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2020’nin Yıldızı
Lojistik Oldu

TÜRK taşımacılık sektörü,
2020 yılının Mart-Nisan aylarında tüm dünyayı vuran
Kovid-19 salgınıyla sarsıldı.
İptal edilen uçuşlar limanlarda karantinaya alınan gemiler, şartlara hazır olmayan sınır kapılarının kapanmasıyla
ülkeye dönemeyen kamyon-

Cargom
Express’den
İlk Yerli Proje
CARGOM Express, yaygın
hizmet ağı ve gelişmiş stratejisi ile beş bölgede faaliyet
gösteriyor. Oluşturduğu 19
transfer ve dağıtım merkezi,
70’in üzerindeki ‘‘Hizmet
Noktası’’ ile ülke geneline yayılan, kolay erişilebilen kaliteli bir hizmet sunuyor.
Otonom kargo şubesi Capsule ile ilgili bilgi veren Olcay
Akay, dergimizin sorularını
yanıtladı.
Devamı 10. sayfada

lar taşımacılığı zorladı. Daha sonrasında ise temassız
operasyonlar, dijitalleşmeye
hızlı ve keskin bir geçiş, üretim ve yük dengelerinin değişmesiyle daha pahalı taşımacılık gibi farklı gelişmeler
yaşandı. Bu değişikliklerin
bir bölümümün gelecekte de

Türk Ağır Ticari Araç Pazarı
2020’de Hayata Geri Döndü

sektörün eğilimine yön vermesi bekleniyor.
2020 yılı yaşanan krizlere ve sorunlara rağmen lojistiğin stratejik öneminin
en güçlü şekilde anlaşıldığı
dönem olarak da tarihe geçti. Hem Türkiye’de hem
de dünyanın neredeyse her
yerinde insanların zorunlu olarak evde kaldıkları bu
dönemde lojistiğin gıda ve
sağlık sektörleri gibi hayatın
normal olarak devam edebilmesi için en önemli alanlardan biri olduğu fark edildi.

TÜRKIYE ağır ticari araç
pazarı 2020 yılı Ocak-Aralık dönemi Ağır Ticari araç
pazarı, bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 117
oranında arttı. Bu dönemde
satılan toplam araç sayısı 16
bin 180 oldu. Çekici satışları, 2020 yılı Ocak-Aralık
döneminde geçen yıla göre
yüzde 212 oranında artarak

10 bin 983 adet olurken,
Kamyon satışları da yüzde
33 oranında artarak 5 bin
197 adet olarak gerçekleşti.
2020 yılında ticari araç
üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 daraldı. Bu
dönemde, ağır ticari araç
grubunda üretim ise yüzde
8 arttı.
Devamı 18 sayfada
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Devamı 6. sayfada

Yatırımda
En Büyük Pay
Ulaştımaya
2021 yatırımlarının toplamı
138 milyar 284 milyon 315
lira olarak hesaplandı. Kamu
yatırımlarının sektörelere göre
dağılımında en yüksek bütçe
ulaştırmaya ayrıldı. Ulaştırmaya 2021 yılında 5 milyar 992
milyon lirası dış kredi olmak
üzere 43 milyar 474 milyon lira
ödenecek. Söz konusu illerde
başlatılan projelerin toplam
tutarının 2 milyar 351 milyon
TL’yi bulması öngörülüyor.
Devamı 3. sayfada

Limanlarda
İhracat Arttı
ULAŞTIRMA ve Altyapı
Bakanlığı Denizcilik Genel
Müdürlüğü’nce, Limanlarımızda gerçekleşen 2020
Aralık ayı Konteyner İstatistikleri ve Yük İstatistiklerine ait veriler açıklandı.
2020 yılı Aralık ayında
limanlarımızda elleçlenen
konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 9,0 artarak 1 milyon
54 bin 248 TEU olarak gerçekleşirken; Aralık ayında
limanlarımızda elleçlenen
yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7
artarak 44 milyon 326 bin
500 ton olarak gerçekleşti.
Devamı 15. sayfada

