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ordinatör Başkanı Zeynep 
Bodur Okyay, “Uluslararası 
görünüm bu yeni bağlamda 
nasıl değişiyor? Yeni normal, 
Türkiye ve AB’nin uzun süre-
den beri ihtiyaç duyduğu yeni 
başlangıç olabilir mi? Yeni 

KOVİD-19’UN etkisi ile 
uluslararası sistem, küresel a-
landaki ilişkilerin dinamikle-
rini değiştiren belirsizliklerle 
dolu bir dönüşümden geçti-
ğini kaydeden DEİK/ Türki-
ye-Avrupa İş Konseyleri Ko-
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alanlarda diyalog ve iş birliği 
nasıl geliştirilir?” sorularını 
masaya yatırdı.

Türkiye ile AB arasındaki 
ilişkilerin mevcut durumunu 
ve geleceğe yönelik bakış açı-
larını, yeni AB Dönem Baş-
kanlığı ve Türkiye’ye etkileri, 
AB’nin önceliklerini ve Ar-
Ge, inovasyon gibi alanlarda 
işbirliklerine odaklandıkları-
nı kaydeden Okyay, “DEIK 
/ Avrupa İş Konseyleri, 37 iş 
konseyinden oluşmaktadır. 
Türkiye-AB ilişkilerinin iş 
dünyası persfektifinden iler-
lemesi için faaliyetler yürüt-
mektedir” dedi.

UND ve World Con-
ference on Transporta-
tion Research Society 
(WCTRS), İstanbul Tek-
nik Üniversitesi (İTÜ) ile 
geleceğin lojistikçiler ye-
tiştirmek için yeni bir ser-
tifika programı başlattı. 

GÜMRÜKLÜ antrepo işlet-
mecilerini tek çatı altında bir 
araya getirecek Gümrüklü Ant-
repo İşletmeciler Derneği faali-
yetlerine başladı. Çözüm odaklı 
yaklaşımı ile tüm paydaşlara 
destek olarak dış ticarete katma 
değer sağlamak amacı ile yola 
çıkan GAİD’in Kurucu Başkan-
lığına lojistik sektörünün dene-
yimli isimlerinden Ekol Lojistik 
Filo Yönetim Kurulu Başkanı 
Cavit Değirmenci getirildi.
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TURKISH Cargo, 
uluslararası hava kar-
go bilgi sağlayıcısı olan 
WACD’nin (World Air 
Cargo Data) açıkladığı 
Mayıs ayı verilerine göre; 
pandemi kaynaklı olarak 
global hava kargo pazarı-
nın yüzde 28,5 oranında 
daralma gösterdiği sektör-
de, pazar payını yüzde 5’e 
yükselterek,  tüm dünyada 
taşınan her 20 hava kargo-
dan 1’ini taşıdı.

FORD ticari araç modelleri 
Transit, Tourneo Custom ve 
Transit Custom, segmenti-
nin ilk ve tek hibrit modelleri 
ile yüzde 23’e varan oranlarda 
yakıt tasarrufu avantajı vaade-
diyor. Ford’un Türkiye’de üre-
tilen ticari modelleri; Transit 
Van Hibrit ve Transit Custom 
Van Hibrit yeni 2.0lt EcoBlu-
eHibrit 170 PS dizel motor ile 
sunulurken, Tourneo Custom 
Hibrit ise Eco Blue Hibrit 185 
PS versiyonu ile sunuluyor.

UND Lojistiğe Yön 
Verecek CEO’lar 
Yetiştirecek

Gümrüklü Antrepo 
İşletmeciler 
Derneği Kuruldu
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Salgın Dönemi Lojistikte 
Dijital Altyapının
Önemini Ortaya Çıkardı
SALGIN öncesi de gündem-
de olan ancak iş modellerin-
de hızlı bir şekilde değişimle 
önemi daha iyi anlaşılan diji-
talleşme, lojistik süreçle-
rin yönetilmesi için en 
önemli unsurlardan 
biri haline geldi. 

Kovid-19 salgını 
sosyal hayattan üre-
tim ve ticaret an-
layışlarına kadar 
her anlamda ö-
nemli bir değişimi 
de beraber getir-
di. Salgının 
e t k i s i n i n 
bir süre da-
ha sürmesi 
tahmin edi-

lirken, bu dönemde hızlanan 
dijitalleşme süreciyle ilgili 
olarak Select Yazılım Kuru-

cusu Gökhan Gir-
gin, sektördeki 

gelişmeleri ve 
verdikleri 
h i z m e t -
leri der-
g i m i z e 
anlattı.

Devamı 24 sayfada
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SEKTÖRÜN yoğun ilgi gösterdiği 
webinarda dijitalleşmenin dünü, bu-
günü ve geleceği değerlendirilerek, şir-
ketlerin dijitalleşme yönünde atması 
gereken adımlar, izlemeleri gereken 
stratejiler ve lojistikte dijitalleşmeye 
ilişkin somut uygulamalar konuşuldu.

UTİKAD Genel Müdürü Cavit 
Uğur moderatörlüğünde ve soru-ce-
vap yöntemi ile gerçekleşen webina-

CLECAT Gümrük, Dolaylı Vergi-
lendirme ve BT Kıdemli Müdürü Do-
miniqueWillems ise, kariyeri boyunca 
dijitalleşmeye yönelik uygulamalar 
üzerinde çalıştığını ancak günümüz-
deki durumun hala istenilen düzey-
de olmadığını dile getirdi. Willems, 
“Gerçekçi olmak gerekirse son 15, 20 
yıllık süreçte çok fazla bir değişiklik 
görmedim. 90’lı yıllardan bu yana ge-
linen nokta düşünüldüğünde lojistik 
sektörünün bu konu üzerinde daha 
çok yoğunlaşması gerekiyor” dedi.

Toplantının ilerleyen dakikala-
rında ise şirketlerin attıkları adımlar 
ve uygulamalar değerlendirildi.

UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi 
ve İnovasyon Odak Grubu Başkanı 
Nil Tunaşar, “Küresel çapta bilgi ve 
iletişim teknolojileri harcamalarının 
2023 yılına kadar yaklaşık 6 trilyon 
dolara ulaşması bekleniyor. Ko-
vid-19 salgını sebebiyle 2020 yılında 
artış göstermesi beklenmiyor ancak 
bundan sonraki süreçte IoT, robo-
tik, sanal gerçeklik, 3 boyutlu yazıcı 
vb. gibi yeni teknolojilerin bilgi ve 
iletişim teknolojilerine yapılan har-
camaların her geçen gün payını daha 
da artırması bekleniyor” dedi.

Tunaşar, “Büyük şirketlerin diji-
talleşme süreçlerini incelediğimizde 
dijital dönüşümün uzun vadede fir-
maların hisse senetlerinin değerini 
ve karlılığı artırdıklarını görüyoruz. 
Dünyanın önde gelen 7 şirketinin 
dijital dönüşümü, bu dönüşümün 
hemen gerçekleşmediğini ancak 
önemli finansal etkisinin olduğunu 
gösteriyor. Öyle ki lojistik süreçleri-
nin dijitalleşmesi ile firmaların 500 
milyon doların üzerindeki stokları-
nı yüzde 40’tan yüzde 25’e, teslimat 
maliyetlerini yüzde 20’dan yüzde 
10’a, garanti harcamalarını yüzde 
25’ten yüzde 12’ye işçilik maliyet-
lerini yüzde 30’den yüzde 20’ye dü-
şürdükleri görülüyor” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lojistik 
Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Okan Tuna, konuşması sırasında 
UTİKAD ve Dokuz Eylül Üniversi-
tesi Denizcilik Fakültesi iş birliği ile 
yapılan “Lojistik Eğilimler ve Bek-
lentiler Araştırması”na da değindi.

Prof. Dr. Tuna; “Lojistik sektörü-
nün temsil eden firmalara gelecek 5 
yılda sektörü en çok ne etkileyecek 
diye sorduk. Robotik ve otomasyon 
sistemleri ve nesnelerin interneti 
cevabını aldık. Ben bu sonuçlardan 
anlıyorum ki, Türkiye’de lojistik 
sektörü bu işin öneminin farkında ve 
bu konudaki çalışmalarını sürdürü-
yor. Ancak şunu da unutmamalıyız 
ki dijitalleşme maliyetleri düşürecek 
ancak hiç beklemediğimiz başka ma-
liyetler de ortaya çıkacak. Ancak diji-
talleşme konularındaki çalışmaların 
daha uzun ömürlü olacağını düşünü-
yorum. Taşıma İşleri Organizatörle-
ri hem dışardaki hem kendi içindeki 
verileri çok iyi bir şekilde kullanabil-
meli ve kendilerine entegre edebil-
melidir. Hem kamu hem de bireysel 
olarak gerçekleştirilecek çalışmalar 
ile birlikte bu konudaki kazanımlar 
büyük olacak” diye konuştu.

ra, UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi 
ve İnovasyon Odak Grubu Başkanı 
Nil Tunaşar, Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Lojistik Yönetimi Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Okan Tuna, TroyAvi 
Danışmanlık Kurucu Başkanı Dr. 
Emre Serpen ve CLECAT Gümrük, 
Dolaylı Vergilendirme ve BT Kı-
demli Müdürü DominiqueWillems 
konuşmacı olarak katılım gösterdi.
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UTİKAD Lojistikte Dijitalleşme ve
Somut Girişimler Webinarı İlgi Çekti
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UZUN YOLDA KONFORLU SÜRÜŞ 
Kabinde karbon rengi kumanda paneli, siyah deri döşemeler, gri tavan 
kaplama, özelleştirilebilir radyatör ızgarası ve iç-dış dikiz aynalar, sadece 
geliştirilmiş ayrıntılar... Euro 6 Step D motor ve uyarlanabilir Eco Hız 
Kontrol sistemi ile donatılan T High  2020 çekiciler, uzun yolda maksimum 
sürüş konforu sunuyor.

ZİRVEDE
SÜRÜŞ KONFORU
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Gümrüklü Antrepo İşletmeciler Derneği Kuruldu

Arkas’a
Sürdürülebilirlik 
Ödülü

GÜMRÜKLÜ antrepo işletmecile-
rini tek çatı altında bir araya getire-
cek Gümrüklü Antrepo İşletmeciler 
Derneği (GAİD) iki ay süren verim-
li çalıştayların ardından 27 Tem-
muz 2020’de faaliyetlerine başladı. 
Çözüm odaklı yaklaşımı ile tüm 
paydaşlara destek olarak dış ticarete 
katma değer sağlamak amacı ile yola 
çıkan GAİD’in Kurucu Başkanlı-
ğına lojistik sektörünün deneyimli 
isimlerinden Ekol Lojistik Filo Yö-
netim Kurulu Başkanı Cavit Değir-
menci getirildi. 

Değirmenci’nin başkanlığında 
GAİD; kamunun yaptığı sektörel 
faaliyetlerde kurumlarla birlikte 
hareket ederek şeffaf, güvenilir ve 
sürdürülebilir çalışmalar yapmayı, 
kamu- özel sektör iş birliğinde ön-
cü sektör örgütü olmayı hedefliyor. 
GAİD, lojistiğin bir parçası olan 
gümrükleme ve depolama işlemleri-
nin gerçekleştirildiği gümrüklü ant-
repo sektörünün sesini daha yüksek 
duyurabilmesi ve alınan kararlarda 
söz sahibi olunabilmesi için çalışma-
lar yürütecek. 

GAİD’in ilk resmi ziyareti de 17 

“ÇEVRESEL ve Sosyal Alanda En 
İyi Uygulama” kategorisinde bronz 
madalya alan proje, demir yolu bağ-
lantısı ile çevre dostu taşımacılık ve 
ekonomiye yapacağı katkılar göz 
önünde tutularak değerlendirildi.

Müşterilerinin çevresel ve sos-
yal sorumluluğunu geliştirmedeki 
başarılarını bağımsız olarak değer-
lendiren EBRD’nin 2020 yılı Sür-
dürülebilirlik Ödülleri açıklandı. 
11 ülkeden 16 EBRD müşterisine 
5 kategoride altın, gümüş ve bronz 
ödül verildi.

Arkas Holding tarafından 
Avrupa’nın en büyük intermodal 
lojistik terminali işletmecisi Duis-
port ortaklığı ile kurulan Railport, 
çevre ve sosyal bölümü ile banka-
cılık ekibi tarafından EBRD’nin 
Sürdürülebilirlik Ödülleri için 
aday gösterildi. 2020 yılında banka 
genelindeki takımlardan 47 adayın 
olduğu ödüllerde Railport’un de-
ğerlendirilmesinde, taşımacılığın 
verimli ve çevre dostu yönünü tem-
sil etmesinin yanı sıra Türkiye’nin 
ticaretine yapacağı olumlu katkı-
lar da kriter olarak alındı. Yapılan 
değerlendirmede Railport, “Çev-
resel ve Sosyal En İyi Uygulama 
(Environmental&Social Best Prac-
tice)” alanında bronz ödülün sahi-
bi oldu.

Kartepe kurulacak olan Rail-
port, Türkiye’de multimodal lo-
jistik merkezlerin geliştirilmesini, 
Avrupa ile Asya arasında inter-
modal ağın yaygınlaştırılmasını 
amaçlıyor. 

Ağustos Pazartesi günü Ankara’ya 
oldu. Ziyarette T.C. Ticaret Bakan 
Yardımcısı Sayın Rıza Tuna Tu-
ragay, Gümrükler Genel Müdürü 

Sayın Mustafa Gümüş, Teftiş Ku-
rulu Başkanı Sayın Cumali Semeğir, 
Gümrükler Genel Müdür Yardım-
cıları Sayın Jale Arslan ve Sayın Ha-

lit Hanoğlu, Antrepo Daire Başkanı 
Sayın Nevzat Bozkurt, Muafiyetler 
Daire Başkanı Sayın Erdal Kara-
hisar, İhracatın Kolaylaştırılması 
Daire Başkanı Sayın Kerem Erol ve 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım O-
fisi Kamu-Özel İşbirliği Daire Baş-
kanı Sayın Ali Kamil Özmen ve Ba-
kan Yardımcısı Danışmanı Ali Sait 
Dolu ile bir araya gelindi. Toplantı-
larda GAİD’in kuruluşu, faaliyetleri 
ve sektörel sıkıntılar ele alındı.

Birinci sayfadaki haberin devamı



YENİ koronavirüs (Ko-
vid-19) salgını nedeniyle ha-
yatımızda birçok şey değişti ve 
dönüştü. İşimizi, okulumuzu, 
hayatımızı evde sığdırsak da 
sağlık, güvenlik ve lojistik 
hizmetleri devam etti. Yurt 
içinde ve yurtdışında taşıma-
cılık ve lojistik hizmetleri ve-
renler, pandemi döneminde 
sokağa çıkma yasağından mu-
af tutuldular. Hükümetler ta-
rafından da ‘temel hizmetler’ 
içinde değerlendirilen lojistik 
hizmetleri, her ne koşul altın-
da olursa olsun dünyada ve 
Türkiye’de kesintisiz sürdü 
ve sürecek. İşte bu durum lo-
jistik mesleğinin vazgeçilmez-
liğini de ortaya koyuyor. 

Beykoz Üniversitesi Lojis-
tik Meslek Yüksekokulu Mü-
dürü Doç. Dr. Ezgi Uzel Ay-
dınocak, pandemi döneminde 
lojistiğin geleceğin meslekle-
rinden biri olacağını kanıt-
ladığını söylüyor. “Özellikle 
gıda ürünlerinin ve maske, 
siperlik vb. kişisel korunma 
ekipmanlarının dağıtımın-
da kritik rol oynayan lojistik 
sektörü salgın döneminde en 
yoğun mesai harcayan sektör 
oldu” diyen Uzel Aydınocak, 
“İnsanların daha fazla evde 
kaldığı pandemi döneminde 
e-ticarette de artış gözlem-
lendi ve bu da yeni iş model-
lerinin doğmasını tetikledi. 
Lojistik mesleğinin geçmişten 

günümüze tükenmeyen bir 
enerjiyle, zor koşullarda dahil 
olmak üzere her daim varlığı-
nı sürdüreceği gerçeği bir kez 
daha gün yüzüne çıktı” diyor.

Türk lojistiği öne çıktı
Üniversite tercihi aşama-

sında olan adayların lojistik 
sektörünün önemini düşüne-
rek tercihlerini yapmalarını 
söyleyen Doç. Dr. Ezgi Uzel 
Aydınocak, sözlerini şöyle 
sürdürüyor: “Salgın sürecinde 
dünya ekonomisi durağanla-
şırken lojistik sektörü hiç dur-
madan çalışmak durumunda 
kaldı. Olağan zamanlarda 
dahi kriz yönetimine aşina 
olan sektör, salgın afetinde de 
etkin ve hızla tüm ihtiyaçlara 
yanıt vermeye çalıştı. Ayrıca 
Türkiye lojistik sektörü, bu 
dönemde uluslararası tedarik 
zincirlerinin yönetilmesinde 
coğrafi avantajı sayesinde ön 
plana çıktı ve pazarını büyüt-

mezun olan binlerce diplo-
malı lojistikçi şimdi dünya-
da ve Türkiye’de çalışıyor.  
Beykoz Üniversitesi Lojistik 
Meslek Yüksekokulu Müdü-
rü Doç. Dr. Ezgi Uzel Ay-
dınocak, lojistik mesleğinin 
değişip dönüşse de her zaman 
varlığını sürdüreceğini söy-
lüyor. Gençleri bu dinamik 
sektör için eğitim almaya 
davet eden Uzel Aydınocak, 
şu değerlendirmeyi yapıyor: 
“Bizler Beykoz Üniversitesi 
olarak ‘öğrenmeyi öğrenme-
nin’ önemine inanmış, mes-
lek edinmek kadar kişisel yet-
kinliklerimizin de farkında 
olmanın önemini kavramış, 
bir dünya vatandaşı olarak 
varlığımızı yeryüzünde her 
gün hissettirmeyi hedefleyen 
bir eğitim anlayışıyla gençler 

me konusunda fırsatlar oldu-
ğunu fark ederek yeni hedef-
ler belirleme olanağı buldu.”

Lojistik mesleğine gönül 
veren Beykoz Lojistik Meslek 
Yüksekokulu, 12 yıldır lojis-
tik sektörünün ihtiyaç duy-
duğu kalifiye çalışanları ye-
tiştiriyor. Beykoz Lojistik’ten 

ve kendini genç hissedenlerle 
buluşmaya devam ediyoruz. 

Lojistik mesleğine gönül 
vermiş olan Beykoz Lojistik 
Meslek Yüksekokulu olarak 
tam 12 yıldır ülkemizin ve 
dünyanın ihtiyacı olan lojistik 
alanında kalifiye çalışan ihti-
yacını karşılamak adına çaba 
sarf ediyoruz. Lojistik öyle bir 
meslek ki; dün vardı, bugün 
var ve gelecekte de var olacak. 
Gelişecek, değişecek, dönüşe-
cek ancak hep bir şekilde var 
olmaya devam edecek. Lojis-
tik; iyi günde, kötü günde, 
hastalıkta, sağlıkta her daim 
tüm insanların gereksinimleri-
ni karşılamak üzere çalışan, di-
namik bir sektör olarak büyü-
meye devam edecek. Böyle bir 
sektörün içerisinde yer almak 
geleceğe yatırım değil midir?”
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Kar goHa ber’de ye ra lan ya zı lar 
izin siz ola rak kul la nı la maz

Korona salgınının gölgesinde geçen yak-

laşık yedi aylık dönem, tüm dünyada 

derin yaralar açtı. Korona virüsünden 

etkilenen insan sayısı 20 milyonu aşar 

ve ölümler 800 bine yaklaşırken sosyal 

ve ekonomik olarak önemli değişimler de 

kapımızda bekliyor. İnsanlığın Korona 

ile imtihanı devam ederken alınan sin-

yaller, salgının olumsuz etkilerinin bir 

süre daha yoğun olarak hissedileceğini 

gösteriyor.

Vaka sayılarının yüksek olduğu ülke-

lerde yaşanan işsizlik rekor seviyelere 

çıkarken tüketimin de azalmasıyla kü-

resel ticaretin yüzde 7,5 ile 10 arasında 

düşmesi bekleniyor. Avrupa ülkelerinde 

bu düşüşün biraz daha yüksek olacağı 

düşünülüyor. Türkiye ise kendi içinde ya-

şanan işsizlik ve ekonomik daralmadan 

öte, Avrupa’daki bu düşüşten de payını 

alacak gibi görünüyor.  

Peki bu, dünyanın sonu mu? En azın-

dan Türkiye için hayır! Türkiye’nin doğal 

avantaj sağlayan lojistik konumu, uzun 

hatta orta vadede ekonomisini yürür 

hale getirebilir. Özellikle küresel tedarik 

zincirlerinin Korona sebebiyle sorgulanır 

duruma geldiği bu süreçte atılabilecek 

adımlar, belirsizlik yaşayan karar veri-

ciler için bir deniz feneri işlevi görebilir. 

Avrupa ülkeleriyle yeni bir ekonomik 

boyuta geçilebilmesi için başta ihtiyaçla-

ra göre revize edilmiş Gümrük Birliği an-

laşması olmak üzere yeni bir sayfa açıl-

ması gerekiyor. Bu noktada Türkiye’nin 

de üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz 

bir şekilde yerine getirmesi şart.

Sonuçta Korona salgını sonsuza ka-

dar devam etmeyecek ve tüm ülkeler 

hastalıktan sıyrılıp bir şekilde yaraları-

nı sarmaya çalışacak. Bunu en hızlı ya-

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

pan ülkeler, küresel üretim ve ticaret 

yarışında öne geçmeye başlayacaklar. 

Türkiye’nin yaşanan bu ağır belirsizlik 

sürecinde özel sektörün beklentilerini 

de göz önüne alarak atacağı adımların 

önemi büyük. Geçtiğimiz yıllara dam-

gasını vuran ticaret savaşlarının Koro-

na etkisinde geçecek ikinci raundunda 

Türkiye’nin de hazırlıklarına hız vermesi 

özel önem taşıyor. 

Salgın sonrası normalleşme adımla-

rıyla Mayıs ayında başlayan ve Haziran-

Temmuz aylarında hız kazanan üretim ve 

ihracat rakamları da umut veriyor. Özel-

likle Temmuz ayında geçen yıla yakın ger-

çekleşen ihracat miktarı, Türkiye lehine 

bir dönüşe işaret ederken taşımacıların 

da yaşanan krize rağmen yatırımlarına 

devam etmesi hatta bazılarının hız ver-

mesi, yaşanan olumlu havayı destekliyor. 

Uzun yıllardır krizlerle boğuşmaya 

alışık olan Türkiye ekonomisi son yılların 

en önemli mücadele alanlarından olan 

dijitalleşmeyi ve şeffaflığı hakkıyla ye-

rine getirdiği takdirde –elbette siyasi iç 

ve dış gündemin de olumlu bir seyir izle-

diğini düşünürsek- ‘yeni normal’ olarak 

adlandırılan dönemin kazananlarından 

olacaktır.  

‘Yeni Normal’

BAKIŞ“Lojistik Dün Vardı Bugün Var 
ve Gelecekte de Var Olacak”

Salgın günlerinde herkes hayatını eve sığdırırken, lojistikçiler gıdadan 
sağlık malzemelerine kadar birçok ürünü taşıyarak hizmetlerini 
kesintisiz sürdürdüler. Beykoz Üniversitesi Lojistik Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Ezgi Uzel Aydınocak, pandemide yaşananların lojistik 
mesleğinin vazgeçilmezliğini ortaya koyduğunu belirtiyor. 

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

Beykoz Üniversitesi Lojistik 
Meslek Yüksekokulu Müdürü 

Doç. Dr. Ezgi Uzel
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Ebeveynlik Akademisi Kuru-
cusu Pedagog ve Psikolojik 
Danışman Tansu Oskay tara-
fından verilen seminerler yedi 
hafta boyunca sürdü.

Evde spor yapmayı teşvik 
etmek isteyen Ekol, çalışan-
larına “Birlikte spor yapma-
ya hazır mısın?” diyerek bir 
anket gerçekleştirdi. Anket 
sonucunda Türkiye’de Ekol 
Basketbol Takımı Oyuncu-
su Ahmet Lütfi Demirhan, 
yurt dışında ise Ekol Avrupa 

beyaz eşya, FMCG, inşaat, 
yapı market gibi sektörler-
de yaklaşık 50 farklı müşteri 
ile çalışıyoruz. Yıl başında 
Eskişehir’de açtığımız trans-
fer ve toplama merkezi ve 
Mayıs ayında Manisa’da açtı-
ğımız iki yeni depo ile yurtiçi 
depolama noktasında önemli 
adımlar attık. 2020 yılı so-
nuna kadar yatırım planımız 
ise Ankara, İzmir, Bursa, 
Adana’da ve farklı illerde yeni 

EKOL Lojistik, pandemi 
sürecinde çalışanlarının be-
densel ve ruhsal ihtiyaçlarını 
göz önünde bulundurarak, 
Türkiye’nin en geniş kapsam-
lı wellbeing (bütünsel sağlık) 
seminerini alan ilk şirket 
olarak bir ilke imza attı. Ekol 
çalışanlarına özel gerçekleş-
tirilen online “İş & Yaşam 
Dengesi ve Wellbeing” semi-
neri, geniş katılımcı sayısıyla 
Türkiye’de bir ilk oldu. Semi-
ner, 13 hafta boyunca 23 se-
ans ile 3 binden fazla kişinin 
katılımıyla yapıldı.

Bütünsel Sağlık ve Ayur-
veda Uzmanı Ebru Şinik 
tarafından verilen “Kurum-
larda Wellbeing, İş &Yaşam 
Dengesi ve Stres Yönetimi” 
başlıklı eğitimler mart ayın-
dan bu yana haftada iki gün 
gerçekleştirildi. Ekol Genel 
Müdürlük çalışanlarının yo-
ğun katılımıyla düzenlenen 
seminerlerde; stres yönetimi 

TÜRKİYE’NİN önde gelen 
lojistik şirketlerinden Mars 
Logistics, uluslararası taşıma-
cılıktaki yetkinliklerini Tür-
kiye içi operasyonlara da ta-
şımak için salgın döneminde  
bir dizi yatırım gerçekleştirdi. 
Ocak ayında Eskişehir’de bin 
metrekarelik, Mayıs ayında 
ise Manisa’da 5 bin 600 ve 5 
bin 500 metrekarelik olmak 
üzere toplam 3 yeni depo 
açan şirket, Türkiye’nin 81 
iline gerçekleştirdiği yurtiçi 
dağıtım hizmetini güçlen-
dirdi. Ayrıca 2020 sonuna 
kadar Ankara, İzmir, Bursa 
ve Adana’da yeni transfer 
merkezlerinin kurulmasıyla 
ilgili çalışmaların devam etti-
ği belirtildi.

Genişletilen dağıtım kanal-
ları ile lojistiğin gerektirdiği 
tüm hizmetleri Türkiye’nin 
her ilinde entegre bir şekilde 
sunduklarını belirten Mars 
Logistics Yurtiçi Dağıtım 
Kanalları Geliştirme Mü-
dürü Mahmut Yortaç, bu 
sayede yerli üreticiyi de des-
teklemeyi amaçladıklarını 
vurguladı. Yortaç, “81 ilimiz-
de ulaşılabilir olacak şekilde 
sistematize ettiğimiz altyapı 
yatırımlarımızın odağında 
ise özellikle yerli üreticilerin 
sınırlarını ortadan kaldırmak 
ve erişim güçlerini artırmak 

için uygulamalı nefes teknik-
lerinden, wellbeing testlerine, 
beden - zihin dengesini sağ-
layacak tekniklerden, yaşam 
boyu kilo korumaya kadar 
birçok konu gündeme taşın-
dı. Mart sonunda başlayan 
eğitimlere düzenli katılım 
sağlayan 60 kişiye, 22 dersin 
sonunda sertifikaları online 
olarak verildi.

Pandemi döneminde uzak-
tan çalışma modeline hızla 
uyum sağlayan Ekol, ofisle-
rinden uzak kalan çalışanları 
için; sürdürülebilir sağlıklı ya-
şam, pozitif ebeveynlik semi-
nerleri, online spor aktivitele-
ri gibi bir dizi etkinlikle evden 
çalışma modelini kolaylaştırı-
cı etkinlikler düzenledi.

Ekol, çocukları olan çalı-
şanları için ise Online Pozitif 
Ebeveynlik Seminerleri dü-
zenledi. Pozitif Ebeveynlik 
kavramının Türkiye’deki ön-
cüsü PAPS Parenting School 

var. Müşterilerimize komple 
ve parsiyel dağıtım, Cross-
dock, eve teslimat, Lowbed 
taşıması, konteyner taşıma-
sı, Milkrun operasyonları, 
müşteriye özel dedike araç 
ve mikro dağıtım hizmetle-
ri sunuyoruz. Eskişehir ve 
Manisa’da açtığımız yeni de-
polar ile de yurtiçi dağıtımın 
depolamasını da gerçekleşti-
riyoruz” dedi.

Yeni yatırımlar yolda
Kısa sürede ciddi bir iv-

me kazandıklarına ve yur-
tiçi dağıtımda 2020 yılında 
yüzde 100’lük bir büyüme 
hedeflediklerine de değinen 
Yortaç, gelecek yatırımlarına 
ilişkin olarak şunları söyledi: 
“2019 yılında tek bir müşteri 
ile çıktığımız bu yolda, şu an 
otomotiv yan sanayi, tekstil, 

ve Yoğun Bakım Derneği 
Komisyonu’nda görev al-
mış ilk Türk Veteriner olan 
Bükreş Üniversitesi Veteri-
ner Tıp Fakültesi Üyesi Vet. 
Dr. Seralp Uzun konuk oldu. 
Uzun, yaralanma gibi acil du-
rumlarda veteriner kliniğine 
ulaşana kadar yapılması ge-
reken ilk yardım ve Kovid-19 
döneminde dikkat edilmesi 
gerekenler konusunda bilgi 
aktarımında bulundu.

