımsız olarak otonom 
taşıma sistemlerinin koordine 
edilebildiği fonksiyonların en-
tegrasyonudur.

Allison Transmission 
Yeni Ürün Yelpazesini Tanıttı

Yurt Dışı Sevkiyatlarına
Yönelik Yönetmelik Değişti

ZF Açık Üretim Platformuna Katılıyor
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Allison Transmission, Busworld’de midibüsler, 
şehir içi ve şehirlerarası otobüsler için 
sunduğu en gelişmiş teknolojilerini tanıttı.  

CHEP Türkiye Kurumsal 
İletişim Müdürü Serhat Enyüce
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dan Sorumlu Yönetim Kuru-
lu Üyesi Ömer Burhanoğlu, 
“TOSB ve İTÜ OTAM iş 
birliğiyle Otomotiv Yan Sa-
nayi İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi’nde oluşturduğumuz 
sürücüsüz araç parkurunun 
bugün bir meyvesini daha 
topluyoruz. İlk yapılan 200 
metrelik denemeden sonra 
şimdi de İstanbul’da, gerçek 
hayatta, haritalama çalışma-
ları yapıldı. Bunun gururu 
içerisindeyiz. İstiyoruz ki 
bundan sonra sürücüsüz 
araçlarla ilgili tüm çalışmalar 
bizim organize sanayi bölge-
mizdeki TOSB İnovasyon 
Merkezimiz’den geçsin ve 
bu sayede otomotivin gele-
ceğine hizmet edelim” şek-
linde konuştu.

Konuyla ilgili konuşan 
ADASTEC Firması Kurucu 
Ortağı ve CEO’su Dr. Ali U-
fuk Peker, “Biz her ne kadar 
ticari araçlarda özellikle de 
otobüs ulaşımına çözüm sağ-
lasak da test yapabilmek için 
bir otonom test aracı oluştur-
duk. Yurt dışında insanlar bu 

başlarında sahaya indirerek 
testlerini başarıyla tamam-
ladık. Ayrıca, mühendislik 
çalışmalarını yerli imkan-
larla gerçekleştirdiğimiz L2 
seviyesindeki ilk otonom a-
racımızın da testlerine başla-
dık. Otomotiv mühendislik 

maksimum emniyet sağla-
nabileceği, Bosch tarafından 
gerçekleştirilen analizlerle 
teyit edildi. Bu analizlerde 
geliştiriciler,  otoyol asista-

TOSB (Otomotiv Yan Sa-
nayi İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi) İnovasyon Merkezi 
ve İTÜ OTAM (Otomo-
tiv Teknolojileri Araştırma 
Geliştirme Merkezi) koordi-
nasyonunda hayata geçirilen 
Türkiye Bağlantılı ve Oto-
nom Araç Kümelenmesi’nin 
üyelerinden ADASTEC 
firması sürücüsüz araç test 
parkurundaki çalışmalarını 
başarıyla sürdürüyor. TOSB 
yerleşkesinde oluşturulan 
sürücüsüz araç parkurunda-
ki üç aşamada da testlerini 
yürüten firma, dördüncü 
aşama olan İstanbul’un canlı 
trafiğinde de test çalışma-
larını başlattı. İstanbul’da 

GERİDE kalan son bir yılı 
değerlendiren İmpram şöyle 
konuştu: “AVL Araştırma 
ve Mühendislik Türkiye 
olarak 2019 yılı, planladı-
ğımız hedeflerin önemli bir 
kısmına ulaştığımız ve 2018 
yılına göre şirket olarak bü-
yüdüğümüz bir yıl oldu. 
Yılın başında hedeflediği-
miz gibi, kuruluşumuzdan 
bu yana toplamda 35 mil-
yon Avro’luk bir ihracat 
cirosunu geçtik. Platooning 
teknolojisi, otonom araç 
sistemleri, seri üretim sevi-
yesinde otomatik şanzıman 
kontrol yazılımları geliş-
tirme, otomotiv sektörün-

LAZER tabanlı mesafe öl-
çüm teknolojisi, otonom 
sürüş yolunda SAE sevi-
ye 3’ten itibaren olmazsa 
olmaz bir sistemdir. Yeni 
Bosch sensörü, otobanlar-
da ve şehir içerisinde hem 
uzun hem de yakın men-
zilleri kapsayacak. Bosch, 
ölçek ekonomisi kullanarak 
sofistike teknolojinin fiya-
tını azaltmak ve kitle pazarı 
açısından uygun hale getir-
mek istiyor. Bosch Yönetim 
Kurulu Üyesi Harald Kroe-
ger, “Sensörlerdeki boşluğu 
tamamlayan Bosch, otonom 

canlı trafik aşamasına ge-
çen ADASTEC’in otonom 
aracı, biri Unkapanı diğe-
ri ise Galata olmak üzere 
iki parkur güzergahında test 
çalışmalarına başladı. Par-
kurlarda test çalışmalarına 
ek olarak, araç üzerinde yer 
alan lidar cihazları sayesinde 
lazer teknolojisi kullanılarak 
haritalama çalışması da baş-
latıldı. Parkur içerisinde yer 
alan yayalar, kaldırımlar, şe-
ritler, ağaçlar ve binalar ayrı 
ayrı tespit edilebiliyor. Bu 
çalışma sayesinde bu yolla-
rın, test yazılımına açılabilir 
hale getiriliyor.