Güney
Demiryolu
Koridoru
Hareketleniyor
İPEKYOLU’NUN İpek
Yolu’nun güney kesimini
kullanarak İran üzerinden
Çin’e yük taşınabilmesi
için gerekli altyapı iş birliği
yapılacak.
Devamı 14. sayfada
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Koronavirüs Salgınının Yarattığı Ekonomik
Olumsuzluklardan Kurtulmak Mümkün
AYDIN’IN UTİKAD üyeleri ile paylaşılan makalesinden
öne çıkan kısımları özet olarak
Kargo Haber okuyucuları için
derledik: Makalesinde koronavirüs salgınının ekonomik
olumsuzluklarını azaltmak
için ticareti kolaylaştırmanın
kilit bir zorunluluk olduğunun tüm dünyada kabul edildiğini ifade eden UTİKAD
Sektörel İlişkiler Uzmanı Gizem Karalı Aydın; üyelerinin
destekleriyle Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon
Komitesi’nin kurulduğu 2017
yılından bu yana 8 Genel Kurul, 8 Teknik Komite ve 36
Çalışma Grubu Toplantısı’na
aktif olarak katılım gösterdiklerini ve sürecin ilerlemesine,
olumlu sonuçlar üretmesine
katkı sağlamaya devam ettiklerini dile getirdi.
“2020 yılının ilk çeyreğinde ortaya çıkan salgın ile ilgili
dünya çapında verilen alarmlar, devletlerin olağanüstü gayretleri, politika ve stratejileri
sayesinde salgının etkileri kademeli olarak azaltılmaya çalışıldı. Bu süreçte her ne kadar
öncelik insan sağlığı olsa da yaşamın devam edebilmesi ve ihtiyaçların karşılanabilir olması
için başta üretim, ticaret, lojistik gibi alanlarda çalışmaların
devam etmesi zorunluluğu
ortaya çıktı. Nitekim, dünya
üzerinde bu farkındalığa erişen her ülke kendi ihtiyaçlarına göre strateji geliştirdi. Tüm
bu stratejiler ise aynı kapıya
çıkmakta: “Kolaylaştırmak”.
Hayatı kolaylaştırmak, faaliyetleri kolaylaştırmak, süreci
kolaylaştırmak ve en önemlisi
ticareti kolaylaştırmak.
Lojistik ve ticaret
sorunsuz devam etmeli
Alışkanlıklarımızı pandemi şartlarına uyumlaştırdı-

ğımız günlerde sektör olarak
sağlıklı kalmak dışında çok bir
önemli görevimiz daha vardı:
“Lojistik ve ticaret akışlarını
devam ettirebilmek”. Çünkü
yaşamın devam edebilmesi
için bu çarkın dönmesi hayati
bir önem taşımaktaydı. Bunu
sağlamak üzere ülkemizde
“Ekonomik İstikrar Kalkanı” destek paketi yayınlandı.
Lojistik sektörü de bu desteklerden mümkün olduğunca
yararlanmaya çalışsa da güçlü bir finansman yapısına ve
sektör tecrübesine sahip firmalar bile bu süreçte ekonomik desteklere rağmen ayakta
kalmakta zorluk yaşadı.
Bu kolaylaştırmalara ek olarak 20 Mayıs 2020 tarihli ve
31132 sayılı Resmî Gazete’de
yayınlanan “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında
Cumhurbaşkanı Kararı” ile
lojistiğin de içinde bulunduğu hizmet sektöründeki markaların “Turquality Destek
Programı” kapsamında yeni
girecekleri her pazarda ayrı
ayrı olmak üzere beşer yıl destekleneceği açıklandı. Kamu
kurum ve kuruluşları iş birliği
içerisinde salgının etkilerini
en aza indirgemeye çalıştılar.
Ticaretin
kolaylaştırılması geniş anlamıyla malın
üretiminden son kullanıcıya
ulaşana kadar tabi olduğu
tüm işlem ve prosedürlerin
basitleştirilmesi ve uyumlaştırılması, formalitelerin
azaltılması olarak tanımlanmaktadır. Ticaretin kolaylaştırılması kavramı, bilgi
teknolojileri ve otomasyonun
uygulanması yoluyla dış ticaret ve lojistik altyapısının
güçlendirilmesi anlamına gelmektedir. Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması 29 Şubat