Farklı sektörlerden tecrübeli 

leri ile ürünlerin üzerinde 
bulunan barkodlar okutulu-
yor ve araçlara yükleniyor. 
Ürünler Mars’ın transfer 
merkezine ulaştığında el 
terminali ile okutuluyor ve 
depoya indiriliyor. Yazı-
lım üzerinde rut planlaması 
yapıldıktan sonra ürünler 
tekrar okutularak araca yük-
leniyor ve bayilere, servislere 
veya evlere teslimatı gerçek-
leşiyor. Müşterimiz, yük 

isimlerin katılımıyla gerçekleş-
tirilen “İlham Verenler” buluş-
maları da pandemi sürecinde 
online platforma taşındı. Pro-
meteon Tyre Grup Amerika 
Kıtası CEO’su Murat Akyıldız 
“Etkili Liderlik için Kültür-
de Ustalaşmak”, Türkiye’nin 
ilk gençlik pazarlaması şirketi 
Youth’un kurucusu girişimci, 
teknoloji düşünürü ve Fütürist 
Emrah Kaya ise “Fütürizm” 
üzerine konuşma yaptı.

Konuşmalar eş zamanlı 
olarak simultane çeviri yapıl-
dı. Böylelikle farklı ülkelerde 
bulunan Ekol çalışanlarının 
da katılımı sağlandı.

takip ekranına ürün kodu, 
irsaliye numarası, bayi adı 
gibi bilgileri sisteme girerek 
o ürüne ait tüm hareketleri 
sistem üzerinden takip ede-
biliyor” şeklinde konuştu. 

Kurumsal İletişim Yöneticisi 
Bogna Blasiak ile haftanın üç 
günü online spor aktiviteleri-
ne başlandı.

Hayvanlar için 
ilk yardım semineri

İnsanların sokağa çıkama-
dığı günlerde yiyecek bula-
mayan sokak hayvanları için 
mama dağıtımında bulunan 
Ekol’ün düzenlediği semi-
nere Türkiye Acil Veteriner 
Hekimler Derneği Kuru-
cusu, Veteriner Tıp Acil 

cross-dock ve transfer mer-
kezleri açarak parsiyel mikro 
dağıtım hizmeti verme yö-
nünde olacak.” 

Lojistik operasyonlarında 
takip konusunun önemine 
dikkat çeken Mahmut Yor-
taç, “Örneğin beyaz eşya sek-
töründeki müşterimizle sis-
temlerimizi entegre ettik. Bu 
sayede, ürünler fabrikadan 
yüklenmeden önce barkod-
ları oluşturuyor, el terminal-

Ekol Lojistik’ten Korona Sürecinde 
Çalışanlarına Online Destek

Depo Yatırımlarına Ağırlık Veren Mars 
Lojistik Yurtiçi Dağıtımda Büyüyecek

Mars Logistics Etik Uygulamalarını Ödülle Taçlandırdı

Mars Logistics Yurtiçi Dağıtım 
Kanalları Geliştirme Müdürü 

Mahmut Yortaç

6

Ekol Lojistik, Koronavirüs ile mücadele kapsamında bu zorlu süreçte 
çalışanlarının motivasyonu yüksek tutmak ve iş özel yaşam dengesini 
rahat kurmalarını sağlamak için bir dizi etkinlik organize etti.

Ocak ayından bu 
yana 12 bin 100 
metrekarelik depo 
ve transfer merkezi 
yatırımı yapan Mars 
Logistics, Türkiye’nin 
81 ilindeki üreticiye 
yurtiçi dağıtım 
hizmeti vermeyi 
hedefliyor.

ETİK ve iş ahlakı farkın-
dalığı yaratmak, etik anla-
yışı bilincini oluşturmak ve 
gençleri bilinçlendirmek 
amacıyla EDMER tara-
fından başlatılan ve bu yıl 
8’incisi düzenlenen ETİKA 
Türkiye Etik Ödülleri’nde 
Mars Logistics, ikinci kez 
Türkiye’nin en etik 20 şirke-
ti arasında yer aldı.

ETİKA Türkiye Etik 

Ödülü’nü ikinci kez almanın 
gururunu yaşadıklarını belir-
ten Mars Logistics İç Dene-
tim, Risk Yönetimi ve Uyum 
Direktörü Özgür Dondur-
macı, “Mars Logistics tara-
fından inşa edilen ve tüm 
Mars ailesi tarafından be-
nimsenen, korunan ve geliş-
tirilen, tüm grup şirketlerin-
ce bütün iş süreçlerine dahil 
edilen etik değerlerimiz saye-

sinde ikinci kez ödül almak 
mutluluk ve gurur verici. 
Kurulduğumuz günden bu 
yana tüm grup şirketlerinde 
etik değerlerin oluşturulma-
sına ve benimsenmesine bü-
yük önem veriyor, gelişme ve 
büyüme faaliyetlerini bu de-
ğerler doğrultusunda plan-
layarak gerçekleştiriyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Ödül programı kapsamın-

da şirketlerin Etik Değerler/
Etik Kültür, İtibar Yöne-
timi, Kurumsal Yönetim, 
Kurumsal Sosyal Sorumlu-
luk, Liderlik/Yaratıcılık/
Önderlik ve Uyum Yöneti-
mi olmak üzere 6 kategoride 
toplam 109 soruya verdikleri 
cevaplar doğrultusunda etik 
uygulamalara uygunlukları 
yüz puan üzerinden değer-
lendirildi. Yönetimlerinde 
iş ahlakı ve etik değerlere 
bağlı olarak faaliyetlerini 
sürdürme konusunda titiz 
davranan şirketlerin seçildiği 
ödüllerin bu sene pandemi 
nedeniyle Eylül ayında ger-
çekleşmesi ve sektörlerinde 
lider 24 firmaya ödüllerinin 
takdim edilmesi planlanıyor.
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şim ve uzun vadeli stratejik 
ortaklıklara göre ülkelerin 
kısa vadeli çıkarlara öncelik 
vermesiyle küresel seviye-
de tektonik değişimlere yol 
açmaktadır. Bu bağlamda, 
Kovid-19’un bir katalizör 
olarak ortaya çıktığını söyle-
mek mümkün. Öte yandan, 
Kovid-19’un halk sağlığı ve 
dünya ekonomisi açısından 
yıkıcı etkilerine rağmen, 
Türkiye-AB ilişkilerine nis-
peten olumlu yansımaları 
olduğunu da söyleyebiliriz.

Modernize edilmiş güm-
rük birliği çözüm olabilir

Kovid-19’un dünya eko-
nomisi üzerindeki etkisinin 
9 trilyon ABD Doları olması 
beklendiğinden, yeniden es-
kiye dönmek hem Türkiye 
hem de AB için zor bir iş 
olacaktır. Böyle bir ortamda 
Gümrük Birliğini moderni-
ze etmek, ihtiyacımız olan 
panzehir olabilir.

25 Mayıs’ta, Devlet Ba-
kanı Michael Roth, Alman 
başkanlığının öncelikleri-
nin ekonomik büyüme, di-
jital dönüşüm ve hukukun 
üstünlüğünün korunması 
ve Avrupa Yeşil Anlaşma-
sı olacağını duyurdu. AB 
ekonomisini onarmanın ve 
üye devletler arasındaki da-
yanışmayı güçlendirmenin 
ikiz hedeflerinden bahsetti. 
Bunlar çok yapıcı ama iddi-
alı hedefler.

Kovid-19, dünya için bü-
yük bir stres testidir. ‘Yeni 
normalden’ bahsediyoruz. Bu 
‘yeni normal’in nasıl olacağı-
nı bilmesek de, Türkiye’nin 
ve AB’nin ihtiyacının “daha 
iyi bir normal” olduğunu 
düşünüyorum. Umarım bu 
krizden daha güçlü ve daha 
bütünleşmiş olarak çıkacağız. 
Türk iş dünyası olarak biz bu 
hedefe bağlıyız.”

HER ne kadar Avrupa’da-
ki azalsa da dünya üzerinde 
olumsuz bir seyirde devam 
eden Korona salgınının u-
zun yıllar devam edecek gibi 
görünüyor. Küresel tedarik 
zincirlerinin kırılması, in-
sanların harcama alışkanlık-
larını değiştirmesi ve dünya 
ekonomisinin daralmasıyla 
devam eden süreç, son yüz-
yılın en büyük küresel eko-
nomik daralmasını da bera-
berinde getirirken gelecekle 
ilgili önemli değişikliklerin 
sinyalini veriyor.

Başta Avrupa Birliği ile 
Türkiye ilişkileri olmak üze-
re dünya ticaretinin merkeze 
alındığı DEİK’in düzenle-
diği çevrimiçi seminer, T.C 
Dışişleri Bakan Yardımcısı 
ve AB Başkanı Büyükelçi 
Faruk Kaymakcı, Avrupa 
Birliği Türkiye Delegasyonu 
Başkanı Büyükelçi Christian 
Berger’in konuşmacı olarak 
katılımlarıyla, DEİK/ Tür-
kiye-Avrupa İş Konseyleri 
Koordinatör Başkanı Zey-
nep Bodur Okyay modera-
törlüğünde gerçekleşti.

Kovid-19’un etkisi ile 
uluslararası sistemin, küresel 
alandaki ilişkilerin dinamik-
lerini değiştiren belirsizlik-
lerle dolu bir dönüşümden 
geçtiğini kaydeden DEİK/ 
Türkiye-Avrupa İş Kon-
seyleri Koordinatör Başka-
nı Zeynep Bodur Okyay, 
“Uluslararası görünüm bu 
yeni bağlamda nasıl değişi-
yor? Yeni normal, Türkiye 
ve AB’nin uzun süreden beri 
ihtiyaç duyduğu yeni başlan-
gıç olabilir mi? Yeni alanlar-
da diyalog ve iş birliği nasıl 
geliştirilir?” sorularını masa-
ya yatırdı.

Bu dönemi
belirsizlik tanımlıyor

Sanal oturum Türkiye 
ile AB arasındaki ilişkilerin 
mevcut durumunu ve gelece-
ğe yönelik bakış açılarını, ye-
ni AB Dönem Başkanlığı ve 
Türkiye’ye etkileri, AB’nin 
önceliklerini (Yeşil Anlaş-
ma, Dijital Strateji vb.) ve 
ARGE, inovasyon gibi alan-
larda işbirliklerine odaklan-
dıklarını kaydeden Okyay, 
şunları söyledi: “Bugün bu 
toplantıya ev sahipliği yaptı-
ğım ve başkanlığını üstlendi-
ğim DEİK/ Avrupa İş Kon-
seyleri, 37 iş konseyinden 
oluşmaktadır. Türkiye-AB 
ilişkilerinin iş dünyası pers-

pektifinden ilerlemesi için 
faaliyetler yürütmektedir. 
Bunlar arasında, iş insanla-
rının, AB temsilcileriyle bir 
araya getirilmesi, bilgilendi-
rici etkinlikler düzenlenmesi 
ve Brüksel’de ortak bir ses el-
de edilmesi ve AB’ye yönelik 
faaliyetleri koordine etmek 
yer alıyor. Avrupa ve Türkiye 
için bu çok önemli zamanda, 
DEİK’in “işimiz ticari diplo-
masi” anlayışı doğrultusun-
da, AB’nin geleceği, Türkiye-
AB ilişkileri ve daha fazla iş 
birliği için potansiyel alanlar 
konusunda fikirler toplama-
yı hedefliyoruz.

Son birkaç yıldır ulusla-
rarası sistemin büyük bir 
dönüşümden geçtiğine ta-
nık oluyoruz. Her ne kadar 
altında yatan nedenler farklı 
bir tartışmaya konu olsa da 
bu değişikliği karakterize e-
den tek bir kelime olduğuna 
inanıyorum: Belirsizlik.

Bu belirsizlik, güç dengesi, 
ticaret bloklarındaki deği-

gelerinde ve Asya’nın bazı 
bölgelerinde karışıklıklar söz 
konusu. Tüm bu çatışmaları 
salgın ile birleştirdiğimizde, 
Türkiye’ye ve Avrupa’nın 
geri kalanına düzensiz göç 
ve daha fazla insan akışı ile 
sonuçlanabileceğini düşü-
nüyorum. Ayrıca Rusya ve 
Çin de dünya sahnesinde 
daha iddialı olmaya başladı-
lar. Salgın sonrası dönemde, 
Rusya ve Çin’in tek ülke po-
litikasını kullandığını göre-
biliriz. AB’nin hızlı bir şekil-
de görevini yapabilmesi için 
ortak bir karara ihtiyacımız 
var. Uygulamada ortak karar 
alınıyor olsa da, üye devletler 
tarafından bazı karşı eylem-
ler görüyoruz.

18 Mart Mutabakatı 
Türkiye-AB ilişkilerinin 
farklı meselelerinden bah-
sediyor. Katılım sürecinden 
Gümrük Birliği’nin gün-
cellenmesine, vize serbesti-
sinden terörle mücadeleye, 
göç konusunun yönetimine 
kadar neredeyse Türkiye-
AB ilişkilerinin tüm yön-
leri ele alıyor. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın 9 Mart’ta 
Brüksel’e yaptığı ziyaretten 
sonra, 18 Mart Mutabaka-
tının yeniden canlandırıl-
ması kabul edildi. Biz bunu 
yapabileceğimizi umuyoruz 
ancak AB şu anda bu ko-
nuda hızlı hareket etmiyor. 
Doğu Akdeniz’deki sondaj 
faaliyetleri, AB’nin bu sü-
reci hızlandırmamak için 
kullandığı mazeretlerden 
biri. Düzensiz göçün şu an 
için doğrudan etkisini gör-
müyoruz. Salgının sert et-
kilerini göreceğimiz 2-3 ay 
içinde, sadece Suriye veya 
Libya’dan değil, Afrika ül-
kelerinden, Asya ülkelerin-
den ve ekonomik sorunların 
baş göstereceği ülkelerden 
büyük bir düzensiz göç dal-
gası göreceğiz.

Lojistikte Avrupa’yla
birlikte çalışabiliriz

Lojistik birlikte çalışabi-
leceğimiz bir alandır. Kriz 
esnasında Avrupa’daki te-
darik zincirleri etkilenmiş-
tir. Elbette Türkiye, tedarik 
zincirlerive lojistik açıdan 
Avrupa’da tekrar kilit bir rol 
oynayabilir, bu konuda iler-
leme kaydedebiliriz.

Türkiye’nin 82 milyon-
luk nüfusuna rağmen, 1 
milyondan daha az vize-
den bahsediyoruz. AB’nin, 
Türkiye’nin sağlık verilerini 
değerlendirerek en kısa za-
manda olumlu bir karar al-
ması gerektiğini düşünüyo-
rum. Almanya, Türkiye-AB 
ilişkilerinde sadece Güm-
rük Birliği açısından değil, 
Türkiye’nin katılım süreci, 
terörle mücadele çalışmala-
rı ve Türkiye-AB üst düzey 
diyaloğu açısından da güçlü 
adımlar atacaktır. Bu neden-
le, Alman başkanlığı sırasın-
da bazı olumlu sonuçlar ala-
bileceğimizi umuyoruz.

Salgından sonra nasıl iyi-
leşeceğiz? Gümrük Birliği ce-
vaplardan biridir. Hepinizin 
bildiği gibi, sanayi ürünleri 
ve işlenmiş tarım ürünleri ile 
sınırlı bir Gümrük Birliğimiz 
var. Bunları genişletmeliyiz. 
Türkiye, Avrupa’daki herhan-
gi bir ülke değil, Avrupa’daki 
5. veya 6. büyük ekonomidir. 
Yüksek ticaret hacmine sahip 
bir ülkedir. Dolayısıyla, bu 
ilişkideki herhangi bir ilerle-
me, Türkiye ve AB ekonomi-
leri üzerinde büyük ve olumlu 
bir etki yaratacaktır.

Yeşil anlaşma ve dijital 
strateji ticareti ve lojistiği 

etkileyecek
Yeşil Anlaşma ve Dijital 

Strateji konusunda da söy-
leyeceğim şeyler var. Yeni 
komisyon, ticaretten lojis-
tiğe, çevreden eğitime ha-
yatımızın neredeyse tüm 
yönlerini etkileyecek dijital 
program, dijital strateji ve 
Yeşil Anlaşma’yı açıkladı-
lar. Aday ülke olarak, aynı 
zamanda bir Avrupa ülkesi 
olarak, bu gelişmelere yakın 
olmak zorundayız. Aksi tak-
dirde gelecekte bazı sorun-
larla karşı karşıya kalacağız.”

Çünkü AB’nin şu anda 
belirlediği Yeşil Avrupa ve 
yeşil bir nesil standartlarına 
ulaşmazsak sorun yaşayabi-
liriz. Bu yüzden çevre konu-
sunda ilerleme kaydetmemiz 
önemlidir. Bu bölümü açtık, 
ancak henüz kapatamadık 
ve bu bölümün açılması bile 
bizim için çok yararlı oldu. 
Çünkü iklim değişikliği, çev-
re standartları açısından tüm 
AB mevzuatını Türkiye’de 

Daha sonra söz alan T.C 
Dışişleri Bakan Yardım-
cısı ve AB Başkanı Faruk 
Kaymakçı salgının dünya-
yı, Avrupa’yı ve Türkiye’yi 
etkilediğini Türkiye ve 
Avrupa’nın geri kalanını ya-
kınlaştırdığını söyledi.

Salgın sırasında ele alın-
ması gereken farklı sorunlar-
la karşılaştıklarını açıklayan 
Kaymakçı, şu açıklamalarda 
bulundu: “Örneğin, şu an 
için tek taraflılık, Türkiye’de 
ve birçok Avrupa ülkesinde 
hüküm sürüyor. Bu nedenle 
bölgesel ticareti ve küresel 
ilişkileri etkileyen ülkele-
rin tek taraflı eylemlerini 
görüyoruz. Bu yüzden çok 
taraflılığı geri getirmemiz 
gerektiğini düşünüyorum. 
Aksi takdirde birbirimize 
gittikçe daha az güveneceğiz 
ve bu endişe verici bir işa-
ret. Krizin birkaç haftasında 
sadece Türkiye değil, aynı 
zamanda birçok AB ülkesi 
ve aday ülkeler, daha görü-
nür hale geldi. Herkes tek 
taraflı hareket etmek istedi, 
sınırları kapattılar, uçuşları 
durdurdular ve bunları diğer 
ülkeleri bilgilendirmeden 
yaptılar. Suriye’de, Libya’da, 
Kuzey Afrika’nın bazı böl-

Yeni Normalde Türkiye 
ve Avrupa Birliği
İlişkileri Nasıl Olacak?

DEİK/ Türkiye-Avrupa İş 
Konseyleri Koordinatör Başkanı 

Zeynep Bodur Okyay

T.C Dışişleri Bakan Yardımcısı 
ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı

8

DEİK, Avrupa Birliği 
ile Türkiye ilişkilerini 
masaya yatırarak, 
düzenlediği çevrimiçi 
seminerle salgın 
krizi ve sonrasındaki 
süreçle ilgili sorulara 
yanıt aradı. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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dikkate aldık ve AB müktesebatı-
nı takip eden ve uygulayan birçok 
kamu kurumuna ve bakanlığa ge-
tirdik.”

Avrupa Birliği Türkiye Dele-
gasyonu Başkanı Christian Berger 
ise yaptığı açıklamada DEİK ile 
yapılan işbirliğinin AB ile Türkiye 
arasında çok önemli bir köprü ol-
duğunu kaydetti.

Belirsizliğin bir süre daha devam 
edeceğinden endişe ettiğini açık-
layan Berger,  Gümrük Birliği’nin 
bir parçası olarak, ekonomiyi canlı 
tutmak veya canlandırmanın öne-
mine değinerek şu açıklamalarda 
bulundu: “Bunu nasıl yapacağımız 
hakkında konuşabileceğimiz çok 
farklı şeyler var çünkü çok fazla 

stratejik fırsat var, sadece zorluklar 
değil aynı zamanda bahsedilen fır-
satlar bunlardan bazıları.

Bu konferanstan önce, Dijital 
Avrupa ve Dijital Türkiye ile sa-
dece ekonominin dijitalleşmesi 
hakkında konferanslar düzenle-
dik. Dolayısıyla teknoloji, Türkiye 
için çok önemli bir konumdadır. 
Türkiye çok genç ve teknolojinin 
ağırlıklı olduğu işgücü altyapısına 
sahiptir. Bu sayede, Türkiye tek-
noloji ve dönüşüm merkezi olarak 
hizmet verebilir.

Korona krizi AB şirketlerini 
Türkiye’ye çekmek için

fırsat olabilir
Türkiye, Gümrük Birliği’nin bir 

parçası ve bu da tedarik zincirini güç-
lendirmek için mükemmel bir fırsat 
sunmaktadır. Gümrük Birliği dışın-
dan, AB dışından, Türkiye dışından 
gelebilecek birçok stratejik ürün var. 
Bunun ülkelerin kendileriyle hiçbir 
ilgisi yok, bunun mesafe ile ilgisi var. 
Böylece her şey olabilir, başka bir kriz 
bizleri vurabilir ve tedarik zincirleri 
kesilebilir, ulaşım kesilebilir, şirketler 
kapanmak zorunda kalabilir, insanlar 
işe gidemeyebilir ve üretemeyebi-
lir. Bu yüzden, Türkiye’nin şu anda 
Avrupa Birliği’nin ve Gümrük Bir-
liği dışındaki işletmeleri Türkiye’ye 
çekmesinin başka bir stratejik fırsat 
olduğunu düşünüyorum.

Avrupa Komisyonu’nun Ara-
lık 2016’da üye devletlere, Dünya 
Bankası tarafından yapılan değer-
lendirmeler ve kendi değerlen-
dirmelerimiz temelinde Gümrük 
Birliği’nin güncellenmesi ile ilgili 
müzakerelerin başlatılması için 
bir görev önerdiğinin bir sır ol-
madığını düşünüyorum. Gümrük 
Birliği’nin modernizasyonu bir 
ekonomik kazan-kazan olacak-

tır. Bilindiği gibi güncel Gümrük 
Birliği’nde bulunmayan bazı ticari 
alanlar bulunuyor. Daha önce de 
sanayi ürünlerinden ziyade, tarım 
ürünlerinden bahsedildi. İkincisi, 
hizmetler ve kesinlikle kamu alım-
ları. Ayrıca uyuşmazlık prosedürle-
ri konusunda sorular da var. Ancak 
Türklerin endişe duydukları konu 
da, herhangi bir üçüncü ülke ile 
Serbest Ticaret Düzenlemeleri im-
zalamamız gerektiğinde Gümrük 
Birliği ile üçüncü ülkeler arasında-
ki ilişkidir. Bunlar, atmamız gere-
ken çok önemli adımlar.

Gümrük Birliği’nin modernizas-
yonu, mevcut sorunlara veya son 
zamanlardaki sorunlara da hitap 
ediyor. Gümrük Birliği hakkındaki 
tartışma, Avrupa Konseyindeki dö-
nem başkanlığının önderliğindeki 
çalışma gruplarında yer almakta, bu 
nedenle Almanya orada çok güçlü 
bir rol oynayacak. Ticaret kurum-
ları açısından, ikili ticareti konuş-
tuğum organizasyonlar açısından, 
Gümrük Birliği’nin modernizasyo-
nunun mümkün olduğunca çabuk 
gerçekleştirmesi konusunda güçlü 
bir istek olduğunu söyleyebilirim.”

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
Başkanı Christian Berger
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Avrupa, Rusya ve Çin’i bir-
birine bağlayan güzergâhta 
yer alan kilit konumu ile 
büyük önem taşıyor. Ayrıca 
nakliyecilerimiz bu ülke-
den bölgedeki en ekonomik 
yakıtı temin edebiliyorlar. 
Dolayısıyla Kazakistan’da 

ilgilenirken gösterdiği özen 
gerçekten ilham verici. DKV 
olarak müşterilerimize Bal-
kanlarda sunduğumuz yenilik-

inşa edilerek farklı sektörler-
den işletmelerin hizmetine 
sunulan 34 Portall projesi, 
özellikle tüm katlardan cad-
deye çekici treyler çıkışlarıy-
la ve yüksek tavanlı çalışma 
alanlarıyla dikkat çekiyor. 

Merkezi konumda
çok amaçlı hizmet

Hem üretim hem de lojis-
tik depolama alanı için özel 
olarak tasarlanan akıllı plaza 
projesi 34 Portall, Türkiye’de 
sanayinin en yoğun olarak 
faaliyet gösteren merkezler-
den birinde; İstanbul İkitelli 
OSB’de yer alıyor. 

İstanbul ticaretinin mer-
kezinde yer alan tesis, lojistik 
sektörünün köklü bölgele-
rinden Basın Ekspress Yolu, 
TEM Otoyolu, Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü ve İstanbul 
Havalimanı yollarının kesişti-
ği noktada yer alıyor. 

DKV Euro Service, hizmet 
ağına yeni bir ülkeyi daha 
ekledi. Bu ay itibarıyla ulusla-
rarası taşımacılık sektöründe 
faaliyet gösteren Türk nak-
liyeci için çok önemli olan 
Kazakistan’da DKV’nin ayrı-
calıklı hizmetlerinden yarar-
lanmak mümkün.

Çin, Rusya, Avrupa ve Tür-
kiye güzergâhı üzerinde yer 
alan konumu nedeniyle “Yeni 
İpek Yolu” olarak anılan Ka-
zakistan, bölgedeki en uygun 
fiyatlı yakıtı bulundurması 
dolayısıyla Türk nakliyecileri 
için büyük önem taşıyor. Nak-
liyeciler, Kazakistan’da Gazp-
rom Neft firmasına ait 81 

DKV Euro Service, SV Trans-
portservice (SVTS) şirketini 
satın alarak, Balkanlarda nak-
liyecilere sunduğu yakıt, geçiş 
ücreti ve geri ödeme hizmetle-
rini daha da güçlendirdi.

DKV Euro Service, merkezi 
St. Martin’de bulunan Avustur-
ya şirketi SV Transport Service 
GmbH’i (SVTS) satın aldı. 
SVTS, Balkanlardaki nakliye 
şirketleri için yakıt kartları, ge-
çiş ücretleri ve KDV iadeleri iş-
lerinde uzmanlığıyla biliniyor. 

DKV Euro Service CEO’su 
Marcovan Kalleveen satın al-

ÇOK amaçlı depo, üretim ve 
ofis alanlarıyla yeni nesil bir 
endüstri merkezi olarak dik-
kat çeken 34 Portall projesi, 
İstanbul’da İkitelli bölgesinde 
hizmet vermeye başladı. 

Özak GYO tarafından ge-
liştirilen projeyle; 24 saat ça-
lışılabilen, 100 bin metre ka-

akaryakıt istasyonunda DKV 
Card aracılığıyla uygun fiyatlı 
yakıt temin edebilecekler.

Kazakistan’ın da kapsamı-
na dahil olması ile birlikte 
DKV; Avrupa, Rusya, Gür-
cistan ve Fas dahil 43 ülkede 
bulunan 100 bin’i aşkın kabul 
noktası ile sektörün en büyük 
tedarik ağını sunmaya devam 
ediyor.
‘Sonbaharda Azerbaycan ve 

Kuzey Makedonya’dayız!’
DKV Euro Service Türki-

ye Ülke Müdürü Deniz Çok-
coş Sezer, bu yeni gelişme ile 
ilgili yaptığı açıklamada şu 
ifadelere yer verdi: “Kaza-
kistan; Türk nakliyeci için 

mayla ilgili şu açıklamayı yaptı: 
“SVTS 2010 yılında girişimci 
Slavica Vranjkovic tarafından 
kuruldu. Onun müşterileriyle 

palı depo,  ofis ve üretim alanı 
bulunan alanda kiralamaların 
başladığı açıklandı. 

Akıllı bina teknolojisiyle 

için çok önemli iki yeni ülke 
daha eklenecek: Azerbaycan 
ve Kuzey Makedonya!”

Sezer açıklamasında, fi-
losuna yeni araç katan nak-
liyecilerin ruhsat işlemleri 
tamamlandıktan sonra, kutu 
tedarik edene kadar geçen 
sürede ödedikleri yüksek ge-
çiş ücretleri için de bir çözüm 
geliştirdiklerine değindi: “3 
Ağustos’tan itibaren nakliye-

2020’den itibaren İtalya’daki 
ücretli yollarda kullanılmak 
üzere kendi geçiş kutusu için 
pilot fazını başlatacak. Üç ay 
boyunca 3 bin kadar geçiş ku-
tusunun kullanılacağı bu fazın 
tamamlanmasının ardından 
DKV, İtalya otoyollarında 
yetkili ilk otoyol kutusu sağla-
yıcısı olacak. İtalya karayolları 
yetkilileri DKV kutusunun ilk 
onayını verdiler. Nihai onayı 
önce DKV Box Italia alacak. 
Bunu DKV Box Europe’un 
izlemesi bekleniyor. 

DKV Euro Service Ge-

anlayışının ilk örneklerinden 
biri olan konsepti sektöre 
kazandıran 34 Portall’da her 
katta TIR dolaşımı yapıla-
bilmesi dikkat çekiyor.  Tüm 

cilerimiz Avrupa’nın EETS 
sistemi kapsamındaki bütün 
önemli paralı yolların ücretle-
rinin tek kutuyla ödenmesini 
sağlamak üzere hizmete sun-
duğumuz DKV Box Europe 
kutusunu boş olarak sipariş 
edebilecekler. Bu sayede ye-
ni araçların ruhsat işlemleri 
tamamlanır tamamlanmaz 
ekstra masraftan kaçınıp tek 
kutu ile Avrupa’da taşımacılık 
yapabilecek ve tüm masrafları 
tek fatura ile alabilecekler.”

çiş Ücretleri Genel Müdü-
rü Jérôme Lejeune bu önemli 
gelişmeyi şöyle değerlendirdi: 
“Bu adımla birlikte İtalyan 
ücretli geçiş pazarına açılıyo-
ruz ve bu konuda yetki verilen 
ilk hizmet sağlayıcı olarak 3,5 
tonun üstündeki araçlar için 
kendi on-board birimlerimizi 
müşterilerimize sunabileceğiz. 
İtalyan Otoyol İşletmecileri 
Derneği’ne teşekkür ediyoruz 
ve başarılı bir iş birliğinin or-
taya çıkacağına inanıyoruz.”

katlara bağımsız giriş-çıkış 
gerçekleştirilebildiği binanın 
her katında yükleme rampa-
ları bulunması ise projeyi ben-
zerlerinden ayrıştırıyor. 

yakıt ikmal talebi oldukça 
artmış durumda. DKV, Türk 
nakliyecinin önceliklerini 
göz önünde bulundurarak 
yatırım planlarını güncelle-
di ve Kazakistan’ı öncelikli 
kıldı. Sonbaharda ise hizmet 
ağımıza yine nakliyecilerimiz 

çi ve yüksek kaliteli hizmetleri 
SVTS ile birlikte büyütmüş 
olmaktan mutluyuz. Bu satın 
alma ile birlikte SVTS müş-
terileri de daha geniş, yenilik-
çi ve entegre edilmiş hizmet 
portföyümüzden yararlanma 
olanağı bulacaklar.” 

