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Tüm dünya salgının tekrar 
yükselişe geçtiği bugünlerde, 
güvenilir aşıyla ilgili gelecek a-
çıklamalara odaklanırken; bu 
aşının nasıl üretileceği ve tüm 
dünyaya nasıl dağıtılacağı 
da merak edilmeye başlandı. 

IATA, Kovid-19 aşısı bu-
lunup onaylandıktan sonra 
tüm dünyaya dağıtımının en 
uygun koşullarda sağlanması 
için hazırlıkların tüm ülkeler 
ve paydaşlar nezdinde yapıl-
ması gerektiğini duyurdu.
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Bütün onay ve kontrol süreç-
lerinin bulunması beklenen 
aşı/aşıların nerede üretileceği, 
hangi ülkelere gönderileceği 
ve bu aşıların lojistiğinin nasıl 
sağlanacağı da gündeme geldi.

Belki de 10 milyarlarca doz 
olarak üretilecek bu aşıların 
dünyanın her yerine hızlı bir 
şekilde taşınmasında hem kü-
resel hem de bölgesel dağıtım 
modelleri konuşulurken kü-
resel dağıtımda havayolu böl-
gesel dağıtımda ise karayolu  
taşımacılığının öne çıkması 
bekleniyor. Aşının yaygın şe-
kilde üretilmeye başlanması lo-
jistik sektörünün sınavı olacak.

Uluslararası danışmanlık 
şirketi Kearney, 2020’nin 
ilk yarısında yüzde 67 bü-
yüyerek küresel pazar pa-
yını yüzde 5.4’e çıkaran 
Turkish Cargo’nun sektö-
rün en hızlı gelişen şirketi 
olduğunu kaydetti. 

ULUSLARARASI taşımacılı-
ğın yaşadığı sorunları değerlendi-
ren  UND Yönetim Kurulu Baş-
kanı Çetin Nuhoğlu, Türkiye’de 
ihracatın iyi gitmesine rağmen 
bu sınır ötesine malların gönde-
rilmesinde sıkıntıların devam et-
tiğini vurguladı. Yaşanan krizden 
bütün dünyanın ağır bir şekilde 
etkilediğini söyleyen Nuhoğlu, 
bu süreçte Türkiye’nin avantaj 
sağlayabileceğini söyledi.
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P R O M E T E O N 
Türkiye’nin (eski adıyla TP 
Endüstriyel ve Ticari Las-
tikler A.Ş.) bağlı bulunduğu 
Prometeon Tyre Group – 
Prometeon Lastik Grubu, 
tüm dünyada endüstriyel las-
tik odaklı tek şirket olarak, 
Pirelli markasıyla premium 
endüstriyel ve ticari lastikleri 
üretiyor ve satışa sunuyor. 

Prometeon Lastik Grubu, 
Mart 2017’ye kadar Pirelli 
Grubu’nun bir parçasıydı. O 
tarihten bu yana Prometeon 
ve Pirelli, iki ayrı şirket ola-
rak faaliyetlerini sürdürüyor.

KOVİD-19 sürecinde salgının 
limanlara etkilerini aylık olarak 
masaya yatıran TÜRKLİM, 
yaptığı araştırmayla limanlarda 
yaşanan iniş ve çıkışlarla ilgili 
kamuoyunu bilgilendiriyor. 68 
TÜRKLİM üyesinden 35’inin 
katkı sağladığı “Türkiye Liman-
ları Ekonomik Etki Analizi” 
Ağustos dönemi çalışmasında 
sonuçlar istatiksel olarak liman-
larla ilgili gelişmeleri aktarıyor.
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Nuhoğlu: 
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Artıyor Ama Çıkış 
Yolu Bulamıyoruz

Devamı 14. sayfada

Devamı 25. sayfada

Devamı 18. sayfada

PROJE
TAŞIMACILIĞINDA

Profesyonel Risk 
Yönetimi

ile Alternatif Taşıma
Rotaları ve

Modelleri Sunuyoruz.

www.panlogistics.com.tr

Devamı 16. sayfada

Ticari Lastik 
Pazarı Yılı 
Büyümeyle 
Kapatacak

Salgın
Döneminde Türk 
Limanlarında 
Neler Oluyor?

İÇİNDEKİLER

LOJİSTİK
• Gümrük Kapılarında Kuyruklara 
Sanal Çözüm .......................... 2

• Aras Kargo’da Yüzde 80 Hisse 
Austrian Post’a Geçti ................ 3

• Prof. Dr. Stefan Iskan Salgınının 
Etkilerini Kitaplaştırdı .............. 4

• DKV Mobil Ödeme Platformu  
PACE’in Hissedarı Oldu .......... 6

• logitrans Türkiye Ertelendi ... 7

• Korona Salgını Kargo Sektöründe 
Yenilikçi Girişimleri Büyütüyor . 10

TİCARİARAÇLAR
• Yeni Mercedes-Benz Vito Tourer 
Türkiye’de ............................ 22

• Yeni Toyota Hilux Pick Up 
Pazarını Hareketlendirecek ... 23

• Thermo King En İyi Marka 
Ödülünün Sahibi Oldu ......... 23

YANSANAYİ
• Bridgestone Filolara Yönelik 

Ecopia H002 Serisini 
Geliştirdi .............................. 24

• Thermo King’ten Deniz Ürünleri

Taşımasına Yeni Hizmet .......... 26

Aşı Bulunduğunda
En Büyük Yükü
Hava Kargo Üstlenecek

Devamı 17. sayfada

Mercedes-Benz Elektriğe 
Geçişte Hidrojen
Teknolojisini Kullanacak
UZUN mesafe taşımacılı-
ğında  hidrojen bazlı yakıt 
hücreli kamyonların tekno-
lojisini düzenlenen özel bir 
etkinlikle tanıtan Daimler 
Trucks, ticari araçlarda tam 
elektriğe geçiş öncesinde 
kullanmayı planladığı mo-
delleri açıkladı. Sıvı hid-
rojen kullanımıyla dizele 
yakın performans sunması 
beklenen Mercedes-Benz 

GenH2 Truck, markanın 
orta vadeli teknolojilerinde 
önemli bir yere sahip olacak. 
Alternatif yakıtlı araçlar 
için çalışmalarını çeşitlendi-
receğini beyan eden marka, 
2022 yılına kadar, Daimler 
Trucks’ın Avrupa, ABD ve 
Japonya’da tamamen batar-
ya elektrikli seri araçları da 
müşterilerine sunacak.
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TİCARET Bakanlığı tarafından 
hayata geçirilen Randevulu Sanal 
Sıra (RSS) Sistemi ile kara gümrük 
kapılarında yol kenarlarında oluşan 
TIR sıralarının sanal hale getirile-
rek, insansız işleyebilen, şeffaf ve 
objektif bir sıra sistemi kurulması 
hedefleniyor.

Randevulu Sanal Sıra Sistemi, sü-
rücülerin; Web (http://rss.ticaret.
gov.tr), Mobil (android ve IOS işle-
tim sistemleriyle uyumlu) ve Kiosk 

Gümrük Kapılarında Kuyruklara Sanal Çözüm

Ekol BM 
Yenilenen
Küresel
İşbirliği İçin 
CEO Bildirisini 
İmzaladı

kullanılarak sınır gümrük kapısı-
na bitişik bekleme alanı üzerinden 
Türkiye’den çıkış yapılması sure-
tiyle işliyor. Sisteme kaydolmak için 
sürücülerin belirtilen uygulama-
larda TCKN/pasaport no ve Türk 
GSM hatları ile kullanıcı hesabı 
oluşturmaları gerekiyor.

Gönüllülük esasıyla, isteyen tüm 
sürücülerin Kapıkule Gümrük Ka-
pısından çıkış işlemlerini RSSS ile 
gerçekleştirmesi suretiyle canlı uygu-
lama başlarken yakın zamanda, Ka-
pıkule Gümrük Kapısından gerçek-
leştirilecek tüm çıkış işlemlerinde 
RSSS’nin kullanılması hedeflendiği 
belirtiliyor. Konuyla ilgili detaylar 
https://ticaret.gov.tr/duyurular/
randevulu-sanal-sira-sistemi-rss-
projesi adresinde yer alıyor.

BİRLEŞMİŞ Milletler’in (BM) 75. 
yıldönümü öncesinde UN Global 
Compact’ın tüm şirketleri küresel 
riskler karşısında uluslararası işbir-
liğine destek olma çağrısına kayıt-
sız kalmayan Ekol Lojistik,  “Yeni-
lenen Küresel İşbirliği için CEO 
Bildirisi”ne imza attı.

Ekol, Yenilenen Küresel İşbirliği 
için CEO Bildirisi”ni (Statement 
from Business Leaders for Renewed 
Global Cooperation) imzalayarak 
Birleşmiş Milletler’e ve kapsayıcı 
çok taraflılığa desteğini gösterdi.

Birleşmiş Milletler’in yenilenen 
küresel işbirliği çağrısına 100’den 
fazla ülkeden 1.000’in üzerinde 
CEO destek verdi. Kovid-19 sal-
gınının etkilerinin sürdüğü daha 
önce benzerinin yaşanmadığı bir 
dönemde iş dünyasının küresel 
işbirliğinin sağlanmasına yönelik 
taahhütleri her zamankinden daha 
önemli hale gelirken,  BM bildirisi-
ne Türkiye’deki şirketlerden büyük 
destek geldi. UN Global Compact 
Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 
Eylem Platformu tarafından gelişti-
rilen bildiriyi Türkiye’den 45 şirke-
tin CEO’su imzaladı.

BM Genel Kurulu kapsamında 
21 Eylül tarihinde düzenlenen BM 
Özel Sektör Forumu’nda açıklanan 
ortak bildiriyi imzalayan CEO’lar, 
Kovid-19 sonrası daha iyi bir dünya 
için şu mesajı verdi: “Biz iş insanları 
olarak barış, adalet ve güçlü kurum-
ların, kuruluşlarımızın uzun vadeli 
devamlılığı için yararlı olduğunu ve 
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 
On İlkesi’nin ve Sürdürülebilir Kal-
kınma Amaçları’nın başarının te-
melini oluşturduğunun farkındayız. 
Daha iyi bir dünya için birlikteyiz.”

(çıkış gümrük kapısı bekleme alanı 
içinde bulunan) uygulamaları üze-
rinden belirleyebilecekleri tarihte 
ve ilgili gümrük müdürlüklerince 
sistemde tanımlanabilen zaman di-
limleri içerisinden seçtikleri saatte 
randevu almaları ve bu randevu saa-
tine göre gümrük kapısına ilerleme-
leri esasına dayanıyor.

Sistem, randevu saatine ve rande-
vu sahibine ilişkin bilgileri içeren ve 
sistem içerisinde üretilen karekod 
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Kontrol sistemi ile donatılan T High  2020 çekiciler, uzun yolda maksimum 
sürüş konforu sunuyor.
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Aras Kargo’da
Yüzde 80 Hisse
Austrian Post’a Geçti 

AUSTRIAN Post’un hissesini 
yüzde 80’e çıkartan satış, 25 Ağus-
tos 2020 tarihinde resmi olarak ta-
mamlandı. Buna göre; Baran Aras, 
Aras Kargo’da yüzde 20 hisseye sa-
hip olmaya devam ederek Yönetim 
Kurulu’nda görev yapacak. 

Austrian Post İcra Kurulu Baş-
kanı Georg Pölzl, “Aras Kargo ile 
2013 yılında başladığımız birlikte-
liğimizin, o zaman da mutabık kal-
dığımız üzere bugün hisse artışı ile 
sonuçlanmasından dolayı mutluluk 
duyuyorum. Türkiye; çekici, dina-
mik, güçlü ve büyüyen bir pazar. 
Türkiye’nin potansiyeline inanıyor 
ve yatırımlarımıza devam etmek is-
tiyoruz. Aras Kargo’da hissemizin 
artması, seçkin pazarlarda büyü-
meye yönelik stratejimizin kararlı 
uygulamasının bir sonucudur” dedi.  

Austrian Post’tan yapılan açık-
lamaya göre; son üç yılda ortalama 
yüzde 15’lik bir büyüme ile iyi bir 
ivme kaydeden Aras Kargo’nun fa-
aliyetlerinin daha da genişletilmesi 
planlanıyor. Austrian Post, Aras 
Kargo’nun bugüne kadar izlediği 
yolu devam ettirerek; bugünden 
sonra da markanın pazardaki dina-
mik konumunu daha da güçlendir-
mek ve şirketin sunduğu müşteri 
odaklı çözümlere yatırım yapmak 
hedefiyle çalışmalarını sürdürecek.

Yıllık yatırım hedeflerini mil-
yon TL bazında üç hane üzerinde 
planladıklarını vurgulayan Austrian 
Post’un Parsel ve Lojistik Bölümün-
den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Peter Umundum, “Aras Kargo’nun 
bugün Türkiye’nin önde gelen kargo 
şirketlerinden biri konumuna gelme-
sindeki katkılarından dolayı Aras yö-
netim ekibine, tüm çalışanlarına ve 
tabii ki Aras ailesine teşekkürlerimizi 
sunarız. Öte yandan, taraflar arasın-
daki anlaşmazlığın çözümlenmesine 
aracılık eden ve Aras Kargo’nun bu 
dönemde kendisini daha da geliştir-
mesini mümkün kılan, başta T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ol-
mak üzere ilgili tüm Türk kurumla-
rına da teşekkür ediyoruz” dedi.   

Baran Aras, “Avusturyalı or-
tağımızla bir süredir devam eden 
hukuki sürecin sonunda uzlaşma 
yoluyla yeni ortaklık yapısında an-
laşma sağladık. Yeni oluşumumuz 
tüm paydaşlarımıza ve ülkemize 
hayırlı olsun. Şirketimizin kurucu-
su merhum babam Celal Aras’ın 41 
yıl önce sağlam ve kıymetli temeller 
üzerine inşa ettiği Aras Kargo’yu 
bayrağı teslim alan tüm çalışanlar 
olarak adım adım hep daha ileriye 
taşıdık. Türkiye’nin en geniş dağı-

tım ağına sahip şirketlerinden biri 
haline getirdik. Bugün 14 bin kişiye 
ulaşan insan kaynağı gücümüzden 

ve yeni yapılanmamızdan aldığımız 
güçle yolumuza hız kesmeden de-
vam edeceğiz” dedi. 

Türkiye’de kargo sektörünün önemli markalarından biri olan Aras Kargo’nun, 
2013 yılından bu yana yüzde 25 hissesine sahip olan Austrian Post ile hisse payının 
artırılması yönünde mutabakata varıldı.  



açılarından yaklaşıyor. Taşı-
macılık ve lojistik şirketleri-
nin dijital endüstriyelleşmesi 
konusunda önde gelen lojistik 
profesörlerinden olan ve aynı 
zamanda kitabın editörlüğü-
nü yapan Profesör Iskan’ın, 
“Corona in Deutschland“ adlı 
kitabı; tarihi, siyaseti, ekono-
miyi, dijitalleşmeyi, teknolo-
jiyi, ilaç endüstrisini ve gaze-
teciliği farklı bakış açılarıyla 
birleştiren ilk kitaplar arasın-
da yer alıyor.

Stefan Iskan, Alman-
ya Ludwigshafen am Rhe-
in Uygulamalı Bilimler 
Üniversitesi’nde özellikle de 
otomatik SCM ve dijitalleşme 
alanında uzmanlaşmış lojistik 
ve iş enformasyonu profesö-
rü.  IT profesyoneli Robert 
Kölbl (Japon teknoloji şirketi 
NEC Corporation’ın ortağı), 
yapay zeka uzmanı Prof. Dr. 
Peer Küppers, IBM’in eski 
Almanya CEO’su Erwin Sta-
udt, ve eski Alman Şansölyesi 
ve D21’in kurucusu Gerhard 
Schröder ile birlikte - gelece-
ğin taşımacılığı ve lojistiği ko-
nusunda bir uygulama planı 
sunuyor. Lojistik hizmet sağ-
layıcıların dijital endüstriyel-
leşmesindeki düşünce liderle-
rinden olan Stefan Iskan bu 
alanda çalışan CEO’ların da 
güven duyduğu bir danışman.

Iskan, ’Corona in De-
utschland’ kitabında; Berlin 
Akkon Uygulamalı Bilimler 
Üniversitesi global sağlık 
profesörü Timo Ulrichs, 
Mainz Johannes-Guten-
berg Üniversitesi gazetecilik 
bölümü profesörü Tanjev 
Schulz, Essen Duisburg 
Üniversitesi politika profe-
sörü Karl-Rudolf Korte’yi 
de yazarlar kadrosunda 
bir araya getirmiş. Kitabın 
proje yöneticiliğini Stutt-
gart Mercedes-Benz Cars 
merkezinde Tedarik Kalite 
Direktörü olan Pelin Iskan 
yürütmüş. 31 Ağustos 2020 
tarihinde satışa sunulan Co-
rona in Deutschland, e-kitap 
formatında da okuyucusu ile 
buluşmayı bekliyor.

KargoHaber dergimizin 
de danışman kadrosunda yer 
alan Profesör Iskan ile kita-
bın yayına çıktığı günlerde bir 
söyleşi yaptık.

TUHAF bir dönemden ge-
çiyoruz. Korona virüs ve be-
raberinde getirdiği küresel 
pandemi sadece Hollywood 
filmlerinde görebileceğimiz 
bir senaryoyu anımsatıyor. 
Stefan Iskan’ın geçtiğimiz 
günlerde piyasaya çıkan yeni 
kitabı „Corona in Deutsc-
hland” (“Almanya’da Koro-
na”) pandemiye farklı bakış 

Profesör Iskan, kitabınız 
“Almanya’da Korona” bize 
geleceğe ilişkin bir perspektif 
sunmayı hedefliyor. Bu iyim-
serliğiniz nereden geliyor?

Her krizi fırsata çevirmek 
mümkündür; ülkeler için, 
şirketler için ve bireyler için. 
Zorlu tıbbi bakış açısından ba-
ğımsız olarak, insanlar korona 
pandemisinin, bunun farklı 
sistematik etkilerinin ve so-
nuçlarının sonrasına güvenle 
bakabilir. Bu pandemi dünya 
tarihinde bir istisna değildir. 
Önümüzdeki yol, aksiyon ve 
sonuçlara ilişkin, insanoğlu 
yepyeni bir bölgeye adım at-
mıyor. Gelecek dönem her se-
viyedeki radikal değişimler ve 
dönüşümlerle birlikte şekille-
necek. Aynı zamanda geçmişte-
ki pandemilerden gelecekteki 
tutumlarımıza yön verebilecek 
olan köşe taşları da mevcut. 

Ama bir yandan da kitabı-
nızda şirketlerin ve otori-
telerin bu pandemiden sağ 
çıkamayacağını yazmışsınız. 
Bu durum çelişkili değil mi?

Hiç de çelişkili değil. Bu 
seçtiğiniz cümle merkezi bir 
önkoşulla ilgili. Benim bakış 
açımdan, korona pandemisi; 
salt nakit yönetimi ya da maliyet 
kısıtlamalarıyla üstesinden gele-
meyeceğimiz, çok derin bir kriz 
ve değişim. Bunlar, 2008-2009 
yıllarındaki finansal krizin olası 
çözümleriydi. Şimdi altta yatan 
büyük trend ise dijitalleşme. Na-
kit yönetim tedbirlerinin yanı 
sıra yapılanmalarına, organizas-
yonlarına, iş modellemelerine, 
IT kurulumlarına, çalışanlarına 
vb. yatırım yapmayan ülkeler, 
otoriteler ve şirketler korona 
virüsten sağ çıkamayacaklardır. 

Ve en büyük başlıklar neler?
İki süper güç ABD ve Çin 

arasındaki ticaret savaşları, 
küresel iklim değişikliği ile 
birlikte, şüphesiz ki başı çe-
ken konular arasında. Ya da 
daha doğrusu gelin buna tek-
nolojik üstünlük sağlama ve 
dijital para birimi konusunda 
üstünlük kurma yarışı diye-
lim. Çin’in Tek Kuşak Tek 
Yol Girişimi ise ayrı bir ko-
nu. Bu, mükemmelliğe denk 
bir jeostrateji. Bir diğer trend 
ise ülke bütçelerindeki tarihte 
görülen en yüksek açıklar. Ay-
nı zamanda artan şekilde eko-

Almanya’daki yurttaşlarını-
zı “Büyük Resmi” görmeye 
davet ediyorsunuz. Bununla 
kastettiğiniz şey nedir?

Aylardır pek çok farklı konu 
alanı korona pandemisi aracılı-
ğıyla aşırı şekilde empoze edili-
yor. Oysaki gün gün gelen mik-
ro haberleri bir kenara koyup 
bir tür helikopter perspektifi 
benimsemek faydalı olabilir. 
Ondan sonra fark edeceğiz ki 
geleceğin büyük jeopolitik ko-
nuları korona öncesi dönem-
den pek de farklı değil. Hedef-
lerimden en büyüğü bu bakış 
açısını insanlara kazandırmak.

nomilerde devlet etkisi, çok 
talep gören mallarda enflas-
yon ve toplumlarımızda bö-
lünmeye yönelik eğilimlerde 
yükseliş olduğunu görüyoruz. 
Bunlara ek olarak da tekrar-
dan dijitalleşmenin rolünü, 
endüstri kollarındaki kaza-
nanları ve kaybedenleri ve son 
olarak da yakın gelecekte en-
düstri 4.0 ile ortaya çıkacak 
olan kitlesel işsizlik tehdidi-
ni masaya yatırmak isterim. 
Endüstri 4.0 sadece sosyal 
istikrarı değil, aynı zamanda 
küresel boyuttaki istikrarı da 
tehdit eden bir trenddir.
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Salgının yarattığı koşulların ortadan 

kalkması zaman alacağa benziyor. Özel-

likle havacılıkta salgın öncesine dönmek 

neredeyse üç yılı bulacak gibi. Liman-

larda, karayollarında, sınır kapıları ve 

gümrüklerde, başta otomotiv olmak 

üzere temel endüstri kollarında bazı tı-

kanmalar yaşandı. Bazı alanlarda ise ta-

lep ve üretim patlamasına tanık olduk. 

Düzensiz arz ve talep eğrileri yaşandı.  

Örneğin havayolu yolcu taşımacılığı, 

uluslararası yolcu trafiğinin durmasıyla 

bitkisel hayata girerken hava kargo ala-

nında talep patlaması yaşandı. Bu süreç 

tüm dünyanın peşinden koştuğu aşı bu-

lunduğunda da sürecek gibi. 

Tüm zamanların şu ana kadar yaşan-

mış en büyük krizine çare ve ‘yüzyılın 

misyonu’ olarak görülen aşı yarışı ise 

sürüyor. Bu görüşe göre misyon bilim 

adamlarına yüklenmiş durumda. Fakat 

IATA Başkanı Alexandre de Juniac geç-

tiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla 

misyonu yeniden tanımladı. Juniac; ‘Ko-

vid-19 aşılarını güvenli bir şekilde adres-

lerine teslim etmek, küresel hava kargo 

endüstrisi için yüzyılın misyonu olacak’ 

diyerek başka bir noktayı da hatırlatmış 

oldu. 

Asıl olan aşıyı bulmak olsa da yeterli 

üretimin ne kadar zaman alacağı, aşının 

tek başına çözüm olup olmadığı gibi tar-

tışmalar bilimsel düzeyde sürüyor. Bu 

arada aşının lojistiğinde çarpıcı rakam-

lara ulaşılıyor. 8 milyar insana yetecek 

tek doz aşıyı taşımak için bile 9 bine ya-

kın kargo uçağı gerekiyor. Karayolunun 

geliştiği ülkelerde bu gereksinimin en az 

yarısının karayolu hizmetiyle karşılana-

cağı varsayılsa da bu hizmeti lojistikçi-

lerin başarıyla vereceği ortada. Yüzyılın 

misyonu belki de bu nedenle ‘aşıyı taşı-

mak’ olacaktır. 

Son aylarda artan operasyon ma-

liyetlerini yakıt fiyatlarındaki düşüşle 

bir nebze dengeleyen lojistik sektörü, 

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

gıda ve kimya sektöründeki pozitif ge-

lişmelerin de eklenmesiyle ilk aylardaki 

sıkıntılarını bir ölçüde atlattı. Yaz ayla-

rında, tüm üretim alanlarında ve ihra-

catta gözlenen kıpırdanma sayesinde 

limanlarda, gümrüklerde, yollarda ve 

denizlerde olumlu bir seyir gözleniyor. 

Lokomotif endüstrilerden otomotivdeki 

toparlanmayla birlikte lojistiğin geçmiş 

dönem rakamlarına ulaşması mümkün 

görünüyor. Korana sürecinde üzerine 

düşeni özverili bir şekilde yerine getiren 

lojistik endüstrisinin, yüzyılın misyonu 

olarak görülen aşının tüm dünyaya ulaş-

tırılmasında da sınıfı geçeceğinden kuş-

ku duymamak gerekiyor. 

xxx

Sadece endüstrilerin değil, hayatın 

devamı için olmazsa olmaz bu stratejik 

sektörü her zaman destekleyen ekibi-

miz, mevcut fuar katılımcıları ile ortak 

bir karar olarak; bu yıl 14. Kez düzen-

lenmek üzere tüm hazırlıkları tamam-

lanmış bulunan ‘Uluslararası logitrans 

Transport Lojistik Fuarı’nı 10-12 Kasım 

2021 tarihine ertelemiştir. Daha sağlıklı 

koşullarda, daha verimli bir fuar için ge-

rekli olan çalışmalar da başlamış bulun-

maktadır. Taşımacılık ve lojistik endüst-

risini desteklemeyi misyon edinen ve 

salgın sürecinde her zaman ‘önce sağlık 

sonra lojistik’ diyen Aysberg Basın Yayın 

ve Eko Fuarcılık ekibi; ‘lojistik için logit-

rans Fuarı’ diyor...

‘Yüzyılın Misyonu’
Aşıyı Taşımak!

BAKIŞProf. Dr. Stefan Iskan
Korona Salgınının Etkilerini 
Kitaplaştırdı
KargoHaber dergimizin de danışman 
kadrosunda yer alan Prof. Dr. Stefan Iskan’ın 
“Almanya’da Korona - Ekonomi toplum ve 
siyasete etkileri” kitabı yayınlandı. 

İKİSİNE DE AYNI ANDA 
SAHİP OLABİLİRSİNİZ.

Natural Power, motorunuzdan en yüksek verimi alırken aynı zamanda çevreye en düşük 
etkide bulunmak demektir. Natural Power doğal gaz ile % 95 daha az PM, % 95 daha az 
CO2 emisyonu,% 90 daha az NO2 ve kabin içinde en iyi akustik konforu sağlarsınız. LNG  ile 
1600 km’ye kadar menzil ve birinci sınıf  sürüş konforunu yeni kabin ile deneyimlersiniz. 
Natural Power, doğayla maksimum bağlantı ve en iyi temas anlamına gelir.

PERFORMANS MI YOKSA 
ÇEVREYE SAYGI MI ?

DRIVE THE NEW WAY.
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fonksiyonu gereksiz sosyal 
temasları da azaltarak ko-
ronavirüs pandemisi döne-
minde enfeksiyon riskini 
düşürüyor. Yakıt şirketleri 
ise bu platformu kullanarak 
müşterilerine araç yıkama 
gibi ihtiyaç duydukları farklı 
hizmetleri de sunabiliyorlar. 
Bağımsız bir platform olan 
PACE bütün yakıt şirketle-
rine, POS sistemi sunucula-

şekilde, araç takip ve izle-
me, tahmini varış süre-

sinin belirlenmesi, 
yakıt alım istas-

yonlarının plan-
lanması gibi hizmetleri 

sunuyor. Aynı zamanda 
sürücü için en etkin rotayı be-

ULUSLARARASI taşıma-
cılıkta nakitsiz yol yardım 
hizmetleri alanında hizmet 
veren DKV, dijitalleşmede 
ciddi bir adım atarak bağım-
sız mobil ödeme platformu 
PACE şirketinden hisse satın 
aldı. DKV ve PACE arasında 
stratejik ortaklık üzerinde 
anlaşmaya varılması ardından 
DKV bu şirkette azınlık his-
sesi sahibi oldu.

Temassız ödeme riski 
düşürüyor

Merkezi Almanya’nın 
Karlsruhe kentinde bulunan 
start-up şirket, bağlantılı 

DKV Euro Service, ulusla-
rarası taşımacılık faaliyetleri 
yürüten nakliyeciler için 
yeni bir kolaylığı hayata 
geçirdi. Böylece anlık ve-
ri aktarımları sağlayan tele-
matik sistem uygulamaların-
da yeni bir sayfa açan DKV, 
hizmete sunduğu DKV Live 
portalı ile lojistik süreçlerin-
de önemli ölçüde operasyonel 
kolaylık sağlayacak.

DKV Live portalı, sürü-

araç hizmetleri teknoloji-
lerinde öncülük yapıyor. 
Şirketin ana ürünü olan 
“Bağlantılı Yakıt Ödeme” 
sayesinde sürücüler yakıt ö-
demelerini benzin istasyon-
larında doğrudan akıllı tele-
fonlarından yapabiliyorlar. 
Böylece kasa kuyruklarında 
beklemeleri gerekmiyor ve 
e-makbuzları telefonlarına 
geliyor. Temassız ödeme 

cünün 
a r a ç 
k u l l a n m a 
ve dinlenme za-
manlarına uygun 

nucuyla yaptığımız stratejik 
ittifak, yakıt endüstrisinde 
hızla gelişen dijitalleşme sü-
recimizi müşterilerimiz ve iş 
ortaklarımızla birlikte başa-
rıyla şekillendirmemize yar-
dımcı olacak.”

PACE Genel Müdürü Dr. 
Martin Kern ise, “DKV ile 
gerçekleştirdiğimiz bu ortak-

DKV Live kutusunun filo yö-
netim arayüzüne (FM) bağ-
lanması ile sistemin ayrıcalık-
larından yararlanılabiliyor.

Bu yeni gelişmeyi değerlen-
diren DKV Mobility Services 
CEO’su Marco van Kalleve-
en şunları söyledi: “Bugün 

lık son birkaç yılda bağlantılı 
yakıt ödeme platformunu ge-
liştirirken doğru adımlar at-
mış olduğumuzu gösteriyor. 
Avrupa’nın pazar lideriyle bu 
yenilikçi alanda iş birliği yap-
mayı sabırsızlıkla bekliyoruz. 
DKV ile birlikte mobil öde-
mede lider bir platform oluş-
turacağız” dedi.

binek araçlarda standart olan 
dijital çözümler DKV LIVE 
ile ticari araçlar ve taşımacılık 
sektörü için de uygulanır hale 
geliyor. Artık teslimatların ve 
araç filosunun gerçek zamanlı 
olarak takibi daha kolay ola-
cak. Tahmini varış zamanının 
tam olarak önceden bilinmesi 
teslimat işinin şeffaflığını 
önemli ölçüde artırabilecek, 
maliyetleri ve karbondioksit 
salınımını azaltacak.”

rına, orijinal donanım üre-
ticilerine açık ve Avrupa’da 
yakıt endüstrisinin dijital-
leşme sürecinde ana tekno-
loji olma yolunda ilerliyor.

Marco van Kalleveen:
‘Dijitalleşme alanımızı 

genişletiyoruz’
Yapılan yatırımla ilgi-

li olarak DKV Euro Ser-
vice CEO’su Marco van 
Kalleveen şunları söyledi: 
“PACE’den hisse alarak di-
jitalleşme alanımızı geniş-
letiyoruz. Bağlantılı Araç 
Hizmetleri teknolojilerinde 
önde gelen bir hizmet su-

lirlerken, aracın doluluk du-
rumu ve özel indirimler su-
nan yakıt istasyonları gibi 
etkenleri de değerlendiriyor.  

Böylece bütçenin en verim-
li şekilde kullanılmasına yar-
dımcı bir planlama kolaylıkla 
yapılabiliyor. Küçük ebatlı 

DKV Mobil Ödeme Platformu 
PACE’in Hissedarı Oldu
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DKV dijitalleşme yönünde önemli bir yatırım 
yaparak “Bağlantılı Yakıt Ödeme” teknolojisinin 
sahibi PACE şirketinin hissedarı oldu.

DKV Live portalı sürücünün araç kullanma ve dinlenme zamanlarına 
göre takip ve izleme, tahmini varış süresi hesaplama hizmetleri sunuyor; 
en etkin rotayı belirliyor ve yakıt almak için durulacak yerleri planlıyor.

DKV Live Nakliyecilerin Hayatını Kolaylaştıracak

8 ayda toplam ihracat 102 
milyar 478 milyon dolar 
olurken, otomotiv ihracatı 
da geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 27.2 düşüşle 14 
milyar 536 milyon dolar ola-
rak  gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi (TİM), ağustos ayı geçici 
dış ticaret verilerini açıkla-
dı. Genel Ticaret Sistemi’ne 
(GTS) göre ihracat ağustos-
ta geçtiğimiz yılın ağustos 
ayına göre yüzde 5,7 düşüşle 
12 milyar 463 milyon dolar 
olurken, otomotiv ihracatı 
Ağustos ayında bir önceki 
yılın aynı dönemine kıyasla 
yüzde 11.3 düşerek  1 milyar 
544 milyon dolar olarak ger-
çekleşti. Geçen Ağustos’ta o-
tomotiv ihracatı 1 milyar 740 
milyon dolar düzeyinde idi. 
Türkiye’de sektör bazında ih-
racatın lideri olan otomotiv 
sektörü Ağustos ayında ikinci 
sıraya düşerken, hazır giyim 
sektörü yaklaşık 1 milyon do-
larlık farkla ilk sırada yer aldı.