UTİKAD, salgının etkilerini azaltmak, lojistik ve ticaret akışlarını
devam ettirebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. UTİKAD Sektörel
İlişkiler Uzmanı Gizem Karalı Aydın, güncel durumu değerlendiren
bir makale kaleme aldı.
2016 tarihli ve 2016/8570
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile Türkiye’de onaylanmış ve
Türkiye’nin 16 Mart 2016
tarihinde anlaşmayı kabul
ettiği Dünya Ticaret Örgütü
(DTÖ) kayıtlarına geçmiştir.
Anlaşma, 110 DTÖ üyesinin
iç onay süreçlerini tamamlamasıyla 2 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. DTÖ’nün
kuruluş ve işleyiş amaçlarından birisi ticari faaliyetlerde
dünya genelinde “yeknesaklığı” ve “uyumu” sağlamak, bu
yolla ticari bariyerleri en aza
indirmek, hukuki farklılıkların getirmiş olduğu problemleri ortadan kaldırmak,
aynı zamanda maliyetlerin
düşürülmesi ve verimin arttırılmasıdır.
UTİKAD, ticaretin
kolaylaştırılması
koordinasyon komitesinde
etkin rol alıyor
Ülkemizde de T.C. Ticaret Bakanlığı himayesinde
Ticaretin Kolaylaştırılması
Koordinasyon Komitesi ku-

ruldu. Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi, T.C. Ticaret Bakanlığı
başkanlığında toplamda 23
üyeden oluşmaktadır. UTİKAD da komitenin kurulduğu 2017 yılından bu yana
komitenin farklı bölümlerinde aktif roller üstlenmekte,
komitenin bünyesinde bulunan Genel Kurul, Teknik
Komite, Çalışma Gruplarına
(Şeffaflık, Dış Ticaret, Altyapı ve Lojistik) düzenli olarak
katılarak ülkemizin ve sektörün yararına çalışmalar yapıp,
sorunlara çözüm önerileri
sunmaktadır.
T.C. Ticaret Bakanlığı
Başkanlığı’nda kurulan komitenin çalışmaları sayesinde
ticaretin kolaylaştırılarak gerek işletmeler gerekse ulusal
ekonomi açısından olumlu
gelişmeler sağlanması hedeflenmektedir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD) tarafından yapılan
araştırmaya göre, Ticaretin
Kolaylaştırılması Anlaşma-

sının DTÖ ülkelerince tam
olarak uygulanmasının, küresel düzeyde ticari maliyetleri
yüzde 12,5 ila yüzde 17,5 oranında düşüreceği, ülkemizin
de içinde bulunduğu üst-orta
gelir düzeyine sahip ülkelerde
ise bu oranın yüzde 14.6 olacağı tahmin edilmektedir.
Koronavirüs salgınının ekonomik olumsuzluklarını azaltmak için ticareti kolaylaştırmanın kilit bir zorunluluk
olduğu tüm dünyada kabul
edilmektedir. Bu kolaylaştırma için de malların, taşıtların
ve insanların sınırlar ötesine
taşınmasına ilişkin düzenleme ve uygulamalardaki engelleri ve fırsatları ele almak
gerektiğinden, tüm bunlar
için de kamu ve özel sektör
entegrasyonunun sağlanması
gerektiğinden söz edilmektedir. Dünyanın geçirdiği bu
hızlı değişim sürecinde değişimi benimsemeyen ekonomilerin rekabet avantajlarını
koruyamayacaklarına kesin
gözle bakılmaktadır.