DKV, son 12 ay içinde be-
şinci satın almasını yaparak, 
büyüme stratejisini istikrarlı 
bir şekilde hayata geçirmeye 
devam ediyor.

DKV İtalya’da kendi geçiş 
kutusunu hizmete sunuyor

DKV Euro Service, 1 Eylül 

Ağır ticari araç giriş
çıkışlarına uygun plaza
Özellikle üretim ve lojistik 

süreçlerini tek noktadan yö-
netmek isteyen şirketlerin he-
deflendiği 34 Portall Plaza’nın 
proje planları bütün süreçleri 
kolaylaştırmak için tüm de-
taylar düşünülerek tasarlandı. 
Yeni nesil endüstri merkezi 

DKV Hizmet Ağına Kazakistan’ı Ekledi

DKV’nin Balkanlardaki Hizmetleri Büyüyor

Ticaretin Merkezinde
Yeni Konsept: 34 Portall Plaza

DKV Euro Service, 
hizmet ağına Türk 
nakliyeci için 
çok önemli olan 
Kazakistan’ı da 
eklediğini duyurdu.  

İstanbul
Havalimanı: 

9.022 m2 
Depo/İmalat/Lojistik 

4.225 m2 Ofis Alanı 
580 m2 Açık Alan

23.345 m2

Depo/İmalat/Lojistik 
4.225 m2 Ofis Alanı
3.235 m2 Açık Alan

26.878 m2

Depo/İmalat/Lojistik
4.225 m2 Ofis Alanı
4.535 m2 Açık Alan

31.448 m
Depo/İmalat/Lojistik

4.225 m2 Ofis Alanı
4.535 m2 Açık Alan

TEM 
Otoyolu:

Kuzey Marmara 
Otoyolu:

3. Köprü ve İstanbul 
Havalimanı Bağlantı Yolu:

20 km

13.827 m2 29.805 m2 35.638 m2 40.208 m2

6 km 2 km 2 dk

Değişen iş anlayışının etkileriyle ticaretin beklentileri de yükselirken 
İstanbul İkitelli’de hayata geçirilen 34 Portall Plaza, üretim ve lojistik 
süreçlerini tek merkezde bir araya getiren çözümler sunuyor.   

Rakamlarla Farklı Kullanım Alanları



+90 212 212 79 20 pazarlama@soo.com.tr www.soo.com.tr

‘’Tedarik Zinciri, Lojistik ve Taşımacılık Yönetiminde’’

Stratejik İş Ortağınız

Hızlı ve sürekli değişen dinamik ihtiyaçlara ve iş modellerine uyarlanabilir 

çözümler sunan SOFT Uygulamaları ile raporlama dahil rutin ve tekrarlanan iş 

süreçlerinizi SOFT Yazılım Robotlarına devrederek DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE 

kesintisiz, hatasız, doğru zamanda ve anlamsız iş yüklerini ortadan kaldırılabilirsiniz.

Operasyonel verimlilik, performans yönetimi, maliyet düşürme ve denetiminde 

bir avantaj sağlanırken, şirketlerin sürdürülebilir iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve 

yönetilmesinde hiç olmadığı kadar esnek ve parametrik bir yapıya sahip olabilirsiniz.
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01 Eylül 2020 tarihinden iti-
baren düzenleneceği bakan-
lıkça genelge ile bildirilmiş 
olmasına rağmen; haklarında 
resmi bir açıklama olmasa da 
kongre, toplantı ve etkinlik-
ler de o zamana kadar kısıtla-
ma kapsamında algılanmış ve 
dolayısıyla kongre, toplantı 
ve etkinlikler fiziki olarak 
düzenlenemez hale gelmiştir. 
Binlerce firma ve alt tedarik-
çisi ile birlikte 120 binden 
fazla kişiye istihdam sağlayan 
ve toplamda 500 bin ila 600 
bin kişinin istihdamını etki-
leyen bir endüstri bu süreçte 
karanlığa bürünmüştür.
“Sektörümüze ait sağlık ve 

güvenlik önlemlerini alarak 
faaliyetlerimizi 
sürdürebiliriz”

MICE endüstrisi, bünye-
sindeki nitelikli insan gücü 
ile gerekli sağlık önlemlerini 

vuruları kapsamında; SGS 
TransitNet Vize Destek Ve 
Çözüm Hizmetleri ile bir-
den çok başvuru yapılabilir. 
Schengen vize başvurularını 
sunulmadan önce eksik bil-
gi olup olmadığını kontrol 
edilerek taşımacı firmalar ve 
TIR sürücülerine bilgi veri-
lir. Sürücülere gerçek zamanlı 
durum güncellemeleri ve ek-
siksiz takip ile süreci izleme 
olanağı sağlıyor.

Vize destek hizmeti süreci 
nasıl işler?

1.Başvuruyu Hazırlama
-Müşteriler vize.transit-

11 Ağustos 2020 Salı günü 
MICE (Meetings, Incen-
tives, Congress, Events & 
Exhibitions) endüstrisinden 
16 sivil toplum kuruluşu ve 
bir platformun temsilcileri 
bir araya gelerek ortak basın 
toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında sek-
törel dernekleri temsilen söz 
alan I-MICE Başkanı Hüse-
yin Kurt, pandemi sebebi ile 
dünyada MICE turizminin 
yapılamadığını ve bu anlam-
da tüm destinasyonların eşit-
lendiğini ifade etti. Kurt, “İyi 
bir pazarlamayla İstanbul’u 
dünyanın uluslararası fuar, 
kongre, etkinlik merkezi ha-
line getirmek ana hedefimiz-
dir. Gerekli devlet desteğini 
almamız halinde 2023 yılın-
da Türkiye uluslararası alan-
da MICE sektöründe lider 
ülkeler arasında ilk sıralarda 
olacaktır,” şeklinde görüşleri-
ni ifade etti.

Hüseyin Kurt toplantının 
devamında, “Şu anda pande-
miden dolayı bütün dünyada 
MICE sektöründeki faaliyetler 
durdu. Ülkemizde de pande-
miden kaynaklanan ekonomik 
olumsuzluklardan en çok MI-
CE Sektörü etkilendi,” diyerek 
sözlerini sürdürdü. Özellikle 
toplantı, fuar, kongre ve etkin-
lik sektörlerini tanımlayan MI-
CE endüstrisinde faaliyetlerin 
tamamen durduğunu belirten 
sektör temsilcileri, önlemlerin 
acilen alınmaması halinde 600 
bin kişinin istihdamını etkile-
yen bir endüstrinin krize gire-
ceğine dikkat çektiler.

SGS TransitNet ile Schengen 
alanına girmek için vize alma-
sı gereken taşımacı firmalar ve 
TIR sürücülerinin başvurula-
rı sorunsuz gerçekleştiriliyor.

Schengen vize başvurusu 
taşımacı firmalar ve TIR sü-
rücülerine külfet yaratan ve 

“600 bin kişiyi etkiliyor”
Binlerce firma ve alt teda-

rikçisi ile birlikte 120 binden 
fazla kişiye iş imkânı sağ-
layan ve toplamda 500 bin 
ila 600 bin kişiyi etkileyen 
bir endüstri olarak sesleri-
ni duyurmak isteyen sektör 
temsilcilerinin tespitleri ve 
beklentileri ise şunlar: “Ko-
vid-19 pandemisi tüm dün-
yada telafisi zor ekonomik 
kayıplara neden olmakta ve 
yarattığı ekonomik olum-
suzluklarla birlikte salgının 
ne zaman sona ereceği belir-
sizliğini korumaktadır. Pan-
deminin yarattığı ekonomik 
olumsuzluklardan en çok 
hizmet sektörü etkilenmekle 
birlikte bilhassa fuar, kong-
re, toplantı ve etkinlik sek-
törlerini tanımlayan MICE 
endüstrisinde faaliyetler ta-
mamen durmuştur. Fuarların 

zahmetli bir süreç. Transit-
Net çözümün parçası olarak, 
SGS sınır geçişlerini kolaylaş-
tıran çeşitli hizmetlerini TIR 
sürücülerini kapsayacak şekil-
de genişleterek vize kolaylaş-
tırma hizmetleri sunuyor.

SGS TransitNet vize baş-

konusunda ilgili bakanlık-
ların irade beyanında bu-
lunması, tereddüt halindeki 
katılımcı ve ziyaretçilere ce-
saret kazandıracaktır.

“Destek paketi,
can suyu olur”

Mart ayı ortalarından 
itibaren faaliyetlerin gerçek-
leştirilemediği bu dönemde 
vergi ertelemeleri, kısa çalış-
ma ödeneği ve işten çıkarma 
yasağı gibi uygulamalar sek-
törümüze nefes aldırmıştır. 

Normal faaliyetler için iş 
takvimine dönüş geciktikçe 
ilgili sektörlerimizin yükü da-
ha da ağırlaşacaktır.

Bu olumsuz tabloyu dü-
zeltmek için önerilerimiz ve 
taleplerimiz;

1. Sektör bileşenleri için 
Kısa Çalışma Ödeneğinin 
(KÇÖ) kısa vadede 2020 yılı 
sonuna kadar devam ettiril-
mesi,

2. Sektör bileşenleri için as-
gari ücret teşvikinin Kovid-19 
salgınının etkileri geçene ka-
dar iki katına çıkarılması,

3. Ertelenen kredi borçla-
rının vadesi gelmiş olsa bile 
sektörel faaliyetlerin başla-
yamaması nedeni ile yeniden 
yapılandırılması,

4. Sektör bileşenlerinin 
bozulan nakit akışlarının dü-
zelebilmesi için, uzun vade-
li “sıfır” faizli ve teminatsız 
KGF ve Hazine garantili ilave 
kredi imkanları ile diğer ban-
kalardan kredi desteklerinin 
sağlanması ve kredi kullanım 
koşullarının kolaylaştırılarak 
sürecin hızlandırılması,

ra SGS başvuruyu işleme 
alınması için ilgili Vize Baş-
vuru Merkezi veya Büyükel-
çilik/Konsolosluğa teslim 
ediyor.

-SGS başvuruyu takip eder 
ve herhangi bir güncellemeyi 
e-posta / mesajla müşteriye 
bildiriyor.
3.Resmi Karar

-Schengen vizesini verme 
veya reddetme kararı tama-
men devletlerin takdir yetki-
sindedir.

-SGS, işlemi tamamlanan 
başvuruları ilgili Vize Baş-
vuru Merkezi veya Büyükel-
çilik/Konsolosluktan teslim 
ediyor.

-SGS, kararı ve belgeleri 
müşteriye iade eder.

5. SGK, KDV, muhtasar 
ödemelerinin en az 1 yıl ol-
mak üzere ertelenerek takip 
eden yıldan itibaren yapılan-
dırılması,

6. 2019 ve 2020 yılları ku-
rumlar vergisi ve gelir vergisi 
tahakkukları ödemelerinin 
en az 1 yıl olmak üzere faizsiz 
olarak ertelenmesi ve ödeme-
lerin takip eden yıldan itiba-
ren yapılandırılması gerek-
mektedir.

7. Sağlanacak tüm imkan-
lardan sadece fuar, kongre, 
toplantı, etkinlik, seminer, 
bayi toplantısı, lansman, 
piknik, festival gibi başlık-
larda faaliyet gösteren firma-
ların değil, bütün mesaileri 
ile bu sektörlere hizmet eden 
yan sektörlerin de faydalan-
ması gerektiği gözden kaç-
mamalıdır.

MICE endüstrisi, yegane 
döviz kaynaklarımız olan 
ihracat ve turizmin perfor-
mansı için ekonomik olarak 
vazgeçilmez bir yere sahip-
tir. Önlem alınmaması ha-
linde Mart 2020 ortaların-
dan bu yana tüm faaliyetleri 
durmuş olan bu sektörlerde 
yüzlerce firmanın kapana-
cağı, yüz binlerce nitelikli 
personelin işsiz kalacağı ön-
görülmektedir. Bu sebeple 
firmaların mali konularda 
bahsi geçen biçimde des-
teklenmesi ve faaliyetlerini 
sağlık önlemlerini alarak 
sürdürmelerine izin verile-
rek, mevcut istihdamın bu 
şekilde korunması hayati 
önem arz etmektedir.”

Vize Destek Hizmetinin 
Avantajları

Merkezi Yönetim ile Elekt-
ronik vize başvurusu ve geçer-
lilik yönetimi TIR sürücüleri 
için tek yerde toplayarak za-
mandan tasarruf sağlıyor.

Taşımacı firmalar şahsen 
en yakındaki Vize Başvuru 
Merkezine veya Büyükelçilik 
/ Konsolosluğa gitmek, ek-
sik bilgi olması durumunda 
yeniden başvuru yapmak gibi 
maliyetlerden tasarruf ediyor.

TIR sürücülerinin vize mas-
rafları için birden fazla ödeme 
yapmasına gerek kalmıyor.

alarak fuar, kongre, toplan-
tı ve etkinlikleri güvenli bir 
şekilde düzenleyebilir ve faa-
liyetlerini bu şekilde sürdüre-
bilir. Bu sektörü temsil eden 
sivil toplum kuruluşlarımız, 
organizasyonların sağlık ön-
lemleri çerçevesinde güvenle 
yapılabilmesi için, girişlerde 
sağlık kontrolü, sınırlandı-
rılmış ziyaretçi sayısı, sosyal 
mesafe kuralı gözeterek yeni-
den yapılandırılan organizas-
yon alanları, katılımcı kayıt-
larının veri olarak tutulması 
ve takibi gibi konularda ge-
rekli tüm planlama çalışma-
larını tamamlamışlardır. 

Sürekli ileri bir tarihe er-
telenen fuarların 01 Eylül 
2020 tarihi itibari ile tekrar 
başlayacağının güçlü bi-
çimde ifade edilmesi, ayrıca 
kongre, toplantı ve etkinlik-
lerin güvenle yapılabileceği 

net@sgs.com adresinden 
veya TransitNet portalından 
kolayca vize başvurusu yap-
mak için SGS’ye ulaşabilir.

-SGS müşterilerine gerekli 
belgeler, işlemler, başvuru ve 
hizmet ücretleri vs. konula-
rında bütün gerekli bilgileri 
sağlıyor.

-Müşteriler başvuruları ve 
destekleyen belgeleri hazırlar.
2.Başvuru İşlemi ve Takip

-SGS başvuruyu müşteri-
den alıyor. (başvuru formunu 
ve pasaportun aslını)

-Formda eksik olup olma-
dığını kontrol eder ve hatalı 
ve/veya eksik bilgi varsa müş-
teriyle birlikte tamamlıyor.

-Başvuru formu kontrol 
edilip tamamlandıktan son-

İstanbul 2023 Yılında Dünyanın Kongre, 
Konferans, Fuar Merkezi Olabilir

SGS TransitNet İle Uluslararası Taşımacılara
Vize Destek ve Çözüm Hizmetleri Sunuyor

SGS sınır geçişlerini 
kolaylaştıran çeşitli 
hizmetleri ile 
taşımacı firmaları 
ve TIR sürücülerine 
vize kolaylaştırma 
hizmetleri sunuyor.   



https://www.instagram.com/thermokingtr/www.thermoking.com.tr7/24 Danışma Hattı 0(212)335 04 15

THERMO KING ADVANCER SERİSİ
SOĞUK ZİNCİR TAŞIMACILIĞININ 
GELECEĞİYLE TANIŞIN.
Soğuk zincir taşımacılığı yapıyorsanız, taşıdığınız yükü soğuk tutarken ne kadar güç harcadığınız da 
çok önemli. Akıllı soğutucu Thermo King Advancer da işte bunun için geliştirildi. %30’a varan yakıt 
tasarrufu sağlıyor ve değişken hava akımı özelliği sayesinde %40 daha hızlı soğutuyor. Üstelik 
çok daha düşük emisyon oranıyla çok daha çevreci. Advancer’ın akıllı özellikleriyle tanışmanız için 
sizi de Thermo King Yetkili Satıcılarına bekliyoruz.
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Nuhoğlu: “Nitelikli ve 
genç çalışanların sektöre 

sağlayacağı katkı 
çok yüksek olacak”

Nuhoğlu sözlerine şöyle 
devam etti;  “Nitelikli ve genç 
çalışanların sektöre sağlaya-
cağı katkı çok yüksek olacak. 
UND’nin kuracağı “GENÇ 
UND Çalışma Grubu”na ay-
rı bir parantez açtı. İki günde 
100’ün üzerinde başvuru aldık. 
Buradaki amaç; sektördeki 
genç enerjiyi çalışma grupları-
na katarak sorumluluk almala-
rı sağlamak ve onları geleceğe 
hazırlamak. GENÇ UND Ça-
lışma Grubu’nun UND Üyesi 
firma yetkililerinin çocukları 
veya birinci derece yakınları 
olan 20 ila 35 yaş aralığındaki 
gençlerden oluşturacak.”

Türkiye’de lojistik sektö-
rünün önemine vurgu yapan 
İTÜ İşletme Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Emre Çevikcan 
sektörün 500 milyar liralık 
potansiyeline dikkat çekti. 
Çevikcan, “Bugün dünyanın 
olağan dışı koşullar içinde 

ULUSLARARASI Nakli-
yeciler Derneği (UND) ve 
World Conference on Trans-
portation Research Society 
(WCTRS), İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) ile gele-
ceğin lojistikçiler yetiştirmek 
için yeni bir sertifika progra-
mı başlattı.

Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği (UND) ve İstanbul 
Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Lojistik Yönetimi, uluslarara-
sı geçerliliği olan bir sertifika 
için işbirliğine gitti. İstan-
bul Teknik Üniversitesi’nin 
(İTÜ) 15 yıldır üzerinde ça-
lıştığı ve bugüne kadar 30’un 
üzerinde toplantı gerçekleşti-
rerek oluşturduğu WCTRS - 
İTÜ Lojistik Yönetimi Ulus-
lararası Sertifika Programı 14 
Eylül’de başlıyor.

UND, İTÜ ve WCTRS 
işbirliğinde hayata geçen 
sertifika programı için 
Türkiye’den 4 dünyadan ise 5 
öğretim görevlisi belirlendi. 
Program; UND Başkanı Çe-
tin Nuhoğlu ve İTÜ İşletme 

60 yılı aşkın bir süredir ağır 
kaldırma ve taşımacılık hiz-
metleri sunan, sektörün uz-
man şirketi Hareket, taşıma 
öncesi gerçekleştirilen yol 
araştırmaları için geliştirdiği 
“Hareket Güzergah Planla-
yıcısı” uygulaması ile sektö-
rünün en önemli ödül orga-
nizasyonlarından birisi olan 
Heavylift & Project Forwar-
ding International dergisi-
nin düzenlediği Heavy Lift 
Ödülleri 2020’de inovasyon 
kategorisinde kısa listede yer 
almaya hak kazandı. 

Hareket Güzergah Plan-

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Emre Çevikcan’nın ev sahip-
liğinde yapılan ve Prf. Dr. 
Yücel Candemir ve Prof. Dr. 
Dilay Çelebi’nin de katıldığı 
“Yeni Lojistik Ağlar ve Yeni İş 
Gücü” toplantısında tanıtıldı. 

Webinarın açılış konuş-
masını yapan Uluslararası 
Nakliyeciler Derneği Baş-
kanı Çetin Nuhoğlu; lojisti-
ğin yeni anlanlar kazandığı 
bir dönemde olduğumuzu 
söyleyerek, dünyanın yeni 
trendlerle, yeni çözümler 
aradığını söyledi. Nuhoğlu, 
“UND’nin bir misyonu var. 
Bu programı bu dönemin 
olmazsa olması olarak gö-
rüyoruz. Türkiye’nin sahip 
olduğu çok önemli lojistik 
avantajına baktığımız zaman 
ben bu programa çok inanı-
yorum. Bu arkadaşları yetiş-
tirir sayılarını artırırsak çok 
yüksek katma değer sağlaya-
cağız. UND olarak kriterlere 
uygun 20 katılımcının eği-
tim masraflarını karşılayaca-
ğız” dedi. 

layıcısı, ağır nakliye proje-
leri için çok önemli olan 
yol etüdü ve ön hazırlık sü-
reçlerini çok daha hızlı ve 
yenilikçi bir şekilde tamam-
lama imkanı sunuyor. Veri 
toplama, rapor hazırlama, 
güzergah oluşturma ve gü-
zergahta gezinme şeklinde 
4 aşamadan oluşan web ta-
banlı planlayıcı android iş-
letim sistemli akıllı telefon 
ve tabletler gibi elde taşı-
nan cihazlarda çalışabiliyor.  
Ödül kazananlarının 5 -21 
Ekim 2020 tarihleri arasın-
da açıklanması planlanıyor.

desteği ile ülkemizde lojistik 
eğitimine ve sektöre yöne bir 
soluk getirecek bir programı 
başlattıklarını aktardı. 

Dilay Çelebi programın 
sağlayacağı avantajlarla ilgili 
açıklamalarda bulunarak şu 
bilgeleri verdi: “Dünya çapın-
da tanınmış bir topluluğun 
üyesi olacaklar. Bunun yanı 
sara bilgi ve yetkinliklerini 
uluslararası alanda tescilleme 
imkanı bulacaklar. İTÜ ve 
WCTRS onaylı çift sertifi-
kayla mezun olacaklar. Çalı-
şanlar aracılığıyla ulaştırma 
ve lojistik alanında bir ağın 
parçası olacaklar. Politikala-
ra yön veren uluslararası ku-
ruluşlarla doğrudan iletişim 
şansı bulacaklar. Aynı zaman-
da taşımacılık politikalarında 
örnek olaylar gibi topluluğun 
dijital yayınlarına doğrudan 
üyelik kazanacaklar. Belli 
akademik alanlarda öncü 
gruplara üyelikleri olacak.” 
Dilay Çelebi burada eğitim 
alacakların akademisyen ola-
rak görev yapmasını da amaç-
ladıklarını söyleri. 

Programda 4 temel modül 
ve 4 uzmanlık modülü oldu-
ğunu aktaran Çelebi, temel 
modül derslerinin 14 Eylül de 
başlayacağını ve 4 ay süreceği-
ni söyledi. Eğitimler haftada 
2 gün ve online ve yüz yüze 
olarak gerçekleştirilecek. Uz-
manlık eğitimleri ise Şubat 
ayında başlayacak ve Mayıs a-

yında tamamlanacak. Haziran 
ayında sertifikalar verilecek.

Program içeriği
Program her biri 8 kredilik 

dört adet temel ders ve her biri 
10 kredilik dört adet uzman-
lık dersinden oluşmaktadır. 
Temel derslerin amacı, farklı 
alanlardan gelen öğrencilerin 
uzmanlık alan derslerini so-
runsuzca takip edebilmesi için 
öğrencilerin finans, muhase-
be, bilgi sistemleri, istatistik 
ve yöneylem araştırması gibi 
temel konularda donanımını 
pekiştirmektir. Temel prog-
ramda başarılı olan öğrenciler, 
WCTRS uzmanlık progra-
mına devam edebilmektedir. 
Uzmanlık dersleri, lojistik 
alanındaki güncel gelişmeler 
ve gelecekte ortaya çıkabilecek 
lojistik durumlar göz önüne 
alınarak oluşturulmuştur.

Uzmanlık programı dersle-
ri öğrencilerin gelecekte kar-
şılaşacakları sorunlara yaratıcı 
çözümler üretebilmeleri gö-
rüşüyle bütünleşik ve tamam-
layıcı bir yapıda oluşturul-
muştur. Program kapsamında 
bulunan dersler, temel lojistik 
sorunlar, üretim-ticaret-lojis-
tik sistemleri, kusursuz teda-
rik zincirleri ve yönetsel karar 
verme ve pazarlama başlıkları 
altında, lojistik ve ulaştırma 
sistemlerinin bütüncül yapı-
sının yönetimini içeren ko-
nuları kapsamaktadır. Progra-
mın dili İngilizcedir.

olduğunu, dünyanın; küre-
sel ticaretteki ana aktörlerin 
durumu, ülkelerin stratejik 
konumlanması ve yeni iş mo-
dellerinin oluşması nedeniyle 
önemli bir karar aşamasında. 
İyi karalar alanlar önemli et-
kiye sahip olacaklar” diyen 
Çevikcan, ülkemizin konumu 
ve lojistik potansiyeli deniyle 
avantajlı oluğunu söyledi ve 
“Bu yeni program nitelikli in-
san gücünü artıracak, lojistik 
sektörüne hedeflediği katkıyı 
sunacaktır” diye konuştu. 

Prof. Dr. Yücel Candemir 
de yaptığı sonumla geriye 
dönüş olmayacağını ve yeni 
paradigmalara ihtiyaç oldu-
ğunu anlatarak, geleceğe hazır 
olmak için öncelikle bilime ve 
bilimin gösterdiği yolda çalı-
şacak birimlere ihtiyaç oldu-
ğuna vurgu yapan “Geleceği 
bilmeden, geleceğin getirecek-
lerini öngörecek unsurlara ih-
tiyaç var. Dünyayı yönetenler 
ulaştırmanın sürdürülmesinin 
yollarını bulmak zorunda” di-
yen Candemir sertifika prog-
ramının bu anlamda çok de-
ğerli olduğuna atıfta bulundu.

Programın hazırlanmasına 
öncülük eden Prof. Dr. Dilay 
Çelebi program hakkında bil-
giler verdi. Programın 15 yıl-
lık bir çalışmanın sonucunda 
orta çıktığını, lojistik ve ulaş-
tırma alanında ilk uluslararası 
sertifika programı olduğunu 
söyledi. WCTRS’in 80’in 
üzerinde ülkede, lojistik ve 
ulaştırma alanında çalışan bin 
500 üzerinde çalışanı bir ara-
ya getirin bir ağ olduğunun 
bilgisini veren Çelebi, bu ağır 

UND WCTRS ve İTÜ Geleceğin 
Lojistikçilerini Yetiştirecek

Hareket Heavy Lift 
2020’de İnovasyon 
Kategorisinde 
Kısa Listeye Kaldı

Yurtiçi Taşımalarda Büyük Artış

Fevzi Gandur Logistics
Yurtiçi Lojistik Genel Müdürü 

Devlet Kudat

PANDEMİ döneminde, 
ihracat operasyonlarında 
alıcıdan kaynaklanan aksa-
malar, beklemeler ve sınır 
geçişlerinde yaşanan belir-
sizlikler, üreticileri özellikle 
iç pazara yönlendirdi. Pan-
demi öncesinde sadece ih-
racat yapan şirketler de bu 
dönemde önceliğini iç pazar 
olarak belirledi. 

Bütün dünyada yaşanan 
ve tüm ticareti olumsuz 
etkileyen bu süreçte yurt 
içi lojistik faaliyetlerin da-
ha fazla önem kazandığına 
dikkat çeken Fevzi Gandur 
Logistics’in Yurtiçi Lojistik 
Genel Müdürü Devlet Ku-
dat, yaşanan belirsizlikte ar-
tan iç talebe karşı stok yöne-
timi ve dağıtımın daha etkin 

ve doğru bir şekilde yapılma-
sı gerektiğini açıkladı.

Müşteriye ve artan talebe 
karşı, sürekli hazır ve esnek 
durumda olunması gerek-
tiğini dile getiren Kudat, 
“Sıfır stok mantığıyla hare-
ket etmek her zaman fayda-
lı olmayabiliyor. Bunun en 
net örneğini, koronavirüs 
sürecinde yaşadık. İç talepte 
yaşanan talep artışı stok yö-
netimini doğru yapamayan 

firmaları zor durumda bırak-
tı. Bu talebe hızlı cevap vere-
bilme adına doğru planlama 
ve optimizasyon ile rafta sü-
rekli ürün bulunması olduk-
ça önem arz ediyor” ifadele-
rini kullandı.

Pandemi döneminde yurt i-
çi taşımacılıkta; hijyen ürünle-
ri, gıda ve ambalaj taşımaları-
nın artış gösterdiğini belirten 
Kudat, bu ürünlerin istenildiği 
anda tedarik edilebilmesinde 
lojistik sektörünün büyük bir 
rolü olduğunu söyledi. 

Yurt içi dağıtım hizmetle-
rinin, uluslararası taşımalara 
göre farklı parametrelerinin 
bulunduğunun altını çizen 
Kudat, “Şehirlerarası taşıma-
cılıkta anlık veri-bilgi akışı ve 
yol durumu oldukça önemli. 

Özellikle büyükşehirlerde 
yapılan dağıtımlarda, trafik 
yoğunluğuna göre hareket 
etmeniz ve yol durumunu 
önceden bilmeniz gerekiyor. 
Aksi takdirde saatlerce trafik 
yoğunluğu içinde kalabilir-
siniz ve bu durum ürünlerin 
tedarik akışını ve teslimatını 
olumsuz etkileyebilir” değer-
lendirmesinde bulundu.

Gıda ve hijyen ürünü 
ihraç eden firmalar 
pandemi döneminde 
iç pazara yönelince 
lojistik sektöründe 
yurtiçi taşımalar 
zirveye ulaştı.    

Birinci sayfadaki haberin devamı



LOJİSTİK

promoteon.21x29.7.indd   1 20.08.2020   14:5515
AĞUSTOS 2020

DENİZCİLİK ve lojistik sektörü-
nün lider şirketlerinden DFDS’nin 
KAGİDER (Türkiye Kadın Giri-
şimciler Derneği) ile birlikte iş ka-
dınlarına yönelik “Kadın için Taşı-
yoruz” kurumsal sosyal sorumluluk 
projesi ekrana taşındı. Bloomberg 
HT kanalında yayınlanan ve Özlem 
Dalga’nın sunduğu “Kadın Giri-
şimcilerin Rotası” programının bu 
haftaki konukları, META Mühen-
dislik Genel Müdürü Melek Yıldız 
ile HNR Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Melisa Hüner’di. 