Gerçekleştirilen proje kap-
samında TOSB İnovasyon-

de yürürlükteki son seviye 
emisyon regülasyonlarına 
göre seri üretime yönelik ka-
librasyon geliştirme gibi ba-
şarılı projelerle Türkiye’de 
ilklere imza attık. Özellikle 
seri üretimde kullanılabile-
cek şekilde geliştirdiğimiz 
otomatik şanzıman kont-
rol algoritmaları, otomatik 
şanzımanlar için ülkemizde 
bugüne kadar geliştirilmiş 
en ileri seviye algoritmalar-
dır. Türkiye’de iki Ar-Ge 
merkezimizde Türk mühen-
dislerinin çalışmalarının bir 
sonucu olarak bu algoritma-
ları içeren yeni nesil SUV 
sınıfı bir aracı 2019 yılının 

sürüşü uygun bir seçenek 
haline getiriyor” dedi. 

Yalnızca üç sensör bir-
birine paralel olarak kulla-
nıldığında otonom sürüşte 

Türkiye’de yapmaktan gu-
rurluyuz” diye konuştu.

3 trilyon Dolarlık pazar
Konuyla ilgili konuşan 

İTÜ OTAM Genel Müdürü 
Ekrem Özcan “Yurtdışında 
çeşitli otonom araçların tra-
fikteki testleri ile ilgili haber-
leri veya yurt dışına gittiğimiz 
zaman uluslararası fuarlarda 
bu araçları görüyoruz.  Ülke-
mizde de otomotiv ile ilgili o-
lanlar sürekli bize ‘Türkiye’de 
bu tarz çalışmalar ne zaman 
olacak?’ diye soruyorlardı. 
2019 Temmuz ayında Oto-
nom Araç Test Parkurunu 
kurduğumuz günden beri se-

viyeye taşımayı planladıkları-
nı belirten Serkan İmpram, 
yeni dönemde yatırımlarda 
otonom teknolojilere olduğu 
kadar elektrikli araç tekno-
lojilerine ve global otomotiv 
sektörünün ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yönelik çalış-
malara da ağrılık verileceğini 
ifade etti. İmpram, “Şirke-
timizin en büyük gücü olan 
Ar-Ge ve insan kaynağı ya-
tırımlarımız 2020’de de ilk 
sırada olmaya devam edecek. 
Son birkaç yılda artış göste-
ren global Ar-Ge projeleri-
mizin de sayısını artıracağız. 
Bunun yanı sıra, kuruluşu-
muzdan bugüne kadarki sü-

üç teknolojinin birbirini mü-
kemmel bir şekilde tamamla-
ması ve her sürüş durumun-
da güvenilir bilgi sağlanması 
için radar, kamera ve lidara 
ihtiyaç var.

Lazeri bir üçüncü göz 
olarak düşünebiliriz: Lidar 
sistemlerinde sensör, lazer 
ışıkları yayar ve geriye yansı-
yan lazer ışığını yakalar. Bu-
nun ardından sistem, ışığın 
ölçülen geri dönüş süresine 
dayanarak mesafeleri hesap-
lar. Lidar, uzun bir menzil ve 
geniş bir görüş açısıyla birlik-
te oldukça yüksek çözünür-

kiz firma Türkiye’de otonom 
araç test çalışmaları yapıyor.  
Biz de İTÜ OTAM ve TOSB 
İnovasyon Merkezi olarak bu 
firmalarımıza gerekli altyapı-
yı sağlayarak destek vermeye 
çalışıyoruz.

Otonom araçlar dünyada 
yaklaşık 3 trilyon Dolarlık 
bir pazar potansiyeline sahip 
bulunuyor. Biz de ülke olarak 
bu pazarda aktif bir oyuncu 
olmak, otomotivdeki mevcut 
payımızı korumak ve hatta 
artırmak için bağlantılı ve 
otonom araçlar özelinde çalış-
malarımızı artırmalı ve hızlan-
dırmalıyız” şeklinde konuştu. 

reyi kapsayan toplam ihra-
cat ciromuzu da 50 milyon 
Avro’ya taşımayı planlıyo-
ruz. Aynı zamanda, geçtiği-
miz yıl testlerine başladığı-
mız otonom araç projesini de 
bir üst aşamaya taşımayı he-
defliyoruz. Otomotiv sek-
törünü şekillendirecek olan 
teknolojilerin geliştirildiği 
projelerin içinde olmaya ve 
gerekli yatırım planlarımızı 
önümüzdeki yıl artırmaya 
devam edeceğiz. Bugüne ka-
dar olduğu gibi, önümüzdeki 
yıllarda da Türkiye’de pek 
çok ilki başaran, kendi alanı-
nın en büyük şirketi olmayı 
ve ülkemizin katma değeri 
yüksek ihracatının artmasına 
katkı vermeyi sürdüreceğiz” 
açıklamasında bulundu.

lük sağlar. Sonuç olarak lazer 
tabanlı mesafe ölçüm aracı, 
yoldaki taşlar gibi metalik ol-
mayan nesneleri de oldukça 
uzak mesafeden güvenilir bir 
şekilde algılayabilir. Bu, fren 
yapma veya direksiyonu kır-
ma gibi sürüş manevraları için 
yeterince süre anlamına gelir. 

Lidarın geliştirilmesi sıra-
sında radar ve kamera tek-
nolojisi alanlarındaki sensör 
uzmanlığı ve sistem teknik 
bilgisinden faydalanan Bosch, 
üç sensör teknolojisinin ta-
mamını birbiriyle uyumlu 
olarak kullanılabilir” dedi.

aracı hazır olarak satın alıyor 
ancak biz aracı da kendimiz 
donattık. Aracımızı normal-
de test pistlerinde ve kam-
püs ortamlarında deniyo-
ruz. İTÜ OTAM ve TOSB 
İnovasyon Merkezi ile yap-
tığımız ortaklıkta da onların 
test pistini kullanıyorduk. 
Manevraları şehir ortamında 
deneyecek şekilde bir çalış-
ma yaptık ve aracımızı İs-
tanbul sokaklarında deneme 
fırsatı bulduk” dedi. Peker, 
“Verdikleri destekten dolayı 
İTÜ OTAM ve TOSB İno-
vasyon Merkezi’ne teşekkür 
ediyoruz. Böyle bir çalışmayı 

alanında yapılan bu başarılı 
ve çok yüksek katma değerli 
çalışmaların Türkiye adına 
gurur verici olduğunu söyle-
mek isterim.”