Otomotivde 8 aylık düşüş 
yüzde 27.2

TİM tarafından açıkla-
nan verilere göre yılın başın-
dan bu yana geçen sekiz ay-

“Türkiye’nin ihracatı çoğu 
ülkeye göre iyi yolda”

TİM Başkanı İsmail 
Gülle,yeni normalde uluslara-
rası ticarette daralmalarını ya-
şanabileceğini yaptıkları pro-
jeksiyonlarda öngördüklerini 
ve 2020’nin ilk iki çeyreğinde 
Türkiye ekonomisinin bek-
lentilerin üzerinde büyüme 
rakamına ulaştığını belirterek  
şunları söyledi: “2020’nin ilk 
çeyreğinde ülkemiz, yüzde 
4,5’luk büyüme oranıyla gerek 
OECD ülkeleri gerekse G-20 
ülkeleri arasında en yüksek 
büyüme oranını yakalayan 
ülke oldu. Pandeminin etki-
sini giderek artırdığı ikinci 
çeyrek verileri de Türkiye’nin 
pek çok ülkeye göre olum-
lu performans sergilediğini 
gösteriyor. Bu yılın ikinci 
çeyreğinde; ABD yüzde 31,7, 
Birleşik Krallık yüzde 22,8, 
İspanya yüzde 22,2, Fransa 

yüzde 19,2, Avrupa Birliği 
ülkeleri ise ekonomisinde or-
talamada yüzde 14,1 daralma 
kaydetti. Aynı dönemde ülke-
miz ekonomisi, beklentilerin 
üzerinde performans göste-
rerek yüzde 9,9 küçülmeyle 
karşı karşıya kaldı. Tüm bu 
veriler, ülkemizin üretime ve 
ihracata dayalı büyüme mo-
delindeki başarısını gözler 
önüne seriyor. Küresel ticaret 
penceresinden bakıldığında 
ise, ülkemizin ihracatının 
çoğu ülkeye göre olumlu bir 
seyir izlediği görülüyor. Yılın 
ilk yedi aylık döneminde ül-
kelerin ihracatını incelediği-
mizde; Norveç’in ihracatının 
yüzde 24, Hindistan’ın ihra-
catının yüzde 22, Japonya’nın 
ihracatının ise yüzde 16 düş-
tüğünü görüyoruz”.

85 ülkeye 
ihracat 

516 milyon 
dolar arttı

Türkiye 
küresel tica-
retteki olumsuz 
tabloya rağmen a-
ğustos ayın-
da 85 

ülkeye ihracatını 516 milyon 
dolar artırmayı başardı. Bu 
85 ülkenin 51’inde artış yüz-
de 10’un, 22’sinde ise yüzde 
50’nin üzerinde gerçekleşti. 
Bu ülkeler arasında, geçtiği-
miz yılın ağustos ayına göre 
64,2 milyon dolar ihracat 
artışıyla ABD, 59,3 milyon 
dolar ihracat artışıyla Belçika 
ve 35,7 milyon dolar ihracat 
artışıyla İsrail dikkat çekti.
Solunum cihazları ihracatı 

yüzde 4097 arttı
Kovid-19 ürünleri ihra-

catı, ağustos ayında da 
hız kesmedi. Geçti-
ğimiz yılın aynı 
ayına gö-
r e ; 

Solunum Cihazları yüzde 
4097, Maske ve Önlük yüz-
de 641, Tanı Kitleri yüzde 
178, Dezenfektan ihracatı 
ise yüzde 47 artış gösterdi. 
Toplam Tıbbi Ürün ihracatı 
ise yüzde 312 artışla 76 mil-
yon dolar olarak gerçekleşti. 
Yılın ilk sekiz aylık döne-
minde ise toplam tıbbı ürün 
ihracatı 530 milyon dolara 
ulaşırken;2019 yılının ilk 
sekiz ayına göre, yüzde 208 
a r t ı ş sergiledi.

Kovid-19 Sürecinde Türkiye’nin İhracat Raporu
TİM’in açıkladığı verilere göre toplam ihracat 
Ağustos 2020’de geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 5.7 düşüşle 12 milyar 463 
milyon dolar olarak gerçekleşirken, otomotiv 
ihracatı da yüzde 11.3 gerileyerek 1 milyar 
544 milyon dolar oldu.

da otomotiv ihracatı geçen 
yılın sekiz aylık toplamına 
kıyasla yüzde 27.2 gibi bir 
düşüşle 14 milyar 536 mil-
yon dolar düzeyinde gerçek-
leşti. Geçen yılın ilk sekiz 
ayında toplam otomotiv 
ihracatı 19 bin 954 milyon 
dolar idi.
Bir yıllık ihracat toplamında 
otomotivin payı yüzde 15.2

Otomotiv ihracatına son 
12 aylık toplamı üzerinden 
bakıldığında da geçen bir 
yılda ihracatın bir önceki dö-
neme kıyasla (30 milyar 716 
milyon dolar) yüzde 18.1’lik 
düşüşle 25 milyar 168 mil-
yon dolar olarak gerçekleştiği 
görülüyor. Otomotiv ihraca-
tının toplam ihracat içindeki 
payları ise Ağustos 2020’de 
yüzde 12.4 olurken, ilk se-
kiz ayda yüzde 14.2 ve son 
bir yıllık  toplamda da yüzde 
15.2 oldu.



LOJİSTİK

7
EYLÜL 2020

KORONAVIRÜSE bağlı mev-
cut durum ve bu duruma bağ-
lı o larak katılımcı firmaların 
çoğun luğundan alınan geribil-
dirimler nedeniyle EKO MMI 
Fuarcılık Ltd. Şti. logitrans 
Fuarı’nı Kasım 2021’e erteledi-
ğini duyurdu.

Yapılan açıklamada koruma 
ve hijyen tedbirleri çerçevesinde 
bir fuar gerçek leştirmek müm-
kün olsa da pek çok ülkede yeni 
seyahat kısıt lamalarına yönelik 
gelişmelerin planlamanın yeni-
den gözden geçirilmesini gerek-
tirdiği ifade edildi.

Messe München Yönetim 
Kurulu Üyesi Gerhard Ger-

ÜLKEMİZİN bulunduğu 
coğrafyanın avantajları sayesin-
de transit taşımacılıkta dünya 
genelinde bir ‘aktarma noktası’ 
olmasının önemini dile geti-
ren Uluslararası Taşımacılık 
ve Lojistik Hizmet Üretenleri 
Derneği UTİKAD, 2019 yı-
lında yayınladığı Lojistik Sek-
törü Raporu’nda bu konuya 
yer vermişti. Sektör temsilcileri 
ile gerek çalışma grupların-
da gerekse kamu tarafından 
düzenlenen toplantılarda bir 
araya gelen UTİKAD, transit 
taşımacılık özelinde bir rapor 
hazırlanması ile ilgili çalışma-
larını hızlandırdı. UTİKAD, 
“Türkiye’de Transit Taşımacı-
lık: Gelişim Alanları” raporu-
nu 21 Ağustos 2020 tarihinde 
üyeleri ile paylaştı.

UTİKAD Transit Taşıma-
cılık Odak Grubu’nun çalışma-
ları doğrultusunda UTİKAD 
Sektörel İlişkiler Departmanı 
tarafından hazırlanan rapor 
ile transit taşımacılığın Türki-
ye’deki mevcut durumu ince-
lendi. Raporda aynı zamanda 
transit taşımacılıkta darboğaz 
yaratan noktalar tespit edilerek 
bunların giderilmesine yönelik 
çözüm önerileri sunuldu.

Türkiye’de transit taşıma-
cılığı düzenleyen mevzuata ve 
uygulamalara yer verilen rapor-
da ayrıca Türkiye’nin entegre 
olduğu taşımacılık koridorları 
ile Türkiye’yi transit taşıma-
cılık alanında avantajlı kılacak 
altyapı yatırımları ve projele-
rine de değinildi. Türkiye’nin 
uluslararası transit taşımacılık-
ta daha rekabetçi koşullara sa-

ritzen, “Bu dinamik duruma 
uyum sağlayarak logitrans 
Türkiye Fuarı’nı yeniden plan-
ladık ve 10-12 Kasım 2021 ta-
rihleri arasında İstanbul Fuar 
Merkezi’nde düzenleyeceğiz. 
Mevcut Kovid-19 şartları al-
tında bu yıl Kasım ayında en-
düstrinin beklentilerini karşı-
layamayabilirdik” dedi.

logitrans Türkiye, 2021 yı-

hip olmasını sağlayacak gelişim 
alanları tespit edilerek bu alan-
lara yönelik önerilere yer veri-
len raporda UTİKAD Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve Gümrük 
ve Antrepo Çalışma Grubu 
Başkanı Berna Akyıldız tara-
fından Dubai’ye yapılan saha 
ziyaretinde elde edilen verilere 
de yer verildi.

Türkiye’de transit
taşımacılığın potansiyeli 

büyük
Türkiye’nin dış ticaret faali-

yetlerinde denizyolu, demiryo-
lu, karayolu ve havayolu taşıma 
türlerinin tümünden ve kom-
bine taşımacılıktan yararlanı-
lıyor. Gelişmiş karayolu filosu, 
sivil havacılık sektörüne yapı-
lan yatırımlar, son dönemde 
öne çıkan demiryolu yatırımla-
rı, dış yatırım çeken limancılık 
sektörü, Türkiye Lojistik Mas-
ter Planı çalışmaları gibi un-
surlar ve gelişmeler ülkemizin 
gelişmiş bir taşımacılık altyapı-
sına sahip olmasını sağlıyor. 

Türkiye’nin coğrafi olarak 
kıtaların birbirine yaklaştığı ve 
tarihsel olarak da ticaret ve ula-
şım yollarının kesiştiği bir yerde 
konumlanmış olması taşımacı-
lık alanında avantajlar sunuyor. 
Ancak, gerek Avrupa ülkelerine 
ve gerekse Ortadoğu ile Asya ül-
kelerine yakın konumuna ve bu 
ülkelere yönelik etkin taşıma-
cılık ağına rağmen Türkiye’de 

lında her zaman olduğu gibi 3 
günlük fiziki bir etkinlik olarak 
düzenlenecek. Fuar, lojistik, ha-
va kargo ve tedarik zinciri top-
luluğunu İstanbul’da bir araya 

transit taşımacılık henüz gerçek 
potansiyelini ortaya koymaktan 
uzak görünüyor. 

Türkiye ve uluslararası 
taşımacılık koridorları

Ülkeler arası dış ticaretin ve 
taşımacılık faaliyetlerinin ko-
laylaştırılması amacıyla ulaştır-
ma koridorları oluşturuluyor. 
Türkiye’nin gerek üç kıtanın 
birbirine yakınlaşmış bir nok-
tada konumlanmış olması ge-
rekse dünyanın üretim alanları 
olarak öne çıkan doğu ülkeleri 
ile bu ülkelerde üretilen eş-
yaların temel pazarları konu-
munda yer alan batı ülkeleri 
arasında yer alması ülkemizin 
transit taşımacılığa vermesi ge-
reken önemi vurgular nitelikte. 
Uluslararası ulaştırma koridor-
larının geçeceği ülkeler, yani 
güzergah belirlenirken ticaret 
hacmi ve dengesi, geçiş süresi, 
geçiş maliyeti, çevresel etkiler, 
yük güvenliği ve iş emniyeti 
kriterleri göz önüne alınıyor. 
Bu bağlamda ülkemizin dahil 
veya yakın olduğu ulaştırma 
koridorlarından taşınacak yük-
lerin ülkemiz üzerinden transit 
olarak taşınmasında gerekli 
fiziki ve mevzuat altyapısının 
hem geçiş süresinde hem de 
geçiş maliyetinde alternatif ül-
kelerden daha rekabetçi şartlar 
sunuyor olması gerekiyor. 

Türkiye’de tüm taşıma 
modlarından yararlanılabiliyor 

getirecek ve bu suretle bir buluş-
ma, bağlantı kurma, öğ renme ve 
yeni iş fırsatları yaka lama plat-
formu oluşturacak.

EKO MMI Fuarcılık Ltd. 
Şti. İdari Direktörü İlker Al tun 
konuya ilişkin şunları söyledi: 
“Uluslararası tedarik zinciri yö-
netimi, hayati öneme sahip olan 
tıbbi malzeme ve malların hızlı 
ve güvenli şekilde taşınması da 

olması transit taşımacılık faali-
yetleri için avantajlar sunuyor. 
Demiryolu ve karayolu ile As-
ya ve Orta Doğu ülkelerinden 
getirilen yüklerin ülkemizin li-
manlarında elleçlenerek Akde-
niz ile tüm dünyaya taşınması 
mümkün görünürken Avrupa 
ve Asya ülkeleri arasında hem 
karayolu hem de demiryolu ile 
yapılacak kesintisiz taşımacılık 
için doğal bir köprü konumun-
da bulunuyor. 

Pan Avrupa Koridorları: 
1990 yılında Avrupa Birliği 
toplantılarında ortaya konan 
“Avrupa için Taşıma Politika-
ları” vizyonu çerçevesinde 1991 
yılında yapılan Pan-Avrupa 
Taşıma Konferansı’nda Prag 
Deklarasyonu yayınlanmıştır. 
Pan-Avrupa, AB ile komşu ül-
keleri birleştiren bir projedir. 
Türkiye 4. Koridorda (Berlin/
Nüremberg-Prag-Budapeşte 
Köstence/Selanik/İstanbul) 
yer alıyor. 

TEM Ağı: Birleşmiş Mil-
letler Avrupa Ekonomik 
Komisyonu’nun bir bölgesel 
iş birliği projesi olan TEM 
Ağı yaklaşık 25 bin kilomet-
reden oluşmakta olup bu 
ağın yaklaşık 7 bin kilomet-
resi Türkiye’den geçiyor. Ağ 
Türkiye’de Kapıkule’den baş-
layıp doğuda Sarp ve Gürbulak 
sınır kapılarına, güneyde ise 

dahil olmak üzere küresel ticareti 
destekleme konusunda son de-
rece önemli bir rol üstlenmiştir. 
Tedarik zinciri topluluğunun 
yüz yüze olduğu fırsatların bu 
krizden daha güçlü, daha mo-
dern ve gelecekteki şoklara daha 
di rençli olacak şekilde çıkacağına 
inancım tamdır. Sektörün tüm 
temsilcilerini Kasım 2021’de 
İstanbul’da yeniden ağırlamayı 
sabırsızlıkla bekliyorum.”

Cilvegözü ve Habur sınır kapı-
larına kadar uzanıyor. 1977’de 
oluşturulan TEM Ağı’nın 
üye ülkeleri Avusturya, Bosna-
Hersek, Bulgaristan, Çekya, 
Ermenistan, Hırvatistan, İtal-
ya, Gürcistan, Litvanya, Ma-
caristan, Polonya, Romanya, 
Slovakya, Slovenya ve Türkiye.

TRACECA: Avrupa ve 
Asya’yı Kafkasya üzerinden bir-
birine bağlayan TRACECA’nın 
temeli 1993 tarihinde Brüksel’de 
düzenlenen bir konferans’ta 
atılmış olup üyeleri Avrupa Ko-
misyonu, Azerbaycan, Bulga-
ristan, Ermenistan, Gürcistan, 
İran, Kazakistan, Kırgızistan, 
Moldova, Romanya, Tacikistan, 
Türkiye, Özbekistan ve Ukray-
na. TRACECA koridoru Doğu 
Avrupa Ülkeleri olan Bulgaris-
tan, Romanya ve Ukrayna’dan 
başlamakta olup Türkiye üze-
rinden Gürcistan’daki Poti ve 
Batum Limanları’na ulaşmakta, 
Hazar feribotları Orta Asya 
devletlerini demiryolu ağları ile 
koridora dahil ediyor. 

TEN-T: TEN-T ağı, 1993 
yılında AB’nin Maastricht An-
laşması ile ortaya koyduğu bir 
ulaştırma ağıdır. Bu ağa kara-
yolu, demiryolu, denizyolu, iç 
suyolu, limanlar ve havaliman-
ları dahil olup ağın amacı Avru-
pa ölçekli olarak taşımacılıkta 
karşılaşılan sorunları gidermeyi 

“Uluslararası logitrans 
Transport Lojistik Fuarı”, EKO 
MMI Fuarcılık Ltd. Şti tarafın-
dan 10-12 Kasım 2021 tarihleri 
arasında İstanbul Fuar Merkezi 
9. ve 10. Salonlarda 14. kez dü-
zenlenecek. Av rupa ile Yakın 
Doğu arasında önemli bir köp-
rü oluştu ran logitrans; lojistik, 
telema tik ve taşımacılığın tüm 
değer zincirindeki geniş ürün ve 
hiz met yelpazesini içeriyor.

amaçlıyor. Türkiye’nin TEN-
T ağının bir parçası olabilmesi 
için “Ulaştırma Altyapı İhti-
yaçlarının Değerlendirilmesi 
(TINA) Projesi” gerçekleşti-
rilmiş olup proje kapsamında, 
Türkiye’nin karayolu, demir-
yolu, denizyolu ve havayolu 
olarak tüm ulaşım modları in-
celendi, her mod için çekirdek 
ağ tanımlaması yapıldı. 

Viking Treni: Viking Treni i-
le Baltık Denizi ile Karadeniz’in 
birbirine bağlanması amaçla-
nıyor. Bir kombine taşımacı-
lık projesi olan Viking Treni 
Klaipeda, Odessa ve İliçevski 
Limanlarını demiryolu ile bağlı-
yor. Proje ile Orta Doğu ve Orta 
Asya ülkelerinden gelen yükle-
rin Türkiye üzerinden Avrupa 
ülkelerine taşınması mümkün. 

Kuşak ve Yol Girişimi: Çin 
tarafından ilk kez 2013 yılında 
duyurulan Kuşak ve Yol Giri-
şimi Asya ve Avrupa arasında 
ulaştırma ve ticaret altyapısı 
kurmayı amaçlamaktadır. 65 
ülkeyi ve önümüzdeki 10 yıllık 
dönemde 2,5 trilyon ABD Do-
ları tutarına ulaşması beklenen 
ticaret hacmini kapsayan girişi-
min iki önemli ticaret koridoru 
bulunuyor: İpekyolu Ekono-
mik Kuşağı ve Deniz İpekyolu. 
Türkiye bu güzergahta Çin-
Merkez ve Batı Asya Koridoru 
üzerinde konumlanıyor. 

logitrans Türkiye Ertelendi 
Yeni Tarih 10-12 Kasım 2021

UTİKAD’tan Türkiye’de 
Transit Taşımacılık 
Değerlendirmesi

EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti., 11-13 Kasım 2020 tarihleri arasında İstanbul 
Fuar Merkezi’nde yapılması planlanan Uluslararası logitrans Transport 
Lojistik Fuarı’nın Kovid-19 pandemisi nedeniyle ertelendiğini duyurdu. 
Bir sonraki 3 günlük fiziki logitrans Fuarı İstanbul Fuar Merkezi’nde 10-
12 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet 
Üretenleri Derneği UTİKAD,  “Türkiye’de 
Transit Taşımacılık: Gelişim Alanları” raporunu 
paylaşarak önerilerini belgeledi.   
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Uluslararası Nakliyat) dere-
ceye giren yöneticiler oldu.  

Nuhoğlu: “Taşımacıların 
hayati önemi ortaya çıktı”

Törene katılan UND Yö-
netim Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu, konuşmasına pan-
demi döneminde taşımacıla-
rın ve sürücülerin ne kadar 
kutsal bir meslek icra ettikle-
rinin ortaya çıktığını söyleye-
rek başladı.  

Yeni zorlukların iş dün-
yasına ve tüm alanlara yan-
sıdığını aktaran Nuhoğlu, 
sürücülerin de bu dönemde 
ne kadar önemli bir görevi 
yerine getirdiğinin anlaşıldı-
ğını kaydetti. Nuhoğlu, “Bu 
meslek, gerçekten çok kutsal 
bir meslek, tıpkı sağlıkçıları-
mız gibi, alkışlanmayı sonuna 
kadar hak eden bir meslek. 
UND olarak, biz bu süreçte 
de, her zaman sadece taşıma-
cılarımızın değil, sürücüleri-
mizin de birebir yanlarında 
olmaya, onları krizde dahi ya-

ULUSLARARASI Nakli-
yeciler Derneği (UND) ve 
Uluslararası Karayolu Taşı-
macılığı Birliği (IRU) işbirli-
ğinde her yıl geleneksel olarak 
gerçekleştirilen IRU Profes-
yonel Sürücü Onur Nişanı, 
UND-IRU Yılın Sürücüsü 
Ödülleri ve IRU Karayolu 
Taşımacılığı Tepe Yönetici-
si Ödülü, 16 Eylül’de UND 
Dernek binasında yapılan tö-
renle sahiplerini buldu. Pan-
demi nedeniyle sosyal mesafe 
kurallarına uyularak gerçek-
leştirilen törende sadece de-
receye girenler yer aldı. 

48 profesyonel TIR sü-
rücüsü arasından seçilen en 
başarılı 1 sürücüye verilen 
UND-IRU Yılın Sürücüsü 
Ödülü bu yıl, salgın şartla-
rının getirdiği ek zorluklara 
dikkate alınarak 3 sürücüye 
verildi.  Yılın Sürücüleri ola-
rak ödül kazananlar; Orkun 
Uluslararası Nakliyat’tan Şa-
ban Yamak birinci, Aladağ 
Lojistik Gümrükleme’den 
Burhan Aydın ikinci, Demir 
Uluslararası Nakliyat’tan 

Mustafa Karademir üçün-
cü oldu. UND İcra Kurulu 
Başkanı Alper Özel ve UND 
Yönetim Kurulu Üyesi Mu-
hittin Ocak dereceye giren 
sürücülere ödüllerini ve pla-
ketlerini takdim etti. 

Etkinlikte, meslek ilkeleri-

ne saygılı, kurumsallığa önem 
veren, temsil ettiği sektörü 
ileri taşıma vizyonuna sahip 
bulunan ve bunu tüm çalış-
malarıyla ortaya koymuş olan 
5 yöneticiye IRU-UND Yılın 
Tepe Yöneticisi Ödülleri ve-

rildi. Şehri Hatipoğlu (Genç 
Tur Uluslararası Nakliyat), 
Muhittin Ocak (Ocak Trans 
Uluslararası Nakliyat), Sefa 
Ezgin (Gökbora Uluslarara-
sı Nakliyat), Murat Cömert 
(Transer Uluslararası Taşı-
macılık) ve Onur Kılıç (Kılıç 

“IRU tarafından dünya ça-
pında sürücülere verilen bu 
özel ödülü 20 yıldır Derneği-
miz organize ediyor. Araçları 
güvenli şekilde kullanmak, 
çalışmakta oldukları şirketle-
re ve meslek kurallarına bağ-
lılık göstermek gibi önemli 
alanlarda firmaları tarafından 
aday gösterilen Türk sürücü-
ler, üstün performanslarıyla 
ülkemizin uluslararası imajı-
nı da güçlendiriyor.

Törene katılan IRU Tür-
kiye ve Ortadoğu Daimi 
Temsilcisi Adrian Albu, sü-
rücülere ve yöneticilere yöne-
lik yaptığı konuşmada, şun-
ları söyledi: “Bugün en zor 
şartlarda gerçekleştirdiğiniz 
sorumlu davranışla tedarik 
zincirinin devam etmesini 
sağladığınız için teşekkür 
ederiz. Karayolu taşımacılık 
sektörü Koronavirüsten en 

çok etkilenen sektörlerden 
biriydi, bunun nedeni uygu-
lamaya konulan kısıtlama-
lardı. Bu kısıtlamalar nakli-
yecileri mali açıdan sıkıntıya 
soktu, gelir akışları aksadı, 
dünyada birçok firma iflas et-
ti. Karayolu yük taşımacılığı 
sektörünün küresel ölçekte 
yıllık ciro kaybının 550 mil-
yar Avro’yu geçeceği, yıllık 
daralmanın % 18’i geçebile-
ceği tahmin ediliyor.”

IRU olarak hükümetlere 
sundukları öneride, karayo-
lu taşımacılık sektörü için 3 
temel noktaya odaklanılma-
sı gerektiğini anlattıklarını 
belirten Albu, bunları şöyle 
sıraladı: Sürücülerin emni-
yetini sağlamak, tedarik zin-
cirinin sürdürülebilirliğini 
sağlamak ve karayolu taşıma-
cılarının işlerini devam ettir-
mesini sağlamak. ratılan suni engellerden kur-

tarmaya gayret ettik” dedi. 
“Elbette, sadece sürücüle-

rimiz değil, ekonomimizin 
belkemiği olan, ticaretimizin 
ana kahramanları olan ‘Taşı-
macılarımızı’ da alkışlamamız 
gerekiyor” diyen Nuhoğlu, 
“Bu sektörde yıllardır var ola-
bilmek başlı başına bir başa-
rıyken, onlar sektöre kattık-
ları değerle; eğitime, çevrenin 
korunmasına, sektörün say-
gınlığına sağladıkları katkılar 
ile bizlere örnek oluyorlar” 
ifadelerini kullandı.

5 kıtada 100 ülkeden 170 
meslek örgütünü çatısı al-
tında toplayan ve dünya ça-
pında uluslararası karayolu 
taşımacılığı sektörünün çı-
karlarını savunan uluslararası 
bir kuruluş olan Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Birliği 
IRU’nun aktif bir üyesi olan 
UND adına söz alan İcra Ku-
rulu Başkanı Alper Özel de 
törenle ilgili şunları söyledi: 

Başarılı Şoför ve Yöneticilere Ödül
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40 ülkeden 1.200’ün üzerinde profesyonel sürücü içerisinde 
48 Türk sürücü IRU Profesyonel Sürücü Onur Nişanı ödülünü almaya 
hak kazanarak, IRU üyesi dernekler arasında ilk sıralarda yer aldı. 
Kazananlar UND dernek merkezinde gerçekleştirilen törenle açıklandı. 
Törende UND-IRU Yılın Sürücüsü Ödülü ve IRU Tepe Yöneticisi Ödülleri 
de sahiplerini buldu. 

UND-IRU Yılın Sürücüsü Ödülü’nün birincisi 
Orkun Uluslararası Nakliyat’tan Şaban Yamak (üstte) ve 

ikinci Aladağ Lojistik Gümrükleme’den Burhan Aydın (altta)

UND-IRU Yılın Tepe Yöneticileri Ödülü’nü
almaya hak kazananlar. 

DKV Euro Service müşterile-
ri artık Bulgaristan’da da geçiş 
ve otoyol ücretlerini, Avru-
pa’daki bütün önemli paralı 
yolların ücretlerini tek kutu 
ile ödeyebilmeleri için tasarla-

nan DKV Box Europe kutusu 
ile ödeyebilecekler. DKV Box 
Europe, düzenli olsun veya ol-
masın Bulgaristan’dan geçen 
uluslararası nakliyeciler için 
tek kutu ile çözüm sunuyor.

DKV Box Europe Bul-
garistan dışında Almanya, 
Belçika, Fransa, Avusturya, 
İspanya, Portekiz, yanı sıra 
Warnow Geçişi (Almanya), 
Heren Tüneli (Almanya) 
ve Liefkenshoek Tüneli’nde 
(Belçika) geçerli. Çok yakın-
da ise Macaristan ve İtalya’da 
geçerli olacak! DKV, bu ku-
tunun yakın gelecekte Avru-
pa’daki bütün önemli geçiş 
ücretlerini ödemesi için ça-
lışmalarını hızla sürdürüyor.

DKV Euro Service Türkiye 
Ülke Müdürü Deniz Çokcoş 
Sezer, konuyla ilgili olarak, 
“DKV Bulgaristan’da zaten 
mevcut operatörle iş birli-

ği içinde geçiş ücreti ödeme 
çözümleri sunuyordu. Şim-
di Bulgaristan’da doğrudan 
DKV Box Europe kutusunu 
kullanarak çok daha hızlı ve 
kolayca ödeme seçeneğini 
müşterilerimize sunarak ope-
rasyonlarını ciddi anlamda 
kolaylaştırmış olmaktan gu-
rur duyuyoruz” dedi.

Bulgaristan yakın zaman-
da bütün otoyollarda ve 
ulusal yollarda uyduya dayalı 
geçiş ücret sistemini devreye 

soktu. Bulgaristan’da bütün 
araçlar geçiş ücretine tabi. 
Geçiş ücretleri gidilen me-
safeye, aracın hava kirletme 
sınıfına, dingil sayısına, ara-
cın ağırlığına ve kategorisine 
göre değişiyor. Bulgaristan 
Orta Avrupa ve Orta Do-
ğu arasında önemli bir geçiş 
ülkesi olarak kabul ediliyor. 
Avrupa’ya giden birçok ula-
şım koridoru Karadeniz kıyı-
sındaki bu Balkan devletinin 
topraklarından geçiyor.

DKV Box Europe Artık Bulgaristan’da da Geçerli
Uluslararası nakliyecilerin Avrupa’daki bütün önemli paralı yolların 
ücretlerini tek kutu ile ödeyebilmeleri için hizmete sunulan DKV Box 
Europe kutusu artık Bulgaristan’da da geçerli. 

DKV Euro Service Türkiye 
Ülke Müdürü 

Deniz Çokcoş Sezer
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INTERMAX Logistics Yönetim 
Kurulu Başkanı Savaş Çelikel, hem 
yurt içi hem de yurt dışında ısı 
kontrollü araçların kesintisiz çalış-
tığını açıkladı. Çelikel, dondurul-
muş ürün taşımacılığının yılsonun-
da Türkiye ve Avrupa’da tarihinin 
en yüksek seviyelerine ulaşabilece-
ğini söyledi. 

Pandemi süreci, insanların sosyal 
yaşamlarında olduğu gibi tüketim 
alışkanlıklarında da değişime neden 
oldu. Özellikle bu dönemde dışa-
rıda yeme-içme oranı azaldı. Daha 
pratik olduğu düşüncesiyle, evlerde 
dondurulmuş ve hazır gıdaların kul-
lanımı artış gösterdi. 

Bu durum lojistik sektöründe 
de farklı bir hareketliliğe sebep ol-
du. Soğuk zincir taşımacılığı yapan 
lojistik şirketlerinin ısı kontrollü 
araçlarına olan talep en üst seviye-
ye ulaştı. 

Dondurulmuş 
ürün ihracatı artabilir 

Intermax Logistics’in Yönetim 
Kurulu Başkanı Savaş Çelikel, her 
yıl yaz döneminde ısı kontrollü 
araç talebinin arttığını ancak bu yıl 
talebin daha fazla olduğunu söyle-
di. “Özellikle tüm dünyada yeme-
içmenin evde daha fazla olmaya 
başlaması, çalışan kişilerin yemek 
hazırlamaya daha az zaman harca-
mak istemesi gibi etkenler ile don-
durulmuş ürünlere, hazır yemek-
lere, konserve gibi ürünlere talebi 
arttırdı. Dolayısıyla bu alandaki ih-
racat ve taşımalar da arttı. Intermax 
Logistics olarak halihazırda yaptı-
ğımız soğuk zincir taşımalarımızın 
yoğunluğu da bunu işaret ediyor” 
ifadelerini kullandı. 

Dondurulmuş ürün üreten fir-
maların ihracatının yılsonuna kadar 
artış gösterebileceğine dikkat çeken 
Çelikel, yurt içindeki taleplerin de 
ciddi oranda arttığını belirtti. 

İlk koronavirüs vakası görüldü-
ğünden bu yana lojistik sektörü-
nün ve soğuk zincir taşımacılığının 
ciddi bir sınav verdiğini vurgulayan 
Çelikel, “Belirli bir ısı derecesinde 
taşınması gereken ürünlerin son tü-
keticiye kadar sağlıklı ulaşabilmesi 
için, taşınma aşamasında oldukça 
dikkatli ve özenli davranılması ge-
rekiyor. Başta dondurulmuş ürünler 
olmak üzere süt, peynir, yoğurt ve et 
gibi temel gıdaların tedarik akışı bu 
dönemde daha önemli hale geldi” 
değerlendirmesinde bulundu.

Dondurulmuş Ürün 
Taşımacılığında 
Rekor Bekleniyor
Koronavirüs salgını insanların sosyal yaşamlarıyla 
birlikte tüketim alışkanlıklarını da değiştirdi. 
Hazır ve dondurulmuş gıda tüketimi en yüksek 
seviyelere ulaşırken, bu durum dolaylı olarak lojistik 
sektörünü de etkiledi.  

Intermax Logistics Yönetim Kurulu 
Başkanı Savaş Çelikel
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nın adreste olup olmadığını 
sorgulamak adına otomatik 
aramalar da yapılıyor. Müş-
teri online olarak kargosunu 
teslim alacağı zaman dilimi-
ni belirleyebiliyor, randevu 
oluşturabiliyor. Yani aslında 
müşteri kargosunu kendisi 
yönetebiliyor. Gönderilerde 
çizgi barkod yerine QR kod 
kullanıyoruz. Çubuk bar-
kodlarda illa barkod okuyucu 
gerekmesi kuryelerin işlerini 
zorlaştırmakta. QR kod kul-
lanan ilk firmayız. Bu kod 
uzaktan tutularak da okuna-
bilir, bu da teması azaltıyor. 

Bu sistem pandemi döne-
minde işimizi oldukça kolay-
laştırdı. Aynı zamanda hem 
müşterimizi hem de çalışan-
larımızı koruma altına almış 
olduk. Çünkü kullandığımız 
sistem sayesinde artık imza-
lama işlemini ortadan kaldır-
mış olduk. Artık her şeyin di-
jitalde yapıldığı bir dünyada 
imza işlemi de çevrimiçi ola-
rak halledilmekte ve gereksiz 
kâğıt tüketimini azaltmakta. 
Bunların yanında kapıya bı-
rak seçeneğini de teslimat 
seçenekleri arasına ekledik. 
Tamamen temassız teslimat 
yapıyoruz. Bu sistem aynı za-
manda alıcının müsaitlik du-
rumuna göre kargonun teslim 
edilme tarihinin düzenlen-
mesi adına da kullanılabili-
yor. Kurye ile alıcı randevula-
şabiliyor. Bu sistemin firmaya 
en büyük avantajlarından bi-
ri, gecikmelerden dolayı yaşa-
nan iade oranlarının düşmesi. 