Melek Yıldız, DFDS & KAGİ-
DER iş birliğinde yapılan projenin 
kadın girişimcilere birçok yönden 
fayda sağladığına işaret ederek, “Ka-
dın İçin Taşıyoruz projesi kadınların 
ihracatına destek oluyor ve onla-
rı ihracata teşvik ediyor. Proje aynı 
zamanda Türkiye’nin ihracatına da 
katkı sağlıyor” dedi. Çevre teknoloji-
leri üzerine çalıştıklarını ve 24 ülkeye 
ihracat yaptıklarını belirten Yıldız 
şunları söyledi: “Pandemi döneminde 
en önemli nokta nakit akışını ve çalı-
şanların mevcut durumunu korumak 
oldu. Evden çalışmaya geçtikten sonra 
KAGİDER’le video konferans toplan-
tıları gerçekleştirdik. KOBİ’lerde na-
kit akışı çok hassas, nakit akışı durursa 
ayakta kalmamız mümkün olmaz. 
KAGİDER’le yaptığımız toplantılar 
bu anlamda çok yol gösterici oldu.”

Melisa Hüner de “Erkek işi” al-
gısını yıkabilmek için kadın sürücü 
programını başlattıklarını ifade ede-
rek, “Filomuzda hali hazırda 1 kadın 
şoförümüz var; uzun vadede hedefi-
miz yüzde 50 kadın sürücü oranına 
ulaşmak. Pandemi süresince yurtiçi 
ve yurtdışı tüm ofislerimizde tek ses 
olmaya çalıştık. Şoförlerimizi bu sü-
reçte kahramanlarımız olarak görü-
yoruz” diye konuştu.

DFDS Akdeniz İş Birimi’nin de-
miryolu operatörü primeRail ortak-
lığında kuracağı merkez rekabetçi 
çözümler geliştirmeye odaklanacak. 

DFDS Akdeniz İş Birimi, intermo-
dal taşımacılık operatörü primeRail 
ile ortaklığa giderek Köln bölgesinde 
DFDS IntermodalGmbH adıyla yeni 
bir “Intermodal Taşımacılık Yetkinlik 
Merkezi” kuracak. DFDS Akdeniz İş 
Birimi, mevcut işleyişine ek olarak 
intermodal taşımacılık çözümlerini 
çoğaltmak adına, Köln bölgesinde 
kurulacak “DFDS IntermodalGm-
bHIntermodal Taşımacılık Yetkinlik 
Merkezi” ile rekabetçi çözümler geliş-
tirmeye odaklanacak.

Ortak proje, yenilikçi ve maliyet 
etkin intermodal taşımacılık çö-
zümleri ile mobiliteyi en üst düzeye 
çıkarmaya çalışan demiryolu opera-
törü prime Rail ile gerçekleştiriliyor.

DFDS Akdeniz Birimi Başkanı 
LarsHoffmann ortaklık girişimi ile ku-
rulacak merkez hakkında şunları söyle-
di: “Bilgi ve uzmanlığımızı paylaşmak 

suretiyle daha da etkili intermodal 
taşımacılık çözümleri geliştireceğimiz 
güçlü bir platform oluşturacağımızdan 
eminiz. Bu girişim yalnızca müşterile-
rimize fayda sağlamakla kalmayacak, 
ayrıca çevre üzerindeki etkimizi azalt-
mamıza da yardımcı olacak.”

DFDS Akdeniz İş Birimi’nin güç-
lü alt yapısıyla avantaj yarattığı Inter-

modal taşımacılık modeli sürdürüle-
bilir, düşük maliyetli ve verimli bir 
taşımacılık hizmeti olarak özellikle 
salgın döneminde öne çıktı. Yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) pandemi 
sürecinin ilk aylarında sınırların ka-
panmasıyla karayolu taşımacılığının 
neredeyse bitme noktasına geldiği 
bir dönemde; intermodal taşımacılık 

en az hasar alan taşımacılık yönetimi 
olarak lojistik çözümleri açısından 
büyük değer kazandı. Yaşanan has-
sas süreçte minimum insan temasıyla 
intermodal tedarik zinciri insani ih-
tiyaçların ulaştırılmasına ve ticaretin 
devamına büyük ölçüde yardımcı 
oldu. Köln’deki yeni merkez bu kap-
samda da yeni çözümler üretecek.

DFDS’nin, KAGİDER İle Başlattığı 
“Kadın için Taşıyoruz” Ekranlarda
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Global hava kargo operas-
yonlarının yüksek standartta 
yapılabilmesi için, Uluslara-
rası Hava Taşımacılığı Birliği 
IATA tarafından oluşturu-
lan; eğitim, değerlendirme ve 
validasyon süreci sonunda; 
‘’CEIV Pharma’’ sertifikasına 
sahip olan Turkish Cargo, 1 
Şubat - 30 Haziran tarihle-
ri arası 21 bin 547 ton ilaç 
ve 7 bin tona yakın medikal 
ekipman taşıması gerçekleşti-
rirken, sadece haziran ayında 
kargo ve yolcu uçaklarıyla bin 

cular ile birlikte toplam yolcu 
trafiği 6 milyon 224 bin 921 
olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, 
posta ve bagaj) trafiği; tem-
muz ayında iç hatlarda 50 bin 

Protokolü’nü de imzaladık. 
Bu protokolü imzalayarak 
EASA standartlarına uyma 
sözümüzü veriyor, Kovid-19 
pandemisinin etkileri devam 
ederken daha sağlıklı ve em-
niyetli hava yolu seyahatleri 
için dünya genelinde ortak 
standartların oluşturulmasını 
destekliyoruz” dedi.

EASA Direktörü Pat-
rick Ky ise “Pegasus Hava 
Yolları’nın yolcularının ve 
çalışanlarının sağlık emniyet-
lerini güvence altına almak 
adına Kovid-19 İçin Hava-
cılık İşletmeleri Standartları 
protokolünü izlemesini ve 
EASA ile bu protokolü im-
zalamanın gereği olarak bu 
süreçte yaşadığı deneyimleri 
EASA ile paylaşacağını taah-
hüt etmesini memnuniyetle 
karşılıyoruz” dedi.

KÜRESEL ölçekte etkileri yo-
ğun şekilde hissedilen pandemi 
sürecinde, global hava kargo 
pazarı yoğun şekilde etkilene-
rek ciddi bir daralma yaşadı 
ve Ocak-Mayıs ayları arasında 
yüzde 18 küçüldü. Turkish 
Cargo ise bir önceki yılın aynı 
dönemine göre tonaj kaybı ya-
şamadı ve uluslararası tedarik 
zincirinin aksamaması adına 
global bir köprü vazifesi gördü.

Bu süreçte; yüksek to-
naj kapasiteli kargo uçakları 
ile direkt kargo destinasyonu 

KOVİD-19 salgını nedeniy-
le havacılık sektöründe tüm 
dünyada yaşanan durgunluk, 
ülkemizde yerini hareketliliğe 
bıraktı. Kovid-19 Free Airport 
projesi kapsamında fiziksel 
şartlarının sosyal mesafeye 
göre düzenlendiği, dezenfek-
siyon işlemlerinin kesintisiz 
devam ettiği havalimanlarında 
2020 yılı Temmuz ayında; Ha-
valimanlarına iniş-kalkış yapan 
uçak sayısı; iç hatlarda 61 bin 
002, dış hatlarda 19 bin 166 ol-
mak üzere hizmet verilen top-
lam uçak trafiği üst geçişler ile 
birlikte 92 bin 192 oldu.

Bu ayda, Türkiye genelin-

PEGASUS Hava Yolları, 
Avrupa Birliği Havacılık 
Emniyeti Ajansı (EASA) ile 
Avrupa Hastalık Önleme ve 
Kontrol Merkezi (ECDC) ta-
rafından ortaklaşa yayınlanan 
Kovid-19 Havacılık Sağlık 
Emniyeti Protokolü’nü im-
zaladı. Hava yolu ile seyahat 
eden yolcuların ve havacılık 
personelinin Kovid-19 pan-
demisiyle ilgili yönetimi için 
operasyonel bir kılavuz niteli-
ğinde olan bu protokol, EA-
SA ve ECDC’nin yolcular ve 
havacılık personelinin sağlık 
emniyetini sağlamak için ta-
nımladığı önlemleri içeriyor.

Konuyla ilgili açıkla-
ma yapan Pega-

olan 90 noktaya hizmet sağ-
layan Turkish Cargo, bunun 
yanı sıra ana marka Türk Hava 
Yolları’nın geniş gövdeli yolcu 
uçaklarıyla; Londra, Mosko-
va, Oslo, Şanghay, Bangkok, 
Doha, New York ve Kazab-
lanka olmak üzere 60’dan 
fazla destinasyona hava kargo 
operasyonu düzenlerken, bu 
operasyonlarda 32 adet geniş 
gövdeli yolcu uçağı kullandı.

Turkish Cargo, ilaç ve me-
dikal ekipman taşımalarını 
tüm dünyaya ulaştırdı

de hizmet veren havaliman-
larında iç hat yolcu trafiği 4 
milyon 608 bin 184, dış hat 
yolcu trafiği 1 milyon 614 
bin 484 oldu. Böylece söz ko-
nusu ayda direkt transit yol-

sus Hava Yolları Genel Mü-
dürü Mehmet T. Nane, “Hep 
söylediğimiz gibi; Pegasus 
Hava Yolları olarak bizim en 
önemli değerlerimiz, misafir-
lerimiz ve çalışanlarımız. Bu 
sebeple Kovid-19 önlemleri 
nedeniyle duran uçuşlarımız 
henüz başlamadan çok önce 
yeni düzenin gerekliliklerine 
ilişkin önlemlere odaklanmış-
tık. Çünkü daha sağlıklı ve 
güvenli bir seyahat için gerek-
li önlemleri almak ve kuralla-
ra uymak kritik bir önem taşı-
yor. İç ve dış hat uçuşlarımız 
başlamadan önce, misafirle-
rimizin ve çalışanlarımızın 
en sağlıklı ve güvenli şekilde 

uçmasını sağlamak 
için gerekli tüm 
önlemleri aldık. 

Şimdi Kovid-19 Ha-
vacılık Sağlık Emniyeti 

zincirinin aksamaması için 
çalışmalarını 7/24 özveriy-
le sürdüren Turkish Cargo, 
pandemi süreci boyunca ope-
rasyonda görevli çalışanlarına 

hatlarda 286 bin 778, dış 
hatlarda 144 bin 271 oldu. 
Böylece üst geçişler ile birlik-
te toplam 556 bin 489 uçağa 
hizmet verildi.

Türkiye geneli havaliman-
ları iç hat yolcu trafiğinin 26 
milyon 507 bin 318, dış hat 
yolcu trafiğinin 16 milyon 
167 bin 393 olduğu söz konu-
su dönemde direkt transit yol-
cular ile birlikte toplam yolcu 
trafiği 42 milyon 711 bin 650 
olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde hava-
limanları yük (kargo, posta ve 
bagaj) trafiği; iç hatlarda 236 

yönelik tüm hijyen önlemle-
rini almış, maske dezenfektan 
temini hususunda ve sosyal 
mesafeyi koruma adına gerek-
li çalışmaları yapmaktadır.

bin 567 ton, dış hatlarda 997 
bin 816 ton olmak üzere top-
lamda 1 milyon 234 bin 383 
tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı’nda ilk 
yedi aylık sürede ise 109 bin 
795 uçak ve 14 milyon 307 bin 
961 yolcu trafiği gerçekleşti.

Genel havacılık faaliyetleri 
ve kargo taşımacılığının de-
vam ettiği İstanbul Atatürk 
Havalimanında 2020 yılının 
ilk yedi aylık döneminde 19 
bin 745 uçak trafiği oldu.

Böylece bu iki havalimanın-
da aynı dönemde toplam 129 
bin 540 uçak trafiği gerçekleşti.

100’den fazla sefer düzenledi.
Gıda, yardım malzemesi, 

maske ile medikal ekipman-
ların tüm dünyaya ulaşması 
ve özellikle global ilaç tedarik 

719 ton, dış hatlarda 145 bin 
902 ton olmak üzere toplam 
196 bin 621 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanında 
temmuz ayında iniş-kalkış 
yapan uçak trafiği iç hatlarda 
7.104, dış hatlarda 6.168 ol-
mak üzere toplamda 13 bin 
272 oldu.

Yolcu trafiği ise iç hatlarda 
805 bin 184, dış hatlarda 594 
bin 831 olmak üzere toplam-
da 1 milyon 400 bin 15 ola-
rak gerçekleşti.

İlk yedi aylık (ocak-tem-
muz) gerçekleşmelere göre 
ise; Havalimanlarına iniş-
kalkış yapan uçak trafiği, iç 

Turkish Cargo 
Dünya Pazarında
Yüzde 5 Paya Ulaştı

2020 Yılı Temmuz Ayı Uçak 
Yolcu ve Yük Trafiği Açıklandı

Pegasus Kovid-19’la Mücadele 
İçin Protokol İmzaladı

Türkiye 48 Ülke İle 
Uçuş Trafiğini Sürdürüyor

Turkish Cargo, uluslararası hava kargo bilgi sağlayıcısı olan WACD’nin 
(World Air Cargo Data) açıkladığı Mayıs ayı verilerine göre; pandemi 
kaynaklı olarak global hava kargo pazarının yüzde 28,5 oranında 
daralma gösterdiği sektörde, pazar payını yüzde 5’e yükselterek,  tüm 
dünyada taşınan her 20 hava kargodan 1’ini taşıdı.   

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 
2020 yılının Temmuz ayına ait hava yolu uçak, 
yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.   

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismai-
loğlu, koronavirüs salgını 
tedbirleri çerçevesinde 
durdurulan yurt dışı uçuş-
ları için 92 ülke ile yazışma 
trafiğinin tamamlandığı-
nı, 13 Ağustos itibariyle 
tarifeli ve tarifesiz olmak 
üzere 48 ülke ile uçuşların 
yapıldığını belirtti. Bakan 
Karaismailoğlu ayrıca 20 
Haziranda başlatılan an-
cak koronavirüs vakaları 
nedeniyle 4 Temmuzda 
askıya alınan Kazakistan 
uçuşlarının 13 Ağustos 
tarihinde transit olarak 
açılacağını ve 1 Eylül’den 
itibaren de tamamı ile iki 
ülke arasındaki uçuşları 
başlatacaklarını kaydetti.

Koronavirüs ile müca-

delede tedbirlerini mak-
simum seviyede alarak 1 
Haziran’da iç hat uçuşları-
nı başlatan Türkiye, dış hat 
uçuşlarının başlatılması 
için de 92 ülke nezdinde 
girişimlerini tamamladı. 
Bu süreçte Sağlık, Dışiş-
leri, Kültür ve Turizm Ba-
kanlıkları, Bilim Kurulu 
ile yoğun iş birliği gerçek-
leştirdiklerini vurgulayan 
Karaismailoğlu, uçuşlarda 
vatandaşların sağlığının ön 
planda tutulduğunu ve uy-
guladıkları tedbirlerin ha-
yati öneme sahip olduğunu 
kaydetti.

48 ülke ile hava trafiği 
devam ediyor

Bakan Karaismailoğlu, 
yoğun diplomasi trafi-
ği sonrasında 13 Ağus-

tos 2020 tarihi itibariyle 
Türkiye’nin normalleşme 
programı çerçevesinde be-
lirli kısıtlamalara tabi ülke-
ler dahil, tarifeli ve tarifesiz 
olmak üzere 48 ülke ile 
uçuş trafiğini sürdürdükle-
rini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, 
20 Haziran’da başlatılan 
ancak koronavirüs vakala-
rı nedeniyle 4 Temmuzda 
askıya alınan Kazakistan 
uçuşlarına ilişkin olarak 
da, “İki ülke arasında ya-
pılan görüşmeler sonra-
sında mutabakata vardık. 
Bugün transit uçuşlarımızı 
başlatıyoruz. 1 Eylül 2020 
tarihinde de tamamı ile 
iki ülke arasındaki uçuşları 
başlatma kararı aldık.” ifa-
delerini kullandı.

Birinci sayfadaki haberin devamı



HAVA KARGO

17
AĞUSTOS 2020

Hava Kargo İyileşme Sinyalleri Veriyor
ULUSLARARASI Hava Taşı-
macılığı Birliği (IATA) verileri 
kargo ton-kilometre (CTK’ler*) 
cinsinden ölçülen küresel talebin 
Haziran ayında bir önceki yıla göre 
yüzde 17,6 (uluslararası operasyon-
lar için yüzde  -19,9) düştüğünü 
gösteriyor. Ancak Haziran ayı ve-
risi Mayıs ayında kaydedilen yıllık 
yüzde 20.1’lik düşüşe kıyasla daha 
olumlu bir rakam olarak kabul edi-
liyor. Mevcut kargo ton-kilometre 
(ACTK) cinsinden ölçülen küresel 
kapasite ise  Haziran ayında bir ön-
ceki yıla göre yüzde 34,1 (uluslara-
rası operasyonlar için  33,9 yüzde 
) daralırken, bu rakam Mayıs ayın-
daki yıllık yüzde 34.8 düşüşle aynı 
seviyelerde bulunuyor.

Uluslararası hava kargoları için 
gövde  kapasitesi, Kovid-19 pande-
misi nedeniyle yolcu hizmetlerinin 
geri çekilmesi nedeniyle Haziran 
ayında bir önceki yıla göre yüzde 70 
azaldı. Mevcut kargo uçaklarının 
genişletilmiş kapasiteleri sayesinde 
kapasitedeki yüzde 32’lik bir artışla 
kapasite kaybı kısmen dengelendi.

Talepte henüz büyük 
bir artış yok

Verileri değerlendiren IATA 
Başkanı Alexandre de Juniac “Hava 
kargo açık arayla yolcu pazarların-
dan daha sağlıklı bir tablo sergili-
yor, ancak iş yapma ortamı istisnai 
haller dışında son derce zorlayıcı 
bir durumda. Ekonomik faaliyet 
büyük çaplı kısıtlama ve karantina 
uygulamalarından sonra yeniden 
başlasa da, talepte büyük bir artış 
olmadı. Kovid-19’a karşı kişisel 
koruyucu ekipmanlarını (KKD) 
pazara sunma telaşı, tedarik zincir-
lerinin düzenli hale gelmesiyle a-
zaldı ve ihracatçı kuruluşların daha 
ucuz görünen deniz ve demiryolu 
seçeneklerini kullanmalarına fırsat 
yarattı. Kapasite sıkıntısı devam 
ediyor, çünkü yolcu operasyonları 
çok yavaş iyileşiyor.”

Tüm bölgelerde düşüş var
IATA verilerine göre tüm bölgeler 

hava kargoda  Haziran ayında düşüş 
kaydetti. Avrupa ve Güney  Ameri-
ka’daki havayolları toplam hava ta-
şımacılığı hacimlerinde yıllık artışta 
en keskin düşüşlere maruz kalırken, 
Asya-Pasifik ve Orta Doğu’daki 
havayolları biraz daha az dramatik 
düşüşler yaşadı. Kuzey Amerika ve 
Afrika’daki havayolları diğer bölge-
lere göre daha ılımlı düşüşler gördü.

Asya-Pasifik havayolları Haziran 
2020’de uluslararası hava kargo tale-
binin bir önceki yılın aynı dönemine 
göreyüzde  20 azaldığını gördü. Bu, 
Mayıs ayındaki yüzde  18.8’lik düşü-
şe kıyasla hafif bir bozulmayı temsil 
ediyor. Bölgede üretimin başlama-
sına rağmen, hava kargoya  talep 
KKD’nin hava yoluyla sevkiyatında-
ki azalmadan etkilendi. Uluslararası 
kapasite ise yüzde  32,3 azaldı.

Kuzey Amerika en iyi durumda
Kuzey Amerikalı taşıyıcılar Ha-

ziran ayında uluslararası kargo ta-
lebinde bir önceki yıla göreyüzde  
8,8’lik bir düşüş bildirdi. Bu, tüm 
bölgeler içinde en küçük oranlı geri-
leme oldu. Uluslararası kapasite ise 
yüzde  30.7 azaldı.

Avrupalı hava kargo taşıyıcıları, 
Haziran ayında uluslararası kargo 
hacimlerinde yıllık yüzde  27.6 dü-
şüş bildirdi. Bu, Mayıs ayındaki yüz-
de  -29,5’lik performansa kıyasla kü-
çük bir iyileşmeye işaret etse de tüm 

bölgeler içinde ikinci en zayıf bölge 
konumunda bulunuyor. Avrupa böl-
gesinde uluslararası kapasite yüzde  
40,7 azaldı.

Orta Doğu’daki taşıyıcılar, Hazi-
ran ayında talepte yıllık yüzde  19.1 
düşüş kaydederken  Mayıs ayındaki 
yüzde  24.9 düşüşe kıyasla bir to-
parlanma gerçekleşti. Uluslararası 
kapasite yüzde 25.8 azalsa da tüm 
bölgeler içinde en iyi performansı 
temsil ediyor.
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ne de yardımcı oluyor. Ay-
rıca düşük hızlarda sağlamış 
olduğu gelişmiş tork tepkisi 
ile verimli bir sürüş deneyi-
mi sunuyor.

EcoBlueHibrit motorlar, 
şarj etmeye gerek kalmadan, 
iki yöntemle kendiliğinden 
şarj oluyor. Rejeneratif Fren 
özelliği elektrikli aracın ba-
taryasının, frenleme anında 
oluşan ve boşa giden enerji-
yi kullanarak şarj edilmesini 
sağlarken, motora entegre 
edilen jeneratör sayesinde de 
mekanik enerji elektriğe çev-
rilerek batarya şarj ediliyor. 
Segmentinde ilk ve tek ola-
rak sunulan EcoBlueHibrit 
motor, özellikle şehir trafi-
ğindeki dur-kalk durumla-
rında ilave yakıt verimliliği 
sağlıyor. Trafik ışıklarında 
veya sıkışık trafikte durduğu-
nuzda, bu teknoloji motoru 
otomatik olarak kapatabi-
liyor. Hareket etmeye hazır 
olduğunuzda ise sistem aracı 
yeniden çalıştırıyor. Yoğun 
şehir içi trafikte yüzde 10’a 

FORD ticari araç ailesinin id-
dialı modelleri Transit, Tour-
neoCustom ve Transit ustom, 
segmentinin ilk ve tek hibrit 
modelleri ile yüzde 23’e va-
ran oranlarda yakıt tasarrufu 
avantajı vaat ediyor. Ford’un 
Türkiye’de üretilen ticari mo-
delleri; Transit Van Hibrit ve 
Transit Custom Van Hibrit 
yeni 2.0lt EcoBlueHibrit 170 
PS dizel motor ile sunulur-
ken, TourneoCustomHibrit 
ise daha yüksek performans 
ve daha yüksek çekiş gücüne 
sahip EcoBlueHibrit 185 PS 
versiyonu ile sunuluyor.

FORD Trucks, Avrupalı be-
lediyelerin ve toplu taşıma 
filolarının tercihi olmaya 
devam ediyor. Son olarak 
Doğu Avrupa’daki en önem-
li pazarlarından biri olan 
Romanya’da, atık toplama 
şirketi AVE Bihor’a 35 adet 
Ford Trucks çöp kamyonunu 
teslim etti. Belediye araçları 
segmentinde pazar lideri olan 
Ford Trucks, bu önemli tes-
limatın ardından yüzde 45,3 
pazar payına ulaşarak liderli-
ğini de pekiştirdi.  

Romanya pazarına ilk kez 
Mayıs 2017’de girdiklerini 
belirten Ford Trucks Doğu 
Avrupa & Balkan Ülkeleri 
Müdürü Koray Kuvvet, tes-
limatın ardından “Romanya 
gerek AB üyeliği ile hızla ge-
lişen ekonomisi, gerekse de 
yoğun altyapı yatırımları ve 
sanayi üretiminin artışıyla 
büyüyen karayolu nakliye ih-
tiyacıyla odak pazarlarımız-
dan biri konumunda. Ford 
Trucks olarak, Romanya’da 
belediye araçları segmentinde 
üst üste üçüncü yıl pazar lideri 

Ford’un ticari araç model-
lerinde sunduğu Hibrit tek-
nolojisinde, güçlü, verimli ve 
gelişmiş 2.0L EcoBlue dizel 
motora destek olan, ikincil 
bir güç kaynağı, 48 voltluk 
lityum iyon bir batarya bu-
lunuyor. Bu batarya tek başı-
na aracı harekete geçirmiyor, 
dizel motoru destekleyerek, 
yakıt tüketiminin düşmesi-

olmanın mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Bu başarıyı Romanya’da-
ki distribütörümüz Cefin 
Trucks ile birlikte ürün kali-
temiz, ürünlerimizin Avrupa 
pazarlarına olan uygunluğu, 
yüksek mühendislik yetene-
ğimiz, Ar-Ge gücümüz ve ileri 
teknolojilerimiz sayesinde el-
de ettik. Romanya’nın köklü 
firmalarından AVE Bihor ile 
iş birliği yapmaktan ve marka-
mızı tercih etmelerinden do-
layı çok mutluyuz, iş birliği-
mizin uzun soluklu olmasını 
diliyoruz.” diye konuştu.

Ford Trucks kamyonlarını 
filosuna kattıkları için mut-
lu olduklarını belirten AVE 

kullanımda yüzde 17’e varan 
yakıt tasarrufu sağlıyor. Şe-
hir içi kullanımda 6.2lt/100 
km, şehir dışı 6.1 lt/100km 
yakıt tüketimi* verilerine sa-
hip bulunuyor. Transit Van 
Hibrit araçlarında olduğu 
gibi hibritversiyonla birlikte 
standart olarak gelen elekt-
rik destekli direksiyon, hız 
kontrol sistemi, geri dönüş 
kamerası ve 8” dokunmatik 
ekranlı Ford SYNC 3 tekno-
lojisi de yer alıyor.

Tourneo Custom Hibrit
2.0 ltEcoBlue motorlu 

Ford Tourneo Custom Hib-
rit ise emisyon değerlerini 
düşürürken yakıt verimliliği-
ni ve performansı maksimize 
ediyor. Tourneo Custom, 
dokuz yolcu ve yük taşırken 
daha yüksek performans ve 

daha yüksek çekiş gücü için 
170PS versiyonun yanı sıra 
şimdi 415 Nmtorka sahip 
yeni bir 185 PS hibritversi-
yon ile de sunuluyor. 185PS 
2.0ltEcoBlue motorlu Hibrit 
Tourneo Custom, şehir içi 
kullanımda yüzde 23’e varan 
yakıt tasarrufu sağlıyor. Şe-
hir içi kullanımda 5.9lt/100 
km, şehir dışı 5.4 lt/100km 
yakıt tüketimi* verilerine sa-
hip bulunuyor.

Yeni Ford Transit Van 
Hibrit 208 bin 300 TL’den, 
Transit Custom Van Hibrit 
198 bin 100 TL’den ve To-
urneo Custom Hibrit ise 
302 bin 300 TL’den başla-
yan tavsiye edilen anahtar 
teslim fiyatlarıyla Ford Yet-
kili Satıcıları’nda müşterile-
ri bekliyor.

varan yakıt tasarrufu sağla-
yan Otomatik Start-Stop ö-
zelliği ise kullanıcıların yük-
sek verimlilik beklentilerini 
tamamıyla karşılıyor.

Akıllı Ticaretin Lideri 
Ford Transit Hibrit, yüzde 
21’e varan yakıt tasarrufu 
avantajıyla yenilendi.

Ford mühendisleri tarafın-
dan, ticari hayatın zorlu, pra-
tiklik gerektiren şartlarına gö-
re tasarlanan, segmentinde ilk 
kez sunulan hibrit teknolojisi 
ile Yeni Transit, 170PS 2.0lt 
EcoBlueHibrit dizel motoru 
sayesinde şehir içi kullanım-
da yüzde 21’e varan yakıt 
tasarrufu vaat ediyor. Şehir 
içi kullanımda 6.8lt/100 km, 
şehir dışı 6.5 lt/100km ya-
kıt tüketimi verilerine sahip 
bulunuyor. Trend donanım 
ile sunulan Yeni Transit Van 
Hibrit araçlara özel, daha ve-
rimli ve konforlu bir sürüş de-
neyimi için, elektrik destekli 
direksiyon, 8” dokunmatik 
ekran, hız kontrol sistemi ve 
geri görüş kamerası standart 
olarak sunuluyor.
Transit Custom Van Hibrit

Transit Custom Van Hib-
rit, sunulan 170PS 2.0lt 
EcoBlue dizel motor hib-
ritversiyonları ile şehir içi 

Ford Ticari Ailesi Hibrit
Modellerle Daha Verimli

Ford, ticarete yön veren modelleri Transit 
ailesi ve Tourneo ve Transit Custom’ın 
segmentinde ilk ve tek hibrit teknolojisine 
sahip versiyonlarını satışa sunuyor.   

Romanya Belediye Araçlarında 
Ford Trucks Liderliği

Bihor Genel Müdürü Zoltán 
Kovács: “AVE Bihor olarak, 
Ford Trucks’ı tercih etmek 
için iki sebebimiz vardı, birin-
cisi rekabetçi fiyatları, bir di-
ğeri ise hızlı teslimat süreleri. 
2019’dan bu yana filomuzu 
Ford Trucks marka araçlarla 
büyütmeye devam ediyoruz. 
Bugün toplamda 38 adet 
Ford Trucks aracımız oldu. 
Düşük yakıt tüketimiyle dik-
kat çeken yüksek performans-
lı motoru ve ileri teknolojik 
donanımları ile şirketimizin 
ve sürücülerimizin büyük be-
ğenisini kazandı. Ford Trucks 
ile iş birliğimizin uzun yıllar 
süreceğine inanıyoruz” dedi. 

Iveco Repsol Honda MotoGP 
Takımıyla Güçlerini Birleştirdi
YENİ Iveco S-Way çeki-
ci, takımın sürücüleri Marc 
Márquez ve Alex Márquez’in 
Avrupa yarışlarında ihtiyaç 
duyduğu ekipmanları taşıya-
cak. MotoGP tarihindeki en 
başarılı takım, ikonik Repsol 
Honda renkleri giydirilmiş 
yeni Iveco S-Way’i kullanacak.

Repsol Honda MotoGP 
takımı, yeni Iveco çekiciyi 
yüksek performansı, güveni-
lirliği, yakıt verimliliği, dü-
şük işletme maliyeti ve bağ-
lanabilirlik özellikleri için 
tercih etti. Yeni Iveco S-Way 
Microsoft Azure bulut bağla-
nabilirliği sunuyor. MotoGP 
pist takımının sürücüleri 
ile motosikletlerinin perfor-
mansını takip etmek üzere 
sürekli iletişim hâlinde ol-
ması gibi yeni Iveco çekici de 
kontrol odası ile sürekli bağ-
lantı hâlinde: Burada bir uz-
man kadrosu aracın verilerini 
takip ediyor, uzaktan tanı 
koyma işlemleri gerçekleştiri-
yor ve performans ile bakım 
ihtiyaçlarına yönelik yazılım 
geliştirmeleri sunuyorlar.