2019’da L2 seviyesindeki 
otonom araç teknolojilerini 
önümüzdeki yılda bir üst se-

nından tam otonom şehir içi 
sürüşe kadar otonom sürüş 
işlevlerine ilişkin tüm kulla-
nımları araştırdı. Örneğin; 
bir kavşakta motosiklet yük-
sek hızla bir otonom araca 
yaklaşırken, motosikletin 
güvenilir bir şekilde algılan-
masını sağlamak için kame-
ra ve radara ek olarak lidara 
ihtiyaç duyulur. Bu durumda 
radar, motosikletin dar silue-
tini ve plastik rüzgarlıklarını 
tespit etmekte zorlanabilir. 
Ayrıca, üzerine yoğun bir 
ışık gelmesi durumunda ka-
mera yanılabilir. Bu nedenle, 

İstanbul Trafiğinde Sürücüsüz Araç

Otonom Teknolojilere Yatırım Artacak

Lidar Sensörler Otonom Sürüşe Çözüm Sunacak
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TOSB İnovasyon 
Merkezi’nin, İTÜ 
OTAM ile birlikte 
hayata geçirdiği 
Türkiye Bağlantılı 
ve Otonom Araç 
Kümelenmesi’ndeki 
üyelerinden ADASTEC 
firması, sürücüsüz 
araç test çalışmaları 
kapsamında, 
sürücüsüz aracı 
İstanbul trafiğine 
çıkarttı.  
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Continental İlk 3 Boyutlu Dijital
Gösterge Panelini Geliştirdi
CONTINENTAL, lüks SUV Ge-
nesis GV80 için özel bir gösterge 
paneli tasarladı. Continental tara-
fından geliştirilen yeni teknoloji, 
dünyanın ilk 3 boyutlu gösterge pa-
neli olarak lanse edildi.

Continental tarafından geliş-
tirilen 3 boyutlu gösterge ekranı 
teknolojisini benzersiz hale getiren 
şey, camsız 3 boyutlu teknoloji ola-
rak isimlendirilen otostereoskopik 
3D teknolojisi. Bu teknoloji saye-
sinde 3 boyutlu görüntüleri gör-
mek için ek bir gözlük kullanmak 
zorunda kalınmıyor.

3 boyutlu gösterge ekranının göz-
lük olmadan kullanılabilmesi için 
Continental, paralaks bariyeri ismi 
verilen bir teknoloji kullandı. Bu 
teknoloji sayesinde kullanıcının iki 
gözüne ayrı ayrı giden görüntüler tek 
bir 3 boyutlu görüntü oluşturuyor. 

Continental tarafından geliştiri-
len 3 boyutlu gösterge ekranı, bir iç 

SEAT, otomobillerde daha güven-
li yolculuklar için yenilikçi çözüm-
ler üretmeye devam ediyor. Xplora 
projesi ile sürücünün dikkatini da-
ğıtan unsurlara karşı sürücüyü uya-
ran yapay zeka teknolojisi üzerinde 
çalışıyor. Proje kapsamında marka 
ayrıca sürücüleri gün ışığının etki-
lerinden korumak için otomatik 
olarak kararan cam geliştiriyor.

Proje kapsamında marka ayrıca, 
sürücülerin kendilerini rahatsız 
edebilecek gün ışığından etkilen-
memesi için sadece bir düğmeye 
dokunarak camların kararmasını 
sağlayan bir teknoloji geliştiriyor.

Avrupa Komisyonu tarafından 
hazırlanan bir rapora göre, sürü-
cülerin üç saniyelik bir süreyle dik-
katinin dağılması ve yorgunluk, bir 
çarpışmayla sonuçlanan kazaların 
yüzde 36’sının meydana gelmesi-
ne neden oluyor. Seat’ın üzerinde 
çalıştığı algoritma sürücünün ey-
lemlerini analiz ederek dikkatin 
dağıldığı veya direksiyon başında 
uyuklama durumlarında sürücüyü 
uyarıyor. Ayrıca cep telefonu kulla-
nımını ve emniyet kemerinin takılı 
olup olmadığını tespit ediyor.

Seat, bu sürücü izleme sistemini 
otomobillerine uyarlamak amacıy-
la Eyesight Technologies girişimi 
ile ortak çalışmalar yürütmeye baş-
ladı.  Sistem, yayaları tespit etme 
gibi diğer teknolojik özelliklerle 
bir arada kullanıldığında daha fazla 
avantaj sağlayacak. Yazılım sürü-
cünün yayaları görüp görmediğini 
çözümleyebilecek, sürücünün ya-
yaları görmediğini tespit ettiğinde 
de bir uyarı gönderecek. 

kamerayla beraber çalışıyor. İç ka-
mera sürücünün kafasının konumu-
nu hassas bir şekilde takip ediyor. 
Bu şekilde 3 boyutlu görüntü pro-
jeksiyonu ideal görüş açısına göre a-
yarlanıyor. İç kamerada ayrıca sürü-
cünün ekrana odaklanmak için fazla 
zaman kaybetmemesi için bir dikkat 
algılama özelliği de bulunuyor.