Tüm bunlarla birlikte ticareti kolaylaştırmak için
süreç ve işlem kolaylıklarından daha çok zihniyet değişikliği yapılması ve bu kolaylıkların sürdürebilir olması
gerekmektedir. Dünyanın
ve ülkemizin beklemediği
bir anda ortaya çıkan ve tüm
planları alt üst eden bu süreçten sonra sınır geçişleri
ve benzeri ticareti yavaşlatan, zorlaştıran tüm süreçlerde gerçek fayda sağlayacak adımların atılması için,
gerek kuralları düzenleyen
devlet ile denetim görevlerini üstlenen kamu kurum ve
kuruluşları, gerekse süreçlerdeki darboğazların nerede
olduğunu çok iyi bilen özel
sektör temsilcilerinin bu süreçte koordinasyon içinde
çalışması gerekmektedir.
Dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşlarının gündemlerine aldıkları ticareti
kolaylaştırma
konusunda
ülkemizde ticari faaliyetlerin
kolaylaştırılması, bu amaca
hizmet eden kurumlara destek verilmesi, bu yönde bir
farkındalık
oluşturulması
geniş kapsamlı bir yaklaşım
ile mümkün olmakla beraber ülkelerin gelecek dönem
stratejileri ve hayatta kalma
mücadeleleri için önem arz
etmektedir.
Bu noktada UTİKAD, üyelerinin destekleriyle Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi’nin
kurulduğu 2017 yılından
bu yana 8 Genel Kurul, 8
Teknik Komite ve 36 Çalışma Grubu Toplantısı’na
aktif olarak katılım gösterdi
ve sürecin ilerlemesine, olumlu sonuçlar üretmesine
katkı sağlamaya da devam
etmektedir.

“Türkiye Artık Lojistikte Süper Güç Haline Geldi”
ULAŞTIRMA ve Altyapı
Bakanı Adil Karaismailoğlu,
“Türkiye, gelecek hedeflerinin gereğini bugünden yerine
getirmiş, stratejik adımlarla
ekonomik gücünün sürdürülebilirliğini garanti altına
almıştır. Türkiye’nin geleceğini inşa ettiğimiz bu tarihi
dönemeçte Hatay’da olduğu
gibi, memleketin her köşesinde çok sayıda projemiz
tamamlanmış ya da sona yaklaşmaktadır. Ülke sathında,
kalkınmada eşitliğin sağlanması, ekonomik canlılık ve iş

olanaklarının artırılması, yerli
ve yabancı yatırımlara uygun
ortamın sağlanması için ulaştırma ve haberleşme alanında
büyük bir gayret ortaya koyuyoruz. Türkiye bugün bölgesiyle ve dünyayla bağlantılı
hale gelmiş, Avrupa, Asya ve
Afrika üçgeninin ticari koridorlarına hükmeden bir lojistik süper güç olmuştur” dedi.
Bakanlığının geçen yıl
gerçekleştirdiği çalışmaları
değerlendiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“2020, pandemi koşullarına

rağmen ulaştırma ve haberleşme alanında son derece verimli bir yıl olarak geçti. Akıllı
otoyollarımızı hizmete açtık.
Bölgemizde lojistik iddiamızı
perçinleyen Kuzey Marmara
Otoyolu’nu tamamladık. Demiryolu reformumuzu başlattık. Çin’e art arda ihracat
trenlerimizi yollarken, Avrasya bölgesinin ticari koridorları üzerinde hakimiyetimizi artırdık. Türksat 5A uydumuzu
fırlatılmaya hazır hale getirdik ve 2021’in ilk günlerinde
yörüngesine yolcu ettik. Mavi
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Vatanımız denizlerimizde,
sayısı artan limanlarımız, balıkçı barınaklarımız ve tersanelerimizle faaliyet alanımızı
genişlettik. Türk Hava Yolları, tüm olumsuz koşullara
rağmen, Avrupa ve dünya
ölçeğinde yolcu taşıma ve destinasyon erişimi bakımından
üst sıralarda yer aldı. Tüm
projelerimizde, yerli ve milli
altyapı ve üstyapı ürünlerimizin kullanım oranını artırdık.
Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, 2023 yılı hedeflerimize koşarken, insan, yük ve veri
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ulaştırmada, dünya ölçeğinde
projelere imza atmaya devam
edeceğiz. Bizler, bu tükenmeyen gücümüzü, bitmeyen çalışma azmimizi, insanımızın
bize, bizim insanımıza olan
inancımızdan alıyoruz.”
Karaismailoğlu, Amanos
Tüneli projesiyle ilgili, “Özellikle Hatay ve bölgesiyle
birlikte dört gözle beklenen
en önemli işlerimizden biri
Amanos Tüneli. Son birkaç
aydır bu projenin üzerinde
çok önemle, titizlikle durmaktayız. Bütün Hataylıla-