İki Iveco S-Way çekici, 19 
Temmuz’da Jeres GP’si ile baş-
lamak üzere sürücüler Marc 
Márquez ve Alex Márquez’in 
tüm ekipmanlarını 15 Ka-
sım’daki Valencia GP’sine ka-
dar taşıyacaklar. Bu sezonun 
resmî yarış programı Kovid-
19’dan etkilendi ve bazı Av-
rupa yarışları askıya alındı. 
Bu, Iveco S-Way çekicilerin 
Barselona (27 Eylül), Aragon 
(18 Ekim) ile Fransa, İtalya 
ve Avusturya’daki noktalara 
gideceği anlamına geliyor. 
Toplamda 14 yarışa gidecek 
araçlar bu yarışların 7 tanesin-
de İspanya’da olacaklar.

Yedek parça ve yarış ekip-
manları gibi tüm gerekli ekip-

manın transferinin yanı sıra 
Repsol Honda takımının Iveco 
çekicileri ek görevleri de yerine 
getirecek: Iveco S-Way çekici-
ler aynı zamanda sürücüler ve 
yarış yerlerindeki diğer takım 
üyeleri için ofis ve dinlenme 
alanına dönüştürülmüş olan 
treylerleri çekiyor olacaklar.

HRC müdürü Tetsuhiro-
Kuwata ise, “Repsol Hon-
da MotoGP takımı olarak 
Iveco’ya hoş geldin demek 
istiyoruz. Tabii ki tüm ekip-
manlarımızın her bir yarışa 
ulaşacağından emin olmak 
bizim önceliğimiz ve bun-
ları taşımada Iveco çekici 
kullanıyor olmak bize bunu 
garanti ediyor” dedi.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Anadolu Isuzu Yolcu ve Sürücüleri 
Kovid-19 Virüsüne Karşı Koruyor
ANADOLU Isuzu, Kovid-19 pande-
misiyle mücadele kapsamında araçla-
rında aldığı, virüsün bulaşma riskini 
azaltmaya yönelik önlemlerle hem 
yolcuların hem de sürücülerin sağ-
lığını korumaya katkıda bulunuyor. 
Önlemler, Kovid Önlem Paketleri 
adı altında “Dezenfeksiyon”, “Kont-
rol”, “Temas” ve “İzolasyon” olmak 
üzere 4 başlık altında geliştirildi.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü 
Tuğrul Arıkan, Anadolu Isuzu’nun 
kaliteli, konforlu ve güvenli araçları 
ile yurtiçinde ve yurtdışında tercih 
edilen bir marka olduğunu söyle-
di. Arıkan “Anadolu Isuzu olarak 
inovasyonu ve teknolojik yenilikleri 
ürün ve hizmetlerimize adapte et-
meye odaklanıyoruz. Ar-Ge ve ino-
vasyon alanındaki çalışmalarımız, 
müşteri taleplerine uygun ürün ge-
liştirme gücümüzü pekiştiriyor. Bu 
doğrultuda yolcularımızın ve sürü-
cülerimizin güvenli seyahat edebil-
melerine katkıda bulunma hedefiyle 
hayata geçirdiğimiz çalışmalara de-
vam ediyoruz. Kovid-19 pandemisi 
ile bu çalışmalarımız yeni bir boyut 
kazandı. Geliştirdiğimiz Kovid-19 
önlem paketleri ile hem toplu taşı-
mada hem de okul servislerinde bu 
uygulamayı hayata geçiren ilk marka 
olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Kovid Önlem Paketleri Anadolu 
Isuzu’nun; Novociti, Novociti Li-
fe, Citibus, Citiport, Novo Serisi, 
Turkuaz, Visigo, Interliner, Toro ve 
Novo Okul modellerinde uygula-
nabiliyor. Kovid-19 uygulamaları 
fabrika çıkışlı sıfır araçların yanı sıra 
piyasadaki Anadolu Isuzu araçlarına 
da Isuzu yetkili servisleri tarafından 
tek tek ya da paket halinde opsiyo-
nel olarak uygulanabiliyor. 

4 adımlı dezenfeksiyon 
“Dezenfeksiyon” adımında vi-

rüslerin DNA ve RNA yapılarını 
bozarak etkisiz hale getiren ve labo-
ratuvarlar ile hastanelerde dezenfek-
siyon işlemleri için kullanılan UV-C 
lambalar, tavana konumlandırılarak 
araç içerisindeki patojenleri 1 saatlik 
çalışma ile en aza indiriyor. Gebze 
Teknik Üniversitesi ve San Rafaelle 
Üniversitesi tarafından test edilerek 
onaylanan UV-C sterilizasyon uygu-
laması özellikle turizm araçlarında 
bagaj kısmında da kullanılarak ba-
gajların dezenfektasyonunu sağlıyor. 
Araçların klima hava emiş filtreleri-
ne uygulanan ve yine Gebze Teknik 
Üniversitesi ve San Rafaelle Üniver-
sitesi tarafından onaylanan fotokata-
list filtre ise özel bir ışık ile aktif hale 
geliyor. Filtre içinden geçen havadaki 
patojenler, bozularak etkinliklerini 
kaybediyor. Böylece, klimadan gelen 
hava sürekli, anlık ve etkin bir şekil-
de dezenfekte ediliyor. Ayrıca araç 
girişinde bulunan sensörlü el dezen-
fektanları temas edilen noktalarda 
virüsün bulaşmasını engelliyor.

“Kontrol” adımında opsiyon ola-
rak sunulan termal kamera ve maske 
tanımlama uygulaması ile sıcaklık 
ölçülebildiği gibi maskenin takılı 
olup olmadığı da tespit edilebiliyor. 
Özellikle okul servisleri gibi yolcusu 
belirli olan araçlarda beyaz liste/kara 
liste uygulaması ile kayıtlı olmayan 
yolcu tespit edilerek uyarı veriliyor. 

Sistemin sesli uyarı ve yolcu sayma 
özelliği de bulunuyor. Şehiriçi yolcu 
taşıma ve okul servis araçlarında su-
nulan bu özellik ile koltukların do-
luluk bilgisi anlık olarak takip edile-
biliyor. Koltuk sensörleri sayesinde 
toplu taşıma araçlarındaki kapasite 
kontrolü kolaylıkla yapılabiliyor. 

Araç içinde temasın en aza indi-

rilmesi pandemi döneminin yanı 
sıra normal zamanlarda da alınması 
gereken bir önlem. “Temas” başlığı 
altında uygulanan sensörlü “Dur” 
butonu ile bu sorun kolaylıkla çö-
zülüyor. Anadolu Isuzu, pandemi 
döneminde izolasyon sorununu her 
araç için özel olarak tasarlanan ka-
binlerle çözüyor. 
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MAN, yeni kamyon nes-
lini geliştirirken çeşitli mo-
del, sürücü simülasyonları ve 
deneme pisti çalışmalarına 
700’ün üzerinde sürücüyü 
de dâhil etti ve böylece kul-
lanıcının ihtiyaçlarını sürücü 
mahallinin tasarımına kattı.

Bu, üç bağımsız çalıştırıla-
bilir sistemle ortaya kondu: 
Bir yanda gösterge paneli, 
diğer yanda 12,3 inç (31.242 
cm) boyutunda göstergesiyle 
bilgi-eğlence ve navigasyon 
sistemi ile yenilikçi MAN 
SmartSelect kontrol ünitesi 
ve üçüncü bir sistem olarak, 
yatak alanından konfor ve 
eğlence işlevlerini kontrol 
edebilmek amacıyla dâhili 
uzaktan kumanda. Her sis-
tem kendi kamyona-özgü 

tarafından yapılıyor. Uzman 
ekipler tarafından detaylı 
ekspertiz yapıldıktan sonra 
tüm kontrolleri başarı ile ge-
çen makinalar ise Platinum 
Used sertifikası almaya hak 
kazanıyor.Bundan sonra 
müşteriler ikinci el satışın 
yeni adresi olarak tanımla-
nan Platinum Used Showro-

sinde marka, yüzde 95 oranı 
ileyerli üretimden satışta da 
liderliğini korudu.

Konfora, güvenliğe, tek-
nolojiye ve tasarıma herkes 
ulaşabilsin diye çalışan Fiat, 
Türkiye’nin en çok tercih edi-
len otomotiv markası olmaya 
devam ediyor. Geçtiğimiz yılı 
lider tamamlamasının ardın-
dan 2020 yılının ilk yarısında 
liderliğini sürdüren marka, bu 
unvanını Temmuz ayında da 
korudu. Fiat, Temmuz ayında 
16 bin 950 adet otomobil ve 
hafif ticari araç satışı gerçekleş-
tirerek tek başına Türkiye oto-
motiv pazarının yüzde 19,4’ü-
nüoluşturdu. Bu dönemde, 12 

YENI MAN Kamyon 
Nesli dijital sürücü mahal-
li sayesinde ünlü Red Dot 
Ödülleri’nden birisini aldı: 
Marka & İletişim Tasarım 
2020. Gösterge ve kontrol 
unsurlarının biçimsel, fikir-
sel ve etkisel olarak uyumlu 
sürücü ve uygulama odaklı et-
kileşimi, 24 uluslararası jüriyi 
ikna etti.

Red Dot Kurucusu ve 
CEO’su Prof. Dr. Peter Zec, 
“Red Dot Ödülü kazanan-
larını başarıları nedeniyle 
içtenlikle kutluyorum. Bu 
payeyi kazanarak yaptık-
ları işin yüksek tasarım 
kalitesine sahip olduğunu 
kanıtladılar. İnandırıcı per-
formansları sayesinde zorlu 
uluslararası katılımcıların 

VW Binek Araç Üretim 
ve Lojistik Marka Direk-
törü olarak görev yapan 
Dr. Andreas Tostmann 
MAN Truck & Bus Yöne-
tim Kurulu Başkanı olarak 
görev alacak.

Tostmann, 15 Temmuz 
2020’de karşılıklı anlaşma 
ile MAN Truck & Bus SE ve 
Traton SE’nin İcra Kurulun-
dan ayrılan Joachim Drees’in 
yerine geçmiş olacak.

Bir başka değişiklik 
olarak ise, şu anda MAN 
Truck & Bus Organizas-
yon İnsan Kaynak ve IT 
Genel Müdürü olarak 
görev yapan Dr. Martin 
Rabe, Prof. Dr. Carsten 
Intra’nın yerine MAN 
Truck & Bus İnsan Kay-
naklarından Sorumlu İc-
ra Kurulu Üyesi ve İnsan 
Kaynakları Direktörü ola-
rak görev yapacak.

Denetim Kurulu, Joac-
him Drees’e son beş yılda-
ki iyi konumlandırılmış ve 
başarıyla piyasaya sürülmüş 
ürünler ve yeni nesil kam-
yonlar konusunda iyi çalış-
maları için teşekkür etti.

olduğu bir alanda en tepeye 
yerleştiler ve kendileriyle ve 
başarılarıyla gurur duymayı 
hak ettiler” dedi.

MAN Truck & Bus Yöne-
tim Kurulu Başkanı Dr. And-
reas Tostmann, “MAN yeni 
kamyon neslini geliştirirken 
sürücünün işe dâhil olması 
gerektiği ve dikkatlerin üze-
rinde toplandığı odak nok-
tası olacağı işin en başından 
belliydi. Çünkü biz bir üretici 
olarak sadece bu yolla sürü-
cülerin gerçekte neye ihtiyacı 
olduğunu bilebiliriz. Müşte-
rilerden ve ticari medyadan 
sayısız olumlu geribildirim 
aldık ve bu büyük ödülü ka-
zanmak bir kez daha doğru 
yolda olduğumuzu kanıtladı” 
diye konuştu. 

IKINCI el alanında müşteri-
leri için değer yaratarak, sür-
dürülebilir büyümeyi amaçla-
yan Temsa İş Makinaları, tüm 
iş alanlarını destekleyecek 
şekilde ikinci el organizasyo-
nunu yapılandırmaya devam 
ediyor. Bu kapsamda 2020 yı-
lında Platinum Used marka-
sını oluşturanTemsa İş Maki-
naları, Ağustos ayında ikinci 
el iş makinaları showroom’u 
Platinum Used’u İstanbul 
Sancaktepe’de açtı.

Platinum Used markası 
altında hizmet sunan Tem-
sa İş Makinaları, ikinci el 
iş makinalarının tüm ba-
kım, onarım ve kontrolleri, 
çalışmaya başladıkları ilk 
günden itibaren Temsa İş 
Makinaları Yetkili Servisleri 

PAZARININ en çok ter-
cih edilen markası olan Fiat, 
başarılı satış performansını 
koruyarak Temmuz ayında 
hem otomobil pazarının hem 
de toplam pazarın lideri oldu. 
Fiat, Temmuz ayında 16 bin 
950 adet otomobil ve hafif ti-
cari araç satışı gerçekleştirerek 
Türkiye otomotiv pazarında 
yüzde 19,4 pazar payı elde etti. 
Ocak-Temmuz dönemini kap-
sayan ilk 7 ayda56 bin 507 adet 
binek ve hafif ticari araç satışı 
yapan Fiat’ın, toplam pazar 
payı ise yüzde 16.5 olarak ger-
çekleşti. Yerli üretim modeller 
Egea, Doblo ve Fiorino’nun 
başarılı performansları saye-

kadar yakınlaştırılmıştır. Ay-
rıca, tümkontroller rahat bir 
oturma pozisyonuyla ulaşıla-
bilecek kadar yakındır. Bu-
nun bir örneği, çevir ve bas 
fonksiyonuyla bilgi-eğlence 
ve navigasyon menüsünü 
kullanırken gözleri yoldan 
ayırma ihtiyacını en aza in-
diren MAN SmartSelect’tir.

Yeni Nesil MAN 
Kamyon’un sürücü mahal-
linin geliştirilmesindeki 

detaylı ekspertiz yapılan ve 
tüm kontrolleri başarı ile ge-
çen Platinum Used sertifikalı 
ikinci el forklift, dozer, yükle-
yici veya ekskavatörler Temsa 
İş Makinası güvencesiyle Pla-
tinum Used Showroom’da 
satışa sunuluyor. 

Temsa İş Makinaları, Pla-
tinum Used sertifikası alma-
ya hak kazanan makineleri 
için ayrıca uzatılmış garanti 
imkanı da sunuyor. Uzatılmış 
garanti; motor, şanzıman, 
diferansiyeller, hidrolik pom-
palar, yürüyüş hidromotorla-
rı, cer ve kule şanzımanı gibi 
ana komponentleri kapsıyor. 
Platinum Used makineleri-
nin uzatılmış garanti koşul-
larının geçerli olabilmesi için 
ise tüm periyodik bakım ve 

bin 401 adet ile rekor satış 
hacmine ulaştı. Lider olarak 
tamamladığımız ilk altı ayın 
ardından, Temmuz ayında 
da hem otomobil hem top-
lam pazar liderliğine ulaştık. 
Yılın ilk 7 ayı toplamında ise 
binek ve hafif ticari araçta 56 
bin 507 adet satış gerçekleşti-
rerek pazarın yüzde 16,5’ini 
oluşturduk. Satışlarımızda-
ki yüksek yerlilik oranı ise 

bir diğer kilit unsur da yaş, 
profesyonel tecrübe ya da 
teknik konulara yakınlığa 
bakmaksızın her sürücüye 
çabucak aynı yüksek seviyede 
kullanım rahatlığı sunmak 
olmuştur. Yeni Nesil MAN 
Kamyon, iyi düşünülmüş 
ve uygulama odaklı sürücü 
mahalliyle kamyon sürücü-
sünün günlük iş yaşamını 
kolaylaştırmaya kalıcı bir 
katkıda bulunmaktadır.

kontrollerinin Temsa İş Ma-
kinaları Yetkili Servisleri ta-
rafından yapılması gerekiyor. 
Ayrıca satışı yapılan maki-
nanın tüm bakım, onarım ve 
geçmiş kullanıma ait bilgileri 
de yine Platinum Used serti-
fikası ile birlikte müşterileri-
ne iletiliyor.

duyduğumuz gururu artırdı. 
Müşterilerimize bizi tercih 
ettikleri ve tüm bayilerimize 
debu zorlu dönemde hizmet 
vermeyi kesintisiz sürdürdük-
leriiçin teşekkür ederiz” de-
ğerlendirmesinde bulundu. 

Egea, Temmuz’da 12 bin 
143;ilk 7 ayda ise 36 bin 922 
adet satışa ve Türkiye otomo-
bil pazarında tek başına yüzde 
13,5’luk pazar payına ulaştı. 

kontrol mantığına sahiptir 
ve aynı zamanda aracın diğer 
tüm sistemleriyle etkileşim 
halindedir.

En yeni ve uygun tasarım 
kriterleriyle tasarlanmış sü-
rücü mahalli, sürücünün 
Yeni Nesil MAN Kamyo-
nun sayısız yardım ve konfor 
işlevini sezgisel olarak idare 
etmesini ve böylece aracını 
güvenle ve verimli bir şekil-
de kullanmasını mümkün 
kılmaktadır. Tüm operas-
yon unsurları sürücünün 
dikkatini yolda olan bitene 
vermesine engel olmayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Gös-
terge ve operasyon bölümle-
ri birbirinden ayrılmıştır ve 
böylece görsel bilgi yol görüş 
çizgisine mümkün olduğu 

om İstanbul Sancaktepe’de 
sertifikalı iş makinalarını 
inceleme fırsatı yakalayacak.

2 bin 300 m2 alan üzerine 
kurulu olan Platinum Used 
Showroom 30 iş makinası ve 
30 forkliftsergileme kapasite-
sine sahip. Temsa İş Makina-
ları yetkili servisleri tarafın-
dan 101 nokta kontrolü ile 

bin 263 adet binek otomobil 
satışı yapan Fiat’ın hafif tica-
ri araçlar satış adeti ise 4 bin 
687 adet olarak gerçekleşti. 
Fiat’ın satış başarısında, yerli 
üretim modeller Egea, Doblo 
ve Fiorino’nun yüksek perfor-
mansları önemli etken olarak 
dikkatleri çekerken, markanın 
satışlarındaki yerli üretim payı 
yüzde 95 oldu.

Fiat Marka Direktörü Al-
tan Aytaç, “Önceki yıllardan 
ertelenen talep ve pandemi 
sonrası bireysel otomobil sa-
hibi olma arzusu sebebiyle 
otomotiv pazarı hareketlen-
meye devam ediyor. Türkiye 
pazarı, Temmuz ayında 87 

MAN’a Sürücü Mahalli Ödülü

Temsa İş Makinaları 2. El
Hizmetini Sancaktepe’ye Taşıdı

Fiat Temmuz Ayında En Çok 
Tercih Edilen Marka Oldu

MAN Truck 
& Bus Üst 
Yönetiminde 
Değişiklik

MAN Truck & Bus 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Andreas Tostmann
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Temsa İş Makinaları, 
çalışmaya başladığı 
ilk günden bu yana 
tüm bakım, onarım ve 
kontrollerinin Temsa 
İş Makinaları yetkili 
servisleri tarafından 
yapılan ikinci el iş ma-
kinalarının satışını tek 
çatı altında topladı. 
İkinci el satışın yeni 
adresi olarak tanım-
laman Platinum Used 
Showroom İstanbul 
Sancaktepe’de açıldı. 





TİCARİ ARAÇLAR

“Yeni Mercedes-Benz T-
Serisi ile bireysel ve ticari 
kullanıma yönelik kullanı-
cıların Mercedes-Benz dün-
yasına girmesini sağlayan bir 
araç sunacağız. Bu müşteriler, 
kompakt araçları beğeniyor 
ve yeni T-Serisi bu nitelikle-
ri karşılayan özelliklere sahip 
olacak.” şeklinde konuştu.

“Yeni T-Serisi’nin mi-
marisi ve tasarımı ile işlev-
sellik ve tutkuyu bir araya 
getirmeyi başardık.” diyerek 
değerlendirmesine başlayan 

olan Şaft Test Alanı’nda biri 
ömür, diğeri dayanım olmak 
üzere iki adet yüksek kapa-
siteli test standı bulunuyor. 
Çamur, nem gibi çevresel ko-

netimlerini başarı ile tamam-
ladı. Kovid-19 pandemisinin 
ülkemizde görülmeye başla-
dığı ilk günden itibaren ha-
yata geçirdiği önlemler, çalı-
şanları için her alanda aldığı 
üst düzey hijyen tedbirleri ve 
tüm paydaşlarının sağlığını 
gözeten uygulamalarıyla O-
tokar, hem otomotiv hem de 
savunma sanayi alanlarında 
TSE’den Kovid-19 Güvenli 
Üretim Belgesi aldı.

T.C. Sağlık Bakan-lığı’nın 
yönergeleri doğrultusunda 
önlemler alan, iş yeri he-
kimlerinin yönetiminde 
Koronavirüs Danışma 
Merkezi kuran Otokar; 
üretim alanları, ofisleri, 
personel soyunma oda-
ları ile yemekhanesinin 
uygunluğu, dış hizmet te-
darikçilerinin kontrolleri 
gibi farklı alanlarda TSE 
denetiminden geçti.

şulların da oluşturulabildiği 
ömür testi standında 4 şaft 
aynı anda test ediliyor ve ağır 
koşullardaki dayanımları göz-
lemleniyor. Araç testlerinden 

elde edilen gerçek yol verileri 
kullanılarak; şaftların değiş-
ken tork, hız ve açı altındaki 
performansları ölçülüyor. 
Aksaray Ar-Ge Merkezi’nde 
kurulan ömür test standı, 
Daimler Truck AG bünye-
sinde gerçek yol şartları altın-
da testlerin yapılabildiği tek 
merkez özelliğini taşıyor.

Mühendislik ihracatına 
Aksaray katkısı

Yeni kurulan Şaft Test 
Alanı ile Daimler Truck 

AG’nin dünyadaki tüm 
Mercedes-Benz fabrikaların-
da üretilen kamyonlarına ta-
kılan şaftlar, Aksaray Ar-Ge 
Merkezi’nin sorumluluğunda 
test ediliyor. Şaft Test Alanı 
yatırımı; Türkiye’nin küresel 
pazarlar karşısındaki mühen-
dislik ihracat kapasitesine 
katkıda bulunurken, Daimler 
Truck AG üst yönetiminin 
Mercedes-Benz Türk Ar-Ge 
Merkezi’ne olan güvenini bir 
kez daha kanıtlıyor.

MERCEDES-BENZ Ha-
fif Ticari Araçlar Başkanı 
Marcus Breitschwerdt, “Ye-
ni Mercedes-Benz T-Serisi 
ile bireysel ve ticari kulla-
nıma yönelik kullanıcıların 
Mercedes-Benz dünyasına 
girmesini sağlayan bir araç su-
nacağız” dedi.

Küçük, orta ve büyük 
hacimli hafif ticari araç seg-
mentlerine yönelik ürünler 
sunan Mercedes-Benz Hafif 
Ticari Araçlar, bu sayede ge-
niş bir kapsamda müşterilerin 

MERCEDES-BENZ yıl-
dızı taşıyan kamyonların 
tüm dünyadaki tek yol testi 
onay merci olan Mercedes-
Benz Türk Aksaray Ar-Ge 
Merkezi’nde; 2,5 milyon 
avroluk yatırım yapılan ye-
ni Şaft Test Alanı hizmete 
alındı. İstanbul’daki Hoşde-
re Ar-Ge Merkezi’nin Kam-
yon Geliştirme Bölümü’nün 
2015 yılında şaft tasarımında 
Küresel Yetkinlik Merkezi 
olmasının ardından, 2016 
yılında bilgisayar destekli si-
mülasyon sorumluluğu da 
Türkiye’ye verildi. 2020 yı-

OTOKAR, Covid-19 süre-
cinin en başından itibaren 
Arifiye fabrikasında hayata 
geçirdiği güvenli üretim uygu-
lamaları ve düzenlemeleriyle, 
Türk Standartları Enstitü-

gereksinimlerini karşılıyor. 
Marka, küçük hacimli hafif 
ticari araç platformu üzeri-
ne inşa ettiği yeni modeli T-
Serisi ile hem bireysel hem de 
ticari amaçlı kullanıcıların ih-
tiyaçlarını karşılayan bir çö-
züm sunuyor. 2022 yılının ilk 
yarısından itibaren sunulacak 
söz konusu yeni modelin adı 
ise “T-Serisi” olacak.

Mercedes-Benz Hafif Ti-
cari Araçlar Başkanı Mar-
cusBreitschwerdt yapmış 
olduğu değerlendirmede; 

lında Küresel Test Yetkinlik 
Merkezi’nin Aksaray Ar-Ge 
Merkezi’ne kurulması sonu-
cunda ise süreçte hem bütün-
sellik sağlandı hem de verim-
lilik artırıldı. Yapılan bu yeni 
yatırım sonucunda dünyada-
ki tüm Mercedes-Benz fabri-
kalarında üretilen kamyon-
lara takılacak şaftların ömür 
ve dayanım testleri tamamen 
Türkiye’de gerçekleştirilme-
ye başlandı.

Şaftlar gerçek yol 
şartlarında test ediliyor
9 ayda inşa edilen ve 360 

metrekare üzerinde kurulu 

sü (TSE) tarafından verilen 
Kovid-19 Güvenli Üretim 
Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Otokar, TSE tarafından 
verilen “Kovid-19 Güvenli 
Üretim Belgesi” için tüm de-

model özellikle tasarım ve gü-
venlik noktasında Mercedes-
Benz DNA’sını bünyesinde 
barındıracak.

Yeni sınıf, yeni konsept
Yeni Mercedes-Benz T-

Serisi hem bireysel hem de 
ticari kullanıcıları hedefli-
yor. Yeni Mercedes-Benz 
T-Serisi, kullanıcıların ihti-
yaçlarını cazip bir fayda-fi-

yat oranıyla karşılayacak. T 
harfi, Mercedes-Benz’de ve-
rimli alan kullanım konsept-
lerini temsil ediyor ve bu 
nedenle ‘Yıldız’a sahip kom-
pakt hafif ticari araç için 
harika bir model ismi olarak 
öne çıkıyor.Araç ayrıca içten 
yanmalı geleneksel motorlar 
dışında bir elektrikli versi-
yona da sahip olacak.

Daimler Grup Tasarım So-
rumlusu GordenWagener, 
“Benzersiz tasarım yaklaşımı-
mız ‘Duygusal Saflık’ ile yeni 
T-Serisi’nde tasarım, gövde 
orantıları ve yarattığı katma 
değer ile son derece özel bir 
araç sunuyoruz” dedi.
Belirgin bir Mercedes-Benz 

aile aidiyeti
Baştan aşağı yeni bir ta-

sarım olan yeni T-Serisi, 
Mercedes-Benz markasının 
ayırt edici karakteristik özel-
liklerine sahip olacak. Yeni 

Mercedes-Benz Ürün
Çeşitliliğine 2022 Yılı 
İtibarıyla T-Serisi Ekleniyor

Mercedes-Benz’den 2.5 Milyon
Avroluk Şaft Test Alanı Yatırımı 

Otokar TSE Kovid-19
Güvenli Üretim Belgesi’ni Aldı

Otokar “Türkiye’nin En İyi
İşvereni” Ödülü’nü Aldı
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Mercedes-Benz Türk Aksaray Ar-Ge 
Merkezi’nde hizmete alınan yeni Şaft Test 
Alanı ile tüm dünyada üretilen Mercedes-Benz 
kamyonlarında kullanılacak şaftların ömür ve 
dayanım testleri yapılıyor.

OTOKAR, Kincentric ta-
rafından bu yıl 13’üncüsü 
gerçekleştirilen “Kincentric 
Best Employers 2019” araş-
tırması kapsamında verilen 
“Türkiye’nin En İyi İşvere-
ni” ödülüne layık görüldü. 
Şirketlerin bünyesindeki 
çalışanlar tarafından yapılan 
değerlendirmeler ışığında 
oluşturulan listede, çalışanla-
rına en iyi iş yeri deneyimi ve 
çalışma ortamını sağlayan 32 
şirket, “Türkiye’nin En İyi İş-
vereni” olmaya hak kazandı.

Araştırmada şirketler 

“Bağlı Kılan Liderler”, “Çe-
viklik”, ve “Yetenek Odağı” 
olmak üzere üç kategoride 
değerlendirildi. Otokar, 
“Türkiye’nin En İyi İşveren-
leri” listesinde yer alan üç 
otomotiv şirketinden biri o-
lurken, savunma sanayi sek-
töründe listede yer almaya 
hak kazanan tek şirket oldu.

Otokar Genel Müdürü 
Serdar Görgüç, “Kurulduğu-
muz günden bu yana çalışma 
arkadaşlarımızdan aldığımız 
güçle, karşılıklı güven ve say-
gının hâkim olduğu, katılı-

mın ve çeşitliliğin değer gör-
düğü bir şirket olma yolunda 
önemli adımlar atıyoruz. Ça-
lışanlarımızın gelişimleri için 
her türlü fırsatı yaratıyor; gu-
rur veren bir çalışma ortamı 
yaratarak onları potansiyelle-
rini ortaya çıkarmaları adına 
her koşulda destekliyoruz. 
Otokar ailesi olarak, insan 
kaynakları alanında hayata 
geçirdiğimiz çalışmaların 
sonucunda en iyi işverenler 
arasında yer almaya hak ka-
zandığımız için gururluyuz” 
ifadelerini kullandı.
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Thermo King En İyi Marka Ödülünün Sahibi Oldu
ALMANYA’NIN önde gelen ta-
şımacılık ve lojistik dergileri Fern-
fahrer, Lastauto Omnibus, Trans 
Aktuell ve eurotransport.de; Ther-
mo King markasını kalitesi, servis 
hizmetleri, fiyat/performans den-
gesi ve imajıyla bir kez daha ön pla-
na çıkardı.

Her yıl düzenlenen ETM (Eu-
roTransportMedia) Ödülleri, oku-
yucu oylaması ve dünyanın önde ge-
len uzman kurumlarından biri olan 
Dekra ve ETM Verlag yayınevi ile 
birlikte gerçekleştiriliyor. Bu yıl dü-
zenlenen ETM 2020 ödüllerinde, 
binlerce okuyucu oylamaya katıla-
rak Thermo King’i “En İyi Soğutu-
cu Ünite” markası olarak seçti.