Genesis GV80’de kullanılacak bir 

başka teknoloji ise aracın ekranları 
arasında içeriklerin paylaşılmasına 
izin veren “Cross-Domain Hub” 
teknolojisi. Bu teknoloji sayesin-
de sürücü, bir ekranda görülen bir 
içeriği araç içerisindeki diğer ekran-
larla da paylaşabilir. Bu teknoloji sa-
yesinde sürücü, gösterge panelinde 
görülen navigasyon görüntüsünü ön 
yolcu ekranında da gösterebilecek. 
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Seat’tan 
Yapay Zeka 
Teknolojisi
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Frigo Nevnak Kurucu Baş-
kanı Hacı Kahraman Gözka-
ya, Yönetim Kurulu Başkanı 
Tevfik Gözkaya, Genel Mü-
dürü Kahraman Gözkaya, Ge-
nel Müdür Yardımcısı Cen-
giz Çiray katılırken Renault 
Trucks Satış Direktörü Ömer 
Bursalıoğlu, Bölge Satış Mü-
dürü Arda Girgin, Koçaslan-
lar Hadımköy Şube Müdürü 
Ahmet Sezer bulundular. 

Nevnak, başta İspanya, Por-
tekiz, Fransa, Almanya, İtalya 
olmak üzere Avrupa ülkele-
rine taşımacılık faaliyetlerini 
sürdürüyor. Otomotiv yedek 
parça, tekstil, kuru gıda ve fri-
go taşımacılık ağırlıklı olmak 

lı ve yöneticisi Kemal Dülger 
hazır bulundular.

Iveco’nun İstanbul yetkili 
satıcılarından Genpar Oto-
motiv satışını gerçekleştir-
diği 5 adet Daily Hi -Matic’i 
Avrupa’ya Hızlı Lojistik fir-
masına törenle teslim etti. 

Teslimat törenine Genpar 
satış müdürü Bahri Üçüncü ve 
Avrupa’ya Hızlı Lojistik firma 

liyoruz” şeklinde konuştu. 
Teslimat töreninde açık-

lama yapan Renault Trucks 
Türkiye Satış Direktörü 
Ömer Bursalıoğlu; “Frigo 
Nevnak ile uzun yıllara daya-

nan bir çözüm ortaklığımız 
var. Araçlarımızın yakıt ta-
sarrufundan ve satış sonrası 
hizmetlerimizden memnu-
niyetlerini biliyoruz. Rena-
ult Trucks olarak her zaman 
yanlarında bulunarak ope-
rasyonlarını kolaylaştırmak 
ve verimliliklerini arttırmak 
için tüm desteğimizi vermeye 
devam edeceğiz” açıklama-
sında bulundu.

FİLOSUNUN yüzde 80’i 
Renault Trucks çekicilerden 
oluşan Frigo Nevnak, yeni 
alımlarıyla tek markalı filoya 
sahip olma yolunda ilerliyor. 

Frigo Nevnak, büyüme 
stratejileri yönünde filosunu 
da Renault Trucks çekiciler 

IVECO yetkili satıcısı Şahin-
ler Otomotiv Iveco S-Way 
çekicileri Erke lojistik ve Dnt 
Uluslararası Nakliyat firma-
larına törenle teslim etti

Iveco’nun Denizli ve Güney 
Batı Akdeniz yetkili satıcısı 
Şahinler Otomotiv, toplam 8 
adet Iveco S-Way AS440S48 
TP çekiciyi aynı gün 2 firmaya 
törenle teslim etti.

Düzenlen törende Erke 
Lojistik firması sahibi Kemal 
Yüksek plaketini Iveco Tür-
kiye ağır vasıta satış müdürü 
Murat Uçaklı’dan teslim aldı. 
Denizli merkezli yurt içi ve 
yurt dışı nakliye yapan Erke 
filosunda çok sayıda Iveco çe-
kici bulunduruyor.

ile güçlendiriyor. Nevnak’ın 
yeni teslim aldığı 5 adet Re-
nault Trucks T 480 ile filo-
sundaki Renault Trucks araç 
sayısı 55 çekiciye yükseliyor. 

Yeni çekicilerin Koçaslan-
lar Hadımköy tesisinde ger-
çekleştirilen teslimat törenine 

2004 yılında kurulan ve 
hem yurt içi hem de yurt dı-
şı nakliyede çalışan Denizli 
merkezli Dnt firması ise 6 
adet Iveco S-Way AS440S48 
TP çekici satın aldı. Plaket fir-
ma sahibi Önder Manisalı’ya 
Iveco Türkiye genel müdürü 
Hakkı Işınak tarafından tes-
lim edilirken törende firma 
ortağı Abdurrahman Manisa-

üzere farklı yükleri taşıdıkları-
nı belirten Frigo Nevnak Ku-
rucu Başkanı Hacı Kahraman 
Gözkaya, “2003 yılından bu 
yana Renault Trucks çekicileri 
kullanıyoruz. Sürücülerimiz, 
araçlarımızdan oldukça mem-
nun. Hem sürücülerimizin 
konforu hem de operasyonel 
olarak sağladığımız yüksek ya-
kıt tasarrufu ve düşük bakım-
onarım giderlerinden dolayı 
Renault Trucks’ı tercih ediyo-
ruz. Frigo Nevnak olarak her 
yıl büyüyerek faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. Bu doğrultu-
da filomuzu Renault Trucks 
çekiciler ile tek markalı araç 
filosuna dönüştürmeyi hedef-

sahibi Mücahit Aydın katıldı.
Firma Sahibi Mücahit Ay-

dın, tork konvertörlü oto-
matik şanzımana sahip olan 
Daily Hi - Matıc araçlardan 
memnuniyetini dile getirirken 
kardeş firma Savran’da filola-
rında 13 adet Daily Hi - Matıc 
araç bulunduğunu ve araçların 
performanslarından, yakıt tü-
ketimlerinden ve sorunsuzlu-
ğundan son derece memnun 
olduklarını ve dolayısı ile tek-
rar tercihlerini Hi - Matic’den 
yana kullandıklarını ifade etti.