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu

ra, bölgeye, Türkiye’ye bu
müjdeyi vermek istiyorum;
inşallah en kısa zamanda buraya gelip Amanos Tünelinin
temelini atmak için beraber
olacağız” diye konuştu.

LOJİSTİK
Birinci sayfadaki haberin devamı

Lojistik ve Yük Merkezleri İçin
121 Milyon Lira Kaynak Ayrıldı
2021 Yıllık Yatırım Programı açıklandı. Türkiye 2021 yılında 138.2
milyar liralık yatırım yapacak. En
büyük pay açık ara 43.4 milyarla
ulaştırma projelerine ayrıldı. 11.
Kalkınma Planı, 2021-2023 Orta
Vadeli Program, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda
öngörülen hedefler doğrultusunda
hazırlanan 2021 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’de yayımlandı.
2021 yatırımlarının toplamı 138
milyar 284 milyon 315 lira olarak
hesaplandı. Kamu yatırımlarının
sektörelere göre dağılımında en yüksek bütçe ulaştırmaya ayrıldı. Ulaştırmaya 2021 yılında 5 milyar 992
milyon lirası dış kredi olmak üzere
43 milyar 474 milyon lira ödenecek.
2021 Yılı Yatırım Programı’ndan
yapılan derleme doğrultusunda, İstanbul, Kayseri, Mersin, Konya, Kahramanmaraş, Erzurum, Mardin, Kars,
Sivas, Karaman, Bitlis, Bilecik ve
Niğde’de 2024 yılına kadar lojistik ve
yük merkezleri kurulması planlanıyor.
Söz konusu illerde başlatılan projelerin toplam tutarının 2 milyar
351 milyon TL’yi bulması öngörülüyor. Bütçenin tamamının iç kaynaklardan karşılanacağı ve dış kredi
kullanılmayacağı öğrenildi.
Projeler için 2020 yıl sonu itibarıyla toplamda 262 milyon 111 bin
TL’lik bir harcama yapılırken, projelere, 2021 yılında da 121 milyon 5
bin TL’lik kaynak ayrıldığı belirtildi.
Yatırımlar için ayrılan kaynağın
dağılımı incelendiğinde en yüksek
payın 80 milyon TL ile 2016 yılında
başlayan Sivas Lojistik Merkezi’nin
olduğu görülüyor.
Toplam değeri 275 milyon 56 bin
TL olan projenin 2020 yılı sonu kümülatif harcaması ise 16 milyon 503
bin TL’ye ulaştı. Projenin 2022’de
bitirilmesi amaçlanıyor.
Sivas; Demirağ Organize Sanayi
Bölgesi’nin (OSB) hemen yanına
inşa edilen lojistik merkez ile stratejik konumunu fırsata çevirecek. Lojistik merkez; 124 parselden oluşan
Demirağ Organize Sanayi Bölgesine
çok büyük bir güç verecek ve destek olacak. Üretilen ürünlerin kısa
zaman içerisinde demiryolu üzerinden çok rahat bir şekilde limanlara,
büyük ulaşım yerlerine ulaştırılması konusunda lojistik merkezi çok
önemli bir misyon üstlenecek.
2023’te tamamlanacak
Erzurum,
Kahramanmaraş,
Konya ve Mersin’deki lojistik merkezlerini 2023 yılında tamamlanması planlanan işlerine yönelik 30
milyon TL’lik kaynak ayrıldı. Söz
konusu işlerin toplam tutarının 40
milyon TL’yi bulması bekleniyor.
Kayseri’deki Boğazköprü ve Bilecik’teki Bozüyük lojistik merkezlerine ise bu yıl 5’er milyon TL’lik
kaynak aktarılacak.
Boğazköprü Projesi’nin top-

İstanbul, Sivas, Erzurum’un da aralarında bulunduğu
13 ile 2024’e kadar lojistik ve yük merkezi kurulacak.
Yatırımlar için 121 milyon TL’lik kaynak ayrıldı.
lam tutarı 378 milyon 476 bin TL
iken, Bozüyük Projesi’nin toplam
tutarı 629 milyon 311 bin TL olarak öngörüldü. Her iki projenin de
2023’te bitirilmesi planlanıyor.