Pandemi öncesi ve sonrası 
sektörü değerlendirir mi-
siniz? Yakın ev orta vadede 
planlarınız nelerdir?

Pandemi nedeniyle birçok 
sektör zor bir dönem geçirse 
de kargo firmalarından deği-
şime ayak uydurabilenler sı-
navı geçti. Hatta bazıları yeni 

2014 yılında Traksan Lojistik 
adıyla kurulan ve 2018 yılın-
da Bir Günde Kargo ismini 
alan şirket, bir gün içinde, ay-
nı gün içinde ya da randevulu 
olarak teslimat kargo hizmeti 
veren az sayıda organizas-

yondan  biri olarak faaliyet 
gösteriyor. İlk adımda bu üç 
teslimat modeli ile kargo da-
ğıtım hedefini gerçekleştiren. 
Bugün günlük 8 bin adet, 
aylık 250 bin kargonun işlem 
gördüğü bir şirket konumuna 
gelen Bir Günde Kargo, yerli 
sermayeli bir girişim olarak 
öne çıkıyor. 

Kuruluş amaçlarını dijital 
hayatın hızına ayak uydur-
mak olarak tanımlayan Bir 
Günde Kargo Kurucu Ortağı 
Yaşar Kımıl, dergimizin soru-
larını yanıtladı.

Kısaca şirketinizle ilgili bil-
gi verebilir misiniz? Şirketi-
niz hangi ihtiyaçları karşıla-
mak üzere kuruldu?

Kuruluş amacımız, dijital 
hayatın hızına ayak uydur-
mak. Her şeyin anlık yaşan-
dığı ve tüketildiği günümüz-
de, 1-2 dakika içinde yapılan 
alışverişin 5 gün sonra kişinin 

elinde olması kabul edilebilir 
değil. Tüketici sabah aldığı kı-
yafeti akşam gideceği yemek-
te giymek istiyor. Ya da sanal 
marketten aldığı malzemeyle 
hemen canının çektiği yeme-
ği yapmak ve yemek istiyor. 
Bu nedenle dijital hayatı tüm 
yapımıza, operasyonlarımıza, 
iş yapış biçimlerimize enteg-
re ettik ve Bir Günde Kargo 
doğdu. Bir Günde Kargo bu-
gün Türkiye’de kullanılan en 
teknolojik kargo-kurye takip 
sistemine sahip. 

Bir Günde Kargo olarak, 
standart kargo anlayışından 
uzak müşteri odaklı bir hiz-
met sunuyoruz. Teknolojiyi 

en etkin şekilde en güncel hali 
ile kullanırız. İstanbul, İzmir, 
Bursa, Antalya ve Ankara ille-
rinde ertesi gün, aynı gün kar-
go, randevulu teslimat gibi se-
çenekler ile kurumsal şirketlere 
kargo hizmeti sunuyoruz. Yani 

gün içinde kargo çıkışı olan 
bir ürünün akşam ya da gün 
içinde tüketici elinde olmasını 
sağlıyoruz. En düşük süremiz 
ortalama 1 saat 45 dakika. Bi-
zi diğer kargo şirketlerinden 
ayıran tam da bu. Zamanında 
teslimat yapmak için müşte-
rilerimizle birlikte hareket 
ediyoruz. İstiyoruz ki müşte-
rilerimiz, Bir Günde Kargo’yu 
kendi özel kargo şirketleri gibi 
görsün ve kendilerine en uy-
gun çözümü seçsinler. 

Verdiğimiz bu farklı hiz-
met sayesinde bugün, özellik-
le e-ticarette yüzde 50 gıda ve 
yüzde 50 gıda dışı tüketimde 
Türkiye’nin en büyük marka-
larıyla çalışmanın gururunu 
yaşıyoruz. 2018’de şirketimi-
zin cirosu aylık 200 bin TL 
civarındaydı. Şu an 60’ın üze-
rinde kurumsal firmaya hiz-
met veren 2 yılda cirosunu 10 
kat artıran ve sürekli büyüyen 
bir yapıya sahibiz. 

Sahip olduğunuz dijital tek-
nolojiyi ve bunun hizmetle-
rinize etkilerinden bahseder 
misiniz?

Kendimize ait özel bir ya-
zılımımız var. Hizmetimiz 
müşterimiz tarafından anlık 
izlenebiliyor. En az 2 mesajla 
ve 2 Call Center araması ile 
müşteriye 4 kez bilgilendirme 
geçiliyor. Bilgilendirme kar-
gonun nerede ve ne durumda 
olduğunu ve en nihayetinde 
kargonun nerde ne zaman 
nasıl kim tarafından alındı-
ğına dair fotoğraf ve harita 
bazlı GPS verilerini içeriyor. 
Bunların yanında kargonun 
durumu hakkında veya alıcı-

bu alanda gidilecek daha çok 
yol var. 

Pandemi sürecinde en çok 
ihtiyaç duyulan şey kuryeler 
oldu. Kimse evlerinden dışarı 
çıkmak istemedi. Bu dönem-
de kurye alımları da kargocu-
lara olan ihtiyaç da bu alana 
yapılan yatırım ve talep de 
öngörülemeyecek kadar art-
tı. Yurt genelinde irili ufaklı 
tüm yatırımcılar kargoculuğa 
yöneldi. Ancak normalleş-
me süreci ile birçok yatırımcı 
yatırımlarını ve planlarını 
değiştirdiler. Çünkü artış ay-
nı hızda devam etmedi. Bir 
Günde Kargo ise pandemi 
döneminde kapasitesini 5-6 
katına kadar çıkardı. 

Dünyada günlük teslimat 
kargo pazarını değerlendi-
rebilir misiniz?

Dünya genelinde e-ticaretin 
yaygınlaşması ve tüketicile-
rin ürün teslimatı konusunda 
artan beklentileri ile şirket-
ler özellikle lojistik alanında 
kendilerini farklılaştırmaya ve 
rekabet avantajı elde etmeye 
çalışmaktadır. Gelişmiş pazar-
lar için aynı gün teslimatın ne-
redeyse standart bir beklenti 
olduğu günümüzde, bu hizme-
tin belirli bir kalite seviyesinde 
verilememesi tüketicilerin ter-
cihlerini direkt etkilemektedir. 

Müşteri beklentilerinin karşı-
lanması için firmalar tarafın-
dan gerçekleştirilen çözümler, 
hem operasyon hem de kârlılık 
açısından ortaya çıkan bu yeni 
zorlukları aşmaya yöneliktir. 

2018 Lojistik Performansı 
Endeksi’ne (LPI) göre ilk 5 
sırada; Almanya, İsveç, Bel-
çika, Avusturya ve Japonya 
yer almaktadır. Türkiye ise, 
e-ticaret hacmi yüksek bu ül-
kelerle karşılaştırıldığında lo-
jistik gelişmişliği bakımından 
160 ülke içinde 47. sırada bu-
lunmaktadır.

Hizmet verdiğiniz depola-
ma alanı, araç ve varsa şube/
nokta yapılanmanız hakkın-
da bilgi verir misiniz? 

Bir Günde Kargo olarak 
tüm Türkiye’de adresli toplu 
dağıtımlar ve insert broşür da-
ğıtımları dağıtım hizmeti sunu-
yoruz. Bir Günde Kargo olarak 
İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara 
ve Antalya illerinde aynı gün 
kargo hizmeti sunuyoruz. İs-
tanbul (1 merkez ve 9 şube ), 
İzmir, Bursa, Ankara ve Antal-
ya illerinde şubelerimiz var.  Şu 
anda 198 kişilik bir ekibiz. 

Bir Günde Kargo’nun ürün 
toplamada kullanılan 12 kam-
yon, kargo dağıtımlarında 
kullanılan 80 hafif ticari kam-
yonet aracı, 105 motosiklet, 
50’nin üzerinde kiralık hafif 
ticari aracı bulunmakla bera-
ber, İstanbul’da 2 operasyon 
merkezi (Anadolu ve Avrupa) 
9 depo, İzmir’de 1 depo, 2 
şube, Bursa’da 1 depo, 2 şu-
be, Ankara’da 1 depo, 3 şube, 
Antalya’da 1 depo, 1 şube ile 
hizmet vermekteyiz. Yakın sü-
reçte Kayseri, Samsun, Trab-
zon, Kocaeli, Manisa, Balı-
kesir, Adana ve Mersin’de de 
şube ve depolarımız açılacak.

iş modellerini hayata geçire-
rek cirolarını artırma imkanı 
buldu. Bir Günde Kargo ola-
rak bizim 2021 hedeflerimiz 
içerisinde Türkiye genelinde 
toplamda 16 büyükşehirde 
hizmet vermek var. Mevcut 
hizmet sağlanan illerde ise 
şube sayılarını ikiye katlamayı 
planlıyoruz. 2021 yılı sonuna 
kadar en büyük hedeflerimiz-
den birisi de günlük 50 bin 
kargo taşıyor olmak, tabi bu-
nunla doğru orantılı olarak 
ciro hedefimiz ise aylık 20 
milyon TL. Ayrıca; 2021 yı-
lı sonuna kadar yaklaşık bin 
kişiye istihdam sağlamak da 
hedeflerimiz arasında.

Türkiye’de e-ticaret kargo 
hacmi aylık olarak 35 milyon 
adet bandında. Bugün hizmet 
verdiğimiz bu pazar 6 büyük 
kargo şirketi ve PTT üzerin-
den yürütülmekle beraber 
birçok yeni yerel ve ulusal 
oyuncuyu da içine dahil etti. 
Finansal olarak sektörde aylık 
işlem gören ciro ortalama 15 
milyar TL bandında. Fakat bu 
rakamlar da net verileri tam 
olarak yansıtmamakta. Hali 
hazırda instagram vb. dijital 
kanallar üzerinden yasal ola-
rak bir sürece dahil olmadan 
dönen birçok satış da mevcut. 
Bir Günde Kargo’nun pazar 
payı yüzde 5 bandında. Yani 

Korona Salgını Kargo Sektöründe 
Yenilikçi Girişimleri Büyütüyor

Bir Günde Kargo Kurucu Ortağı Yaşar Kımıl

Kargo sektöründe 
çalışan üç yönetici 
tarafından kurulan 
Bir Günde Kargo, 
özellikle Kovid-19 
kısıtlamaları sırasında 
artan hızlı kargo 
ihtiyaçlarına çözüm 
getiriyor.    
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Hakan Meriç, yaptığı açık-
lamada “Dünyada en çok 
tercih edilen lojistik firması 
olma yolunda emin adım-
larla ilerliyoruz. Yusen İnci 
Lojistik olarak ‘Gümrük-
lerde Devrim’ niteliğinde 
olan AEO, Yetkilendirilmiş 

rasyonu değil, iki havalimanı 
arasındaki lojistik akışın orta-
sında yer alan kara transferle-
rinin güvenli ve global taşıma 
kriterlerine uygun olarak, 
transit kargoların sorunsuz 
aktarılmasıydı. Bu doğrul-
tuda çalışmalarımızı, bayrak 
taşıyıcı milli hava kargo mar-
kası Turkish Cargo ile sorun-
suz bir şekilde sürdürdük ve 
operasyonda büyük bir başarı 
elde ettik” dedi.

Dünya üzerinde böyle-
sine büyük bir hacimde eşi 
benzeri olmayan bir model 
kurguladıklarını ve projeye 
özel yazılım gerçekleştirdik-
lerini söyleyen Bay; “Hazırlık 
aşamasında tüm araçlarımızı 
kayar sistem yükleme terti-
batları ile donattık, her ara-
cımıza kamera sistemi, kapı 
sensörleri ve çift takip sis-
temleri ve mobil devriyelerle 
kontrolünü sağladık. Bu saye-
de uluslararası güvenlik kuru-
luşlarından tam puan alarak 
taşıma izinlerini aldık. Ulusal 
kuruluşumuz Sivil Havacılık 
İdaresi’nden RA belgesi, Al-

TÜRKIYE ve dünyada 22 
yıldır lojistik hizmeti ve-
ren Yusen İnci Lojistik’in, 
Ticaret Bakanlığı’na yap-
tığı AEO, Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Statüsü (YYS) 
başvurusu sonrasında ba-
kanlık tarafından yapılan 
denetimler sonucunda bel-
geyi almaya hak kazandı. 
Yusen İnci Lojistik, YYS 
sertifikası ile ticaret güve-
nilirliği, iş yapma biçimi, 

ULUSLARARASI kara taşı-
macılığında faaliyet gösteren 
Ortadoğu Lojistik, gerçekleş-
tirdiği ‘Dual Hub’ operasyon-
larıyla birlikte hava kargo köp-
rüsü oluşturan ve dünyadaki 
her 20 hava kargodan 1’ini 
taşıma başarısı gösteren global 
hava kargo markası Turkish 
Cargo’nun, Atatürk - İstanbul 
Havalimanı kargo terminalle-
ri arası transfer çalışmalarına 
hız kesmeden devam ediyor.

Ön hazırlık çalışmaları 6 ay 
süren ve Nisan 2019 itibarıy-
la çalışmalarını 7 gün 24 saat 
aralıksız sürdüren Ortadoğu 
Lojistik, bu süre zarfında top-
lam 30 bin sefer gerçekleştir-
di. Bugüne kadar 500 bin ton 
yükün taşındığı operasyonda, 
dünya çevresinde 41 tura eş 
değer olan 1 milyon 650 bin 
km yol kat edildi. 16 ayda 1 
milyon 650 bin km yol kat 
edilerek 500 bin ton yükün 
taşındığı 30 bininci sefer, Or-
tadoğu Lojistik, Atatürk Ha-
valimanı personeli ve Turkish 
Cargo çalışanlarının katıldığı 
bir törenle kutlandı.  

kontrol metotları onayla-
nan Türkiye’nin 500 şirke-
tinden biri oldu.

Yusen İnci Lojistik Genel 
Müdürü Hakan Meriç, YYS 
belgesini Ticaret Bakanlığı 
İstanbul Bölge Müdürlüğü 
yetkililerinden teslim aldı. 

Projeye özel
yazılım geliştirildi

Ortadoğu Lojistik’in pro-
jeye özel geliştirdiği yazılım, 
uluslararası havacılık, güven-
lik kuruluşlarından aldığı 
sertifika ve izin belgeleri ile 
gerçekleştirdiği operasyonda, 
kuru yüklerin yanı sıra soğuk 
zincir, canlı hayvan, tehlikeli 
yük, radyoaktif yükler gibi 
her türlü malzeme uzman 
ekiplerce taşınıyor.  

Taşıma operasyonuyla ilgi-
li olarak görüşlerini bildiren 
Ortadoğu Lojistik Yöneticisi 
Ferhan Bay, “Üstlendiğimiz 
görev, sadece bir taşıma ope-

tarafından, güvenirliliği, iş 
yapma biçimleri, kontrol 
metotları onaylanmış fir-
mayız ve aynı zamanda 
müşterilerimize de zaman 

şabilecek” şeklinde konuştu.  
Bay: “Her türlü yükün ta-

şınması için alt yapı kurduk”
Kuru yüklerin yanı sıra 

soğuk zincir, canlı hayvan, 
tehlikeli yük, radyoaktif yük-
ler gibi her türlü malzemenin 
taşımasına yönelik kapasite 
ve alt yapı oluşturduklarını 
vurgulayan Bay, “40 yıllık 
uluslararası kara taşımacılığı 
tecrübemizin yan sıra gelen 
taleplere hızla aksiyon alan, 
müşteri ve çözüm odaklı yak-
laşımları sayesinde, Turkish 
Cargo yönetici ve çalışanla-
rının bu konuda pozitif yak-
laşımları tek bir şirket gibi 

tasarrufu ile verimlilik artı-
şı sağlayacağız. Bunun yanı 
sıra müşterilerimizin global 
ticarette işlerini de kolaylaş-
tıracağız” dedi.

çalışmamızı sağladı. Öyle ki 
her konuda günün her saatin-
de karşılıklı olarak rahatlıkla 
iletişime geçerek sürekli aktif 
olan operasyonun en ufak 
kesintiye uğramadan devam-
lılığını başarı ile sağladık. Bu 
konuda Turkish Cargo yö-
neticilerine ve çalışanlarına 
sonsuz teşekkür ediyorum. 
Turkish Cargo’nun bu pro-
jede bizi tercih etmesinden 
çok büyük bir gurur duyduk. 
Bundan sonraki süreçte de 
operasyonun sorunsuz ve za-
manında tamamlanması için 
elimizden gelenin en iyisini 
yapacağız” dedi.

Yükümlü Statüsü belgesini 
almanın mutluluğunu yaşı-
yoruz. AEO Yetkilendiril-
miş Yükümlü Statüsü serti-
fikası ile Ticaret Bakanlığı 

man Sivil Havacılık İdaresi 
LBA’dan RA3 Yetki Belgesi’ni 
aldık. İngiltere, ABD, Kana-
da gibi ülkelerin tüm denet-
lemelerinden başarı ile geçtik. 
Sahada çalışan tüm personeli 
temel eğitimlerden geçirdik. 
Sadece bu projeye özel, ken-
di yazılım ekibimizle bir ya-
zılım geliştirdik. Bu yazılım 
ile yapılan tüm sevkiyatların, 
yük içeriğini, sevk sürelerini, 
belgelerini, fotoğraflarını sis-
teme yükledik. Yazılımımız 
sayesinde iş süreçlerimiz son 
derece hızlanırken gelecekte 
de geçmişe dönük tüm sefer-
lerin bilgisine rahatlıkla ula-

Yusen İnci Lojistik’in 
YYS Belgesi Tescillendi

Ortadoğu Lojistik 
Turkish Cargo’nun 
500 Bin Ton Yükünü Taşıdı

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Gebze-İzmit Etabı Hizmete Girdi 

Yusen İnci Lojistik 
Genel Müdürü Hakan Meriç

Yusen İnci Lojistik, Ticaret Bakanlığı 
tarafından Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü 
(YSS) belgesini almaya hak kazandı.    

Ortadoğu Holding 
bünyesinde hizmet 
veren Ortadoğu 
Lojistik, Turkish 
Cargo’ya ait olan 
kargo terminalleri 
arasında yapılan 
transfer çalışmalarına 
hız kesmeden devam 
ediyor.     

KUZEY Marmara 
Otoyolu’nun Gebze-İzmit 
Kavşağı arasındaki kesimi 
törenle açıldı. 400 kilo-
metrelik Kuzey Marmara 
Otoyolu’nun Gebze-İzmit 
kavşakları arasındaki kesimi 
törenle hizmete açıldı. Kuzey 
Marmara Otoyolu Projesi ile 
uluslararası yol güzergahın-
daki İstanbul’un trafik yükü 
azalması bekleniyor.

Hizmete açılan, Kurtköy-
Akyazı arasında yer alan 43,3 
kilometresi anayol, 14,1 kilo-
metresi bağlantı yolu olmak 

üzere toplam 57,4 kilometre 
uzunluğundaki Gebze-İzmit 
Kavşağı arasındaki kesim hiz-
met vermeye başladı. Böylece 

Kuzey Marmara Otoyolu’nun 
trafiğe açılan kesimi 321,2 
kilometreye ulaştı. Gebze-İz-
mit Kavşağı arasının trafiğe 

açılmasıyla birlikte, İstanbul 
ile Kocaeli arasında yüksek 
trafik hacmine maruz kalan 
mevcut TEM Otoyolu ve D-
100 Karayoluna hızlı, güvenli 
ve konforlu yeni ulaşım alter-
natifi oluşturuldu. İstanbul 
yönünden Kuzey Marmara 
Otoyolu’nu kullanarak gelen 
araçlar Çayırköy mevkin-
de İzmit’e ve İzmit-Kandıra 
Devlet Yolu’na, mevcut TEM 
Otoyolu’nun Kandıra ve Do-
ğu İzmit Kavşakları arasın-
da TEM İstanbul-Ankara 
Otoyolu’na bağlanabilecek.

Kuzey Marmara Oto-
yolu’nun, şehir içinde ve mev-
cut boğaz köprülerindeki 
trafik yoğunluğunu azaltarak, 
araçların şehir içi trafiğine 
girmeden transit geçişini sağ-
laması bakımından büyük öne-
me sahip olduğunu vurgulayan 
Bakan Karaismailoğlu, proje-
nin açılan kesimleri sayesinde 
İstanbul’un şehiriçi trafiğinde 
şimdiden önemli rahatlama 
sağlandığının altını çizdi.

Karaismailoğlu, “Gebze-
İzmit Kavşağı arasının trafiğe 
açılmasıyla, İstanbul ile Ko-

caeli arasında yüksek trafik 
hacmine maruz kalan mev-
cut TEM Otoyolu ve D-100 
Karayoluna hızlı, güvenli ve 
konforlu yeni bir ulaşım al-
ternatifi oluşturulmuş olacak. 
İstanbul yönünden Kuzey 
Marmara Otoyolu’nu kulla-
narak gelen araçlar Çayırköy 
mevkiinde İzmit’e ve İzmit-
Kandıra Devlet Yolu’na, 
mevcut TEM Otoyolu’nun 
Kandıra ve Doğu İzmit Kav-
şakları arasında TEM İstan-
bul-Ankara Otoyolu’na bağ-
lanabilecek.” diye konuştu.
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ÇEVREYE olumsuz etkileri ve kul-
lanıcı alışkanlıklarının değişmesiyle 
birlikte birçok otomobil üreticisinin 
fosil yakıtlı otomobillere alternatif 
olarak üretmeye başladığı elektrik-
li ve hibrit araçların kullanımı her 
geçen gün artıyor.  Geçtiğimiz yıla 
oranla satış rakamlarında yüzde 40’a 
varan artış yaşanan ve dünyada 7 
milyon 200 bine yükselen elektrikli 
araç sayısı pandemi döneminde fosil 
yakıtlı araçlara oranla daha az kayıp 
yaşadı. Ancak artan bu talep, elekt-
rikli araçlarda kullanılan lityum 
iyon bataryaların taşınması sorunu-
nu da akıllara getiriyor. 

Chep, uluslararası tedarik zinciri 
süreçlerinde müşterilerinin doğru 
çözümleri uygulamasına yardımcı 
olacak altyapısıyla, olası bir patla-
ma ya da sızıntı durumunda maddi 
kayıpların yanı sıra, çevresel felaket-
lere de yol açabilecek 9’uncu sınıf 
tehlikeli maddelerin taşınmasına 
yönelik alternatif çözümler sunuyor. 
Ambalaj Grubu II (orta derecede 
tehlikeli olan maddeler) için Bir-
leşmiş Milletler sertifikalı yeniden 
kullanılabilir ve katlanabilir plastik 
konteynerleri (FLC) ile özel taşıma 
yönetmeliklerine tabi tutulan lit-
yum iyon bataryalar gibi riskli par-
çaları güvenle taşıyor. 

Chep, otomotiv tedarik zinci-
rinde en çok kullanılan ve uluslara-
rası nakliye konteynerleri arasında 
yer alan “EuroBin” ve “IsoBin 33” 
konteynerlerini tehlikeli madde ta-
şımacılığına adapte ederek riskleri 
ortadan kaldırıyor. İç katman ve 
üste tam oturan kapak sayesinde bu 
konteynerler, tehlikeli madde taşı-
macılığına yönelik tüm BM gerekli-
liklerini karşılıyor.

Dört yönlü forklift erişimi sağla-
yan ve kolay hat yanı erişimi için aşağı 
açılan kapılar içeren iki ürün de kolay 
elleçleme için tasarlanıyor. Maksi-
mum ürün koruması ve yük dengesi 
sunan bu çözümler, kullanılmadığı 
zaman katlanabiliyor ve depolama 
alanında tasarruf sağlıyor. Hafif ve 
sağlam olan çözümlerin bölgesel ge-
reksinimleri karşılamak için farklı 
ebatları da bulunuyor. Tutarlı teknik 
özellikleriyle otomasyonlu üretim ve 
hat yanından raflama için de uygun 
olan çözümlerin RFID (Radyo Fre-
kanslı Tanımlama) takip ve izleme 
özelliği bulunuyor. Tamamen geri 
dönüştürülebilir malzemeler çevre 
üzerindeki etkiyi en aza indiriyor.

Nakliyat sırasında uygun olma-
yan taşıma modellerinin tüm teda-
rik zincirini kesintiye uğratacağını 
hatta çevresel ve ekonomik boyutta 
felaketlere dahi yol açabileceğine 
dikkat çeken Chep Türkiye & Ro-
manya Otomotiv Ülke Lideri Engin 
Gökgöz; “Hibrit ve elektrikli araç-
ların en önemli ve riskli parçalarını 
bataryaları oluşturuyor ve batarya-

ların taşınmasına yönelik özel yönet-
melikler bulunuyor. Chep olarak bu 
yönetmeliklerin yerine getirilmesi-
ne yönelik çalışmalar yürütüyoruz. 
Otomotiv sektöründe global ölçekte 
ana ve yan sanayi parça üreticileriyle 
çalışan, tedarik zinciri süreçlerinde 
büyük deneyime sahip olan bir fir-
mayız. Ürün ve hizmetlerimizle oto-

motiv sektörünün tedarik zincirinin 
kesintisiz devam etmesine katkı sağ-
lıyoruz. Gümrük süreçlerini hızlan-
dırıyor, taşınması riski olan ürünleri 
tüm yasal mevzuat doğrultusunda 
nakliyesini gerçekleştiriyor; üreti-
cilerin ihtiyaçlarına yönelik güvenli 
ambalaj çözümleri sunuyor, maddi 
ve zaman tasarrufu sağlıyoruz.” dedi.

Elektrikli ve Hibrit Araç Bataryalarının
Taşınması İçin Özel Sistem
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Nuhoğlu; “Her aracın 
ortalama 70 bin dolar değe-
rinde ihracat malı taşıdığı 
hesaplandığında, 2 bin araç 
yaklaşık 140 milyon dolar 
değerinde ihracat malı taşı-
yor anlamına gelmektedir. 
Ürün fiyatı ve kalitesi bakı-
mından rekabet gücümüz 
yüksek olsa da zamanında 
teslimat konusunda reka-
betçiliğimizi yitirmekteyiz” 
açıklamasında bulundu ve 
ekledi; “Ticaret Bakanlığı-
mızın desteğiyle İran, Irak 

ULUSLARARASI Nakli-
yeciler Derneği (UND) Yö-
netim Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu, pandemi sonrası 
uluslararası ticaretteki daral-
maya rağmen, Türkiye’nin 
ihracatta birçok ülkeden da-
ha olumlu bir tablo çizdiğini 
vurgulayarak, “Türk ihraç 
mallarına talep artıyor, an-
cak bu ürünleri sınırlarımızın 
ötesine çıkarmakta ciddi sı-
kıntılar yaşanıyor” dedi.

İhracat taşımalarında ya-
şanan sıkıntıları vurgulayan 
UND Yönetim Kurulu Baş-
kanı Çetin Nuhoğlu, “Yılın 
ikinci çeyreğinde küresel 
ölçekte yaşanan pandemi 
krizinin yarattığı şoklarla 
başa çıkmaya çalışan dünya 
ticareti, hızla daralırken, Tür-
kiye başarılı bir performans 
göstermişti. Haziran ayında 
Kovid-19’un olumsuz etki-
lerini aşarak yükselişe geçen 
ihracatımız, önceki yılın aynı 
dönemin göre yüzde 15.7 art-
mıştı. Küresel tedarik zincir-
lerinde yaşanan kırılmalar ve 
sıkıntılar sürerken, Türk ihraç 
mallarına olan talep de artı-
yor. Fakat bu ürünleri sınır-

larımızın ötesine çıkarmakta 
ciddi sıkıntılar yaşanıyor” di-
ye konuştu.

Bulgaristan sınırını 
aşamıyoruz,

AB’ye çıkamıyoruz
Sınır kapılarında yaşanan 

beklemelere dikkat çeken 
Nuhoğlu, “Kapıkule’de ger-
çekleştirilen iyileştirmelerden 
sonra geçiş hızımız artsa da 
Kapıkule ve Hamzabeyli sınır 
kapılarında son 15 günlük 
çıkış rakamlarını incelediği-
mizde, ihracat çıkış sayıları-
mızın arttığını görüyoruz. 
Ancak, bu artışa rağmen Bul-
garistan tarafındaki yavaşlık 
sebebiyle uzun süreli bekle-
meler yaşanıyor” dedi.

getiren Nuhoğlu, “Belge ol-
maması sebebiyle Kapıkule’de 
bir sonraki belge dağıtımı için 
8 güne kadar beklemeler yaşa-
nıyor” dedi.

Orta Asya ihracatı artış
eğiliminde ama yolu kapalı

Yaklaşık 5 aydır Kovid-19 
salgını sonrası kapanan 
Türkmenistan’dan Transit ge-
çemeyen Türk ihracatçısının 
Kazakistan’ın 22 Mayıs’ta uy-
gulamaya geçirdiği Hazar ü-
zerinden giriş şartı yüzünden 
2 bin 500 dolar ilave maliyet 
çıktığını hatırlatan Nuhoğ-
lu, “Bu nedenle bazı ürünleri 
Orta Asya pazarına satılamı-
yor” dedi.

Çetin Nuhoğlu şöyle de-
vam etti: “Köklü tarihi ve 
kültürel bağları bulunan 
iki dost ülkeye yakışmayan 
ve örneği başka hiçbir ülkede 
olmayan bu alışılmadık engel-
leme nedeniyle Kazakistan ve 
ardı ülkelere yıllık 60 binin 
üzerindeki ihracat taşımasını 
gerçekleştiremez duruma gel-
dik. Rusya, Gürcistan, Azer-
baycan ve diğer bütün ülke 
araçlarına herhangi bir kısıt-
lama getirmeyen Kazakistan 
Türk araçlarının herhangi bir 
karayolu sınırından ülkeye gi-
rişlerine izin vermiyor.”

Ihracattaki olumlu seyir, 
taşıma engelleri yüzünden

tersine dönebilir
Öte yandan, ihracatın de-

ğer bazında yüzde 50’sine 
yakınını taşıyan “karayolu 
taşımacılarımızın” ihracat 
mallarımızı yurtdışı pazarla-
ra en uygun maliyet ve süre-
lerde ulaştırma gayretleriyle 
belirledikleri güzergahlarda 
belli bazı ülkelerin yarattığı 
engeller ve kısıtlamalara ma-
ruz kalmaları, ihracatımızın 
olumlu seyrinin değişmesine 
neden olabilir.

Dost ülkelerin tavrı
anlaşılır gibi değil

UND Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Nuhoğlu, siya-
si olarak ilişkilerin çok iyi ol-
duğu ülkelerde yaşanan geçiş 
sorununun anlaşılır gibi ol-
madığını vurgulayan Nuhoğ-
lu, “Türkiye’nin Macaristan, 
Kazakistan ve hatta Bulgaris-
tan ile çok yakın ilişkide ol-
duğunu izliyoruz. Ancak söz 
konusu ülkelerin sadece Türk 
araçlarına getirmiş oldukları 
kısıtlamalara bakıldığında du-
rumu anlayamıyoruz. Türkiye 
olarak ihracat yapacaksak, bu 
ülkeyi ihracatla büyüteceksek 
bu sorunları aşmak zorunda-
yız. İhracat yapmak kolay bir 
iş değil. Bunu başarıp taşıma 
sorunları ile boğuşmamız an-
laşılır gibi değil, Okyanusu 
geçip derede boğuluyoruz” 
ifadelerini kullandı.

gibi ülkelere yapılan ticareti 
“Temassız Ticaret” yöntem-
leriyle gerçekleştirebildik. 
İhracatımıza talep her geçen 
gün artıyor, adeta siparişler 
yağıyor. Ancak Bulgaristan 
engeli bir türlü aşılamıyor.”

Macaristan Geçiş Belgesi 
yetmiyor!

Nuhoğlu, ihtiyacın yarı-
sı kadar geçiş belgesi olması 
sebebiyle ayda 3 kez farklı 
dilimler halinde dağıtılan 
Macaristan geçiş belgesinin 
2 gün içinde tükendiğini dile 

UND Başkanı Nuhoğlu: “İhracatımız 
Artıyor Ama Çıkış Yolu Bulamıyoruz”

mız var; elbette Kovid-19’un 
küresel ticaret ve tüm iş gücü 
üzerindeki etkisi de bu ihti-
yacı artıran önemli bir faktör. 
E-ticaret hâlâ hızla büyüme-
ye devam ediyor. Firmadan 
firmaya (B2B) e-ticaretin de 
aynı yolda ilerlemesi ve tüke-
tici pazar büyüklüğünü üçe 
katlaması bekleniyor. Coro-
navirüs pandemisi, yalnızca e-
ticarette büyümeyi hızlandır-
makla kalmadı aynı zamanda 
tedarik zinciri inovasyon 
ajandalarının da ivme kazan-
masına yol açtı. Her zaman 
olduğu gibi yeni teknolojiyi 
en hızlı şekilde adapte edip 
yaygınlaştıran ve iş gücünü bu 

DHL, hazırladığı Lojistik 
Trend Radarı’nın (Logistics 
Trend Radar) beşinci sayı-
sında, önümüzdeki yıllarda 
lojistik sektörünün gelişimi 
üzerinde önemli bir etkiye 
sahip olabilecek 29 temel eği-
limi bir kez daha ortaya koy-
du. Makro ve mikro trendler 
ile araştırma kuruluşları, tek-
noloji alanındaki oyuncular, 
startup’lar ve müşterilerin da-
hil olduğu büyük bir partner 
ağından elde edilen verilerin 
kapsamlı şekilde analiz edil-
mesi sonucunda oluşturulan 
rapor; lojistik sektöründe 
yeni teknolojilerin kullanı-
mı, büyüyen e-ticaret ve bir 
sürdürülebilirlik konularında 
önemli bilgiler veriyor.