Thermo King; oylamanın kam-
yon ve otobüs endüstrisinden, ticari 

SCANIA, motorla ilgili hiçbir so-
run yaşamadan 2 milyon kilomet-
re yol kat ederek dayanıklılığını ve 
performansını bir kez daha ispat 
etti. Serhat Mete, 2005 yılında sıfır 
olarak aldığı Scania R 420 ile sadece 
rutin bakımlarını yaptırarak 2 mil-
yon 40 bin km yol yaptı.

Serhat Mete 2005 yılında Scania 
tarafından global olarak düzenlenen 
“Genç Avrupalı Tır Sürücüsü” ya-
rışmasının Türkiye elemelerine ka-
tılmak istemiş, ancak yaşı tutmadığı 
için katılamamış.

Bunun üzerine kendine bir söz ver-
diğini belirten Mete; “Babam tır şo-
förüydü ve farklı bir marka çekicimiz 
vardı. Aynı dönemde Gazi Üniversi-
tesi İşletme bölümünde okuyordum. 
Babama çok ısrar ettim ve bu Scania’yı 
aldık. 2009 yılına kadar babamın ya-
nında yedek şoför olarak çalıştım. 
Okul bitince direksiyona ben geçtim. 
O yarışmaya katılamadım ama o gün 
kendi kendime bir söz verdim. Ben 
iyi bir şoförüm ve bu araçla en az 2 
milyon kilometre yol yapıp kendimi 
ispat edeceğim dedim. Ne mutlu bana 
bu sözümü yerine getirdim. Aldığımız 
günden bu yana sadece rutin bakım-
ları yapıldı. Motoruna kimse dokun-
madı. Yaptığım işe imzamı atmak iste-
dim ve attığımı düşünüyorum” dedi.

tedarikçi araçlara kadar genişletil-
diği 2005 yılından bu yana oku-
yucuların zirvedeki tercihi olmaya 
devam etti.

Thermo King; ürün grupları içe-
risindeki tır, kamyon, kamyonet-pa-
nelvan araçlarına uygun soğutucu 
üniteler ile farklı kullanım alanları 
için taşınabilir ColdCube ürünleri 
ve otobüs-tren klimasında en geniş 
portfolyoda teknik çözümler sunu-
yor. Çözümlerini sıfır emisyon, ta-

mamen elektrikli ve hibrit sistemlerle 
sunan marka; sürdürülebilir ve akıllı 
sistemleriyle geleceğin teknolojisini 
müşterilerine ulaştırmayı hedefliyor.

Ülkemizde 2008 yılı Ağustos 
ayından itibaren Doğuş Otomotiv 
distribütörlüğünde satış ve servis 
alanında hizmet vermeye başlayan 
Thermo King, müşterilerine en ya-
kın noktalarda hizmet verme hedefi 
doğrultusunda yetkili satıcı ve ser-
visleri ile büyümesini sürdürüyor.
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arttı. Otomotiv piyasasında 
ilginç durumlar ortaya çık-
tık. Arz eksikliği nedeni ile 
aracının bayiden alan anah-
tarı çevirmeden yüzde 15 ka-
dar yükselen farkla ikinci el 
olarak satışa çıkardı. Üretim 
yapamayan, satış yapamayan 
birçok üretici maliyetleri de-
vam ettiği için kapanma nok-
tasındalar şu anda. 

Fakat bunlar yanında uzun 
vadede çok yararlı etkileri de 
var. Dijital çağın uzun süre 
sonra hayata girmesini bek-
lememize gerek kalmadı. Bir-
çok işimizin dijital ürünler ile 
sağlıklı şekilde yapılabildiğini 
gördük. Firmalar gözünün 
önümde olmayan elemanla-
rın performans gösteremeye-
ceğini düşünürken, uzaktan 
çalışma ile daha performanslı 
çalışılabileceğini gördü ve de 
üstüne bu şekilde çalışma ile 
ne kadar maliyet azaltabile-
ceklerini gördüler. Olumsuz-
luk yaşayanlar ise doğru ve 
güncel teknolojileri kullan-

2020 yılının ilk aylarında 
Çin’de başlayarak dünyayı et-
kisi altına alan Kovid-19 sal-
gını sosyal hayattan üretim ve 
ticaret anlayışlarına kadar her 
anlamda önemli bir değişimi 
de beraber getirdi. Salgının 
etkisinin bir süre daha sür-
mesi tahmin edilirken, bu dö-
nemde hızlanan dijitalleşme 
süreciyle ilgili olarak Select 
Yazılım Kurucusu Gökhan 
Girgin, sektördeki gelişmeleri 
ve verdikleri hizmetleri dergi-
mize anlattı.  

Öncelikle sizin bakışınızla 
Koronavirüs salgını süreci-
nin dünyaya ve ülkemize et-
kileri nasıl gerçekleşti?

Tarihin akışını, devirleri ve 
sanayiyi değiştiren bazı anlar 
vardır. Bu anlar bir buluş ile 
bir fikir ile veya bir doğa olayı 
ile başlamaktadır. Cilalı taş 
devrimini yaratan, 4. sanayi 
devrimini yaratan olaylar gibi 
adı konmasa da Koronovirüs 
tarihin akışını bilinç ve yaşam 
olarak değiştiren bir olay ol-
muştur. O kadar çok değişti 
ki bunların neler olduğunu 
bir süre sonra hissedeceğiz. 
Ama bakıldığında her şey de-
ğişti. Yaşama şeklimiz değiş-
ti, iş yapma şeklimiz değişti, 
hobilerimiz değişti, istek ve 
arzularımız değişti. Bunun 
yanında iş hayatı da değişti. 
Biraz daha derinlemesine ba-
karsak hiç birimiz akşamları 
iş sonrası evimizde oturmak 
istemezken mecburi olarak 
evlerimiz kapandık. O evle-
ri tercih etme sebeplerimizi 
anlamaya başladık. Dışarıda 
yemek yemekten çok zevk 
alınırken daha sağlıklı oldu-
ğunu anladığımız evimiz-
deki yemekler tercih edildi, 
pandemi süresince dışarıda 
imkânlarımız açılmış olması-
na karşın. Elektronik olarak 

okurum dediğimiz ama hiç-
bir zaman okumak için za-
man ayırmadığımız kitapları 
internetten okur olduk.

Pandemi köklü
değişimlerin

başlangıcı oldu
Her şeyi internetten aldı-

ğımız için e-ticaret patlaması 
yaşadık. Bu kulağa hoş gelir-
ken sıkıntıları da ortaya çı-
kardı. Lojistik ve dağıtımdaki 
sıkıntılar ortaya çıktı. İthalat 
durma noktasına geldiği için 
stoklar tükendi ve ticaret-
leri durdu o firmaların. Bir 
çözüm bulmak zorunda kal-
dılar. Üretim firmalar ham-
madde getirtemediği için ve 
personel işe gelemediği için 
üretim yapamadılar. Stok-
ları olanlar ise bunları son 
kullanıcıya ulaştıramadıkları 
için ticaretlerini yapamadılar. 
Sınırlı hareket kabiliyeti ile 
taleplere yetişmeye çalıştılar. 
E-ticaretteki talep patlaması 
karşısında dağıtım ağını en 
üst taleplere göre deneme-
miş, organize etmemiş yapılar 
dağıtım sürecinde tıkandı, 
sadece kendileri zorlanmadı, 
e-ticaretin iki tarafındaki ki-
şileri de zor durumda bırak-
tılar. İnternetten aldığınız 
ürün haftalarca gelmedi diye 
siparişi iptal ettiniz, uzun sü-
re ürünü alamadınız. Başka 
yerden belki aldınız ama bir 
baktınız iptal ürününüz yine 
size teslim edildi. İptal ürünü 
üretici kargo firmasına fatura 
etti, ortalıkta olan ürün ile 
ilgilenmedi ve parasını geri 
aldı. Kargo firması sigortalı 
çalıştığı için o da sigortadan 
parasını aldı ama sistemsizlik 
yüzünden ürünü bir şekilde 
teslim etti. Bunun gibi birçok 
sistemsizlik ile ilgili sıkıntı-
lar ortaya çıktı. Bazı ürünler 
sınırlı sayıda tedarik edilebil-
diği için fiyatları inanılmaz 

ğişiklik oldu. Eski yöntemler 
de artık değişmeli iş hayatın-
da. Her sektör bu değişikliği 
çeşitli yönler ile yapmalıdır, 
uyum sağlamalıdır. Bakıl-
dığında uyum da en büyük 
oranla dijital dönüşüm ile 
sağlanabilir. Dolayısı ile en 
büyük risk bu değişimi baş-
latmamaktır. En büyük fırsat 
ise bu dijital dönüşümü hızlı 
şekilde başlatmaktır. 

Azalan ticaret hacmi
lojistiğe yansıdı

Türk ekonomisinin  lojis-
tikçilerin pandemi perfor-
mansını nasıl değerlendire-
bilirsiniz?

Pandemi her ülkeyi ve bir 
çok sektörü kötü yönde et-
kiledi. İlk defa dünyada tüm 
sınırlar kapandı veya kısmı 
açık kaldı. Bu dünya ticareti-
ni direkt etkiledi. Türk lojis-
tik sektörü dünya üzerinde 
önemli bir yere sahip. Dola-
yısı ile lojistik sektörü de et-
kilendi. Özellikle uluslararası 
taşıma noktasına baktığımız-
da tek taraflı bir hizmet ol-
madığı için Türk lojistikçileri 
en iyisini yapmış olsalar bile 
hizmet tamamlanamadığı ve-
ya başlayamadığı için onlar 
da kötü performans göster-
miş oldular endirekt olarak. 
Yurtiçi dağıtım ve kurye/
kargo firmalar ise beklen-
meyen talep artışı karşısında 
organize olamadıkları için 
kötü performans gösterdiler. 
Türk ekonomisinin kırılgan 
yapısı ise bireylerin harcama 
alışkanlıklarını hemen etki-
lediği için bir süre sonrada 
talep daralması oluştu. Bu 
yine ticareti etkiledi. Ticaret 
bir alış veriş olduğu için aynı 

zamanda bir lojistiktir. Tica-
ret olmaz ise lojistik ihtiyacı 
olmaz. Bu da lojistik firma-
larının bir kısmını maddi 
zorluklara sürükledi. Bu da 
hizmet alanları etkiledi. Her 
ne kadar Türkiye’deki firma-
ların dijital araçları kullanma 
alışkanlıkları yüksek olsa da 
hızla değişen ticaret karşısın-
da yetersiz teknoloji kullanan 
lojistikçiler süreç yönetimini 
düzgün yapamadıkları için 
ayrıca zorlanmış ve kötü per-
formans göstermiştir. Ama 
Türk firmaları hızlı hareket 
ve karar verme kabiliyetinse 
sahip firmalardır. Pandemi 
sürecindeki performansları 
ve ekonomik yapıları ne olur-
sa olsun hız ve doğru karar 
alıp dijitalleşmeye, dijital lo-
jistik kavramına yatırım ya-
pıp dünya genelinde bundan 
sonra en hızla iyileşen per-
formansı göstereceklerinden 
eminim. Hızlı dijitalleşme ile 
Türk firmaları daha da hızlı 
büyüyecek ve global pazarda 
daha etkin olacaklardır.

Sunduğunuz teknolojilerin 
ve özellikle geçen yıl habe-
rini yaptığımız Select Opti-
mus programına sektörün 
ilgisi nasıl gerçekleşti?

Select Optimus bulut ta-
banlı lojistik programının 
hazırlanmasına 3.5 yıl önce 
başlamıştık. Var olan prog-
ramlarımızın yeniden daha 
derli toplu bir versiyonu ol-
maktan çok dijitalleşme çer-
çevesinde değişen ve değişecek 
iş yapma şekillerine göre bir 
vizyon içinde hazırladığımız 
Select Optimus’u 2020 başı 
itibari ile lojistik firmaları-
nın kullanıma sunmuştuk. 
CRM’den başlayan Pricing ile 
devam eden intermodal/mul-
timodal taşımayı içeren tüm 
taşıma modlarını aynı anda 
takip edebildiğiminiz sipariş 
yönetimi ile devam eden Se-
lect Optimus faturalama son-
rası muhasebe finansa kadar 
tüm süreçlerinizi takip etme-
ye yarayan bulut tabanlı bir 
programdır. Biz programı ha-
zırlarken yoğun sipariş yöne-
timi, uzaktan kullanım, cihaz 
ve yer bağımsız kullanıma uya-
cak şekilde tasarlamıştık. Tek 
ofiste çalışan firmalar için web 
tabanlı gereksizdir denilirken 
biz ofissiz çalışma ortamı ya-
ratacak programı hazırlamayı 
öngörmüştük. Tek ofisli fir-
maların bile ofis dışında ça-
lışmaları gerekeceğini öngör-
müştük. Dolayısı ile pandemi 

mamanın zararlarını gördüler 
ve yasakların ilk kalkmaya 
başladığı an geciktirdikleri 
dijital dönüşümü hızla fir-
malarına getirmeye başladır. 
Hiç akılda olmayan dijital iş 
modelleri oluşturulmaya baş-
landı. Büyük e-ticaret firma-
ları doğmaya başladı, büyük 
olanlar kendi içlerinde kendi 
dağıtım ağlarını kurmaya baş-
ladılar. Bu gelişme yönünde-
ki değişimler birçok sektörü 
hızlandıracak adımlardır. Es-
ki yöntemler ile çalışan firma-
lar ise bu yeni yaşam şekline 
ayak uydurmak için hızlıca 
dönüşüm yapmaya başladılar. 
Yapamayacak olanlar ise bir 
süre sonra kaybolacaktır. O 
yüzden özellikle dijitalleşme, 
uzaktan çalışma, 7/24 kesin-
tisiz hizmet vermek yeni ya-
şam tarzımızın olmazsa olma-
zı oldu koronavirüs sonrası.

Bu sürecin getirebileceği ve 
riskleri ve fırsatları değer-
lendirebilir misiniz?

Eski yöntem ticarette uzun 
soluklu yatırımlar yapılıyor-
du ve geç kalanlar fırsatı ka-
çırmış oluyordu. Bu pandemi 
zamanı ise fırsatı kaçırdık 
diyenler içi aslında yakalama 
ve hatta ileri geçme fırsatını 
doğuruyor. Hatta daha hiçbir 
şey yapmamış kişi ve firma-
lar için bile yeni yöntemler 
ile en büyük olabilme imka-
nını doğuruyor bence. Buna 
karşın biz büyüyüz bize ka-
lıcıyız diyen firmalar için bir 
değişim adımları atmadıkları 
durumda yok oluşlarını baş-
latacak riski de oluşturuyor 
bu dönem. Yaşam ve iş yapma 
şekillerimize göre birçok de-

Salgın Dönemi Lojistikte Dijital 
Altyapının Önemini Ortaya Çıkardı
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Kovid-19 öncesi de gündemde olan ancak iş modellerinde hızlı 
bir şekilde değişimle önemi daha iyi anlaşılan dijitalleşme, lojistik 
süreçlerin yönetilmesi için en önemli unsurlardan biri haline geldi. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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ve pandemi süreci sonrası ye-
ni çalışma şekline uygun bir 
programdır Select Optimus. 
Bunun yanında kiralık model 
ile çalıştığından ölçeklenebi-
lir büyümeye uygun, maliyet 
azaltan bir Lojistik yönetim 
programıdır Select Optimus.

Select Optimus pandemi 
döneminde büyük ilgi 

gördü
Pandemi sürecinde firma-

lar personellerini evden çalış-
tırmak durumunda kalmıştır. 
Bu dönemde şirket serve-
rındaki bilgilere erişmekte 
sıkıntı yaşayan firmalar ope-
rasyonlarını yönetmekte çok 
zorlandılar. Yeterli yatırımı 
yapmamış firmalar uzaktan 
bile firmalarına erişememiş, 
manuel takip yapmak zorun-
da kalmışlardır. Bu firmalar 
pandemi süreci biraz hafifle-
yince ilk iş olarak dijitalleşme 
yönünde yatırımlarına baş-
ladılar. Genel olarak bakıl-
dığında 1 Haziran itibari ile 
ofislere kısmı veya tam dönüş 
başladı. Bu ilk gün itibari ile 
lojistik firmaları yanında lo-

jistik hizmeti alanların da 
Select Optimus’a olan talep-
leri hızlandı. Bugün itibari 
ile geçen seneki yeni firma 
sayısına ulaşmış durumda-
yız. Programın bulut tabanlı 
olmasından dolayı gerekme-
yen altyapı yatırım maliyeti, 
kiralık olmasından dolayı ge-
rekmeyen yüksek ilk yatırım 
miktarı, verdiğimiz diğer hiz-
metlerden dolayı veri güven-
liği ve yedekleme sıkıntıları-
nın olmaması Select Optimus 
teknolojisine ilgili arttırdı. 
Yol çıkarken Lojistik yap-
manın yolunu değiştiriyoruz 
sloganı pandemi ile birlikte 
bir vizyondan çıkıp gerçeğe 
döndüğü için içerik olarak 
da, entegrasyonları ile sağla-
dığı otomasyon ile de yüksek 
talep gören bir program oldu. 

Dijital lojistik kavramı-
nı firmasına oturtmak iste-
yen, ofissiz ortamda işlerini 
büyütmek isteyen, tek tip 

taşıma modu hizmetinin ya-
nında hizmetlerini çeşitlen-
dirmek isteyen firmalar Select 
Optimus’u önemli bir çözüm 
olarak görmektedir. Ayrıca 
pandemi ile birlikte önemi ar-
tan ekspres kargo, kurye/kar-
go, e-ticaret dağıtımı, milkrun 
gibi konularda departman 
açmak isteyen, bu kolda faa-
liyetini büyütmek isteyen fir-
maların da çözüm buldukları 
bir ürün oldu Select Optimus.

Lojistik firmaları yanında 
lojistik hizmeti alanların da 
lojistik süreçlerini takip et-
meleri ayrıca önem kazandı. 
Yaşanan lojistik gecikmeleri 
firmaların siparişlerini teslim 
etmekte veya üretimde aksak-
lıklara sebep oldu.  Bu yüzden 
yükün sahibi firmalar daha 
fazla lojistik süreçlerini takip 
eder oldular. İzlenirlik hem 
lojistik firmaları hem de yük 
sahipleri için olmazsa olmaz 
oldu. Bu soruna çözüm amaç-
lı Select Opimtus içinde ya-
ratılan süreç takip programı 
lojistikçiler yanında üreticiler 
ve ihracatçılarla ithalatçılar 

arasında da kullanılmaya ve 
talep edilmeye başladı. 

Bu ilginin daha da artaca-
ğı ve yurtdışından da gelen 
talepler ile kısa süre sonra 
global bir çözüme dönüşece-
ğine inancımız daha da art-
mış durumda.

Pandemi sürecinde akıllı/di-
jital çözümlerin  önemi arttı 
mı? Temassız işlemler veya 
evden çalışmanın gerçekleş-
mesiyle meydana gelen deği-
şiklikler ve sizin çözümleri-
nizle ilgili bilgi alabilir miyiz?

Pandeminin en büyük etki 
göstergesi insanların fiziksel 
olarak bir temassız bir hayata 
geçmiş olmaları oldu. Kişiler 
kendi aralarındaki temasları 
kopardıkça alışveriş ve tesli-
mat şekillerimiz de ister iste-
mez temassız hala dönmeye 
başladı. Bunun için öncelikle 
dijital ortamlar gerekmek-
teydi. Bakıldığında e-ticaret 

bu nedenle büyük bir artış 
gösterdi. Salgın riskinden 
dolayı her şeyi internet üze-
rinden almaya başladık. Bu 
da bizi belki de daha önce hiç 
tanışmadığımız yeni e-ticaret 
firmaları ile tanıştırdı. Diğer 
taraftan bakıldığında bu ta-
lepleri karşılayacak firmalar 
temaslı ticarette kaldıkları 
sürece iş ve gelir kaybı yaşa-
dılar. Bu nedenle hızlı hare-
ket edenler dijital çözümler 
ile hizmet vermeye başladılar. 
Bazıları o kadar başarılı oldu-
lar ki pandemi süreci öncesi 
büyüklüklerinin kat ve kat 
üstüne çıktılar. Pandemi sü-
recinin nispeten uzun sürme-
si de bu alışkanlıklarımızın 
çoğunu kalıcı kıldı. O yüzden 
diyebiliriz ki dijital çözümler 
artık çok önemli ve yatırım 
yapılması gereken en önemli 
konular.

Temassız hareket şekli bizi 
akıllı çözümlere de yöneltti. 
Temassızlık sadece alışveriş 
alışkanlıklarımızda değil ti-
careti yapma şeklimizde de 
ortaya çıktı. Birçok yere daha 

hızlı ulaşabilme bizi akıllı sis-
temleri de geliştirmemize se-
bep oldu. Temassızlık veriler-
de de önem kazandı. Bilgiyi 
en kısa sürede en uç noktadan 
toplayıp işleme önemi ve ge-
rekliliği doğru. Bu bizi daha 
akıllı sistemler yaratmaya zor-
ladı. Select olarak Optimus’u 
hazırlarken den tüm verileri 
çok değişik noktalardan top-
layacak teknolojiler ile hazır-
lamıştık. Dolayısı ile Select 
Optimus veri anlamında da 
temassız çalışan teknolojik 
bir programdır. Verileri top-
larken ve dağıtırken gerekli 
yerden ve yere veriyi en hızlı 
şekilde entegrasyonlar ile ilet-
tiğimizden insanların da bun-
ları toplaması için gereken te-
masları minimuma indirdik.

Iş yapabilmek için
dijitalleşme artık 

bir zorunluluk 
Pandemi ile birlikte he-

pimiz evlerimize geçince en 

önemli sorun bilgiye ulaşmak 
oldu. Ofislerde kalan bu bilgi-
lere ulaşmak ve onları kullan-
makta zorluklar yaşandı, işler 
aksadı. İmzalanması gereken 
evraklar kişilerin bir araya ge-
lememesi nedeni ile bekledi ve 
onunla ilgili işler aksadı. Dola-
yısı ile nerede olursanız olun, 
ne zaman olursa olsun bilgi 
ve belgeye kesintisiz ulaşmak 
daha da önemli hale geldi. Bu 
noktada Select Optimus bu 
sorunu en baştan kaldıran bir 
ürün olarak ortaya çıkmakta-
dır. Bulut tabanlı oluşu sebebi 
ile program internet üzerinde 
7/24 aktif durumda server-
lar üzerinde bulunmaktadır. 
Bu kullanıcıların istedikleri 
zaman program ulaşmalarını 
sağlamaktadır. Bulut mimari-
sinin gereklilikleri içinde olan 
yedekleme, veri güvenirliliği 
ve kesintisiz yayında olma 
koşulları verilere ve belgelere 
her yerden her zaman ulaşma 
imkanı vermektedir. Select 
Optimus da bunu sağlayan 
lojistik yazılımıdır. 

Pandemi sürecinde oraya 
çıkan bir başka kullanım ise 
temassız ve elektronik ödeme 
sistemleridir. Select Optimus 
programı içine bu teknolojiyi 
de ekleme üzerine çalışmak-
tayız. Sistemden kesilen fa-
turaların karşı taraftan elekt-
ronik ödeme sistemleri ile 
ödenebilmesi ve hatta taksit-
lendirilmesi üzerine geliştiril-
me yapılmaktadır. Kısa süre 
sonra lojistik firmaları öde-
melerini elektronik ödeme 
sistemleri ile yapabilecektir 
Select Optimus üzerinden. 
Ayrıca Optimus ekosistemi 
içinde olan tedarikçilerine de 
aynı şekilde elektronik öde-
me sistemleri üzerinden öde-
me yapabileceklerdir. 

Şirketlere, ofislere veya spor 
salonu gibi yerlere girerken 
parmak basma ile güvenlik ve 
giriş kontrolleri yapılmakta 
idi. Pandemi ile birlikte bunlar 
hızlıca yüz tanıma sistemine 
çevrilmeye başlandı. Otopark-
larda girişte bilet alırken plaka 
tanıma sistemine döndüler. 
Select Optimus içinde de ben-
zer çalışmalar yürütmekteyiz. 
İş akışları modülünde onay 
mekanizmaları mobil cihazla-

rın yüz tanıma sistemi ile yapı-
labilecek şekli getirilmektedir. 
Ayrıca daha önce yapılmış ama 
uygulamaya alınmamış ses ile 
program kontrolü daha efektif 
şekilde program içine entegre 
edilip programın ses ile kont-
rolü mümkün hale getirile-
cektir. Garaj modülü gibi bazı 
modüller içinde de plaka tanı-
ma vb yardımcı sistemler ile 
veri girişi otomatik veya kolay 
kullanılır hale getirilecektir.

Pandeminin hayatımızda 
yarattığı başka bir farklılık 
restoranlarda oldu. Menüler 
bir anda ortadan kalktı ve 
karekod ile menüye ulaşma 
süreci başladı. Bu Select Op-
timus üzerinde çok önceden 
yapılmış bir uygulama idi. 
Oluşturulan tüm evrakların 
üzerine karekod yerleştirile-
biliniyor ve karekodun yar-
dımı ile müşteriniz, siz veya 
tedarikçiniz bilgiye hızlıca 
başka bir programa gerek kal-
madan ulaşabiliyor. 

Koronavirüs salgını ile 
ticarette büyük bir daralma 
yaşandı. Bu ciroları ve daha 
da önemlisi tahsilatları bü-
yük oranda düşürdü. Bu da 
firmaların yatırım yapma 
kabiliyetlerini ve kadar vere-
bilmek hızlarını azalttı. Fakat 
bir yandan da yatırım yapma-
nın önemi arttı. Bu ikilem 
içinde Select Optimus kira-
lık olma avantajı ile ön plana 
çıkmaktadır. 

Sizce Korona sonrası ve yeni 
normalin lojistik sektörüne 
ve sektörün teknoloji teda-
rikçilerinden olan size etkisi 
nasıl olacak?

Tüm üreticiler, tedarik-

çiler, taşıyıcılar, tüketiciler 
artık dijital ortamın önemi-
ni, gerekliliğini ve olmazsa 
olmaz bir unsur olduğunu 
anladılar. Dolayısı ile artık 
herkes bu dönüşümü talep 
etmektedir. Lojistikçiler 
açısından bakıldığında diji-
tal ortamda olsun veya nor-
mal yollar ile olsun satılmış 
ürünleri taşırken bunu en 
iyi şekilde dijital platform 
üzerinden yöneterek taşı-
mak daha da önem kazandı. 
E-ticaret ile birlikte yük sa-
yısı artar iken, her bir yükün 
hacmi düşmeye başladı. Bu 
da birim ekipman içinde 
daha faz yük ve müşteri de-
mek oluyor. Bunu da en iyi 
şekilde yönetmek için doğru 
programlar ve dijital ortam-
da olan programlar daha da 
önem kazanıyor. Verilerin 
otomatik toplanması, işlen-
mesi ve iletilmesi çok önemli 
oldu. Bunları uzaktan yö-
netebilmek daha da önemli 
oldu. Lojistikçilerin bu ih-
tiyaçları bizim gibi sektöre 
dijital çözümler sunan teda-
rikçiler için büyük bir fırsat 
oluşturmaktadır. 

Lojistikçilerin bu dijital 
dönüşüm çalışmaları ellerin-
de olan eski teknoloji prog-
ramlarının yenilenmesini 
gerektirecektir. Kapalı sis-
tem içinde kullanılan prog-
ramlarını müşterilerine, te-
darikçilerine ve acentelerine 
açmak durumunda kalacak-
lardır. Bunlar lojistikçilerin 
sistemlerinin yeniden ya-
pılanması ve oluşturulması 
anlamına gelmektedir. Bu 
da Select olarak yoğun bir 
iş temposuna girmemiz an-
lamına gelecektir. Bu aynı 
zamanda bizi dijitalleşmeni 
daha da yukarı çekmek ve 
var olandan daha iyi ve hızlı 
çözümler bulmaya da zorla-
yacaktır. Bugün değil, yarı-
nın teknolojilerini bulmaya 
zorlayacaktır. Bu da Select 
ar-ge ve destek ekibin daha da 
büyümesi ve daha çok çalış-
ması demektir. Biz de 25 yıl-
dır bu sektöre hizmet veren 
firma olarak bunu yapmaktan 
büyük mutluluk duyacağız.
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Select Yazılım Kurucusu Gökhan Girgin
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treyler için lastik yönetimi 
gibi hizmetlerin yanı sıra Pro-
meteon Türkiye’nin mobil 
bakım servisi FleetMobile 
hizmetlerinden yararlanacak. 
“ProTruck” çatısı altında yü-
rütülen yeni lastik ihtiyaçları-
nın tespiti kapsamında ABC 
Uluslararası Transporter A.Ş. 
için yeni lastikler de sağlayan 
Prometeon ayrıca, düzenli 
saha çalışmaları ve hurdalık 
analizi ile zamanında tespit ve 
müdahale, doğru hava basıncı 
uygulaması ve stok yönetimi 
hizmetlerini de sunacak. 

Prometeon Türkiye, pre-
mium marka Pirelli ticari 
lastiklerle beraber sunduğu 
ProTruck hizmetleriyle müş-
terilerin lastiklerinden en yük-
sek verimi almalarına destek 
olmayı ve ana işlerine odaklan-
malarını sağlamayı hedefliyor. 

Prometeon’dan
uluslararası taşımacılığa 

özel lastik serisi
Uluslararası taşımacılıkta 

uzun ömür, yakıt tasarrufu 
gibi öncelikli ihtiyaçları kar-
şılayan Prometeon’un treyler 
lastiği “ST:01 Neverending 
Energy” güçlendirilmiş ya-
nakları ile yanal darbelere 
karşı maksimum dayanıklılık 
sunuyor. Merkezi kanallar 
sayesinde taban hareketin-
de azalma ve sonuç olarak 

YURTIÇI operasyonlarının 
yanı sıra Almanya, Avusturya, 
İtalya, Hollanda, Belçika gibi 
ülkelere transfer gerçekleşti-
ren uluslararası lojistik ve nak-
liye şirketi ABC Uluslararası 
Transporter A.Ş. ve Prome-
teon Türkiye, 300 çekici 450 
treylerdeki 4500 lastiğin yöne-
timi için güçlerini birleştirdi.

