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Salgınla Başlayan
Küresel Konteyner
Krizi Devam Ediyor

2020 yılına damgasını vuran
Kovid-19 salgını, küresel ekonomi üzerinde büyük yaralar
açarken, lojistik sektörünün
de her geçen gün farklı bir
zorlukla mücadelesine sebep
oluyor. Sınırların kapanması

Atlas Lojistik
Ödülleri
Sahiplerini
Buldu

ve fabrikaların çalışmamasıyla
ilk yaralarını alan küresel tedarik zinciri, aylardır devam
eden konteyner krizininin
çözülmesini bekliyor. Küresel
pazarda yük taşıma için yeterli konteyner bulunamaması

ve bugüne kadar görülmemiş
şekilde maliyet artışlarının
yaşandığı piyasa şartlarından
Türkiye de önemli ölçüde etkileniyor. Bir süre daha devam
etmesi beklenen krizde temel
sebep olarak dünyanın üretim
merkezi olan Çin’in çok sayıda
konteynerleri kendi ülkesinde
tutması olarak gösteriliyor.
Denizcilik şirketleri rezervasyonları geçici olarak askıya
almalarıyla ve ana taşıyıcı gemilerini mümkün olduğunca çok
boş ekipmanla doldurmayı tercih etmeleriyle konteynere en
çok ihtiyacı olan Asya ülkelerini rahatlatacak gibi görünüyor.

2021 Uluslararası Yılın Ticari
Aracı Ödülü (IVOTY) PSA’nın
Elektrikli Modellerine
GROUPE PSA’nın hafif
ticari araçlarda uygulamaya
koyduğu elektro-mobilitedeki teknolojik gelişmeleri, 2021 Uluslararası Yılın
Ticari Aracı Ödülüyle (IVOTY) taçlandırıldı.
30. yılını kutlayan ve
dünya çapında hafif ticari
araç sektöründeki en önemli ödül olarak kabul edilen

organizasyon, 17 Aralık
2020’de çevrimiçi olarak
kazananı açıkladı.
Fransız otomotiv şirketinin geliştirdiği Peugeot eExpert, Citroën e-Dispatch
/ ë-Jumpy, Opel / Vauxhall
Vivaro-e, 131 puanla 24 üyeli güçlü IVOTY jürisinden
oyların çoğunu aldı.
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Türkiye’den
Kalkan İlk
İhraç Treni
Çin’e Ulaştı

TÜM dünyada ve ülkemizde
yaşanan salgın krizine rağmen
Atlas Lojistik Ödülleri 11.
kez sahiplerini buldu.
Salgın nedeniyle
bu yıl sanal ortamda
yapılan tören, Ticaret Bakan Yardımcısı
Rıza Tuna Turagay’ın
da katılımıyla gerçekleşti.

GEÇTIĞIMIZ
aylarda Çin’den gelen ve
Avrupa’ya giden yük treninin Marmaray’ı kullanarak
ülkemizin geçmesinin ardından Tek Yol Tek Kuşak
projesinde önemli adım
daha atıldı. Çerkezköy’den
hareket eden yük treni Avrupa ile Asya’yı bağlayan
Marmaray’ı
kullanarak
Çin’e ulaştı.
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2021
Soğuk Zincir
Lojistiğinin
Yılı Olacak
DÜNYA, Kovid-19 aşılarının onaylarına ve dağıtımlarına odaklanırken dünya
çapındaki taşımacılık endüstrisi, ayda ortalama 271
milyon ultra soğuk ve soğuk
doz nakletme hedefine hazırlanıyor. Küresel teknoloji
pazarı danışmanlığı firması
ABI Research, tarafından
yapılan erken modelleme
çalışmasına göre; Pfizer ve
Moderna üretim tesislerinden veya dağıtım merkezlerinden her ay en az 857 sıcaklık kontrollü kamyonun
çıkacağını gösteriyor.
Devamı 2. sayfada

Salgına
Rağmen
Taşımacılıkta
Hareketlilik
Yaşanıyor
2020 yılında yeni ürün ve
hizmetlerini sunan DKV
Türkiye, salgına rağmen
büyüme hedeflerini yakaladığını açıkladı.
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2021 Soğuk Zincir Lojistiğinin Yılı Olacak
DÜNYA, Kovid-19 aşılarının onaylarına ve dağıtımlarına odaklanırken dünya
çapındaki taşımacılık endüstrisi, ayda ortalama 271 milyon ultra soğuk ve soğuk
doz (günde 9 milyon doz)
nakletme hedefine hazırlanıyor. Küresel teknoloji pazarı
danışmanlığı firması ABI
Research, tarafından yapılan
erken modelleme çalışmasına göre; Pfizer ve Moderna
üretim tesislerinden veya dağıtım merkezlerinden her ay
en az 857 sıcaklık kontrollü
kamyonun çıkacağını gösteriyor. AstraZeneca’nın da onay
alması durumunda, bu sayılar önemli ölçüde artırılacak.
Dağıtım ve teslimat, büyük
kent ve banliyö alanları tamamlandıktan sonra büyümeye ve daha karmaşık hale
gelmeye devam edecek.

Neler bekleniyor?
ABI Research Yük Taşımacılığı ve Lojistik Baş Analisti Susan Beardslee “Erken
aşı adayları, -70 derece veya
-94 Fahrenheit’e kadar çok
düşük sıcaklıklar gerektiri-

yor. Bu, bu yeni tip Messenger RNA (mRNA) aşıları
için yeterli depolama kapasitesinin olmaması önemli
bir sorun olarak görülüyor.
Geleneksel aşılar için ihtiyaç duyulmayan ancak bu

aşılar için ihtiyaç duyulan
depolama alanları ve taşıma kaplarının yaygın olarak
bulunmaması gibi bir sorun
yaşanıyor. Üretim yerinden
aşılama yerlerine kadar sabit
sıcaklık kontrolü gerekli ve

bilinen kriterlere göre kişiler
aynı üreticiden 21-28 gün
içinde iki aşıya ihtiyaç duyacaklar. Bu, Amerika Birleşik Devletleri’nde en az 662
milyon ve Avrupa Birliği’nde
yaklaşık 1,5 milyar doza denk
geliyor” diye açıklıyor.
Bugüne kadar odak noktalarının çoğu, ikmal merkezleri ve havayolu modu kapasitelerinin üzerineydi. Diğer
bir endişe de, sıcaklıkları sorunsuz bir şekilde izleme ve
spesifikasyon dışı yükler için
uyarılar sağlama ihtiyacında
duyuluyor. Bu, entegre yazılım, baştan sona yeterli bilgi
işlem ve sensör yeteneklerini
ve hem kamu hem de özel
kuruluşların birden çok mod
ve olası rakipler arasında işbirliğini içeriyor. Beardslee,
“İhtiyaç duyulan teknoloji,
strateji ve operasyon mükem-

melliği, hiç görülmemiş şekilde esneklik, şeffaflık ile aşı
geliştirme ve onayının ötesine
taşıyacak” diyor.
Küresel tedarik zinciri
2021’de salgın öncesi
seviyeye dönemeyecek
“Mal taşımacılığında ilkbahardan itibaren umut verici bir
toparlanma görülse de, artan sigorta maliyetleri, düşük karlar,
sürücü kıtlığı, konteyner eksikliği sorunlarından etkilenen ve
taşıyıcı iflaslarına kadar devam
eden sıkıntı noktaları devam
ediyor. Sistemlerin daha fazla
dijitalleştirilmesi ve entegrasyonu, tedarik zinciri katılımcılarına daha fazla görünürlük,
esneklik ve yatırım getirisi sağlayacak, bu da ekonomik performansı artırabilecek, ancak
muhtemelen 2021’den sonra
daha geniş ölçekte olacak” diye
açıklıyor Beardslee.

bakılınca fark edilemediğini ancak hastalar kullandığında
anlaşılabildiğini
vurguladı. Bozuk ilaçların
ise hastalarda ciddi sağlık
sorunlarına yol açabildiğine dikkati çeken Hemmerling, “Bu da ilaç lojistiğinin
ne kadar önemli olduğunu
gösteriyor. Doğru lojistik
partneri seçimi, ilaç üreticilerinin insan sağlığı üzerin-

deki sorumluluğunu yerine
getirebilmesini de kolaylaştıracaktır.” diye konuştu.
Ralph Hemmerling, ilaçların nem, sıcaklık, ışık ve
sarsılma gibi birçok faktöre
karşı korunması gerektiğini,
bu hassas çalışmaların üretimden dağıtım noktalarına,
eczanelere ve hastanelere kadar özenle sürdüğünü de sözlerine ekledi.

İlaç İhracatında Büyük Artış
TÜRKIYE’NIN ilaç ihracatı 2020 yılının Ocak-Ekim
döneminde, geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 19 artış
gösterdi ve tüm zamanların
10 aylık dönem rekorunu kır-

dı. Altı kıtada 154 ülkeye ilaç
ihraç eden Türkiye bu alandaki gücünü artırıyor.
Dünyanın birçok noktasına ilaç taşımacılığı gerçekleştiren Fevzi Gandur

Fevzi Gandur Logistics’in İş Geliştirme ve
Özel Projeler Direktörü Ralph Hemmerling

Logistics’in İş Geliştirme
ve Özel Projeler Direktörü
Ralph Hemmerling, bu rekorun, Türkiye’nin sağlık alanında dünyanın en büyük 10
ekonomisinden olma hedefi
için önemli bir adım olduğuna vurgu yaptı.
Uluslararası ilaç taşımacılığı konusunda uzman Fevzi
Gandur Logistics’in İş Geliştirme ve Özel Projeler Direktörü Ralph Hemmerling,
TÜİK verilerini ve artan ilaç
ihracatını değerlendirdi.
Hemmerling, “Türkiye’nin
‘ilaçlar’ kategorisindeki Ocak-Ekim dönemi ihracatı
861,5 milyon dolara çıktı ve
10 aylık dönem açısından
rekor kırdı. İlaç ithalatı ise

yüzde 8,2 azalarak 2 milyar
61 milyon dolara düştü.” bilgilerini paylaştı.
Türkiye’nin ilaç ve medikal pazarında küresel çapta
14’üncü sırada yer aldığını
belirten Hemmerling, 2023
yılı hedefinin ise ilk 10 olduğunu hatırlattı.
Şirket olarak uzmanlık
alanlarından birinin de farma lojistiği olduğunu dile
getiren Hemmerling, ilaçların taşınma ve depolama aşamasının diğer tüm ürünlerin
lojistiğinden farklı ele alındığını belirtti.
Hemmerling, gerekli koşullara dikkat edilmeden
taşınan ilaçların bozulup
bozulmadığının dışarıdan

Gümrüklerde Fazla Mesai Ücretlerine Zam
TICARET Bakanlığı’nın
“Gümrük Genel Tebliği (Seri
No: 169)” Resmi Gazete’de
yayımlanırken Gümrük Kanunu kapsamında mesai dışı
çalışma ücretleri ve verilen

cezalar yeniden düzenlendi.
Düzenlemeye göre 1 Ocak
2021’den itibaren çalışma saatleri dışında hizmet talep
edenlerin fazla çalışma ücreti,
ihracat işlemleri için 16,03 lira,

diğer işlemler için 37,44 lira olacak. Türk plakalı kamyonlar
için fazla çalışma ücreti kamyon başına, ihracat için 37,44
lira, diğer işlemler dolayısıyla
58,84 lira olarak ödenecek.
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Gümrük Kanunu ve buna ilişkin çıkarılan ikincil
düzenlemelerle
getirilen
hükümlere aykırı hareket
edenlere söz konusu düzenlemelerde açıkça öngörülmüş

ARALIK 2020

olması kaydıyla 173 lira usulsüzlük cezası uygulanacak.
Gümrük vergilerinin 545
bin liraya kadar olan geri
verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili gümrük

müdürlükleri, 5 milyon 455
bin liraya kadar olanlarında
gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri yetkili olacak.
Tebliğ, 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek.

LOJİSTİK

Brexit Sonrası
İngiltere Taşımaları
BIRLEŞIK Krallığın Avrupa
Birliği’nden ayrılması süreci ile birlikte 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Türk taşımacıları da etkileyecek
önemli değişiklikler yaşanıyor.
Bu
kapsamda
taşımacıların
01.01.2021 tarihi itibari ile Birleşik Krallık taşımalarında kullanmak
üzere; GB uzantılı EORI numaraları almaları gerekiyor. Ayrıca Kuzey
İrlanda’ya gerçekleştirilecek taşımacılık faaliyetleri için de XI uzantılı bir
EORI numarası alınması gerekiyor.
EORI numarası alım işlemleri ortalama 5 iş günü içerisinde tamamlanıyor. Numara alımından sonra
kullanıma geçilmesi 48 saat sonra
mümkün olabiliyor.
IRU’dan edinilen bilgiye istinaden;
Brexit sonrası Avrupa Birliği Transit sistemine alternatif olarak geçilecek TIR sistemi konusunda Birleşik
Krallık tarafından alınacak tedbirler
şöyle olacak: 1 Ocak 2021’den itibaren bazı gümrük kontrolleri, 1 Nisan
2021’den itibaren hijyen ve bitki sağlığı kontrolleri, 1 Temmuz 2021’den
itibaren tam kontroller sağlanacak.
Ayrıca Ticaret Bakanlığından
verilen bilgilere ve Londra Ticaret
Müşavirliğinden yapılan açıklamaya
göre Birleşik Krallık ile AB arasında
devam eden ayrılma görüşmelerine paralel olarak ülkemizle Birleşik
Krallık arasında ikili ticaret anlaşması görüşmeleri devam ediyor.
Ticaret Bakanlığı tarafından İngiltere taşımalara ilişkin şu bilgiler UND
ile paylaşıldı: “Türkiye ile Birleşik
Krallık arasındaki ticaretin Serbet Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında
devam etmesine yönelik müzakereler
Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Ticaret Bakan Yardımcısı
Gonca Işık Yılmaz BATUR’un katılımlarıyla, 15 Aralık 2020 tarihinde
yapılan Brexit Bilgilendirme Toplantısında; 01 Ocak 2021 itibarıyla ATR
Dolaşım Belgelerinin kullanımın son
bulacağı, aramızda STA imzalansa
dahi ATR kullanımının söz konusu
olmayacağı, STA durumunda EUR-1
Belgelerinin kullanılacağı, herhangi bir anlaşma olmaması halinde ise
menşe şahadetnamelerinin kullanılması gerekeceği,
1 Ocak 2021 tarihinden önce yola çıkmış veya antrepolara alınmış
ATR Dolaşım Belgeleri muhteviyatı
eşyaların, eşyanın belirtilen tarihten
önce yola çıktığının veya antrepoya
alındığının tevsik edilmesi şartıyla,
“Başlamış İşlem” hükümlerinden
yararlandırılmasına yönelik bir düzenleme yapılacağı, Türkiye’den

ATR düzenlenerek 01 Ocak 2021
tarihinden önce ihraç edilen eşya için geçici bir muafiyet sağlanmasına
dair talebin karşı ülke makamlarına
iletildiği, ancak bu konuda net bir
cevap alınamadığı,
CE Sertifikalarının 1 yıl daha kullanılmaya devam edeceği, Teknik
Düzenlemeler konusunda AB’nin

atacağı adımların beklendiği, Kuzey İrlanda’nın Gümrük Birliğinin
bir parçası olmaya devam edeceği,
YYS’li firmaların karşılıklı tanınması konusundan da temasların gerçekleştirildiği ancak, öncelikle Birleşik
Krallığın buna ilişkin altyapısını/
sistemini kurması için zamana ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.”

RENAULT TRUCKS

T HIGH 2020

ZİRVEDE

SÜRÜŞ KONFORU

UZUN YOLDA KONFORLU SÜRÜŞ
Kabinde karbon rengi kumanda paneli, siyah deri döşemeler, gri tavan
kaplama, özelleştirilebilir radyatör ızgarası ve iç-dış dikiz aynalar, sadece
geliştirilmiş ayrıntılar... Euro 6 Step D motor ve uyarlanabilir Eco Hız
Kontrol sistemi ile donatılan T High 2020 çekiciler, uzun yolda maksimum
sürüş konforu sunuyor.

renault-trucks.com.tr
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Lojistiğin Hakkını
Lojistiğe Vermek
Sanal ortamlarda iş yapma deneyiminin
yanında bu alana yatırım da yaparak
hazırlanan Aysberg, 228 kişinin çevrimiçi olduğu bir ödül töreni gerçekleştirdi.
Böylece Türkiye’de artık bir gelenek durumuna gelen Lojistik Ödülleri Yarışması
ve onun tescilli ödülü Atlas, 11. Kez sahiplerini buldu. Fiziki olarak bir araya
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AUDI, lojistik süreçlerine
Artırılmış Gerçeklik - AR (Augmented Reality) teknolojisini dahil ediyor. Lojistikte
kullanılacak ve daha önceleri
prototiplere göre hazırlanan
konteyner ve diğer taşıma
ekipmanlarını artık üç boyutlu hologramlar kullanılarak
belirleniyor.
Audi, lojistik süreçlerinde
LayAR sistemini kullanmaya
başladı. Layout ve Artırılmış
Gerçeklik - AR bir birleşimi
olan yazılım, Audi’nin bir
üretim alanında kurulması planlanan raflar, bantlar,
kutular gibi tüm lojistik yapı
ve nesneleri, CAD verilerini
kullanarak, üç boyutlu bir
hologram olarak görselleştiriyor ve gerçek ortama gerçek
boyutta yansıtıyor.
Daha önce lojistik planlamalarında prototip kullanımına giden Audi, Artırılmış
Gerçeklik sayesinde, birebir
ölçekte bir görsellikle, sorun-

gelmenin, kalabalık oluşturmanın, kapalı alan etkinliklerinin çeşitli kısıtlamalara bağlandığı, personelin ya uzaktan ya
da hiç çalışamadığı bir dönemde bu etkinliği gerçekleştirmek, kendi başına bir

Zaten ödül törenleri en çok bu işlevi

başarı olarak görülmelidir.
kazananlara,

yerine getirmekle yükümlüdür. Başarının

kimlerin ne dediğine ilişkin bilgileri konuy-

genelde kıskançlıkla karşılandığı az geliş-

la ilgili haberimizde bulacaksanız. Ancak

miş toplumlarda bunları ortaya çıkarmak

benim vurgulamak istediğim şey; sektö-

ve alkışlatmak, motivasyonu artıran, yeni

rün bu ödülü ne kadar önemseyip sahip-

başarılara kapı aralayan bir durumdur.

lendiğinin ortaya çıkmış olmasıdır. Bunu

Lojistik Ödülleri Atlas da lojistikçilerin alıp

yarışma başvurularından, paylaşılan ve-

müzesine götürmek istediği bir ikon ol-

rilerden, oylama süreçlerinden ve elbette

muş bulunmaktadır. Bu ikon’u birden çok

sonuçların gördüğü saygınlık ve ilgiden

kez alıp şirket müzesine koymuş bulunan

anlıyoruz. Sektör adına; taşımacılık ve lo-

değerli kuruluşlarımız bulunmaktadır. On-

jistik alanında yarattıkları iş potansiyeli

larla birlikte 2016 yılından bu yana sektör

ve sürdürdükleri iyi ilişkiler de gözetilerek

adına bir teşekkür ifadesi olarak Lojistiğe

lojistiğe sağladıkları katkı nedeniyle veri-

Katkı Ödülleri verilmektedir. Bu yıl bu ödü-

len teşekkür ödülleri de saygın şirketleri-

lü alan biri birinden değerli şirketlerimizin

miz tarafından ilgi ile karşılanıyor.

saygıdeğer yöneticileri de törene katılarak

Törene,

ların erkenden fark edilmesini ve hızlı bir şekilde çözüm
geliştirilmesini sağlıyor.
Elde edilen tüm görüntüler, senkronizasyon yoluyla
aynı anda birden fazla AR
cihazında gösteriliyor ve kullanıcılar burada nesneleri hareket ettirebiliyor, döndürebiliyor veya değiştirebiliyor.
Yapılan tüm değişiklikler
gerçek zamanlı olarak görülüyor. Görüntünün paylaşımı sayesinde farklı tesislerde
hatta ülkelerde olunsa dahi
birlikte çalışmak so derece
kolay hale geliyor.
Böylece daha verimli ve hızlı bir planlama yapan lojistik
ekibi, halen Ingolstadt’taki
kaporta atölyesinde bir uygulamayı: araçların teslimatı
için yeni bir sürücüsüz taşıma
sistemini geliştiriyorlar. LayAR yazılımının, önümüzdeki
tarihlerde ana fabrikada elektrikli otomobillerin üretiminde
de kullanılması planlanıyor.

Ticaret

katılımcılara,

Bakan

Yardımcımız

Sayın

Rıza Tuna Turagay’ın da katılarak tüm

MNG Kargo ‘Vitamin
Destek Paketi’ İle
KOBİ’lerin Yükünü
Hafifletiyor
MNG Kargo, pandemi sürecinde önemli ekonomik
zorluklarla karşı karşıya kalan KOBİ’lerin yüklerini hafifletecek yeni projesi ‘KOBİ
Vitamin Destek Paketi’ni hayata geçirdi. KOBİ’lere rahat
nefes aldırmayı hedefleyen
proje, akaryakıttan telekomünikasyona, bankacılıktan
sigortaya pek çok öncü firmanın da desteğiyle maliyet
kalemlerinde önemli tasarruf
imkanı sağlıyor.
Kovid-19 pandemisinden
etkilenen KOBİ’lere destek
olmak üzere oluşturulan plat-

İlker ALTUN

ilker@aysberg.com

formdan, MNG Kargo müşterisi olan bütün KOBİ’ler
yararlanabiliyor. Bu destek
için
www.kobivitamin.net
üzerinden katılım formunu
doldurmak yeterli. Başvurusunu yapan KOBİ, ihtiyacı
doğrultusunda seçtiği firmaların sunduğu avantajlı fiyat ve
tekliflerden yararlanabiliyor.

ki katkısını samimi olarak dile getirdiler.

lojistikçilerin beğenisini toplayan bir ko-

‘Lojistiğin önemini tartışmaya gerek

nuşma yapmasıyla başlayan tören, bir

yok!’ diyen Türkiye Un Sanayicileri Fede-

sonraki yarışmanın hazırlıklarının he-

rasyonu Başkanı ve Ulusoy Un A.Ş. Yönetim

men başlaması gerektiğini de gösterdi.

Kurulu Başkanı sayın Eren Günhan Ulusoy,

‘Pandemi dönemi bize lojistiğin ne kadar

‘Etle tırnak gibiyiz!’ diyen Dimes A.Ş. Genel

önemli olduğunu bir kez daha hatırlat-

Müdürü Ozan Diren, ‘Bu yıl bizim işimiz çok

tı’ diyen Sayın Turagay’ın sektöre ilişkin

iyi gitti, destek veren lojistik firmalarına

sorunlara olan hakimiyetini ve sektörün

çok teşekkür ederim.’ diyen Toyota Türki-

hakkını teslim eden konuşmasına ileriki

ye Pazarlama ve Satış A.Ş. Satış Direktörü

sayfalarımızda ayrıntılarıyla yer verdik.

Ziya Burnaz, ‘Pandemi çok yorucu bir sü-

Kendisine törene katılımı ve değerlen-

reçti fakat lojistik ortaklarımızın destekle-

dirmeleri için teşekkür ediyorum.

ri sayesinde üretimimize hiç ara vermedik.’

UND, UTİKAD ve FIATA’yı en üst dü-

diyen OSD Lojistik Komitesi Başkanı ve Türk

zeyde temsil eden Turgut Erkeskin, Emre

Traktör Lojistik ve Dış Ticaret Yöneticisi Sa-

Eldener ve Fatih Şener ile EGD Başkanı

vaş Öztorun, ‘Özelikle hazır giyim ve tekstil

Celal Toprak’ın, meslektaşlarımız Selçuk

için lojistik sektörünün önemini anlatmaya

Onur ve Nurten Berberoğlu’nun yarışma

kelimeler yetmez.’ diyen TİM Başkan Vekili,

ve törenimize gösterdikleri sahiplenme,

İHKİB Başkanı ve Talu Tekstil Sanayi ve Tica-

destek ve sunumları övgüye değerdir.

ret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Mustafa

Hep birlikte; taşımacıların sesini duyur-

Gültepe ve aynı zamanda lojistikçi de olan

mak, yaptıkları işin önemini gözler önü-

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe

ne sermek, bu nitelikli ve zorlu hizmetin

Gök’ün de aralarında bulunduğu konuklar,

alıcısı, doğrudan yararlanıcısı durumun-

lojistik sektörünün önemine vurgu yapan

da olanlara bunun önemini hissettirmek

konuşmalar yaptılar. Örnek olarak aldığım

ve onların da bunu dile getirmesini sağ-

birkaç cümle bile, dünya çapında rekabet

lamak gibi önemli bir etkileşim yarattık.

içinde bulunan bu şirketlerin uluslararası

Tören konuşmamda da vurguladım;

ticari başarılarının arkasındaki Türk lojis-

‘hayat eve sığar’ ama o eve gerekli olan-
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lojistiğin, kendi işlerinin sürdürülmesinde-

tik sektörünün önemini ortaya seriyor.

ları da getirecek birileri lazım, işte on-

Kuruluşu ve varlığı taşımacılık ve

lar lojistikçilerdir. Lojistik ve taşımacılık

lojistik sektörüne dayanan ve sektörün

sektörünün ne denli işlevsel, hayati ve

hakkını sektöre verdirmek için çalışan

de Türkiye özelinde hatırı sayılır bir yer-

Aysberg; daha da gelişmiş, çeşitlenmiş

de olduğunu bu tören sayesinde bir kez

ve yeni yaklaşımlar sergileyen etkinlik-

daha duyurmuş olduk.

lerle yoluna devam edecektir.
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PERFORMANS MI YOKSA
ÇEVREYE SAYGI MI ?

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.

DRIVE THE NEW WAY.

LOJİSTİK
Birinci sayfadaki haberin devamı

Sektörde Yılın Finali
Atlas Lojistik Ödülleri Yarışması
Ödül Töreni İle Gerçekleşti
SALGIN nedeniyle bu yıl
sanal ortamda yapılan tören,
Ticaret Bakan Yardımcısı
Rıza Tuna Turagay’ın da katılımıyla gerçekleşti. Sektörden FIATA Kıdemli Başkan
Yardımcısı Turgut Erkeskin,
UTİKAD başkanı Emre Eldener, UND İş Geliştirme
başkan Fatih Şener, iş dünyasından TİM Başkan Vekili, İHKİB Başkanı ve Talu
Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı,
Mustafa Gültepe, Türkiye Un
Sanayicileri Federasyonu Başkanı ve Ulusoy Un A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Eren
Günhan Ulusoy, OSD Lojistik Komitesi Başkanı ve Türk
Traktör Lojistik ve Dış Ticaret Yöneticisi Savaş Öztorun,
Toyota Türkiye Pazarlama ve
Satış A.Ş. Satış Direktörü Ziya Burnaz, İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe
Gök, Dimes A.Ş. Genel Müdürü Ozan Diren, ulusal medyayı temsilen EGD başkanı
Celal Toprak ve sektörel medya mensupları Selçuk Onur
ile Nurten Berberoğlu’nun
da katılımıyla gerçekleşen ve

dayız.’ diyerek başlayan Emre Eldener, ‘Bu yılki ödüller
aslında biraz daha değerli
çünkü pandemi koşullarındayız. Aslında lojistiğin varoluş nedeni üreticiler-ihra-

UTİKAD Başkanı
Emre Eldener

Ödülün sunumunu Serhat Baş
gerçekleştirdi.

sunumunu Serhat Baş’ın yaptığı töreni 228 kişi çevrimiçi
olarak izledi.
Törende yaptığı konuşmada; ‘Pandemi öncesinde de
biliyorduk ama pandemi bize
lojistiğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.’ diyerek sözlerine başlayan
Turagay; ‘Bu kriz; ticaretin ve
özellikle Türkiye açısından
ihracatın sürdürülebilirliğinin sağlanması için lojistiğin
ve taşımanın ne kadar önemli
olduğunu bir kez daha altını
çizerek öğrenmemizi sağladı.’
şeklinde devam etti. Turagay
özetle şunları söyledi:
“Bir yandan karbon emisyonlarının
azaltılmasından, diğer yandan Avrupa
Birliği’nin yeşil mutabakatından bahsediliyor. Aslında
bunlar karayolu için önümüzdeki dönemlerde tehdit
unsuru yaratan gelişmeler.