Rapora ilişkin değerlendir-
mede bulunan DHL Express 
Türkiye CEO’su Claus Las-

sen, yaptığı açıklamada şunla-
rı söyledi: “Lojistik uzmanları 
olarak bizim için, müşterileri-
mize en iyi şekilde tavsiyelerde 
bulunabilmemiz adına ileride 
karşılaşılabilecek zorlukları 
tahmin etmek ve olası çözüm-
leri öngörmek büyük önem 
arz ediyor. Gündemimizde 
yer almaya devam edecek me-
ga trendlerin yabancısı deği-
liz, bunlar: Yeni teknolojiler, 
büyüyen e-ticaret ve sürdürü-
lebilirlik. Ancak bazı alanlar 
diğerlerinden daha hızlı geli-
şeceğinden, bu ana başlıkların 
altında yer alan eğilimleri ve 
bunların lojistik üzerindeki 
etkilerini anlamaya ihtiyacı-

masyon ve dijital çalışmalara 
dair değişikliklerin daha hızlı 
gerçekleşmesini sağladığı ve 
sektördeki dijitalleşme çalış-
malarını birkaç yıl ileri taşı-
dığı belirtilirken, daha önce 
lojistik endüstrisi için oyunu-
nun gidişatını değiştireceği 
düşünülen pek çok trendin, 
değişim potansiyelini henüz 
yerine getirmediği üzerinde 
duruluyor. Raporda ayrıca 
otonom araçlar ve drone’la-
rın yasal ve teknik zorlukların 
yanı sıra sınırlı bir toplumsal 
kabul görmeleri nedeniyle 
geri planda kalmaya devam 
ettiği de aktarılıyor. Veri ana-
litiği, yapay zekâ, robotik, 
IoT, Bulut ve API’larda göz-
lenen dinamik büyümenin, 
lojistik sektörü için bir yeni 
normale işaret ettiği; Kuan-
tum Bilişim, Blockchain ve 
Uzay Lojistiğinde gerçekleşen 
atılımların, lojistik alanındaki 
hizmet sağlayıcıların büyük 
ölçekli sorunları çözebilme-
leri ve yeni hizmetler yarata-

bilmeleri için yeni olanaklar 
oluşacağının sinyalini verdiği 
belirtiliyor.

Raporda yer alan önemli 
başlıklardan bir diğeri olan 
sürdürülebilirliğin, lojistik 
endüstrisi için artık bir zorun-
luluk haline geldiğini belirten 
Lassen, “Yerel ve ulusal yöne-
timler ile çözüm sağlayıcılar 
karbondioksit emisyonu ve 
atık üretiminin azaltılması 
konusuna odaklanmış durum-
dayken; atıkları azaltmak, ye-
ni sevk tekniklerinden yarar-
lanmak ve tesisleri optimize 
etmek için sürdürülebilir çö-
zümler kullanmak tedarik zin-
cirinin de en önemli gündem-
leri arasında yer alıyor. Bugün, 
tek kullanımlık plastiklere 
yönelik 90’dan fazla ülkede 
yasaklar getirilmiş durumda 
ve hacimli ambalajların kargo 
alanında yüzde 40 oranında 
daha fazla yer kaplaması, pa-
ketleme konusunun yeniden 
gözden geçirilmesi kaçınılmaz 
hale getiriyor.” dedi.

teknolojiye uyum sağlayacak 
şekilde eğitebilenler pazarda 
rekabet avantajına sahip ola-
cak. Lojistikte dünya lideri bir 
marka olarak, durumu değer-
lendirebilmemizi sağlayacak 
birikim ve uzmanlığımızın 
rehberliğinde yol almaya de-
vam edeceğiz.”

Lojistik Trend Radarı, son 
dört yılda trendlerde genel 
bir istikrar yaşandığını or-
taya koyuyor. Ancak lojistik 
sektöründe mevcut küresel 
pandeminin etkisiyle birlik-
te dönüşüm süreçlerinin hız 
kazandığı da vurgulanıyor. 
Kovid-19’un lojistik alanın-
daki güncel inovasyon, oto-

Dijitalleşme ve Otomasyon
Kovid-19 İle Hız Kazanıyor

KAPIKULE VE HAMZABEYLİ ÇIKIŞ SAYILARI ve
TIR PARKLARINDA BEKLEMELER
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Türkiye ihracatı ve taşımacılıkla ilgili gelişmeleri değerlendiren 
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu, taşımacılıkta yaşanan sorunlara dikkat çekti. 

Lojistik sektörünün geleceğine dair ipuçları veren Lojistik Trend 
Radarı’na göre Kovid-19, hem geleceğin çalışma biçimlerine hem de 
dijitalleşme ve otomasyon alanlarındaki gelişmelere ivme kazandırıyor.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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metler tarafından yönetilen 
ve endüstri paydaşları tarafın-
dan da desteklenen dikkatli 
planlama olmadan gerçekleş-
meyeceğine dikkat çekiliyor.

Yüzyılın misyonu olacak
IATA Başkanı Alexand-

re de Juniac açıklamasında 
“Kovid-19 aşılarını güvenli 
bir şekilde adreslerine teslim 
etmek, küresel hava kargo en-
düstrisi için yüzyılın misyo-
nu olacak. Ancak bu msiyon 
önceden dikkatli bir şekilde 
planlama yapılmadan gerçek-
leşemez. Ve bunun şimdi tam 
zamanı. Hükümetleri, tesisle-
rin, güvenlik düzenlemeleri-
nin ve sınır süreçlerinin önü-
müzdeki devasa ve karmaşık 
görevlere hazır olması için 
lojistik zinciri boyunca işbir-
liğini kolaylaştırmada liderlik 
etmeye çağırıyoruz ”dedi.

Aşı İttifakı Gavi’nin  
CEO’su  Dr. Seth Berkley 
“Milyarlarca doz aşıyı tüm 
dünyaya etkinbir şekilde ulaş-
tırmak, tedarik zinciri boyun-

IATA’NIN hesaplamaları-
na göre 7.9 milyar kişiye tek 
doz aşı düşünüldüğünde bu 
miktardaki Kovid-19 aşısını 
taşımak için 8 bin 747 adet 
kargo uçağına ihtiyaç olacak. 
IATA Başkanı tüm dünyaya 
aşı nakliyesinin hava kargo 
açısından yüzyılın misyonu 
olacağını söyledi.

IATA aşı üretime ve dağıtı-
ma hazır hale geldiğinde tes-
limatın boyutunun muazzam 
büyüklükte olacağına dikkat 
çekerek “Sadece 7,8 milyar ki-
şiye tek bir doz vermek, 8.000 
adet 747 kargo uçağının do-
lacağı anlamına gelir. Kara 
taşımacılığı, özellikle yerel 
düzeyde üretim kapasitesine 
sahip gelişmiş ekonomilerde 
yardımcı olacaktır. Ancak ö-
nemli miktarda hava kargosu 
kullanmadan aşıların küresel 
olarak teslim edilmesi müm-
kün değil” açıklamasını yaptı.

Aşıların yarısı 
karayoluyla taşınsa bile

işin çoğu havada
IATA Başkanı Alexsand-

re de Juniac bu konuyla ilgili 
değerlendirmesinde şunları 
söyledi: “İhtiyaç duyulan aşı-
ların yarısının kara yoluyla ta-
şınabileceğini varsaysak bile, 
hava kargo endüstrisi şimdiye 
kadarki en büyük nakliye giri-
şimiyle karşı karşıya kalacak. 
Hükümetler, özellikle geliş-
mekte olan dünyada aşı prog-
ramlarını planlarken, şu anda 
mevcut olan sınırlı hava kargo 
kapasitesini çok dikkatli bir 
şekilde göz önünde bulundur-
malıdır. Sınırlar kapalı kalırsa, 
seyahatler kısıtlanırsa, filolar 
yerde kalırsa ve çalışanlar ayrı-
lırsa, hayat kurtaran aşılar sağ-
lama kapasitesi büyük ölçüde 
tehlikeye girecektir ”dedi.  

Şimdiden dikkatli bir
planlama gerekiyor

IATA yaptığı açıklamada 
hükümetleri, Kovid-19 için 
aşılar onaylandığında ve da-
ğıtım için hazır olduğunda 
tam hazırlığı sağlamak için 
endüstri paydaşlarıyla dikkat-
li bir şekilde şimdiden plan-
lamaya  başlamaya çağırdı. 
IATA  ayrıca, aşıların hava yo-
luyla taşınmasında potansiyel 
olarak ciddi kapasite kısıtla-
maları bulunduğu uyarısını 
da yaptı.

IATA aşı sürecinde birinci 
aşamayı hazırlık sürecinin o-
luşturduğuna dikkat çekiyor. 
Hava kargo, bu anlamda kü-
resel zamana ve sıcaklığa du-
yarlı dağıtım sistemleri aracı-
lığıyla normal zamanlarda aşı 
dağıtımında kilit rol oynuyor. 
Hava kargonun bu potansiye-
li  Kovid-19 aşılarının mevcut 
olduklarında hızlı ve verimli 
bir şekilde taşınması ve dağı-
tılması için çok önemli ola-
cak. Ayrıca bu sürecin hükü-

- Zamana ve sıcaklığa du-
yarlılık gösteren aşıların kar-
go süreç bilgisine sahip eğitil-
miş personelin mevcut olması

- Aşıların bütünlüğünün 
korunmasını  ve güvenli bir 
şekilde sevki için güçlü bir 
kargo izleme kapasitesinin 
varlığı.

Aşılar
çok değerli ürünler

IATA’ya göre aşı nakli-
yesinde güvenlik bir başka 
önemli aşamayı oluşturuyor. 
Çünkü aşılar oldukça  değerli 
ürünler olacak. Gönderilerin 
kurcalanma ve hırsızlıktan ko-
runmasını sağlamak için dü-
zenlemeler yapılmalıdır. Kar-
go gönderilerini güvenli bir 
şekilde sevkiyatı için süreçler 
yürürlüktedir, ancak potansi-
yel aşı sevkiyatları hacminin 
ölçeklenebilir olmalarını sağ-
lamak için erken planlamaya 
ihtiyacı gereklidir.

Sınırda ve gümrüklerde 
işlemler

IATA aşı sevkiyatlarında 
bir önemli aşamanın da sı-
nırlardaki ve gümrüklerdeki 
süreçlerin olduğuna vurgu 
yapıyor. Bu nedenle sağlık ve 
gümrük yetkilileriyle etkin 
bir şekilde çalışmanın yanı 

sıra   zamanında düzenleyici 
kurumlardan onayların alın-
ması, yeterli güvenlik önlem-
lerinin sağlanması, elleçle-
me ve  gümrük işlemlerinin 
sağlanması bir bütün  süreç 
olarak görülüyor. Kovid-19 
önleme tedbrilerinin bir par-
çası olarak, birçok hüküme-
tin işlem sürelerini artıran 
önlemler aldığı göz önüne 
alındığında, IATA  gümrük 
ve sınırlardaki bürokrasiyı 
azaltma yönünde bazı yeni 
düzenlemere ihtiyaç duyul-
duğunu belirtiyor.

Aşıya öncelikli uçuş
ayrıcalıkları

- Kovid-19 aşısı taşıyan 
operasyonlar için uçuş ve iniş 
izinleri için hızlı işlem prose-
dürleri sağlanmalı.

- Kargo tedarik zincirleri-
nin devamlılığını sağlamak 
için uçuş ekibi üyeleri karan-
tina gereksinimlerinden muaf 
tutulmalı.

- Kısıtlamaların geçerli 
olabileceği yerlerde Kovid-19 
aşılarını taşıyan operasyonlar 
için geçici trafik hakları gün-
demde olmalı.

- Aşı sevkiyat ve dağıtımın-
da en esnek küresel ağ operas-
yonlarını kolaylaştırmak için 
aşı taşıyan uçuşlar için çalış-
ma saatlerinde sokağa çıkma 
yasakları kaldırılmalı.

- Gecikmeler nedeniyle 
olası sıcaklık değişikliklerini 
önlemek için bu hayati önem 
taşıyan gönderilerin varışına 
öncelik verilmesi.

- Aşı sevkiyatlarını kolay-
laştırmak için tarife muafiye-
tinin düşünülmesi

Kapasite en önemli
sorunlardan biri

IATA hükümetlere yaptığı 
çağrıda, ihtiyaç duyulan taşı-
macılık hazırlıkları ve koordi-
nasyonunun yanı sıra, küresel 
hava taşımacılığı endüstrisi-
nin mevcut azalan kargo ka-
pasitesinin de dikkate alın-
ması uyarısında da bulundu. 
IATA, yolcu trafiğindeki ciddi 
düşüşle birlikte havayollarının 
ağları küçülttüğü ve birçok 
uçağı uzun vadeli depolama-
ya koyduğu konusunda uyar-
dı. Küresel rota ağı, Kovid 

öncesi karşılıklı 24 bin şehir 
arasında iken mevcut durum-
da bu rakam önemli ölçüde 
azaltıldı. WHO, UNICEF ve 
Gavi, kısmen sınırlı hava bağ-
lantısından dolayı Kovid-19 
krizi sırasında planladıkları 
aşı programlarını sürdürmede 
bile ciddi zorluklar yaşadıkla-
rını bildirmiş durumda.

UNICEF İcra Direktörü 
Henrietta Fore açıklamasında 
“Tüm dünya büyük bir istek 
içinde güvenli bir Kovid aşı-
sını bekliyor. Aşılar üretildi-
ğinde tüm ülkelerin ilk doz-
lara güvenli, hızlı ve eşit bir 
şekilde erişmesini sağlamak 
hepimizin görevidir. Kovid 
aşısının  tedarik sürecinde 
lider bir kuruluş olarak UNI-
CEF, muhtemelen dünyanın 
bu  en büyük ve en hızlı ope-
rasyonuna öncülük edecek. 
Havayollarının ve uluslararası 
taşımacılık şirketlerinin rolü 
bu çabada kritik olacak ”dedi.

ca oldukça karmaşık lojistik 
ve programsal engelleri içere-
cektir. Güvenli ve uygun fiyat-
lı bir Kovid-19 aşısının etkin 
bir şekilde küresel olarak pi-
yasaya sürülmesini sağlamak 
için hükümetlerin, aşı üre-
ticileri ve lojistik ortaklarla 
birlikte çalışmaya başlamasını 
dört gözle bekliyoruz” açıkla-
masında bulundu.

Kontrollü derecelerde ve 
gecikmeden sevkiyat

IATA ikinci aşamada tesis 
altyapısının önemine işaret 
ediyor.  Aşıların, ürünün niteli-
ğini korumak için uluslararası 
mevzuat gerekliliklerine uygun 
olarak, kontrollü sıcaklıklar-
da ve gecikmeden işlenmeli ve 
taşınmalıdır.  Kovid-19 aşısı 
konusunda doz sayısı, sıcaklık 
hassasiyetleri, üretim yapılacak 
ülkeler gibi   hala pek çok bilin-
meyen nokta var. Buna karşın  
faaliyet ölçeğinin çok büyük 
olacağı, soğuk zincir tesisleri-
nin gerekli olacağı ve gezege-
nin her köşesine teslimatının 
gerekli olacağı biliniyor.

IATA’ya göre bu dağıtım 
için tesislerin hazırlanmasına 
yönelik öncelikler şöyle sıra-
lanıyor:

- Sıcaklık kontrollü tesisle-
rin ve ekipmanın mevcudiyeti 
- Burada mevcut altyapının 
kullanımını yanı sıra mevcut 
tesislerin yeniden bu amaca 
uygun olarak tanımlanması 
ve mümkün olduğunca geçici 
yapılara olan ihtiyacın en aza 
indirilmesi.

Kovid-19 Aşısı Bulunduğunda 
En Büyük Yükü Hava Kargo 
Üstlenecek

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Kovid-19 aşısı bulunup 
onaylandıktan sonra tüm dünyaya dağıtımının en uygun koşullarda 
sağlanması için hazırlıkların tüm ülkeler ve paydaşlar nezdinde 
yapılması gerektiğini duyurdu. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Turkish Cargo Küresel Pazarda Hızlı Büyüyor 
KOVID-19’UN küresel etkilerini 
inceleyen uluslararası danışmanlık 
şirketi Kearney, pandemi sürecinde 
yolcu taşımacılığından farklı olarak 
kargo taşımacılığının durmadığını, 
aksine şirketlerin uçak sayılarını ar-
tırmasının katkısıyla toplam kapasi-
tenin Temmuz 2020’de geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 29 bü-
yüdüğünü belirtti. Kearney Türkiye 
Direktörü Onur Okutur, Kovid-19 
sonrasında kargo uçaklarının kapa-
sitesinin dolmasıyla yolcu uçakları-
nın da devreye alındığını belirterek, 
“Haziran ayında geniş gövdeli kar-
go uçaklarının ortalama kullanım 
süresi günde 11 saate çıkarak tüm 
zamanların zirvesine yükseldi” dedi. 

Pandemi sürecinde yaşanan kapa-
site kısıtlarına bağlı olarak fiyatlarda 
da sert artışlar yaşandı. Pandemi ön-
cesinde Asya’dan Amerika kıtasına 3-
4 dolara taşınan bir kilo hava kargo-
nun fiyatı 20 dolar seviyelerini gördü.

Bu dönemde hava yolu şirketleri 
kargo kullanım alanlarını optimize 
etmek için yaratıcı çözümlere baş-
vurdular. Örneğin Alman hava yo-
lu firması Lufthansa, Airbus A330 
uçağının bütün yolcu koltuklarına 
maske ve diğer medikal ekipmanlar-
la dolu kargo kutuları yerleştirdi ve 
Şangay’dan Frankfurt’a tamamen kar-
go ile dolu ilk yolcu uçağını uçurdu. 
Air Canada da benzer bir yöntemle 
filosundaki en büyük uçaklardan biri 
olan Boeing 777-300E’nin 422 yolcu 
koltuğunu söküp uçağı kargo uçağına 
dönüştürdü. Bu sayede 9 tonu maske 
olmak üzere toplamda 30 ton yük 
taşıdı. Lufthansa ve Air Canada’nın 
yanı sıra diğer şirketler de yolcu uçak-
larında kabin içinde kargo taşıyarak 
artan talebi karşılamaya çalıştılar.

Kearney, THY’nin iştiraki Turkish 
Cargo’nun 2020 yılında hava kargo 
taşımacalığında en dikkat çekici per-
formansı sergileyen şirket olduğunu 
da belirtti. Kearney’in verdiği bilgiye 
göre Turkish Cargo, 2020 yılının ilk 
yarısında yüzde 67 büyüme sağlaya-
rak, küresel pazar payını yüzde 3.9’dan 
yüzde 5.4’e çıkardı. Bu dönemde Tur-
kish Cargo, tüm dünyada taşınan her 
20 hava kargodan birini taşıdı.

THY Genel Müdür (Kargo) Yar-
dımcısı Turhan Özen de, Turkish 
Cargo olarak, pandeminin hissedil-
diği ilk andan itibaren çok hızlı şe-

kilde harekete geçtiklerini ve gerekli 
hijyen önlemleri alarak çalışma-ope-
rasyon biçimlerini revize ettiklerini 
belirterek,  “Küresel ulaşım ağının 
adeta durduğu bu zor süreçte, ülke-

mizin ve dünyanın ilaç, tıbbi malze-
me, maske, medikal ekipman, insani 
yardım ve gıda ihtiyacını karşılayan 
lojistik çözümlerin bir parçası ol-
mak ve dünyanın bir başka nokta-

sındaki hayatlara dokunup, farklı 
hikayeler yazıyor olmak en önemli 
motivasyon kaynağımız oldu” dedi. 

Turhan Özen, Türk Hava 
Yolları’nın 361 uçaktan oluşan geniş 

filosuyla, 127 ülkede 300’den fazla 
destinasyona hava kargo hizmeti 
verdiğini belirterek, “2023 yılında 
dünyanın ilk beş hava kargo markası 
arasına girmeyi hedefliyoruz” dedi. 

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney, Kovid-19 sonrası süreçte hava yoluyla 
taşınan kargoda küresel ölçekte daralma yaşandığı, ancak yolcu taşımacılığından 
farklı olarak faaliyetlerin durmadığını belirtti. Kearney, 2020 yılının ilk yarısında 
yüzde 67 büyüyerek küresel pazar payını yüzde 5.4’e çıkaran THY’nin iştiraki Turkish 
Cargo’nun sektörün en hızlı gelişen şirketi olduğunu da kaydetti. 

THY Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı 
Turhan Özen

Birinci sayfadaki haberin devamı
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göre uğrak yapan adetleri dik-
kate alındığında konteyner ve 
genel kargo gemilerinde göre-
celi olarak bir artış gözlendi. 
Ankete katılan hiçbir liman 
konteyner ve kruvaziyer gemi 
uğraklarında azalma olduğu-
nu beyan etmedi. 

Kovid-19’a yönelik 
Kamu Idaresi tarafından 

alınan tedbirler 
Kovid-19 salgınının kont-

rol altına alabilmek amacı 
ile dünya ile eş zamanlı ola-
rak başlatılan tedbirler yeni 
normalleşme sürecinin baş-
latılması ile Haziran ayı iti-
barı ile kaldırılmaya başlandı. 
Temmuz ayına gelindiğinde 
limanların önemli bir bölü-
mü kamu idareleri tarafından 
hiçbir gemiye kısıt getiril-
mediğini beyan etti. Ancak 
Kovid-19 salgınında bulaş 
sayısının belirgi bir şekilde 
artması yeniden tedbirlerin 
uygulanmaya başlamasına ne-
den oldu. Anketi cevaplayan 
limanların yüzde 10’u kuru 
dökme yük ve Ro-Ro gemile-
rinde, yüzde 9’u genel yük ge-
milerinde yüzde 8’i sıvı dök-
me yük gemilerinde yüzde 
7’si ise konteyner gemilerinde 
idare tarafından tüm gemiler 
kısıtlama getirildiğini beyan 
ett,ler. Limanların yüzde 8’i 
az sayıda sıvı dökme yük ge-
misine, yüzde 5’i ise az sayıda 
kuru dökme yük ve genel yük 
gemisine kısıtlama getirildi-
ğini bildirdi. Limanların ta-
mamı kruvaziyer gemilerine, 
yüzde 93 konteyner gemile-
rine, yüzde 90’ı Ro-Ro gemi-

KOVID-19 pandemisi süre-
cinde Türkiye limanlarındaki 
gelişmeleri yakından takip 
ederek  gelişmeleri aylık ra-
porlar halinde kamuoyu ile 
paylaşan TÜRKLİM, Ağus-
tos ayı raporunu açıkladı.  
TÜRKLİM danışmanların-
dan Dr. Ersel Zafer Oral ve 
Dr. Soner Esmer tarafından 
yürütülen çalışmada TÜRK-
LİM üyelerinin katılımı esas 
alınıyor.  “Türkiye Limanları 
Ekonomik Etki Analizi” A-
ğustos dönemi çalışmasına 68 
TÜRKLİM üyesinden 35’i 
katkı sağladı. 

Veri toplanan altı aylık süre 
için sonuçlar karşılaştırıldı-
ğında limanlara uğrak yapan 
gemi sayısındaki azalma açı-
sından en dikkat çekici deği-
şiklik kuru dökme yük gemi 
uğrak sayılarında gerçekleşti. 
Mart ayında kuru dökme yük 
gemilerinde azalma olduğu-
nu beyan eden liman oranı 
yüzde 23 iken Nisan ayında 
yüzde 46, Mayıs ayında yüzde 
42, Haziran ayında yüzde 36, 
Temmuz ayında yüzde 33 ve 
Ağustos ayında ise yüzde 45 
olarak gerçekleşti. Gemi sayı-
sındaki azalış dikkate alındı-
ğında sıvı dökme yük gemileri 
ile Ro-Ro gemileri ön sıralar-
da sırada yer aldı. 

Gemi uğraklarında
genel düşüş var

Ankete katılan limanlar 
Kovid-19 pandemisinin etki-
sini bir önceki ayı baz alarak 
değerlendirdi. Dolayısı ile A-
ğustos ayı sonuçları Temmuz 
ayına göre göreceli değişimi 
ifade ediyor. Kovid-19 salgını 
nedeniyle Ağustos ayı itibarı i-
le bir önceki aya oranla liman-
larımıza uğrak yapan gemi 
sayısındaki değişim değerlen-
dirildiğinde, anketi cevapla-

DFDS Akdeniz İş Birimi’nin 
2018 yılından beri Trieste - 
Patras arasında uğraklı sefer-
ler ile hizmet veren Yunanis-
tan hattı, ayrı bir hizmet ve 
açılan yeni hata özel bir gemi 
ile seferlerini sürdürecek. 

DFDS Akdeniz İş Biri-
mi, yeni yapılanmayla sade-
ce Avrupa içerisinde olmak 
üzere Patras-Trieste seferle-
rine başladı. DFDS Akdeniz 
İş Birimi’nin Akdeniz’deki 
mevcut ağında 2018 yılından 

beri Trieste - Patras arasın-
da uğraklı seferler ile hizmet 
sunan Yunanistan hattı, ayrı 

DFDS Akdeniz İş Biri-
mi Başkanı Lars Hoffmann 
yeni hizmetleri hakkında 
şunları söyledi: ”DFDS 
Akdeniz İş Birimi’nin mev-
cut ağındaki yüksek kaliteli 
hizmet yelpazesine bir hiz-
met daha eklediğimizi du-
yurmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz.”

bir hizmet ve açılan yeni hata 
özel bir gemi Patras - Trieste 
seferleri gerçekleştirecek. 

DFDS Akdeniz İş 
Birimi’nin mevcut piyasa ih-
tiyaçlarını göz önüne alarak 
hayata geçirdiği seferler İtal-
ya - Yunanistan arası düzenli 
ve güvenilir hizmet sunacak. 
2018 yılından itibaren ihra-
cat yönünde Pendik kalkışı 
sonrası Patras uğraklı ger-
çekleştirilen Trieste seferleri 
gerçekleştiriliyordu. Aynı 
doğrultuda Trieste kalkışı 
sonrası Patras uğraklı olarak 
varış noktası Pendik oluyor-

du. DFDS Akdeniz İş Birimi 
yeni yapılanmayla Patras-Tri-
este arası sadece Avrupa içeri-
sindeki seferlerini başlattı.

DFDS Akdeniz İş Birimi, 
14 büyük Ro-Ro gemisi ve 
60 km’yi aşan gemi kapasite-
siyle düzenli seferler gerçek-
leştirirken Akdeniz sularında 
güçlü bir hizmet ağı sağlama-
yı sürdürüyor.

yan limanlar kuru dökme yük 
gemisi dışında gemi uğrakla-
rının Temmuz ayına benzer 
olduğunu ifade ettiler. Hazi-
ran ayında anketi cevaplayan 
limanların yüzde 47’si kuru 
dökme yük gemilerinin her 
zamanki gibi olduğunu beyan 
ederken Temmuz ayında bu 
oran yüzde 20’ye düşmüştür. 
Gemi uğraklarının Temmuz 
ayı ile benzerliği kruvaziyer 
gemilerde yüzde 100, kontey-
ner gemilerinde yüzde 62, Ro-
Ro gemilerinde yüzde 56, sıvı 
dökme yük gemilerinde yüzde 
54 ve genel yük gemilerinde 
ise yüzde 53. Dolayısı ile kuru 
dökme yük gemileri hariç tu-
tulduğunda Temmuz ayındaki 
düşüşün etkileri Ağustos ayın-
da da devam ediyor. Anket 
katılımcısı limanlardan yüzde 
8’si sıvı dökme yük gemile-
rinde, yüzde 5’i ise genel yük 
gemilerinin uğrak sayılarında 
yüzde 25 ile yüzde 50 oranın-
da azalma olduğunu ifade et-
ti.. Limanların yüzde 45’i kuru 
dökme yük gemilerinin, yüzde 
33’ü Ro-Ro gemilerinin, yüz-
de 23’ü sıvı dökme yük gemi-
lerinin, yüzde 16’sı genel yük 
gemilerinin yüzde 5 ila yüzde 
25 azalma olduğunu bildirdi. 

Konteyner gemisi
uğraklarında azalma yok
Ağustos ayında limanları-

na uğrak yapan gemilerde bir 
önceki aya göre yüzde 50’den 
fazla artış olduğunu beyan 
eden liman sayısı, kuru dök-
me yük gemileri için yüzde 
15, genel yük gemileri için 
yüzde 11’dir. Temmuz ayına 

rıca limanların yüzde 22’si 
Ro-Ro gemilerinde, yüzde 
14’ü konteyner gemilerinde, 
yüzde 10’u kuru dökme yük 
gemilerinde ve yüzde 5’i ge-
nel yük gemilerinde 6 saatten 
az beklemeler olduğunu ifade 
etmiştir

Kovid-19’un 
liman hinterlandındaki 

taşımacılığa etkisi
 Kovid-19’un kara ve de-

miryolu taşımacılığı üzerine 
etkisi değerlendirildiğinde, 
ankete katılan limanlardan 
yüzde 7’si yurt için bağlan-
tılı karayolu taşımacılığında 
Kovid salgını nedeniyle 24 
saatten daha fazla gecikme-
ler oluştuğunu beyan etti. 
Temmuz ayında limanların 
tamamı demiryolu ve yurt dı-
şı bağlantılı karayolu taşıma-
cılığının normal seyrettiğini 
beyan ederken, Ağustos ayı 
anketinde limanların yüzde 
20’si demiryolu taşımacılı-
ğında, yüzde 6’sı yurtdışı bağ-
lantılı karayolu ulaşımında, 
yüzde 4’ü ise yurtiçi bağlantılı 
karayolu ulaşımında 6 saatten 
az gecikmeler oluştuğunu ifa-
de ettiler. Ağustos ayı itibarı 
liman hinterlantındaki ula-
şım modlarının (demiryolu, 
karayolu) Kovid-19 salgının-
dan etkilenme oranları. Bir 
önceki anket ile karşılaştırıl-
dığında Kovid-19 salgınında 
gelinen yeni aşamada dene-
timlerin tekrar sıkılaşmaya 
başladığı görülmektedir. 

Liman depo/antrepo 
faaliyetlerine etkisi 

Temmuz ayı anket sonuçla-

rı depo ve antrepo faaliyetle-
rindeki genel trendin Haziran 
ayı ile önemli ölçüde benzer 
olduğunu gösteriyor. Liman-
ların tamamı tıbbi ve medikal 
ürünleri kapsayan depo ve 
antrepo faaliyetlerinin olağan 
seyrettiğini bildirirken, söz 
konusu oran paketlenmiş gı-
da ürünlerinde yüzde 89, sıvı 
dökme yüklerde yüzde 75, ve 
kuru dökme yüklerde yüzde 
70 olarak gerçekleşti.

Ankete katılan limanların 
yüzde 25’i kuru dökme yük 
depolamasında, yüzde 11’i ise 
paketlenmiş gıda ürünlerinin 
depolamasında düşüş oluğu-
nu ifade etti. Anketi cevapla-
yan limanların yüzde 25’i sıvı 
dökme yük depolamasında, 
yüzde 10’u ise kuru dökme 
yük depolamasında artışlar 
olduğunu beyan etti. 

Kovid-19’un limanların 
personel rejimlerine olan et-
kisi açısından Temmuz ve A-
ğustos anketlerine gelen ce-
vaplar neredeyse birbirinin 
aynı. Limanların önemli bir 
bölümü Türkiye Liman İşlet-
mecileri Derneği istihdamın 
olağan seyrettiğini beyan 
etti. Söz konusu oran güm-
rük hizmetlerinde yüzde 88, 
Liman Başkanlığı persone-
linde ve lojistik firmalarda 
çalışan kamyon şoförlerinde 
yüzde 86, acente persone-
linde yüzde 87, beyaz yakalı 
liman personelinde yüzde 
81, mavi yakalı liman per-
sonelinde yüzde 76 ve mavi 
yakalı liman personel için ise 
yüzde 71’dir.

lerine, yüzde 86’sı genel yük 
gemilerine, yüzde 85’i ise sıvı 
dökme yük ve kuru dökme 
yük gemilerine hiçbir kısıtla-
ma getirilmediğini beyan etti. 

Alınan tedbirlerin gemi 
operasyonlarına etkisi

 Liman operasyonlarındaki 
en önemli parametre geminin 
rıhtımda geçirdiği toplam 
süredir. Rıhtım süresi operas-
yon ve operasyon harici süre-
lerin toplamıdır. Operasyon 
harici sürelerin artması arzu 
edilmeyen bir durumdur. 
Kovid-19’a yönelik alınan 
tedbirler ve uygulanan dene-
timlerden kaynaklanan gemi 
hizmetlerinde oluşan ilave 
beklemeler Haziran ayında 
belirgin bir azalma göstermiş, 
söz konusu azalma Temmuz 
ayında devam etmiş ve Ağus-
tos ayına gelindiğinde daha 
belirgin hale gelmiştir. Ağus-
tos ayı itibarı ile COVİD-19 
nedeniyle limanlarda oluşan 
ilave beklemeler. Gemilere 
uygulanan prosedürlerden 
dolayı (Kovid-19 denetim ve 
uygulamaları nedeniyle) an-
keti cevaplayan limanlardan 
tamamı sıvı dökme yük ge-
mileri için, yüzde 91’i genel 
yük gemileri için, yüzde 86’sı 
konteyner gemileri için,  yüz-
de 85’i kuru dökme yük ge-
mileri için, yüzde 78’i Ro-Ro 
gemileri için ilave beklemeler 
olmadığını beyan etti.

Ankete katılan limanların 
yüzde 5’i kuru dökme yük 
ve genel yük gemilerinde 6 
ila 24 saat arası beklemeler 
oluştuğunu beyan etti. Ay-

Türk Limanlarında Salgın
Döneminde Neler Oluyor?