Lojistik sektörüne kara, 
hava ve deniz yolu taşımacılı-
ğının yanı sıra intermodal ta-
şıma ile hizmet veren ABC U-
luslararası Transporter A.Ş., 
iş birliği kapsamında Prome-
teon Türkiye’nin ProTruck 
çözüm ailesinde yer alan mo-
bil bakım servisi FleetMobile 
hizmetlerinden yararlanacak. 
FleetMobile, gezici bir araç 
içinde, müşterinin lokasyo-
nuna periyodik ziyaretler ger-
çekleştirerek lastik inceleme, 
hurdalık analizi, raporlama 
ve lastik bakımı hizmetlerini 
sunuyor. Fleet Mobile hem 
ölçüm hem de hava basıncına 
ilişkin tamamlamayı aynı an-
da yapması itibarıyla sektörde 
bir ilk olarak öne çıkıyor.

Bir yandan yatırımlarına 
devam ederken diğer yandan 
da bu iş birliğiyle operasyonel 
verimliliklerini çok daha yük-
selteceklerini belirten ABC 
Uluslararası Transporter A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Er-
gün Bilen, “Prometeon’dan 
ilk olarak 2018 yılında hiz-
met almaya başladık. ProT-
ruck kapsamında lastik yö-
netimi ve raporlanmasının 
yanı sıra FleetMobile hizmeti 

sayesinde operasyonel mali-
yetlerimizi öngörerek etkin 
bir şekilde yönetilmesini sağ-
ladık ve tasarruf elde ettik. 
Değişen dünyanın değişen 
lojistik ihtiyaçlarına yanıt 
verirken, geniş bir coğrafyada 
sürdürdüğümüz taşıma ope-
rasyonlarımızı Prometeon’un 
ProTruck hizmetleriyle bir-
likte daha verimli hale getir-
meye devam ediyoruz” şek-
linde konuştu.

Prometeon Türkiye, Rus-
ya, Orta Asya ve Kafkaslar 
Ticaret Direktörü Gökçe Şe-
nocak ise iş birliği için “Pro-
meteon Türkiye olarak ABC 
Uluslararası Transporter A.Ş 
ile 2018’den bu yana devam 
eden iş birliğimiz şimdi daha 
güçlenerek devam ediyor. İş 
birliğimizdeki yeni bir açılım 
ile filodaki 300 çekici ve 450 
treylerdeki 4500 lastiğin öl-
çümleri, raporlamaları, stok 
yönetimi ve takibini gerçek-
leştireceğiz. Böylece ABC 
Uluslararası Transporter 
A.Ş.’nin lastik yönetimini 
üstlenerek hem kendi işlerine 
daha fazla odaklanabilmeleri-
ni sağlayacağız hem de lastik 
konusundaki maliyetlerini 
minimize edeceğiz” dedi. 

Prometeon Türkiye, ABC 
Uluslararası Transporter A.Ş. 
filosundaki 300 çekici 450 

GENIŞ yelpazesindeki çe-
şitli modeller için orijinal 
ekipman lastiklerinin tedari-
ki konusunda uzun yıllardır 
Goodyear ile çalışan Jaguar 
Land Rover, 2020 yılında 
yeni nesil ile hayata dönen 
gerçek arazi ikonu Yeni Land 
Rover Defender’ın lastikleri-

ni de Goodyear’a teslim etti.
Yeni Land Rover De-

fender, farklı ebatlarda ve 

özelliklerde Goodyear las-
tiklerine uyum sağlıyor. Ör-
neğin, Goodyear Wrangler 
All-Terrain Adventure, Yeni 
Defender için 18”, 19” ve 20” 
jantlar ile sunuluyor. Bu bece-
rikli ve çok yönlü lastik, Yeni 
Land Rover Defender sürü-
cülerinin son derece yüksek 
bir sürüş konforunun tadını 
çıkarmasını ve istediği za-
man yoldan ayrılarak büyük 
bir özgüvenle arazi yollarına 
meydan okumasını sağlıyor. 
Lastik, güçlendirilmiş Kevlar® 
karkasıyla tutarlılık sağlıyor 
ve arazi kullanımında yırtıl-
ma veya delinmeye karşı las-
tiği koruyor. Omuzları, yan 
kısımdaki delinmelere veya 
kırılmalara karşı koyan, ka-
yalık alanlarda sürüş esnasın-

da çok kullanışlı DuraWall 
teknolojisine sahip olan bu 
lastik, aynı zamanda rakiple-
rinin ortalamasından yüzde 
37 daha fazla yol yapmasını 
sağlayan, optimize edilmiş bir 
diş tasarımına sahip.

Goodyear Wrangler All-
Terrain Adventure aynı za-
manda Goodyear araçlarının 
daha da ileriye gitmesini iste-
yen müşteriler için ekstra ara-
zi performansı sunuyor: Yeni 
Defender’a uygun 18”, 19” 
ve 20” ebatlarda Goodyear 
Wrangler DuraTrac da Land 
Rover bayilerinde satışa su-
nulacak. Wrangler DuraTrac 
ise çamur veya kar gibi zorlu 
yüzeylerde optimum çekiş 
sağlayan TractiveGroove™ 
teknolojisine sahip.

değeri sayesinde ST:01 Ne-
verending Energy, referans 
rakibiyle karşılaştırıldığında 
100 araçlık bir filoda yılda 
yaklaşık 200 bin TL yakıt ta-
sarrufu sağlıyor.

PROWAY serisi
Prometeon’un uzun yol ta-

şımacılığı yapan kamyon ve çe-
kiciler için ürettiği PROWAY 
serisi ise 2020 ilk çeyrek itiba-
riyle ürün ailesine yeni katılan 
ölçülerle birlikte tamamlandı. 
Daha fazla yakıt tasarrufu sağ-
layan azaltılmış dönme direnci 
sayesinde uzun mesafe taşıma-
da maksimum verimlilik elde 
edecek şekilde tasarlanan seri, 
bir önceki seriye göre artırılan 
kilometre performansıyla dik-
kat çekiyor. 

Yeni PROWAY serisi, di-

reksiyon aksı için geliştirilen 
FH: 01TM ve çeker aksı için 
dizayn edilen TH: 01TM ile 4 
mevsim kullanım imkanı sağ-
lıyor. Ön lastiğindeki M+S ve 
3PMSF işaretlemesi ile rakip-
lerinden ayrışan PROWAY, 
kış koşullarında da güvenliği 
garanti ediyor. Çeker aks-
lar için özel tasarlanan TH: 
01TM, lastik ömrü boyunca 
kaygan yüzeylerde çekiş gü-
cünü geliştirmek ve korumak 
için dizayn edildi. TH: 01TM 
PROWAY’in enerji verim-
liliği sağlayan geliştirilmiş 
yenilikçi taban hamur bileşi-
mi, (C sınıfından B sınıfına) 
bir önceki seriye göre dönme 
direncini yüzde 20’ye yakın 
azaltırken kilometre perfor-
mansından ödün vermiyor. 

Sırt geometrisi ve yere basma 
alanı düzenli aşınma sağlamak 
üzere geliştirilen TH:01TM, 
karlı zeminlere tutunmada 
yüzde 20 iyileşme ve yüksek  
yol tutuşu ile zorlu koşullarda 
yüksek güvenliği sağlıyor Seri, 
315 / 60R 22.5, 315 / 70R 22.5 
ve 315 / 80R 22.5 ölçüleri ile 
kullanıcılara sunuluyor.

daha düşük dönme direnci 
sağlıyor. 5 adet çevresel blok 
sayesinde yırtılmaların önü-
ne geçilirken, yüksek silika 
içeren kauçuk bileşimi, düşük 
dönme direnci ve üstün daya-
nıklılık için yüksek ısı oluşu-
munu engelliyor.
ST:01 Neverending Energy 

Türkiye’deki fabrikasın-
da üretim yapan Prometeon 
Lastik Grubu’nun ST:01 Ne-
verending Energy lastikleri 
de Türkiye’de üretiliyor. Seri, 
385/55R 22.5 ve 385/65R 
22.5 ölçüleri ile satışa sunu-
lan lastikler Türkiye’nin yanı 
sıra başta Avrupa olmak üze-
re dünyanın pek çok ülkesine 
ihraç ediliyor. Seri ayrıca, AB 
Lastik Etiketi Yönetmeliği’ne 
göre yakıt verimliliği ve ıslak-
ta tutunmada sahip olduğu 
“A” sınıfı etiketi ile güvenlik 
ve yakıt tasarrufu gibi ko-
nularda kendini ispatlıyor. 
Dönme direnci, lastik döner-
ken dönüş yönünün tersine 
etki eden bir güç olarak, bi-
nek ve ticari araçlarda yakıt 
tüketiminin yüzde 20’sine 
kamyonlarda ise yüzde 35’ine 
kadar etki ediyor. 

AB Lastik Etiketi 
Yönetmeliği’ne göre lastikler 
A’dan (en iyi), F’ye (en kötü) 
sıralanıyor. AB yakıt tasarru-
fu simülatörüne göre etiket 

Prometeon ABC‘nin
4 bin 500 Lastiğini Yönetecek 

Goodyear Yeni Land Rover
Defender Lastikleri Geri Dönüyor
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Prometeon Türkiye, Asya ve Avrupa olmak üzere geniş bir coğrafyaya 
taşıma operasyonları gerçekleştiren Kayseri merkezli ABC Uluslararası 
Transporter A.Ş. ile 300 çekici 450 treylerdeki lastiklerin yönetimi için 
anlaşma imzaladı.

Goodyear, Yeni Land 
Rover Defender’a iki 
farklı modelde 4x4 
lastik tedarik edecek. Goodyear’da

Ticari Lastiklere 
Yeni Direktör
12 yıldır 3M bünyesinde 
görev yapmakta olan Temel 
Doğanay, Goodyear Lastik-
leri T.A.Ş Ticari Lastikler 
Direktörü olarak atandı.

Temel Doğanay, Ticari 
Lastikler Direktörü olarak 
başladığı görevinde direk 
olarak Genel Müdür Mah-
mut Sarıoğlu’na raporlama 
yapacak. 

Satış lideri olarak 18 yıllık 

güçlü bir deneyime sahip olan 
Doğanay, 3M’de 12 yıl boyun-
ca artan bir sorumlulukla gö-
revler aldı. En son Industrial 
Adhesives and Tapes Divisi-
on Leader olarak görev aldığı 
3M’den önce ise Petrol Ofisi 
ve İzocam’da çeşitli pozisyon-
larda çalıştı. Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi Kimya Mühen-
disliği Bölümü mezunu olan 
Doğanay, İngilizce biliyor. 
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BRIDGESTONE ve Lassa 
markalarıyla Türkiye lastik pa-
zarı lideri Brisa, 1 Ocak-30 Ha-
ziran 2020 dönemine ait finan-
sal sonuçlarını açıkladı. Brisa, 
ilk yarıyılda Kovid-19 küresel 
salgınının olumsuz etkileri-
ne rağmen güçlü bir finansal 
performans kaydetti. FAVÖK 
seviyesinde geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 22 artış 
elde etti ve FAVÖK büyüklü-
ğü 328 milyon TL seviyesinde 
gerçekleşti. Şirketin ilk yarıyıl 
net karı 97 milyon TL’ye ulaş-
tı. Brisa’nın 2020 yılı ilk altı 
aydaki cirosu geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 3 artışla 
1,7 milyar TL oldu. 

Şirketin güçlü performan-
sında, dengeli işletme serma-
yesi yönetimi, başarılı kanal 
ve ürün portföyü yönetimi 
etkili oldu. Aralık 2019’da 7 

TEKNOLOJI şirketi ve 
premium lastik üreticisi 
Continental, yıllardır orta-
ya koyduğu sürdürülebilirlik 
taahhüdü kapsamındaki tüm 
faaliyet ve projelerini “2030 
Vizyonu” strateji programı 
kapsamında, 30 yılı aşkın bir 
süredir Continental’de farklı 
departmanlarda çalışan Claus 
Petschick liderliğiyle yeni bir 
departman altında topladığını 
açıkladı. “2030 Vizyonu’’ stra-
tejisi kapsamında Continental, 
iklim değişikliğinin azaltılma-
sı, temiz mobilite, döngüsel e-
konomi ve sürdürülebilir teda-
rik zincirleri olmak üzere dört 

ALMANYA’DA görev yapan 
ABD Ordusu, yakın zamanda 
itfaiye filosuna yeni CP 31 Mü-
rettebat Kabini ile Scania dahili 
pompalı P410 B4x4HZ’den o-
luşan sekiz araç ekledi. 302 kW 
(410 bg) dizel motor ve Allison 
4000 Serisi™ tam otomatik şan-
zıman donanımına sahip araç-
lar, Almanya’nın farklı bölgele-
rinde hizmet sunuyor.

ABD Ordusu Üs Yönetim 
Komutanlığı’nın Avrupa Ge-
nel Merkezi’nde Yangın Mü-
dahaleUzmanı olan Sigurd 
Mack, açıklamasında; “Şimdi-
ye kadar Allison şanzımanlar, 

olan işletme sermayesi çevrim 
hızı 2020 yılının ilk yarısında 
9’a yükseldi.

Brisa’nın 2020 yılı ilk yarıyıl 
performansını değerlendiren 
Brisa CEO’su Haluk Kürkçü; 
“Tüm dünya, Kovid-19 döne-
minde toplumsal ve ekonomik 
bir sınavdan geçiyor. Bu an-
lamda hem ülkemizde hem de 
faaliyet gösterdiğimiz yurt dışı 
pazarlarda yenilikçi yaklaşım-
lar ve çözümlerle tüm paydaş-
larımızın yanında yer alarak 
sürece katkı sunduk ve sunma-
ya da devam ediyoruz. Hızlı 
bir şekilde yeniden organize 

stratejik konuya odaklanacak. 
Continental, geleceğin las-

tik üretimi, kullanımı ve geri 
dönüşümünü enerji tasarruflu 
ve çevre dostu yapabilmek için 
yeni teknolojiler, alternatif 
malzemeler ve çevreyle uyumlu 
üretim yöntemlerinin araştır-
ma ve geliştirme faaliyetlerine 
düzenli olarak yatırım yapma-
ya devam ediyor. Bu amaçla en 
son 2013 yılında Almanya’nın 
Hannover şehrinde dünyada 
tek olan ContiLifeCycle fab-
rikasını kuran Continental, 
entegre kaplama sistemleriyle 
özel olarak tasarlanmış maki-
neler ile lastik geri dönüşümü-

ABD Ordusu’nun performans, 
operasyon ve bakımla ilgili tüm 
gereksinimlerini en iyi şekilde 
karşıladı. Bu, aynı zamanda en-
tegre hidrolik retarder ilearaç 
hareket halindeyken pompala-
ma işlevli PTO için de geçer-
lidir. Böylece araç güvenli bir 
şekilde hareket ederken aynı za-
manda verimli yangın söndür-
me çalışmaları için vazgeçilmez 
olan su pompasını PTO üzerin-
den çalıştırmamız mümkün o-
luyor. Operasyonlarımız ve acil 
durum müdahalelerimiz için iyi 
ivmelenme, kolay kullanım ve 
sağlamlık şart” diye belirtti. 

ettiğimiz süreçlerle, toplumun 
ve çalışanlarımızın sağlığını 
önceliğimize alarak üretimin 
ve operasyonlarımızın de-
vamlılığını sağladık. Uçtan 
uca dezenfeksiyon, kişiye özel 
ekipmanlar, ultraviyole ışınla 
sterilizasyon, mağazalarımızda 
güvenlik uygulamaları ve ye-
ni nesil çalışma modellerimiz 
ile çalışanlarımız, bayilerimiz 
ve müşterilerimiz salgının en 
yoğun zamanlarını dahi müm-

ne yeni standartlar getirdi. Ay-
nı zamanda Continental, doğal 
kauçuğun lastik fabrikalarına 
olabildiğince yakın bir yerde 
üretilerek özellikle tropik böl-
gelerden ithalatının durdurul-

İtfaiye araçları için Ameri-
kan NFPA’nın (Ulusal Yangın 
Koruma Birliği) 1901 (Yangın 
Donanım Standardı) yönetme-
liğine göre, ağır itfaiye araçları 
için tam otomatik şanzıman 
zorunlu tutuluyor. ABD Or-
dusu, taleplerinde sadece tam 
otomatik şanzımanları belirt-
mekle kalmıyor, aynı zamanda 
acil durum araçları için özel 
olarak tasarlanmış şanzıman 
yazılımını da belirliyor. Mack, 
konuyla ilgili olarak; “Tam o-
tomatik şanzıman, sadece vites 
düzeni araca göre ayarlanmışsa 
ve şanzıman sürücü ile birlik-

kün olan en iyi koşullarda ge-
çirdiler. Aynı zamanda başta 
sağlık personelleri olmak üze-
re salgın döneminde zorunlu 
seyahatler için ücretsiz araç 
dezenfeksiyonu gibi hizmet-
lerle de toplumumuzun yanın-
da olduk. 

Yeni normal döneme bu sa-
yede çok daha güçlü giriyoruz 
ve bu gücü derinleştirmek üzere 
yeni yollar ve çözümler keşfet-
meye, bayilerimizle omuz omu-
za çalışmaya ve start-up ekosis-
temi ile güçlü iş birliklerimizi 
sürdürmeye devam ediyoruz. 
Kovid-19 bir kez daha gözler 
önüne serdi ki dayanışma, iş 
birliği ve yenilikçi yaklaşımlar 
yeni normalimiz olmalı, bunun 
gerçek başarıyı doğurduğunu 
yılın ilk altı ayında kanıtladık. 
Hedefimiz bu anlayışla başarı-
mızı sürdürülebilir kılmaktır.” 

ması yönünde ki çalışmalarına 
devam ediyor. Tropik bölge-
lerdeki ithalatın durdurulma-
sıyla ormanların yok olmasının 
önüne geçilmesi ve uzun taşı-
ma güzergahlarından kaynak-

te etkin bir şekilde çalışıyorsa, 
operasyon sırasında sürücü 
için ideal faydayı sağlıyor. Şan-
zımanlar, acil müdahalede özel 
bir görevi yerine getirmeleri 
için gerekli donanım özellikle-
rine sahip olmalı”diyor.

 Patentli tork konvertörü 
ve Kesintisiz Güç Teknolojisi™ 
ile Allison tam otomatik şan-
zıman, aracın çalıştırılması ve 
hızlanması sırasında motor tor-
kunu çoğaltıyor. Kesintisiz vites 
geçişleri, gücün tekerleklere-
düzgün bir şekilde aktarılmasını 
ve motor ile şanzıman arasında 
maksimum verimliliği sağlıyor. 

şeklinde konuştu.
Brisa, yılın ilk altı ayında 

yurtiçi cirosunu yüzde 16 
artırdı. Şirket, yurt dışı pa-
zarlarda ise küresel salgın ne-
deniyle yaşanan daralmalara 
paralel olarak ihracat satışla-
rında gerileme yaşanmasına 
rağmen odak ülkelerde pazar 
payını artırma başarısı gös-

lanan CO2 emisyonları azal-
tılması hedefleniyor. Ayrıca, 
elektronik sistem aracılığıyla 
mümkün olduğu kadar şeffaf, 
izlenebilir ve sürdürebilir bir 
tedarik zinciri oluşturulması 
amaçlanıyor. Continental, 
doğal kauçuk sektöründe iş 
dünyasından ve sivil toplum-
dan en önemli oyuncuların 
küresel sürdürebilirliği arttır-
mak için birlikte çalıştığı bir 
platform olan Sürdürebilir 
Doğal Kauçuk Küresel Plat-
formunun da (GPSNR) kuru-
cu üyelerinden biri. 

Konu özelinde açıklamada 
bulunan Continental Lastik 

Sigurd Mack; “Şanzımanlar, 
tam olarak doğru zamanda ve 
düzgün bir şekilde vites geçişi-
nive sürücünün tamamen yola 
konsantre olmasını sağlıyor. 
Bu durum da kazaların önlen-
mesine önemli bir katkıda bu-
lunuyor” şeklinde açıkladı.

terdi. Lassa’nın yılın ilk altı 
ayında Avrupa’da pazar payı 
artışı gerçekleştirdiği ülkeler 
Almanya, İspanya, Make-
donya ve Letonya oldu. Av-
rupa dışındaki pazarlarda ise 
Azerbaycan, Belarus, Ürdün, 
Suudi Arabistan, Cezayir ve 
Tunus’ta bir önceki seneye 
göre pazar payı artışı sağlandı.

Grubu Başkanı ve Continen-
tal AG Yönetim Kurulu Üye-
si Christian Kötz, “Kapsamlı 
faaliyetlerimizi ve araştırma 
projelerimizi Claus Petschick 
liderliğinde ayrı bir sürdürüle-
bilirlik organizasyonunda bir-
leştirerek değer zinciri boyunca 
sürdürebilir iş modelleri, ye-
nilikçi ürünler ve hizmetlerin 
sistematik olarak genişletilmesi 
taahhüdümüzün altını çiziyo-
ruz. Petschick önderliğindeki 
yeni departmanımızın sürdü-
rülebilir ve güvenilir bir yöne-
timle inovasyon kapasitemizin 
ve gelecekte başarımızın arta-
cağına, istikrarlı bir çalışmayla 
da toplumun ve geleceğimizin 
şekillenmesine önemli bir kat-
kıda bulunacağımızdan emi-
niz” dedi. 

Mack, ek olarak; “Ayrıca, 
yetkili ve deneyimli servis tek-
nisyenlerinin yanı sıra yerel 
olarak yedek parça tedariği ve 
servisine sahip olmak, zaman-
kayıplarımızı minimuma indi-
riyor ve hazırlığımıza katkıda 
bulunuyor” diye belirtti. 

Brisa Yılın İlk Yarısında 
Kovid-19’a Rağmen Büyüdü

Continental “2030 Vizyonu’’nu Açıkladı 

ABD Ordusu Allison Şanzımana Güveniyor
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Brisa CEO’su Haluk Kürkçü

Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation 
iştiraki olan Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, 
2020 yılının ilk yarısında Kovid-19 küresel 
salgınının olumsuz etkilerine rağmen güçlü 
bir finansal performans kaydetti.

Tüm iş süreçlerine entegre ettiği sürdürülebilirlik faaliyetlerini yeni bir departman altında birleştiren Continental, Claus 
Petschic önderliğinde “2030 Vizyonu” stratejisini belirledi. Bu strateji kapsamında lastik sektöründe yeni teknolojiler, 
alternatif malzemeler ve çevre dostu üretim süreçlerinde istikrarlı araştırma ve geliştirme faaliyetlerine odaklanılacak. 



YAN SANAYİ

yıllık ortaklığımızda yeni bir 
sayfa açıyoruz. Waymo Dri-
ver platformunu, ilk olarak 
Chrysler Pacifica aracımıza 
entegre ederek tamamen oto-
nom sürüş teknolojisini halka 
açık yollarda kullanan tek or-
taklık olduk. Yeni bir adımla 
da Waymo ile olan işbirliği-
mizi derinleştiriyor ve Ram 
ProMaster ile başlayarak oto-
nom sürüş teknolojisini hafif 
ticari araç müşterilerimizin 
kullanımına sunuyoruz” de-
di. Waymo’nun Seviye 4 ta-
mamen otonom sürüş tekno-
lojisinin, zamanla tüm FCA 
ürün gamında yer alacağını 
belirten Manley, “Ortaklı-
ğımız, önümüzdeki yıllarda 
otomotiv dünyasına yön ve-
recek güvenli ve sürdürüle-
bilir mobilite çözümleri ge-

sunduğu teknolojiler içerisin-
de Otoyol Sürüş Desteği ve 
Trafik Sıkışıklık Yardımı gibi 
Sürüş Asistan ve Yarı-Oto-
nom Konfor fonksiyonlarını 
içerebilecek” dedi.

ZF ve uzun süreli iş ortağı 
Mobileye, zorlu yol koşullarına 
karşı sürücülerin korunmasına 
yardımcı olabilecek gelişmiş 

araç şarj istasyonlarının kuru-
lumunu gerçekleştirmiş oldu.

Zorlu Enerji CEO’su Sinan 
Ak: “Bugün elektrikli araçlar, 
dünyanın sürdürülebilir ve 
yenilenebilir enerji üretimine 
geçişinde büyük rol üstleni-
yor. Elektrikli araç pazarın-
da her geçen gün yenilikler 
olurken Zorlu Enerji olarak 
bu gelişmeleri yakından ta-
kip ediyoruz. Ülkemizde de 
yerli elektrikli otomobilin ta-

FIAT Chrysler Automobi-
les (FCA) ve Waymo, oto-
nom sürüş teknolojisi ortak-
lıklarının genişletilmesine 
yönelik bir sonraki önemli 
adımı attıklarını açıkladılar. 
Waymo’nun Seviye 4 oto-
nom sürüş teknolojisini, FCA 
ürün yelpazesindeki araçlara 
uygulamak üzere birlikte çalı-
şan iki şirket, hafif ticari araç 
kullanıcılarının ihtiyaçlarını 
karşılayan otonom çözümler 
geliştirmek üzere harekete 
geçti. Çalışma kapsamında, 
küresel ticari müşterilere 
erişim sağlayacak yapılandı-

DÜNYANIN önde gelen 
otomotiv tedarikçilerinden 
ZF, ABD’deki yeni Nissan 
Rogue modelinde bir Intel 
Şirketi olan Mobileye’ın sun-
duğu gelişmiş vizyon tekno-
lojisiyle S-Cam4.8’i piyasaya 
süreceğini duyurdu.

100 derecelik görüş alanı su-
nan ilk kameralar arasında bu-
lunan S-Cam4.8, ileride Euro 
NCAP 5 Yıldızlı Güvenlik De-
recelendirmeleri ve IIHS Top 
Safety Pick+ gereksinimlerinin 
yanı sıra kritik güvenlik sistem-
leri için giderek daha sıkı test 
protokolleri gerektiren Araç 
Güvenlik Yönetmelikleri’ni de 
karşılamakta önemli bir adım 
niteliğinde.

ZF Electronics ve ADAS 
Bölümü Başkan Vekili ve 
Genel Müdürü Christop-

TÜM dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de kullanımı git-
tikçe yaygınlaşan elektrikli 
otomobiller; çevre dostu, ta-
sarruflu, düşük emisyonlu ve 
aynı zamanda sessiz olmaları 
nedeniyle tüketiciler tara-
fından tercih ediliyor. Zorlu 
Enerji, 2018 yılında kurduğu 
ZES markası ile elektrikli o-
tomobillerin yaygınlaşmasına 
katkı sağlamak amacıyla ülke-
mizde şarj istasyonları açmaya 

rılabilir bir otonom platform 
olan ‘Waymo Driver’ın, FCA 
ürün yelpazesinde yer alan 
Ram ProMaster hafif ticari 
modeline entegrasyonu sağ-
lanacak. Bu doğrultuda; mal 
dağıtım hizmetleri alanında 
faaliyet gösteren ve işlerini 
büyütmeye devam eden ticari 
araç müşterilerinin ihtiyaçla-
rının karşılanması ve otonom 
sürüş teknolojilerinin taşıma-
cılık alanındaki etkinliğinin 
artırılması hedefleniyor. 

Konuyla ilgili açıklamalar-
da bulunan FCA CEO’su Mi-
ke Manley, “Waymo ile dört 

he Marnat, “S-Cam 4.8, ZF 
müşterilerine sınıfının en 
iyi şerit takip sistemi perfor-
mansı sunarken yayalar ve bi-
sikletliler için Otonom Acil 
Durum Freni gibi sistemleri 
daha da iyileştiriyor.” Marnat 
sözlerine “Bu teknolojileri-
tüm binek otomobil endüst-
risine yönelik geliştiren ZF, 

devam ediyor. Son yapılan ya-
tırımlarla birlikte 56 şehirde 
ZES elektrikli otomobil şarj 
istasyonu bulunurken, 266 
lokasyona ve 455 soket sayısı-
na ulaşılmış durumda. 

ZES, 17 yeni şehirde da-
ha şarj istasyonu kurarken 
bu şehirler arasında bulunan 
Amasya, Bartın, Bingöl, Bur-
dur, Kahramanmaraş, Kilis, 
Niğde ve Şanlıurfa şehirlerin-
de ise ilk halka açık elektrikli 

FCA, Waymo ile geleceğin 
ulaşımını ve taşımacılığını 

şekillendiriyor
İnsanların ve nesnelerin gü-

venli ve kolay bir şekilde ulaşı-
mını sağlama misyonuna sahip 
otonom sürüş teknoloji şirketi 
Waymo, ilk olarak 2009 yı-
lında “Google Otonom Sürüş 
Özelliğine Sahip Otomobil 
Projesi” ile çalışmalarına baş-
ladı. Şirket, bugüne kadar 25 
ABD kentindeki kamu yolla-
rında milyonlarca km otonom 
test sürüşü ve simülasyon test 
sürüşü gerçekleştirdi. Şirketin 
“Waymo Driver” teknolojisi 
ise, otonom sürüş hizmeti olan 
Waymo One ile taşımacılık ve 
yerel teslimat hizmeti Waymo 
Via kapsamındaki çalışmala-

almak için otonomacil frenle-
me yetisini artıran da-
ha geniş FOV (görüş 
alanı) kameralara geçiş 
yaparken endüstriyi 
yönlendirmeye devam 
ediyor” sözlerine “Daha 
geniş görüş alanı, şerit takip 
ve şerit merkezleme uygulama-
larının keskin virajları daha iyi 
almasını sağlıyor.” açıklamala-
rıyla devam etti.

ZF, küresel olarak çok sayı-
da araç üreticisine ön kamera, 
orta ve tam menzilli radar ve 
LiDAR gibi gelişmiş ADAS 
sensör teknolojileri sunuyor. 
Bu teknolojiler, sıkı otomo-
tiv ve müşteri gereksinimle-
rine göre tasarlanıyor ve test 
ediliyor. Bu şekilde ZF, araç 
üreticilerinin araç güvenliğini 
artırmaya ve gelişmiş konfor 

luklarına eşlik ederken kısa 
sürede tüm ülkeyi kapsamayı 
hedefliyoruz.’’dedi.

ZES, aynı zamanda sürücü-
lerin Ege ve Akdeniz kıyıları-
na kesintisiz sürüş yapmasını 
sağlıyor. Bununla beraber ha-
lihazırda istasyonu bulunan 
şehirlere de alternatif rotalar 
için geliştirmeler yapan ZES, 
bu kapsamda lokasyon, istas-
yon ve soket sayısını da her 
geçen gün artırıyor. 

rı destekliyor. 2016 yılında 
Waymo’nun ilk OEM ortağı 
olan Fiat Chrysler Automo-
biles, Waymo Driver Seviye 
4 otonom sürüş teknolojisini 
tüm ürün yelpazesine entegre 
etme çalışmalarını sürdürü-
yor. İlk olarak Chrysler Pa-
cifica Hybrid van ile Seviye 4 
otonom sürüş alanında başarı 
kaydeden bu ortaklıkla, ula-
şım ve taşımacılık alanlarında 
otonom teknolojisi kullanı-
larak yeni bir boyut açılması 
hedefleniyor. Her iki şirket, 
farklı coğrafya ve şehirlerde, 
zorlu hava koşullarında tama-
men sürücüsüz bir otonom 
sürüş hizmeti sunmak adına 
çalışmalarına tüm hızıyla de-
vam ediyor.

fonksiyonlarını müş-
terilerine sunmalarına olanak 
sağlıyor.