Çok iyi bir filomuz var. Kaliteli bir ekibimiz var. İyi eğitimli, lojistik sektöründe uzmanlaşmış arkadaşlarımız var.
Üniversitelerimizde bölümlerimiz var. Ama her şeyden
önemlisi pandemi dünyaya şunu öğretti: Tedarik zincirinde
herhangi bir sıkışıklığa aksaklığa uğramamak için tedarikçilerinizi doğru seçin. Uzak
yerlerden seçmeyin. Mümkün
olduğu kadar bu malı size zamanında teslim edecek ülkeleri tedarikçi olarak belirleyin.
Bu, Türkiye için çok büyük
bir fırsat sunuyor.”
Altun: ‘Hayat Eve Sığar
Ama Lojistik Sayesinde’
“Yarışmanın amacı, motivasyonu, en önemli gerekçesi;
sektörel farkındalık yaratmaktır.” diyen Lojistik Ödülleri
Yarışması’nın kurucusu ve yöneticisi İlker Altun; ‘Lojistiğe
daha dikkat çekmek için, lojistik alanındaki başarıları öne
çıkartıp alkışlatmak istiyoruz.
Biz zaten biliyorduk ama salgın sürecinde herkes, lojistiğin
biraz daha farkına vardı.’ dedi.
Altun sözlerini şöyle sürdürdü: “Hayat Eve Sığar...
Evet doğru ama evde de bir
şeyler lazım... Bunu da birisi

alacak, depolayacak, taşıyacak, eve kadar getirecek. Tarladan madenden; fabrikaya
depolara, oralardan mağazalara ve son olarak da evlere
getirenler lojistikçilerdir...
Yarışmamız; lojistik sektörünün hak ettikleri görünürlüğüne katkı sağlamayı başarabiliyorsa, işimizi tam olarak
yapmışız demektir.”
İhracatın Atlas Ödülü
şirketleri lojistik
sektörüyle birlikte
Konuşmaların
ardından
ödül dağıtımına geçildi ve ilk
ödüller, UTİKAD Başkanı
Emre Eldener tarafından açıklandı. Mobilya, plastik, otomotiv, elektrikli ev aletleri, tekstil,
ambalaj, tarım ekipmanları,
gıda ve içecek alanında faaliyet
gösteren şirketlerin iç ve dış ticaret etkinlikleri sayesinde taşımacılık ve lojistik sektörüne
yarattıkları iş potansiyeli nedeniyle sektör adına teşekkür
olarak verilen bu ödüllere 11
firma layık görüldü.
Ödüllerin açıklanmasından önceki konuşmasına;
‘Tekrar bir araya gelmek,
sarmaş dolaş olmak çok güzel
bir duygu ama bir süreliğine
buna ara vermek durumun-

catçılardır. Sizlerin yapmış
olduğu bağlantılar, ihracat
ve aynı zamanda da üretim
için getiriyor olduğunuz ara
maddelerin taşınmalarında
bizlere vermiş olduğunuz sorumluluklarla sektör büyüyor
ve gelişiyor. Hepimiz daha iyi
hizmet vermek için özellikle son yıllarda teknolojiyi ve
sürdürülebilirliği daha da ön
plana çıkararak birtakım şeyler yapmaya çalışıyoruz.’ dedi.
“Lojistiğe Katkı Ödülleri
çok zor şartlar altında verilen
bir mücadelenin sonucu olarak sahiplerini buluyor” diyen
Eldener, daha sonra sonuçları
açıklayarak sözü, ödül alan
şirket temsilcilerine verdi.
Dimes A.Ş. Genel Müdürü Ozan Diren: Sektör bu
dönemde hem tarladan fabrikalarımıza ürünlerin taşınması hem fabrikalarımızdaki
ürünlerin Türkiye’ye ve dünyanın 110 ülkesine dağıtılmaDimes A.Ş. Genel Müdürü
Ozan Diren

Tüm dünyada ve
ülkemizde yaşanan
salgın krizine rağmen
Atlas Lojistik Ödülleri
11. kez sahiplerini
buldu.
sıyla ilgili bir rol üstlendi. Etle
tırnak gibi olduğumuz lojistiğin önemini bir kez daha görmüş olduk.
İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök: Bu
değerli ödül için tüm jüri üyelerine ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürler.
Lojistik sektöründeki firmamız hayatına 1998’de İnci Lojistik olarak başladı. 2014’de
de dünya lojistik devlerinden
Japon Yusen grubuyla ortaklığımız haline gelen Yusen İnci
Lojistik bugün yaklaşık 170

İnci Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Neşe Gök

çalışanıyla hayatına devam ediyor ve sürekli gelişiyor.
Mey İçki Sanayi Ticaret
A.Ş. Yurtiçi Lojistik ve Depolama Müdürü Rasim Can
Çitçi: Burada olmak gerçekten çok onur verici. Bizi bu
ödüle layık gördüğünüz için
tüm ekibim adına da çok teşekkür ediyorum.

Mey İçki Sanayi Ticaret A.Ş.
Yurtiçi Lojistik ve Depolama
Müdürü Rasim Can Çitçi

Senur A.Ş. (Arnica) Satın
Alma Koordinatörü Osman
Hızlı: Lojistik alanında sektöre ufak bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Arnica ailesi olarak sizlere çok teşekkür
ederiz.

Aysberg İdari Direktörü-Atlas Ödülleri Organizatörü İlker Altun :

LOJISTIK SEKTÖRÜ HAYATI EVE TAŞIYOR

SAYGINLIĞINI kanıtlamış
bir yarışma gerçekleştiriyoruz. Bunu neden yapıyoruz?
Çünkü biz; Aysberg Basın
Yayın Grubu ve onun ürünleri
olan KargoHaber, Intermodal, Kasa, Taşımacılık Rehberi
gibi yayınlarımızla, bizim gibi
sektörümüze yönelik yayın
yapan diğer lojistik sektörü
yayıncıları ile birlikte, taşımacılık ve lojistik sektörüne
vitrin olmaya, sektörün sesi
soluğu yüzü olmaya, sektörel

kavramlar geliştirmeye, bu
kavramların içini doldurmaya, sektörün kaydını tutmaya,
yapılabildiği ölçüde de geleceğine ışık olmaya çalışan
şirketleriz.
Bu yeterince ciddi bir sorumluluk elbette. Ayrıca
lojistiğe biraz daha dikkat
çekmek için lojistik alanındaki başarıları öne çıkartıp
alkışlatmak istiyoruz. Biz biliyorduk ama salgın sürecinde
herkes lojistiğin farkına var-

dı... Burada anahtar kelime
farkındalık... Bu yarışmanın
en önemli amacı, motivasyonu, en önemli gerekçesi
de sektörel farkındalık yaratmaktır.
‘Hayat Eve Sığar...’ Evet
doğru ama evde de bir şeyler
lazım... Bunu da birisi alacak,
depolayacak, taşıyacak, eve
kadar getirecek. Tarladan
madenden, fabrikaya depolara, oralardan mağazalara ve
son olarak da evlere getiren-
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ler lojistikçilerdir...
En son aşı söz konusu olduğunda da gördük, iş döndü dolaştı ‘bu aşıyı kim nasıl
taşıyacak, nerede ve nasıl
koruyacak’ noktasına geldi.
Yarışmamız; ekmekten ilaca,
gömlekten buzdolabına kadar ne var ne yoksa sırtından
geçiren lojistik sektörünün
emekçileri, yöneticileri, yatırımcıları ve işletmelerinin hak
ettikleri görünürlüğüne katkı
sağlamayı
başarabiliyorsa,
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işimizi tam olarak yapmışız
demektir. Bu çalışmada; emeğini, desteğini, bilgi birikimini
ve zamanını esirgemeyerek
katkıda bulunan jüri üyelerimiz ve yarışmaya emek veren

ekip üyelerimiz de bu çabaları nedeniyle sektörümüzden,
kocaman bir teşekkürü hak
ediyorlar. Bu inanç ve beklentiyle tüm yarışmacıları ve
kazananları kutluyorum.

LOJİSTİK

Yılın EN’leri Ödülü Alanlar
Yılın En Beğenilen Depo Yöneticisi

Yılın En Beğenilen Karayolu Lojistik Yöneticisi

Acıbadem Sağlık Grubu

Yılın En Beğenilen Denizyolu Lojistik Yöneticisi

İmsan Grup

Yılın En Beğenilen Lojistik Şirketi

Yılın En Beğenilen Havayolu Lojistik Yöneticisi

Sarp Intermodal

Turkish Cargo

Turkish Cargo

Meslek Üyeliklerine Göre Ödül Kazananlar
Liman İşletmecileri

Demiryolu Taşımacısı Forwarderleri

Demiryolu Taşımacısı Operatörleri

Ulus. Deniz Taşımacısı Forwarderleri

Ulus. Deniz Taşımacısı Gemi Sahipleri

Havayolu Taşımacısı Forwarderleri

Mersin Liman İşletmeleri

Sarp Intermodal

Medlog Lojistik

Origin Lojistik

MSC Gemi Acenteliği

Globelink Ünimar Lojistik

Uluslararası Hava Taşıyıcıları

Turkish Cargo

Faaliyet Belgelerine Göre Ödül Kazananlar
R1 veya TİO Belgesi İle
Faaliyet Gösteren
Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörleri

R2 veya TİO Belgesi İle
Faaliyet Gösteren
Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri

L1 Belgesi İle
Faaliyet Gösteren
Yurtiçi Lojistik İşletmecileri

L2 Belgesi İle
Faaliyet Gösteren
Uluslararası Lojistik İşletmecileri:

C2 Belgesi İle
Faaliyet Gösteren
Uluslararası Ticari Eşya Taşımacıları

NGL Lojistik

İMS Lojistik

Ceynak Lojistik

Omsan Lojistik

Arkas Lojistik

Jüri Özel Ödülleri
Lojistik Notları
kitabı ile

Türkiye’nin En Ağır
Yükünü Taşıyarak

Adalarda Elektrikli Araç
Uygulaması ile

Dijital Takograf Veri Arşivleme
ve Analiz Platformu ile

E-Lojistik Firmasına
Dönüşüm Yazılımı ile

Pandemi Döneminde Son
Nokta Teslimatı Projesi ile

Ahmet Cora

Hareket Proje Taşımacılığı

İETT İşletmeleri

Satko Teknoloji

Select Bilişim

Sinoz Kozmetik

Soft Web
CRM Projesi ile

SOFT İş Çözümleri

Lojistiğe Katkı Ödülü Alan Şirketler

Erciyes Anadolu Holding

Fırat Plastik Kauçuk San.

Senur A.Ş. (Arnica) Satın Alma
Koordinatörü Osman Hızlı

Talu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı -TİM Başkan Vekili ve
İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe: Lojistik sektörünün önemini anlatmaya, özellikle hazır
giyim ve tekstil için kelimeler
yetmez. Lojistik Avrupa’yı bize yaklaştıran bir sektör. Ürettiniz, ortaya koydunuz ama
ulaşımını nasıl sağlayacağız?
Bu konuda en önemli unsurlardan birisi lojistik. Zaten
pandemi döneminde, lojistiğin ne kadar önemli olduğunu,
Talu Tekstil Sanayi ve Ticaret
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,
TİM Başkan Vekili ve İHKİB
Başkanı Mustafa Gültepe

İnci Holding

online satışların bu anlamda
ne kadar kıymetli olduğunu
herkes bir daha anlamış oldu.
Toyota Türkiye Pazarlama
ve Satış A.Ş. Satış Direktörü Ziya Burnaz: Otomotiv
sektörü bildiğiniz gibi çok
inişler ve çıkışlar gösteren
bir sektör. Bu sene beklentilerimizin üstünde iyi gitti.
Sektördeki değişime adapte
olup destek veren tüm lojistik firmalarına huzurunuzda
teşekkür etmek istiyorum.

Toyota Türkiye Pazarlama ve
Satış A.Ş. Satış Direktörü
Ziya Burnaz

TürkTraktör Lojistik ve Dış
Ticaret Yöneticisi-OSD Lojistik Komitesi Başkanı Savaş Öztorun: Yıllık 50 bin adet üretimimizle hem ihracatta hem de
yurtiçinde çiftçilerimize destek
vermeye çalışıyoruz. Pandemi,
çok zorlu ve yorucu bir süreçti
fakat lojistik iş ortaklarımızın
destekleri sayesinde çok hızlı
kararları ivedilikle alıp üreti-

Mey İçki Sanayi

Senur A.Ş. (Arnica)

Talu Tekstil San.

Tebplast Plastik San.

Toyota Türkiye Paz.

Türk Traktör

Ulusoy Un A.Ş.

TürkTraktör Lojistik ve Dış
Ticaret Yöneticisi-OSD Lojistik
Komitesi Başkanı
Savaş Öztorun

mimize hiç ara vermeden tamamlamış olduk. Tüm lojistik
paydaşlarına,
taşıyıcısından
depo, gümrük çalışanlarına ve
Ticaret Bakanlığı’nın vermiş
olduğu desteklere çok teşekkür
ediyoruz. Umarız önümüzdeki sene de yine aynı bu şekilde
üstün destekleriniz sayesinde
bizler de üretimimize ara vermeden devam ediyor olacağız.
Ulusoy Un A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı -Türkiye Un
Sanayicileri Federasyonu Başkanı Eren Günhan Ulusoy:

Şirketimiz gıda sektöründe
faaliyet gösteriyor ve Türkiye, bulunduğumuz sektörde
dünya lideri, ihracat birincisi.
Bu anlamda lojistiğin önemini tartışmaya gerek yok, birbirimize bağlı olarak çalışıyoruz
ve pandemi döneminde sadece Türkiye’deki insanlarımızın sofrasındaki ekmeği değil,
tüm dünyanın ihtiyacı olan
ekmeğin hammaddesi unu
dünyaya ulaştırdık. Türkiye
olarak bu kutsal görevi de sizlerle beraber yerine getirdik.
Yılın ‘En Beğenilen Lojistik
Şirketi’ Turkish Cargo Oldu
Daha sonra internet üzerinden yapılan oylamalarla belirlenen ödüllerin açıklanmasına
geçildi. Bu dalda ödül kaza-

Ulusoy Un A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı -Türkiye Un
Sanayicileri Federasyonu
Başkanı Eren Günhan Ulusoy
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nanları Ara Medya CEO’su
Nurten Berberoğlu açıkladı.
Adayların kendileri ya da başkaları tarafından da önerilebildiği yarışmanın bu dalında,
toplam 4 bin 453 oy kullanıldı. Dengeli bir dağılım gösteren oylamanın jüri tarafından
da kontrol edilerek onaylanan
sonuçlarına göre yılın en beğenilen kara, hava, deniz ve depo
yöneticisinin yanı sıra yılın en
beğenilen şirketi belirlendi.
Toprak: “Lojistik olmadan
hiçbir şey olmuyor”
UND, UTİKAD, DTO
gibi sektörel sivil toplum kuruluşlarına üye olarak faaliyetlerini sürdüren lojistik sektörü
şirketlerinin ödüllendirildiği
bu dalın sonuçlarını Ekonomi

Gazetecileri Derneği Başkanı
aynı zamanda yarışmanın seçici
kurul üyesi olan Celal Toprak
açıkladı. Sonuçları açıklamadan önce yaptığı konuşmada;

Ekonomi Gazetecileri Derneği
Başkanı ve Atlas Lojistik
ödülleri jüri üyesi Celal Toprak

‘Her şeyi online yapabilirsiniz
ama bir ürünü online gönderme şansımız henüz yok.’ diyen Toprak; ‘Biz başlangıçta
kamyoncularla muhatap olduğumuzu düşünüyorduk ama
şu anda uluslararası arenada
Haberin devamı 8’inci sayfada

LOJİSTİK
7’nci sayfadaki haberin devamı

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay:

LOJISTIĞIN ÖNEMI ARTIK DAHA NET
UND İş Geliştirme Başkanı ve
Atlas Lojistik ödülleri jüri üyesi
Fatih Şener

Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı
noktasına gelmiş bir sektörle
karşı karşıyayız. Onlar olmazsa
hiçbir şey olmuyor.’ dedi.
Fatih Şener: “Yarışma
ekibini tebrik ediyorum”
UND İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener tarafından kazananları açıklanan bu dalda 5
kategoride değerlendirme yapıldı. Sonuçları açıklamadan
önce; ‘Bir gün Türkiye’nin
ekonomik gelişmelerinin tarihi yazılacaksa orada lojistiğe
yer verilecek. Bence Lojistik
Ödülleri’ne de yer verilecek.’
diyen Şener; ‘logitrans gibi
önemli bir etkinliği de gerçekleştiren bu ekibi, bu ödül
sürecini bu imkansızlıklara
rağmen yine de gerçekleştirdiği için tebrik ediyorum,
teşekkür ediyorum.’ şeklinde
devam etti. Şener daha sonra
ödül kazananları açıkladı.
Göz kamaştıran projeler
Son ödül grubunu oluşturan Jüri Özel Ödülleri, lojistik alanında hayata geçmiş
projelerin jüri tarafından
değerlendirilmesiyle veriliyor. Çevreye duyarlılık, fırsat eşitliği, eğitim, istihdama
katkı, yatırım ve ekonomik
sürdürülebilirlik gibi kriterlere bakılarak yapılan değerlendirme yapılan bu dalda 7
proje ödüle değer bulundu.
Fakat öne çıkan projelerin
üç tanesinin özellikle salgın
döneminin ruhunu yansıtan
dijital alandaki çözümlere
vurgu yapması dikkat çekti.
FIATA Kıdemli Başkan
Yardımcısı Turgut Erkeskin
tarafından açıklanan ödüllerin
öncesinde bir konuşma yapan
Erkeskin; ‘bu güne kadar biriktirdiği bilgileri herkesle paylaşarak onların da gelişimine
katkı sağlamak için bir araya
getiren Ahmet Cora’ diyerek
ilk sonucu açıkladı. Erkeskin
daha sonraki sonuçları da ödül
alan kurumlara ilişkin görüşlerini de dile getirerek yaptı.
FIATA Kıdemli Başkan
Yardımcısı Turgut Erkeskin

LOJISTIK sektörü sadece
bizim için değil dünya için de
önemli bir sektör. Bu sektörün önemini pandemi öncesi
de biliyorduk ama pandemi
dönemi, bize lojistiğin ne kadar önemli olduğunu bir kez
daha hatırlattı. 2020 yılı boyunca, tedarik zincirinde sıkıntılar, kapıların kapatılması,
uçuşların iptal edilmesi gibi
sorunlarla ve bir anda duran
ekonomilerle karşılaştık.
Lojistik sektörü niye bu kadar önemli? Sağlık ürünlerine
ihtiyacımız olduğu anda bazı
ülkeler büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldılar. Maske bulunamıyordu, dezenfektanlar
bulunamıyordu. Lojistik o
kadar önemli bir rol oynadı ki;
kapıları kapattığımız dönem
dahil sizlerle beraber ne kadar büyük operasyonlar yaptığımızı hatırlayın. Habur’da
temassız ticareti gündeme
getirdik. 1.300-1.400 araçlara
kadar hiç temas etmeden,
mesafeye uyarak, her türlü
tedbiri alarak ihracatımızı
devam ettirdik. Kapıkule’de

ya çalışıyoruz. Ticaretin kolaylaştırılması mekanizması
vasıtasıyla da elimizden geldiğinde tedbirleri hızlandırmaya çalışıyoruz ki lojistik
sektörümüz rahatlasın.
Türkiye nerede? Türkiye
lojistik anlamda tam da lojistik üs olacak bir konumda. Zaten son on yedi yıldır
yapılan altyapı ve ulaştırma
yatırımlarına baktığımız zaman yaklaşık 145 milyar dolar
harcamışız. Yani altyapı ve
ulaştırmayı mümkün olduğu kadar sağlam temellere
oturtmaya çalışıyoruz. Özelleştirmelere başlamışız. Önemli miktarda özelleştirme
yapıldı limanlarda. Bunların
artı yönlerini görüyoruz. Bazen de ihracatçılarımız özellikle fiyat konusunda da eksi
yönlerini dile getiriyorlar ama
her konuda bilgi sahibiyiz ve
gerekli tedbirleri alarak, lojistik sektörümüzün gelişmesi
için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
Kuşak ve Yol projesi içerisinde Türkiye orta koridorda

temassız ticareti devreye
soktuk. Limanları hatırlayın,
o dönemde gelen telefonları
hatırlıyorum; limanlar kapanıyor, gemiler gidemiyor,
RO-RO’lar hareket edemiyor,
gelen şoförler ne olacak?
Bunların hepsini beraber yaşadık. Şu anda bir film şeridi
gibi gözümden geçiyor.
Bu kriz bize dijitalleşmeyi
öğretti. Bu kriz; ticaretin ve
özellikle Türkiye açısından
ihracatın sürdürülebilirliğinin
sağlanması için lojistiğin ve
taşımanın ne kadar önemli
olduğunu bir kez daha altını
çizerek öğrenmemizi sağladı.
Biz nasılız? Lojistik performans endeksinde 2018 verilerine baktım en son 47. sıradayız. Daha iyi olabilmek için
gümrüklerde birçok tedbir
almaya çalışıyoruz. Biliyorum
birçok arkadaşımız çok da
memnun olmayabilir. “Daha
alınacak çok yol var, kat edilecek çok mesafe var.” diyebilirler ama hepsini bir günde
düzeltebilmemiz imkan dahilinde değil. Sayın bakanımızın
liderliğinde her şeyi yapma-

yer alıyor. Hazar Koridoru,
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu
bir şekilde faaliyete geçmiş
durumda. Marmaray’ı bitirmiş durumdayız. İstanbul
Havalimanı belki de dünyanın en önemli kargo lojistik
merkezlerinden birisi olacak.
Yavuz Sultan Selim köprüsü
keza öyle. Birçok yatırımla,
birçok faaliyetle mümkün
olduğu kadar lojistik sektörümüzün altyapısını desteklemeye çalışıyoruz.
İhraç taşımalarının
yüzde 78’i Türk araçlarla
yapılıyor
Birkaç rakam vermek istiyorum sizlere. Türkiye’de
yapılan ihracat taşımalarının toplamı 1 milyon 678 bin
427. Bunun 1 milyon 314 bin
817’si Türk taşımaları. Yani
toplamın yüzde 78’ini Türk
taşımacılarla gerçekleştirmişiz. Kapıkule’de sıkıntılar var
mı? Var. Uzun kuyruklar var
mı? Var. Bulgarlarla görüşmelerimizi yoğunlaştırarak
bazı konularda adımlar atmaya çalışıyoruz ama şunu
unutmayın; bundan bir sene

8

önce Kapıkule’de günlük çıkış sayısı 800 araçtı. Bugün
biz 1.100-1.200’leri bulduk.
1.200’leri de geçtiğimiz günler
oldu. UND ve Bulgarlarla da
sürekli temas halindeyiz. Çok
yakın zamanda Bulgaristan’a
bir ziyaret daha gerçekleştirmeyi arzu ediyorum ki orada
bir iki ufak dokunuşla rakamları 2.000’lere taşıyalım.
Peki “Türkiye’de ihraç taşımalarında karayolunun, havayolunun, denizyolunun yeri
nedir?” diye sorduğumuzda,
rakamlar bize şunu gösteriyor. Türkiye ihracatının yüzde 60’ı denizyoluyla, yüzde
30’u karayoluyla, yüzde 8’i
havayoluyla taşınıyor. Fakat
demiryoluna baktığımız zaman demiryolu yüzde 0,5
-0,6 civarında. İthalatın yüzde
62’si denizyoluyla, yüzde 17’si
karayoluyla, yüzde 13’ü havayoluyla, yine yüzde 0,5-0,6’sı
demiryoluyla taşınıyor. Bu
bize neyi gösteriyor? Tabii ki
karayolu önemli, karayoluyla
taşımaya devam edeceğiz
ama denizyolunu özellikle
demiryolunu en iyi, en aktif
şekilde kullanmamız lazım.
Taşımacılarımızın
karşılaştığı en büyük sıkıntılardan bir tanesi ne? Geçiş
belgeleri. Transit geçiş belgeleri her sene sıkıntı olmuştur.
Macaristan’da yaşanan sıkıntılar, Kapıkule’de yaşanan
beklemeler hepsi bir günde
ortadan kalkacak şeyler değil.
Bir yandan karbon emisyonlarının azaltılmasından diğer
yandan Avrupa Birliği’nin Yeşil
Mutabakat’ından bahsediliyor.
Aslında bunlar karayolu için
önümüzdeki dönemlerde tehdit unsuru yaratan gelişimler.
Bizim 8 bin 400 kilometrelik kıyı şeridimiz ve önemli
miktarda da limanımız var. Bu
limanlarımızı da en iyi şekilde
kullanmalıyız. RO-RO’yu ROLA’yı en iyi şekilde kullanmak
için elimizden geleni yapmalıyız. Alternatif güzergahlar
üzerinde çalışmalıyız. Bunları
da sizlerle beraber yapmak
durumundayız. Sizler bize
geleceksiniz; “Şu güzergah
üzerinde çalışalım. Şu Ro-Ro
seferini daha etkin kullanalım. Demiryollarında şuralara
daha fazla yatırım yapılırsa
Avrupa’nın içine kadar gidebiliriz.” Bunların hepsini sizler bize getirin ki beraber bu
stratejiler üzerinde çalışalım.
Bazen biz maalesef stratejiler
üzerinde çalışmıyoruz. Bazen
günlük çeşitli ufak maliyet,
talep artışları üzerinde tar-
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tışmalar yapıyoruz ama biraz
daha orta ve uzun vadeli düşünüp stratejiler üzerinde de
çalışmamız gerektiğine inanıyorum.
Dünyada en fazla işlerlik
kazanan limanların çoğuna
Çinliler sahip. Türkiye’nin konumuna baktığımız zaman
Türkiye sadece Asya-Avrupa
arasında değil bir anlamda
Doğu-Batı ve Kuzey-Güney
koridorlarında da çok önemli bir merkez. Türkiye önemli
bir aktarma üssü olabilecek
niteliklere sahip bir ülke.
2020’de daralan
ekonomiler 2021’de
büyüyecek
İhracatımız geçen sene
180 milyar dolardı. Bu sene
165.9 milyar dolarlık bir hedef konmuştu ama inşallah
biz bu seneyi de 165.9’un üstünde tamamlayacağız. 2020
yılı zor bir yıldı. Dünya ekonomisi OECD’ye göre yüzde 4,2, IMF’e göre yüzde 4,4
küçülecek. OECD gelecek yıl
dünya ekonomisinin yüzde
4,2 büyüyeceğini öngörüyor.
Dünya Ticaret Örgütü’nün
yaptığı hesaplamalara göre
bu sene yüzde 9,2 daralacak,
gelecek sene yüzde 7,2 büyüyecek. Belki gelecek senenin
sonunda biz yine 2019’un
son dönemindeki rakamları
göremeyeceğiz ama aşı da
artık devreye girmiş olacağı
için senenin ikinci yarısından
itibaren yüksek büyüme hızlarına kavuşacağız, göreceksiniz. Buna kavuştuğumuz
zaman da şunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Çok
iyi bir filomuz var. Kaliteli bir
ekibimiz var iyi okumuş, iyi
eğitimli... Bir çok üniversitemizde bölümler var. Lojistik
sektöründe uzmanlaşmış arkadaşlarımız var. Her şeyden
önemlisi pandemi dünyaya
şunu öğretti: Tedarik zincirindeki herhangi bir sıkışıklığa,
aksaklığa uğramamak için

tedarikçilerinizi doğru seçin.
Uzak yerlerden seçmeyin ve
mümkün olduğu kadar bu
malı size zamanında teslim
edecek ülkeleri tedarikçi olarak belirleyin.
Bu Türkiye için çok büyük
bir fırsat sunuyor. Belki Çin
2021 yılında dünya ekonomisinin büyümesinde en fazla
katkı sağlayan ülke olacak.
Çünkü Çin bu krizi ilk yaşadı,
ilk kurtulan da o oldu gibi gözüküyor. Dolayısıyla gelecek
senenin yüzde 4,2 büyümesinin OECD’nin yaptığı çalışmaya göre nerdeyse 1/3’ü
Çin, Güney Kore gibi Asya
ülkelerinden gelecek. Böyle
büyük bir güç var orada ama
bu güce bu kadar bağımlı
olmak isteyen bir Avrupa,
Amerika, bu kadar bağımlı olmak istemeyen bir dünya var.
Onun için biz bu fırsatlarımızı
en iyi şekilde değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum.
Lojistik sektörü bizim için
önemli. Bunun ne kadar önemli olduğunu Ekim ayında
çıkarılan Yurtdışı Lojistik Merkezlerinin Desteklenmesi konusunda Cumhurbaşkanımızın
kararıyla da bir şekilde ortaya
koyduk. İçeride yurtiçi lojistik
merkezlerinin belirlenmesinde
Ulaştırma Bakanlığı ile beraber
çalışıyoruz. Önümüz aydınlık
arkadaşlar. Bu noktada sizlere de çok önemli iş düşüyor.
Sizler sahada savaşçılarsınız.
Biz de sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışan,
bir şekilde sizleri desteklemek
için burada olan bürokratlarız.
Hepinizin yolu açık olsun.
Bu ödülleri alan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.
İnşallah yakın zamanda geniş
bir platformda lojistiğin sorunlarını nokta atışlı - lütfen
firma çıkarlarından bağımsız- Türkiye’nin çıkarlarını
önümüze koyarak oturalım
tartışalım, yapabileceklerimiz
neler onlara bakalım.

LOJİSTİK

TİM Başkan Vekili, İHKİB Başkanı,
Talu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe:

Lojistikle Birlikte Güçlüyüz

ÖZELLIKLE hazır giyim ve tekstil için lojistik sektörünün önemini
anlatmaya, kelimeler yetmez. Diğer
ülkelerle aramızdaki rekabette, bizim
en önemli yanlarımızdan bir tanesi lojistik. Biz birlikte güçlülüğümüzü ortaya koyuyoruz ve her yerde söylüyoruz. Yani üretim bir tarafa, ürettiniz
ortaya koydunuz ama bunun ulaşımını nasıl sağlayacağız? Zaten pandemi
dönemiyle lojistiğin ne kadar önemli
olduğunu, online satışların bu anlamda ne kadar kıymetli olduğunu herkes
bir daha anlamış oldu.
Hem TİM Başkan Vekili hem
de İHKİB Başkanı olarak her platformda lojistik sektörüyle olmaya
çalışıyoruz. Türkiye’yi jeopolitik
konumunu da değerlendirerek hep

beraber farklı noktalara, uluslararası
pazarlarda daha rekabetçi olan- daha büyük ve daha güçlü bir hale getirmemiz lazım.
Bu anlamda yaptığınız organizasyon, verilen ödüller insanlara gerçekten de ivme ve hız veriyor, gurur
veriyor. Bunun için hem hazır giyim
sektörü olarak hem firmam adına
herkese çok teşekkür ederim.