DFDS Akdeniz İş Birimi
Patras-Trieste Seferlerine Başladı

DFDS Akdeniz 
İş Birimi, yeni 
yapılanmayla sadece 
Avrupa içerisinde 
olmak üzere Patras-
Trieste seferlerine 
başladı. 

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği’nin Kovid-19’un Türk limanlarına 
olası etkilerini belirleyebilmek amacı ile Mart ayında başlattığı rapora 
göre limanlar stratejik önemlerini korumasına rağmen yaşanan 
dalgalanma devam ediyor.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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TİCARİ ARAÇLAR

en uygun seçenekleri suna-
biliyoruz. Şarj ne kadar ko-
lay ve mesafe ne kadar kısa 
olursa, batarya o kadar öne 
çıkıyor. Yük ne kadar ağır 
ve mesafe ne kadar uzunsa, 
yakıt hücresi o kadar ter-
cih önceliğinde olacaktır. 
Müşterilerimiz mantıklı ve 
gerçekçi satın alma karar-
ları veriyor ve kamyonları-
nın günlük kullanım, tonaj 
ve menzil özelliklerinden 
ödün vermek istemiyorlar. 
Mercedes-Benz’in GenH2 
Truck, eActros LongHaul ve 
eActros alternatif sürüş kon-
septleri, Freightliner ve FU-
SO markalarının elektrikli 
kamyonlarıyla müşteri gerek-
sinimlerine odaklanıyor ve 
bunlar için gerçek yerel CO2 
nötr alternatifler yaratıyoruz. 
Elektrikli kamyonlarımızın 
temel teknolojik özellikleri-
ni belirledik. Kullanıcıların 
gereksinimlerine cevap vere-
bilecek noktadayız. Doğru 
çözümü uygulamaya koymak 
ise kullanıcı gereksinimleri 
kadar yasal düzenlemelere 
kalıyor. CO2 nötr tamamen 
elektrikli araçları daha yaygın 
ve cazip hale getirmek için, 
çevre dostu elektrikli şarj ve 
çevre dostu sıvı hidrojeni 
üretmek ve depolamak da-
hil gerekli altyapı çözümleri 

DAIMLER Trucks, şehir 
içi taşımacılık pazarından 
uluslararası uzun mesafe taşı-
macılığına kadar araçlarında 
uygulayacağı elektrikli tekno-
lojileri ve stratejisini Daimler 
Truck AG Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Daimler AG Yö-
netim Kurulu Üyesi Martin 
Daum ve Daimler Truck 
AG’nin Geliştirme, Satın 
Alma ve Çin Bölgesi’nden 
Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyesi Sven Ennerst yeni tek-
noloji stratejisini Berlin’de 
gerçekleştirilen bir etkinlik 
ile tanıttı. Konuşmacılar ara-
sında Almanya Ulaştırma ve 
Dijital Altyapı Bakanı And-
reas Scheuer de yer aldı.

Gerçekleştirilen etkin-
liğin odak noktasını, uzun 
mesafe taşımacılığına yöne-
lik hidrojen bazlı yakıt hüc-
reli kamyonların teknolojisi 
oluşturuyor. 

Almanya üzerinden dün-
yadaki sayılı basın mensu-
buyla gerçekleştirilen özel 
sanal etkinlikte, konsept a-
raç Mercedes-Benz GenH2 
Truck, yakıt hücresi tekno-
lojisinin başlangıcını temsil 
ediyor. Etkinlikte Daimler 
Trucks tarafından tanıtılan 
teknoloji, zorlu uzun yol 
operasyonlarında bir depo 
yakıtla 1.000 kilometre ve 
üzerinde menzile ulaşıla-
bileceğine vurgu yapıyor. 
Daimler Trucks, Mercedes-
Benz GenH2 Truck için 
müşteri testlerine 2023 
yılında başlamayı ve on yıl 
içerisinde ise seri üretime 
geçmeyi planlanıyor. Gaz 
yerine daha yüksek enerji 
yoğunluğu sunan sıvı hidro-
jen kullanımı sayesinde ara-
cın performansının eşdeğer 
bir dizel kamyonla aynı se-
viyede olması hedefleniyor.

Daimler Trucks ayrı-
ca Mercedes-Benz eActros 
LongHaul ile tamamen e-
lektrikli bir uzun yol kamyo-
nunu da tanıtıyor. Daimler 
Trucks, eActros LongHaul 
modelinin seri üretimi için 
2024 yılını planlıyor. Aracın 
tek bir batarya dolumu ile 
500 km civarında bir menzile 
ulaşması öngörülüyor. 2018 
yılında tanıtımı yapılan ve 
o tarihten günümüze kadar 
müşteriler tarafından günlük 
taşımacılıkta yoğun bir şekil-
de test edilen, dağıtım sektö-
rüne yönelik Mercedes-Benz 
eActros ile Daimler Trucks, 
önümüzdeki yıldan itibaren 
tamamen batarya elektrik-

li bir ağır kamyonu da seri 
üretime sokuyor. Seri üretim 
bataryalı elektrikli eActros 
prototipi, 200 kilometrelik 
menzilinden daha uzun bir 
menzile sahip olacak.

Daimler Trucks, Kuzey 
Amerika ve Japonya pazar-
ları için de Avrupa pazarı-
na benzer bir araç stratejisi 
izliyor. 2022 yılına kadar, 
Daimler Trucks’ın Avrupa, 
ABD ve Japonya’daki yoğun 
satış bölgelerindeki ürün 
gamında tamamen batar-
ya elektrikli seri araçlar da 
olacak. Şirket ayrıca, 2039 
yılına kadar Avrupa, Japon-
ya ve Kuzey Amerika’da 
0 karbon emisyonlu sürüş 
özelliğine sahip yeni araçlar 
sunmayı hedefliyor.

Yeni bir küresel modüler 
platform mimarisi olan ePo-
wertrain, ister batarya elekt-
rikli isterse de hidrojen bazlı 
yakıt hücresi olsun, Daimler 
Trucks’ın tüm orta ve ağır 
yerel CO2 nötr elektrikli 
kamyonlarının teknolojik 
temelini oluşturuyor. Söz 
konusu yeni platform yük-
sek performans, verimlilik ve 
dayanıklılık ile öne çıkarken, 
Daimler Trucks, bu plat-
form ile hem araçlar, hem 
de ilgili pazarlarda sinerji ve 
ölçek ekonomisinden yarar-
lanmayı planlıyor. 

Martin Daum, yapmış 
olduğu değerlendirmede: 
“CO2 nötr (0 karbon salımı) 
ulaşım vizyonumuzu sürdür-
meye devam ediyoruz. Bunu 
yaparken, pazarda uzun va-
dede kullanım potansiyeline 
sahip, gerçekten yerel olarak 
CO2 nötr batarya ve hidro-
jen bazlı yakıt hücresi tek-
nolojilerine odaklanıyoruz. 
Bu kombinasyon ile müşte-
rilerimize, kullanım amacına 

araçlarda ve diğer uygulama 
alanlarında kullanılmak üze-
re yakıt hücresi sistemlerini 
geliştirip, üretecek ve pazar-
layacak. Güçlerin bir araya 
getirilmesi, her iki şirket 
için geliştirme maliyetlerini 
düşürmeyi ve yakıt hücresi 
sistemlerinin pazara girişini 
hızlandırmayı amaçlıyor. Or-
tak girişim, Daimler Truck 
AG ve Volvo Group’un uz-
manlıklarını bir araya geti-
recek. Daimler Truck AG, 
Volvo Grubu ile ortak girişi-
mi hayata geçirmek için grup 
genelindeki tüm yakıt hücre-
si faaliyetlerini yeni kurulan 
yan kuruluşu Daimler Truck 
Fuel Cell GmbH & Co. KG 
altında birleştirdi.

Daimler Trucks sıvı hid-
rojen (LH2) tercih ediyor. 
Gaz halindeki hidrojenin 
aksine sıvı hidrojen aynı ha-
cimde çok daha yüksek bir 
enerji yoğunluğu ile önemli 
bir avantaj sağlıyor. Sıvı hid-
rojenle çalışan yakıt hücreli 
kamyon, daha küçük ve daha 
düşük basınç nedeniyle daha 
hafif bir depo ile donatılabi-
liyor. Deponun boyutundan 
ve ağırlığından sağlanan ta-
sarruf daha geniş bir yükle-
me alanı ve daha yüksek bir 
taşıma kapasitesi sağlıyor. 
Aynı zamanda daha fazla 
hidrojen dolumu yapılabi-
liyor. Bu da menzili önemli 
ölçüde artırıyor. Bu sayede 
seri üretim GenH2 Truck, 
eşdeğer bir geleneksel dizel 
kamyon gibi, planlaması 
zor, birkaç günlük ve günlük 
enerji gereksiniminin yüksek 
olduğu uzun yol seferlerinde 
kullanılabiliyor. 

Daimler Trucks, sıvı hid-
rojeni yakıt hücresi ile çalışan 
kamyonlarda enerji kaynağı 
olarak kullanmak için gerekli 
mobil depolama teknoloji-
lerini de geliştirmeye devam 
ediyor. Endüstriyel veya 
dolum istasyonu gibi sabit 
uygulamalarda zaten sıvı hid-
rojen -253 santigrat derecede 
depolanarak kullanılıyor. Ay-
nısı sıvı hidrojenin nakliyesi 
için de geçerli. 

Batarya ve yakıt hücresi 
sisteminin bir arada

kullanımı
GenH2 Truck’ın seri üre-

tim versiyonu için tasarlanan 
iki adet sıvı hidrojen paslan-
maz çelik depo, 80 kg (her 
biri 40 kg) kapasiteye sahip 
olacak ve uzun menzil için 
yüksek bir depolama kapasi-
tesine sahip. Paslanmaz çelik 

depo sistemi, iç içe uzanan, 
birbirine bağlı ve vakumla ya-
lıtılmış iki borudan oluşuyor. 
Seri üretim GenH2 Truck’da 
yakıt hücresi sistemi 2 x 150 
kW ve batarya ise ek 400 kW 
sağlıyor. Bataryanın depola-
ma kapasitesi 70 kWh ile nis-
peten düşük, çünkü batarya 
temel enerji gereksinimi için 
değil, örneğin hızlanma anın-
da veya yüklü kullanımda 
yokuş çıkma gibi koşullarda 
yakıt hücresini desteklemek 
için devreye giriyor. Ayrıca 
daha hafif batarya, daha fazla 
yük taşıma kapasitesi sağlı-
yor. Bataryanın fren anında 
veya fazla yakıt hücresi ener-
jisi ile şarj edilmesi öngörülü-
yor. Sisteme ait tüm bileşen-
leri ideal çalışma sıcaklığında 
tutan ve böylece mümkün 
olan en uzun kullanım öm-
rünü sağlayan bir soğutma ve 
ısıtma sistemi, yakıt hücresi 
ve batarya sisteminin çalışma 
stratejisinin temelini oluş-
turuyor. İki elektromotorun 
seri üretim öncesi versiyonu, 
toplam 2 x 230 kW sürekli ve 
2 x 330 kW maksimum güç 
üretecek şekilde ayarlandı. 
Tork ise 2 x 1577 Nm dola-
yısıyla 2 x 2071 Nm olarak 
gerçekleşiyor.

Batarya elektrikli uzun yol 
kamyonu Mercedes-Benz 
eActros LongHaul, GenH2 
Truck ile aynı sınıfta yer 
alıyor. Seri üretim GenH2 
Truck ile geleneksel bir dizel 
kamyonun teknik nitelikleri 
büyük oranda aynı seviyede o-
luyor. eActros LongHaul’un 
tek şarjlı, nispeten daha dü-
şük menzili, yüksek enerji 
verimliliği ile dengeleniyor. 
Batarya elektrikli çözümler, 
alternatif yakıtlı araçlar içe-
risinde en yüksek verimlilik 
seviyesini sunuyor. Bu, ticari 
işletmeler için düşük enerji 
maliyetleri anlamına geliyor. 
Çoğu örnekte şirket operas-
yonlarındaki uzun yol sefer-
leri, eActros LongHaul’un 
tek şarjla sağlayacağı yaklaşık 
500 km’den daha uzun bir 
menzil gerektirmiyor. Za-
ten kamyon sürücülerinin 
sürüş sürelerine ilişkin yasal 
düzenlemeler, daha uzun bir 
menzile olan ihtiyacı kısıtlı-
yor. Örneğin, AB’deki kam-
yon sürücülerinin en geç 4-5 
saatlik sürüşten sonra en az 
45 dakika mola vermesi ge-
rekiyor. İleri teknoloji şarj 
çözümleri sayesinde bu süre 
içinde yolculuğun devamı 
için araç şarj edilebiliyor. Do-
layısıyla şarj seçenekleriyle 
eActros LongHaul, planlana-
bilir rotalarda, uzun mesafe-
lerde ve düzenli kullanımda 
nakliye şirketleri için doğru 
seçim olmayı amaçlıyor.

kadar yasal düzenleme ve de-
netimlere de ihtiyaç duyulu-
yor.” dedi.
GenH2 Truck ile geleneksel 

uzun yol kamyonları ile 
aynı değerler 

Daimler Trucks mühen-
disleri, GenH2 Truck’ı ge-
liştirirken çekiş gücü, men-
zil ve performans açısından 
geleneksel Mercedes-Benz 
Actros uzun yol kamyonu-
nu esas aldı. GenH2 Truck, 
seri üretim versiyonunda 
toplam 40 ton ağırlıkta, 25 
ton yük taşıma kapasitesi 
sunuyor. Yüksek taşıma ka-
pasitesi ve uzun menzil için 
iki özel sıvı hidrojen tankı ve 
bir yakıt hücresi sistemi dev-
reye giriyor.

Daimler mühendisleri sa-
hip oldukları bilgi birikimi 
ve deneyim dışında iş ortak-
lıkları kurarak sıvı hidrojen 
tanklarını geliştirdi. Marka, 
yakıt hücresinin üretim tek-
nolojisi ve süreçleri noktasın-
da onlarca yıllık bilgi birikimi 
ve deneyimden yararlanıyor. 
Bu, çok önemli avantajları 
beraberinde getiriyor. Da-
imler Truck AG ve Volvo 
Group bu yılın Nisan ayında, 
yeni bir ortak girişim kurmak 
için bağlayıcı olmayan bir ön 
anlaşma imzaladı. Söz konu-
su ortak girişim, ağır ticari 

Mercedes-Benz Elektriğe Geçişte 
Hidrojen Teknolojisini Kullanacak

20
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Çevrimiçi bir organizasyonla tanıtılan 1.000 kilometre ve üzerinde bir 
menzil sunan yakıt hücreli kamyon, Mercedes-Benz GenH2 Truck, 2023 
yılında müşterilere test için teslim edilecek. Seri üretimine 2024 yılında 
başlanması planlanan elektrikli Mercedes-Benz eActros LongHaul kam-
yon ise uzun mesafe rotalarında yaklaşık 500 kilometre menzil sunuyor. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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8 Eylül 2020 tarihinde 
Rüsselsheim’de gerçekleştirilen 
tanıtımda Opel  Vivaro ve binek 
model Zafira’nın elektrikli mo-
dellerinin detayları paylaşıldı.

Opel Vivaro-e, Alman oto-
motiv üreticisinin tamamen 
elektrikli ilk ticari aracı olarak 
öne çıkarken pek çok alanda 
mal ve hizmetlerin emisyonsuz 
teslimat hassasiyetinin arttığı 
dönemde  piyasaya sürülmüş 
oldu. 4,60, 4,95 ve 5,30 metre 
ile üç farklı uzunlukta ve birçok 
gövde çeşidiyle sunulan elekt-
rikli Vivaro-e, profesyonellerin 
ihtiyaçlarından taviz vermeden 
sıfır emisyonla karşılamayı 
amaçlıyor.

Vivaro-e müş-
terileri, ihtiyaçla-
rına bağlı olarak 
330 km’ye ka-
dar 75kWh veya 
araçlarını günlük 
olarak daha az kul-

GELIŞTIRDIĞI toplu taşıma 
sistemleriyle her kente uyum 
sağlayabilecek modern çözüm-
ler sunan Karsan, hem kon-
vansiyonel hem de elektrikli 
modelleriyle Avrupa şehirleri-
nin öncelikli tercihi olmayı sür-
dürürken, yedek parça ve servis 
ağını genişletmeye devam edi-
yor. Bu doğrultuda önemli bir 
yatırıma daha imza atan Kar-
san, Almanya’nın Nürnberg 
şehrinde bir yedek parça depo-
su açmaya hazırlanıyor. Karsan, 
1 Eylül tarihinde faaliyete baş-
layacak depo ile başta elektrikli 

lananlar için 50kWh ve 230 
kilometre menzile kadar iki 
boyutta lityum iyon batarya a-
rasından seçim yapabilecekler.

Yük taşıma özellikleriyle 
rekabetçi

Vivaro-e, çok yönlülük 
ve yük hacmiyle içten yan-
malı motorlara sahip Vivaro 
ile benzer özellikler gösteriyor.  
Vivaro-e, 1.275 kg ile neredey-
se 2.0 litre dizel motora sahip 
Cargo S kadar (maksimum 
taşıma kapasitesi 1.405 kg) 
yük kapasitesi sunuyor. Ayrıca 
Vivaro-e, bir otomobil üreticisi 
tarafından sunulan maksimum 

1.000 kg çekme kapasite-
sine izin veren bir 

römork bağlan-
tısına sahip tek 

araçlarının parçaları olmak üze-
re yedek parça teminini 2 güne 
indirecek. Böylece, ihtiyaç du-
yulan parçaları Avrupa’nın her 
yerine kısa sürede gönderecek 

elektrikli araç olarak da dikkat-
leri çekiyor.

2.800 ile 3.100 kg arasında 
değişen brüt araç ağırlıklarıyla 
çok sayıda müşteri ihtiyaçla-
rına göre tasarlanan Vivaro-e 

olan Karsan, minimum zaman-
da düşük maliyetle hizmet sağ-
layarak müşteri memnuniyetini 
artırmayı hedefliyor. 

Konuyla ilgili bilgiler ve-

11,3 metrelik dönüş çapı ile dar 
alanlarda pratik kullanım sağlı-
yor. FlexCargo yükleme kapasi-
tesi sayesinde, 4,6 metreküplük 
kargo kapasitesi 5,1 metreküpe 
çıkabiliyor ve 3,23 metre uzun-
luğa kadar eşyaların taşınmasını 
sağlıyor. 4.95 ve 5.30 metrelik 
versiyonlarda ise sırasıyla 5.8 
ve 6.6 metreküplük maksimum 
kargo kapasiteleri sunuluyor. 
3,58 veya 3,93 metre uzunluğa 
kadar merdivenler veya panel 
gibi eşyalar güvenli bir şekilde 
istiflenebilirken, standart ola-
rak elektrikli park frenine sahip 
aracın kokpitinde çok sayıda 
depolama alanı yer alıyor.

ren Karsan Ticari İşler Genel 
Müdür Yardımcısı Muzaffer 
Arpacıoğlu, “Covid-19 salgını 
sonrası toparlanmaya başlayan 

Avrupa’dan hem konvansi-
yonel hem de yüzde 100 elekt-
rikli modellerimiz için önemli 
adetlerde sipariş almayı sürdü-
yoruz. Bu doğrultuda, satış son-
rası servis ağımızı güçlendirmek 
ve Avrupa’daki bayilerimizin 
müşterilerden gelen talepleri-
ne çok kısa sürede çözüm su-
nabilmek amacıyla önemli bir 
yatırımı daha devreye aldık. 50 
yılı aşan tecrübemize dayana-

Vivaro-e’de geniş arka ve 
sürgülü yan kapılar, kargo ala-
nına veya yolcu bölmesine ra-
hat erişim sağlarken ayak hare-
ketiyle otomatik olarak açılan 
elektrikli sürgülü yan kapılar da 
araca daha pratik hale getiriyor.

Bataryada 8 yıl/160 bin
kilometre garanti

Aracın yolda kalma süresini 
üst seviyeye çıkaracak dijital 
yazılım ve donanımların da 
beraber  sunulduğu Vivaro-e, 
100kW’lık halka açık bir şarj is-
tasyonu kullanarak, 50kWh ba-
taryanın yüzde 80’i 30 dakikada 
şarj edilirken 75kWh batarya 
için bu süre 45 dakika olarak ve-

rak, satış sonrası müşteri des-
teğinin, marka güvenilirliği ile 
tercih edilmede ciddi bir paya 
sahip olduğunu biliyoruz. Yeni 
yatırımımızla kurulan bu yapı 
ile müşterilerimizle aramızdaki 
mesafeleri minimuma indirece-
ğiz” ifadelerini kullandı. 

Yerinde yedek parça hizme-
ti için Barsan Global Lojistik 
ile güçlerini birleştiren Karsan, 
ilerleyen süreçte Barsan’ın 45 
farklı ülkede bulunan depola-
rından ve lojistik ağından da 
faydalanarak operasyon gücü-
nü katlamayı planlıyor.

riliyor. Avrupa’da 8 yıllık / 160 
bin km garanti sunan Opel, şarj 
sürelerinin olabildiğince hızlı 
olmasını ve bataryanın uzun 
ömürlü olmasını sağlayan yerle-
şik şarj cihazları da sağlıyor. 

Güvenlik özellikleri
Vivaro-e, içten yanmalı 

motorlu kardeşleri gibi, geniş 
bir sürücü destek sistemleri-
ni sunuyor. Vivaro-e, Head 
Up Display’e ek olarak Şeritte 
Kalma Yardımı, Genişletilmiş 
Trafik İşareti Tanıma, Uyu-
şukluk Uyarısı, Önden Çarpış-
ma Uyarısı ve Otomatik Acil 
Durum Freni gibi yüksek tek-
nolojileri barındırıyor.

Elektrikli Opel Vivaro Yollara Çıkıyor

Groupe PSA’nın Bölgesel 
Eğitim Organizasyonunda
Türkiye’ye Kritik Görev

Karsan Almanya’da Yedek Parça Deposu Açıyor

21
EYLÜL 2020

Elektrikli hafifi ticari 
araç modellerinin 
tanıtımı için 2020 
yılına hazırlanan PSA 
Grubu, Haziran ayında 
gerçekleştirdiği genel 
sunumun ardından 
marka tanıtımlarına 
Opel ile başladı. 

Karsan, Avrupa’daki 
yedek parça ve satış 
sonrası servis ağını 
genişletmek adına 
önemli bir projeyi 
hayata geçirdi. 
Proje kapsamında, 
Almanya’nın 
Nürnberg şehrindebir 
yedek parça deposu 
açacak olan Karsan, 
ihtiyaç duyulan yedek 
parçaları Avrupa’nın 
her noktasına 
2 gün içerisinde 
gönderebilecek. 

MEAF bölgesinde (Orta Do-
ğu ve Afrika) artan zorluk-
lar ve mevcut iş dinamikleri 
Groupe PSA’nın ekiplerinin 
ve ortaklarının beceri ve yet-
kinliklerine ciddi anlamda 
odaklanmasını mecbur kıldı. 
Öte yandan Kovid-19 sebebiy-
le müşteri ihtiyaç ve beklenti 
yapılarındaki değişimler artar-
ken, yeni teknolojik gelişmeler 
ve çalışma koşulları sonucunda 
maksimum verimliliği sürdür-
mek, bu değişime uyum sağ-

lamak ve çevikleşmek Grup 
için bir mecburiyet oldu. Bu 
doğrultuda Groupe PSA; böl-
gesel eğitim organizasyonunda 
Türkiye’nin merkezde olduğu 
önemli değişiklikleri hayata 
geçirme kararı aldı. 

Grup, PSA Türkiye tara-
fından geliştirilen deneyim, 
içerik ve tedarikçi ağların-
dan faydalanabilmek adına 
MEAF eğitim ve beceri mü-
dürünü İstanbul’da konum-
landıracak. Bölge genelindeki 

tüm eğitim faaliyetlerinin 
tasarlanması, onaylanması ve 
uygulamasından sorumlu ola-
cak olan MEAF eğitim ve be-
ceri müdürlüğü pozisyonuna 
1 Eylül itibariyla Kemal Gü-
rel atanacak. Gürel, özellikle 
satın alma ve eğitim sağlayı-
cılarının yönetimi hususla-
rında PSA Türkiye CCO’su 
Ayça Furth’ün önderliğinde 
PSA Türkiye Akademi’nin 
kaynaklarını baz alacak. Ka-
lite, maliyet ve planlama açı-

sından bölge direktörlerinin 
onayladığı eğitim planlarının 
hayata geçirilmesinden de 
sorumlu olacak olan MEAF 
Eğitim ve Beceri Müdürü 
Kemal Gürel; Grubun geli-
şim stratejisi hususunda daha 
fazla uyum yaratarak, Grup 

içi sinerjinin güçlenmesini 
sağlayacak.

Eylül 2019’dan bu yana 
PSA Türkiye Akademi’de yer 
alan ekibin yanı sıra profes-
yonel eğitmenlerin de deste-
ği ile sektörün yeniliklerine 
hazırlanılması ve becerilerin 
geliştirilmesi adına yoğun bir 
eğitim programı yürüttük-
lerini belirten PSA Türkiye 
CCO’su Ayça Furth; PSA 
Türkiye Akademi’nin Gru-
bun bölgesel eğitim organi-
zasyonunun merkezinde yer 
alacak olmasının kritik bir 
öneme sahip olduğunu vur-
guladı. Furth: “Pandeminin 
etkisiyle hızlı bir transfor-
masyon geçiren PSA Türkiye 
Akademi, bu süreci yoğun bir 

online öğrenim ve yeni proje-
ler dönemi olarak değerlen-
dirdi. Önümüzdeki dönemde 
de sadece Türkiye değil bölge 
içindeki etkinliğimizi artıra-
rak iş gücümüzü hedeflerimiz 
doğrultusunda geliştirmeyi 
amaçlıyoruz” dedi.

PSA Türkiye CCO’su
Ayça Furth

MEAF Eğitim ve Beceri
Müdürü Kemal Gürel
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Renault Trucks’dan Yıl Sonuna Kadar Bakım Kampanyası
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nen Renault Trucks Türkiye 
Bayi Ağı Geliştirme ve Satış 
Sonrası Hizmetler Direktörü 
Özgür Fırat; “Yılın son çey-
reği, ticari araç kullanıcıları 
için yoğun bir dönem. Tüm 
uygulamalarda araç kilo-
metreleri artıyor. Uzun yol 

ise 190 HP (140 kW) güç 
ve 440 Nmtork (Yakıt 
tüketimi karma 6,4-5,8 
lt/100 km, CO2 emis-
yonu karma 169-154 gr/
km) değerine sahip Vito 
119 CDI bulunuyor.

Buna ilave olarak, yeni 
nesil ile birlikte önden çe-
kiş seçeneğine sahip OM 
622 DE kodlu 4 silindir-
li 1.8 litrelik turbo dizel 

RENAULT Trucks, yeni ba-
kım kampanyasında 200€’dan 
başlayan araç bakımları ile 
müşterilerine indirimli fiyat-
lar sunuyor. Tüm Renault 
Trucks araç modelleri için 
geçerli kampanya, işçilik, o-
naylı yedek parça ve Renault 
Trucks yağ değişimini kap-
sıyor. Yağ filtresinden hava 
filtresine, mazot filtresinden 
kurutucu filtresine kadar o-
naylı yedek parçalar, Renault 
Trucks yetkili servislerinde 

kampanya kapsamında cazip 
fiyatlarla sunuluyor. Üstelik 
2 Yıl Yedek Parça garantisi de 
bulunuyor.

Pandemi sürecinde müş-
terilerini desteklemek için 
her fırsatta özel kampanya-
lar düzenlediklerine deği-

taşımacılığından, yurtiçi da-
ğıtıma ve madenciliğe kadar 
farklı operasyonlarda araçlar, 
artan talep ile birlikte daha 
yoğun bir şekilde kullanılıyor 
ve bu da bakım gerekliliğinin 
artmasına neden oluyor. Bu 
doğrultuda düzenlediğimiz 
kampanya ile fiyat avantajı 
sunarak müşterilerimizin ba-
kımlarını yaptırmalarını ve 
operasyonlarına sorunsuz de-
vam etmelerini hedefliyoruz” 
şeklinde belirtiyor.

lenmesinin de etkisi ile daha 
fazla adetlerde araç satışı ön-
görüyoruz” dedi.
Güçlü ve yüksek verimlilik 
seviyesine sahip dört farklı 

motor seçeneği
Yenilenmeyle birlikte tüm 

arkadan itişli Mercedes-Benz 
Vito versiyonları, verim-
lilik ve emisyon açısından 
optimize edilmiş, tamamen 
Mercedes-Benz teknolojisi 
ile üretilen,OM 654 kodlu 
dört silindirli 2.0 litrelik tur-
bo dizel motorla sunuluyor. 
Üç farklı güç versiyonu ile 
sunulan motor, giriş seviye-
sinde 136 HP (100 kW) güç 
ve 330 Nmtork (Yakıt tü-
ketimi karma 6,6-5,8 lt/100 
km, CO2 emisyonu karma 
173-154 gr/km) değerine 
sahip Vito 114 CDI olarak 
adlandırılıyor. Bir üst seviye-
de 163 HP (120 kW) güç ve 
380 Nmtork (Yakıt tüketimi 
karma 6,4-5,8 lt/100 km, 
CO2 emisyonu karma 169-
156 gr/km) değerine sahip 
Vito 116 CDI var. En üstte 

MERCEDES-BENZ’IN 
9 kişilik araç dünyasına yön 
veren modeli Vito Tourer, 
2020 itibarıyla yenilenmiş 
tasarımı, arttırılan donanım-
ları, güvenlik teknolojileri, 
yakıt tüketimi düşürülen 
motor Türkiye’de satılmaya 
başlandı. İspanya’da üreti-
len Vito’nun üçüncü nesli 
2014 yılının sonbaharında 
satışa sunuldu.

Yeni dört silindirli turbo 
dizel motor ailesinden OM 
654, yüksek verimlilik sevi-
yesiyle performansı ve yakıt 
ekonomisini bir arada su-
nuyor. Yeni Mercedes-Benz 
Vito Tourer daha konforlu 
bir sürüş sunarken, Distronic 
ve Aktif Fren Yardımcısı gibi 
sürüş yardımcıları güvenliğe 
katkı sağlıyor. Mevcut du-
ruma göre bir ileri seviyeye 
taşınan iç mekân sürüş kon-
forunu desteklerken; aracın 
tasarımını daha modern bir 
seviyeye getiriyor.

Mercedes Benz Otomotiv 
Hafif Ticari Araçlar Ürün 
Grubu İcra Kurulu Üyesi 
Tufan Akdeniz, “Türkiye’de 
son 5 yıldır 9 kişilik araç 
sınıfı lideri olduğumuz 
Mercedes-Benz Vito Tou-
rer modelimizi yenileyerek 
2020 yılında da bu alandaki 
iddiamızı sürdürmeyi hedef-
liyoruz. Türkiye’nin yolcu 
taşımacılığı alanındaki faa-
liyetlerimizde müşterileri-
mize her zaman en kaliteli 
ürünleri, en uygun ödeme 
seçenekleriyle sunduk. Vito 
ile de 1997 yılından bugü-

ne kadar 37.033 adedi aşkın 
araç satışı gerçekleştirdik ve 
her neslinde sunulan güven-
lik donanımlarını arttırdık. 
Yeni Vito’da da bu geleneği 
sürdürerek güvenlik ve sürüş 
yardım sistemi sayısını 10 
adetten 12 adede çıkarıyo-
ruz” dedi.

Akdeniz: 
“Pazarda canlanma var”
Otomotiv pazarını da de-

ğerlendiren Tufan Akdeniz, 
“Mercedes Benz Otomotiv 
olarak Temmuz ayında 433 
adet hafif ticari araç satışı 

gerçekleştirirken ilk 7 ayın 
sonunda 2.500 adede ulaş-
tık. Mart 2020’de başlayan 
pandemi süreci satışlarda 
düşüş yaşanmasına neden 
olurken, Haziran ayından 
itibaren ertelenen taleplerin 
alımlara dönerek yıl sonu 
hedeflerinin tekrar yakala-
nacağını öngörüyoruz. Son 
dönemde normalleşme sü-
recine geçerken özellikle 
turizm sezonunun hareket-

otomatik şanzıman standart 
olarak sunuluyor. Yüksek 
verimlilik seviyesine sahip 
tork konvertörlü otomatik 
şanzıman, 7G-Tronic’in ye-
rini alıyor. Sürücü, Dynamic 
Select seçim düğmesi üze-
rinden “Konfor” ve “Spor” 
sürüş modlarından birini se-
çerek vites değişim zamanını 
ayarlayabiliyor. Sürücü ayrıca 
“Manuel” modu seçerek di-
reksiyon üzerindeki kulak-
çıklarla manuel olarak da vi-
tes değiştirebiliyor.

Güvenlik ve sürüş yardım 
sistemleri

Aktif Fren Yardımcısı ve 

Distronic özelliklerinin ek-
lenmesiyle daha önce 10 adet 
olan güvenlik ve sürüş yardım 
sistemi sayısı 12 adede ulaşı-
yor. Vito böylece sınıfının en 
güvenli aracı olma geleneğini 
sürdürüyor. Vito’nun kapalı 
kasa versiyonu, hava yastık-
ları ve sürücü ve ön yolcu 
için emniyet kemeri uyarısı-
nı standart olarak sunan ilk 
ticari araç oluyor. Vito ayrıca 
Yan Rüzgâr Yardımcısı ve 
dikkat dağınıklığı yardımcısı 

Attention Assist’i bundan 
beş yıl önce sunarak sınıfının 
güvenlik standartlarını yeni-
den tanımlamıştı.