Frigo Nevnak Filosunda Renault 
Trucks Çekici Sayısı 55’e Yükseldi

Şığva Trans Volvo 
Trucks Çekicilerle 
Filosunu Güçlendirdi

Iveco Yeni S-Way Çekicilerin 
İlk Teslimatını Gerçekleştirdi
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VOLVO Trucks, Şığva 
Trans’a 20 adet yeni nesil 
Turbo Compound motorlu 
Volvo FH 500 çekici satışı 
gerçekleştirdi.

Uzun yol taşımacılığında 
zorlu koşullarda yüksek ve-
rimlilik ve performans gös-
teren kamyonlarıyla nakliye 
firmalarının öncelikli terci-
hi olan Volvo Trucks, frigo-
rifik taşımacılık yapan Şığva 
Trans’a 20 adet yeni nesil 
Turbo Compound motorlu 
Volvo FH 500 çekici satışı 
gerçekleştirdi.

Teslimat törenine Şığva 
Trans’tan firma ortakları 
Burhan Şığva ve Ahmet Şığ-
va ile Temsa İş Makinaları 
Volvo Trucks Satış ve Satış 
Sonrası Hizmetler Grup 
Müdürü Kıvanç Kızılkaya, 
Temsa İş Makinaları Volvo 
Trucks Saha Satış Müdü-
rü Umut Şahin, Temsa İş 
Makinaları Volvo Trucks 
Saha Satış Müdürü Devrim 
Karataş ve Temsa İş Maki-
naları Volvo Trucks Yedek 
Parça Satış Müdürü Cihan 
Kayan katıldı.

Törende konuşma ya-
pan Burhan Şığva şunları 
söyledi: “Ağırlıklı hizmet 
verdiğimiz Irak bölgesinin 
yanı sıra, Avrupa hattına 
yeniden hizmet verme ka-
rarımızla birlikte filomuzu 
genişletmemiz gerekti. Bu-
nun için Avrupa normları-
na uygunluğunu bildiğimiz, 
dayanıklılığı ve verimliliği 
ile öne çıkan Volvo Trucks 
markasını tercih ettik. Vol-
vo Trucks’ın yakıt tasarrufu 
için özel geliştirdiği yeni ne-

sil Turbo Compound mo-
torlar sayesinde bu bölgede 
güçlü ve rekabetçi olacağız. 
Volvo Trucks’ın satışta 
sunduğu destek kadar, satış 
sonrasında verecekleri des-
tek de kararımızda etkili ol-
du. Yaygın yetkili servis ağı 
ve bize sunmuş oldukları 4 
yıllık mavi kontrat çözüm-
leri ile daima yanımızda ol-
duklarını hissettiriyorlar.”

Temsa İş Makinaları 
Volvo Trucks Satış ve Satış 
Sonrası Hizmetler Grup 
Müdürü Kıvanç Kızılkaya 
ise Volvo Trucks markası-
nı tercih ettikleri için Şığ-
va Trans’a teşekkür ede-
rek şöyle konuştu: “Volvo 
Trucks markasının gücü 
ve geniş yetkili servis ağıy-
la, Türkiye pazarında uzun 
yıllara dayanan deneyimini 
birleştirdiğimiz, müşteriyi 
odağımıza alan bir yapı-
ya sahibiz. Bu emeğimizin 
müşterilerimizin nezdinde 
karşılık bulması bizi çok 
mutlu ediyor çünkü biz, 
Volvo Trucks olarak müş-
terilerimizi uzun soluklu iş 
ortağımız olarak görüyoruz. 
Satış ve satış sonrası hiz-
metlerimizle daima yanla-
rında yer alıyoruz. Bunun 
yanı sıra, finansman çözüm-
lerimiz, kiralama ve ikinci el 
hizmetlerimizle de müşteri-
lerimizin bütçelerini rahat-
latıyoruz. Şığva Trans ile bu 
bağlamda oluşturduğumuz 
iş ilişkimizin uzun yıllar 
süreceğine ve her ihtiyaçla-
rında çözüm ortağı olarak 
yanlarında olacağımızı vur-
gulamak isterim.”



BORSA

TÜRKİYE ve Avrupa taşı-
macılığının en büyük treyler 
tedarikçilerinden olan Tır-
san, 25 yılı aşkın tecrübesi ile 
kimya sektörünün öncü fir-
malarından Koray Kimya’ya 
önemli bir teslimat gerçekleş-
tirdi. Türkiye’nin tüm böl-
gelerine ve Balkan ülkelerine 
kimyasal ürün taşımacılığı 
gerçekleştiren Koray Kimya, 
filosuna 6 adet Tırsan Tank 
Konteyner Taşıyıcı ekledi. 
Tırsan’ın Adapazarı fabrika-
sında gerçekleştirilen teslimat 
törenine; Koray Kimya Yöne-
tim Kurulu Üyesi Koray Uras, 
Berkay Uras ve Tırsan Treyler 
Yurt İçi Satış Yöneticisi Os-
man Keleş katıldı. 

YURTBAY Seramik, bünye-
sine 2 adet TGX 18.500 4x2 
BLS XXL kabin MAN çekici 
katarken, lojistik ve nakliyat 
alanında faaliyet gösteren Yü-
cehan Nakliyat ise, filosunu 
1 adet TGX 18.470 4x2 BLS 
MAN çekici ile güçlendirdi.