Uluslararası
Lojistik
İşletmecileri (L2)
Ödülünün Sahibi
Omsan Lojistik
Omsan Lojistik, sektörün
“Atlas”larıyla buluşarak
Uluslararası Lojistik
İşletmecileri (L2) dalında
ödülün sahibi oldu.
OYAK şirketlerinden Omsan Lojistik, bu yıl da istikrarlı başarısını
sürdürdü. 2020’de 11’incisi pandemi tedbirleri kapsamında dijital
ortamda düzenlenen ve lojistik sektörüne yön veren ödül töreninde
Omsan, Uluslararası Lojistik İşletmecileri (L2) kategorisinde ödüle
layık görüldü.
Omsan Lojistik 45 yıla yaklaşan
deneyimi, sektöre sunduğu güvenilir,
öncü ve farklılaşan hizmet anlayışı
ile müşterilerinin en büyük çözüm
ortağıdır. Otomotiv, demir-çelik, çimento, hazır beton, tehlikeli madde,
kimya, zirai tarım, tekstil, perakende,
gıda, telekomünikasyon ve hızlı tüketim sektörleri başta olmak üzere
farklı sektörlerden birçok firmaya
entegre, dijital, çevreci, sürdürülebilir ve müşteri odaklı lojistik hizmetler sunmaktadır. Odağına her
zaman insanı koyarak, yurt içi ve yurt
dışında karayolu, denizyolu,
havayolu, demiryolu taşımacılığı,
serbest ve gümrüklü depo yönetimi, mikro
dağıtım, proje
taşımacılığı, ev
ve ofis lojistiği,
gümrükleme ve sigorta hizmetleri gibi
birçok
hizmeti
müşterileriyle
buluşturuyor.
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LOJİSTİK
Birinci sayfadaki haberin devamı

Salgına Rağmen
Taşımacılıkta
Hareketlilik Yaşanıyor
ÇEVRIMIÇI bir basın toplantısı düzenleyen DKV Euro
Service Türkiye Ülke Müdürü Deniz Çokcoş Sezer,
sektördeki pandemi etkisine
rağmen 2020 yılında büyüme
hedeflerine eriştiğini açıkladı.
Nisan ve Mayıs ayında
Avrupa’da kapıların kapatılmasıyla nakliyecilerin bu
durumdan etkilendiğini söyleyen Sezer, pazarın Ağustos
ayından itibaren çok hareketli bir dönem yaşadığını ve bu
olumlu havanın Aralık ayında
da devam ettiğini kaydetti.
Salgının ikinci dalgasında
nakliyenin durmaması gerek-

2020 yılında yeni ürün ve hizmetlerini
uluslararası taşımacılara sunan DKV
Türkiye, salgına rağmen büyüme hedeflerini
yakaladığını açıkladı.
tiğinin anlaşıldığını açıklayan
Sezer, bu süreçte Türk nakliyecisinin büyüdüğünü ve bu
büyümenin kendilerine de
yansıyarak hedeflerini tutturduklarını açıkladı.
Tek kutuda sıra
Macaristan ve İtalya’da
DKV’nin bu yıl nakliyecilere avantaj sağlayan hizmetlerinden en önemlisinin
DKV Box Europe kutusunun

Avrupa’da Akaryakıt Fiyatları Artacak
AVRUPA’DA gündemde
olan gelişmelerle ilgili de
bilgi veren Sezer, özellikle
emisyon değerlerinin düşürülmesiyle ilgili olarak yeni
vergi sistemlerinin devreye
alınmasının Avrupa çapında akaryakıt fiyatlarında
artışa sebep olacağını vurguladı. Sezer konuyla ilgili
çşu bilgiyi verdi: “Almanya
ve Lüksemburg’da emisyon
değerlerini düşürmek için

Avusturya’da
KDV İadelerinin
Kalması
Gündemde

Bulgaristan’da geçerlilik kazanması olduğunu kaydeden
Sezer şunları söyledi: “DKV
Box Europe, Avrupa Elektronik Geçiş Hizmeti (EETS)
kapsamında, uluslararası nakliyecilerin Avrupa’daki bütün
önemli paralı yolların ücretlerini tek kutu ile ödeyebilmeleri için hizmete sunuldu.
Kutunun Bulgaristan’da da geDKV Euro Service Türkiye Ülke
Müdürü Deniz Çokcoş Sezer

petrol dağıtım şirketlerine
ton başına getirilen yeni
vergiler fiyatlarda artışa
sebep olacak. Ocak 2021
itibariyle Almanya’da litre başına 7-8 Eurocent;
Luxemburg’da ise 5-6 Eurocent artış yaşanacak. Bu
vergilerdeki oranların 5 yıl
boyunca artması bekleniyor. Büyük ihtimalle diğer
Avrupa ülkeleri de benzer
vergileri hayata geçirecektir.”

çerli olması ile nakliyeciler bu
ülkeden de zaman kaybetmeksizin, ekstra maliyet olmadan
ve zahmetsizce geçiş yapmaya
başladılar. Tek kutu çözümü
Bulgaristan’ın yanı sıra Almanya, Belçika, Fransa, Avusturya, İspanya, Portekiz, ayrıca
Almanya’daki önemli bağlantı
noktaları Warnow Geçişi ve
Heren Tüneli ile Belçika’daki
Liefkenshoek Tüneli’nde de
geçerli. Bulgaristan çözümü
sayesinde çok büyük bir hareketlilik yaşadık. Çok yakında ise Macaristan ve İtalya’da
aktif olacak. DKV’nin bu yıl
hizmet ağı, Türk nakliyeci için
Avrupa, Rusya ve Çin’i birbirine bağlayan güzergâhta yer
alan kilit konumu ile büyük önem taşıyan Kazakistan’ın eklenmesi ile genişledi. 2021’de
ise Türk nakliyeciler için çok
önemli iki yeni ülke daha
DKV’nin hizmet ağına eklenecek: Azerbaycan ve Kuzey
Makedonya.Bu atılımla bir-

likte, DKV’nin geçerli olduğu
ülkeler arasında en ekonomik
yakıt Azerbaycan’dan temin
ediliyor olacak.”
Tüm feribot hatlarına tek
portaldan rezervasyon
DKV Euro Service’in bu
yıl, Avrupa’daki tüm feribot
hatları için tek noktadan
online rezervasyon kolaylığı
sunan DKV Feribot Rezer-

vasyon Portalı’nı hizmete
sunduğunu ve DKV Card
avantajlarıyla ödeme yapmak mümkün hâle geldiğini
belirten Sezer, Türk taşımacıların da ilgi gösterdiği bu
hizmette en cok İskandinav
hatlarını kullandıklarını açıkladı. Sezer, DKV’nin bu yıl

TÜRK nakliyecilerin en
çok yakıt alımı yaptığı
ülkeler arasında bulunan
Avusturya’da
yaşanan
gelişmeyle ilgili de bilgi
veren Sezer, ülkenin yüzde 20 olarak uyguladığı
KDV iadesini kaldırmayı
planladığını açıkladı. Otoyolda KDV ödemelerinin
devam edeceğini, ancak
akaryakıt KDV ödemelerinin bir yasa tasarısıyla
durdurulabileceğiniz altını çizen Sezer, 2021 Haziran ayında uygulamaya
geçmesi beklenen değişikliğin daha erkene alınabileceğini kaydetti. Bunun
gerçekleşmesi durumunda
Avrupa’ya çalışan uluslar
arası nakliyecilerin bütün
operasyonlarının değişebileceğini sözlerine ekleyen
Sezer, bu durumda Macaristan ve Slovenya’nın öne
çıkabileceğini söyledi.
Avrupa’da hizmete sunduğu,
Türkiye’de aktif olması için
çalışmaları devam eden yeni
ürünü ise DKV Live hakkında da bilgi verdi.

35. Yılını Kutlayan Alışan Filosunu Genişletiyor
2020’DE sektördeki faaliyetlerinin 35. Yılını kutlayan
Alışan Lojistik, yurt dışında
olduğu gibi yurtiçindeki yatırımlarına da devam ediyor.
Alışan Lojistik, 2020 yılının
son yatırımını HAMA ile birlikte, araç filosunu gençleştirip, büyüterek gerçekleştirdi.
Mercedes Benz Actros
1845 LS tipi Euro 6 normlarında ADR donanımlı yeni
çekicilerin teslimat töreninde HAMA Genel Müdürü
Kenan Çetin ile birlikte hazır
bulunan Alışan Lojistik İcra
Kurulu üyesi Ayhan Özekin,
kuruluşlarının 35. yılını kutladıkları 2020 yılında, bütün

1985 yılından bu yana başta Hızlı Tüketim Malları (FMCG) ve Kimyevi
Maddeler Lojistiği alanında uzmanlaşan Alışan Lojistik, yılın son
yatırımını Koluman Grup şirketlerinden Hama ile yaptı.
zorluklara rağmen, geçmiş
yıllarda olduğu gibi büyüme
hedefine ulaştıklarını belirtti. “Yurtiçinde işlerimizin
büyük çoğunluğu kara yolunda. Senelerdir hepimizin
gündemi, daha çok demir
yolunu, deniz taşımacılığını
ve dolayısıyla intermodal taşıma modlarını kullanmak.
Yeni yılda da bu alanlarda gelişmek, ülke çapındaki coğrafi büyümemizi sürdürmek,
filomuzu
gençleştirmek,

VAS operasyonlarında yenilikler yaratmak, teknolojik
altyapımızı güçlendirmek
gibi hedeflerimiz var” diyen
Özekin, 2020’nin son günlerinde filoya katılan son model çekicilerle 2021 hedefleri
doğrultusunda ilk adımları
atmış olduklarını da sözlerine ekledi.
Türkiye’nin en büyük operasyonel ağır vasıta kiralama
şirketi olan HAMA’nın Genel Müdürü Kenan Çetin, söz

konusu teslimatla ilgili şunları söyledi: “Uzun yıllardır güvene dayalı bir iş ortaklığımız
bulunan Alışan Lojistik ile
operasyonel kiralama olarak
süren projemizin giderek kusursuz bir işbirliğine dönüşmesi ve seneyi yine yeni bir
yatırımla kapatarak Alışan
Lojistik gibi geniş operasyon
kabiliyetine sahip bir markanın, bizi tercih etmesi bizim
ve iş modelimizin başarısının
göstergesi oluyor.”

Yusen İnci Lojistik
Sürekli Büyüyor

jistik sektörüne yarattığı iş
potansiyeli nedeniyle ödüle
değer görülen dış şirketlerinden biri de İnci Holding
olarak açıklandı. Neşe Gök,
dış ticaret şirketlerinin yanı sıra lojistik sektörünün
önde gelen şirketlerinin
temsilcilerinin de çevrimiçi olarak hazır bulunduğu
törende, İnci Lojistik’ten

Yusen Lojistik’e geçişi anlattı. Gök, şunları söyledi:
“Öncelikle bu değerli ödül
için ve tüm jüri üyelerine ve
organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkürler.
Bizim lojistik sektöründeki
firmamız Yusen Lojistik hayatına 1998’de İnci Lojistik
olarak başladı. Tam bir kurum içi girişimcilik örneği

ATLAS Lojistik Ödülleri ödül töreninde konuşan
İnci Holding Yönetimi
Kurulu Başkanı Neşe Gök,
‘Yusen Lojistik büyüyerek
gelişiyor’ dedi. Her yıl lo-
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olarak, o zamanki ithalat
yöneticisi çok kıymetli bir
arkadaşımızın gittikçe artan ihracat hacmimizi de
hesaplayarak detaylı bir
fizibiliteyle büyükbabama
önermesi ve dedem Cevdet
İnci’nin ailemizin ikinci kuşak üyeleriyle beraber bunu
desteklemesiyle hayat geçmişti. 2014’de de dünya lojis-

tik devlerinden Japon Yusen
Grubu ile ortaklığımız haline
gelen Yusen İnci Lojistik, bugün yaklaşık 170 çalışanıyla
hayatına devam ediyor ve sürekli büyüyerek gelişiyor. Ben
bir kez daha çok teşekkür
ediyorum bu kıymetli ödül
için ve bu vesileyle tüm katılımcılarına da sağlıkla dolu
bir 2021 diliyorum.”

LOJİSTİK

FleetGO Filo Takibini
Analizle Birleştirerek
Verimlilik Vaat Ediyor
BIR çok şirkette, günlük operasyonların büyük bir parçası
olan araçların operasyon verimliliği için takibin ne kadar
önemli olduğunu gösteriyor.
Şirketler için araç takibi, karmaşık ve kapsamlı bir süreç
olduğu kaydeden FleetGO
yetkilileri müşterilerine daha
etkin, planlı ve akıllı bir “Araç
Takip Sistemi” sunduklarını
ifade ediyorlar.
Sahip olunan her aracı FleetGO bulutu içindeki canlı
haritada tanımlayarak müşterilerine her zaman araçlarının
veya ekipmanlarının nerede
olduğunu bildikleri bir iş
modeli sunuyor. Canlı sürüş
özelliği sayesinde, günlük,
haftalık ve iki haftalık sürüş
süreleri hakkında anlık bilgiler veriyor. Bu sayede araçları
gerçek zamanlı takip ve analiz
ediyor ve filoyu geliştirmeye
imkan sağlıyor.
FleetGO ile yaptırım ve
cezalara son
Dijital takografların oluşması ve dijital takograflara
ilişkin yeni düzenlemeler nedeniyle nakliye yöneticileri
ve karayolu taşımacılığı operatörleri, ağır takograf ceza-

larını önlemek için her zamankinden daha yoğun bir
mevzuata uyumu sağlamak
zorundalar. Şirketlerin, çalışma saatlerine saygı göstererek
ve tüm dijital takograf dosyalarının ve sürücü kartı dosyalarının eksiksiz bir günlüğünü tutarak düzenlemelerine
uymaları gerekiyor.
Kullanımı kolay gösterge
panoları, detaylı raporlar ve
uyarılarla takograf arşivinizi
her zaman kontrol altında tutabilir, yaptırım ve para cezası
riskini azaltabiliyor. FleetGO tüm takograf dosyalarının kolaylıkla yönetilmesine
yardımcı olurken dosyaların
güvenli bir yasal arşivinin
tutulmasına ve çalışma saatleri ihlallerinin kolayca tespit
edilmesine olanak sağlıyor.
Uzaktan Takograf İndirme
özelliği ile [.ddd] dosyalarını araçlardan veya sürücü
kartlarından manuel olarak
indirmeye gerek kalmıyor.
FleetGO CubiQ, takografa
doğrudan bağlanarak hem

araç verilerini hem de sürücü kartı verilerini FleetGO
bulutuna yüklüyor. Tüm dosyalar, araçlar veya sürücüler
nerede olursa olsun yasal periyotlar içinde otomatik olarak indiriliyor. Böylece hem
zamandan hem maliyetlerden
tasarruf ederek operasyonel
yükü azaltılıyor. AB düzenlemeleri ile uyumlu FleetGO,
tüm dijital takograf verilerinin otomatik olarak indirilmesini sağlayarak ihlallerden
kaçınmanızı sağlıyor.
Canlı sürüş özelliği sayesinde şirketler ve sürücüler,
kalan çalışma saatlerini günlük, haftalık ve 2 haftalık
olarak takip edebiliyorlar. Bu
özellik sayesinde bir sonraki
haftanın dinlenme süresinin
ne zaman olacağını ve bu sürenin (en az) ne kadar olması
gerektiğini de takip edebiliyorlar. Böylece şirketler, sürücüleri riske atmadan için
kolayca yolculuk planlayabiliyor, aksaklıkları önleyerek
cezalardan kaçınabiliyorlar.
Kovid-19 süresince
uzaktan araç takip avantajı
FleetGO’nun gerçek zamanlı ve uzaktan izleme

Filo yöneticileri için bulut tabanlı bir filo yönetim platformuna sahip
olan FleetGO; araç takip, gerçek zamanlı izleme, sıcaklık, lastik basıncı,
yakıt takibi, bölge sınırlama, uzaktan araç teşhisi, takograf analizi ve
uzaktan-otomatik takograf verisi indirme hizmetleri sunuyor.
özelliği, araçlarınızın ve sürücülerinizin gerçek zamanlı
konumlarına ve seyahat geçmişlerine genel olarak bakış
imkânı sunuyor. Uluslararası
taşımacılık firmaları, araçlarının; gerçek zamanlı konum,
lastik basıncı, yakıt, sıcaklık
takibi gibi değerlerini anlık olarak takip ederek olası
aksaklıkları öngörebiliyor,
önlem alabiliyor. Filoları üzerindeki hakimiyetini koruyor. İlettiği anlık bildirim ve
uyarılarla Kovid-19 sürecinde
müşterilerine takip ve kontrol avantajı sağlıyor. Böylece
filo yönetim süreçlerindeki
zaman ve enerji kaybı verimliliğe dönüştürülebiliyor.
Pandemi süresince müşterilerine araç takip avantajı

sunduklarına dikkat çeken
FleetGO Türkiye Satış Geliştirme Sorumlusu Serkan
Balaban: “Karantina altında
olduğumuz bu zor süreçte
gıda, içecek ve ilaç ürünlerinin yanı sıra özellikle ev
ve kişisel temizlik ürünlerinde bir artış söz konusu
oldu. FleetGO olarak ısıya
duyarlı bu ürünlerin, karantinada bulunan tüketicilere
sorunsuz ulaşmasına katkıda bulunduk ve bulunmaya
devam ediyoruz.”
Kişiselleştirilmiş
çözümler
FleetGO, iş ortakları
ile birlikte çalışarak onların uluslararası filo yönetim
süreçlerini geliştirmek için
tasarlanmış, kıtalararası sis-

tem ve çözümleriyle hizmet
veriyor. Global ölçekteki
deneyimleri sayesinde, müşterileriyle birlikte çalışarak
ihtiyaçlarını anlamak ve geliştirmek için gerekli bilgi ve
uzmanlığını kullanıyor. Hızlı ve sonuç odaklı çözümleriyle müşterilerinin etkin
bir filo yönetim süreci inşa
etmelerini sağlıyor.
Avrupa’da 5.000’den fazla
şirket, her gün operasyonlarını optimize etmek ve
maliyetlerini düşürmek için
FleetGO’ya güveniyor. FleetGO, uluslararası hizmet
üreten bir şirket olarak global
pazardaki tecrübesini Türkiye’deki müşterilerinin filo
yönetim ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyor.

Küresel Ticaret Dijital Bağlantıyla Ayakta Kaldı
DHL ve NYU Stern İşletme Fakültesi, DHL Küresel
Bağlantılılık Endeksi 2020’yi
(Global Connectedness Index/GCI) yayınladı. Yedinci
kez yayınlanan rapor, Kovid-19 pandemisinin yayılım
sürecinde gerçekleştirilmiş
ilk kapsamlı küreselleşme değerlendirmesi olma özelliği
taşıyor. Rapor, 169 ülke ve
bölgede uluslararası ticaret,
sermaye, bilgi ve insan akışını
takip ediyor. Güncel tahminler, 2019’da istikrarlı bir seyir

DHL ve New York Üniversitesi Stern İşletme Fakültesi, DHL Küresel
Bağlantılılık Endeksi 2020’yi yayınladı. Rapora göre küresel ticarette
yeniden güçlü bir sıçrama gerçekleşirken Türkiye de endeksteki
yerini üst sıralara taşıdı.
izleyen endeksin, sınırların
kapanması, seyahat yasakları
ve yolcu taşıyan havayollarının uçuşa kapanması gibi
Kovid-19 kaynaklı toplumsal
etkiler nedeniyle önemli ölçüde düşüş göstereceğine işaret ediyor. Bununla beraber,
pandeminin, dünyanın genel
“birbirine Bağlantılılık” seviyesini 2008-09 global finansal
krizinde bulunduğu noktanın
altına taşıması beklenmiyor.
Ticaret ve para akışı şimdiden toparlanmaya başlamış
durumda ve yüz yüze temas
çevrimiçi dünyaya kayarak
uluslararası internet trafiğini,
telefon görüşmelerini ve eticareti büyük ölçüde artırdığından, uluslararası veri
akışı da pandeminin
yayılma süreci boyunca giderek yükseldi.
DHL Express Tür-

kiye CEO’su Claus Lassen,
rapora ilişkin değerlendirmesinde şunları ifade etti: “Mevcut kriz, küresel ekonominin
ayakta kalması, insanların
geçim kaynaklarının teminat
altına alınması ve şirketlerin
ticaret seviyelerini yükseltmelerine yardımcı olması
bakımından uluslararası bağlantıların ne kadar vazgeçilmez olduğunu ortaya koydu.
Birbiriyle bağlantılı tedarik
zincirleri ve lojistik ağları,
özellikle global etkileri olan
bir kriz döneminde, dünyanın
işleyişini sürdürmesi ve küreselleşmede istikrar sağlanması
açısından kritik bir rol oynuyor. Bu bize, her türlü mücadeleye hazırlıklı olmamız
gerektiğini hatırlatıyor. Yakın zamanda gerçekleşen aşı
buluşu, uluslararası dağıtımı
dünya çapında fiilen mümkün
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kılacak, birbiriyle bağlantılı
bir ağın varlığını gerektiren
hızlı ve güvenli tıbbî lojistik
hizmetinin sistemsel önemini
gözler önüne serdi. Küresel
bağlantılılığın güçlenmesi,
dünyanın Kovid-19 salgınının etkilerinden kurtulmasını
hızlandırabilir zira uluslararası akışlar ile bağlantısı daha
fazla olan ülkeler daha hızlı
ekonomik büyüme avantajı
elde etme eğilimindeler. Örneğin Türkiye’nin bu anlamda bağlantılı olduğu ülkelerin
başında sırasıyla Almanya,
Rusya, Suriye, Birleşik Krallık, Fransa, ABD, Hollanda,
Hollanda, Bulgaristan, Irak
ve Çin geliyor.”
Yabancı ülkelere seyahat
eden insan sayısının 2020
yılında yüzde 70 oranında
düşmüş olması bekleniyor.
Uluslararası turizm, 2023’e
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kadar pandemi öncesi seviyesine geri dönemeyebilir.
Buna karşılık, ticaret, sermaye ve bilgi akışları şaşırtıcı
derecede iyi durumda. Uluslararası ticaret, salgının başlangıcında gösterdiği keskin
düşüşün ardından güçlü bir
sıçrama gerçekleştirdi.
Sermaye akışları süreçten
daha sert etkilenmişti. Yine
BM tarafından öngörüldüğü
üzere, şirketlerin yurt dışında operasyonlar satın alması,
kurması ya da mevcuda ek
tekrar yatırım yapmasını ifade
eden Doğrudan Yabancı Yatırım (FDI) akışları, bu yıl yüzde 30-40 oranında düşebilir.
Bununla beraber, hükümetlerin ve merkez bankalarının
güçlü politika tepkileri piyasaların istikrara kavuşmasına
yardımcı oldu.
Türkiye 55. sıraya çıktı
En son veriler, dünyanın küresel bağlantı seviyesi en yüksek ülkesi olarak
Hollanda’nın yine listenin zirvesinde olduğunu gösteriyor.
Singapur, Belçika, Birleşik

Arap Emirlikleri ve İrlanda ise
ilk beşi tamamlayan ülkeler
oldu. Singapur, yurtiçi faaliyete oranla uluslararası akış
değerlendirmesinde endeks lideri durumunda. Türkiye’nin
bu endekse göre 10 basamak
yükselmiş ve 55. sırada olduğu görülüyor. Bunun yanında,
hiçbir ülke akış dağılımının
global kapsamı bakımından
Birleşik Krallık’ın seviyesine
ulaşamadı. Küresel anlamda
en bağlantılı 10 ülkeden sekizini bünyesinde barındıran
Avrupa, dünyanın en globalleşmiş bölgesi olarak ilk sıraya
yerleşti. Ticaret ve uluslararası dolaşım nüfusunda Avrupa
endekse liderlik ederken bilgi
ve sermaye akışı için de lider
bölge Kuzey Amerika. Uluslararası akışlar anlamında
beklenenden çok daha iyi performans gösteren ekonomiler listesine Kamboçya, Singapur, Vietnam ve Malezya
liderlik ediyor; Güney Asya
ülkelerinin performansında
kilit faktörlerden biri de bölgesel tedarik zincirleri.

LOJİSTİK

Lojistik Toparlanma
Endekse Yansıdı
KÜRESEL pandemi nedeniyle zor
günler geçiren lojistik sektöründe
yılın üçüncü çeyreğine ait rakamlar
umut veriyor. KPMG Türkiye ve İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi işbirliği ile hesaplanan
Lojistik Güven Endeksi yılın üçüncü
çeyreğinde pozitife döndü. İkinci çeyrekte negatif görünümde olan endeks,
Temmuz-Eylül arasında bir önceki üç
aylık döneme göre yüzde 25’lik artışla
109,55 puana yükseldi.
Sektördeki gelişmeleri değerlendiren KPMG Türkiye Taşımacılık Sektör Lideri Yavuz Öner:
“Taşımacılık sektörü, talep dalgalanmalarının ve tedarik zinciri bozulmalarının öne çıktığı, yolcu taşımacılığının durma noktasına geldiği
zorlu bir yarıyılı geride bıraktı. Üçüncü çeyrekte pozitife dönen görünüme, dönem içerisinde hafifleyen
kısıtlamalar, iyileşen küresel ticaret
ve yükselen e-ticaret hacmi katkı
sağladı. ABD ve Çin arasında ticaret
trafiğinde artış görüldü ve ülkeler
arasındaki tıbbi malzeme ticareti de
bu trafiği destekledi. Küresel ekonominin durumuna ilişkin önemli göstergelerden olan Baltık Kuru Yük

Endeksi, Kovid-19 sürecinde 400
dolar eşiğinin altını görse de üçüncü
çeyreğin başında bir miktar yükseliş
kaydetti ve endeks dönem süresince
1270-1960 dolar eşiği arasında dalgalandı. E-ticaret de taşımacılık sektörü için en önemli ivme kaynakları
arasında yer almaya devam ediyor.
Türkiye çok ciddi bir e-ticaret potansiyeline sahip ve bu da orta vadede kargo taşımacılığına talebi canlı
tutacaktır. Ticaret Bakanlığı’nın
verilerine göre, e-ticaret hacmi 2020
yılının ilk yarısında geçen yılın aynı
dönemine kıyasla yüzde 64 artışla
91 milyar lirayı aştı” dedi.
Dördüncü çeyrekle ilgili değerlendirmelerde bulunan Öner,
şunları söyledi: “Alt endekslere bakıldığında, sektörün iş durumu koşullarına ilişkin endeks halen pozitif
görünmesine rağmen, bir önceki
çeyreğe kıyasla yaklaşık yüzde 20’lik
düşüş gösteriyor. İş hacmi beklentilerine yönelik endeks de çeyrek
bazındaki yaklaşık yüzde 10’luk düşüşe karşın 123,44 olarak ölçülerek,
pozitif görünüme işaret ediyor. Bu
hafif düşüşleri son çeyrekte ikinci
dalgayla birlikte geri gelen kısıtlamalara bağlamak mümkün, ancak
bir kez daha sektörde beklentilerin

büyük ölçüde pozitif olduğunu belirtmekte fayda var.
Sektörde şirket birleşmesi ve satın almalarına ilişkin beklenti endeksi de güçlü görünümüyle dikkat
çekiyor. Birleşme ve satın alma beklentilerine yönelik endeks yaklaşık
yüzde 14’lük bir artışla 140,63’te
yer alıyor. Bu durum, e-ticaretin

lojistik sektörü üzerindeki yoğun
etkisiyle açıklanıyor. E-ticaret sektöründeki perakende devleri kendi
lojistik şirketlerini kuruyor ve kargo
taşımacılığı üzerindeki yatırımlarda
bir artışı beraberinde getiriyor. Böylelikle, e-ticaret altyapısına yönelik
yeni kargo şirketleri ve depoculuk
yatırımları gözleniyor.

for

we are comitted to be the best in the world
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2020’de Hızlı Büyüyen
NGL Lojistik
Yılı Ödülle Kapattı
TÜRK dış ticaretinde ihtiyaç duyulan hizmetleri hızlı
bir şekilde uygulamaya geçiren Norther Global Lojistik,
2020 yılını yatırım ve yüzde
30’luk büyümeyle kapattı.
Grupaj taşımacılık konusundaki hızlı adımları ile yurtiçi
taşımacılıkta Atlas Lojistik
Ödülüne layık görülen NGL
Kurucu Ortağı ve CEO’su
Ferhat Emanetoğlu, dergimizin sorularını yanıtladı.
Taşımacılık sektörü ve NGL
için pek çok sorunla mücadele edilen 2020 yılı nasıl geçti?
Taşımacılık sektörü için
pandemiden dolayı genel anlamda bir yorum yapmadan
önce bazı hususları örnekler
vererek açıklamaya çalışayım;