Aktif fren yardımcısı ve 
distronic

Yeni Aktif Fren Yardım-
cısı, öndeki araç ile olası 
bir çarpışma riskini algılı-
yor. Sistem önce görsel ve 
işitsel bir uyarı ile sürücüyü 
uyarıyor. Sürücünün tepki 
vermesi halinde sistem fren 
desteği ile sürücüyü destek-
liyor. Ancak sürücünün tep-
ki vermemesi halinde sistem 
aktif fren manevrası uygulu-
yor. Sistem ayrıca şehir içi 
trafiğinde hareketsiz nesne-
leri ve yoldan geçen yayaları 
da algılıyor.

Vito’da ilk kez kullanıma 
sunulan Distronic, bir aktif 
takip yardımcısı. Sistem, sü-
rücü tarafından belirlenen 

mesafeyi koruyarak öndeki 
aracı takip ediyor ve sürü-
cüyü otoyol veya dur-kalk 
trafikte önemli oranda ra-
hatlatıyor. Öndeki araç ile 
güvenli takip mesafesini ko-
rumak üzere çalışan sistem, 
kendi kendine hızlanıyor ve-
ya yumuşak bir şekilde fren 
yapıyor. Sert bir fren ma-
nevrası algılayan sistem ön-
ce sürücüyü görsel ve işitsel 
olarak uyarıyor ve ardından 
otonom olarak fren yapıyor.

motor ile 136 HP (100 kW) 
güç sunuluyor.

Yeni OM 654 motor nes-
li, OM 651 ile kıyaslandığın-
da çok daha verimli ve çevre 
dostu. Ayrıca daha sessiz ve 
daha titreşimsiz bir sürüş 
sunuyor. Alüminyum gövde 
ve çelik pistonlu kombinas-
yon, kademeli yanma işlemi 
ve sürtünmeyi azaltmaya 
yönelik silindir yatağı kap-
laması Nanoslide ve motora 
yakın egzoz gazı arındırma 
sistemi gibi gelişmiş tekno-
lojilerle yakıt tüketimini 
düşürürken, bir başka açı-
dan emisyonları azaltmaya 

yardımcı oluyor. Motora ya-
kın konumu sayesinde egzoz 
gazı arındırma sistemi az ısı 
kaybıyla en uygun çalışma 
koşullarında görevini yerine 
getirebiliyor. Tüm bu geliş-
meler ile birlikte; örneğin 
Vito 119 CDI versiyonunda 
eski versiyona göre yüzde 13 
yakıt tasarrufu sağlanabiliyor.

9G-Tronic otomatik
şanzıman

Tüm arkadan itişli Vito 
versiyonlarında 9G-Tronic 

Yeni Mercedes-Benz Vito Tourer Türkiye’de

Mercedes Benz Otomotiv Hafif 
Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra 

Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz

Renault Trucks, 21 Eylül - 31 Aralık 2020 
tarihleri arasında devam edecek özel 
kampanyası ile müşterilerine avantajlı bakım 
paketleri sunuyor.  
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ILK kez tanıtıldığı 1968’den 
bu yana en çok satılan pick-up 
modeli unvanına sahip Toyota 
Hilux yenilendi. Türkiye lans-
manı dijital olarak gerçekleş-
tirilen Hilux; yeni Invincible 
versiyonu ve daha geliştirilmiş 
araç dinamikleriyle birlikte 
252 bin TL’den başlayan fiyat-
larla satışa sunuldu.

Yeni Hilux’ın lansmanında 
konuşma yapan Toyota Tür-
kiye Pazarlama ve Satış A.Ş. 
CEO’su Ali Haydar Bozkurt, 
pick-up segmentinin çok re-

kabetçi bir segment olduğunu 
belirterek “Hilux yenilmez ve 
durdurulamaz kimliği ile ken-
dini kanıtlayan ve çok tercih e-
dilen bir model. Yeni Hilux’ın 
güçlü duruşu ve konforuyla bu 
potansiyeli çok daha yukarıya 
taşıyacağına inanıyoruz. Av-
rupa’daki emisyon normlarına 
uyan Hilux ile bugüne kadar 
52.155 adetlik satış gerçekleş-
tirdik. Yeni Hilux için 2020 
sonuna kadar 1000’e yakın, 
2021 yılında ise 3.500-4.000 
adetlik satış hedefimiz bulu-
nuyor. Hafif ticari araç seg-

mentinde Hilux ile yer alırken, 
gelecek yıl da CDV modelimiz 
olan Proace City’nin ürün ga-
mımıza katılmasıyla hafif ti-
cari araç pazarında iddiamızı 
güçlü bir şekilde ortaya koya-
cağız” dedi. 

Pick-up segmentinin SUV 
pazarından da pay almaya 
başladığını sözlerine ekleyen 
Bozkurt “Yeni Hilux Invin-
cible modelinde SUV’da bile 
olmayan özellikler var. SUV 
kitlesinden pick-up’a doğru bir 
kayma yaşanacaktır. Şehirde de 

SUV konforunu Hilux’ta his-
sedenler günlük kullanım için 
bu modelimizi tercih edecek-
lerdir. Bu amaçla tasarımının 
yanı sıra yüksek konforu ve 
donanımlarıyla dikkat çeken 
Yeni Hilux’ların yüzde 70’lere 
yakını üst donanımlı Invin-
cible ve High-Cruiser versi-
yonlarından oluşacaktır. Pera-
kende satışlarda ise Invincible 
versiyonu satışlarımızın yüzde 
50’den fazlasını oluşturacak-
tır.” şeklinde konuştu.
Daha güçlü görünen tasarım

Yeni Hilux ile ön tampon, 
ileriye taşırken; Apple CarPlay 
ve Android Auto akıllı telefon 
entegrasyonlarına uyumla hale 
getirildi. Güncellenmiş kabin-
de, yeni sürücü göstergesi tasa-
rımı ve her türlü sürüş koşulun-
da rahatlık sağlayan mekanik 
düğmelerin kombinasyonuyla 
kolay bir kullanım elde edildi.

Sofistike Invincible
versiyonu

Ürün gamının en üstünde 
yer alan Invincible versiyonu 

Invincible’ın kabininde ise 
diğer versiyonlara ek olarak de-
ri koltuk döşemesi, ısıtmalı ön 
koltuklar, ısıtmalı direksiyon si-
midi, elektrikli ayarlanabilir ön 
sürücü koltuğu, segmentinde 
tek olan 9 hoparlörlü JBL Pre-
mium ses sistemi, mat gri detay-
lar ve kapı içlerindeki ambiyans 
aydınlatmaları öne çıkıyor. Bu-
nunla birlikte Hilux’ın Invin-
cible versiyonunda özel anahtar 
tasarımı da dikkat çekiyor.

ön ızgara, LED farlar yeniden 
tasarlandı ve LED ön sis farlar 
da aracı daha şık hale getirdi. 
Hilux’ın etkileyici dış tasarı-
mı, LED arka stop lambalarıy-
la tamamlandı.

Hem şehir içerisinde hem de 
arazide etkileyici bir tarz sunan 
Hilux, yeni 18 inç alüminyum 
jant tasarımlarıyla dikkat çeki-
yor Yeni Hilux’ta, mevcut renk 
seçeneklerine Egzotik Kırmı-
zı, Safir Mavi ve Güz Bronzu 
olmak üzere üç yeni alternatif 
daha eklendi.

Toyota, yenilenen Hilux 
modelini Adventure, Hi-
Cruiser ve Invincible olmak ü-
zere 3 farklı donanım seviyesiy-
le satışa sunuyor. Hi-Cruiser ve 
Invincible donanım seviyeleri; 
premium LED farlar, LED ar-
ka stop lambaları, 18 inç alaşım 
jantlar gibi özelliklerle öne çı-
kıyor. Bununla birlikte her do-
nanım seviyesinde 8 inç dokun-
matik ekran, ön ve arka park 
sensörleri standart olarak yer 
alıyor. Geliştirilmiş 8 inç ekra-
na sahip multimedya sistemi, 
daha hızlı bir yazılım ve ekran 
tepkileriyle araç içi deneyimi 

ise her şartta konfor ve şıklık-
tan ödün vermek istemeyen-
ler için özel olarak tasarlandı. 
Hilux’ın yüksek arazi kabili-
yeti, Invincible ile birlikte en 
yüksek donanım özellikleriyle 
kombine ediliyor.

Invincible versiyonu, dış 
ve iç tasarımıyla diğer ver-
siyonlardan ayrılırken; aynı 
zamanda birçok konfor özel-
liğiyle de donatıldı. Bu versi-
yonda modele özgü LED far 
tasarımı, 18 inç siyah alümin-
yum alaşımlı jantlar, farklı ön 
tampon, koyu gri tampon altı 
koruma ve dış aynalar, mat 
siyah arka kasa roll-bar, siyah 
boyalı sürgülü kapak, modele 
özgü çamurluk üst koruyucu 
ve koyu gri arka tampon gibi 
farklılıklar yer alıyor.

Yeni süspansiyon
konforu destekliyor

Toyota, yenilenen Hilux 
ile araç dinamiklerinde ileriye 
doğru bir adım daha atmayı 
başardı. Efsanevi araçta off-
road kapasitesi artırılırken, 
sürüş konforunu geliştirmek 
adına da bir çalışma gerçek-
leştirildi. Süspansiyonda ya-
pılan geliştirmelerle birlikte 
daha konforlu bir sürüş elde 
edildi. Hilux’ın süspansiyo-
nu, tümseklerden veya bozuk 
yollardan geçerken darbeyi 
daha iyi emiyor ve içeride 
sarsıntısız bir sürüş sağlıyor. 
Hilux’ta daha iyi sürüş kali-
tesi ve konfor adına süspan-
siyonun yanı sıra direksiyon 
sisteminde de geliştirmeler 
yapılarak daha akıcı bir sürüş 
karakteri elde ediliyor.

Hilux’ın 4x4 versiyonların-
da sunulan aktif elektronik 
çekiş kontrol sistemi A-TRC, 
üst versiyonlarda ek özelliğin 
geliştirilmesi ile araç 4x2 mo-
duna alındığında da aktif hale 
gelebiliyor. Böylelikle şehiriçi 
kullanımlarda da daha güvenli 
viraj dönüşü ve daha az yakıt 
tüketimi sağlıyor. 450 kg artan 
kapasiteyle 3.5 tonluk römork 
çekme kapasitesi ise yeni Hi-
lux her türlü beklentiyi aşma-
yı başarıyor. Bununla birlikte 
Hilux’ta elektronik fren dona-
nımları arasında Yokuşta Kal-
kış Destek Sistemi ve Eğim İniş 
Kontrol Sistemi gibi özellikler 
de yer alıyor.

Hilux, teknik donanımı-
nın yanı sıra tasarım olarak da 
zorlu koşulların üstesinden 
gelmek üzerine tasarlandı. 29 

derecelik yaklaşma ve 27 de-
recelik uzaklaşma açısıyla bir-
likte Hilux, 310 mm’lik sürüş 
yüksekliğine sahip. Maksimum 
su geçiş derinliği kapasitesi ise 
700 mm.

5,325 mm uzunluğa, 1,900 
mm genişliğe (versiyona göre 
1,855 mm) ve 1,815 mm yük-
sekliğe sahip Hilux’ın 3,085 
mm dingil mesafesi bulunuyor.

Toyota Hilux’ın tüm ver-
siyonlarında 2.4 litrelik dizel 
motor seçeneği sunuluyor. 6 
ileri manuel ve 6 ileri otoma-
tik şanzımanla eşleştirilebilen 
motor, 150 HP güç ve 400 Nm 
tork üretebiliyor.

Güvenlikte gelişmiş
teknolojiler devrede

Hilux’ın her modelinde 
sürücü ve yolcu ön/yan hava 
yastıkları, ön ve arka yolcu-
lar için perde hava yastıkları, 
sürücü diz hava yastığı olmak 
üzere 9 hava yastığı standart 
olarak sunuluyor. Bununla 
birlikte Acil Fren Uyarı Siste-
mi (EBS), Araç Denge Kont-
rol Sistemi (VSC), Bozuk Yol 
Gövde Hareket Kontrol Sis-
temi, Yokuşta Kalkış Destek 
Sistemi (HAC), Römork Sav-
rulma Kontrol Sistemi (TSC) 
ve Eğim İniş Kontrol Sistemi 
(DAC) gibi özellikler de stan-
dart olarak araçta yer alıyor.

Hi-Cruiser ve Invincible 
versiyonlarında Toyota Safety 
Sense özellikleri ile beraber      
Yaya ve Bisikletli Algılama 
Özellikli Ön Çarpışma Önle-
yici Sistem (PCS), Şerit Takip 
Sistemi (LDA) ve Adaptif Hız 
Sabitleme Sistemi (DRCC) 
özellikleri bulunuyor.

Yeni Toyota Hilux 
Pick Up Pazarını
Hareketlendirecek
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Toyota’nın 1 tonluk 
pick up piyasasındaki 
güçlü modeli Hilux 
yenilenerek Türkiye 
pazarına sunuldu. 

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su
Ali Haydar Bozkurt

IVECO’NUN İstanbul Ana-
dolu yakası yetkili satıcısı ve 
servisi Iveco Otomotiv pan-
demi sürecinde servise gelen 
araç sahiplerine 1 şişe, 200 ml 
kolonya hediye ediyor.

Servis müdürü Bahadır 
Yediok pandemi başlangıcın-

dan beri servislerinde hijyen 
kurallarına son derece dikkat 
edildiğini, istisnasız tüm çalı-
şanların maske ile çalıştığını, 
gelen araçların direksiyon, 
kapı kulpları dezenfekte e-
dildikten sonra servise alın-
dıklarını ve yine bu şekilde 

müşterilere iade edildiğini 
belirtirken şirkete girişlerde 
hem çalışanların hem de müş-
terilerin ateşlerinin ölçüldü-
ğünü de ifade etti.

Bahadır Yediok, kolonya 
projesinin servise gelen araç 
sayısını artırmaktan ziyade 

sosyal amaçlı bir proje oldu-
ğunu ve bu konuda müşte-
rilerden takdir gördüklerini 
de sözlerine ekledi. Iveco 
Otomotiv servisinde ayrıca 
maskesini yenilemek isteyen 
müşterilere ücretsiz maske de 
tedarik ediliyor.

Iveco Yetkili Servisinden 
Servise Gelen Her Araca Kolonya
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serisini geliştirdi. Bu seri, 150 
araçlık bir treyler filosunda 
yıllık 800 bin TL değerinde 
verimlilik ve 500 ton daha az 
karbon emisyonu ile başarısı-
nı kanıtlıyor.

Son karışım ve karıştırma 
teknolojileri ile üretilen Brid-
gestone Ecopia H002 serisi 
lastikler, yuvarlanma diren-
ci, ıslak zeminde tutunma ve 
ömür arasında en doğru den-
geyi sağlıyor. NanoPro-Tech 
sırt karışımı ile yuvarlanma 

Sürücülerimiz Hybrid HS3 
lastiklerinin yol tutuşu, daya-
nıklılık ve mazot ekonomisi-
ne sağladığı katkıdan dolayı 
oldukça memnun. Ayrıca 
Hybrid HS3 desenini tercih 
etmemizin bir diğer sebebi de 
lastiklerin kış ve yaz (M+S) 
performansının çok iyi olma-
sıdır. Yakıt tüketimini etkile-
yen faktörlerin çeşitliliği olsa 
da lastik kaynaklı yakıt tüke-
timini Continental Hybrid 

BRISA, Bridgestone’un filo-
ların performans, verimlilik 
ve sürdürülebilirlik ihtiyaçla-
rını araştırarak geliştirdiği ye-
nilikçi lastikleri Ecopia H002 
serisini sektöre sundu. 

Bugün filoların en büyük 
operasyon maliyeti yüzde 
30’luk oranla yakıttan kay-
naklanıyor. Aynı zamanda 
filoların verimli bir şekilde 
operasyonel performansı 
korumak kadar yeni regülas-
yonlar kapsamında karbon 

GÜNÜMÜZDE lojistik, 
nakliye, inşaat gibi sektörler-
de hizmet veren işletmeler 
için hem zamandan hem de 
maliyetten tasarruf sağlamak 
oldukça önemli bir konu. 
Filoların en büyük gider ka-
lemlerinden biri olan lastik 
kaybını önlemek ise şirketle-
rin olduğu kadar markaların 
da birincil önceliği. Yılda 
ortalama 120 bin kilometre 
yol yapan ve ortalama 2,5 se-
nede bir lastik değiştiren Ne-
sa Lastik, zamandan ve mali-
yetten tasarruf sağlamak için 
Continental’in yeni nesil tek-
nolojiye tasarladığı Hybrid 
HS3 lastiklerini kullanıyor.

salınımlarını da minimum 
seviyede tutmaları gerekiyor. 
Bridgestone’un yaptığı araş-
tırmalara göre ise lastiklerin 
ıslak zemin performansı özel-
likle kötü hava koşullarında 
dahi operasyonun devamlılığı 
ve emniyet açısından kritik 
önem taşıyor.

Bu sonuçları değerlendiren 
Bridgestone, filoların verimli, 
kârlı, çevreci ve emniyetli bir 
şekilde performans göstere-
bilmeleri için Ecopia H002 

30 kişilik ekibi ve 11 
araçlık lojistik parkıyla 
Mersin’den Türkiye’nin 
dört bir yanına lojistik hiz-
meti veren Nesa Lastik sa-
hibi Cumhur Şanlı, “Araç 
güvenliği için öncelikle yük 
ve yol şartlarına uygun lastik 
seçilmesi oldukça önemli bir 
konu. Bu farkındalıkla biz de 
Nesa Lastik olarak filomuz-
da Continental Hybrid HS3 
lastiklerini tercih ediyoruz. 

serisi, yakıt verimliliğinde, 
ıslak zeminde çekişte ve ıslak 
zemin tutuşunda sınıfının 
en iyisi olduğunu bağımsız 
TÜV SÜD testlerinde ka-

lastik nedeniyle oluşabilecek 
en ufak arızanın taşınan ürü-
nün zamanında yerine ulaş-
masına engel olabileceğini 
söyledi. Bu nedenle güzergah 
boyunca oluşan arızaların 
hem zaman hem de maddi 
kayıplara neden olduğunu 
belirten Şanlı, Continental 
lastiklerinin zamanında ge-
rekli kontroller ve bakımları 

GOODYEAR’A 4 Kasım 
2019 tarihinde Finansal 
Kontrolör olarak katılan 
Burcu Güvenç Demiryontar; 
1 Ağustos 2020 tarihi itiba-
rıyla Goodyear Türkiye Mali 
İşler Direktörü olarak atandı. 

Boğaziçi Üniversitesi 
Ekonomi Bölümü 
mezunu olan 
Demiryontar 
G o o d y e a r ’ a 
k a t ı l m a d a n 
önce Colga-
te-Palmol ive 
şirketinde farklı 
görevlerde yer aldı. 
Demiryontar; 2000-2013 
yılları arasında Colgate-
Palmolive’in Türkiye ofi-
sinde Maliyet Muhasebesi, 
Marka Muhasebesi, Finansal 
Raporlama, Bütçe Planlama, 
Fabrika Kontrolorlüğü gibi 

direncini düşürüyor ve enerji 
kayıplarını azaltıyor. Yüksek 
silika içerikli sırt karışımı ve 
yeni karıştırma teknolojile-
ri ile lastiğin ömrü boyunca 
ıslak zeminde üstün tutun-
ma performansı korunuyor. 
Aynı zamanda bu lastikler, 
yuvarlanma direncini ve ıslak 
zeminde tutunmayı iyileşti-
ren akıllı ve yenilikçi desene 
sahip olarak sunuluyor.

Bu özellikleri sayesinde 
Bridgestone Ecopia H002 

HS3 lastiklerini kullanma-
ya başladığımızdan bu yana 
azalttık. Hatta sürücülerimiz 
100 kilometrede 1 litre ma-
zot tasarrufu elde etti. Bu da 
biz filo sahipleri için maliyet 
hesaplaması açısından olduk-
ça önemli bir rakam” dedi.

Aynı zamanda özellikle 
uzun yol güzergahlarında 
lastik performansının çok 
önemli olduğunun altını çi-
zen Şanlı, seyahat boyunca 

Bridgestone Filolara Yönelik 
Ecopia H002 Serisini Geliştirdi

Nesa Lastik Continental’in 
Hybrid HS3 Lastiklerini Kullanıyor

Avrupa Kamyon Yarışlarının
Yeni İsim Ortağı Goodyear Olacak

Goodyear Türkiye’nin 
Mali İşler Direktörü 
Burcu Güvenç 
Demiryontar Oldu
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Bridgestone, filo 
sahiplerinin toplam 
satınalma maliyet-
lerini düşürmeyi, 
CO2 emisyonlarının 
azalmasını destekle-
yecek Ecopia H002 
serisini tasarladı. 

nıtladı. Ayrıca rampada en 
iyi tırmanma ve dur-kalk 
performansını sergiledi. Ön, 
çeker ve treylerde 3PMSF ve 
M+S markalamalarına sahip 
olan H002 serisi, zorlu kış 
koşullarında dahi perfor-
mansını koruduğunu gözler 
önüne serdi.

yapıldığı takdirde genellikle 
arızaya yol açmadığını ifade 
etti. Ayrıca 4 aracına taktır-
dığı ContiPressureCheck 
ile zamandan ve maliyetten 
tasarruf ettiğini söyleyen Ne-
sa Lastik’in sahibi Cumhur 
Şanlı, lojistik sektörünün en 
büyük gideri olan lastik ka-
yıplarından bu sistemle kur-
tulduklarını vurguladı.

bölümlerde birçok pozisyon-
da görev aldıktan sonra, 2013 
yılında şirketin Amerika Bir-
leşik Devletleri’nde bulunan 
New York genel merkezine 
transfer olmuştur. Burada 
şirketin global yeniden yapı-

landırma projelerinin finans 
bacağının liderliğini 

başarıyla tamam-
ladıktan sonra 
Amerika Birle-
şik Devletleri 
bölgesi Kişisel 

Bakım Ürünle-
ri kategorisinin 

Finans Direktör 
yardımcılığına getirilmiş-

tir. Demiryontar son olarak 
şirketin New York Genel 
Merkezinde, Kurumsal Fi-
nans departmanında Finansal 
Planlama Direktör Yardımcı-
sı olarak görev yapmaktaydı.

Continental’in yeni nesil teknolojiyle tasarladığı Hybrid HS3 lastikleri, 
filolara zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamasının yanı sıra fren ve 
ıslak zemin performansıyla sürücülerin yolları sorunsuz kat etmesini ve 
100 kilometrede ortalama 1 litre mazot tasarruf etmesini sağlıyor. 

FIA Avrupa Kamyon Ya-
rışı Şampiyonası’nın daha 
önce Promoter Cup adıyla 
bilinen kategorisinin 2020 
sezonu için isim ortağı Go-
odyear olacak. Yeni yetenek-
lere ayrılan “CHROME” 
kategorisi Goodyear Cup 
olarak değişecek ve 2017 yı-
lında ilk kez tanıtıldığında 
“yarış içinde yarış” olarak 
popülerlik kazandığı haliyle 
aynı yapıda düzenlenecek. 
2016 yılından bu yana FIA 
ETRC resmi ortağı olan 
Goodyear, şampiyona kap-
samında kamyonlar için özel 
geliştirilmiş yarış lastikleri 
tedarik ediyor ve o zaman-
dan bugüne FIA ETRC’nin 
rekabetçi dünyasında gele-
ceğin kamyon lastikleri için 
yeni teknoloji ve uygulama-
ların geliştirilmesine öncü-
lük ediyor.

Goodyear Ticari İş Birimi 
Avrupa Pazarlama Direktö-

rü Maciej Szymanski konuy-
la ilgili olarak; “Goodyear’ın 
FIA Avrupa Kamyon Yarışı 
Şampiyonasının tek lastik 
tedarikçisi olmasının ardın-
dan, Goodyear Cup, uzun 
süreli ortaklığımızı taçlan-
dıran bir gelişme oldu. Bu-
gün yeni yeteneklere şans 
vermek her zamankinden 
daha önemli. Bunu en cesur 

motor sporları serilerinden 
birinde yapmaktan gurur 
duyuyoruz.” dedi. 

ETRA Promotion Di-
rektörü Rolf Werner ise 
Goodyear’ın şampiyonadaki 
etkisini artırdığını ve Pro-
moter Cup’ın bu yılki isim 
ortağı olmasının onları he-
yecanlandırdığını belirterek; 
“Tanıtımını ETRA üstlen-

meye başladığından bu yana 
her zaman şampiyonanın bir 
parçası olan Goodyear, aynı 
zamanda üst düzey kamyon 
yarışlarının temel değerle-
rini paylaşan önemli bir or-
taktı. 2020 FIA ETRC sezo-
nunun geçen hafta Most’ta 
düzenlenen açılış turu, 
Chrome kategorisinde baş-
langıç çizgisindeki pilotların 
neredeyse yarısının Goodye-
ar Cup podyumu için müca-
dele verdiği heyecan verici 
yarışlara sahne oldu ve bu se-
zon daha çekişmeli mücade-
leleri dört gözle bekliyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Goodyear, FIA Av-
rupa Kamyon Yarışı 
Şampiyonası’nın 
Promoter’s Cup ola-
rak bilinen kategorisi-
nin 2020 sezonu için 
isim ortağı olacak.  
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PROMETEON Türkiye’nin 
(eski adıyla TP Endüstriyel ve 
Ticari Lastikler A.Ş.) bağlı bu-
lunduğu Prometeon Tyre Gro-
up – Prometeon Lastik Grubu, 
tüm dünyada endüstriyel lastik 
odaklı tek şirket olarak, Pirelli 
markasıyla premium endüstri-
yel ve ticari lastikleri üretiyor 
ve satışa sunuyor. 

Prometeon Lastik Grubu, 
Mart 2017’ye kadar Pirelli 
Grubu’nun bir parçasıydı. O 
tarihten bu yana Prometeon 
ve Pirelli, iki ayrı şirket olarak 
faaliyetlerini sürdürüyor.

2020’nin kendi rekorları-
nı kırdıkları bir yıl olduğunu 
kaydeden Prometeon Türkiye, 
Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar 
Ticaret Direktörü Gökçe Şe-
nocak, dergimiz için ticari araç 
lastik piyasasını değerlendirdi. 

2020’nin enteresan bir yıl 
olduğunu söyleyerek sözlerine 
başlayan Şenocak, yılın ilk 3 
aylık periyodunun rekor büyü-
meyle başladığını dile getirdi. 
Ticari araç lastiklerinde sektö-
rün rekor yılının 2017 oldu-
ğunu ve 2020’nin de da aynı 
şekilde başladığını söyleyen 
Şenocak, “Ancak ikinci çeyrek 
başından itibaren pandeminin 
etkisini arttırmasıyla daral-
ma başladı. Daha sonrasında 
ise üçüncü çeyrek çok hızlı 
bir yükselişle başladı ve yüzde 
30 üzerinde bu şekilde devam 
ediyor. Bugün itibariyle baktı-
ğımız zaman ise Türkiye paza-
rında yüzde 14’lik bir büyüme 
yaşandı” dedi. 

Prometon olarak pazardan 
daha fazla büyüyerek -yüzde 26 
oranında- pazar payını yüzde 

2,5 artırdıklarını belirten Şeno-
cak,  Ağustos ayını da dahil et-
tikleri zaman pazar paylarının 3 
puan’a yakın arttığını açıkladı. 

Türkiye’de pazar 
hızlı toplandı

Bu dönem içinde 3 ay pazar 
lideri olduklarını ve başarılı bir 
yıl geçirdiklerini vurgulayan 
Şenocak,  şunları söyledi: “Bil-
diğiniz gibi biz yola pazar lideri 
olmak üzere çıkmıştık ve pazar 
rakamlarına ve kendi satışları-
mıza baktığımız zaman bunun 
sonuçlarını artık görüyoruz. 
50 binin üzerindeki adetlerle 
kendi rekorlarımızı kırıyoruz.  
Bizim açımızdan pazarın to-
parlanması ve aldığımız güzel 
sonuçlar bizi mutlu ediyor. 

Özellikle yurtdışı pazarlarında 
yüzde 40’lara varan düşüşler-
le başlayan daralmaya rağmen 
Türkiye’de durumun o kadar 
ağır olmaması ve hızlı topar-
lanması da sevindirici bir geliş-
me oldu bizim açımızdan. Kü-
resel olarak da Prometeon’un 
genel pazardan daha fazla pay 
alması da bizi mutlu ediyor. 
Bizim için çok önemli olan 
global pazarlarda son iki aydır 

yaşanan artış ise umut verici ve 
bizi mutlu ediyor. 

Talebin bundan sonra da 
bir süre daha yüksek devam 
etmesini öngördüklerini belir-
ten Şenocak, 2020 yılı başın-
da bekleyen taleplerin hayata 
geçirilmesiyle rekor bir artış 
olduğunu,  daha sonra pande-
mi nedeniyle de meydana gelen 
gerilemenin ardından tekrar 
artan taleplerin hemen kesile-
ceğini düşünmediğini aktardı. 

2020 yılında pazarın yüzde 
10’ların üzerinde bir büyümey-
le kapanacağını öngördüğünü 
ifade eden Şenocak,  şu anda 
pandemi ile ilgili belirsizliğin 
devam ettiğini ve tahmin yap-
manın zor olduğunun altını  
çizerek, “Ancak  hangi senaryo 
olursa olsun 2021 yılında da 
yine müşteri ve bayilerimizin 
taleplerini, beklentilerini ve 
ihtiyaçlarını en iyi şekilde algı-
layarak hizmet vereceğiz. Farkı 
durumlara karşı senaryolarımız 
var. Ne olursa olsun müşteri-
mizin her zaman yanında ola-
cağımız iş modelimize devam 
edeceğiz” dedi. 

Salgının en yoğun günlerin-
de sektörde pek çok fabrikada 
üretim durmasına rağmen al-
dıkları  önemlerle Türkiye’de-
ki iki fabrikalarında tedarik 
sorunu yaşamadıklarını be-
lirten Şenocak, şu anda hem 
Türkiye’de hem de başta Av-
rupa ülkeleri gibi küresel pa-
zardaki öngörülmeyen talep 
artışı yaşandığına dikkat çekti. 
Şenocak, sözlerine şöyle devam 
etti: “Taleplerin neredeyse iki 
kat artması biraz zorluk yarattı 
ama yaptığımız kapasite artışı 

yatırımıyla bunu aşarak piya-
saya istediğimiz düzeylerde 
ürünü sunacağız. Şu an pazara 
akan ertelenen yatırımların 
tamamlanmasıyla normale dö-
neceğiz. Bizim şöyle bir avan-
tajımız var; 2017 yılında 115 
milyon dolarlık kapasite artışı 
yatırımına başladık. Bu yatırı-
mın 2020 yılında tamamlan-
masının avantajlarını da müş-
terilerimize sunacağız. 

Pirelli’nin Türkiye’nin ilk 
lastik üretimi yapan fabrika-
sına sahip olmasından dolayı 
köklü bir geçmişe sahip oldu-
ğunu;  2017 yılında ticari ve 
binek yapılanmalarını ayırarak 
Prometeon olarak bu alanda 
dünyadaki ilk ve tek şirket ol-
duklarını söyleyen Şenocak, 
işlerinin sadece endüstriyel ve 
ticari araç lastiği üretmek oldu-
ğu için bu alandaki ihtiyaçlara 
daha özel bir şekilde yaklaşma 
şanslar olduğunu da belirtti. 

Ticari araç filolarına özel 
çözümler

Dünya çapındaki üç küresel 
Ar-Ge merkezinden birinin 
Türkiye’de yer almasıyla dünya 

standartlarını karşılarken ül-
ke şartlarına da özel premium 
lastikler üreterek bu lastikleri 
müşterilerine sunabildiklerini 
kaydeden Şenocak, “Prome-
teon olarak müşterilerimizin 
taleplerine özel terzi usulü 
çözümlerle maliyetlerini aşağı 
çekmeye çalışıyoruz. ProTruck 
çözüm ailemiz sayesinde kalite-
li lastik üretimimizi sunduğu-
muz hizmetlerle pekiştiriyoruz. 
Müşterilerimizin toplam sahip 
olma maliyetlerini minimuma 
çekerek; kilometre başına ma-
liyetlerini azaltmalarına yar-
dım edecek ProTruck servisleri 
ile destekliyoruz. Bu hizmetler 
arasında benzin istasyonları, 
kooperatifler veya filo merkez-
lerinde araçların hava basınçla-
rını otomatik olarak tamamla-
yarak kayıt altına almak da yer 
alıyor. Bu şekilde lastiğin öm-
rüne etki eden en önemli ko-
nulardan biri olan havayla ilgili 

Ticari Lastik Pazarı 
Salgına Rağmen 
Yılı Büyümeyle Kapatacak
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Dünyanın ilk endüstri-
yel ve ticari araç lastik 
odaklı şirketi Prome-
teon, Kovid-19 salgını 
gölgesinde geçen 
2020 yılında pazar 
payını önemli ölçüde 
arttırdı.  

Prometeon Türkiye, Rusya, 
Orta Asya ve Kafkaslar Ticaret 

Direktörü Gökçe Şenocak

çözüm sağlıyoruz. FleetMobile 
hizmetlerimizle araçlarımızla 
istasyon hizmetlerimizi mobil 
hale getiriyoruz. Büyük adet-
li filolarda ise servise gelmek 
yerine müşterilerimizin kendi 
tesislerine A’dan Z’ye tüm hiz-
metleri verebileceği FleetCube 
sistemleri ile hizmet veriyoruz. 
Yolda kalmaları durumunda 
da müdahale ederek destek 
verebiliyoruz. Ayrıca müşteri-
lerimizin daha fazla kilometre 
yapmaları için lastik kaplama 
hizmetlerini -performansı ne-
redeyse yeni lastik seviyesinde- 
vererek maliyetlerini aşağı çek-
melerine yardımcı oluyoruz.”