MAN, üstün özellikler ve 
ileri teknolojilerle donattığı a-
raçları ile ülkemiz firmalarının 
ilk tercihi olmaya devam edi-
yor. Yurtbay Şirketler Grubu 
bünyesinde faaliyet gösteren, 
seramik sektörü firmalarından 
Yurtbay Seramik, tercihini 
üstün Alman teknolojisinden 
yana kullandı. Yıllık 25 mil-
yon metrekare üretim kapasi-
tesi ile iç pazarın yanı sıra 56 
ülkeye de ihraç başarısı gös-
teren Yurtbay Seramik, dü-
zenlenen törenle 2 adet TGX 
18.500 4x2 BLS XXL kabin 
MAN çekici aldı.

Teslim törenine MAN 
Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. 

Uras: “Tırsan araçları ile 
kimyasal ürünlerimizi

güvenli şekilde taşıyoruz” 
Teslimat töreninde açıkla-

malarda bulunan Koray Kimya 
Yönetim Kurulu Üyesi Koray, 
Tırsan ürünlerinin verimlili-
ğine vurgu yaparak, “Kimyevi 
maddelerin kaliteli, hızlı ve 
kesintisiz tedariği endüstriyel 
üretim için hayati önem taşı-
yor. Bu ihtiyaca cevap vermek 
üzere 1992 yılında İstanbul’da 
kurulan firmamız, donanımlı 

Kamyon Satış Koordinatörü 
Ataç Şeran, Yurtbay Seramik 
Yönetim Kurulu Başkanı Ze-
ki Yurtbay ve satışa katkıda 
bulunan Lokman Koçaslan 
Otomotiv Genel Müdürü 
Müjdat Aras katıldı. Tören-
de konuşan Yurtbay Seramik 
Yönetim Kurulu Başkanı Ze-
ki Yurtbay, MAN markasına 
duydukları güveni dile getir-
di. Sağlamlık ve güvenilirlik, 
servis sonrası hizmetler ve 
yakıt tasarrufunun tercihle-

iş gücü ve ileri teknolojiden 
yararlanan kalite odaklı çalış-
ma sistemiyle bugün sektörün 
öncü markalarından biri oldu. 
Bu nedenle filo yatırımları-
mızda bize en güvenli ve en 
hızlı çözümü sunan Tırsan ile 
çalışmayı tercih ediyoruz. Tır-
san araçları hafif gövde yapısı 
sayesinde operasyonlarımızın 
verimliliğini artırıyor. Tırsan 
ile olan güçlü iş birliğimizin 
uzun yıllar devam edeceğine 
inanıyorum” dedi. 

rinde etkili olduğunu belirten 
Zeki Yurtbay, bu konuda Al-
man teknolojisini güvendik-
lerini kaydetti.

MAN Kamyon ve Otobüs 
Tic. A.Ş. Kamyon Satış Koor-
dinatörü Ataç Şeran da, marka 
olarak her aşamada müşteri 
odaklı çalıştıklarının altını 
çizerek; “Bu anlayışımız, araç-
larımızı üretilirken de atış sı-
rasında da ve satış sonrasında 
da geçerli. Bizim için müşteri 
memnuniyeti her zaman ön 

Koray Kimya Yönetim 
Kurulu Üyesi Berkay Uras 
ise konuşmasında, Tırsan’ın 
sahip olduğu geniş satış son-
rası servis ağı ve güvenilir hiz-
metlerine duydukları güvenin 
altını çizdi. 

Tırsan tank konteyner
taşıyıcı T.SHF T araç 

özellikleri 
Tırsan Tank Konteyner Şasi 

aracı, güvenli sıvı taşımacılığı 
sağlarken, hafif gövde yapısı 
sayesinde hem daha fazla yük 
alıyor hem de akaryakıt tü-
ketimini düşürerek karlılığı 
artırıyor. Toplam 3.250 kg 
ağırlığıyla Türkiye’nin en ha-
fif ürünü olan T.SHF T 20 ft 
Tank Konteyner Şasi ADR 

plandadır. Bu nedenle iş bir-
liklerimiz uzun soluklu olu-
yor” dedi.

MAN markasının tercih 
eden bir diğer firma ise, Yüce-
han Nakliyat oldu. Yücehan 
Nakliyat, araç filosunu 1 adet 
TGX 18.470 4x2 BLS MAN 
çekici ile güçlendirdi. Teslim 
törenine MAN Kamyon ve 
Otobüs Tic. A.Ş.’den Kam-
yon Satış Koordinatörü Ataç 
Şeran, Lokman Koçaslan Oto-
motiv Genel Müdürü Müjdat 
Aras ile Yücehan Nakliyat’tan 
Cihan Dalçın katıldı. 

Törende konuşan MAN 
Kamyon Satış Koordinatörü 
Ataç Şeran, müşterilerini iş 
ortakları olarak gördüklerini 
ifade ederek, “MAN araçları 
her zaman üstün performans 
ve yakıt tasarrufu ile öne çıkı-
yor. Ayrıca MAN olarak, tüke-
ticilerin ihtiyaçlarını en doğru 
araçlarla karşılayıp, müşteri 
odaklı satış ve satış sonrası hiz-

mevzuatlarına uygun donanı-
mı ile tehlikeli yüklerin güven-
le taşınmasını sağlıyor. 

Patentli esnek X cross şasi 
yapısı, şasi üzerinde bulunan 
yüksek gerilimi azaltıyor. X 
cross’lar, cıvatalı yapısı sa-
yesinde kolay servis avantajı 
da sunuyor. Araç, yere yakın 
kimyasal atıkların toplandığı 
paslanmaz çelikten kullanıcı 

metler ile yaşam boyu müşteri-
lerimizin yanında yer alıyoruz. 
Bu da bizi tercih sebebi yapı-
yor” diye konuştu.