Kürese salgın döneminde aldıkları önlemler
ve yapılan yatırımlarla büyümeyle
kapattıklarını kaydeden NGL Lojistik CEO’su
Ferhat Emanetoğlu, organizasyonunu iyi
yapan şirketlerin sektörde fark yarattığını
vurguluyor.
önemi çok arttı. Sektörümüzün öneminin pandemi döneminde yaşamsal faaliyetler
için ne kadar önemli olduğu
anlaşılmakla beraber, bu organizasyonu doğru yapan firmaların işlerini ve istihdamı
ne derece arttırmış olduğu
verilerle ortada.
NGL olarak baktığımız zaman ise geçtiğimiz yılı yüzde
30 büyüme ile tamamladık.
Filomuza 10 adet Volvo çekici ve Serin markalı mega

NGL Kurucu Ortağı ve CEO’su Ferhat Emanetoğlu

Türkiye’nin özellikle Avrupa
ile olan taşıma faaliyetlerinde
ülkelere göre olan farklılıklar ile beraber sektörel bazda
yükselişte ve azalışta olan
ürünler bulunmakta. Misal, İtalya hattı özelinde ve otomotiv sektöründe ciddi sıkıntılar
baş gösterdi. Bununla beraber
hijyen ve sağlık ürünleri ve ilerleyen günlerde önemi daha
da artacak olan soğuk tedarik
zinciri taşımalarında üretim
ve bu ürünlerin taşınmasının

treylerleri katarak, açmış
olduğumuz yeni hatlar için
sağladığımız istihdam ile büyümemize 2021 yılında da
devam edeceğimizin mesajını
piyasaya veriyoruz.

müze kadar gruplar halinde
haftalık olarak işe gidip gelinmeye devam edildi. Beyaz
yaka –mavi yaka ayırt etmeden bütün personelimiz her
zamanki gibi can siperane
çalışmalarıyla hem depo, kademe hem de yollarda işlerine
devam ettiler. Alınan önlemler çerçevesinde ofis ve depolarımızda dezenfektan noktaları oluşturulup haftalık derin
temizlik ve ilaçlama yapıldı.
Çalışanlarımızı sağladığımız
özel sağlık sigortası teminatı
kapsamında aylık PCR testi
tüm çalışanlarımıza yapıldı
Sınır kapanmaları veya kısıtlamalarla ilgili ne tür
problemlerle karşılaştınız?
Bu sorunları nasıl aştınız?
Bu tarz kapı problemleri
artık sektörümüzün uzun yıllardan beri süregelen sıkıntısı
olduğundan yıllar içindeki
tecrübe ve bilgi birikimimiz
ile gecikmeleri en aza indirmek için gerekli tedbirlerimi-

zi biz henüz bu sorunlar baş
göstermeden alarak adımımızı atıyoruz. Öngörülerimiz
sayesinde, özellikle bant üretimi yapan müşterilerimize
çift şoförlü teslimat, minivan
araçlarımız ile tüm Avrupa
içinde 1 ile 3 gün arasındaki
teslimatlar, havayolu kargo
seçeneklerini organizasyonumuzun en başında müşterilerimize sunmaktayız. Bununla
beraber grupaj müşteri yelpazemizin genişliğinden dolayı;
çıkışlarımızı çoğunlukla haftanın her günü yapabilmekteyiz. Bu da termin sürelerimizin piyasa şartlarına göre
rakiplerimizden daha kısa olmasını sağlamaktadır.
Filo, depolama ve organizasyon olarak yatırım yaptığınız alanlarla ilgi bilgi verebilir misiniz?
Filomuza yeni Volvo çekiciler ve Serin markalı treylerler kattık. 2020 aynı zamanda
dijitalleşmenin de öneminin

Korona salgını çerçevesinde
şirket içinde ve operasyonlarınızda aldığınız önlemler
neler oldu?
Mart-haziran ayları arasında tamamen evden çalışma
yapıldı. Haziran’dan günü-

daha arttığı bir yıl oldu. Bu
yüzden salgınla birlikte değişen koşul ve çalışma şartlarına
bağlı olarak teknolojik yatırımlarımızı arttırdık. Araçlarımızın uydu takip sistemini
yenileyip kullandığımız siber
yönetim sistemimize entegre
ettik ve bu sayede müşteri ve
partnerlerimize hızlı ve doğru
bilgiyi zamanında ulaştırdık
Ferhatpaşa depomuzun
kapasitesini 4 bin 500 metrekareye çıkardık. İzmir
bölgesi tali depomuzun
pandemi döneminde çalışma şartlarını iyileştirip
7-24 mal kabul ve yükleme
boşaltmaya uygun hale getirerek daha verimli çalışma
şartları oluşturduk.
Almaya hak kazandığınız
Atlas Lojistik Ödülü hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Şirketimizin, uluslararası
taşımacılıkta ve özellikle grupaj taşımacılığı konusundaki
başarısının, organizasyonumuzun olmazsa olmazı yurtiçi
taşımacılığı kategorisinde ödül almak bizi çok sevindirdi.
İyi bir organizasyon ve planlama gerektirmekle birlikte
zorlu bir alan grupaj hizmetlerin verimli bir uluslararası
taşımacılık için çok önemli
olduğunu düşünüyoruz.
İlerleyen yıllarda daha çok
kategoride daha fazla ödül ve

çalışan, müşteri memnuniyeti
ekseninde daha üst sıralara
çıkmayı hedefliyoruz.
2021 yılı öngörülerinizi yine sektör ve NGL özelinde
alabilir miyiz?
2021 yılının geçtiğimiz
yıldan pek farklı olacağını
düşünmüyorum. Özellikle
Kovid-19 nedeni ile yaşanılan kısıtlamalar ve sektörel
bazda üretimi, ithalat- ihracatı önem kazanacak sektörlere olan ilgimizi ve ürünlerin taşıması için gerekli
olan altyapıyı kurmaya ve
geliştirmeye devam edeceğiz.
Umarım küresel çapta yaşadığımız geçtiğimiz yılı, tarih
kitaplarında çocuklarımıza
ve torunlarıma anlatacağımız bir masal olarak hatırlar
ve yaşadığımız bu tecrübe ile
üzerinde yaşadığımız gezegenimizin sahibi değil onun
bir parçası olarak doğaya ve
kendisine saygı göstererek yaşamayı öğreniriz.
NGL Lojistik olarak bu
bilinçle, önceliğimiz çevreci
bir yaklaşımla hem çalışanlarımızın bu konuda bilincinin
arttırılması için yapacağımız
çalımalar hem de özmal kaynaklarımızın daha az karbon
salınımı, depolarımızda daha
fazla güneş enerjisi kullanımının arttırılması için kaynaklarımızı öncelikli olarak bu konuya ayırmayı hedefliyoruz.

Hizmet İhracatının Dış Ticaretteki Payı Artıyor

HIZMET İhracatçıları Birliği, sektörün 2019 yılı İhracat
Şampiyonlarını açıkladı. Birliğin bünyesindeki alt sektörlerden oluşan 18 kategoride
ilk üçe giren 54 firma ödüllerini alrken yük taşımacılığı
ve lojistik sektöründe Netlog
Lojistik Hizmetleri A.Ş., Ekol
Lojistik Anonim Şirketi ve
Arkas Konteyner Taşımaıclık
A.Ş. ilk üçe girdi.
Gösterdikleri performans
ile 2019 yılına damga vuran
başarılı ihracatçılara ödül vermekten mutluluk duyduklarını belirten Hizmet İhracat-

çıları Birliği (HİB) Yönetim
Kurulu Başkanı M. İlker Aycı, “Pandemi nedeniyle her ne
kadar fiziki anlamda bir araya
gelemesek de ülkemizin geleceği için yüreklerimiz birlikte
çarpıyor. En kısa zamanda
tekrar bir araya gelerek ihracatçılarımızın bu başarısı ve
gururunu el ele paylaşmayı
ümit ediyorum” dedi.
18 milyon kişiye istihdam
sağlıyoruz
Hizmet
İhracatçıları
Birliği’nin 2018 yılında kurulmasına rağmen bugün
itibarıyla bin 800’ünüzerinde

üyeye ulaştığını ve hizmet ihracatı alanında verdiği desteklerle önemli bir yol kat ettiğini
ifade eden İlker Aycı sözlerini
şöyle sürdürdü:“Hizmet ihracatı, ekonomiye benzersiz
açılımlar sağlayacak, tüm
coğrafyalara
uzanabilecek
ve büyük kazanımlar elde
edilebilecek stratejik bir alan
olarak öne çıkıyor. Dünya
genelinde 1 milyar 850 milyon kişiye istihdam sağlayan,
küresel katma değerin yüzde
65’ini oluşturan hizmetler
sektörü, küresel ekonomi için
hayati öneme sahiptir. Ülke-
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mizde ise 18 milyon kişiye
istihdam imkanı yaratırken,
milli gelire 426 milyar dolar
katkı sağlamaktadır. Hizmet
sektörleri, henüz kendilerine
özgü bir strateji ve yol haritası çizilmeden dahi, ülkemiz
ekonomik ivmelenmesinin
içinde 2019 yılında yaklaşık
64 milyar dolar ihracat rakamına ulaştı. Orta vadede 90
milyar dolar hizmet ihracatını öngörmekle birlikte bunun daha da üzerine çıkmak
da mümkün. Dünyanın ve
ülkemizin içinde bulunduğu bu olumsuz ortamın sona
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ermesi ve yaptığımız çalışmaların katkısıyla orta vadede
150 milyar dolarlık hizmet
ihracatına ulaşabileceğimize
inanıyorum.”
Sektörün ihracat fazlası
36 milyar dolara yaklaştı
Küresel krizden çıkışın başladığı 2010 yılından bugüne,
dünya ekonomisinin yüzde
25, Türkiye ekonomisinin ise
yüzde 61 oranında büyüdüğünü belirten HİB Başkanı
Aycı, “Bu büyümenin dünyada yüzde 60’ını, ülkemizde ise
yüzde 55’ini hizmetler sektörü sağlamıştır. Hizmet sek-

törü, geniş coğrafyaya erişim
kabiliyeti ve niteliği ile geçici
değil, sürdürülebilir büyümeyi sağladığı gibi, yüzde 87
gibi yerlilik oranı ile ihracatta
hem düşük ithal girdisi hem
de döviz kazandırıcı faaliyet
olması niteliğiyle, cari açık üzerinde kapatıcı etkiye sahiptir. Sektörümüz 2019 yılında
yaklaşık 64 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla toplam mal
ve hizmet ihracatının yaklaşık
1/4’ünü gerçekleştirirken, 36
milyar dolara yakın ihracat
fazlası vermeyi başardı” şeklinde konuştu.

Çok işlevli ve taşıma kapasitesi

yüksek Profi Liner,
Tire / İzmir fabrikamızda
sizleri bekliyor.

DEMİRYOLU
Birinci sayfadaki haberin devamı

Tek Yol Tek Kuşak:
Türkiye’den Kalkan İlk
İhraç Treni Çin’e Ulaştı
Geçtiğimiz aylarda Çin’den gelen ve Avrupa’ya giden yük
treninin Marmaray’ı kullanarak ülkemizin geçmesinin
ardından Tek Yol Tek Kuşak projesinde önemli adım daha
atıldı. Çerkezköy’den hareket eden yük treni Avrupa ile
Asya’yı bağlayan Marmaray’ı kullanarak Çin’e ulaştı.
TÜRKIYE’DEN Çin’e ihraç ürünü taşıyan ilk tren 4
Aralık tarihinde İstanbul’dan
törenle uğurlandı. 6 bin 500
kilometre yol kat eden tren,
17 Aralık tarihinde Çin sınırına ulaştı.
Çin’e ülkemizden giden
ilk trenin kalkmasına yönelik
düzenlenen törende konuşan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu, şunları
söyledi “Çerkezköy istasyonundan hareket eden trenimiz, toplamda 8 bin 693 km
yol kat ederek; 2 kıta, 2 deniz
ve 5 ülke geçerek 12 günde
yükünü Çin’e ulaştıracak. Ülkemiz Pekin’den Londra’ya
uzanan orta koridorun ve
Kazakistan’dan ülkemize uzanan Demir İpek Yolu’nun en
stratejik bağlantı noktası haline geldi” dedi.
Karaismailoğlu:
“Marmaray Avrupa’dan
Asya’ya kesintisiz bağlantı
oluşturuyor”
Bakan Adil Karaismailoğ-

lu, trenin İstanbul’dan Xi’an
(Şiyan’a) kesintisiz bir şekilde ulaşacağınmı söyleyerek,
Avrupa’dan Asya’ya kesintisiz
bağlantı oluşturan Marmaray
ile Çin’e uzanan ihracat yolculuğunun da başladığını belirtti. Karaismailoğlu, “Daha
önce Bakü-Tiflis-Kars hattını
açtığımızı, geçtiğimiz aylarda
da Karadeniz’i Anadolu’ya
bağlayan Türkiye’nin en büyük modernizasyon projesi
Samsun-Sivas hattını işletmeye aldığımızı bir kez daha sizlerin huzurunda hatırlatmak
istiyorum” diye konuştu.
Çin, Asya, Avrupa ve Orta
Doğu’yu birbirine bağlayan
bir altyapı ve ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan “Tek
Kuşak Tek Yol Projesi”ni
çok önemli bir proje olarak
değerlendiren Bakan Karaismailoğlu, şunları ifade
etti: “Türkiye, Azerbaycan
ve Gürcistan’ın oluşturduğu iş birliği temelinde hayata geçen Bakü- Tiflis- Kars

Demiryolu Hattı üzerinde,
Bakü’den Kars’a ilk seferini
yapan tren, dünya demiryolu
taşımacılığına yeni bir yön
vermiştir” dedi. Karaismailoğlu, 30 Ekim 2017’de faaliyetlerine başlayan bu hat
ile Asya ve Avrupa arasında
demiryolu yük taşımacılığı
alanında yeni bir çağın başladığını sözlerine ekledi.

Çin ve Türkiye arasındaki
yük taşıma süresi
1 aydan 12 güne indi
Karaismailoğlu, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
“Ülkemiz bu hat ile, Pekin’den
Londra’ya uzanan orta koridorun ve Kazakistan’dan ül-

Çin’e Giden İkinci Tren Yola Çıktı
TEKIRDAĞ Çerkezköy’den
dün yola çıkan 42 konteyner
ihracat yükü taşıyan ikinci
ihracat treni, TCDD Taşımacılık AŞ Köseköy Lojistik

Müdürlüğü’ne ulaştı.
Buradaki işlemleri tamamlanan 15 bin 164 numaralı tren, 21 Aralık 2020 saat
14.15’de yola çıktı. Trenin,

Gefco Türkiye’de Demiryoluyla
Araç Taşımasına Başladı
AVRUPA’NIN en büyük
otomotiv lojistiği sağlayıcısı olan Gefco, Türkiye’de
otomobil lojistiğinde önemli
bir ihtiyacı karşılamak üzere
Transanadolu hizmetini hayata geçiriyor. Otomotiv markalarının yoğun satış taleplerini karşılamaya destek olmak
üzere geliştirilen Transana-

dolu ile Gefco, araç stok sahalarından teslim aldığı otomobilleri, Gefco vagonları ile
İzmit’ten Ankara ve Mersin’e
taşıyarak bayilere kapıdan kapıya lojistik hizmeti sunuyor.
Transanadolu hizmeti kapsamında, İzmit’te bulunan
Gefco veya firma stok sahalarından teslim alınan otomo-

kemize uzanan Demir İpek
Yolu’nun en stratejik bağlantı
noktası haline gelmiştir. BaküTiflis-Kars Demiryolu Hattı
ile, Çin ve Türkiye arasındaki
yük taşıma süresi 1 aydan 12
güne inmiştir. Dahası asrın
projesi Marmaray’ın bu hatta

biller, Ankara’daki adrese iki
gün içerisinde teslim ediliyor.
Ankara’ya haftada üç sefer
düzenleniyor. İki haftada bir
İzmit’ten Mersin’e düzenlenen seferlerle ise beş gün içerisinde ilgili bayi adresine kapıdan kapıya teslimat yapılıyor.
Bu
süreçte
Gefco,
Türkiye’de bulunan büyük
otomotiv tedarikçileri ve
otomotiv müşterileri için rezervasyon, teslimat öncesi ve
sonrası hizmetler, belge yönetimi ve sigorta gibi hizmetler
de sunacak. Yarı kapalı, çift
katlı, otomobil taşıyıcı Gefco
vagonları, hidrolik özel yapım
rampa sistemiyle otomobilleri güvenle taşıyacak. Her bir
Transanadolu demiryolu seferinde ise 40 araç taşıyıcı yol
trafiğinden çekilerek trafiğin
rahatlamasına katkı sunulacağı kaydediliyor. Gefco’nun
yeni hizmetinin, Ankara’ya
haftada 690 otomobil, İzmir

16

ve Mersin’e ise iki haftada 230
otomobil taşıma kapasitesi
bulunuyor.
Konuyla ilgili Gefco Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Birol Karabulut, “Kovid-19 pandemisinin lojistik
sektörü üzerindeki negatif
etkilerini azaltmak ve tedarik
zincirinin sorunsuz bir şekilde akmasını sağlamak adına
başarılı operasyonlar sunmaya devam ediyoruz. Transanadolu ile otomobil bayileri
için kapıdan kapıya nakliye
ve kapsamlı takip hizmeti sunarak, Türkiye’deki otomotiv
müşterilerimizin, tedarikte
kapasite problemi yaşamaksızın, iş süreçlerinin hızlanmasına önemli bir katkı sunuyoruz.” dedi.
Transanadolu hizmetinin
ilk etapta üç ay sürmesi planlanıyor. Bölgedeki lojistik taleplerin artması halinde hizmet süreci uzatılabilecek.
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Türkiye-Çin
parkurunda
ülke içindeki Ankara-SivasKars güzergahını izleyerek
yurt dışına çıkması planlanıyor. Yurt dışı parkuru ise
sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişiKazakistan ve Çin’in Xi’an
şehri şeklinde gerçekleşecek.
TCDD Taşımacılık AŞ ve
Pasifik Eurasia iş birliğiyle
ilerleyen tren, 2 kıta, 2 deniz
ve 5 ülke geçerek yükünü 12
günde Çin’e ulaştıracak.

entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki
süre 18 güne düşmüştür.”
İlk ihracat treni
Çin’e beyaz eşya taşıyor
“Türkiye’den Çin’e gidecek ilk ihracat trenimizi de
uğurluyoruz. Çerkezköy istasyonundan hareket eden bu
ilk trenimizdeki 42 konteynerin içerisinde Çin’e beyaz
eşya taşıması yapacağız. Trenimiz, Türkiye-Çin parkurunda Çerkezköy-MarmarayKöseköy-Ankara-Sivas-Kars
güzergahını izleyerek Ahılkelek istasyonundan yurtdışı
çıkışını
gerçekleştirecektir.
Yurtdışı parkuru ise sırasıyla
Gürcistan-Azerbaycan-Hazar
Denizi Geçişi-Kazakistan ve
Çin’in Xi’an şehrinde son bulacaktır. Toplamda 8 bin 693 km
yol kat edecektir. 2 kıta, 2 deniz
ve 5 ülke geçerek 12 günde yükünü Çin’e ulaştıracaktır.”

Deneyimli Nakliyeci
Ayhan Savaşan
Vefat Etti

ULUSLARARASI taşımacılık sektörünün köklü
şirketlerinden ARS-PET
Uluslararası Nakliyat yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Savaşan Kovid-19
nedeniyle hayatını kaybetti. Ayhan Savaşan’ın
vefatına ilişkin Tırsan bir
taziye mesajı yayınladı:
ARS-PET
Uluslararası
Nakliyat Yönetim Kurulu

Başkanı Ayhan Savaşan’ı
Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Tırsan ailesi olarak
ülkemiz ve sektörümüz için beraber çalıştığımız yoldaşımız, bu yolda beraber
ilerlemekten gurur duyduğumuz insan ve çok değerli
dostumuzun kaybının derin
üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm
sevenlerinin ve sektörümüzün başı sağolsun.

DENİZYOLU

DFDS Brexit Süreciyle İlgili Panel Düzenledi
DFDS, İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı sonrası sürecin Türkiye’ye etkileri ile bu
dönemde Türkiye - İngiltere ilişkilerinin masaya yatırıldığı çevrimiçi bir panel düzenledi.
DFDS, Brexit’in yaklaşması sebebiyle Kasım başında DFDS’in faaliyet gösterdiği tüm
lokasyonlarda tüm müşterilerine yönelik bir pazarlama kampanyası da başlattı.
DFDS Akdeniz İş Birimi,
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden
ayrılma kararı sonrası sürecin
Türkiye’ye etkileri ile bu dönemde
Türkiye- İngiltere ilişkilerinin aktarıldığı bir panel düzenledi. 9 Aralık
2020 Çarşamba günü saat 11.0012.00 arasında çevrimiçi olarak
Zoom platformunda gerçekleşen
panelde Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret ilişkileri konuşuldu.
Akademisyen ve gazeteci-yazar
Soli Özel, SGS TransitNet Genel
Müdürü Mine Kaya, Ünsped Genel
Müdürü Rıza Mehmet Korkmaz‘ın
katıldığı panelde DFDS’nin Brexit
kapsamında yaptığı çalışmaları da
DFDS Akdeniz İş Birimi Bilişim
Teknolojilerinden Sorumlu Kıdemli Direktörü Jan Berslen Devrim aktardı.
Türkiye için Birleşik Krallık‘ın
Almanya’dan sonra ikinci büyük ihracat pazarı olarak ülke ticaretinde
çok önemli olduğuna dikkat çekildi. Türkiye içi bir anlaşma olmasa
bile yıllık 14, 4 milyar dolar tarımsal ürün ithalatçısı olan İngiltere ile
Brexit paralelinde tarım alanında
fırsatlar doğabileceği konuşuldu.
Bu süreçte lojistikte teknoloji ve
inovasyon alanında alt yapısı güçlü şirketlerin hizmetleriyle avantaj
sağlayacağı aktarıldı. Lojistik merkezleri doğru konumlandırıldığında
Türkiye’nin lojistik merkezi olarak

Kumport Liman
İşletmelerine
İhracat Ödülü
HIZMET İhracatçıları Birliği
(HİB) hizmet sektöründe ihracat gerçekleştiren firmaların
2019 yılında gerçekleştirdikleri
performansa göre, ‘HİB 2019
Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları Listesi’ni açıladı. Geçtiğimiz
yıl ihracat alanında gösterdiği
başarılı performans ile Kumport
Liman İşletmeleri, liman işletmeciliği hizmetleri kategorisinde ödüle layık görüldü.
Kumport Liman İşletmeleri,
pandemi sürecinde hayati önemi
bir kez daha anlaşılan limancılık
alanında, 2019 yılındaki başarılı
performansı ile ihracat alanında
ödülünü alarak başarısını tescillemiş oldu. İhracat alanındaki
gayretlerini bu yıl da sürdüren
Kumport Liman İşletmeleri,
geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirilen ve Türkiye’nin ihracatının yükselmesi adına yeni
fırsatlar sunan Uluslararası Çin
İthalat Fuarı’na katılarak, ihracatçılarımıza desteğini bir kez
daha gösterdi.

avantaj sağlayabileceği ve gıda sektöründe fırsatlar yakalayabileceği
değerlendirildi.
DFDS Akdeniz İş Birimi Bilişim
Teknolojilerinden Sorumlu Kıdemli Direktörü Jan Berslen Devrim
DFDS ‘in hizmetleri ile ilgili olarak

“İngiltere Avrupa Birliği arasındaki
geçişlerde bizim hizmetlerimiz herkes için açıktır. Şoförlerimiz için bir
mobil uygulamamız da mevcut. Bu
uygulamayı kullanan şoförlerimiz
çok büyük avantaj sağlayacak.” şeklinde konuştu.

Vega International Car-Transport and Logistic-Trading Ges.m.b.H.

Excellence
is our driver

We have the right environmentally
friendly solution for the transport
of your trucks, trailers, buses
and cars worldwide.
transport on its own wheels
transport on special trailers
trailer trucking
rail transport
container trucking
logistic chain/combined solutions
ro/ro service
service centre

HEADOFFICE SALZBURG
Schmiedinger Straße 67
Tel +43/662/436280
A-5020 Salzburg
Fax +43/662/436294

E-mail vega@vegatrans.com
Internet www.vegatrans.com

Salzburg.Vienna.Ulm.Trieste.Gent.Istanbul.
Karlovy Vary.Tiblisi.Moskau.Zagreb.Aiud.Bucuresti
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HAVAYOLU

THY Cargo 1700 Yıllık
“Kybele” Heykelini
Türkiye’ye Taşıdı
TARIHI eser taşımalarına azami dikkat gösteren
Turkish Cargo, bereketin
sembolü ve koruyucusu olduğuna inanılan ana tanrıça
Kybele Heykeli’ni yaklaşık
60 yıl sonra ait olduğu topraklara taşıdı.
Kültür
ve
Turizm
Bakanlığı’nın büyük hukuki
uğraşları ve THY’nın sponsorluğuyla gerçekleşen operasyonla, 12 Aralık’ta New
York’tan İstanbul’a getirilen
Kybele Heykeli bir müddet
İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenecek.
Geçtiğimiz yıllarda; Topkapı ve Dolmabahçe Sa-

Turkish Cargo, 1970’li
yıllarda yurt dışına
kaçırılan, milattan
sonra 3’üncü yüzyıla
tarihlendirilen ana
tanrıça ‘’Kybele’’
heykelini ait olduğu
topraklara geri
getirdi.

rayı’ndaki tarihi eserleri
Japonya’ya taşıyan, Çingene
Kızı Mozaiği’nin kayıp parçalarının eve dönüşünü sağlayan, Paris Louvre Müzesi’nde

sergilenen
50’den
fazla
başyapıtı Tahran’a taşıyan,
Roma dönemine ait Herakles Lahdi’ni Cenevre’den
İstanbul’a başarılı şekilde
ulaştıran Turkish Cargo,
büyük önem ve hassasiyet
gerektiren bu operasyonları

alanında uzman ekipleriyle
gerçekleştirdi.
Turkish Cargo, sanat eserleri için üç adet hassas kargo
odası ve bu konuda sertifikalı
çalışanları ile dünyanın 127
ülkesindeki
müşterilerine
hizmet veriyor, ayrıca taşıdığı

hassas ve değerli kargoların
her hareketini, depolama tesisleri ve çevresindeki kameralarla sürekli gözetim altında tutuyor.
Bayrak taşıyıcı Türk Hava
Yolları’nın 320’den fazla destinasyonu içeren geniş uçuş

ağına ek olarak, dünyada 95
destinasyona direkt kargo
uçuşu gerçekleştiren Turkish
Cargo, farklı kültürlere ait
tarihin en değerli eserlerini
yüksek teknoloji kullanarak
en korunaklı şekilde taşımaya
devam etmekte.

Havacılık yönetimi
mezunlarının çalışma
alanları çok geniş
Havacılık Yönetimi mezunları sadece uçuş yönetimi
ile sınırlı olmayan sivil havacılıkla ilgili tüm kuruluşlarda
eğitim, insan kaynakları, müşteri ilişkileri, pazarlama, planlama, lojistik, satın alma, finans, güvenlik, emniyet, ekip
planlama, tarife planlama hat
yönetimi, gelir yönetimi, kargo depolama kabul-yükleme,
ikram, yer hizmetleri, “ramp
hizmetleri”, terminal hizmetleri, hava trafik, seyrüsefer,
temsilcilik, gözetim, ikram
gibi birçok farklı kuruluş ve
bölümde çalışma yeteneğine
sahiptirler. Bu nedenle Havacılık Yönetimi mezunları, hava alanlarında ve hava liman-

larında ya da bunların dışında
havacılıkla ilgili faaliyet süren
bir özel sektör işletmesinde
ve aynı zamanda kamu işletmelerinde de iş bulabilmektedirler. Geçtiğimiz dönemde
yönelik daha çok pilotaj, uçak
teknisyenliği uçuş host(es)
adayları havayollarına yönelik ağrılıktayken son dönemlerde hava kargo, hava lojistik işletmelerine, hava taksi
şirketlerine, genel havacılık
işletmeleri, savunma sanayi,
uçak ve “komponent” bakım
kuruluşları, uçuş okullarında,
uçak malzemesi, parça, yedek
parça, tamir, tedarik-satın
alma ve satış şirketlerinde Havacılık Yönetimiyle ilgili yer
alan birçok pozisyon için çalışma alanlarına yönelimlerin
arttığını görmekteyiz.”