Filo hizmetlerinde geçen 2,5 
yılda 10 bin filonun bulundu-
ğu Türkiye’de yaklaşık 500 fi-
loya dokunarak 20 milyon TL 
civarında bir tasarruf sağladık-
larını da sözlerine ekleyen Şe-
nocak, yeni lastik markalarını 
tanıtamaya ve yeni desenlere 
sahip lastik modellerini piya-
saya sunmaya devam ettiklerini 
de açıkladı.

IKI şirket arasında geçtiğimiz 
yıl başlayan iş birliği kapsa-
mında aylık ve ortalama lastik 
tüketimi için yüde 90’a varan 
oranlarda tahmin doğruluğu 
yakaladıklarını ifade eden Pro-
meteon Türkiye Ticaret Di-
rektörü Gökçe Şenocak, şunla-
rı kaydetti: “Yapı Merkezi’ne 
aylık ve dönemlik tüketim 
tahminleri vererek firmanın 
lastik maliyetlerini öngörmesi-
nin ve yönetebilmesinin önü-
nü açmaya devam ediyoruz. 
Yapı Merkezi şantiyelerinde 
istihdam edilen, ProCampus 
eğitim merkezimizde eğitim 
almış Prometeon lastik profe-
sörlerinin çalışmaları ve filo-

ların lastik yönetimini online 
olarak yapabilmemizi sağlayan 
“Fleet Management” progra-
mımız sayesinde iş ortağımızın 
lastik maliyetlerini öngörmesi-
ni sağlıyoruz. Ayrıca, şantiye-
lerde ölçümlerini yaptığımız 
lastiklerin karşılaştırmalı per-
formans analizlerini yaparak 
kullanılan lastiklerin birim 
maliyetlerini hesaplamasını ve 
lastik maliyetlerini minimize 

etmelerini sağlıyoruz. Yapı 
Merkezi’ne lastiklerin hava 
basınç durumu, hurda ve arıza 
nedenleri, tüketim tahminleri 
ve tespitlerimizle danışmanlık 
hizmeti vermeye devam ediyo-
ruz”. Geçtiğimiz yıl başlayan 
verimli iş birliğini büyütmek-
ten duydukları memnuniyeti 
dile getiren Şenocak ayrıca 
“Büyüyen iş birliğimiz ile 
Prometeon Türkiye’nin Ya-

pı Merkezi’nin yurtdışındaki 
şantiyesine toplam 636 araç 
için hizmet sunmaya devam 
ediyoruz. Filoda yer alan 6196 
adet lastiğin ölçümleri rapor-
lamalarını gerçekleştirerek ve 
Fleet Management yazılımı-
mız sayesinde stok yönetimi 
ve takibini de yapıyoruz. Bu 
sayede Yapı Merkezi’nin lastik 
konusundaki operasyonel ma-
liyetlerini etkin bir şekilde yö-

netmesine ve tasarruf sağlama-
larına imkan sunuyoruz” dedi.

Taş: “Yurtdışındaki
filolarımızda lastik konusunda 
önemli maliyet avantajları ve 

tasarruf sağladık”
İş birliği ile filolarındaki 

araçların lastiklerinin verimli-
liğini artırmaya devam ettik-
lerini belirten Yapı Merkezi 
Makine ve Elektromekanik 
Müdürü Taşkın Taş, “Geçti-
ğimiz yıl başlayan iş birliğimiz 
kapsamında yurtdışındaki şan-
tiyelerimizde lastik konusun-
da önemli maliyet avantajları 
ve tasarruf sağladık. Özellikle 
operasyonel maliyetlerimizi 
etkin süreç ve bütçe yönetimi 

ile kontrol altına almayı başar-
dık. Yapı Merkezi olarak gerek 
ülkemizde gerekse de yurtdı-
şında önemli projelerde kritik 
görevler üstlenmeye devam 
ediyoruz. Afrika’da Etiyopya, 
Senegal, Fas, Cezayir ve Tan-
zanya gibi ülkelerde demiryolu 
ve hafif raylı sistem inşaatla-
rındaki işlerimiz sürüyor.

Prometeon Türkiye ve Yapı Merkezi İş Birliği Büyüyor
Yapı Merkezi ve Prometeon Türkiye, lastik ve bütçe yönetimi alanın-
da devam eden iş birliklerini büyüttü. Prometeon Türkiye, yürüttüğü 
mevcut operasyona ilave olarak, Yapı Merkezi’nin Tanzanya’da faaliyet 
gösteren bir başka şantiyesindeki araçları için de lastik ve bütçe yöneti-
mi danışmanlığı hizmeti verecek. 

Birinci sayfadaki haberin devamı



YAN SANAYİ

hızlı sorun gidermelerine ola-
nak tanıyacak, böylece gıda is-
rafını azaltacak ve ekipmanın 
her zaman uygun seviyelerde 
çalışmasını sağlayarak opti-
mum enerji ve CO2 etkisinin 
azalması yönünde önemli 
adımlar atacak.

otomatik şanzıman kullanmak 
istedik. Elektrikli araçlarda 
sarsıntı yaratacak dişli sistem-
leri yoktur ve bu da sürücü için 
olduğu kadar araçlarda çalışan 
personel için de büyük bir 
avantajdır” diye belirtti.

Bir şoför ve iki yükleme 
elemanı olmak üzere üç kişi-
nin çalıştığı 26 tonluk hidrolik 
sıkıştırmalı çöp kamyonları, 
Thun’da yaklaşık 21.000 hane-
nin atığını topluyor. Evsel atık-
lar, ağır eşyalar, kağıt/karton ve 
çevreci atıklar gibi farklı topla-
ma işlerini gerçekleştiren bu a-

THERMO King Deniz, De-
miryolu ve Havayolu ile so-
ğuk zincir taşımacılığı yapan 
müşterileri için yeni servis 
uygulaması başlattı.

“TK TEK” adı verilen 
uygulama, deniz ürünleri 
için servis ve teknik bilgile-

ISVIÇRE’NIN Thun Bele-
diyesi Ağustos 2020 itibariyle 
şehrin hizmet filosuna üç ye-
ni hibrid atık toplama aracı-
nın eklenmesine karar verildi. 
Araçlar, Allison tam otoma-
tik vites şanzıman donanımlı 
dizel kamyon motoruna sa-
hipken araçta bulunan atık 
toplama sistemi tamamen 
elektrikle çalışıyor.

Yeni üç akslı MAN TGS 
26.430 6x2-4 şasisi, direksi-
yon ile dümenlenebilir arka 
aks ve Stummer’ın Medium 
XLS çöp sıkıştırma sistemi, 
Allison 4000 SerisiTM re-
tarderli şanzıman donanı-
mına sahip 12.4 litre silindir 
hacimli, 316 kW yeni Euro 
6d motor ile güçlendiriliyor. 
Thun Belediyesi Tedarik ve 
Güvenlik Başkanı Toni Zim-
mermann, Allison tam oto-
matik şanzıman donanımlı 
Euro 6d motor ve elektrikli 
çöp toplama üst yapısına 
sahip bu araç konfigürasyo-
nunun, günümüz ihtiyaçları 

re erişimini kolaylaştırırken, 
ünitelerin çalışma süresini 
desteklemek ve kargonun ko-
runmasını ve uygun sıcaklık 
kontrolü altında tutulmasını 
sağlıyor.

Yeni uygulama aynı za-
manda teknisyenlerin daha 

için gerçekten benzersiz bir 
bütünlük oluşturduğunu ifa-
de ediyor.

Zimmerman, konu ile ilgili 
olarak; “Daha önce otomatik-
leştirilmiş manuel şanzımanlı 
(AMT) araçlarımız vardı ama 
beklentilerimizi pek karşıla-
mıyordu. Dur-kalk sırasındaki 
sarsıntı, hem sürücülerimiz 
için hem de aracın arkasında-
ki yükleme ekibimiz için de 
son derece yorucu oluyordu. 
Elektrikli araçlardaki sarsıntı-
sız işleyişin olabildiğince ben-
zerini yakalayabilmek için tam 

yavaşlıkla ilerleyen ve hassas 
ayar yapabilen araçlar, dar so-
kaklardaki çöp konteynırları-
nı daha kolay topluyor ve son 
derece düşük hızlarda çalışa-
biliyor. Allison tam otoma-
tik şanzımanlar, kusursuz ve 
kesintisiz güç sağlayarak orta-
lama hızı arttırıyor ve Thun 
şehrindeki gibi dik yokuşlar-
da bile daha yüksek verimlilik 
ve sürüş konforu sunuyor.

 Zimmermann, açıklama-
sında; “Allison şanzımanla-

odaklanacağını açıkladı.
Gelecek hedeflerini bu kü-

resel amaçlar ve onların seçil-
miş alt hedeflerini destekleye-
cek şekilde belirleyen Kordsa, 
bir yandan Ar-Ge çalışmaları 
ile çevre dostu ürünler üze-
rinde çalışırken diğer taraftan 
üretimde yenilikçi ve temiz 
teknoloji yatırımlarına de-
vam ediyor.

 Sorumlu üretim ve tüketim 
kapsamında atıklarını, enerji 
tüketimini ve dolayısıyla kar-
bon emisyonlarını azaltmak 
ve suyu verimli kullanmak 
üzerine çalışmalarını hızlandı-
racak olan Kordsa, yenilenebi-
lir enerji kullanımını artırma 
hedefinin yanı sıra bu raporla, 
2025’e kadar Kapsam 1 ve 2 
karbon emisyonlarını yüzde 
17,5 ve 2030’a kadar tehlike-

rın tork konvertörü, aracın 
düzgün ve sarsıntısız kalkışını 
sağlayarak basamakta duran 
yükleyici personele büyük 
fayda sunuyor. Ayrıca, mü-
kemmel sürüş konforu sebe-
biyle sürücüler de Allison tam 
otomatik şanzımanlardan son 
derece memnun” diyor.

Sıkıştırma sistemini çalıştı-
ran lityum demir fosfat batar-
yanın her sabah tam dolu olma-
sını sağlamak için MAN TGS 
geceleri şarj istasyonuna bağla-
narak atık toplama üst yapısı 
şarj ediliyor. Akü grubunun 
ve aksesuarların ilave ağırlığı, 
yaklaşık 1,020 kilogram. Şarj 
kapasitesi 54 kWh ve akünün 
verimli çalışma ömrü yaklaşık 
2,000 şarj döngüsü oluyor.

 Acil durumlarda, üst yapı 
işlevlerinin Allison şanzı-
mandaki PTO ile çalıştırıla-
bilmesi için araçlarda ikinci 
bir pompa bulunuyor.

li atıklarını ve su tüketimini 
yüzde 50 azaltma taahhütleri-
ni paydaşlarına sunuyor.

Kordsa, Türkiye ve Endo-
nezya tesislerinde, 2019 yılın-
da 182 bin metreküp suyu arı-
tıp yeniden kullandı. 2019’da 
bir önceki yıla göre şehir şebe-
kelerinden çektiği su hacmini 
ABD’de satın alınan dört yeni 
tesisle büyümesine rağmen 
yüzde 31,6 azalttı.

Kordsa, 2021 sonuna ka-
dar kadın çalışan oranını 
beyaz yakada yüzde 50, mavi 
yakada yüzde 25 oranına yük-
selterek kadın istihdamını 
artırma ve yine kadın yöne-
tici oranını tüm coğrafyalar-
da yüzde 50’ye ulaştırarak iş 
dünyasında kadının güçlen-
dirilmesi hedeflerine katkıda 
bulunmayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük soğu-
tucu ünite markası Thermo 
King, 2008 yılından bu yana 
Doğuş Otomotiv Distribü-
törlüğünde Türkiye faaliyet-
lerini sürdürüyor.

raçlar, bir yılda yaklaşık 15,000 
kilometre yol kat ediyor ve 
1,500 saat kadar çalışıyor.

Allison 4000 Serisi, şehrin 
zorlu topografyasına ve 600 
metrelik yükseklik farkına 
uyum sağlıyor. Tork kon-
vertörü, motorun torkunu 
sarsıntısız şekilde arttırarak 
tekerleklere daha fazla güç 
aktarıp, aracın daha rahat 
kalkışını ve daha hızlı ivme-
lenmesini mümkün kılıyor. 
Ayrıca, aktarma organlarının 
tamamını vites geçişleri sı-
rasındaki titreşim ve sarsın-
tılardan koruyor. Titiz bir 

KORDSA; Türkiye, Bre-
zilya, Endonezya, ABD ve 
Tayland’daki faaliyetleri ile 
ilgili 2019 Sürdürülebilirlik 
Raporunu yayımladı. BM’nin 
Sürdürülebilir Kalkınma A-
maçlarını benimseyen Kord-
sa, raporda 2030 yılına kadar 
odaklanacağı kısa, orta ve uzun 
vadeli hedeflerini açıkladı.

Kordsa, çalışanları, müş-
terileri, hissedar ve yatırım-
cılarının sürdürülebilirlik 
kapsamındaki beklenti ve 
önceliklerini dikkate alarak, 
önümüzdeki dönemde; Sa-
nayi, Yenilikçilik ve Altyapı; 
Sorumlu Üretim ve Tüketim; 
İnsana Yakışır İş ve Ekonomik 
Büyüme; Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği ve Nitelikli Eğitim ol-
mak üzere beş alandaki Sürdü-
rülebilir Kalkınma Amacına 

Thermo King’ten Deniz Ürünleri
Taşımasına Yeni Hizmet

Otomatik Allison Şanzımanlar 
Hibrid Atık Kamyonlarında
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İsviçre’nin Thun Belediyesi’ne ait atık toplama 
filosuna üç yeni hibrid çöp toplama aracı 
katılıyor. Allison tam otomatik şanzıman 
donanımlı Euro 6d dizel motorlara sahip 
araçların çöp toplayıcı üst yapısı ise tamamen 
elektrikle çalışıyor.

MICHELIN, profesyonel 
son kullanıcıları için ge-
liştirmiş olduğu MyPortal 
platformu ile gelişmiş bir 
dijital deneyim sunuyor. 
1 Eylül’de hayata geçen 
MyPortal ile şirketin B2B 
kullanıcıları ürün ve hasar 
garantisi süreçlerini doğru-
dan yönetebilecekler.

Michelin, ticari B2B 
müşterilerinin gelişen ihti-
yaç ve beklentilerine yöne-

lik olarak MyPortal plat-
formunu 1 Eylül itibariyle 
hayata geçirdi. Daha önce 
My Account platformu ola-
rak bilinen bu geliştirilmiş 
versiyon ile Michelin ve 
B2B müşterileri arasında 
daha akıcı ve erişilebilir bir 
arayüz sunuyor.

Güncellenmiş Miche-
lin MyPortal platformu ile 
Michelin müşterileri ürün 
ve hasar garantisi süreçlerini 

doğrudan yönetebilme fırsa-
tına sahip olacaklar. Ayrıca 
müşteriler bu geliştirilmiş 
platform sayesinde bir ürün 
veya diğer konularla ilgili 
soru ve talepleri için Miche-
lin ile bir iletişim noktasına 
sahip olarak, kampanyala-
ra da erişim sağlayabilecek. 
Platform aynı zamanda filo 
müşterilerinin lastik mali-
yetlerini veya idari görevle-
re ve genel filo yönetimine 
harcanan süreyi izlemek 
açısından da kullanımı kolay 
araçlar sağlayacak.

MyPortal platformu sa-
yesinde Michelin, tüm sek-
törler için kişiselleştirilmiş 
içerik oluşturmayı taahhüt 
ederek, tüm endüstriler ve 
filo konfigürasyonları için 
uygun hale getirilmiş olacak.

Michelin MyPortal 
Platformunu Hayata Geçirdi

Kordsa 2019 Sürdürülebilirlik 
Raporu’nu Yayımladı
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TÜRKIYE ile Avrupa arası 
taşımacılık yapan İzmir’in ön-
de gelen firmalarından Ebam 
Uluslararası Nakliyat, filosuna 
21 adet Tırsan Multi Ride, 1 
adet Talson TGG Tekstil Taşı-
yıcı treyler ekledi. Ebam Ulus-
lararası Nakliyat’ın İzmir tesis-
lerinde gerçekleşen  teslimat  
törenine;  Ebam  Uluslararası  
Nakliyat  Yönetim  Kurulu  
Başkanı  Ahmet Mutlubaş, 
Filo Müdürü Ertan Sağnak ve 
Tırsan Treyler Satış Koordina-
törü Ertuğrul Erkoç katıldı.

Teslimat töreninde açıkla-
malarda bulunan Ebam Ulusla-
rarası Nakliyat Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ahmet  Mutlubaş,  
Tırsan  ile  gerçekleştirdikleri  
yeni  iş  birliğinden  duydukla-
rı  memnuniyeti vurgulayarak,  
“Tırsan  araçları,  verimlilik  ve  
teknoloji  odaklı  üstün  özel-
liklerinin  yanı  sıra sağlamlı-

ğıyla da filomuz için en doğru 
tercih. Güçlü servis ağı, kaliteli 
satış sonrası hizmetleri ve araç-
ların  yüksek ikinci  el  değeri 
de  Tırsanı  tercih  etmemizin  
önemli nedenleri  arasında.  Bu 
nedenle  filo  yatırımında  ter-
cihimizi  yine  Tırsan’dan  yana  
kullandık” dedi.
Mutlubaş “Tırsan ile Verimli 

ve Çevreci Taşıma Yapıyoruz”
Ege bölgesi odaklı olarak 

kurulan Ebam Uluslararası 
Nakliyat’ın kısa sürede Akde-
niz ve Marmara bölgesinde de 
etkin bir firma haline geldiğini 
ifade eden Mutlubaş, komp-
le taşımacılığın yanı sıra tüm 

Avrupa ülkelerine taşıma yap-
tıklarını belirterek, “Avrupa 
ülkelerinden parsiyel olarak da 
hizmet  veriyoruz. Müşteri ih-
tiyaçlarına göre programlanan 
Ro-Ro, kara ve ekspres çıkış-
larımız haftanın her günü dü-
zenli olarak yapılıyor” açıkla-
masında bulundu. Araç filoları 
ile müşterileriler en hızlı ve gü-
venilir hizmeti sunmanın yanı 
sıra, çevreyi de koruduklarının 
altını çizen Mutlubaş, “Tırsan 
araçları ile operasyonel verim-
liliğimizi artırırken,çevreye de 
katkıda bulunuyoruz” dedi.

Tırsan Treyler Satış Koor-
dinatörü Ertuğrul Erkoç da 
teslimat töreninde bir konuş-
ma yaparak, “Pandemi sonrası 
normalleşme ile birlikte sos-
yal mesafe başta olmak üzere 
Kovid-19’a karşı gerekli  tüm  
önlemlerimizi  alarak  fiziki  
teslimat  törenlerine  devam 
ediyoruz.  Müşterilerimizin 
ihtiyaçları  doğrultusunda ge-
liştirdiğimiz  en geniş ürün  
gamımızla lojistik firmalarının  
öncelikli tercihi olmayı sür-

dürüyoruz. Ebam Uluslararası 
Nakliyat ile yeni bir iş birliğine 
imza atmaktan büyük mutlu-
luk duyuyoruz” dedi.
Tırsan Tenteli Perdeli Multi 

Ride Özellikleri
Tırsan Tenteli Perdeli 

Multi Ride’ın üst yapısı ve 
perdeleri Code XL standart-
larına ve ADR EXII standart-
larına uyumlu. Çatı kaldırma 
sistemiyle; 2.800, 2.850, 2.900,  
2.950 ve  3.000  mm’ye  kadar 
beş seviye sürüş yüksekliklerin-
de kullanılabiliyor. Araç, 7.200 
kg forklift aks yüküne daya-
nımlı taban özelliği ile güçlü 
taban avantajı sunuyor. Multi 
Ride araçları, 980-1.100mm 
arasındaki 5. Teker yüksekli-
ğine sahip farklı çekicilerde de 
kullanılabiliyor. Bu özellikler, 
firma sahiplerine operasyonel 
esneklik ve buna bağlı olarak 
tasarruf sağlamaktadır. Tenteli 
Perdeli Multi Ride aracı, Tren 
Yükleme Sistemi opsiyonu 
sayesinde filo yönetiminde es-
nekliği artırmak üzere gelişti-
rilmiş. Bu opsiyon içerisinde, 

2 x 2 adet Tren Vinç Bağlantı 
noktası ile Tren Yükleme için 
özel tasarlanan dingil hava 
yastıkları bulunuyor. Sistem, 
“e-f-g-i” vagon tipleri ve P400 
tünel tiplerine de uyumludur. 
Tenteli Perdeli Multi Ride 
treylerlerin sahip olduğu pa-
tentli  K-Fix sistemi, yüklerin 
en güvenli şekilde taşınmasını 
sağlamaktadır. Araç, televre 
üzerinde bulunan her biri 2,5 
ton kapasiteli toplam  236  a-
det  yük  bağlama  noktası  saye-
sinde,  500’den  fazla  yükleme  
kombinasyonu sunmaktadır. 
Avrupa’nın en büyük filoları 
tarafından tercih edilen Tırsan 
Tenteli Perdeli Multi Ride, şa-
si ve çelik aksamlarının çinko 
tri-elektron metoduna göre ka-
taforez (KTL) kaplamalı oluşu 
sayesinde 10 yıl pas yürümezlik 
garantisi altındadır.

Talson TGG TAL Tekstil 
Taşıyıcı özellikleri

Değerli kargoların taşınma-
sında gerekli güvenlik özellikle-
ri ile tam emniyet imkanı sunan 
Talson Kutu, sahip olduğu e-f-
g-i tren taşıma özelliği sayesin-
de intermodal taşımacılıkta da  
müşterilerine  avantaj  sağlıyor.  
Üzerinde  10  binden  fazla  yük 
sabitleme  ve  askı  çubuğu kul-
lanımına  uygun  slot  bulunan  
patentli  alüminyum  Talfix®  
panelleri,  çift  kat  olarak  da 
kullanılabiliyor. Talson kutu a-
raçlarının yüksek mukavemetli 
üst yapısı CodeXL standartla-
rına %100 uyumlu. Talson’un 
kendinden destekli üstyapısı 
ve kataforez kaplamalı (KTL) 
hafif şasisi daha fazla yükleme 
kapasitesi sağlarken, en zorlu 
koşullarda dahi sağlamlık ve 
güvenilirliği ile öne çıkıyor.

Ebam Nakliyat’a 22 Adet Tırsan Treyler
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Tırsan,  salgına  karşı  gerekli  tüm  önlemleri  alarak  fiziki  teslimat  
törenlerine  devam ediyor.Türkiye ile Avrupa arası taşımacılığın önde 
gelen firmalardan Ebam Uluslararası Nakliyat, yatırımda tercihini yine 
Tırsan’dan yana kullanarak, filosunu 21 adet Tırsan Multi Ride ve1 
adet Talson TGG TALTekstil Taşıyıcı treyler ile güçlendirdi.

SON olarak merkezi 
İstanbul’da bulunan ve ağır-
lıklı olarak Ukrayna, Rusya 
ve Belarus operasyonları ger-
çekleştiren Mark Multimodal 
firmasına 10 adet Profi Li-
ner teslimatı gerçekleştirildi. 
Krone’nin İzmir Tire’deki 
fabrikasında gerçekleşen tö-
rende, Krone Türkiye CEO 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Rıza 
Akgün, Mark Multimodal Ge-
nel Müdürü Onur Güvenler’e 
plaket takdim etti.

Mark Multimodal firması-
nın Krone’yi tercih etmesin-
den dolayı mutluluklarını ifa-
de eden Krone Türkiye CEO 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Rıza 
Akgün, “Hem ülkemizde hem 
de dünyada alışık olmadığımız 
hikayelerle hatırlanacak olan 
2020 yılını, ülkemizin birlik 
ve beraberlik içerisinde, müm-
kün olan en az kayıpla atlata-
cağına inancımız tamdır. Bu 
bağlamda bugün gerekli tüm 
önlemleri alarak Mark Multi-
modal yönetimini fabrikamız-
da misafir ettik ve işbirliğimizi 

taçlandıran teslimat törenimi-
zi icra ettik. 2020 yılının ikinci 
yarısı, özellikle sektörümüz 
açısından çok hızlı bir topar-
lanmaya ve canlanmaya da 
sahne oldu. Bu durum da sa-
nıyorum ki sadece bizim değil, 
sektördeki tüm paydaşlarımı-
zın da içinde bulunduğumuz 
zor şartlara rağmen ekstra bir 
motivasyon ile çalışmasını 
sağlıyor. Krone olarak, Türk 
nakliyecisinin en yakınında-

ki lojistik çözüm ortağı olma 
prensibimizi sürdüreceğiz. 
Türkiye’de bu fabrikayı açtığı-
mız ilk gün; ‘Türk nakliyecisi, 
Krone’nin buradaki varlığıyla 
üst düzey kaliteye daha uygun 
fiyata erişebilecek’ demiştim, 
ilk günden beri nakliyecimizin 
hem en yakınındayız hem de 
yeni fırsatlar ve yeni avantajlar 
yaratma konusunda oldukça 
cömertiz. Türk nakliyecisine 
olan inancımızı yine her de-

fasında dile getiriyorduk. Her 
geçen gün artan işbirliklerimiz 
ve ortaklıklarımız oluyor. Bu 
vesileyle Mark Multimodal 
yetkililerine ve Türk nakliye-
cisine teşekkür ediyorum..” 
şeklinde konuştu.

Lojistik operasyonlarında 
oldukça titiz ve profesyonel 
davrandıklarının altını çizen 
Mark Multimodal Genel Mü-
dürü Onur Güvenler, “Bu 
titizliğimiz ve iş ahlakımız 
gereği, her geçen gün müşteri-
lerimize sunduğumuz hizmeti 
nasıl geliştirebilir, nasıl daha 
iyi bir noktaya getirebiliriz 
diye düşünüyoruz. Bugün ya-
tırımını yaptığımız araçlar bu 
noktada gereksinimlerimizi 
tam anlamıyla karşılayan, uzun 

ömürlü ve üst düzey kaliteye 
sahip araçlardır. İnanıyorum 
ki gelişime ve değişime sürekli 
açık olan bu sektörde benimse-
diğimiz bu anlayışla müşterile-
rimizden de olumlu karşılıklar 
alacağız ve büyüme ivmemizi 
arttırarak sürdüreceğiz. Krone 
Türkiye yetkililerine hem Tire 
fabrikasındaki misafirperver-
likleri, hem de satınalma süre-
cimizdeki özen ve ilgilierinden 
ötürü tekrardan teşekkür ede-
rim. Ülkemiz ve tüm dünya 
zor bir sürecin içerisinden ge-
çiyor. Mark Multimodal ola-
rak biz, üzerimize düşen görevi 
en güzel şekilde icra etmeye 
çalışıyoruz. En kısa zamanda 
ülkemizin ve tüm insanlığın 
sağlığına kavuşmasını temenni 
ederim.” şeklinde konuştu.

Krone’nin Satış Sonrası Ser-
vis Ağı

Teslimat töreni sırasında 
Krone’nin satış sonrası servis 
ağı hakkında basın mensupla-
rına bilgi veren Krone Türkiye 
Satış Müdürü Ömürden Öza-
car, “Öncelikle ben de büyük 

özveriyle görevlerini sürdüren 
sağlık çalışanlarımıza teşekkür 
etmek istiyorum. Hem görev-
lerimizi yerine getirmeli, hem 
de açıklanan önlemlere mak-
simum düzeyde riayet etme-
liyiz. Hep birlikte başaracağız. 
Pandemi döneminde diğer 
tüm sektörler gibi yavaşlayan 
ama çok hızlı toparlanan lo-
jistik sektöründe, markaların 
satış sonrası servis ağlarının 
gelişmişliği nakliyecilerin ka-
rarlarını önemli ölçüde etki-
lemektedir. Avrupa yolların-
da operasyonunu sürdüren 
Mark Multimodal firması 
da kararını alırken bu kriteri 
göz önünde bulundurmuş ve 
Krone’nin Avrupa genelinde 
1300’ü aşkın servis noktasına 
sahip olmasını mutlaka değer-

lendirmiştir. Aynı zamanda 
Türkiye genelindeki servis 
ağımızı da her geçen gün ge-
liştiriyor ve büyütüyoruz. Son 
olarak Türkiye genelindeki 
yetkili servis noktası sayımız 
35 adete ulaşmıştır. Bu yetkili 
servislerimizde verilen hizme-
tin standartını da Avrupa’da-
ki benzer noktaların standar-
tına ulaştırmış durumdayız. 
Türkiye’deki yapılanmamız, 
aracın siparişinin alınıp üretil-
mesi noktasında başlayıp, aynı 
aracın ömrünü doldurana ka-
darki tüm ihtiyaçlarının karşı-
lanması ve ömrü dolduğunda 
takas desteğiyle geri alınıp 
finansman desteğiyle kullanı-
cılarımıza yeni yatırımları için 
fırsatın yaratılmasını kapsa-
maktadır.” dedi.

Krone Mark Multimodal İle
Parlamaya Devam Ediyor

Krone, Tire’deki 
fabrikasından 
Türkiye’nin dört 
bir yanındaki 
lojistik filolarına 
teslimatlarını 
sürdürüyor.
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BAŞ-KA Grup filosuna
5 adet MAN TGS

1999 yılından bu yana 
Türkiye’nin farklı bölgele-
rinde madencilik, inşaat, yol 
ve üst yapı alanında başarılı 
projelere imza atan BAŞ-
KA Grup’un, yol ve üst yapı 
işlerini yapan grup şirketle-
rinden Kaan Yol İnşaat San. 
ve Tic. A.Ş., araç filosunu 
5 adet MAN TGS 18.470 
4X2 BLS GA Retarder çeki-
ci ile güçlendirdi.

MAN’ın Ankara, Ak-
yurt’taki MAN Tesislerinde 
düzenlenen teslimat törenin-
de MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Kamyon Satış 
Müşteri Temsilcisi Engin Ka-
raoğlu, sembolik MAN anah-
tarını Kaan Yol İnşaat San. 
ve Tic. A.Ş. Yetkilisi Hakan 
Öz’e teslim etti.

Teslimat töreninde yaptı-
ğı konuşmada MAN olarak, 
müşterilerini ‘Yaşam boyu iş 
ortağı’ olarak gördüklerini 
ve bu anlayışla hareket ettik-
lerini belirten Engin Kara-
oğlu, yeni araçların BAŞ-KA 
Grup’a hayırlı olması temen-
nisinde bulundu.

Hakan Öz ise konuşma-

PROJE taşımacılığının öncü 
firmalarından Sarılar Ulusla-
rarası Nakliyat İthalat İhra-
cat A.Ş., filosunu 8 adet TGX 
33.580 6x4 BBS ve 2 adet de 
TGX 33.640 6x4 BBS olmak 
üzere 10 adet, ağır nakliye i-
çin özel dizayn edilmiş MAN 
çekici ile güçlendirdi.

Karayolu Taşımacılığı, 
Proje Taşımacılığı, Gabari 
Dışı ve Ağır Yük Taşımacılığı 
ve Vinç Kiralama Hizmetleri 
konularında faaliyet gösteren 
şirketlerinden Sarılar Ulus-
lararası Nakliyat da faaliyet 
yürüttüğü özel proje taşıma-
cılığı için MAN’ı tercih etti.

Sarılar Gebze Merkez te-
sisinde düzenlenen törenle, 
8 adet TGX 33.580 6x4 BBS 

ve 2 adet TGX 33.640 6x4 
BBS’den oluşan ağır nakliye i-
çin özel dizayn edilmiş toplam 
10 adet çekiciyi teslim aldı. 

Teslimat töreninde MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. Bölge Satış Koordina-
törü Kadri Başaran, Sarılar 
Uluslararası Nakliyat İthalat 
İhracat A.Ş. Yönetim Kuru-
lu Başkanı Hanifi Gürbüz ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Erkan 
Gürbüz’e sembolik MAN 
anahtarını teslim etti. 

Sarılar Uluslararası Nak-
liyat İthalat İhracat A.Ş, 
ile yaptıkları iş birliğinden 
duydukları memnuniyet di-
le getiren Kadri Başaran, iş 
birliğinin daha da artması te-
mennisinde bulundu.

6X2-2 BLS çekiciyi törenle 
teslim aldı. Zafer Kardeşler 
firmasının İstanbul Yenibos-
na’daki tesislerinde düzen-
lenen teslim törenine MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. Kuzey Marmara Bölgesi 
Kamyon Satış Müdürü İbra-
him Altun, Bölge Satış Ko-
ordinatörü Kadri Başaran ve 
Uzman Müşteri Temsilcisi 
Okan İmral ile Zafer Kardeş-
ler firma sahibi Fevzi Zafer ve 
şirket yetkilisi Halil İbrahim 

Alemdaroğlu katıldı. 
Törendeki konuşmasında; 

Avrupa ülkeleri ile çalıştıkla-
rını, hacimli ve ağır taşımalar 
konusunda da uzman olduk-
larını belirten Fevzi Zafer, 
“MAN TGX, uzman olduğu-
muz bu alanda, her açıdan çok 
ideal çözümler sunan bir araç. 
Teslim aldığımız bu 2 adet 
çekici ile filomuzdaki MAN 
araçlarının sayısını 10’a çıkar-
dık. Önümüzdeki yıllarda da 
ağır nakliye araç yatırımları-
mızda tekrar MAN almayı 
düşünüyoruz” dedi.

İbrahim Altun ise, MAN 
araçlarının, üstün nitelikleri 
ve zengin model çeşitliliği ile 
her alanda tüm ihtiyaçları en 
ideal şekilde karşıladığını söy-
ledi. Altun ayrıca MAN ile 
Zafer Kardeşler arasındaki iş 
birliğinin daha uzun yıllar ge-
lişerek, devam edeceğine olan 
inancını da vurguladı.

sında, MAN’ın sahip olduğu 
kalite ve sunduğu avantaj-
ların yanı sıra satış sonrası 
verdiği hizmetlerin kendile-
rine işlerinde büyük kolaylık 
sağladığını kaydetti. Öz, satın 
aldıkları araçların da yapımı 
süren Niğde-Pozantı yolunda 
çalışacağını söyledi.