Yücehan Nakliyat’tan Ci-
han Dalçın ise konuşmasında, 
MAN’ı tercih etmelerinde 

dostu bir havuza sahip. Ayrı-
ca ekstra donanım olarak alü-
minyum yan yürüme yolları, 
4 adede kadar 6 metre 160 
mm çapında hortum taşıyıcı, 
2’şer adede kadar topraklama 
kablosu ve çubuğu sunulu-
yor. Havuz alanındaki geniş 
alan sayesinde tank kontey-
nerler, kolay boşaltım avan-
tajı sağlıyor. 

bir değil, birden fazla sebebin 
etkili olduğunu altını çizdi ve 
şunları söyledi: “MAN her 
şeyden bir Alman markası. 
Bu, sağlamlık, güvenilirlik ve 
üstün teknoloji demek. Ayrıca 
satış sonrası verilen destek ve 
hizmetler de çok iyiler. Do-
layısıyla MAN olunca içimiz 
rahat oluyor.”

Koray Kimya’ya 6 Adet Tırsan 
Tank Konteyner Taşıyıcı

MAN Çekici Teslimatlarına Devam Ediyor
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Kimya sektörünün önemli firmalarından 
Koray Kimya, tercihini yine  Tırsan’dan 
yana kullanarak filosuna 6 adet Tırsan tank 
konteyner taşıyıcı kattı.  

MAN’IN üstün Alman 
teknolojisinin yanı sıra sağ-
ladığı güvenlik, konfor ve 
yakıt tasarrufu ile “Coach 
of the Year 2020 - Yılın 
Otobüsü” seçilen Lion’s 
Coach, yeni yılda da seya-
hat firmalarının gözdesi 
oldu. Ocak ayında peş peşe 
düzenlenen iki ayrı tesli-
mat töreni ile 3 adet 2020 
model Lion’s Coach müş-
terilere teslim edildi.

Fulya Turizm’e 2 adet 
2020 model Lion’s Co-
ach teslimatı yapıldı İlk 
teslimat, İzmir taşımacılık 

caktır” dedi.
2020’nin ilk ayında 

teslimatlarını sürdüren 
MAN, ikinci otobüs tesli-
matını ise, Trakya bölgesi-
nin önemli firmalarından 
biri olan Keşan Birlik’e 
yaptı. MAN’ın İkitelli 
Tesisleri’nde, İkinci El 
Satış Direktörü Aydın 
Yumrukçal ve Otobüs 
Bölge Koordinatörü Ön-
sel Demircioğlu’nun ev 
sahipliğinde düzenlenen 
törene Keşan Birlik or-
takları Hasan Katıcıoğ-
lu ve Sergen Katırcıoğlu 

sektörünün önemli firma-
larından Fulya Turizm’e 
yapıldı. Yurt içi ve yurt 
dışı turizm taşımacılığı 
yapan Fulya Turizm, ocak 
ayında Ankara’da düzen-
lenen törenle, filosuna 
2 adet 2020 model, 12 
metre 2+2 koltuk düzenli 
Lion’s Coach kattı. Tö-
rene MAN Otobüs Satış 
Bölge Yöneticisi Emrah 
Albustanoğlu ile Fulya 
Turizm’in sahipleri Mus-
tafa Kocaer, Hüseyin Ko-
caer ve Efe Kocaer katıldı. 

Lion’s Coach otobüsle-

rini hem modern tasarım 
ve rahat koltukları hem de 
yakıt ekonomisi nedeni ile 
tercih ettiklerini belirten 
Fulya Turizm yetkilileri, 
bundan sonraki yatırım-
larında da MAN’ı tercih 
edeceklerini belirttiler. 
Emrah Albustanoğluda 
konuşmasında, “İzmir’in 
köklü firmalarından Fulya 
Turizm’in Lion’s Coach 
otobüslerini tercih etme-
sinden çok mutluyuz. U-
marız, 2020 sonuna kadar 
tüm filo yeni ve ekonomik 
MAN araçlarından oluşa-

katıldı. Törende, 1 adet 
2020 model 12 metre 51 
koltuklu Lion’s Coach’un 
anahtarı firmanın ortağı 
Hasan Katırcıoğlu’na tes-
lim edildi.

MAN markasını tercih 
sebepleri hakkında bilgi 
veren Sergen Katırcıoğlu, 
şunları söyledi; “Tercih 
yaparken, yakıt verimliliği, 
yolcu memnuniyeti ve u-
zun bakım aralığı gibi özel-
likleri göz önünde bulun-
durduk. Uzun araştırma 
ve incelemelerimizin sonu-
cunda bunları bir arada bu-

lunduran Lion’s Coach’ta 
karar kıldık. Trakya böl-
gesinde MAN çalıştırıcısı 
olmaktan dolayı büyük 
mutluluk duyuyoruz.”

Önsel Demircioğlu ise, 
Keşan Birlik firmasına u-
zun bir aradan sonra yeni 
araç vermemin haklı gu-
rurunu yaşadıklarını belir-
terek, bu teslimatı Trakya 
bölgesine atılan bir tohum 
olarak gördüklerini ve 
bundan dolayı çok mutlu 
olduklarını ifade etti. De-
mircioğlu, teslimatın ha-
yırlı olmasını diledi.

MAN Yolcu Taşımacılığında Firmaların Tercihi Olmaya Devam Ediyor



LOJİSTİK

met ticareti içinde en büyük payı 
ise yüzde 59 ile 33,7 milyar Doları 
bulan taşımacılık hizmetleri aldı.