Havacılık Sektörü 2021’in İkinci
Yarısından İtibaren Toparlanacak
İSTANBUL Rumeli Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal
Bilimler Fakültesi Havacılık
Yönetimi Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Vahap Önen
havacılık sektörünün geleceğine dair görüşlerini paylaştı.
Kovid-19 pandemisi sebebiyle birçok sektör olumsuz
etkilenirken, küresel havacılık sektörünün hayatta kalma
mücadelesi verdiğini söyleyen
Önen, pandemi sonrası sivil havacılık sektörünü neler
beklediğini değerlenirdi: “Bilindiği üzere Havacılık sektörü en dinamik sektörlerden
biri olup özellikle teknolojik
değişikliklerin ve yeniliklerin en fazla uygulamalarının
görüldüğü bir alandır. Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü
(SHGM) raporlarına göre
2015’yılına kadar havacılık
sektörü 2008’den bu yana
ortalama her yıl yüzde 25 bü-

yürken bu rakam 2015’den
sonra yaklaşık yüzde 15’e kadar gerilemişti. 2019 ve 2020
yıllarında tüm Dünya’da yaşanan salgın nedeniyle havacılık sektörü bundan geçici bir
dönem olumsuz etkilenmiş
olsa bile 2021 yaz aylarından
itibaren yavaş yavaş toparlanmaya başlayacak ve 2022 yılının ilk çeyreğinden itibaren
küresel olarak tekrar büyümeye devam edecek olup bu
büyümenin ülkemizde daha
hazlı olması beklenmektedir.
Havayolu kargo
taşımacılığı büyüdü
Salgın döneminde havayolu yolcu taşımacılığı ve uçuş
okulları olumsuz etkilenmiş
olmasına karşın havayolu kargo taşımacılığı, hava taksi ve
ambulans hizmetleri ve iş amaçlı jet uçak bakım hizmetlerinin bu süreçten olumlu
etkilendiği gözlemlenmiştir.

Hâlihazırda 3 yeni hava taksi
firması ruhsat aşamasında olduğu, yapımı devam etmekte
olan birçok havalimanı da
birkaç yıl içinde tamamlanacak olması ve ileriki dönemde
havacılık alanında daha yeni
yatırımların olacağını öngörmekteyiz.
Havacılık
mesleğinin
gençleri cezbettiğine değinen
İstanbul Rumeli Üniversitesi
Havacılık Yönetimi Bölümü
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vahap Önen bunun nedenlerini
ise şöyle sıralıyor: ’’Dünya’da
artan hava ulaşım talebi, ithalat ve ihracat malların taşınmasında hava kargo lojistik
ağının daha çok kullanılması,
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ürün ve hizmetlerin sağlanmasında “drone” kullanımının devreye girmesi, sivil
savunma sanayi sektörünün
gittikçe büyümesi, özel iş amaçlı hizmet veren hava taksi
firma sayılarının ve ambulans
uçak hizmeti sayılarının yükselmesi, Asya, Afrika, Orta
Doğrudan birçok ülkenin
hava araçlarının bakım merkezi olarak ülkemizi seçmesi,
yerli sivil uçak üretim projelerine yönelik parça üretim
tesislerinin devreye girmesi,
açılan yeni uçuş okulları, havacılık sektöründeki ücretlerin genel diğer sektör ortalamalarının üzerinde olması,
mesleğin uluslararası alanda
geçerliliği, yurt dışı çalışma
imkânları, özel nitelikteki
insanlarla birlikte çalışılması
gençleri bu mesleğe cezbeden
önemli noktalar olarak görülmektedir.’
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SÜRÜŞ!

FleetGO’nun akıllı ﬁlo teknolojisi ile
ﬁlonuz artık daha akıllı ve kapsamlı!

CubiQ
(Takograf & CAN-BUS Dahil!)

Sıcaklık Kiti + CubiQ
(Takograf & CAN-BUS Dahil!)

Ürün ﬁyatları lansman kampanyasına özel olup 31 Ocak 2021 tarihine kadar geçerlidir.
Kampanya stoklarla sınırlıdır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
FleetGO Türkiye ﬁyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

0212 900 89 40
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DENİZYOLU
Birinci sayfadaki haberin devamı

Konteyner Taşımacılığında
Salgın Etkisi Devam Ediyor
DENIZYOLU taşımacılığının yüzde 80’ini oluşturan
küresel konteyner taşımacılığı salgın etkisiyle zorlu bir dönem yaşarken bu krizin navlun maliyetlerini yükseltmesi
de krizin etkisini arttırıyor.
Küresel Kovid-19 salgının
Çin’de başlamasıyla birlikte
ülkede üretimin durma noktasına gelmesiyle ve limanların kapanmasıyla başlayan
olumsuz süreç devam ediyor.
Çin’den hareket eden gemilerin karantina amacıyla bekletilmesi, limanlarda bekleme
sürelerinin artmasıyla devam
eden süreç küresel anlamda
ithalat ihracat dengelerinin
trajik bir şekilde değişmesiyle
devam etti.
Dev limanlarda
konteyner yetersiz
Okyanus hattında çalışan
işletmeler ciddi önlemler
alarak Avrupa ve ABD ihracatları için agresif bir strateji
benimsediler. Denizcilik şir-

UTİKAD Başkanı
Emre Eldener

ketleri rezervasyonları geçici
olarak askıya almalarıyla ve
ana taşıyıcı gemilerini mümkün olduğunca çok boş ekipmanla doldurmayı tercih etmeleriyle konteynere en çok
ihtiyacı olan Asya ülkelerini
rahatlatacak gibi görünüyor.
Ancak Hamburg, Rotterdam, Antwerp gibi hem
Avrupa’nın en önemli limanlarında konteyner yetersizliği
rekor seviyelere ulaşmış durumda. Benzeri bir durum
Kanada, ABD ve Brezilya
ve Hindistan gibi dünyanın
diğer büyük ekonomilerinde
de yaşanıyor.
Navlun artışları
rekor seviyede
Yıllık 30 milyon TEU
konteyner
kapasitesine
ulaşan küresel konteyner
kullanımında hatlara göre
farklılık gösteren maliyet artışları geçen seneye göre yüzde 100-300 arasında olarak
gerçekleşse de bazı hatlarda
yüzde 500 seviyelerini de
aştığı ifade ediliyor. Şangay

Konteynerli Yük Endeksine
göre ülkemizin de içinde yer
aldığı Akdeniz hatlarında
yüzde 194 artış görünüyor.
Asya ticaret limanları arasında ise bu artış geçen seneye göre yüzde 450 seviyelerinde gerçekleşiyor.
Yaşanan maliyet artışının
bugüne kadar gerçekleşen en
yüksek seviyelerde olduğu
kaydediliyor. Salgın nedeniyle değişen ticaret modelleriyle birlikte, tüketim mallarına
zamanında ulaşamama ihtimalinin oluşturduğu psikolojik baskı hem Avrupa
ülkelerinde hem de ABD pazarında stoklamayı yeniden
gündeme getirmesi pek çok
sektörde siparişlerin canlı
kalmasını sağlarken konteyner talebinin de üst sevilerde
kalmasına neden oluyor.
Son haftalarda Asya’dan
Avrupa’ya
taşımalardaki artışlar, iki ticaret alanı
arasındaki konteyner için
rekabette oyun alanını dengelemiş görünüyor olsa da
krizin ülkemizdeki etkileri
devam ediyor.
Dünyada yaşanan konteyner krizi ve ülkemize yansımalarıyla ilgili dergimize bir
değerlendirme yapan UTİKAD Başkanı Emre Eldener,
detayları
okuyucularımız
için açıkladı.
1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Türkiye’de başlayan
“Yeni Normal” sürecinin
etkilerini görmeye devam ettiğimizi kaydeden Eldener,
“Ülkemiz açısından baktığımızda; diğer taşıma modlarına nazaran denizyolu taşımacılığı belki de en az etkilenen
taşıma modu olduğunu biliyorduk. Ancak yine de bu dönemin etkilerinin son çeyreğe
nasıl yansıyacağını öngörmek
oldukça zordu” dedi.

Türkiye’de yaşanan boş
konteyner krizinin ticaretteki hızlı değişimler olduğunu
belirten Eldener, 2020 Ocak
ayı itibarıyla tüm Dünya’da
etkisini gösteren Kovid-19
pandemisinin, Ekim ayı
itibarıyla farklı bir boyuta
taşındığını söyleyerek şunları
kaydetti: “Yeni Normal” ile
birlikte azalan kısıtlamalar
ihracatı arttırdı ancak dövizdeki hızlı artış nedeniyle ithalat durma noktasına geldi.
Döviz artışı sebebiyle ithalatın azalması ile ülkeye gelen
gemi ve konteyner sayısı ciddi bir azalış gösterdi. Bu durum ise boş konteyner krizini
beraberinde getirdi. Dünya
üzerinde deniz konteyner
taşımacılığının, deniz yolu
taşımacılığı içerisindeki payının yaklaşık olarak yüzde 80
olduğunu söyleyebiliriz. Bu
rakamlar ticaret hacminin
büyümesiyle orantılı olarak
her yıl yüzde 4 artış gösteriyor. Dünya yıllık 30 milyon
TEU (Twenty-foot Equiva-
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lent Unit) konteyner kapasitesine ulaşıyor ve yaklaşık
olarak 6 bin 200 konteyner
gemisi yükleniyor.”
Türkiye’de de Dünya’nın
diğer ülkelerinde olduğu gibi
standart konteyner ekipman
temini sıkıntılarının Ekim
ayı itibarıyla baş göstermeye
başladığını ve bunun ülke ihracatını olumsuz etkilediğini
sözlerine ekleyen Eldener, bu
durumun birçok nedeni olduğunu ifade etti.
Konteynerlerin Çin’e
gitmesi dengesizliği artırdı
2020 yılı Mart ayından bu
yana hatlarda yaşanan sayısız
sefer iptallerinin ekipman pozisyonlandırmada düzensizliklere yol açtığına dikkat çeken Eldener, konuyla ilgili şu
bilgileri verdi: “Tüm dünyayı
etkisi altına alan Kovid-19
pandemisi sebebiyle yaşanan
kısıtlamalar; özellikle NisanMayıs-Haziran ayları arasında dünya ticaretini durma
noktasına getirdi. Temmuz
ayı itibarıyla kısıtlamaların
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Salgın etkisiyle üretimin yavaşladığı tüketim
alışkanlıklarının değiştiği 2020 yılının son
aylarına yaşanan konteyner krizi damgasını
vuruyor.
azalması ile olumlu gelişmeler yaşanmaya başladı. Bunları takip eden süreçte Çin,
Kovid-19’un çıktığı yer olmasına rağmen, pandemi sürecini diğer ülkelere nazaran daha hızlı kontrol altına alarak,
devlet teşvik ve destekleriyle
üretime kaldığı yerden devam
ederek üretimini tekrar arttırdı. Bu duruma paralel olarak Çin’in ekipman ihtiyacı
tahmin edilenden daha hızlı
bir şekilde arttı.
Yaklaşan yeni yıl sebebiyle Doğu-Batı eksenindeki
artan ekipman ihtiyacı tüm
büyük hatların boş ekipmanlarını özellikle Çin limanlarına
pozisyonlandırmasına yol açtı. Sadece Kuzey
Amerika’nın aylık ortalama
900 bin TEU ihtiyacı olduğunu düşünürsek bunun ne
denli büyük bir hareket olduğunu anlayabiliriz.”
Doğu-Batı ekseninde yaşanan sefer iptallerinin de sektörü zor duruma soktuğunu
belirten Eldener, bu süreçte
artan navlun maliyetleriyle ilgili olarak ise şunları söyledi:
“Bekleyen siparişleri yükleyebilmek ve oluşabilecek navlun zararlarının önüne geçebilmek için navlunlarda artış
yaşandı. Kasım ayı itibarıyla
normalde 1500-2000 USD
seviyelerinde olan navlun maliyetleri; 4500-6000 beher 40
HC seviyelerine çıkarak tarihi zirveyi gördü.”
Aynı zamanda artan konteyner ihtiyacı sebebiyle bazı
ülkelerde demuraj (konteynerin tahliye edilmemesi
sebebiyle hatlar tarafından
uygulanan gecikme bedeli)
tarifelerinin arttırıldığını ve

serbest sürelerin (Free Time)
kısaltıldığını görüyoruz.”
Gecikmelere karşı iyi
planlama önerisi
Yaşanan bir diğer önemli
sorunun limanlarda çalışan
personel sayısının azalması,
meydana gelen fazladan beklemeler ve kapasite dengesizliğinden kaynaklandığını
söyleyen Eldener, şu detaylara dikkat çekti: “Ekipman
sorunlarının diğer bir sebebi
de varış limanına gelen dolu
ekipmanların ithalat sürelerinin uzaması ve dolayısıyla ihracatta kullanılacak ekipman
ihtiyacının zamanında karşılanamaması oldu. Pandemi
sebebiyle bazı ülke limanlarında çalışan sayılarının
azalması, özellikle konteyner
hareketlerini yapan vinç operatörlerinin, taşıyıcı ekipman
kullananların yarı zamanlı veya belirli bir süre çalışamaması gibi durumlar gemi tahliyelerinde gecikmelere yol açtı.
Bunun yanı sıra pandemi öncesi Amerika Birleşik
Devletleri’ne giden konteynerlerin iç bölgelere sevki 1-2
günlük süreler ile gerçekleşiyordu. Şimdilerde ise pandemi sürecinin beraberinde
getirdiği azalan iş gücü, çalışmayan TIR’lar, eksik kalan
şasi kapasitesi sebebiyle liman
ve depolara boş ekipman dönüşleri 1 haftaya kadar uzadı.
Bu durum da ekipman arz ve
talebinde dengesizliklere sebep oldu.”
Yaşanan krizin bir süre
daha devam etmesinin öngörüldüğünü de vurgulayan Eldener, konuyla ilgili görüşlerini ve ithalat ve ihracatçılar
için önerilerini şöyle özetledi: “Tahminlerimiz yaşanan
ekipman sorunlarının Çin
yeni yılı (Şubat ayının 2. haftası) sonrası 2021 yılı Mart
ayına kadar devam edeceği
yönündedir. Kovid-19 pandemisinin etkisinin azalması
ve aşı çalışmasına yönelik
yeni gelişmelerin yaşanması
ile birlikte pandemi öncesi
düzene dönülebileceğini tahmin ediyoruz.
Bu süreç boyunca ihracat
ve ithalatçılarımızın yükleme
planlarını iyi yaparak, belirlenen yükleme tarihlerinden
en az 1-2 hafta öncesinden
ekipman ihtiyaçlarını lojistik
firmalara iletmesi, eğer mümkünse tek lot hacimli yüklemeler yerine sevkleri zamana
yayılmış şekilde planlamalarını öneriyoruz.”

LOJİSTİK

E-ticaretteki Gelişim
Kargo Sektörünü
Şekillendiriyor
AKARYAKIT
istasyonlarında
araçların her türlü ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra yakıt dışı hizmetler sunarak istasyonları verimli
bir uğrak noktasına dönüştürmeyi
amaçlayan OPET, pandemi döneminde artışa geçen e-ticaret alışverişlerinin kargo teslimatı konusunda yeni bir hizmete başladı. OPET,
Kargopark ile yaptığı işbirliği ile
kargo teslimatı konusunda mesai saatleri içinde evde bulunmadıkları,
işyerlerine kargo teslimatı yapılmasına izin verilmediği veya pandemi
sonrası temas konusunda hassasiyeti
arttığı için sorun yaşayan tüketiciler
için paketlerine 7/24 ulaşabilecekleri bir çözüm getiriyor. Ortak kargo
istasyonu olarak tasarlanan OPET
Ultrakargo Projesi ile e-ticaret sitelerinden alışveriş yapan müşterilerine kargo teslimatlarını OPET istasyonlarından teknolojik, pratik ve
kimseyle temas etmeden güvenli bir
şekilde alabilme olanağı sunuluyor.
İstasyonlarda yer alan akıllı otomatlar, üretici ve işletmeci firma
Kargopark ile e-ticaret ve kargo
firmaları arasındaki yazılım entegrasyonu ile tüketicilerin kargolarını OPET istasyonlarından teslim
almalarına olanak sağlıyor. Proje
kapsamında e-ticaret sitelerinden
yaptığı alışverişin teslimat adresi
olarak kendisine en uygun OPET
Ultrakargo lokasyonunu seçen müşteriler, kargo firması tarafından bildirilen şifre ve kimlik bilgisi ile paketini 7/24 teslim alabiliyor. Ayrıca
eve teslimat isteyen, ancak paket ulaştığında evde olmayan müşterilerin paketleri de OPET noktalarına
bırakılabiliyor. Otomatlar üretici
firma Kargopark tarafından lokasyon uygunluğuna göre üretiliyor
ve farklı boyutta bölümlere sahip.
Otomatlar teslimat öncesi paketleri
güvenli bir şekilde muhafaza ediyor.
Hedef Büyükşehirlerde
150 lokasyon
İstanbul’daki 5 OPET istasyonunda başlayan projenin çok yakında Ankara, İzmir, Antalya, Bursa,
Kocaeli gibi büyük şehirlerde 150
lokasyona yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu süreçte OPET’in projeyi
beraber geliştirdiği Kargopark Genel
Müdürü Erdal Özkan ‘2015 yılında
Türkiyede ilk yerli akıllı kargo dolabını ürettiklerini belirterek, 5 yıl
boyunca Türkiye şartlarında oluşturduğumuz birikimi OPET kalitesi
ile birleştirip müşterilere kusursuz
bir deneyim sunmak istiyoruz” dedi.
Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımlarına yeni bir boyut getirdiklerini belirten OPET Pazarlamadan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Murat Zengin, OPET’in yeni ürün
ve hizmetleri, müşteri memnuniye-

ti konusunda kurduğu sistemler ile
müşterilerinin en çok tercih ettiği
marka olmaya devam ettiğini söyledi. Zengin, “OPET olarak hayatın
her anında müşterilerimizin yanında olma ve “OPET’se fark eder” vizyonuyla hareket ediyor, yeni ürün

ve hizmetlerimiz, müşteri memnuniyeti konusunda kurduğumuz
yenilikçi ve teknoloji odaklı sistemlerle müşterilerimizin en çok tercih
ettiği marka olmaya devam ediyoruz. Akaryakıt istasyonlarımızda,
araçların her türlü ihtiyacının yanı
sıra müşterilerimize de alternatif
hizmetler sunuyoruz. OPET Ultrakargo Projesi’ni de müşterilerimizin
değişen ve gelişen ihtiyaçlarına göre
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kurguladık. Türkiye’nin önde gelen e-ticaret sitelerinden biri olan
Trendyol’un paketleriyle başlattı-

ğımız projemizi yeni işbirlikleri ve
yeni OPET lokasyonları ile daha da
büyüteceğiz” diye konuştu.

TİCARİ ARAÇLAR
Birinci sayfadaki haberin devamı

2021 Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödülü
(IVOTY) PSA’nın Elektrikli Modellerine
GROUPE PSA’nın hafif
ticari araçlarda uygulamaya
koyduğu elektro-mobilitedeki teknolojik gelişmeleri,
2021 Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödülüyle (IVOTY)
taçlandırıldı.
30. yılını kutlayan ve dünya çapında hafif ticari araç
sektöründeki en önemli ödül
olarak kabul edilen organizasyon, 17 Aralık 2020’de çevrimiçi olarak kazananı açıkladı.
Fransız otomotiv şirketinin
geliştirdiği Peugeot e-Expert,
Citroën e-Dispatch / ë-Jumpy,
Opel / Vauxhall Vivaro-e, 131
puanla 24 üyeli güçlü IVOTY
jürisinden oyların çoğunu
aldı. Mercedes-Benz’den iki
finalist; eSprinter ve Vito sırasıyla 55 ve 36 puanla ikinci ve
üçüncü oldu. Yeni Transit Active & Trail modelleriyle Ford
dördüncü oldu.
Duyuru, jüri organizasyonunun web sitesinde
(www.van-of-the-year.com)
IVOTY Jüri Başkanı Jarlath
Sweeney tarafından özel bir
web tabanlı yayında yapıldı.
PSA’nın üç yıl içinde ikinci
ödülü alma başarısı hakkında
yorum yapan Sweeney, “Group PSA’yı beklentileri aşan
ve ödün vermeden elektrikle
çalışan mükemmel hafif ticari
araç yelpazesi üretmeye yönelik sıkı araştırma, geliştirme
ve yatırımlarından dolayı tebrik ediyoruz” dedi.

Groupe PSA’nın Hafif
Ticari Araçlar İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı
Xavier Peugeot ise haberi aldıktan sonra şunları söyledi:
“Groupe PSA, prestijli 2021
Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödülünü almaktan büyük
gurur ve mutluluk duyuyor.
Jüri üyelerine araçlarımızı
seçtikleri içtenlikle teşekkür
ediyorum. Bu ödül, Kompakt
Van’ımızın başarısını ve hafif
ticari araç serimiz için tasarladığımız elektrifikasyon stratejisinin geçerliliğini onaylıyor
- burada elektrifikasyon müşterilerimiz için hiçbir taviz
vermemek anlamına geliyor.”
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İsveçli jüri üyesi
Anders Karlsson’a ithaf edilen
IVOTY 2021 ödülü, yeni yılın
başlarında, Groupe PSA’nın
Paris’teki merkezinde Xavier
Peugeot’a sunulacak.
Jüri üyelerinin ödüllü
araçla ilgili yorumları:
“PSA’nın hafif ticari triosu, 300 kilometreden fazla bir

menzil ile Avrupa’da satılan
pazardaki ilk elektrikli hafif
ticari araçlar. Mükemmel sürüş kabiliyetiyle sağlam bir şekilde üretilmişler ve daha düşük gürültü seviyeleri dışında,
sürüş hissini dizel versiyondan ayıran pek farkı yok. ”
“Kompakt hafif ticarilerin
tamamen elektrikli versiyonu
ile PSA-üçlüsü, profesyonel
işletmelerde e-mobilite için
büyük bir itici güç sağlıyor ve
emisyonsuz taşımacılığın ölçeklendirilmesini zorluyor. Şu
andan itibaren elektrikli aracın toplam işletme maliyeti,
içten yanmalı motor versiyonlarıyla aynı seviyeye ulaşmış
olabilir. Esnek iki pil konseptine sahip, yeterince güçlü,
pürüzsüz ve sessiz bir aktarma
organına ve standart olarak tutarlı bir DC hızlı şarj cihazına
sahip ikna edici bir paket.”
“Ve böylece, PSA’nın
elektrikli hafif ticarileri yeni
bir standart oluşturuyor ve
ilerlemeyi zorluyor. Bu, “Uluslararası Yılın Ticari Aracı”

unvanına sahip aracın sunması gereken şeydir. Dahası,
her bir PSA markası elektrikli modellerinde panelvandan
insan taşıyan modellere kadar
neredeyse aynı yükleme hacmi ve yük alanı sunuyor.”
“PSA, piyasaya bir içten
yanmalı motorlu hafif ticarinin tüm özelliklerine sahip,
ancak ilk kez makul bir menzil mesafesiyle bir elektrikli ticari araç sunmayı başardı. Dolayısıyla, tek şarjla 330 km’ye
varan -sürüş kaygısı olmadanmenzil ki bu da herhangi bir

hafif ticari araç operasyonu
için fazlasıyla yeterli.”
“PSA’nın yeni EV hafif ticari üçlüsü, elektrikli ve içten
yanmalı motor platformları
arasında maksimum entegrasyon konseptini ileriye taşıyor. Menzilleri, farklı operasyonlarda ve son kilometre
teslimatında çekici olabilecek
kadar geniş.”

PSA’nın Küçük Ticarileri
2021’de Elektriklenecek

AVRUPA’DAKI Hafif Ticari Araç portföyünün yüzde
100’ü 2021’in bitiminden
önce elektrikli hale getirmeyi
planlayan Groupe PSA; Peugeot e-Partner, Citroën ëBerlingo, Opel Combo-e ve
Vauxhall Combo-e modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.
2020’de orta van modellerinin (D-Van) ve büyük
van modellerinin (E-Van)
elektrikli türlerini piyasaya
sürmelerini takiben Peugeot, Citroën, Opel ve Vaux-

hall markaları 2021’de küçük van tiplerinin (B-Van)
ve ilgili yolcu araçlarının da
tamamen-elektrikli türleriyle ürün yelpazelerini tamamlayacaklar.
2025’e kadar tamamen
elektrikli bir portföy ortaya
koymayı planlayan Groupe
PSA’nın küçük vanlarının
yeni nesli 2019 Uluslararası
Yılın Ticari Aracı ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödülün sahibi oldu. Yolcu tipi
araçları da AutoBest’in “Av-

Ödül 1992’den bu yana
veriliyor
Aralarında Türkiye’den
KargoHaber Dergisi Yayın
Yönetmeni Akın Öcal’ın da
yer aldığı Avrupa ülkeleri ve
Rusya’dan ticari araç editörleri ve uzman gazetecilerinden oluşan 24 üyeli güçlü
jüri heyeti, IVOTY’nin kazananını 1992’den beri her
yıl seçiyor. Seçim ve oylama
süreci, İngiltere Karayolu
Taşıma Derneği (RHA)
tarafından bağımsız olarak
değerlendiriliyor.
rupa 2019’un En Değerli Aracı” ödülüne layık görüldü.
Grubun triosu, 2018 Eylül
ayındaki piyasaya sürümünden beri dünya çapında 650
bin birimi aşan satışa ulaştı.
Elektrikli küçük vanlar ve
akü paketleri Vigo tesisinde
(Galiçya, İspanya), elektrikli
motorlar Tremery’de (Fransa) ve şanzıman dişilileri
Valenciennes’de (Fransa)
bir araya getirilecek.
eCMP platformundan
gelen güç aktarım mekanizması; 100kW’a kadar
güç çıkışına olanak tanıyan
su soğutmalı 50kWh elektrikli akü, 100kW/136bg
elektrikli motor ve iki güç
seviyesinde çalışabilen araç
içi şarj aygıtından (tek-fazlı
7.4kW ve üç-fazlı 11kW)
meydana geliyor.

Ford Transit’ten Yeni Modeller: ‘Limited’ ve ‘Frigo Van’
FORD, ticari araç ailesinin sevilen üyesi Transit’i
işletmelerin ve müşterilerin
ihtiyaçlarını odağına alarak
geliştirmeye devam ediyor.
Ticaretin lideri Transit’in
şimdi yepyeni özellikler ve ek
donanımlarla sunulan ‘Limited’ versiyonu ile soğuk zincir
taşımacılığına yönelik Ford
Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen özel yalıtım ve
soğutucu üniteye sahip ‘Frigo Van’ versiyonu müşterilere sunuldu.
Yepyeni donanım ve özel-

liklerle “Transit Limited”
Müşterilerin ticaret hayatının operasyonel zorlukları
ile pratiklikten ve konfordan
ödün vermeden baş edebilmesini sağlayan Transit’in
‘Trend’ ve ‘Deluxe’ versiyonlarına ek olarak yeni özellik ve
ek donanımları ile geliştirilen
‘Limited’ versiyonu sunuldu.
Yeni Transit ‘Limited’ versiyonda ‘Deluxe’ versiyona ek
olarak; gövde rengi ön tampon, HID BI-Xenon dinamik
ön farlar, 16’’ inç alüminyum
jantlar, yan park sensörleri,

geri görüş kamerası, arka led
tepe lambası, silecek suyu
seviye göstergesi, ısıtmalı ön
cam, yağmur sensörlü ön silecekler müşterilere sunuluyor.
Yeni Transit Limited’in iç
tasarımında ise Türkçe navigasyon desteği, yolcu hava
yastığı, deri vites topuzunun
yanı sıra iç konsola eklenen
krom detaylar dikkat çekiyor.
Yüksek kapasiteli
soğutucuya sahip yeni
“Transit Frigo Van”
Transit’in soğuk zincir taşımacılığına yönelik, 11 m3
ve 12.4 m3* baz araç üzerine geliştirilen, orta ve
yüksek tavan seçenekleri
ile sunulan, yeni “Frigo
Van” versiyonu başta gıda
olmak üzere ilaç ve çiçekçilik gibi sektörler için de
önemli
taşıma/nakliye
avantajları sunuyor. +5°C
soğutma sınıfında, ATP**
belgesine sahip, Transit
Frigo Van, kuru, serin ve

22

soğuk ürünlerin taşımasına
imkan sağlıyor.
Ford Otosan Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen soğutucu sistem sektörde bir ilk olarak ve benzersiz
şekilde müşterilere sunuluyor. Soğutucu sistemde ikinci
kompresör kullanılmıyor, bu
sayede, motorda ekstra yüklenme oluşmazken, motorun
daha uzun ömürlü olmasına
katkı sağlanıyor. Araçta tavan
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ünitesi (ilave yoğuşturucu)
bulunmaması sebebiyle, tavan gövde sacı modifikasyonu
da bulunmuyor. Böylelikle
aracın orijinalliği korunuyor,
ikinci elde değer kaybı yaşanmıyor. Ayrıca, aracın arka yük
kısmında, standart soğutucu ünite ve 65mm izolasyon
kalınlığına sahip, modüler
paneller bulunuyor. Modüler
paneller, istenildiğinde sökülerek araç tekrar panelvan ha-

line dönüştürülebiliyor.
Transit Frigo Van araçlar
anahtar teslim olarak ve Ford
Otosan ‘3 yıl sınırsız km garantisi’ ile müşterilere sunuluyor.
Yeni Ford Transit Minibüs
‘Limited’ 339.800 TL’den,
Transit Van ‘Limited’ 251.800
TL ve Transit ‘Frigo Van’ ise
252.900 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla Ford Yetkili Satıcıları’nda
müşterileri bekliyor.
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Anadolu Isuzu Kendo İle
Kuzey Makedonya Yollarında
ANADOLU Isuzu, geleceğin toplu taşıma trendlerine uygun olarak
tasarladığı CNG motora sahip çevre dostu aracı Kendo’nun ilk teslimatını gerçekleştirdi. Şubat ayında
Kuzey Makedonya ile imzalanan
anlaşma kapsamında 6 adet Kendo,
Bitola şehrindeki Rek Bitola Enerji
Santrali’nde hizmet vermek üzere teslim edildi. Rek Bitola Enerji
Santrali’nde düzenlenen teslimat
törenine Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev katıldı. 15 yıl
önce Makedonya pazarına kamyon
kategorisi ile giriş yapan Anadolu
Isuzu, ülkeye ilk otobüs ihracatını
2019 yılında gerçekleştirdi. Anadolu Isuzu, geçtiğimiz yıl Üsküp Havalimanı’ndaki kapasite artışı projesinin bir parçası olarak alınan satın
alma kararı ile 3 adet Citiport’u
TAV Havalimanına ve 4 adet CNG
sistemli Isuzu Citiport aracı ise
Makedonya’nın Prilep Belediyesi’ne
teslimatını gerçekleştirdi.
Anadolu Isuzu’nun akıllı
güvenlik sistemleri ile donatıldı
Anadolu Isuzu’nun 13 metre
uzunluktaki CNG aracı Kendo
bu segmentte Türkiye’de ilk ve
Avrupa’da üçüncü araç olma özelliği gösteriyor. CNG motoruyla
çevre dostu bir yapıya sahip olan
Kendo, şehir içi uzun mesafe ve şehirlerarası kısa mesafelerde (Intercity) taşımacılık için kullanılmak
üzere üretildi. Özellikle personel
ve okul taşımacılığı hedeflenerek

üretilen araç, Coach kategorisine
göre maliyet açısından daha tasarruflu ve bagaj kapasitesi olarak da
onlara yakın bir araç. 7,5 metreküp bagaj hacmiyle rakiplerinden
öne çıkan Kendo, konfor ve fonksiyonellik olarak Coach sınıfındaki
lüks araçları aratmıyor. Anadolu
Isuzu’nun akıllı güvenlik sistemleri
(smart safety) ile donatılan Kendo,
çok fonsiyonlu kadran (cluster) ile
şoför puanlama ve kendi kendine
arıza teşhis (self-diagnostic) ile fark
yaratırken, konforlu sürücü alanı
ve yolcu bölgesi dahil olmak üzere
kendi boyutunda en iyi paketi sunarken sürücüye ve yolculara maksimum konfor ve ergonomik bir
alan sağlıyor.
Kendo, CNG ile çalışan aracın
dramatik oranları, aerodinamik
gövdesi, dinamik led sinyal ve gündüz sürüş lambaları, dijital gösterge paneli ve kullanıcı deneyimi
tasarımı aracın bu yeni ifadesini
destekliyor. Sürücü alanı ve yolcu
bölgesi dahil olmak üzere kendi bo-

yutunda en iyi paketi sunan Kendo
CNG, tüm bileşenlerini maksimum kapasiteyle 13 m uzunlukta
birleştirirken sürücüye ve yolculara ergonomik bir alan sağlıyor.
İdeal yerleşim ile rakipleri arasında
aynı boyut ve kapasitede en geniş
sürücü alanına sahip olan araç, sürücünün konforunu ve ergonomisini sağlamak için farklı direksiyon

simidi ve oturma pozisyonu seçenekleri sunuyor. Standart Kendo
CNG maksimum oturma kapasitesine sahip olsa da orta bölümün
katlanır koltuk kullanımı ile ayakta
durma ve tekerlekli sandalye alanına dönüşme seçeneği bulunuyor.
Araç, servis ve okul otobüsü taşımacılığı için ekonomik ve yeşil bir
çözüm olarak tasarlandı.