ZF, kompaktsınıf binek a-
raçlara yönelik yakın gelecek-
te önde gelen küresel otomo-
bil üreticileri için S-Cam4.8 
ve TriCam4 gibi gelişmiş 
kamera teknolojilerini kulla-
nan Seviye 2/2 + sistemlerine 
odaklanıyor. Bu yılın ilerle-
yen dönemlerinde coAssist 
Level2+ sistemini piyasaya 
sunacak olan marka, piyasa-
daki en cazip fiyatlı coAssist 
Level2+ sistemi olacak.

liştirmemizde önemli bir rol 
üstleniyor” ifadesini kullandı. 

Waymo CEO’su John 
Krafcik ise FCA’nın ilk O-
EM ortakları olduğunu be-
lirterek, “Waymo One filo-
muzdaki ilk araçlar, Chrysler 
Pacifica Hybrid van model-
leri oldu. Waymo Driver ile 
gezegendeki diğer tüm araç-
lardan daha güvenli ve güve-
nilir bir otonom sürüş imkanı 
sunuyoruz. Dünyanın önde 
gelen otomotiv grubu FCA 
ile olan ortaklığımızı Seviye 4 
otonom sürüş özelliği sunan 
Waymo Driver ile genişle-
tiyoruz. Bu teknolojiyi tüm 
FCA ürün gamına uygulaya-
cak ve tüm dünyada ulaşım, 
ticari teslimat ve kişisel kulla-
nım araçlarında yeni ufuklar 
açacağız” şeklinde konuştu. 

nesne tanıma teknolojisine 
yönelik olarak Mobileye’ın E-
yeQ4 işlemcisine dayanan ge-
lişmiş kamera sistemleri tasar-
lıyor, geliştiriyor ve sunuyor. 
ZF, bu teknolojiyi, gelişmiş 
yarı-otonom sürüş fonksiyon-
larını desteklemek amacıyla 
uzun mesafe algılama yete-
nekleri ve daha geniş bir görüş 
alanı ile iyileştirilmiş kısa me-
safeli algılama için balıkgözü 
objektifler ekleyerek sektörde 
bir ilk olan premium üç objek-
tifli TriCam4 versiyonunu da 
içeren yenilikçi S-Cam kamera 
ailesine dahil ediyor. 

Mobileye Sensör Algoritma-
ları Başkan Yardımcısı Tomer 
Baba, “Mobileye, nesnelerin 
otomobilin yoluna çıktığı veya 
otomobilin döndüğü yerler-
deki çok çeşitli senaryoları ele 

nıtımıyla birlikte bu konuya 
olan ilgi artmış durumday-
ken ikinci yaşını kutladığımız 
ZES markamızla da ülke-
mizdeki elektrikli otomobil 
devinimi hızlandırmak için 
çalışmaya devam ediyoruz. 
Son yaptığımız yatırımlarla 
birlikte yüzde 40 Pazar pa-
yına ulaştık. Bugün 56 şeh-
rimizdeki 266 lokasyonda 
455 soketimizle elektrikli 
otomobil sahiplerinin yolcu-

Fiat Sürücüsüz Araç Üretimine
Waymo İle Başlayacak

ZF Yeni Nesil ADAS Kameralarını Piyasaya Sürüyor

ZES İkinci Yaşını 100 Yeni Lokasyonla Kutluyor
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Fiat Chrysler Automobiles (FCA), otonom 
sürüş teknolojileri alanında 4 yıldır iş ortaklığı 
gerçekleştirdiği Waymo ile hafif ticari araçlara 
yönelik yeni işbirliğini duyurdu. 
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Bartık; “Sektörün öncüsü 
olmaya devam edeceğiz”

Lojistikte değişim süreci-
nin 20 yıl önce başladığını 
kaydeden Eyüp Lojistik Yö-
netim Kurulu Başkanı Eyüp 
Bartık, yeni is modellerini 
uygulamanın şart olduğunu 
vurguladı. Geleceği okuya-
rak adım attıklarını belirten 
Bartık, “Hedeflerimize bizi 
taşıyan en önemli unsur hiç 
kuşkusuz altyapı teknolo-
jimiz ve gücümüzdür. Bir 
lojistik firmasında altyapı 
denince de hiç şüphesiz önce-
likle akıllara araç filosu gelir. 
Dolayısıyla bizim için de araç 
filomuzun, genç ve güçlü ol-
ması en büyük önceliklerimiz 
arasındadır. Bu yüzden yeni 
yatırımımızdaki kararımızda 
da MAN TGX tecrübesin-
den duyduğumuz memnuni-
yet etkili oldu” dedi.

Bartık, şöyle devam etti: 

TÜRK lojistik sektörünün 
büyük şirketlerinden Eyüp 
Lojistik, 2020 yılı sonuna ka-
dar 300 adet MAN çekici satın 
alarak büyümeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda 2019 yılın-
da 12 araçlık MAN yatırımı 
yapan Eyüp Lojistik, bu yıl 
için de satın aldığı 50 adet 
MAN TGX 18.470 4×2 
BLS çekiciden oluşan ilk araç 
grubunu, 14 Temmuz salı 
günü düzenlediği bir törenle 
teslim aldı.

MAN’ın İstanbul İkitel-
li’deki tesisinde gerçekleşti-
rilen teslimat törenine MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. Genel Müdürü Tuncay 
Bekiroğlu, Kamyon Satış 
Direktörü Serkan Sara, İs-
tanbul Şubesi Kamyon Satış 
Müdürü İbrahim Altun ve 
Eyüp Lojistik Yönetim Ku-
rulu Başkanı Eyüp Bartık ka-
tıldı. Oregon Genel Müdürü 
Selçuk Yılmaz da törene ka-
tılanlar arasındaydı. satışından itibaren başlayan 

yaklaşımlarının yaşam boyu 
sürdüğünü söyledi.

Bekiroğlu sözlerine şöyle 
devam etti: “Her bir müşte-
rimizin bizde ayrı ve özel bir 
yeri var. Temeli 1936 yılına 
kadar uzanan Eyüp Lojistik 
de 84 yıllık köklü geçmişi, 
büyüklüğü, birikimi, tek-
nolojiye verdiğim önem, 
hizmet kalitesi gibi birçok 
niteliğinin yanı sıra başta Yö-

netim Kurulu Eyüp Bartık 
olmak üzere üst yönetiminin 
samimi ve içten yaklaşımla-
rı ile ‘yaşam boyu iş ortağı’ 
olmaktan mutluluk ve aynı 
zamanda onur duyduğumuz 
Türkiye’nin alanındaki en 
değerli markalarından biri-
dir. MAN ve Eyüp Lojistik 
arasındaki bu güzel iş birli-
ğinin daha da gelişerek, uzun 
yıllar süreceğine inancım 
tamdır” dedi.

“Ancak bununla birlikte 
bu memnuniyetimiz, salt 
araçların nitelikleri ile sı-
nırlı değil. MAN Kamyon 
ve Otobüs Ticaret A.Ş. yet-
kililerinin doğru ve samimi 
yaklaşımları, sıcak iletişim-
leri, satış sonrası hizmetlerde 
aldığımız hizmetin hızı, kali-
tesi de bu kararı vermemizde 
en az araçlar kadar etkili bir 
faktör oldu.”

Eyüp Lojistik olarak, lo-
jistik sektörünün ihtiyaç 
duydukları alanlarda, başta 
çekici ve treyler olmak üzere 
kiralama hizmeti verecekle-
rini ve bu projenin altyapı-
sını hazır hale getirdiklerini 
kaydeden Bartık, bu projeyi 
yakında tanıtacaklarını söz-
lerine ekledi.

Törende, konuşan MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. Genel Müdürü Tun-
cay Bekiroğlu ise ilk araç 

Eyüp Lojistik’e 300 Adetlik MAN Teslimatı

bin km kullandık. Filomuz-
da aynı özelliklere sahip yeni 
olan diğer araçlarımızla kı-
yasladığımızda 100 km’de or-
talama 3 litre yakıt tasarrufu 
gözlemliyoruz. Performans, 
verimlilik ve sürüş konforu 
anlamında tüm beklentileri-
mizi karşılayıp bir de böyle 
bir yakıt tasarrufu sununca yi-
ne Renault Trucks çekicileri 
tercih ettik” dedi.

Abdurrahman İneci, ye-
ni alımlarında Renault 
Trucks’ın toplam çözümle-
rini değerlendirerek Finan-
sal Hizmetler’den (RTFS) 

GELIŞIM Lojistik, ulusla-
rarası taşımacılık faaliyetleri 
için yine Renault Trucks T 
serisi araçlar ile filo yatırım-
larına devam ederken, Şinasi 
Çiftçi Taşımacılık Mermer 
Nakliyesinde kullanmak üze-
re Renault Trucks T 480 çe-
kicileri tercih etti.

Gelişim Lojistik, ilk olarak 
2019 yılının sonunda 4 adet 
Renault Trucks çekici teslim 
almıştı. Yapılan son anlaşmay-
la şirket, filosuna iki adet Re-
nault Trucks T 480 ve bir adet 
T 460 çekici daha katıyor.

Gelişim Lojistik’in ye-

ni araçları Renault Trucks 
yetkili bayisi Koçaslanlar 
Otomotiv’in Hadımköy Şu-
besi Satış Müdürü Tayfun 
Fıçıcı tarafından Gelişim Lo-
jistik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Abdurrahman İneci’ye 
teslim edildi.

Gelişim Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdurrah-
man İneci, Renault Trucks dı-
şında aynı konfigürasyonlara 
sahip yeni farklı marka çeki-
cileri de olduğunu belirterek; 
“İlk Renault Trucks çekicile-
rimizi teslim aldığımızdan bu 
yana araçlarımızı ortalama 90 

Trucks ile performans ve 
toplam sahip olma maliyet-
leri anlamında çok memnun 
kaldılar. Bundan sonra uzun 
soluklu bir çözüm ortaklı-
ğımız olacağına inanıyoruz” 
diye konuştu.

Ankara Polatlı merkez-
li Şinasi Çiftçi Taşımacılık, 
Polatlı mermer ocaklarından 
Türkiye’nin 81 iline mermer 
nakliyesi gerçekleştiriyor. Fir-
ma, yeni teslim aldığı Renault 
Trucks T 480 çekici ile ağır 
tonajlı taşımacılıkta yakıt ta-
sarrufu hedeflerken sağlamlı-
ğa önem veriyor. 

Şinasi Çiftçi Taşımacılık 
Genel Müdürü Tekin Çiftçi, 
araç teslimatında yaptığı a-
çıklamada Renault Trucks T 
serisi çekicileri diğer nakliye 
firmalarından aldıkları olum-
lu yorumlar doğrultusunda 
tercih ettiklerini belirtti; 
“Meslektaşlarımız, özellikle 
yakıt tasarrufu konusunda bu 
araçları çok öneriyorlar.  
Operasyonlarımızda çıkık 
mermerleri madenlerden, 
liman ihracatına veya işlen-
mek üzere Türkiye’nin fark-
lı bölgelerindeki fabrikalara 

naklediyoruz. Bu görev dön-
güsünde yakıt tasarrufu kadar 
sağlamlık ve düşük arıza riski 
de bizim için oldukça önemli. 
Bu yönde de Renault Trucks 
araçlar tavsiye edildi” dedi. 

Şinasi Çiftçi Taşımacılık’ın 
operasyonları için dayanık-
lılık, yakıt tasarrufu ve per-
formansın önemine değinen 
Renault Trucks yetkili bayisi 
Koçaslanlar Otomotiv Genel 
Müdürü Mesut Süzer; “Şina-
si Çiftçi Taşımacılık’a ope-
rasyonları için özellikle T480 
çekicimizi önerdik. Tüm 
avantajlarının yanı sıra bu 
tarz taşımacılık faaliyetlerin-
de sürüş konforu da oldukça 
önemli. Firmamızın şoför-
lerinin de aracımızdan çok 
memnun kalacağına eminiz” 
diye belirtti.

faydalandıklarına değindi; 
“RTFS’nin sunduğu finans 
paketleri sayesinde hem uy-
gun faiz oranlarıyla kredi sağ-
ladık, hem işlemlerimiz pratik 
oldu hem de kredi limitimizi 
koruduk” şeklinde açıkladı.

Koçaslanlar Otomotiv Ge-
nel Müdürü Mesut Süzer ise 
Gelişim Lojistik’in Renault 
Trucks ailesine yeni katıldığı-
nı belirtti; “Gelişim filosunda 
aynı konfigürasyonlarda fark-
lı marka araçlar bulunuyor. 
Bu nedenle araçlarımızın 
tüm özelliklerini karşılaştır-
ma şansına sahipler. Renault 

Filolar Renault Trucks Çekiciler İle Güçlendi
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SALGINA karşı gerekli tüm 
önlemleri alan Tırsan, fiziki 
teslimat törenlerine devam 
ediyor. Karabozlar Transport, 
araç yatırımında tercihini 
Tırsan’dan yana kullanarak 
filosuna 4 adet Tırsan Perdeli 
Mega treyler ekledi, Hollan-
dalı Idealogistics Verhoeven 
ise filosuna 10 adet Talfix® do-
nanımlı Talson TGM Yüksek 
Güvenlikli Kutu treyler ekledi.

Manisa merkezli ulusla-
rarası taşımacılık firmaların-
dan Karabozlar Transport, 
araç yatırımında tercihini yine 
Tırsan’dan yana kullanarak 
filosuna 4 adet Tırsan Perdeli 
Mega treyler ekledi.

KarabozlarTransport’un 
Manisa’daki merkezinde ger-
çekleştirilen teslimat törenine; 
Karabozlar Transport Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ahmet 
Karaboz ve Tırsan Treyler Sa-
tış Temsilcisi Can Acar katıldı. 

IVECO’NUN İstanbul yetki-
li satıcılarından İstanbul Fiat, 
Iveco S-WAY çekicileri Hüner 
Uluslararası Taşımacılık fir-
masına teslim etti. İzmit Bele-
diyesi ise filosuna 58 adet Iveco 
hizmet aracı ekledi.

Iveco’nun İstanbul yetkili 
satıcılarından İstanbul Fiat O-
tomotiv satışını gerçekleştirdi-
ği 10 adet S-WAY AS440S48 
T/P çekicileri Hüner Ulusla-
rarası Taşımacılık firmasına 
teslim etti.   

Teslimat törenine Hüner 
adına İbrahim Hüner, Arda 
Hüner ve Hüseyin Hüner katı-
lırken Iveco adına Ağır Vasıta 
Bölge Satış Müdürü Yusuf Pe-
kel, İstanbul Fiat Genel Müdü-

“Tırsan Araçları ile En 
Güvenli ve Verimli Hizmeti 

Sunuyoruz”
Teslimat töreninde açıkla-

malarda bulunan Karabozlar 
Transport Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Karaboz, “Trey-
ler filomuzun yarıdan fazlası 
Tırsan araçlarından oluşuyor. 
Filomuzda bulunan araçlardan 
çok memnun kaldığımız için ye-
ni araç yatırımımızda da tercihi-
mizi Tırsan’dan yana kullandık. 
Tırsan treylerler, taşımalarımı-
zın en güvenli ve verimli şekil-
de yapılmasını sağlıyor. Ayrıca 
Tırsan, güvenilir satış sonrası 
hizmetleri ve uygun finansman 
çözümleriyle de hep yanımızda. 
Büyüme hedeflerimiz doğrultu-
sunda yapacağımız yeni yatırım-
larda da Tırsan ile iş birliğimizi 
sürdürmeye devam edeceğiz” 
açıklamasında bulundu.

Uluslararası büyük firmala-
ra hizmet sunduklarını vurgu-

rü Hikmet Yılgör,  ve İstanbul 
Fiat Ağır Vasıta Satış Müdürü 
Alper Akbay katıldı.  Hüner 
yetkilileri S-WAY’in yeni ka-
binini, sessizliği ve özellikle 
kabin genişliği konusundaki 
memnuniyetlerini ifade etti. 

Iveco 58 adet hizmet aracı-
nı törenle İzmit Belediyesi’ne 
teslim etti. İzmit Belediyesi 
tarafından satın alınan hizmet 
araçlarının tanıtımı ve proje-
lerin toplu açılış töreni Kemal 
Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve 
İzmit Belediye Başkanı Fatma 
Kaplan Hürriyet ve Iveco yet-
kililerinin katılımıyla İnterteks 
Uluslararası Fuar Alanı’nda 
gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi’ne 7 adet 

layan Karaboz, önceliklerinin 
her zaman müşteri memnu-
niyeti olduğuna dikkat çeke-
rek, “Müşterilerimizin uzun 
yıllardır bizi tercih etmesi bizi 
gururlandırıyor ve motivas-
yonumuzu artırıyor. Tırsan 
araçları ile müşterilerimize en 
güvenilir hizmeti sunarken, 
hızlı ve esnek çözümlerde üre-
tebiliyoruz. Bu da firmamızı, 
rekabette bir adım daha ileriye 
taşıyor” dedi.

Tırsan bünyesinde yer alan 
Avrupa’nın öncü kutu treyler 
üreticisi Talson, lojistik firma-
larının öncelikli tercihi olma-
ya devam ediyor. Avrupa’nın 
önde gelen değerli kargo taşı-
yıcılarından Hollandalı Ide-
alogistics Verhoeven, yüksek 
standartlarda güvenli taşıma 
için tercihini yine Talson’dan 
yana kullanarak, filosuna 10 
adet Talfix® donanımlı Talson 
TGM Yüksek Güvenlikli Kutu 

Eurocargo 180E32K çöp 
kamyonu, 7 adet Eurocargo 
100E19K çöp kamyonu, 7 adet 
Eurocargo 180E32 arazöz, 3 
adet 100E19K arazöz, 3 adet 
Eurocargo 100E19 vakumlu 
yol süpürme aracı, 1 adet 100E 
19 sepetli platform, 12 adet 
Eurocargo 150E21K çöp kam-
yonu, 5 adet 70C16 Daily çöp 
kamyonu, 4 adet Eurocargo 
180E32K vinçli çöp kamyo-
nu, 9 adet de açık kasalı Daily 
olmak üzere toplam 58 adet 
Iveco araç teslim edildi. 

Törende ilk konuşmayı ya-
pan İzmit Belediye Başkanı 
Fatma Kaplan Hürriyet şunları 
söyledi “Kendi makam aracını 
kullanan ve benzin dahil tüm 

ihtiyaçlarını cebinden yapan 
bir belediye başkanı olarak ma-
kam aracı değil, hizmet aracı 
alalım dedik. Hizmet edebil-
mesi için kiralanan ama ciddi 
meblağlar ödenen bütün araç-
larımızın tümünü satın almaya 
karar verdik, bu şekilde her ay 

KRONE, Özmer Taşımacılık’a 
11 adet ProfiLiner tesli-
matı gerçekleştirdi. Özmer 
Taşımacılık’ın İstanbul’daki 
merkezinde gerçekleşen törende, 
Krone Türkiye Satış Müdürü Ö-
mürden Özacar, Özmer Taşıma-
cılık firma sahibi Ömer Öztürk’e 
bir de plaket takdim etti.

Türkiye’den başta 
Avrupa’nın çeşitli ülkeleri ol-

1 milyon Türk Lirası bir tasar-
rufu başlatmış olduk. Bugün 
belediyemizin artık çok güçlü 
araç filosu oldu”

Iveco Türkiye adına hafif ve 
orta ticari araç satış müdürü Er-
kan Erşin, ve bölge satış müdürü 
Çağatay Akyol İzmit belediye 

mak üzere Gürcistan ve Irak’a 
da taşımacılık yapan Özmer 
Taşımacılık, 11 adet KronePro-
fiLiner ile filo büyüklüğünü 35 
adede taşıdı. Krone’nin 2020 
yılında yaşanan küresel prob-
lemlere rağmen başarısını sür-
dürdüğüne dikkat çeken Krone 
Türkiye Satış Müdürü Ömür-
den Özacar, “Türk nakliyeci-
siyle olan ilişkimiz her gün da-

treyler ekledi. Böylece, firma-
nın filosundaki Talson araç 
sayısı 150’ye ulaştı.

Teslimat töreninde açıklama-
larda bulunan IdealogisticsVer-
hoeven CEO’su Louis, Talson 
araçlarının sağlamlığına ve sun-
duğu avantajlara vurgu yaparak, 
“Treyler filomuzun yaklaşık 
yüzde 90’ı Talson araçlarından 
oluşuyor. Sağlamlığı ile ön pla-
na çıkan Talson araçları, değerli 
kargolarımızın güvenli bir şekil-
de taşınmasını sağlıyor. Talson 
treylerler, çift katlı yük taşıma 
özelliği sayesinde daha fazla ka-
pasite ve farklı kombinasyonlar 
oluşturma avantajı sunarak ta-
şımalarımızın daha verimli hale 
gelmesini sağlıyor. Çift katlı 
yük taşıma özelliği sayesinde 
yasal zorunluluklar konusunda 
da sorun yaşamıyoruz. Idealo-
gistic Verhoeven olarak Talson 
ile 10 yılı aşkın bir iş birliğimiz 
var. Bu işbirliğimiz sonucunda 

Talson treylerlerinin uzun süre 
dayanıklı olduğunu bizzat de-
neyimledik. Kullandığımız araç-
lar, tek veya çift vardiyaya bağlı 
olarak yılda 130 bin ile 230 bin 
kilometre arası yol kat ediyor” 
açıklamasında bulundu.

TAPA (Transported Asset 
Protection Association – Ta-
şınan Değerli Ürünlerin Ko-
runması Birliği) sertifikasına 
sahip olan Idealogistic Verhoe-
ven, ayrıca TSR-I sertifikasına 
ve depolama alanı olarak kul-

landığı tesisler için de FSR-A 
sertifikasına da sahip. Bardoel, 
“Bağımsız kuruluşların, hem 
depolama tesislerinde hem de 
taşıma operasyonlarında en 
yüksek standartları karşıladı-
ğımızı onaylaması, müşterile-
rimiz için sürekli bir güvence 
anlamını taşıyor. Bu kapsamda 
uluslararası standartları eksik-
siz karşılayan Talson, bizim 
için vazgeçilmez bir iş ortağı. 
Talson araçlarına güvenimiz 
tam” dedi.

başkanına günün anısına bir 
plaket takdim etti. Erkan Erşin 
Iveco markası ile ilgili bilgileri 
aktardıktan sonra şunları söyle-
di, ”Bugün burda çeşitli görevler 
için kullanılacak 58 adet aracın 
teslimatını gerçekleştirmekten 
son derece memnuniyet duyu-
yoruz. Teslim edilen araçların 
her biri bulundukları segmentde 
üstün ürün özelliklerine sahip. 
İzmit belediyesinin bugün tes-
lim edilen araçlardan memnun 
kalacaklarına eminiz ve kendile-
rini satış sonrası hizmetlerde de 
yalnız bırakmayacağımız sözünü 
veriyorum. Bu işbirliğinin her 
iki taraf için de hayırlı olmasını 
diliyor, herkese en derin saygıla-
rım sunuyorum.”

ha da sağlamlaşıyor. Türkiye’de 
yükselen bir ivmemiz var. Bunu 
da ürün kalitemizin yanında 
Türk nakliyecisiyle kurduğu-
muz sağlam ilişkilere borçlu-
yuz. Tüm dünyayı etkileyen 
bir pandemi süreci yaşanıyor. 
Türk nakliyecisinin bu süreçte 
de yanında olduk. Operasyon-
larında maksimum seviyede kâr 
elde edebilecekleri, şöförlerini 
en memnun edecek ürünleri 
sunuyoruz. Finansman desteği, 
ödeme kolaylıkları ve ikinci el 
takas desteğiyle kullanıcıları-
mıza kelimenin tam anlamıyla 
ortaklık ediyoruz. Tire’de en 
üst düzey kalitede ve maksi-
mum titizlikle ürettiğimiz bu 
araçları her bir yeni kullanıcı-
ya ulaştırdığımızda çok mutlu 
oluyoruz” dedi

Tırsan Teslimatları Hız Kesmiyor
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Iveco Teslimatlarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Güler Nakliyat Filosunu 40 
Adet F-MAX İle Güçlendiriyor

Özmer’e 11 Adet Krone Treyler

GÜLER Nakliyat, filosunu 
güçlendirmek ve verimliliği-
ni artırmak amacıyla 40 adet 
Ford Trucks F-MAX ile filo-
sunu genişletiyor.

Güler Nakliyat Şekerpınar 
Lojistik Üssü’nde düzenle-
nen araç teslimat töreninde 
yatırımı planlanan 40 araçlık 
alımın ilk 10 adedi teslim edi-
lirken, Ford Trucks yönetimi 
tarafından Güler Nakliyat’a 
teşekkür plaketi takdim edil-
di. Gerçekleştirilen teslimat 
törenine Güler Nakliyat 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Naci Güler, Genel Müdür 
Şenol Güler, Genel Müdür 
Yardımcısı Durmuş Güler, 
Ford Trucks Satış Müdürü 

Murat Bakış, FSM Demirbaş 
Otomotiv Satış Müdürü Cem 
Akkaya ve firma çalışanları 
katıldılar.

Teslimat töreninde Güler 
Nakliyat’ın 40 adet F-MAX 
alım planına ve hedeflerine 
değinen Yönetim Kurulu 
Başkanı Naci Güler şunları 
kaydetti:“Filomuzu, 40 adet 
‘2019 Uluslararası Yılın Kam-

yonu (ITOY)’ ödüllü Ford 
Trucks F-MAX ile genişletme 
kararı aldık. Kurulduğumuz 
zamandan beri Ford Trucks 
ile iş birliği içindeyiz. Gerek 
sunduğu satış sonrası servis ve 
hizmetler gerekse de 60 yıllık 
kamyon üretim, ürün geliştir-
me ve çözüm üretme yetkinli-
ği bu kararımızda önemli bir 
etken oldu” dedi.



LOJİSTİK

DÜNYANIN içinde bulunduğu 
salgın 2020 başından bu yana tüm 
sektörleri etkilerken Türkiye’nin 
hızlı şekilde devreye aldığı tedbirler 
üretim çarkını döndürdü, istihdam-

da kaybı frenledi. Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan, 1 Mart-30 Hazi-
ran arasında başvuruda bulunan 2 
bin 276 ayrı firmanın yaklaşık 29 
milyar 287 milyon lira tutarındaki 

kredi vadesinin 3-6 ay arasında öte-
lendiğini söyledi. Pekcan, salgının 
en çok etkilediği sektörlerden lojis-
tik ve taşımacılık sektörüne 6 aylık 
dönemde yaklaşık 8 milyarlık kredi 
kullandırıldığını, 4 milyar 68 mil-
yon liralık da vade uzatım desteği 
sağlandığını belirtti.

Bakan Pekcan, bu yılın ilk 6 
ayında Türk Eximbank aracılığı 

Lojistik Sektörü 6 Ayda
8 Milyar Lira Kredi Kullandı

verilen vade uzatımı desteği kap-
samında Türk Eximbank pandemi 
döneminde tüm sektörlere vade 
uzatım desteği de sağladı. 1 Mart ile 
30 Haziran tarihleri arasında başvu-
ru yapan 2 bin 276 ayrı firmanın 4 
milyar dolar (29 milyar 267 milyon 
TL) tutarındaki kredisinin vadesi 3 
ile 6 ay arasında ötelendi. Lojistik 
ve taşımacılık sektörüne söz konu-
su dönemde 556.5 milyon dolar (4 
milyar 71 milyon lira) tutarında va-

de uzatımı sağlandı. Bu tutar pande-
mi döneminde vade uzatımı yapılan 
kredilerin yüzde 13.8’lik kısmına 
denk gelmekte olup ikinci sırada yer 
alıyor” dedi.

Pekcan, sektöre “uluslararası 
nakliyat pazarlama kredisi, rees-
kont kredisi, marka kredisi, ihraca-
ta yönelik işletme sermaye kredisi 
ve yatırım kredisi” olmak üzere 5 
ayrı programla destek sağlandığını 
anımsattı. Buna göre nakliyat pazar-
lama kredisi kapsamında firmalar, 
yapacakları uluslararası kara, deniz, 
hava taşımacılık hizmetine yönelik 
gerçekleştirmeyi taahhüt ettikleri 
döviz gelirleri/ taşımacılık hizmeti 
bedelleri karşılığında uygun mali-
yetli kredi kullanabiliyor.

 Türkiye’de yerleşik uluslararası 
nakliyat firmalarının uluslararası lo-
jistik işletmeciliği yapan firmaların 
ve uluslararası taşıma işleri organiza-
törlüğü yapan firmalar Merkez Ban-
kası ile işbirliği içinde bankaya tanı-
nan limit kapsamında reeskont TL 
ve döviz kredisi kullanabiliyor. Dö-
vizde 720 güne vade imkanı ve yıllık 
Libor/Euribor+yüzde 0.30 ile yüzde 
1 arasında değişen düşük faiz oranla-
rıyla, TL’de de yıllık yüzde 6.95 faiz 
oranıyla kredi kullanılabiliyor.

ile lojistik ve taşımacılık sektörüne 
toplamda 8 milyar liralık kredi kul-
landırıldığını belirtti. Pekcan, “Sal-
gının etkilerinin azaltılması amacıy-
la lojistik ve taşımacılık sektörüne 

Son iki yüzyılda insanoğlunun 
çevreye verdiği zarar sebe-
biyle küresel lojistik hare-
ketleri kendisine yeni yollar 
buldu. 22 Ağustos 2018’de 
Vladivostok’tan kalkan 3 bin 
600 TEU’luk Venta Maersk, Ku-
zey Denizi Yolu’nu kullanarak 
37 gün sonra 6 Eylül 2018’de 
St. Petersburg’a ulaştı.
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yılın ilk 6 ayında Türk 
Eximbank aracılığı ile lojistik ve taşımacılık sektörüne 
toplamda 8 milyar liralık kredi kullandırıldığını belirtti. 
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