Türkiye’den 2018’de 24,6 milyar 
Dolarlık taşımacılık hizmeti ihraca-
tı yapıldı. Yolcu taşımacılığı hizmeti 
11,5 milyar Dolarla taşımacılık ihra-
catı içinde ilk sırayı aldı. Bunu navlun 
hizmeti 9,2 milyar Dolarla ve diğer 
hizmetler 3,9 milyar Dolarla takip etti.

2018’DE 24,6 milyar Dolarlık taşı-
macılık hizmeti ihracatı yapılırken, 
bu alanda 9,1 milyar Dolarlık itha-
lat gerçekleştirildi.

TÜİK’in bu yıl ilk defa açıkla-
dığı ‘Uluslararası Hizmet Ticareti 
İstatistikleri’nden derlenen bilgiye 
göre, 2018’de 33,8 milyar Dolarlık 
hizmet ihracatı, 23,3 milyar Dolar-
lık da hizmet ithalatı yapıldı.Hiz-

Taşımacılık hizmeti ihracatının 
ulaşım modlarına göre dağılımı in-
celendiğinde ise 14,3 milyar Dolar-
lık havayolu taşımacılığı, 4,6 milyar 
Dolarlık deniz taşımacılığı ve 5,6 
milyar Dolarlık diğer taşıma modla-
rı ihracatı gerçekleştirildi.

Posta ve kurye hizmetleri ihracatı 
da 207 milyon Dolar olarak kayıtla-
ra geçti. Bu dönemde Türkiye, 9,1 

Hizmet İthalatında
Taşımacılık İlk Sırada Yer Aldı

ilk sırayı 5,5 milyar Dolarla navlun 
hizmeti aldı. Bunu, diğer hizmetler 
2 milyon Dolar ve yolcu taşımacılığı 
hizmeti 1,5 milyar Dolarla izledi.

Deniz taşımacılığı hizmeti itha-
latı 4,7 milyar Dolar, hava yolu taşı-
macılığı ithalatı 3,5 milyar Dolar ve 
diğer modlarla yapılan taşımacılık 
hizmeti ithalatı 898 milyon Dolar 
olarak kayıtlara geçti.

Posta ve kurye hizmeti ithalatı 
2018’de 34 milyon Dolar oldu. Ta-
şımacılığın toplam ithalat içindeki 
payı 2018 yılında yüzde 38,8’dir. 
İkinci sırada yüzde 21,4 ile “Diğer iş 
hizmetleri”, üçüncü sırada yüzde 9,3 
ile “Telekomünikasyon, bilgisayar 
ve bilgi hizmetleri” sektörü yer aldı.

Türkiye’nin taşımacılık hizmeti 
dış ticaretinde ilk sırada Almanya 
yer aldı. Almanya’ya 3,3 milyar Do-
larlık taşımacılık hizmeti ihracatı 
yapılırken, bu ülkeden söz konusu 
alandaki ithalat 411 milyon Dolar 
olarak kaydedildi.

ABD ile taşımacılık hizmeti ihra-
cat hacmi 1,6 milyar Dolar, ithalat 
hacmi de 309 milyon Dolar oldu. 
Irak ile taşımacılık hizmeti dış ticare-
tinde 1,3 milyar Dolarlık ihracata, 64 
milyon Dolarlık ithalata imza atıldı.

Avrupa kıtasındaki ülkeler, 
Türkiye’nin hizmet ihracat ve itha-
latında başı çeken ülke grubu oldu. 
Hizmet ihracatında 2016 yılında 
yüzde 49,6, 2017 yılında yüzde 51,1 
ve 2018 yılında yüzde 52,9 pay ile; 
hizmet ithalatında ise 2016 ve 2017 
yıllarında yüzde 56,7 ve 2018 yılın-
da ise yüzde 54,7 pay ile Avrupa kı-
tası ilk sırada yer aldı.

Avrupa Birliği ve EFTA ülkeleri-
ne 2018 yılında yapılan hizmet ih-
racatı 15 milyar 766 milyon Dolar, 
diğer Avrupa ülkelerine yapılan ih-
racat ise 2 milyar 100 milyon Dolar 
oldu. İthalatta ise 2018 yılında Av-
rupa Birliği ve EFTA ülkelerinden 
yapılan ithalatın 11 milyar 975 mil-
yon Dolar, diğer Avrupa ülkelerin-
den yapılan ithalatın da 781 milyon 
Dolar olduğu görüldü.

milyar Dolarlık taşımacılık hizmeti 
ithalatı gerçekleştirirken, bu hizme-
tin toplam ithalat içindeki payı yüz-
de 38,8’i buldu.

Taşımacılık hizmeti ithalatında 

Türkiye sınırları içerisinde 
demiryolu taşımacılığı 1856 
yılında İzmir-Aydın arası 130 
kilometrelik demiryolu hat-
tı ile başladı. 1994 yılında 8 
bin 452 kilometre olan demir 
yolu ana hat uzunluğu, 2018 
yılına gelindiğinde 12 bin 740 
kilometreye çıktı.

İ
BUNLARI 
BİLİYOR MUYDUNUZ?
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▶ 15.000 €  mal bedeline

▶ 300 KG  brüt ağırlığa kadar

▶ Gümrükleme vekaleti olmadan

▶ Kapınızdan-Dünyanın 
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TESLİMAT!

İhracat
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DÜNYANIN SAĞLIĞI
TURKISH CARGO GÜVENCESİNDE

DÜNYANIN EN FAZLA ÜLKESİNE UÇAN HAVA KARGO MARKASI
OLARAK, İLAÇTAN TIBBİ MALZEMELERE KADAR SAĞLIK GÖNDERİLERİNİZİ

SOĞUK ZİNCİRİ BOZMADAN GÜVENLE TAŞIYORUZ.
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