İlaç ve
tıbbi malzeme
taşımacılığında
güvenle
ilerlemek için
Thermo King.
Thermo King, Pharma (ilaç) taşımacılığı
söz konusu olduğunda sıcaklığın
korunmasının ne kadar önemli olduğunu
biliyor, tüm soğutucu ünitelerini bu
uzmanlıkla sunuyor.
Sağlıkta güvenle ileri gitmek için,
Thermo King.

7/24 Danışma Hattı 0(212)335 04 15
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Renault Trucks
Elektrikli Modellerde
Seçenekleri Çoğaltıyor
NAKLIYE
şirketlerinin
elektrikli araçlara geçmesine yardımcı olmak için tam
elektrikli Renault Trucks
kamyonlar, 400 km’ye kadar
çalışma menziliyle 3,1 ila 26
ton brüt araç ağırlığı arasında
özelleştirilebiliyor.
Batarya, bir elektrikli kamyondaki en maliyetli bileşenlerden biri olarak ön plana
çıkıyor. Renault Trucks,
maksimum çalışma aralığını
sistematik olarak dahil etmek
yerine müşterilerine gerçekten ihtiyaç duydukları menzili sunmayı tercih ediyor.
Müşterilerin gerçek uygulama
gereksinimlerine göre uyarlanmış bu çözüm, hem yükle-

ri koruyor hem de firmaların
rekabet güçlerini arttırıyor.
Renault Trucks D ve D
Wide Z.E, artık çeşitli menzil opsiyonları ile sunuluyor.
Önceden 50 kWh ile sınırlandırılmış olan bataryalar bulunurken artık araçlar 66 kWh
lityum iyon bataryalar ile de
donatılıyor. Müşteriler, Renault Trucks D Z.E. için beş farklı konfigürasyonda 66 kWh’ya
kadar maksimum altı batarya
grubundan seçim yapabiliyor
ve bu da 400 km’ye kadar çalışma menzili anlamına geliyor.
Renault Trucks Master
Z.E., 3,5 tonluk bir
modeliyle piyasaya sürüldü
Renault Trucks, Master

Z.E. serisini de genişletiyor.
Bu kamyon artık, önceki
versiyon olan 3.1 tona yerine 3.5 tonluk brüt araç
ağırlığı ile sipariş edilebiliyor. Renault Trucks Master
Z.E., 400 kg ek yük taşımasına rağmen 120 km’lik gerçek çalışma menzili sunuyor
ve sadece altı saatte tamamen şarj edilebiliyor.
3,1 tonluk ürün yelpazesi,
üç farklı uzunlukta (L1, L2,
L3) ve iki ayrı yükseklikte
(H1, H2) bulunan iki modelden (panelvan ve düz zeminli
kabin) oluşuyor. 3,5 tonluk
panelvan versiyonu halihazırda piyasada bulunuyor.
Ayrıca 3,5 tonluk Renault Trucks Master Z.E.
tam elektrikli hizmet kamyonu, kısa bir süre sonra
bir boşaltma römorku veya
kaldırma bagaj kapağı olan
yüksek hacimli bir konteyner gibi çok çeşitli ekipmana sahip bir platform kabini
ve şasi kabini ile birlikte satışa sunulacak.

Renault Trucks, dağıtım gamı elektrikli araçlar için daha geniş
batarya seçenekleri sunmaya başladı. Renault Trucks D ve D Wide
Z.E artık 66 kWh bataryaları ile de sunuluyor. Renault Trucks
Master Z.E.’nin, 3,5 tonluk modeli pazara sürülüyor.

RENAULT TRUCKS Z.E. SERISI TEKNIK ÖZELLIKLERI

Renault Trucks Master Z.E.
- Toplam brüt araç ağırlığı
3.1t ile 3.5t arasında
- 57 kW elektrikli motor
- Maksimum tork: 225 Nm
- Maksimum hız: 100 km/h
- Batarya: 33 kWh lityumiyon bataryalar
- NEDC’ye bağlı menzil aralığı: 200 km
- Gerçek uygulama menzil
aralığı: 120 km‘ye kadar
- Şarj : 7 kW AC

Renault Trucks D Z.E.
- Toplam brüt araç ağırlığı: 16t - Ağırlık: 16.7t.
- Mevcut dingil mesafesi: 4,400 mm ve 5,300 mm
- 185 kW elektrikli motor (130 kW kesintisiz güç)
- Elektrikli motorun maksimum torku: 425 Nm.
- Arka aks için maksimum tork: 16 kNm
- İki vitesli şanzıman
- Batarya: Toplamı 200 ila 400 kWh olan lityum-iyon bataryalar
- Gerçek uygulama menzil aralığı: 400 km’ye kadar
- Şarj : 20 kW AC ve 150 kW DC
Renault Trucks D Wide Z.E.
- Brüt araç ağırlığı: 26 t Ağırlık: 27 t.
- Mevcut dingil mes.: 3,900 mm, diğerleri talep üzerine mevcut
- Toplam 370 kW’lik iki elektrik motoru (260 kW kesintisiz güç)
- Elektrikli motorun maksimum torku: 850 Nm
- Arka aks için maksimum tork: 28 kNm.
- İki vitesli şanzıman
- Batarya: 200 ila 265 kWh olan lityum-iyon bataryalar
- Gerçek uygulama menzil aralığı: 180 km’ye kadar
- Şarj : 20 kW AC ve 150 kW DC

Tamamen Yenilenen Isuzu D-Max Pazara İddialı Döndü
DÜNYA’NIN önde gelen
ticari araç üreticilerinden
Isuzu, pick-up segmentindeki iddiasını tamamen yenilenen D-Max güçlendiriyor.
Yeni D-Max, 4 farklı donanım seviyesi ile farklı müşteri
beklentileri ve ihtiyaçlarını
karşılamayı hedefliyor. Isuzu
D-Max’in tamamen yenilenen üçüncü jenarasyonunun
online basın lansmanında
konuşan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan,
Isuzu’nun teknolojik uzmanlığı ve ihtiyaçları öngörme
kabiliyeti ile tamamen yenilendiğini ve D-Max’in sınıf
atladığını söyledi. Arıkan,
yeni model geçişi sebebi ile
pick-up’ta yaklaşık bir yıldır
ara vermiştik ancak yeni DMax ile pazara çok güçlü şekilde geri dönüyoruz. 2002
yılında ilk üretimi gerçekleşen D-Max’in bu yıl üçüncü
jenerasyonu ile karşınızdayız.” diye konuştu.
Tamamen yeniden tasarlanan D-Max eskisinden çok
daha agresif bir görünüme
kavuştu. Yeni ve karakteristik bir yüze kavuşan D-Max
hem iç hem de dış tasarımında ticari araç kalıplarını kıran
modern çizgilere sahip. Araç

Isuzu’nun pickup segmentindeki
temsilcisi D-Max,
4 farklı donanım
seviyesinde 7 farklı
versiyon olarak
pazara sunuldu.
güvenliğini ve sağlamlığını artırmayı hedefleyen iyileştirilmiş şasi, yeni süspansiyon yapısı ve daha büyük frenler ile
birlikte aracın altyapısında da
büyük yenilikler bulunurken
D-Max tüm versiyonları ile
800 mm sudan geçebilme kabiliyetine kavuştu. Yaklaşma,
uzaklaşma açıları iyileşirken
aracın yakıt tüketiminde de
belirgin bir iyileşme sağlandı.
Yeni D-Max’te çok büyük bir değişim yaşandığını

dile getiren Tuğrul Arıkan,
“Tamamen değişen dış ve
iç tasarım, geliştirilen sürüş
konforu ve yeni ileri sürüş
destek sistemleri ile D-Max
yeniden doğdu. Euro 6d emisyon standartlarına uyum
sağlayan yeni D-Max her zamankinden daha çevreci. Geliştirilmiş motoru, iyileştirilmiş tepki süresi, düşük yakıt
tüketimi ve performansıyla

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan
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sunulduğu pazarlarda yeni
D-Max büyük beğeni aldı.
Tasarım çok önemli ancak
araç özellikleri ve donanımı
ile ilgili de önemli değişiklikler var. Tüm versiyonlarda
sunulan 800 mm sudan geçiş
yüksekliği ve 4X4 versiyonlara eklenen diferansiyel kilidi
off-road severler için önemli
bir gelişme. Güvenlik çok
önemli. Adaptif hız sabitleme, arka radar, yağmur ve
ışık sensörü, kör nokta algılama, stereo kamera ve bununla
birlikte sunulan (ADAS) ileri
sürüş destek sistemleri sürüş
güvenliğini yeni bir seviyeye
taşıyor. 9 inç dokunmatik
multimedya, kablosuz Apple
Car Play ve Android Auto
bağlantısı, çift bölgeli dijital
klima diğer akla ilk gelenler.
Tüm bu özellikleri ile D-Max
karakteristik, cesur ve akıllı.
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Müşterilerimizden yoğun ilgi
göreceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.
D-Max’te; Bi-LED farlar,
yeni tasarlanmış ön ızgara,
modern renk kombinasyonları, yan basamaklar, tavan
rayları gibi detaylarla hem
spor hem de agresif bir görünüm hedeflenmiş. 4.2 inch
renkli bilgi ekranı, yumuşak
doku, ince dikiş detaylar, kaliteli iç malzemeler ve yeni iç
trim renkleri ile içi tasarımı

da tamamen yenilenen yeni
D-Max, dokuz farklı renk seçeneği ile sunuluyor.
Donanım özelliklerinin yanında 4 milyon km’ye eşdeğer
testler ile Isuzu’nun sağlamlığına vurgu yapılırken güvenlik konusunda da özellikle VCross donanım seviyesindeki
modelde stereo kamera, arka
radar, trafik işareti tanıma
ve hatırlama, ön çarpışma ve
otonom frenleme, dönüş asistanı, çoklu çarpışma önleyici
fren sistemi, adaptif hız sabitleme, otonom frenleme, şerit
takip sistemi, kör nokta uyarı
sistemi ve uzun far asistanı
gibi bir çok özellik yer alıyor.
Ön ve arka park sensörleri,
dönüş asistanı ve geri görüş
kamerası ve çok daha yumuşak direksiyonu ile şehir içi
kullanımı kolaylaştıran özelliklerle dikkat çeken yeni DMax’te, yenilenen direksiyon
sistemi, süspansiyon sistemi,
kabin bağlantılarının yol tutuşu ve manevrayı kolaylaştırdığı ifade ediliyor.
Yeni D-Max’e merkezi
hava yastığı gibi sınıfında
ilk güvenlik önlemleri de
yer alırken model, Avrupa
Euro NCAP ve Avustralya
ANCAP’ten 5 yıldız aldı.
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Kamyon İnovasyon Ödülü Mercedes’e Verildi
2021 Kamyon İnovasyon
Ödülü
Mercedes-Benz’in
iki elektrikli kamyonu olan
batarya elektrikli MercedesBenz eActros’a ve yakıt hücreli
konsept araç Mercedes-Benz
GenH2 Kamyon’a verildi. 25
ticari araç editörü ve kıdemli
gazeteciden oluşan IToY jürisi,
özellikle açıkça ifade edilmiş
uzun vadeli bir stratejiye dayanan e-mobilite hakkındaki
kapsamlı yaklaşıma dikkat
çekti. Ödül, Daimler Truck
AG Yönetim Kurulu Başkanı ve Daimler AG Yönetim
Kurulu Üyesi Martin Daum
ve Daimler Truck AG’nin
Geliştirme, Satın Alma ve
Çin Bölgesi’nden Sorumlu

Yönetim Kurulu Üyesi Sven
Ennerst’e 30 Kasım 2020’de
dijital ortamda verildi.
Daimler Trucks, ağır sınıf
elektrikli kamyonu şehir içi
dağıtım konseptiyle 2016’da
ilk kez lanse eden üretici oldu.
2018’de Mercedes-Benz eActros prototipinin tanıtımı yapıldı ve aynı yıl kapsamlı müşteri
testlerine başlandı. Seri üretimine 2021’de başlanması planlanan Mercedes-Benz eActros
200 kilometreden fazla bir
menzile sahip olacak. Daimler
Trucks, zorlu uzun yol taşımacılığı için geliştirilen, 1,000
kilometre ve üzerinde menzil
sunan, yakıt hücreli bir konsept kamyon olan Mercedes-

International Truck of the Year (IToY Uluslararası Yılın Kamyonu) jürisi, MercedesBenz’in tamamen elektrikli kamyonlarına
prestijli bir ödül verirken, e-mobilite konusunda
benimsenen kapsamlı yaklaşımı da övdü.

Benz GenH2 Kamyon’u Eylül
2020’de tanıttı. Müşteri testlerine 2023’te ve seri üretime
önümüzdeki on yılın ikinci yarısında başlanması planlanıyor.
Martin Daum, “Yılın Kamyonu Jürisi’nin, MercedesBenz eActros’u ve Mercedes-

Benz GenH2 Kamyon’u
prestijli 2021 Kamyon İnovasyon Ödülü ile takdir etmiş
olmasından onur ve gurur
duyuyoruz. Kelimenin tam anlamıyla yerel CO2 nötr olan,
batarya ve hidrojen bazlı yakıt
hücrelerine dayanan teknolojilere odaklanma stratejisiyle
doğru yolda olduğumuz onaylanmış oldu. Bu kombinasyon
sayesinde müşterilerimize kullanımlarına göre en iyi araç seçeneklerini sunabiliyoruz. Son
yıllarda eActros sayesinde yerel
CO2 nötr şehir içi dağıtımın
mümkün olduğunu gösterdik.
Mercedes-Benz GenH2 Kamyon ile ağır sınıf yakıt hücreli
kamyonlarla, esnek ve zorlu
şartlarda uzun yol taşıma kon-

Ford Otosan’ın dünyanın önemli hafif ticari araçlarından olan Transit’in
tamamen elektrikli ilk versiyonunu üreteceğini duyurmasının ardından,
elektrifikasyonda kilit rol oynamak için yeni bir yatırım yapıyor. Şirket
şu anda Ford’un Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim merkezi olan
Kocaeli tesisinde bir batarya montaj fabrikası inşa ediyor.
ticari aracı olan Transit Custom
PHEV’i üretmeye başladık.
Kısa süre önce, Ford’un tamamen elektrikli ilk ticari aracı olan
E-Transit’i üretme sorumluluğunu aldık ve bu bizim için olağanüstü bir başarıya işaret ediyor.
Tamamen Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanan Batarya Montaj Fabrikamızın inşaatı için çalışmalara başladık. Bu,
Kocaeli tesisimizi Türkiye’deki
ilk ve tek entegre elektrikli otomotiv üretim tesisi yapma yolunda önemli bir adımdır.

eActros’un sürdürülebilir ağır
sınıf dağıtım için çok uygun bir
araç olduğunu ortaya koydu.
Kullanılabilirlik ve performans
açısından geleneksel dizel kamyonlardan hiçbir şekilde geri
kalmıyor. Ancak eActros, seri üretime geçildiğinde, menzil, güç
ve güvenlik gibi konularda mevcut prototipten çok daha üstün
olacak. Seri üretim MercedesBenz eActros, taşıma kapasitesi açısından da geleneksel
Mercedes-Benz Actros ile aynı
seviyede olacak. Mercedes-Benz
eActros, iki ve üç akslı kamyon
olarak piyasaya sürülecek. Daimler Trucks bu kamyonu, rota
analizleri, olası sübvansiyonların kontrol edilmesi, operasyonel filo entegrasyonu desteği ve
uygun şarj altyapısı çözümlerinin geliştirilmesi olmak üzere,
elektrikli mobilite danışmanlık
hizmeti dâhil bütünsel bir ekosistem olarak sunacak.

Tolga Senyücel’e
Doğuş Otomotiv’de
Çifte Görev

Ford Otosan Türkiye’nin
İlk Batarya Üretim
Fabrikasını Kuruyor

TÜRK otomotiv sektörünün
önemli şirketi Ford Otosan,
araçların elektrifikasyonunda
kilit rol oynayacak olan ‘Akü
Montaj Fabrikası’nın 2022 yılında Kocaeli’nde faaliyete geçeceğini duyurdu.
“Bu yatırımla Kocaeli fabrikalarımız, Türkiye’nin ilk ve tek
entegre otomotiv üretim tesisi
olacak” diyen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün,
Ford Otosan’ın artık Ford’un
elektrifikasyon stratejisi doğrultusunda yeni bir aşamaya geçtiğini kaydetti.
Yenigün sözlerine şöyle devam etti: “Ford Otosan olarak
Türkiye’de ticari araç üretiminde önemli sorumluluklar aldık
ve mühendislik birikimimizle
Ford evreninde çok önemli bir
konuma geldik. Otomotiv endüstrisindeki değişime öncülük
etmek için elektrikli araçlara
yatırım yapmaya başladık ve
Türkiye’nin ilk plug-in hibrit

septimizi de sunduk” dedi.
Daimler Trucks bu yıl Eylül ayında, şehir içi dağıtımdan uluslararası uzun yol taşımacılığına kadar araçlarının
elektrikli hale getirilmesi için
benimsediği teknoloji stratejisini açıklayarak, Paris İklim
Anlaşması’nın hedeflerine olan
bağlılığını bir kez daha ifade etmiş oldu. Daimler Trucks’ın,
bu kapsamlı yaklaşımın bir
parçası olarak dünya çapında
yeni modüler platform mimarisi olarak tanıttığı ePowertrain de jürinin takdirini topladı.
Mercedes-Benz eActros:
Şehir içi dağıtıma yönelik,
yerel Co2 nötr alternatif
Mercedes-Benz eActros’un
prototipten seri üretilecek bir
araca dönüştürülmesi sürecinde
müşteri testlerinin sonuçlarından yararlanıldı. Şimdiye kadar
elde edilen sonuçlar, sadece
batarya ve elektrikle çalışan

Bu önemli yatırımla, montajın ötesine geçeceğiz ve kendi
mühendislik yeteneklerimizi
kullanarak donanım ve yazılım
testleri geliştireceğiz. Dolayısıyla bu yatırım hem Ford Otosan
hem de Türkiye için kazanç
olacaktır. Bataryaları da dahil
olmak üzere elektrikli araçların
üretiminin, geniş bir ekosistemde ülke ekonomisine ve ayrıca
sektörümüzün ve yerel tedarikçilerimizin küresel rekabet
gücüne çok olumlu katkı yapacağına inanıyorum.”

Ford Otosan Genel Müdürü
Haydar Yenigün
Batarya üretimindeki
kritik süreçlerden
sorumlu Ford Otosan
mühendisleri
Türkiye’de üretilecek tamamen elektrikli ilk ticari araç
olan Ford E-Transit, 67 kWh,
400 volt lityum iyon batarya
paketi ile 350 km menzile ulaşacak. Entegre bir operasyonun
hedeflendiği yeni batarya montaj fabrikası, son teknoloji üretim çözümleriyle donatılacak.
Fabrikada sekizi montaj hattında, 22’si muhafaza üretim
hattında olmak üzere toplam 30
robot ile otomatik ve esnek bir
üretim yapılacağı bildirildi.
Bataryalar, Ford Otosan tarafından inşa edilen test laboratuvarlarında su ve hava geçirmezlik testleri dahil olmak üzere
sıkı güvenlik testlerine tabi tutulacak. Testler sırasında, batarya paketi şarj seviyesi, paket ve
hücre ısısı ve yazılım açısından
kontrol edilecek.
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DOĞUŞ Otomotiv Scania
Genel Müdürü Tolga Senyücel oldu. 2018 yılından
bu yana Volkswagen Ticari
Araç Genel Müdürü olarak
görev yapan Senyücel, aynı
zamanda Scania Genel Müdürlüğü görevini de üstlenecek. Senyücel, 1 Ocak 2021
tarihinden itibaren görevi
İlhami Eksin’den devralacak.
2013 yılından bu yana Scania
Genel Müdürü olarak görev
yapan İlhami Eksin ise, Doğuş Grubu’nun satın alma
şirketi D-Serve’in CEO’su
olarak kariyerine devam
edecek.Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi’nden mezun olan
Tolga Senyücel, lisansüstü eğitimini National University
San Diego / California’da
tamamladı. 1999 yılında
Doğuş Grubu’na katılan
Senyücel, 2004-2013 yılları
arasında Scania Genel Müdürü olarak görev yaptı.2013
yılından itibaren Yüce Auto
Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş.
(Skoda) Genel Müdürlüğü
görevini yürüttü. Senyücel 2018 yılı Şubat ayından
bu yana Volkswagen Ticari

Araç Genel Müdürü olarak
görevini sürdürüyor.Boğaziçi
Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi’nden mezun olan İlhami Eksin, 1998
yılında Doğuş Grubu’na katıldı. Thermo King ve Scania
Deniz Motorları markalarının Genel Müdürlüğünü
yürüten Eksin, Nisan 2013
itibariyle Scania markasının
da Genel Müdürü olarak görevini yürütmekteydi. Kaynak: Tolga Senyücel’e Doğuş
Otomotiv’de Çifte Görev:
Senyücel Volkswagen Ticari
Araç’la Birlikte Scania’yı da
yönetecek.
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2021 Uluslararası Yılın Kamyonu: MAN TGX
THE International Truck of
the Year Award (IToY) için
atanan jüri üyeleri, yeni MAN
TGX’i 2020 Şubat ayından
bu yana detaylı bir şekilde tanıma fırsatına sahip oldular.
Sürücü rahatlığı için net bir
şekilde düzenlenmiş, tamamen
dijital gösterge cihazları, yeni
ve geniş şekilde ayarlanabilir
çok fonksiyonlu direksiyona
entegre edilmiş sezgisel olarak,
çalıştırılabilen sürüş ve multimedya fonksiyonlarının yanı
sıra MAN SmartSelect sisteminin inovatif, dikkat dağıtmayan
döner düğmeli kontrol fonksiyonu jüriyi etkiledi. IToY jüri
üyeleri, yeni sürücü kabinindeki yaşam koşulları hakkında
da aynı şekilde pozitifti. Test
sürüşleri boyunca, daha da fazla öngörü sergileyen GPS seyir
kontrol sistemi MAN EfficientCruise ve aerodinamik kabin
tasarımı ile birleştiğinde önceki
versiyona oranla yüzde 8,2’ye
kadar daha fazla yakıt tasarrufu
sağlıyor. Yeni MAN TGX’in
Euro 6d güç aktarma organlarının olağanüstü performansı ile

Yeni MAN TGX, “The
International Truck of
the Year 2021 (IToY)
- 2021 Uluslararası
Yılın Kamyonu seçildi.
de hayrete düştüler. Jüri, aynı
zamanda; radar-temelli dönüş yardımı ve şerit değişikliği
destek sistemleri, Lane Return
Assist (Şerite Dönüş Yardımı)
ve trafik sıkışıklıklarında sürüş
yardımı gibi işlevlerle birlikte
yüksek güvenlik seviyesinin de
altını çizdi. Bunun sadece sürücünün üzerindeki baskıyı azaltIToY Başkanı
Gianenrico Griffini