Ağır taşımacılıkta
Zafer Kardeşler’e  

2 Adet MAN Çekici
Uluslararası ağır nakliyat 

taşımacılığının önemli firma-
larından Zafer Kardeşler, tes-
lim aldığı 2 adet TGX 28.580 
6X2-2 BLS çekici ile filola-
rındaki MAN araçlarının sa-
yısını 10’a yükseltti.

Zafer Kardeşler, yeni ya-
tırımlarında tercih ettikleri 
2 adet MAN TGX 28.580 

MAN Teslimatlarına 
Hız Kesmeden Devam Ediyor

ARC Lojistik ve HYT Tam Lojistik
Filolarına Ford Trucks F-Max Kattı
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Sarılar Uluslararası Nakliyat filosuna 10 adet MAN çekici dahil etti.

BAŞ-KA Grup’un tercihi 
MAN TGS 18.470 4X2 BLS GA Retarder çekici oldu. Zafer Kardeşler Ağır Taşımacılık da MAN’ı tercih etti.

ARCLOG Lojistik, filosunu 
20 adet ‘2019 Uluslarara-
sı Yılın Kamyonu (ITOY)’ 
ödüllü Ford Trucks F-MAX 
ile genişletti.

ARC Lojistik Bursa Nilü-
fer’deki merkez ofisinde dü-
zenlenen araç teslimat töre-
nine ARC Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkanı Fahrettin 
Arabacı, Ford Trucks Satış 
Müdürü Murat Bakış, Ford 
Trucks Satış Bölge Müdü-
rü Orhan Altınbaş, Erdeğer 
Ford Trucks Genel Müdürü 
Tunç Ertaş, Erdeğer Satış 
Müdürü Korkut Karakaya ve 
firma çalışanları da katıldı-
lar. Teslimat töreninde Ford 
Trucks F-MAX’i yerli üretim 
olması, Eskişehir’de üretilme-
si ve yaygın yedek parça ve ser-
vis ağı gibi sunulan kapsamlı 
hizmetlerden dolayı ile tercih 
ettiklerini vurgulayan Fahret-
tin Arabacı’ya Ford Trucks 
yönetimi tarafından teşekkür 
plaketi takdim edildi.

2014 yılında Bursa’da 
Fahrettin Arabacı tarafın-

dan kurulan ve 2019 yılında 
uluslararası nakliyat firması 
MRLLOG ile ortaklık anlaş-
ması imzalayan ARCLOG 
Lojistik, başta Avrupa ülkele-
ri olmak üzere global arenada 
da hizmet sağlıyor.

F-MAX, modern tasarımı 
ve sürücü odaklı yaklaşımı-
nın yanı sıra 2.5 metre geniş-
liğindeki kabiniyle de kon-
for ve lüks sunuyor. Kokpit 
tarzı konsolun tasarımı, tüm 
fonksiyonlara kolayca erişi-
lebilmesini sağlıyor. Sürüş 
deneyiminin keyfini artırmak 

için entegre edilen en küçük 
detaylarla birlikte kabinde fe-
rah bir ortam sağlanıyor. Ye-
ni F-MAX, 500 PS, 2500 Nm 
güç ve 400 kW frenleme gücü 
ile yüksek performanslı bir 
motor içeriyor. Üstün aero-
dinamik, aktarma sistemi ka-
librasyonu ve teknik özellik-
ler, yakıt tüketimi açısından 
mükemmel performans ile 
önceki modellere göre yüz-
de 6’lık iyileştirme sağlıyor. 
Teknik özellikler arasında E-
APU teknolojisi ve predictive 
hız kontrolü (Max Cruise) de 

bulunuyor. Bakım maliyetle-
rinin yüzde 7’ye varan oran-
da azaltılması ve uzun bakım 
aralıkları toplam sahip olma 
maliyetini düşürüyor. 

Ağır ticari araç sektörün-
deki en saygın ve prestijli 
ödüllerden biri olan ‘2019 
Uluslararası Yılın Kamyonu’ 
(International Truck Of the 
Year - ITOY) ödülüne layık 
görülerek önemli bir başarıya 
imza atan Yeni Ford Trucks 
F-MAX, güç, verimlilik, tek-
noloji ve konforu bir arada su-
nuyor. Yüksek kapasiteli 225 
Ah aküsü, 1050 litreye kadar 
artırılabilen yakıt tankı hacmi, 
aerodinamik tasarımı ve yük-

sek konforlu kabini ile yeni F-
MAX uzun yollarda kullanıcı-
lara büyük avantaj sağlıyor.

HYT Tam Lojistik
filosunu 10 Ford Trucks 

F-MAX ile genişletti
60 yıldır gıda sektöründe ö-

nemli yatırımları ile öne çıkan 
Ege bölgesinin önemli lojistik 
firmalarından HYT Tam Lo-
jistik, filosunu 10 adet ‘2019 
Uluslararası Yılın Kamyonu 
(ITOY)’ ödüllü Ford Trucks 
F-MAX ile genişletti.

Kurucusu Haluk Tezcan’ın 
Ege Un Sanayiciler Dernek 
Başkanı ve Ege Bölge Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak da görev yaptığı şirket, 

bünyesinde Türkiye’nin ve 
bölgenin önemli gıda firma-
ları Tezcan Un Gıda A.Ş., 
Buğdaycı Un Gıda A.Ş., İzmir 
Ekmek A.Ş., Egem Un A.Ş., 
Tezcan Dış Ticaret A.Ş.’yi de 
bulunduruyor.

 HYT Tam Lojistik Ma-
nisa Turgutlu’daki tesisinde 
düzenlenen araç teslimat 
törenine HYT Tam Lojis-
tik Yönetim Kurulu Başkanı 
Haluk Tezcan, HYT Tam 
Lojistik Yönetim Kurulu 
Üyesi Yüksel Tezcan, Ford 
Trucks Satış Müdürü Murat 
Bakış, Ford Trucks Satış Böl-
ge Müdürü Orhan Altınbaş, 
Büyükkarcı Ford Trucks Yö-
netim Kurulu Başkanı Tü-
may Büyükkarcı, Büyükkarcı 
Ford Trucks Yönetim Kuru-
lu Üyesi İlhan Büyükkarcı, 
Büyükkarcı Ford Trucks Sa-
tış Müdürü Şükrü Yılmaz ve 
firma çalışanları da katıldılar. 
Teslimat töreninde Ford 
Trucks F-MAX’i yerli üre-
tim olması, Eskişehir’de üre-
tilmesi ve yaygın yedek parça 
ve servis ağı gibi sunulan kap-
samlı hizmetlerden dolayı ile 
tercih ettiklerini vurgulayan 
Haluk Tezcan’a Ford Trucks 
yönetimi tarafından teşekkür 
plaketi takdim edildi.

ARC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Arabacı’ya 
(sağda) Ford Trucks yönetimi tarafından teşekkür plaketi verildi.

HYT Tam Lojistik’in tercihi de ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu 
(ITOY)’ ödüllü Ford Trucks F-MAX oldu.
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yüzde 5’e varan ek bir yakıt 
tasarrufu gözlemleyince 30 
adet yeni araç ile yatırım ka-
rarı aldık” diyerek görüşlerini 
aktarmaya devam etti.

Satış sonrası hizmetler ile 
verimliliğimiz, 

hedeflerimizin de ötesinde
Önder Manisalı, açıklama-

sında tüm servis hizmetlerini 
İzmir, Denizli ve Antalya’da 
bulunan Renault Trucks 
yetkili bayi Özmutlubaş 
Otomotiv servislerinden al-
dıklarına değinirken; “Araç-
larımızı genellikle Renault 
Trucks bakım sözleşmeleri ile 
teslim alıyoruz. Yıllardır Öz-
mutlubaş Otomotiv ile sağ-
ladığımız uyumlu çalışma di-
siplini sayesinde araçlarımız 
hiç sorunsuz yollarına devam 
ediyor. Özmutlubaş Otomo-
tiv ile güçlenen partnerliği-
miz sonucunda tüm filomuzu 
güvenilir ellere emanet ettik, 
işimize konsantreyiz. Bu 

DENIZLI merkezli DNT 
Uluslararası Nakliyat, 
Avrupa’nın tüm ülkelerine 
sunduğu komple ve grupaj lo-
jistik hizmetleri için filosunu 
Renault Trucks ile güçlendir-
meye devam ediyor. DNT, 
son yıllarda arttığı yatırımla-
rını filosuna kattığı yeni 30 
adet Renault Trucks T480 
Yüksek Kabin çekiciler ile 
sürdürüyor. DNT Uluslara-
rası Nakliyat, yeni teslimat-
ları ile toplam araç sayısını 90 
adede çıkartırken, filosunda-
ki Renault Trucks sayısı da 
85 araca yükselmiş oluyor.

Yeni araçları Denizli’de 
Renault Trucks bayi Öz-
mutlubaş Otomotiv’den 
DNT Uluslararası Nakli-
yat adına Yönetim Kurulu 
Başkanı Önder Manisalı, 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Abdurrahman 
Manisalı, Yasin Manisalı ve 
Kemal Dülger teslim alır-
ken; Özmutlubaş Otomo-
tiv Yönetim Kurulu Başka-
nı Ahmet Mutlubaş, Satış 
Direktörü Engin Demirel, 
Renault Trucks Bölge Mü-
dürü Tolga Cem Aykaç ve 
Renault Trucks Satış Sonra-
sı Hizmetler Bölge Müdürü 
Volkan Oyan da teslimata 
katıldılar.

DNT Uluslar arası Nakli-
yat Yönetim Kurulu Başkanı 
Önder Manisalı, teslimatta 
yaptığı açıklamada düzenli 
olarak son teknolojiye sahip, 
çevreci araçlar ile filolarını 
yenilemeye ve gençleştir-

meye devam ettiklerine de-
ğinerek; “Filomuza düzenli 
yatırım yapıyoruz. Renault 
Trucks araçların yüksek ha-
cimli taşıma kapasitesi, dü-
şük yakıt tüketimi, hızlı satış 
sonrası hizmetleri ve düşük 
bakım maliyetleri sayesinde 
verimliliğimizi artırıp sek-
törde güçlenirken, hem daha 
rekabetçi hem de daha çev-
reci bir şirket olarak gelişim 
gösteriyoruz” dedi.

Alımlarımızda Renault 
Trucks ile sağladığımız yakıt 
tasarrufu büyük rol oynuyor

2008 yılından bu yana fi-
lolarına kattıkları Renault 
Trucks çekicileri ile kullan-
dıkları aynı spesifikasyonlara 
sahip araçlara göre yüzde 15’e 
varan yakıt tasarrufu sağla-
dıklarını belirten Önder Ma-
nisalı; “Sene başında 5 adet 
2020 model Renault Trucks 
T480 çekicilerimizi teslim 
almıştık. Bu araçlarımızda 

sıra satış sonrası hizmetleri-
mizin de etkili olmasından 
dolayı Özmutlubaş Otomo-
tiv olarak gurur duyuyoruz. 
Teslim edilen yeni 30 aracın 
bol kazançlar getirmesini te-
menni ediyoruz” diye görüş-
lerini belirtti.

Törende açıklamalarda 
bulunan Özmutlubaş Satış 
Direktörü Engin Demirel 
ise; “ Özmutlubaş Otomotiv 
olarak müşterilerimizin ihti-
yaçlarını iyi analiz edip satış 
öncesinde ihtiyaca, talebe ve 
kullanım özelliklerine göre 
verdiğimiz danışmanlığı, satış 
sonrasında sağladığımız servis 
ve yedek parça hizmetimizle 
bütünleştiriyoruz. DNT gibi 
profesyonel yönetilen şirket-
lerle halihazırda uzun yıllara 
dayanan iş birliğimiz ve bu 
yöndeki yatırım tercihleri de 
bunun en iyi kanıtıdır” dedi.

Işıklar Renault Trucks 
C Serisi yatırımlarını

sürdürüyor
Ağır nakliyat ve proje 

taşımacılığı yapan Işıklar, 
Renault Trucks C serisi 
araçlarından memnuniyet-
lerini yeni dört çekici alımı 
ile tasdikliyor. 

İş makinesi, trafo, res, 
köprü kiriş, vinç taşıma gibi 
ağır yük ve proje taşımacılı-
ğı hizmetleri sunan Işıklar 
Ağır Nakliyat, yeni Renault 
Trucks C520 6x4 çekicilerini 
filosuna katıyor. 2017’den bu 
yana her sene düzenli devam 
eden alımları ile Işıklar filosu-
nun üçte biri Renault Trucks 
çekicilerden oluşuyor. 

Ankara merkezli olan 
Işıklar Ağır Nakliyat’ın yeni 
araçlarını Yönetim Kurulu 
Başkanı Sedat Işık ve Yö-
netim Kurulu Üyesi Sinan 
Işık’a Renault Trucks bayi 
Ceyhan Otomotiv adına Ali 
Mert Can teslim etti. 

Sedat Işık, 2017’den bu 
yana Renault Trucks araçla-
rı kullandıklarını belirterek; 
“Yüksek çekiş gücüne sahip 
ilk Renault Trucks 6x4 çekici 

yatırımımızı, araçların üstün 
performansını zorlu yollarda 
sıradışı yükler taşıyarak de-
neyimledikten sonra devam 
ettirme kararı aldık. Renault 
Trucks araçların sunduğu 
yüksek performans, sağlamlık 
ve düşük yakıt tüketimi gibi 
pek çok avantajı, filomuzu 
büyütürken tercihimizi bir 
kez daha Renault Trucks’tan 
yana kullanmamıza sebep ol-
du” şeklinde açıkladı. 

Sedat Işık; “Ağır yük taşı-
macılığında en önemli kriter-
ler, aracın performansı ve da-
yanıklılığı. Renault Trucks C 
520 6x4 çekici, ağır nakliyat-
ta beklediğimiz performansı 
sağlarken yakıt tasarrufu ile 
de operasyonlarımıza değer 
katıyor. 100 km’de en az 5 lit-
re yakıt tasarrufu sağlıyoruz” 
diyerek ekledi. 

“Bizim operasyonlarımız-
da sıra dışı yükler taşındığı 
için aracın ilk günkü perfor-
mansını koruması önemli,” 
diyen Sedat Işık; bu nedenle 
araçlarının tüm servis, ba-
kım ve onarım ihtiyaçları için 
Renault Trucks satış sonrası 
hizmetlerinden faydalandık-
larına değindi. 

Ceyhan Otomotiv Satış 
Yöneticisi Ali Mert Can, 
teslimatta Renault Trucks C 
serisini ağır yükler için öner-
diklerinin altını çizerek; “I-
şıklar Ağır Nakliyat ile artan 
iş ortaklığımızı 4 adet yeni C 
serisi 6x4 çekici ile güçlendir-
dik. Renault Trucks C serisi 
araçlarımızı, ağır nakliye sek-
törüne sunuyoruz. C serisi 
çekicilerimiz, pazarda tasar-
ruflu ve dayanıklı araçlar ola-
rak ön plana çıkıyor. Renault 
Trucks C serisi araçlarımız a-
ğır nakliyede faaliyet gösteren 
müşterilerimizin tüm ihtiyaç-
larını karşılayacak donanım 
ve özelliklere sahip. Işıklar 
Ağır Nakliyat gibi alanında 
öncü bir firmanın ise C serisi 
araçlarımıza referans olması 
çok önemli. Hedefimiz, sa-
dece en güçlü ve en dayanıklı 
araçları sunmak değil, aynı 
zamanda müşterilerimizin o-
perasyonlarının verimliliğini, 
kilometre başına maliyetleri-
ni minimize edecek toplam 
çözümler sunmak” dedi. 

doğrultuda Renault Trucks 
ve Özmutlubaş Otomotiv iş 
ortaklığımız ile filo yaş orta-
lamamızı 3 olarak belirledik. 
Bundan sonra 3 yaşına ula-
şan araçlarımızı sürekli yeni-
leyerek Denizli’nin en genç 
filosuna sahip uluslararası 
nakliye firması olmayı hedef-
liyoruz” şeklinde konuştu.

DNT Uluslararası Nak-
liyat ile sürdürülen işbirli-
ğinden dolayı duydukları 
memnuniyeti dile getiren 
Özmutlubaş Otomotiv Yö-
netim Kurulu Başkanı Ah-
met Mutlubaş; “DNT, yeni 
alımlarında Renault Trucks 
araçlarının sunduğu güven-
lik, konfor, kaliteli servis ve 
düşük yakıt tüketimi unsur-
larını dikkate alarak seçim 
yapıyor. DNT Uluslarara-
sı Nakliyat’ın bir kez daha 
Renault Trucks çekicileri 
tercih etmelerinde araçların 
üstün özelliklerinin yanı 

DNT Uluslararası Nakliyat ve Işıklar’ın 
Tercihi Renault Trucks Çekiciler Oldu
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IVECO’NUN İstanbul yetkili 
satıcılarından Istanbul Fiat O-
tomotiv satışını gerçekleştirdi-
ği 10 adet      S-Way AS440S48 
T/P çekicileri Demirkol Ulus-
lararası Nakliyat firmasına tes-
lim etti. 

VARAN Turizm filosunu, 
Mercedes-Benz’ten satın al-
dığı 33 adet otobüs ile güçlen-
diriyor. Varan Turizm; tüm 
dünyayı ve ülkemizi etkile-
yen zorlu pandemi dönemine 
rağmen otobüs yatırımlarını 
sürdürürken, Mercedes-Benz 
Türk Bayii Koluman aracı-
lığıyla satışı gerçekleşen 33 
adet Mercedes-Benz marka 
otobüsün 27 adedi Mercedes-
Benz Tourismo 16 RHD 
2+1, 2 adedi Mercedes-Benz 
Tourismo 16 RHD ve 4 ade-
di ise Mercedes-Benz Trave-
go 15 SHD’den oluşuyor.

Varan Turizm’in İstanbul 
Ataşehir tesislerinde ger-
çekleşen teslimat töreninde 
Mercedes-Benz Türk Otobüs 
Pazarlama ve Satış Direktörü 
Osman Aksoy, Otobüs Filo 
Satış Grup Müdürü Burak 
Batumlu, Otobüs Satış Ope-
rasyonu Grup Müdürü Tolga 
Bilgisu, Koluman Ticari A-
raçlar Satış ve Pazarlama Di-
rektörü Ali Saltık, Koluman 
Ankara Otobüs Satış Müdü-
rü Hakan Öztekin, Koluman 
İstanbul Otobüs Satış Müdü-
rü Şafak Şimşek ve Koluman 
Gaziantep Otobüs Satış Mü-

Teslimat törenine Iveco 
Araç Ağır Vasıta Bölge Satış 
Müdürü Yusuf Pekel, İstan-
bul Fiat Yönetim Kurulu Baş-
kanı Cem Arı, Genel Müdür 
Hikmet Yılgör, Satış Müdürü 
Alper Akbay, Demirkol firma 

dürü Fevzi Kaplan; araçları 
Sayın Abdullah İslam, Varan 
Turizm Yönetim Kurulu 
Üyeleri Fatih İslam ve Kemal 
Soğancı, Varan CEO’su Ke-
mal Erdoğan ve LKS Turizm 
Yönetim Kurulu Üyesi Ali 
İslam’a teslim ettiler.

Mercedes-Benz Türk Oto-
büs Filo Satış Grup Müdürü 
Burak Batumlu, “Şirketimi-
zin kurulduğu günden bu 
yana, Türkiye’nin şehirle-
rarası yolcu taşımacılığının 
standartlarını belirleyen oto-
büsler ürettik. Türkiye’de 
üretilen her 2 otobüsten biri 
Mercedes-Benz Türk Hoşde-
re Otobüs Fabrikası’ndan çı-
karken, Türkiye’den ihraç e-
dilen her 10 otobüsten 6’sı ise 
yine Mercedes-Benz Türk’e 
ait. Fabrikamızda üretilen 
her bir aracın en yüksek gü-
venlik standartları ile beraber 
en yüksek konforu sunması 
ve bunu müşterilerimizin 
kullanım süreleri boyunca 
en düşük işletim giderleri ile 

sahibi Ulaş Osman Kolçak, 
Özenç Ustabaş, Yiğit Kolçak 
katıldılar.  Demirkol yetkili-
leri S Way’in özellikle kabin 
genişliği, yeni teknolojileri 
ve performansının yatırım 
kararlarında etkili olduğunu 
ifade ettiler.

Transpop Lojistik’e
12 adet Daily

Iveco’nun İstanbul Anado-
lu yakası yetkili satıcısı Iveco 
Otomotiv, satışını gerçekleş-
tirdiği 10 adet Daily 35C16 
4100 şasi kamyonet ile 2 adet 
Daily 35S14 panelvanı  teslim 
etti. Sosyal mesafe kurallarına 
dikkat edilen teslimatta tören 
gerçekleştirilmedi.

sağlamasını hedefleyerek üre-
tiyoruz. Müşterilerimizin 
kullanımına sunulan ürünle-
rimizin yanı sıra finansman, 
ikinci el ve satış sonrası hiz-
metleri de kapsayarak onların 
oluşabilecek her türlü ihti-
yaçlarına karşın çözüm üret-
meye çalışıyoruz” dedi.

2020 yılının şu ana kadar 
gerçekleşen en yüksek adetli 
otobüs teslimatı ile ilgili ola-
rak Batumlu, “Şehirlerarası 
yolcu taşımacılığı alanında 
çok önemli ve değerli bir 
marka olan Varan Turizm 
ve Grup Şirketlerine 33 adet 
yeni otobüs satışı gerçek-

Teslimatta Transpop yet-
kilileri ile beraber Iveco Oto-
motiv satış temsilcileri Özer 
İçler ve Çayan Tubay hazır 
bulundular. Transpop yetki-
lileri Iveco Otomotiv ile ger-
çekleştirdikleri işbirliğinden 
memnuniyetlerini dile geti-
rirken satış sonrası hizmet-
lerde de Iveco Otomotiv’e 
güvenlerinin tam olduğunu 
ifade ettiler.

Yeni Daily, çeşitli özellik-
lerinin getirdiği yakıt ekono-
misiyle ön plana çıkıyor. Bu 
özellikler arasında 2,3 litrelik 
F1A motoru barındıran, Da-
ily Hi-Matic de dahil, tüm 
modellerde yer alan Dur Kalk 

leştirmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Mercedes-Benz 
Türk olarak, her geçen gün 
kendimizi daha da geliştire-
rek, müşterilerimizin talep ve 
beklentileri doğrultusunda 
ürünlerimizi geliştiriyoruz, 
çeşitlendiriyoruz ve tesisle-
rimize yatırımlarda bulunu-
yoruz. Varan Turizm’in tüm 
dünyayı ve ülkemizi etkileyen 
bu pandemi döneminde bile 
yatırım kararlarından vaz-
geçmemiş olması ve geleceğe 
olan inancı doğrultusunda, 
en kısa zamanda bu yatırım 
tercihlerinin karşılığını gö-
receğine inanıyoruz. Başta 

sistemi ve yalnız geçici koşul-
larda daha duyarlı değil, aynı 
zamanda daha da verimli olan 
yeni Elektronik Kontrollü 
Değişken Geometrili Türbin 
mevcut. Ek olarak Daily için 
özel olarak tasarlanan özel A 
Sınıfı Süper Eko Düşük sür-

Varan Turizm ortakları ve 
yöneticileri olmak üzere, 
Koluman bayimizin yöneti-
cilerine ve çalışanlarına ve de 
çok önemli iki markanın bu 
birlikteliğinin sağlanmasında 
emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Varan Turizm ile 
iş birliklerimizin geçmişte ol-
duğu gibi gelecekte de artarak 
devam edeceğine inanıyorum 
ve her iki şirkete de hayırlı ol-
masını diliyorum” dedi.

Varan CEO’su Kemal 
Erdoğan; teslimat töre-
ninde yaptığı konuşmada, 
“Türkiye’nin en güvenilir ve 
önemli markalarından bi-
ri olan Varan Turizm, tüm 
dünyada yatırımların azal-
dığı bir dönemde Mercedes-
Benz’den aldığı otobüslere 
yenilerini ekleyerek ülkemi-
zin istihdamına katkı sağ-
lıyor. 23 Temmuz 2020’de 
Ankara Söğütözü’nde açtığı-
mız terminalimizin ardından 
bugün hem İstanbul Ataşe-
hir’deki terminalimizin açı-
lışını gerçekleştiriyoruz hem 
de filomuza kattığımız yeni 
otobüslerimizle Türkiye’de 
ulaşım sektörüne önemli 
katkılar sağlamayı amaç-
lıyoruz. Şirketimizin mis-
yonu; ulaşım sektöründe 
Türkiye’nin beklediği, Türk 
halkına yakışır kalitenin ve 
güvenin öncüsü olmak ve bu 

tünme katsayılı lastikler ve 
yakıt tasarrufuna daha da kat-
kı sağlamak için yeni 220A 
(12V) alternatör bulunuyor. 
Daily aynı zamanda sınıfında 
C kesitli güçlü kamyon şasisi-
ne sahip tek ürün olarak dik-
kat çekiyor. 

şekilde ülke istihdamına ve 
verimliliğe imkân sağlamak-
tır. Ülkemizin önemli so-
runlarından biri olan katma 
değer yaratacak marka eksik-
liğini gidermeyi amaçlayan 
Varan Turizm, tüm dünyada 
tanınmış bir marka olarak, 
Türkiye’yi temsil eden kali-
teli hizmet anlayışının ula-
şım sektöründeki temsilcisi 
olma hedefindedir. Bu kap-
samda, güvenli, kaliteli, dün-
ya standartlarındaki hizmet 
anlayışı ile ülkenin etkinlik 
ve verimlilik konularında 
öncü rol oynamak istiyoruz. 
Her sektörün pandemi dö-
neminde birlik ve beraberlik 
içinde üzerine düşen görevi 
yapması gerekiyor. Özellikle 
ulaşım sektörü için çok zor 
zamanlar geçiriyoruz. Varan 
Turizm olarak bu dönemde 
taşın altına elimizi koyduk 
ve koymaya devam edeceğiz. 
Varan Turizm olarak hijyen 
konusuna özel bir önem at-
fediyoruz ve çok kapsamlı 
önlemler aldık. Yolcuları-
mızın içini ferah tutması ve 
güvenli bir şekilde ulaşımla-
rının sağlanması için zor bir 
görev üstlendik. İnanıyoruz 
ki salgının sona ermesinden 
sonra ülkemiz ulaşım sektö-
ründe dünyanın en önemli 
oyuncularından biri olacak-
tır” dedi.

Iveco’dan Demirkol’a 10 Adet S-Way Çekici 

Mercedes-Benz Türk’ten 
Varan Turizm’e 33 Otobüs
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Varan Turizm, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üreti-
len ve bugünkü değeriyle 70 milyon TL’yi aşkın 33 adet yeni otobüs alı-
mı gerçekleştirerek 2020’nin bu alandaki en büyük yatırımına imza attı. 

SCANIA, filolara güç kat-
maya devam ediyor. İstanbul 
merkezli Doğan Taşımacılık, 
Scania çekicilerden oluşan filo-
suna 6 adet R450 A4x2LB da-
ha kattı. Doğan Taşımacılık’a 
yeni araçları firmanın tesisle-
rinde Scania yetkilileri tarafın-
dan teslim edildi.

Filosundaki Scania sayısını 
16’ya çıkartan Doğan Taşı-
macılık firma yetkilisi Yılmaz 
Doğan, “Başta Almanya ol-
mak üzere Batı Avrupa ülke-
lerine taşımacılık yapıyoruz. 
Filomuzda 10 adet Scania 
bulunuyordu. Yeni araç alımı 
gündemimize geldiğinde kul-

landığımız Scania araçların 
üstün performansı referans 
oldu ve Scania ile devam et-
me kararı aldık. Yeni araçla-
rımız da Avrupa’ya çalışacak. 
Dağıtım ağımızı genişletme 
planlarımız doğrultusunda 
yeni Scania araçlarımız bize 
motivasyon sağlayacak. Başta 

Doğuş Otomotiv Scania yet-
kilileri olmak üzere bu süreç-
te daima yanımızda oldukları 
için çok teşekkür ediyorum” 
açıklamasında bulundu.

Doğan Taşımacılık Filosunu 
6 Yeni Scania İle Güçlendirdi



LOJİSTİK

‘KOVID sonrası dünyada tedarik 
zincirlerindeki değişimler’, ‘uluslara-
rası şirketlerin ve hükümetlerin bek-
lentileri’, ‘küreselleşme vs adalaşma’ 
başlıklarını içeren çalışma Türkiye’nin 
önündeki fırsatlar ve atılması gereken 
adımlara da odaklanıyor.

Kearney Consulting tarafından 
hazırlanarak yayınlanan rapora göre; 
bireyler görülen yaşam tarzı ve çalış-

ma tarzı değişikliği Kovid-19 süreci-
ne yön  veren en büyük etkenlerden 
biri oldu. Dijital kaynaklara erişimin 
artması ve hijyen eğitiminin önem 
kazanması, bireylerin devletin getir-
diği kısıtlamalara uyması ve fiziksel 
temastan kaçınmalarıyla online si-
pariş platformlarının kullanımı arttı.

Şirketlerin karşılaştığı yeni pazar 
gereksinimleri ve operasyonel değişik-

likler sonucunda şirketlerin üretim ve 
tedarik şeklinde değişiklikler yaşandı.

Bazı kategoriler dışında talepte 
belirgin azalış ve temassız alışveriş 
trendi sonucunda kanalların önce-
liklendirilmesinin değişimi talep 
gören satış kanallarına yatırım ya-
pılması, ürün ve servis portföyünün 
talepteki değişimler doğrultusunda 
gözden geçirilmesine yol açtı.

Tedarik Zincirinde Adalaşma
Türkiye’ye Yeni Fırsatlar Sunabilir

niminin riskleri konusunda bilinç-
lenme ve müşteri segmentlerinin ye-
niden önceliklendirilmesini sağladı.

Tedarik yetersizlikleri, artan ula-
şım ve taşımacılık önlemleri sonucu 
lojistik kapasite yetersizlikleri, itha-
lat ve ihracat kısıtlamaları ve tedarik 
sürelerindeki artış ise tedarik zinci-
rinde bozulmalara sebep oldu. Yeni 
bir trend olarak tedarik zincirinin 
dayanıklılığını arttırmak için maliye-
ti azaltan optimizasyon modellerin-
den riski azaltan optimizasyon mo-
dellerine geçilmesi gündeme geldi.

Yaşanan bu gelişmelerle devletle-
rin gördüğü finansal baskı ve kamu 
baskısı, devlet ve özel sektörün iş-
birliği ve korumacı politikalar arttı. 
Rapora göre Kovid-19 krizinin fark-
lı paydaşlar üzerinde gösterdiği etki-
ler ve yarattığı değişimler, adalaşma 
trendinin globalleşmenin önüne 
geçmesine sebep olacak.

Küreselleşmeden adalaşmaya yö-
nelme bireyler olarak global marka-
ların yerine yerel ürün ve servislerin 
tercih edilmesi yönünde gelişiyor. 
Şirketler açısından ise lojistik gerek-
sinimi yüksek çok aşamalı karmaşık 
tedarik zincirlerinden küresel teda-
rik zincirlerinde kümeleşmeye gidil-
mesi ve şirketler arası küresel seviye-
de dayanışmanın geri planda kalması 
şeklinde gerçekleşiyor. Devletler açı-
sından ise küreselleşmedeki liberal 
ticaret politikası ve ülkelerin birbiri-
ne olan bağımlılığının yüksek olma-
sının yerini korumacılık, ulusalcılık 
ve jeopolitika almaya başlıyor.

Küresel tedarik zincirlerinde 
ortaya çıkan adalaşma sonucunda, 
operasyonel ve makro seviye trend-
ler görülmesi bekleniyor. Bu du-
rum makro ve operasyonel trendler 
tedarik zinciri aşamalarını baştan 
sona yeniden şekillendirecek.

Bu süreçte satın almada çoklu 
tedarik, eklemeli üretim ve tedarik 
zincirlerinde görünürlüğün artması, 
üretimde yerelleşme, üretimi yakın 
coğrafyaya taşıma ve otomasyon, satış 
ve lojistikte ise satışın dijitalleşmesi 
ve teslimat teknolojileri öne çıkacak.

Türkiye açısından bakılınca 
ülkemiz, hedef pazarlarla ticari 
ilişkileri sayesinde, kriz sonrası 
artacak adalaşma trendinden fay-
dalanmak için güçlü bir konumda 
görülüyor. Ayrıca Türkiye hedef 
pazarlardaki birçok ülke ile çeşitli 
ticaret anlaşmalarına sahip.

Başta otomotiv tekstil ve demir çe-
lik  endüstrileri olmak üzere rekabet 
edeceği rakip ülkelere karşı önemli 
avantajlara sahip olduğunu açıklayan 
raporda Türkiye, hedef pazarlarda 
Çin’in gerçekleştirdiği ihracattan pay 
alabilecek bir konumda gösteriliyor.

Zorunlu olarak operasyonların 
(kısmi) durdurulması, işgücü gerek-
sinimi yüksek segmentlerde kapasi-
te düşüşü, likidite ve stok yetersizliği 
de üretimde fiziksel işgücü gereksi-
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YÜKSELİYORUZ.
DÜNYANIN LOJİSTİK MERKEZİ İSTANBUL’DA BULUNAN YENİ EVİMİZ SMARTIST İLE 

ŞİMDİ ÇOK DAHA BÜYÜK VE TEKNOLOJİK BİR TESİSE SAHİBİZ. 

BUNUNLA BİRLİKTE ÇEVREYE DUYARLI VE MÜŞTERİ ODAKLI OLMAYA DEVAM EDİYOR, 

DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVA KARGO MARKASI OLMA HEDEFİMİZE DOĞRU 

HEP BİRLİKTE YÜKSELİYORUZ.
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