MAN Yeni Nesil
Araçlarıyla
Pazardaki İddiasını
Arttırmayı Planlıyor
MAN Kamyon ve Otobüs
Ticaret A.Ş.’nin ‘Yılsonu Değerlendirme Basın Toplantısı’
düzenlendi. Pandemi koşulları
nedeni ile bu yıl ilk kez online olarak düzenlenen basın
toplantısında, MAN Kamyon
ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına
Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, İkinci El Satış
Direktörü Aydın Yumrukçal,
Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Şinasi Ekincioğlu ile Hafif
Ticari Araç Ülke Satış Müdürü
Cumhur Kutlubay katılarak,
2020 yılı değerlendirmelerini ve
2021 öngörülerini paylaştılar.
MAN kamyon ve çekicilerinin, sahip olduğu özellikler ve
sunduğu avantajlarla 2020’de
lojistikten inşaata, altyapıdan
taşımacılığa birçok sektörün
tercihi olmaya devam ettiğini

kaydeden Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Kamyon Satış
Direktörü Serkan Sara, MAN
araçlarının pandemiye rağmen
yoğun bir rekabete sahne olan
Türkiye kamyon pazarında başarı yakaladığını açıkladı.
Sara: “İthal kamyon pazarında 2019 yılını zirvede
bitiriyoruz”
İthal kamyon pazarında
2019 yılını lider kapattıktan
sonra 2020 yılını, yeni nesil
kamyonların dünya lansmanıyla karşıladıklarını söyleyen Sara,
şunları söyledi: “Kusursuz ve
tamamen yenilenmiş yeni nesil
MAN kamyon jenerasyonu, bu
senede öncü teknoloji, üstün
performans, düşük yakıt tüketimi, yardım sistemleri ve sürücü
odaklı dijital ağ sistemleri ile
standartları belirlemeye devam
etti. Bu yeni gelişmelerin ışığın-

makla kalmayıp, yolu kullanan
diğer insanların güvenliğine de
önemli katkı yaptığına dikkat
çekti. Ayrıca ticari araç sektöründe türünün ilk örneği olan,
elektronik mimarisiyle sağladığı yüksek seviyeli bağlanılabilirlik özelliğiyle ve bununla ilgili
dijital hizmetler yelpazesiyle de
MAN TGX, IToY uzmanları
üzerinde etki yarattı.
Ödül törenindeki konuşmasında jüri kararını da özetleyen IToY Başkanı Gianenrico
Griffini, “Yeni MAN TGX,
sürücü konforu, yakıt tasarrufu, bağlanılabilirlik ve insanmakine arayüzü açısından ileri
doğru atılmış büyük bir adımı
temsil ediyor. Bu nedenle, yeni
MAN TGX’in neden Truck of
the Year 2021 seçildiğine dair
hiçbir şüphe yok. O, bugünün
ve yarının ulaştırma ihtiyaçlarını karşılayan, geleceğe yönelik
bir kamyon” dedi.
The International Truck of
the Year ödülü her yıl, son 12
ay içinde piyasaya sürülmüş ve
karayolu taşımacılığının sürdürülebilir gelişimine en büyük

katkıyı yapmış kamyona veriliyor. Değerlendirme kriterleri
arasında ise, teknik anlamda
yaratıcı fikirler ve iyileştirmelerin yanı sıra genel maliyet
verimliliği, güvenlik ve çevre
korumaya katkıda bulunan
inovasyonlar da yer alıyor.
Taşıma şirketlerine ve
sürücülere odaklı
MAN Truck & Bus, Şubat
2020’de, yeni MAN kamyon neslini ilk kez görücüye
çıkardı. Radyatör ızgaraları
üzerinde aslan figürü olan bu
yepyeni kamyonlar, yazın ilk
dönemlerinden bu yana tüm
Avrupa’da yeni sahiplerine
doğru yola koyuldu. Kavramsal geliştirme süreci başlar
başlamaz, MAN yeni kamyon
için 300 ulaştırma firması
ve 700 sürücüden ihtiyaçları
konusunda geri bildirim istedi. Bu geribildirimler de yeni
MAN Kamyon Neslinin tasarımında kullanıldı. Sonuç olarak; yeni araçlar, bu firmaların
operasyon ve maliyet etkinliği
açısından ihtiyaçlarını çok daha tutarlı şekilde karşılar hale

da müşteri organizasyonlarını
planladığımız sırada pandemi
süreci başladı. Çin’de başlayarak, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19, başta insan sağlığı ve
psikolojisi olmak üzere her şeyi
baştan aşağıya etkiledi. Taleplerin düşüşü ile birlikte üretimdeki mecburi azalmalar, 2020 yılına iyi başlayan ağır ticari araç
pazarında özellikle ikinci çeyrekte düşüşlerin yaşanmasına
neden oldu. Karantina dönemi
ile birlikte iş yapış şekillerinin
değişmesi, alışılagelmiş süreçlerin dışına çıkılması, belirsizliği
ve küresel ekonomide daralmaları beraberinde getirdi.
Koronavirüs ile birlikte dünya ekonomileri durma noktasına gelirken, lojistik sektörü de
tam aksine durmaksızın artan
bir yoğunlukla faaliyetlerine
devam etti. Yıllardır yavaşlama
eğiliminde olan lojistik sektöründeki yeni yatırımların yanı
sıra bu süreçte atılan bu olumlu adımlar, kur etkisine rağmen
talebi artırdı. Pandemi sürecinde üretim kısıtlamalarının da
yaşandığı ilk yoğun dönem atlatıldıktan sonra tam zamanlı
üretime başlayan MAN, lojistik sektöründe artan talebe hızlı bir şekilde cevap verdi. Mart
ayı sonunda yüzde 7,6 olan
çekici segmentindeki pazar payını Ağustos ayı sonunda yüzde
1,3 artırarak, yüzde 8,9’lara çıkardı. Yaşanılan tüm olumsuz
gelişmelere rağmen ağır ticari
araç pazarı da 2019 yılı sonu
beklentilerine uygun olarak,

kasım ayı sonunda yüzde 130’a
yakın genişleme gösterdi.
2021 Yılında kamyon pazarı
büyümeye devam edecek
Genişleme sürecinin önümüzde süreçte de devam edeceğine inandıklarını söyleyen Sara,
2021 yılına, virüse karşı geliştirilen farklı aşı alternatifleri gibi
umut verici gelişmelerle başlandığını belirterek, “Bu olumlu
gelişmelerin ışığında özellikle
yılın 2. çeyreğinin sonunda ülkemizde de pandeminin etkisinin
azalacağını düşünüyoruz. Tabi
bu da, hem bekleyen önemli
yatırım projelerinin yeniden
hızlanmasına hem de müşteri
alımlarının yeniden artmasına
pozitif katkı yapacaktır. Beklentimiz, 2020’nin önemli bölümünde durma noktasına gelen
inşaat projelerinin 2021’de yeniden hızlanması ve yeni alımlarla
12 ton üzeri kamyon pazarının
2021’de, yüzde 15-20 daha büyüyeceği yönündedir” dedi.
MAN TGX’in, “International Truck of the Year 2021
- Yılın Kamyonu” ödülüne layık görüldüğünü de sözlerine
ekleyen Sara, MAN TGX’i,
yılın son çeyreğinde müşterileriyle buluşturduklarını ve
Türkiye’nin en önemli lojistik
firmalarından Eyüp Lojistik,
Erhanlar Lojistik ve Egelim
Lojistik’e yeni araçların teslimatını yaptıkların ve olumlu
tepki aldıklarını açıkladı.
Hafif ticaride yük taşıma
modelleri pazarı dengeledi
MAN Kamyon ve Otobüs
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geldi. Sürücüye eşsiz bir çalışma yeri ergonomisi, kapsamlı
güvenlik ve dinlenme sürelerinde mükemmel rahatlatıcı
bir ortam sundu.
En başından beri amaç;
‘artan yük hacmi’, ‘giderek
daha da sıkılaşan CO2 kuralları’, ‘artan sürücü ihtiyacı’ ve
‘lojistik süreçlerin dijitalleştirilmesi’ gibi karmaşıklaşan
güçlüklerin oluşturduğu arka
plana karşın, sürücülerin ve
lojistik firmalarının yüklerini
mümkün olduğu kadar üzerlerinden almaktı. Yeni MAN
kamyon nesli, bunu sürücü
oryantasyonu, etkinlik, güvenlik ve teknik sürdürülebilirlik

açısından olağanüstü ürün
kalitesiyle başardı. MAN, sadece bununla kalmayıp, aynı
zamanda aracın istenilen kullanımına göre uygun şekilde
donatılmış yeni ürün mantığı,
çok geniş bir yelpazedeki uygulamalarda ve kurumlardaki
yılların endüstri uzmanlığını
da araca yansıttı. Bir müşteriyle temas kurulduğu andan
itibaren güçlü ve yetkin bir ortak olarak, destek konusunda
da standartları belirledi. Yeni
MAN kamyon nesli, etkileyici MAN servis ağı ve optimal
araç kullanılabilirliği için, inovatif dijital uygulama hizmetleriyle birleşti.

Ticaret A.Ş. Hafif Ticari Araç
Ülke Satış Müdürü Cumhur
Kutlubay ise toplantıda yaptığı açıklamada TGE araçlarının yolcu taşımacılığına uygun
modellerinde
pandemiden
dolayı büyük bir durgunluk
yaşandığını açıkladı. Yük taşımacılığa yönelik panelvan
ve şasi modellerinde artan satış ile bu açığı kapattıklarını
vurgulayan Kutlubay, 2020
hedeflerine bu şekilde ulaştıklarını kaydetti.
Seyahat otobüsü pazarı
yüzde 50 büyüdü
Küresel salgına rağmen Tür-

daha büyük bir pazara doğru
gidiyoruz. Bu yılda da seyahat
otobüsü sektöründe birçok önemli filoya siparişlerini teslim
ederek, 2020‘yi 99 adet seyahat
otobüsü satışıyla tamamladık.
Bu yıl pandemiye rağmen büyüyen seyahat otobüsü pazarında MAN olarak pazar payımızı artırarak, yüzde 21‘lik
orana ulaştık” dedi.
İkinci elde çekiciye
büyük ilgi
MAN TopUsed Türkiye’nin, 2020 yılında kamyon/
çekici grubu satışlarında bir
önceki yıla göre yüzde 60’lık

kiye seyahat otobüsü pazarının
2019 yılındaki toplam satış
adedine bu yılın ilk 7 ayında
ulaştığını kaydeden MAN
Kamyon ve Otobüs Ticaret
A.Ş. Otobüs Satış Direktörü
Can Cansu, “Kısıtlamalar kapsamında uzun bir süre sağlımızı korumak için şehirlerarası
yolculuk yapmadık, yapamadık. Tüm bu gelişmelere rağmen Türkiye Seyahat Otobüsü
pazarı 2019 yılındaki toplam
satış adedini, 2020 Temmuz
ayı sonunda yakaladı. Şu an
için 2019 yılına göre, yüzde 50

bir artış sağladığını belirten
MAN Kamyon ve Otobüs
Ticaret A.Ş. İkinci El Satış
Direktörü Aydın Yumrukçal,
2020 yılındaki satışların yüzde 75’ini çekici segmentinin
oluşturduğunu açıkladı. İnşaat grubu ve damperli araçlara
olan ilginin ise, yılın genelinde düşük seyrettiğini belirten
Yumrukçal, inşaat grubu satışlarını oluşturan yüzde 25’in
önemli bir kısmını MAN’ın
global bağlantıları sayesinde
ihraç edilen araçlar oluşturduğunu vurguladı.

TİCARİ ARAÇLAR

Scania’dan Yılsonu Atağı
KASIM ayında 16 ton üzeri
araç segmentinde toplamda
1.684 adetlik satış gerçekleşirken Scania Kasım ayında
gerçekleştirdiği 151 adetlik
satış ile yüzde 8,97’lik Pazar
payına ulaştı.
Ocak-Kasım dönemi gerçekleşen 13 bin 410 adetlik satıştan
1.014 adedini gerçekleştiren
Scania toplamda yüzde 7,6’lık
pazar payına ulaşmış oldu.
Scania Türkiye Satış Müdürü Bayazıt Canbulat 2020 yılı
Ocak-Kasım döneminde Pazar
bir önceki yıla göre yüzde 126
büyüme gösterirken aynı dönem içinde Scania’nın, yüzde
163 oranındaki artış ile pazarın
üstünde büyüme gerçekleştirdiğini iletti.

Scania Türkiye Satış Müdürü
Bayazıt Canbulat
Yurtiçi müşterisine
özel çekici “Anatolia”
Scania Türkiye Ürün Birim
Yöneticisi Cem Güney Özdemir, 2020 model yılı araçlarında tanıtılan Style, Dynamic ve
Dream paketlerinin yanı sıra

2021 model yılı araçlarda yurtiçi müşterilere özel ‘’Anatolia’’ paketini devreye alacakları
bilgisini paylaştı.
Aracın genel özelliklerini
anlatan Özdemir “Anatolia donanım paketi ile öncelikli olarak kendi araçlarına sahip olan
yurtiçi müşterilerimizi hedefliyoruz. Mevsimsel ve bölgesel
olarak değişiklik gösterebilen
yük, yol ve yükleme şartlarına
uygun olan aracı ulaşılabilir fiyatla müşterilerimize sunmayı
planlıyoruz’’ şeklinde konuştu.
Anatolia donanım paketinde müşterilere sunulacak aracın R885 yüksek mukavemetli
diferansiyel ile gerektiğinde
kısa süreli yol dışı kullanıma da
imkan vereceğini belirten Öz-

demir, çelik ve 40 mm çıkıntılı
üç parçalı tamponun ise estetik
görüntüsünün yanında dayanıklılık sağlayacağını da ekledi.
Scania Filo ve Özel Satışlar
Yöneticisi Volkan Kahya “Anatolia” donanım paketinin
Scania Filo ve Özel Satışlar
Yöneticisi Volkan Kahya

müşterileri isteklerinin analiz
edilerek müşterilerle beraber
terzi usulü üretildiğini belirterek, farklı iş gruplarına hitap eden Anatolia donanım
paketinin bu özelliği nedeniyle ileride 2.el satışlarında
da yoğun talep göreceğinin
altını çizdi.

Temsa’da Konkordato Süreci Sona Erdi
Geçtiğimiz Ekim ayında Ziraat Bankası liderliğinde oluşturulan bankalar konsorsiyumu ile
‘Finansal Yeniden Yapılandırma’ konusunda anlaşan Temsa, konkordato sürecinden kendi
isteğiyle feragat etti. Temsa’nın konkordatodan çıkış için yaptığı başvuru ilgili mahkeme
tarafından kabul edildi.
TÜRKIYE’NIN önde gelen
sanayi şirketlerinden Temsa
Ulaşım Araçları’nın (Temsa)
konkordatodan çıkışı resmiyet kazandı. Adana 1. Asliye
Ticaret Mahkemesi’nin 25
Aralık 2019 tarihli kararı
ile konkordato sürecine giren
Temsa, geçtiğimiz günlerde
finansal olarak sağlıklı bir
yapıya kavuşması nedeniyle
kendi isteğiyle bu süreçten
feragat etmiş ve ilgili mahkemeye başvuruda bulunmuştu. Mahkeme, 11 Aralık
2020 tarihinde verdiği kararla Temsa’nın konkordato
sürecinin sonlandırılmasına
hükmederken,
geçtiğimiz
günlerde hisseleri Sabancı
Holding - PPF Group ortaklığına devredilen Temsa için
de yeni bir dönem başlamış
oldu. Temsa, geçtiğimiz ekim
ayında Ziraat Bankası liderliğinde oluşturulan bankalar
konsorsiyumu ile ‘Finansal
Yeniden Yapılandırma’ ko-

nusunda anlaşmaya varmıştı.
Konkordato sürecinin geride
kalmasıyla birlikte ilgili anlaşma da resmen yürürlüğe
girmiş oldu.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Temsa
CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, söz konusu karardan büyük memnuniyet

duyduklarını ifade ederken,
“Temsa sadece bir otomotiv
şirketi değil aynı zamanda
50 yılın üzerinde tecrübesiyle Türk sanayisiyle özdeşleşmiş, Türkiye ekonomisinin
bugüne kadar yetiştirdiği en
kıymetli markalardan biri.
Yeni ortaklık yapısıyla birlikte, Temsa’nın bir an önce

bu süreci geride bırakması,
sağlıklı ve sürdürülebilir bir
finansal yapıya kavuşması,
tedarikçilerine ve iş ortaklarına olan yükümlülüklerini
eksiksiz yerine getirebilecek
bir bilançoya sahip olması
birincil hedefimizdi. Bunun
için de konkordato sürecinin
tamamlanmasına daha uzun

süre olmasına rağmen, kendi isteğimizle başvurumuzu
yaptık ve bugün itibarıyla bu
süreci tamamen geride bıraktık” ifadelerini kullandı.
Temsa’nın
geçtiğimiz
günlerde tamamlanan hisse devir anlaşmasıyla Sabancı Holding ve Skoda
Transportation’ın da çatı şirketi olan PPF Group ortaklığına geçtiğini hatırlatan Tolga Kaan Doğancıoğlu gelecek
hedeflerine ilişkin de şunları
kaydetti: “Konkordato sürecinin resmen sona ermesini,
Temsa’nın eski parlak günlerine dönüşünün ilk adımı
olarak görüyoruz. Sabancı
Holding-PPF Group ortaklığının verdiği güç ve bilgi birikimiyle, Temsa’nın küresel
rekabetin en üst seviyelerinde
yer almasını sağlayacak bir
organizasyon yapısını hayata
geçiriyoruz. Dünyada ulaşımın geleceğini şekillendiren

Teslimatlar devam ediyor
Scania bayileri yıl boyunca
ses getiren teslimatlarına Kasım ayında da devam ederek
Boytrans, Derin Tarım ve Süt
Ürünleri, Evolog ve Ulu Uluslararası Nakliyat gibi sektörde
tanınmış firmalara teslimatlar
gerçekleştirdiler.

Temsa CEO’su
Tolga Kaan Doğancıoğlu
akıllı şehirler ve elektrikli
araçlar konusundaki deneyimimizi ve sanayi gücümüzü
dünyanın dört bir yanına
ihraç ederken, kendi bataryalarımızı yerli imkânlarımızla
üretmeye başlamanın gururunu yaşıyoruz. Kârlı, sürdürülebilir ve küresel bir büyüme
stratejisiyle, Temsa’yı özellikle yurt dışı pazarlarda çok
daha etkin bir şirket haline
getireceğiz.”

Tamamen Yenilenen Volkswagen Caddy Şubat’ta Türkiye’de
ÇOK yönlü özellikleriyle sevilen Caddy’nin beşinci nesli,
binek araç beklentilerine de cevap veriyor. MQB platformunda üretilen ilk Caddy olması
nedeniyle tamamen yeniden
tasarlanan model, iç mekan ve
yükleme alanlarındaki önemli
artış, yeni teknolojileri, konfor
ve güvenlik özellikleriyle dikkat
çekiyor.Yeni Caddy Şubat ayında Türk tüketicilerle buluşacak.
Yeni Caddy, bugüne ka-

VW Ticari Araç modellerinden olan ve markanın yeni binek araç modellerinin üretildiği MQB platformunda üretilen ilk hafif ticari araç olan
Caddy’nin beşinci nesli Şubat’ta Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.
darki en dijital Caddy olarak
dijitalleştirilmiş yüksek teknolojiye sahip ön konsol ve
genişletilmiş iç mekanın etkisiyle daha konforlu. Gösterge
paneli ve kontrol elemanları
tamamen yeniden tasarlanan
Yeni Caddy’de, donanım sevi-
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yesine bağlı olarak 6,5 inçten,
8,25 inç ekrana kadar değişen
multimedya sistemleri standart
olarak sunuluyor.
Yeni Caddy Türkiye’de
122PS güç ve 320Nm tork sağlayan 2.0 litrelik dizel bir TDI
motorla satın alınabilecek.

Yeni Caddy’de sunulan sürüş destek sistemleri arasında;
eCall, Şerit Takip Asistanı,
Ön Bölge Asistanı, Direksiyon
Yardımcı Asistanı, Geri Manevra Asistanı, Park Asistanı,
Adaptif Hız Sabitleyici ve Kör
Nokta Uyarı sistemi yer alıyor.

YAN SANAYİ

2020 Ağır Ticari Lastik Pazarının Lideri Brisa
BRIDGESTONE, Lassa ve
Dayton markalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri Brisa,
düzenlediği çevrimiçi bir toplantıyla gazetecilerle bir araya geldi. Ev sahipliğini Brisa
Pazarlama Direktörü Evren
Güzel’in yaptığı toplantıda
pazarda her 3 lastikten birinde Brisa çatısı altındaki lastiklerin tercih edildiği açıklandı.
Küresel pazarla ve Türkiye
pazarıyla ilgili bilgi aktaran
güzel, pandemi sürecinin etkisiyle, 2020 yılını yüzde 11
düşüşle 182 milyon adet ile
kapatması öngürülen Dünya ağır ticari lastik pazarının
gelecek 5 yılda toparlanarak
yıllık bazda yüzde 4 artışla
227 milyon adede ulaşacağının öngörüldüğünü açıkladı.
Güzel, Türkiye’nin Doğu Avrupa bölgesi dahil edildiğinde
Rusya’dan sonra 2. en büyük
ticari araç parkına sahip olduğu ve Türkiye’de ağır ticari
lastik pazarının 2020 yılında
yaşanması öngörülen yüzde 7
daralmaya rağmen önümüzdeki 5 yıl içinde yıllık bazda
yüzde 3 büyüme ile 2,4 milyon adede ulaşması beklendiğini kaydetti.
Salgına yönelik olarak önlemleri çok hızlı alarak TSE
standartlarında
Kovid-19
Belgesi alan ilk lastik şirketi
alan marka olduklarını açıklayan Güzel, son kullanıcı-

ların geldiği noktalarda da
bayileriyle yakın bir şekilde
çalıştıklarını belirtti. Sektördeki trendlerle ilgili de konuşan Güzel, “Pandeminin de
etkisiyle otomotiv sektörü,
elektrikli ve otonom araçlar
ile bağlanabilirlik teknolojileri etrafında yeniden şekillenirken ticari araçlarda
rota optimizasyonu, platooning gibi teknolojiler hızla
önem kazandı. Filoların tüm
operasyon maliyetlerini aşağı
çeken ürün ve hizmetler, pazarda her zamankinden daha
fazla talep görüyor. Bu süreçte çevik iş modelleri ve yeni
nesil teknolojilerden faydalanma anlamında önemli deneyimler kazanan Brisa, yeni
normalin mobilite açısından
getirdiği dönüşüme öncülük
etmeye hazırlanıyor. Bu süreçte toplam maliyete odaklanma artacak” dedi.
Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel; “Brisa olarak, uzun yıllardır, ortağımız
Bridgestone’un bilgi birikiminden de beslenerek, trendleri yakından takip ediyor ve
lastiğin ötesinde hizmetler
sunmaya odaklanıyoruz. Müşterilerimiz daha akıllı hizmet
ve çözümler bekliyor. Filo
müşterilerimiz ise değer odaklı, kapsamlı hizmetleri tercih
ediyor. Lastiğin teknik özelliklerinden beklentiler de gi-

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, ağır
ticari ürün grubunda 2020 yılında güçlü bir
performans sergiledi. Filolara sunduğu ürün
ve hizmet çeşitliği ile lider olan Brisa, pazarda
her 3 lastikten birinde tercih edildi.

Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel

derek değişiyor. Yakıt verimliliği, daha uzun ömür, düşük
yuvarlanma direnci, sıkı yol
tutuş müşterilerimizin temel
beklentileri haline gelmeye
başladı. Kilometre başına maliyetin de önem kazandığını
görüyoruz. Brisa olarak, lastiğin ötesinde akıllı hizmetlerimiz, yenilikçi çalışmalarımızla
bu alanda da liderliği üstleniyoruz. Bu yıl Profleet Filo Çözümlerimizi 4 farklı pakette
sunmaya başladık. Ürün,
hizmet, ödeme ve Dijital Filo
paketleri. Pandemi sürecinde
de Dijital Filo çatısı altında,
sektörde ilk olan uygulamalara imza attık.” diye konuştu.
100 Araçlık filoda yılda
2 milyon TL tasarruf
Güzel, sözlerine şöyle devam etti: “Ticari araç lastikleri sektöründe ‘Profleet’
hizmetlerimizle ‘360 derece
danışmanlık’ sunuyoruz. Filo
müşterilerimizin lastiklerini
anbean izliyoruz. En büyük
hedefimiz; detaylı analiz ve
yönlendirmelerimiz sayesinde

filo müşterilerimizin operasyonlarını sorunsuz bir şekilde yürütmelerine yardımcı
olmak. Raporlamalarımızla
verimliliklerine ve nitelikli büyümelerine katkıda bulunmak.
Profleet adı altında sunduğumuz tüm hizmetler bir araya
geldiğinde filolara, iş ortaklarına ve Türk ekonomisine
ciddi katkılar sağlıyor. Tüm bu
hizmetlerden faydalanan 100
araçlık bir filonun yıllık ortalama kârı 2 milyon TL.”
Türkiye’deki en iyi filo hizmet çeşitliliğine ve her müşteri segmentine uygun hizmet
gamına sahip olduklarına değinen Güzel, “Toplam 15 bin
354 kayıtlı filo müşterimiz
var. 94 kişilik Profleet saha
ekibimiz ile bugüne kadar
3,5 milyon km yol kat ederek
dünyayı 100 kere turladı, toplam 4 milyon lastik ölçümü ve
243.286 müşteri ziyareti gerçekleştirdik.” diye konuştu.
Sektörde bir ilk
Dijital Filo - TPMS
Brisa’nın her ticari araç

Şekercan Lojistik Lastikte
Continental’i Seçiyor

tanıması olduğunu söyleyebiliriz. Sürücülerimiz bize yaptıkları geribildirimlerde lastik
sıcaklık ve havalarını sürekli
aracı durdurup kontrol etmek
yerine ekranda görmenin rahat hissettirdiğini söylüyorlar.
Sistemin gerekli durumlarda
kendilerini
uyarmasından
oldukça memnunlar, yolda
zaman kaybı yaşamadan, güvenle ilerliyorlar. Lojistik sektörünün en büyük gideri olan
lastik kayıplarından bu sistem
sayesinde kurtulduk.”
ContiPressureCheck ile filoların yanında yer aldıklarını
söyleyen Continental Türkiye
Ticari Operasyonlar Direktörü Egemen Atış ise şunları
söyledi: “Dünyanın en büyük
uluslararası lastik ve orijinal
ekipman tedarikçisi Continental olarak ileri teknoloji
ürünlerimizle müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine
yanıt veriyoruz. Lastiklerimiz
farklı araçlar, iklimler, yol koşulları, müşteri ve sürücülerin
ihtiyaçlarını karşılamak üzere
geliştirildi.
Geliştirdiğimiz
teknolojilerle lastik verimliliğinin artmasını ve güvenli sürüş deneyimini hedefliyoruz.’’

100’e yakın filosuyla yılda
ortalama 7 milyon 200 bin
km yol yapan Şekercan Lojistik, Türkiye’nin önde gelen
kuruluşlarının soğuk zincir,
gıda, ilaç ve dondurulmuş ürünlerini Continental’in ileri
teknoloji lastiklerinin yol arkadaşlığı ile tam zamanında
teslim ediyor.
Filolarındaki araçlarında
kullandıkları lastik ömrünün
ve yol tutuşunun kendileri için
çok önemli olduğunu söyleyen Şekercan Lojistik Müdürü Ercan Şeker, “Araçlarımızda kullandığımız lastiklerin
uzun ömürlü olması, yakıt tasarrufu ve sürüş güvenliği sağlaması bizim için çok önemli.
Sürücülerimiz HDR2 ED lastiklerinin fren ve ıslak zemin
performansından
oldukça
memnun. Kullanmış olduğumuz diğer lastiklere göre daha
kararlı yol tutuşu sağladığını
ve sürüşlerinde konforu en üst
seviyede yaşadıklarını bildiriyorlar. Continental HDR2

ED lastikleri, filo olarak tüm
beklentilerimize en iyi şekilde
yanıt veriyor. Sağladığı diğer
hizmetlerle de zamandan tasarruf sağlıyor. Bu da işimizin
aksamaması anlamında bize
güç veriyor” diyor.
“Sürücülerimiz
ContiPressureCheck ile
yolda kendilerini
güvende hissediyor”
Continental’in
lastik basınç kontrol sistemi
ContiPressureCheck’in işleri-

ni geliştirmede ve maliyetleri
azaltmada kendilerine büyük
fayda sağladığını söyleyen Ercan Şeker şöyle devam ediyor:
“ContiPressureCheck ile lastiklerimiz her zaman doğru
ve stabil basınçta olduğu için
hem lastiklerimizin ömürleri
uzadı hem de yakıttan tasarruf
ediyoruz. Şekercan Lojistik
olarak bu sistemin en önemli
özelliğinin lastiğin ani hava
kayıplarında sürücüyü uyararak erken müdahale şansı

Şekercan Lojistik Müdürü Ercan Şeker
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segmentine uygun dijital
hizmet gamı Dijital Filo’nun
tüm dijital filo hizmetlerine
mobil aplikasyon ile ulaşıp
lastikleri, aracın altına takıldığı andan itibaren ömrü
boyunca takip edebildiğini de
hatırlatan Güzel, hazırlıklarını yaptıkları yeni hizmetten
de bahsetti. Lastik Basıncı
Ölçme Sistemi ve Telematics
hizmetleri bir arada sunacaklarını bildiren Güzel,
“Brisa, Filo araçlarının
konum, arıza, mekanik bilgilerini ve sürücü davranışını raporlayan Telematics
sistemleri ile lastik basınç
ve sıcaklığını ölçen TPMS
hizmetlerini tek çatı altında
toplayan ilk şirket oluyor.
Brisa, yerli yazılım ile bu hizmetleri 2021 yılında devreye
almayı planlıyor. Dijital Filo
- TMP+ lastiğin ilk günden
ömrünü tamamlayana kadar
geçen sürede adım adım takibini sağlıyor. Bu sistem ile
lastik ve servis harcamalarının yönetimi, kayıp-çalıntı
lastiklerin tespiti, tüm filo sistemlerine entegre olabilen ve
özelleştirilebilen servis mo-

dülü, filoya özel projeksiyon
raporları sunuluyor” dedi.
Filofix’ten Pratik Yol
Yardım
Brisa’nın 2020’de, sahadaki başarılı uygulamalarından
biri olan Filofix yol yardım
hizmetinin çok daha gelişmiş
versiyonunu kullanıma açtığını da sözlerine ekleyen Güzel, yolda bir sorunla karşılaşan Brisa müşterilerinin ister
yurt içinde ister Avrupa’da
Dijital Filo mobil uygulaması
sayesinde tek tuşla bu yardıma ulaşabildiklerini belirtti.
Bandag 2020 yılında
110 bin lastik kapladı
Bridgestone çatısı altındaki Bandag ile lastik kaplama
çözümü sunduklarını hatırlatan Güzel, “2020 yılında
110 bin lastik kaplayarak her
3 lastik kaplama hizmetinden
1’inde tercih edildi. Brisa filo
müşterilerinin yüzde 30’una
kaplama hizmeti veriyor. Son
5 yılda 600 bin lastik kaplama
hizmetiyle 420 milyon TL
tasarruf sağlayarak, müşterileriyle birlikte hem ekonomik hem de çevresel bir fayda
oluşturdu” dedi.

Goodyear Lastikleri
T.A.Ş Grup
İletişim Müdürü
Selen Muratoğlu Oldu
OTOMOTIV sektöründe güçlü bir deneyime sahip olan Selen Muratoğlu,
Goodyear Lastikleri T.A.Ş
Grup İletişim Müdürü olarak şirketin tüm iletişim faaliyetlerinden sorumlu olacak. Goodyear Türkiye’nin
marka, kurumsal iletişim,
kamu ve basın ilişkileri faaliyetlerine liderlik edecek
olan Muratoğlu, şirketin
iç iletişim çalışmalarını da
yönetecek.
Selen Muratoğlu, Goodyear ailesine katılmadan önce Michelin Lastikleri Tic.
A.Ş bünyesinde Kurumsal
İletişim ve Medya İlişkileri Müdürü olarak 2010
yılından bu yana görev
almaktaydı. Bu deneyimi
öncesinde ise Hayat Kimya ve Citroen’de kurumsal
iletişim, satış ve pazarlama
alanlarında görev aldı.

İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunu
olan Selen Muratoğlu, University of California San
Diego Pre-MBA ve Marmara Üniversitesi Ürün Yönetimi ve Pazarlama Yüksek
Lisans derecesine sahip. İyi
derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.
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Iveco Otomotiv’den Köner’e
19 Adet S-WAY Çekici
IVECO’NUN
İstanbul
yetkili satıcılarından Iveco
Otomotiv satışını gerçekleştirdiği 19 adet S-WAY
AS440S48 T/P çekiciyi Köner Nakliyat’a teslim etti.
Teslimat törenine Iveco
Otomotiv adına genel müdür Rüştü Başargan, ağır
vasıta satış müdürü Çayan
Tubay, Iveco OK Trucks
müdürü Haluk Korucan,
OK Trucks satış temsilcici
Barış Gülmez katılırken Köner adına firma sahibi Aydın
Köner katıldı.
Aydın Köner araçları
ağırlıklı olarak uluslararası
nakliyede kullanacaklarını,
S-WAY’i yeni kabini, ekonomik kullanım koşulları, ve
Iveco Otomotiv’in güçlü satış
sonrası desteği için tercih ettiklerini ifade etti.

Iveco Otomotiv genel
müdürü Rüştü Başargan da
Köner’i satış sonrasında yalnız bırakmayacakları ifade ederek bu işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Trabzon’a 8 Adet
S-WAY çekici
Iveco’nun 2020 yılında
satış faaliyetine başlayan
Trabzon yetkili satıcısı 8 adet
S-WAY AS440S48 T/P çekiciyi Ata Petrol İnşaat’a teslim etti.

Geçmişi 1950’li yıllara dayanan Ata Petrol İnşaat, bugün inşaat sektörünün önemli oyuncularından biri olarak
Türkiye’nin farklı illerinde
faaliyet gösteriyor. Grubun
2003’lerde başlayan yatırımları petrol, yap-sat, dere ıslahı, HES, toplu konut vb. hizmetlere kadar uzanıyor.
Trabzon’da
Armutçuoğlu’nun yeni tesisi önünde
gerçekleşen törene firma sahibi Ali Haydar Baş, Iveco

Bölge Satış Müdürü Deniz
Çetinkaya,
Armutçuoğlu
SSH Müdürü Ali Armutçu,
Armutçuoğlu satış danışmanı
Akın Cesur, İpek İnan katıldı.
Ali Haydar Baş daha önce
filolarında Iveco çekici bulunmadığını, yeni aracı dikkat çeken kabinini beğendikleri için ve yakıt ekonomisi
konusunda olumlu yorumlar
aldıkları için tercih ettiklerini
ifade etti.
Iveco adına Deniz Çetin-

kaya da Armutçuğlu’nun yeni yapılanması ile artık daha
güçlü olduğunu, satış sonrasında da ATA’ya en iyi hizmeti vereceklerine inandığını
ifade etti.
Iveco Otomotiv’den Fırat
Taşımacılık’a 3 S-WAY
Iveco’nun İstanbul yetkili

satıcılarından Iveco Otomotiv satışını gerçekleştirdiği 3
adet S-WAY AS440S48 T/P
çekiciyi Fırat Uluslararası
Taşımacılık’a teslim etti.
Teslimat törenine Iveco
Otomotiv adına Ağır Vasıta
Satış Müdürü Çayan Tubay
ve Ağır Vasıta Satış Danışmanı Mete Geçör katılırken
Fırat Uluslararası Taşımacılık adına Filo operasyon
Müdürü İsa Akıncı ve İhracat
Müdürü Gökhan Buhurcu
katıldı. İsa Akıncı, özellikle
yakıt ekonomisi ve yenilenen
kabinin modern görünümünün yatırım kararlarında etkili olduğunu söyledi.

Tırsan Boytrans Lojistik’e 50 Adet Treyler Teslim Etti
BOYTRANS Lojistik yaptığı son yatırımla filosunu
50 adet Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS
X+ treyler ile güçlendirdi.

Şirketin filosundaki Tırsan
araç sayısını 140’a yükseldi.
Tırsan’ın Adapazarı fabrikasında gerçekleştirilen teslimat törenine; Boytrans Lo-

jistik Genel Müdürü Ahmet
Ufuk Keçecioğlu, Lojistik
Müdürü Kubilay Çelik, İş
Geliştirme ve Satış Müdürü Selman Üstüner, Tırsan
Treyler İşletmeler Genel
Müdür Yardımcısı Ahmet
Yılmaz, Satış Koordinatörü
Ertuğrul Erkoç ve Satış Yöneticisi Özgür Ayçiçek katılım gösterdi.
Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Boytrans
Lojistik Genel Müdürü
Ahmet Ufuk Keçecioğlu,
“Filo yatırımlarımızda her

zaman ilk tercihimiz Tırsan
olmuştur. Gerek yıllardır
sürdürmüş olduğumuz güçlü iş birliği, gerek Tırsan’ın
en verimli ve kaliteli ürünleri, gerekse her zaman firmamıza sunmuş olduğu kaliteli
ve hızlı satış sonrası hizmetler bizim için öncelikli tercih sebebidir” dedi. Mobilya
taşımacılığı alanında faaliyet
gösteren firmamız, Tırsan araçlarının sahip olduğu yüksek iç net özelliği ile daha
fazla ürün yükleme imkanına sahip. Bunun yanı sıra

treylerlerde bulunan ekstra çatı kaldırma özelliğiyle
yükleme esnasında daha hızlı ve verimli operasyon yapabiliyoruz.” açıklamasında
bulundu.
Teslimat töreninde Tırsan araçları hakkında bilgi
veren Tırsan Treyler Satış
Koordinatörü Ertuğrul Erkoç, “Tırsan olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını
her daim dinliyor, sektöre
uygun araçlar geliştiriyor
ve üretiyoruz. Boytrans Lojistik ile senelerdir devam

eden başarılı bir işbirliğimiz bulunmaktadır. İş ortağımız, bugün teslimatını
yapmış olduğumuz Tırsan
Tenteli Perdeli Maxima
Plus araçlarında bulunan
patentli K-Fix sistemi sayesinde yüklerini güvenli şekilde taşıyabilecektir.
Öte yandan aracın şasi ve
çelik aksamlarının çinko
tri-elektron metoduna göre
kataforez (KTL) kaplamalı
oluşu sayesinde araç, 10 yıl
pas yürümezlik garantisi altındadır.” dedi.

Özerkan Lojistik
10 Adet Volvo Trucks
Çekici Aldı
ÖZERKAN Lojistik, filosuna 10 adet Volvo FH500
TC daha ekledi. Bu teslimatla birlikte, firmanın 25
araca ulaşan filosu tamamen Volvo Trucks kamyonlardan oluşuyor.
Müşterilerine her zaman
en iyi çözümleri sunmayı
hedefleyen Volvo Trucks,
Özerkan Lojistik’e VFS Finansman A.Ş.’nin (Volvo
Finans) sağladığı avantajlı finansman desteğini de sundu.
Filosu tamamıyla Volvo
Trucks kamyonlardan oluşturan Özerkan Lojistik’in
tercih ettiği Volvo FH500
TC kamyonların en öne
çıkan özelliği, uzun yol taşımacılığında büyük ma-
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liyet avantajı sunan yakıt
tasarrufu sağlaması. Volvo
FH500 TC artırılmış güvenlik donanımları ve sunduğu konfor ile şoför dostu
bir kamyon olmasıyla da
öne çıkıyor.
Özerkan Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Zeki
Aktaş teslimatla ilgili şunları dile getirdi: “Yaptığımız iş itibarıyla; ilaç, sebze,
çiçek ve dondurulmuş gıda
gibi çok hassas ürünlerin
taşımacılığını yapmaktayız.
Ürünler zamanında ulaşacakları noktaya yetişmeli,
şoförlerimizin can güvenliği
maksimum seviyede olmalı
ve araçlarımızın yakıt tüketim seviyesi düşük olmalı.

BORSA

Oğuzlar Kömür Nakliyat’a
55 Adet Renault Trucks Çekici
TICARI yaşamına 1960 yılında lojistik firması olarak
başlayan Oğuzlar Kömür Nakliyat, 1970’li yıllarda başladığı
kömür üretimi ve pazarlaması
için filo yatırımlarına devam
ediyor. Bandırma, Balıkesir
merkezli şirket, yerli ve ithal
kömür taşımacılığı için ADR’li
ve Retarder’li 55 adet Renault
Trucks T460 çekicilerinin teslimatı ile 2020 yılında Renault
Trucks’tan aldığı araç sayısını
70 adete yükseltti.
Oğuzlar Kömür Nakliyat’ın
Bandırma’da bulunan tesislerinde yapılan teslimat törenine
Oğuzlar Kömür Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Onur
Oğuzbeyi, Renault Trucks
Türkiye Satış Direktörü Ömer
Bursalıoğlu, Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başka-

nı Mahmut Koçaslan ve Genel
Müdürü Mesut Süzer katıldı.
Teslimat Töreninde açıklamalarda bulunan Oğuzlar
Kömür Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Onur Oğuzbeyi;
“Kömürleri tesisimizde eleme
ve paketleme yaparak sanayi
ve ısınma amaçlı olarak tüketicilerin hizmetine sunuyoruz.
Kömür teslimatlarımızı ise

genelde kendi öz mal filomuz
ile gerçekleştiriyoruz. Uzun
zamandır Renault Trucks çekicileri kullanıyoruz. Ağır tonajlı
taşımalarımız için performans,
yakıt tasarrufu ve satış sonrası hizmetlerinden çok memnunuz. Bu nedenle filomuzu
Renault Trucks araçlar ile
tek markalı yapabilmek üzere
alımlarımıza devam ediyoruz”

diye belirtti.
Oğuzlar Kömür Nakliyat,
2012 yılında teslim aldıkları
ilk Renault Trucks Premium
araçlardan bu yana yatırımlarına Renault Trucks ile devam
ediyor. Daha önce alımları gerçekleştirilen, 650 bin km’de
olan Renault Trucks çekicileri
bulunduğunu belirten Onur
Oğuzbeyi;
“Ürünlerimizin
Türkiye geneline nakliyesini
gerçekleştiriyoruz. İlk teslim
aldığımız araçlarımız ile sadece
düzenli bakımlarını yaparak
hiç sorun yaşanmadan operasyonlarımıza devam ettik. İlk
teslim aldığımız 2020 model
Renault Trucks T460 çekicileri ise Nisan ayından bu yana
kullanıyoruz. Ortalama 3 puanlık yakıt tasarrufu sağladık”
şeklinde açıkladı.

Sürücülerinin araçların konforundan çok memnun olduğunu belirten Onur Oğuzbeyi,
araçlarını ticari hız açısından
önemi ve bakım onarım maliyetlerini düşürmesi nedeniyle
özellikle retarderli tercih ettiklerini de belirtti. Oğuzbeyi;
“Retarder sayesinde frenleme
daha kontrollü olduğu için balata maliyetleri ortadan kalkıyor. Hatalı sürücü frenlemeleri
de azaldığı için güvenlik artarken araç bakım maliyetleri de
azalıyor” dedi.
Oğuzlar Kömür Nakliyat ile

Erhanlar Grup Filosuna 100 Adet MAN Çekici

uzun yıllara dayanan bir iş birliği
olduğunun altını çizen Renault
Trucks Türkiye Satış Direktörü
Ömer Bursalıoğlu ise; “Oğuzlar
Kömür Nakliyat, iş alanını her
zaman geliştiren ve yatırımlarını
arttırarak ülke ekonomisine de
katkı sağlayan müşterilerimizden biri. Renault Trucks olarak
işlerini geliştirirken her zaman
yanlarında yer alıyoruz. Tek
markalı filo hedeflerinde sorumluluğumuzun farkında olarak operasyonlarına değer katan
çözümler sunuyoruz” şeklinde
açıklamada bulundu.

Erhanlar Grup’un
aldığı 100 adetlik yeni
MAN çekicilerin ilk
bölümü olan 50 adet
MAN TGX 18.510 4x2
LLS TG3 Retarder
ve ADR’li çekiciler
düzenlenen törenle
teslim edildi.

FILOSUNDAKI, 120 çekicinin tamamı MAN olan ve
bu araçların performansından
memnun kaldığı için yeni yatırımların da MAN ile devam
kararı alan son firma Erhanlar
Grup oldu.
Faik Turan tarafından 1993
yılında kurulan ve bugün uluslararası alanda frigorifik araçlarla komple, parsiyel taşımacılık, gümrüklü antrepo, hava
kargo ve lojistik hizmetleri
alanında sektörün önde firmalarından biri olan Erhanlar
Grup, filosunu 100 adet MAN
çekici ile güçlendirme kararı

aldı. Grup, bu araçların ilk bölümü olan ve ödüllü GX kabin
modeline sahip 50 adet MAN
TGX 18.510 4x2 LLS TG3
Retarder ve ADR’li çekicileri,
düzenlenen törenle teslim aldı.
Firmanın İzmir’deki antreposunda düzenlenen teslimat törenine Erhanlar Grubu Yönetim
Kurulu üyeleri Ayhan Turan,
Sultan Turan, Satınalma Müdürü Doğan İncedoğan ile MAN
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.
Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, Kamyon Satış Bölge
Sorumlusu Ataç Şeran, MAN
yetkili satıcısı Lokman Koçaslan

Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan ve Lokman Koçaslan Otomotiv Genel
Müdürü Müjdat Aras katıldı.
Teslimat töreninde konuşan
Erhanlar Grubu Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Turan, şirket
olarak, taşınabilir ürün yelpazesi yönünden son derece geniş ve
özellikli bir hizmet verdiklerini
belirterek; “Müşterilerimize
verdiğimiz güvenilir ve kaliteli
hizmet anlayışında araçların sahip olduğu özellikler çok büyük
önem taşıyor. Mevcut araç filomuz da çevreye duyarlı, Avrupa
normlarına ve ADR konvan-

Önceden sahip olduğumuz
güvenli ve sağlam araçlardan
da biliyoruz ki Volvo Trucks
bunların hepsinin bir arada
olduğu bir marka. İlk günden
bu yana yapmış olduğumuz
tercihin ne kadar doğru olduğunu anlıyoruz.”
CNR Uluslararası
Nakliyat’a 2 Volvo FH540
Türkiye distribütörlüğünü
Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü Volvo Trucks CNR
Uluslararası Nakliyat şirketine
2 adet Volvo FH540 kamyon
teslimatı gerçekleştirdi. Şirket,
premium paketle satın aldığı

Volvo FH540 kamyonları
sağlamlığı, güvenilirliği ve
sürücüye sunduğu konforu
sebebiyle tercih etti. CNR
Uluslararası Nakliyat ve
Lojistik şirketinin 9 araçlık
filosunun 8’i Volvo Trucks
kamyonlardan oluşuyor.
Teslimat sırasında şirket
ortakları İsmail Çınar ve
Gökhan Altın ile Temsa İş
Makinaları Kamyon Saha
Satış Müdürü Ufuk Ulus ve
Temsa İş Makinaları Kamyon Satış Sonrası Hizmetler
Bölge Yöneticisi Melih Yorulmaz hazır bulundu.

84 MB Sprinter Panelvan Teslim Edildi

YAKIT tasarrufu ve düşük işletme maliyetleri sunan Yeni
Mercedes-Benz Sprinter, satışa
sunulduğu Mayıs 2019’dan itibaren yolcu ve yük taşımacılığı
yapan şirketlerin tercihi olmayı sürdürüyor. Yeni MercedesBenz Sprinter Panelvan’ın
teslimatları
Mercedes-Benz
Yetkili Bayii Koluman Motorlu Araçlar’ın Gaziantep lokasyonunda gerçekleştirildi. Aztekin Taşımacılık’a 44 adet, Yılda

siyonuna uygun, yeşil ve sessiz
motorlu araçlardan oluşuyor.
Ayrıca taşımacılıkta insana, doğaya ve ekolojik dengeye özen
göstererek hizmet veriyoruz.

Özel Eğitim ve Taşımacılık’a
40 adet olmak üzere toplamda
84 adet yeni Mercedes-Benz
Sprinter Panelvan sahiplerine
teslim edildi.
Aztekin Taşımacılık’a
44 adet Sprinter
Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Trabzon,
Ankara, Çorum ve Mersin’de
minibüs ve dolmuş ile yapılan şehiriçi ve banliyö yolcu
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Araç seçimi yaparken de tüm
kriterlere dikkat ediyoruz. Şu
anda filomuzda 120 adet aracın
tamamı MAN’lardan oluşuyor.
MAN, sahip olduğu araç ka-

taşımacılığı alanlarında faaliyet gösteren Aztekin Taşımacılık, filosuna 44 adet
Yeni Mercedes-Benz Sprinter Panelvan ekledi. Aztekin
Taşımacılık’ın 550 adetlik
toplam araç filosunda 115
adet Mercedes-Benz markalı
araç bulunuyor.
Mercedes-Benz Yetkili Bayii
Koluman Motorlu Araçlar’ın
Gaziantep lokasyonunda gerçekleşen teslimat töreninde
araçlar, Koluman Motorlu
Araçlar Satış Müdürü Fevzi
Kaplan tarafından Aztekin
Taşımacılık Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Aztekin’e teslim edildi.
Yılda özel eğitim ve
taşımacılık’a 40 adet Sprinter
Gaziantep, İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir ve Bursa
bölgelerinde operasyonel filo
araç kiralama, personel taşı-

litesi ve sunduğu hizmet anlayışıyla bizim için güvenilir bir
çözüm ortağıdır. Dolayısıyla
Erhanlar Grup olarak, MAN’a
güveniyoruz ve iş birliğimizden
memnunuz. Bu yüzden de yeni
yatırımımızda da MAN araçlarında karar kıldık” dedi.

macılığı, akaryakıt ve eğitim
alanlarında faaliyet gösteren
Yılda Özel Eğitim ve Taşımacılık, tercihini bir kez daha
Mercedes-Benz Sprinter’dan
yana kullandı. 2 bin 779
adetlik filosunda 55 adet
Mercedes-Benz markalı aracı
bulunan şirket, Aralık 2020
itibarıyla 40 adet MercedesBenz Sprinter Panelvan aracı
teslim aldı.
Mercedes-Benz Yetkili Bayii
Koluman Motorlu Araçlar’ın
Gaziantep lokasyonunda gerçekleşen teslimat töreninde
araçlar, Koluman Motorlu
Araçlar Satış Müdürü Fevzi
Kaplan ve Koluman Motorlu
Araçlar Gaziantep Şube Temsilcisi Kadir Sarıbaşak tarafından Yılda Özel Eğitim ve
Taşımacılık Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Mehmet
Yılmaz’a teslim edildi.

LOJİSTİK

Nahçıvan Koridoru:

24 SAATTE
PAN
Hızı ile Tanışın TESLİMAT!

Tarihi Hayal Gerçek mi Oluyor?
DAĞLIK Karabağ’da 44 gün süren
askeri harekatın ardından Rusya-Azerbaycan-Ermenistan arasında yapılan anlaşmanın nasıl uygulanacağı
merak ediliyor. Yapılan anlaşmanın

maddeleri arasında Azerbaycan’la
Nahçıvan’ı birleştiren yeni koridor
oluşturulması ve Ermenistan’ın İran
sınırına yakın topraklarında açılacak
koridor ile Türkiye ve Azerbaycan’ın

karayolu ile bağlanması da yer alıyor.
Türkiye’yi heyecanlandıran, Anlaşmanın 9. maddesine göre bölgenin ekonomik ve ulaşım bağlantılarındaki engeller kaldırılması ve
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve
Azerbaycan’ın batı bölgeleri arasında ulaşım ve iletişim ağları inşa edilmesi planlanıyor.
Azerbaycan’ın batı illeri ile
Nahçıvan’ı bağlaması beklenen Megri üzerindeki koridor, Azerbaycan ile
doğrudan kara bağlantısının yanı sıra
Türkiye’nin önemli tarihi ve ekonomik bağları olan Türk cumhuriyetleri
ile de önemli bir bağlantı şeridi oluşturması açısından büyük önem taşıyor.
Türkiye’nin ekonomik pozisyonunu güçlendirmesi beklenen maddenin uygulanmasıyla gerek kara-

İhracat
Kargonuzu
24 Saatte
Teslim
Ediyoruz.

www.panlogistics.com.tr

Bakan Karaismailoğlu, Kars ilinin
coğrafi avantajlarının kullanarak
yapılabilecek plan ve projeler olduğuna dikkat çekti. Karaismailoğlu,
“Kars Lojistik Merkezi Projemiz
de bunlardan biridir. 221.8 milyon
proje bedelli merkezimizin yapım
çalışmalarında sona geldik. Yakın
zamanda açılışını yapacağımız,
bu merkezimiz, Türkiye Lojistik
Sektörüne 412 bin ton taşıma kapasitesi sağlayacaktır. Aynı zamanda, ülkemize 400 bin metrekare
Lojistik alan kazandırılmıştır.
Kars Lojistik Merkezi’nin içine 16
kilometrelik demiryolu, 5.5 kilometrelik iltisak hattı yapılmıştır.
Merkezin hizmete girmesiyle
birlikte, ciddi istihdam
imkânı oluşacaktır”
dedi. Karaismailoğlu,
açıklamalarına şu şekilde devam etti:
“Şu ana kadar ülke
genelinde planladığımız
25 lojistik merkezden 11’ini işletmeye aldık. 25 adet lojistik
merkezinin tamamının hizmete
açılmasıyla da toplam 35,6 milyon
ton ilave taşıma kapasitesi elde
edilecek ve 12,8 milyon metrekare
konteyner stoklama ve elleçleme
sahası ülkemize kazandırılacaktır.
Lojistik koridor oluşturma yaklaşımı ile uluslararası bağlantılarımızı
güçlendiriyor, demiryolunun rekabet gücünü artırmak için lojistik
merkezler ve yeni iltisak hatları yapıyoruz. Önemli lojistik merkezlerimize, demiryollarına, havalimanlarına ve sınır kapılarımıza hızlı ve
güvenli ulaşımı sağlayacak 20 bin
715 kilometrelik lojistik karayolu
ağımızda da bölünmüş yol yapımı
çalışmalarımız hızla devam ediyor.”

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı,
TCDD Taşımacılık tarafından yürütülen kombine taşımacılık rakamlarını paylaştı. Bakanlık tarafından
yapılan açıklamada, 2019 yılında 5.1
milyon ton kombine ihraç taşıması
gerçekleştiği bilgisi verilirken, ithalat
kapsamında da toplam 4.9 milyon
ton kombine yük taşıması gerçekleştiği bildirildi. 2019 yılında ihracatithalat toplamında 10 milyon ton
yük gemi + demiryolu ve karayolu
taşıması gerçekleştiği de ifade edildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
yaptığı açıklamada ayrıca TCDD
İzmir Alsancak Limanı’nda sonlandırılan Ro-Ro operasyonlarının
bakanlığın izni ile yeniden başlatıldığını anımsatarak; taşımacılığın yeniden başlatılması ile birlikte yıllık 2
milyon USD gelir elde edilmesinin
hedeflendiğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,
birçok ulaşım yolu kullanılarak yapılan kombine taşımacılığın ülke
ekonomisine değer katmasının yanı
sıra daha ucuz ve daha güvenli taşıma
imkânı sunduğunu bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada,
“Ülkemizde demiryolu kombine
taşımacılığı; tren + deniz, deniz +

uçulan her havalimanına
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yolu gerek demiryolu taşımacığında
Türk taşımacısı ve ihracatçısı önemli
avantajlar elde etme şansı doğabilir. Bugün itibariyle Azerbaycan ve
Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan
ve Kırgızistan gibi Türk cumhuriyetlerine İran ve Gürcistan rotaları
üzerinden daha uzun ve maliyetli
operasyonlar gerçekleştiriliyor.
Açılabilecek bir karayolu bağlantısı hem taşıma sürelerinde hem de
maliyetlerde Türk taşımacısının lehine önemli fırsatlar yaratma şansı
doğurabilir.
Bu avantaj karayolunun yanı sıra

Kars Lojistik Merkezinin Dış Ticarette
Çalışmaları Tamamlandı Kombine Yük Taşıması
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı gemizi lojistiğin lideri hatta süper
10 Milyon Ton
Adil Karaismailoğlu, bir dizi ziya- gücü haline getireceğini belirten
ret ve açılışta bulunmak için Kars’a
geldi. Bakan Karaismailoğlu, Bakanlık tarafından Kars’ta yapılan
ve yapımı planlanan çalışmalarla
ilgili toplantı gerçekleştirdi. Daha
sonra Kars Lojistik Merkezi’ni ziyaret eden Karaismailoğlu, burada
basına açıklamalarda bulundu.
Karaismailoğlu, “Lojistik koridor oluşturma yaklaşımı ile uluslararası bağlantılarımızı güçlendiriyor, demiryolunun rekabet gücünü
artırmak için lojistik merkezler ve
yeni iltisak hatları yapıyoruz. Kars
Lojistik Merkezi’nin içine 16 kilometrelik demiryolu, 5.5 kilometrelik iltisak hattı yapılmıştır. Merkezin hizmete girmesiyle birlikte,
ciddi istihdam imkânı oluşacaktır” dedi.
Son 18 yılda
Kars’ın ulaşım ve
iletişim altyapısına
5 milyar 746 milyon
liranın üzerinde yatırım
yapıldığını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, 2003’teki 22
kilometrelik bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 11 kat artırarak 258
kilometreye çıkardıkları bilgisini
aktardı. Karaismailoğlu, “19932020 arasında Kars’a sadece 68
milyon liralık yatırım yapılmıştı.
Biz 3 milyar 27 milyon lira yatırım
yaptık. Karayollarında olduğu kadar demiryolu ulaşımının gelişmesi
içinde birçok proje hayata geçiriyoruz. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını hizmete sunduk” dedi.
Karaismailoğlu, yapılan atılımlar
sayesinde Kars il sınırları içerisinde
bugün tam 258 kilometrelik demiryolu ağı bulunduğuna dikkat çekti.
Ulaştırma ve altyapıda yapılacak
stratejik yatırımların gelecekte böl-

▶ 15.000 € mal bedeline
▶ 300 KG brüt ağırlığa kadar
▶ Gümrükleme vekaleti olmadan
▶ Kapınızdan-Dünyanın direkt

tren, karayolu + tren bazen de her üç
modda kullanılarak yapılmaktadır.
Kombine taşımacılık kapsamında
2019 yılında Mersin, İzmir, Aliağa
(Biçerova), İskenderun, Payas, Sarıseki, Bandırma ve Derince’ye demiryoluyla gelen ihraç yükleri buralardan;
TCDD Alsancak limanlarından
deniz yolu ile ihraç edilmektedir.
Bu kombinasyonla 2019 yılında 5.1
milyon ton kombine ihraç taşıması
gerçekleştirilmiştir” denildi.
İthalat yoluyla limanlara gelen
yüklerin Liman + Demiryolu + Liman + Karayolu + Demiryolu kombinasyonlarıyla taşındığının belirtildiği açıklamada; “2019 yılında bu
kapsamda, Kömür, Demir cevheri,
Plastik hammaddesi, Kimyasal ürünler, Elektronik eşya, Çelik ürünleri taşınmıştır. 2019 yılında ithalat
kapsamında toplam 4.9 milyon ton
kombine yük taşıması gerçekleştirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
2019 yılında ihracat ithalat toplamında 10 milyon ton yük gemi +
demiryolu ve karayolu kombinasyonuyla taşındığına dikkat çekilen
açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Asyaport limanına gelen ihraç ve ithal yükler karayolu+demiryolu bağ-

demiryolunda da Türkiye açısından
önemli fırsatlar doğurabilir. Bakü
Tiflis Kars Demiryolu ile bölgeye
açılan Türkiye, yine daha kısa alternatiflerle Hazar Denizi’ne ve oradan
intermodal imkanlarla Türk cumhuriyetlerine açılımı kolaylaştırabilir.
Milenyumun en büyük taşıma
projeleri arasında yer alan Tek Kuşak
Tek Yol projesinde de hem orta hem
de güney koridoru için Türkiye’nin
daha avantajlı bir konum kazanmasını sağlayacak olan Nahçıvan
Koridoru’nun enerji hatları için de
yeni fırsatlar doğurması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı açıkladı: “2019
yılında 5.1 milyon ton
kombine ihraç taşıması,
ithalat kapsamında da 4.9
milyon ton kombine yük
taşıması gerçekleşti.”
lantısı ile Ömerli ve Tekirdağ istasyonları üzerinden taşınmaktadır. Bu
istasyonlardan Avrupa’ya ilk etapta
yılda yaklaşık 40 bin TEU ve 25
bin tır kasası taşınabilecektir. Demiryolu modu kullanılarak yapılan
toplam kombine taşımacılık toplam
taşımamızın (29,3milyon ton) yüzde 34’ünü oluşturmaktadır.”
TCDD
İzmir
Alsancak
Limanı’nda sonlandırılan Ro-Ro
operasyonlarının geçtiğimiz hafta
yeniden başladığı anımsatılan açıklamada artan ihracatı desteklemek amacıyla düzenleme yapıldığı belirtilerek; “Ro-Ro taşımacılığın yeniden
başlatılması ile birlikte ihracatçıların daha ucuz taşıma maliyetleri ile
Kuzey Afrika ve Güney Avrupa’ya ulaşması ve yıllık 2 milyon USD gelir
elde edilmesi hedefleniyor” denildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca, 2 adet Ro-Ro gemisine
aynı anda hizmet verilebilmesi için
mevcut rıhtımların uygun olduğu
ve yeterli araç stoklarının çevre yolu
bağlantıları ile hizmet vermeye hazır
durumda olduğu bilgisi de paylaştı.