Kars Lojistik Merkezi’nin ise, bu
yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. Tutarı 246 milyon 608 bin
TL olan projeye, bu yıl 1 milyon
TL’lik kaynak ayrıldı.

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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LOJİSTİK

Libya’da Lojistik Merkez
Kurulması İçin
Girişimlere Başlandı
DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş
Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye’nin yurt dışındaki stratejik noktalarda açmak
üzere harekete geçtiği lojistik
merkezler konusunda, ilklerden birini Libya’da açmak için
kolları sıvadıklarını ve çalışmalara başladıklarını bildirdi.
Karanfil, ihracatın 2012’de
2 milyar doları aşarak zirveyi
gördüğünü, daha sonra bu ülkede yaşanan sıkıntılar nedeniyle rakamın gerilediğini söyledi. İhracatın 2017 ile birlikte
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BAKIŞ

Önümüzde
Umut Var

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza
Karanfil, “İlk yurt dışı lojistik merkezlerinden
birisini Libya’da açmak için kolları sıvadık ve
çalışmalara başladık” dedi.
tekrar toparlanmaya başladığını, 2019’da 1,9 milyar dolar
seviyesine ulaştığını aktaran
Karanfil, ülkeler arasındaki
anlaşmalar sonrası ekonomik
ilişkilerin de çok olumlu gittiğini ifade etti. 2020’de salgın
nedeniyle bu ülkeye ihracatın
1,4 milyar dolara düştüğünü
belirterek, Libya’ya yaş sebze
meyveden kimyevi ürünlere,
hazır giyimden mobilyaya,
mücevherden elektronik ve gıdaya kadar çok geniş yelpazede
ürün satışı yapıldığını anlattı.
Libya’nın Türkiye için
tarihi, politik ve ekonomik
önemine işaret eden Karanfil,
yeni normale geçiş ve aşıyla
birlikte son yıllarda ihracatta

artan ivmenin bu yıl da sürmesini beklediklerini aktardı.
Özellikle altyapı ve üstyapı
işlerinde ciddi bir potansiyelin
Türk müteahhitleri beklediğini
ifade eden Karanfil, bu konuda
Türk müteahhitlerin 4 milyar
dolarlık alacak sorununun halledilmesinden sonra hızlı bir
atak beklendiğini kaydetti.
Karanfil, bu alacaklar konusunda ilgili bakanlıklar ve
DEİK’in üzerine düşeni yaptığını, kalan süreci özel sektörün
yürütmesi gerektiğini söyledi.
Karanfil, “Bu uygulama
sürerse Libya’da iş ve yatırım
patlaması bekliyoruz. Çünkü
6 yıllık bir ihtiyaç var. Uygulama, bu ülkede ticaret ve yatırım hamlesinin başlamasına
yol açacak. Libya’da 24 Aralık
2021’de yapılması planlanan
seçimlere kadar görev yapacak
geçiş hükümetinin belirlenmesiyle birlikte Libya’da her
şey hızlanacak” diye konuştu.
Karanfil, geçiş hükümeti
ve sabit kur uygulamasının
Libya ekonomisine seviye atlatacağını belirterek, “Ondan

Tüm dünyanın kötü olarak anacağı 2020
yılının sonunda sektörde nelerin altını
çizelim dersek, en kalın uçlu kalemi dijitalleşmeye ayırmak gerekiyor. Salgın
öncesinde dijital altyapısını güçlendirmiş bulunan firmalar başta olmak üzere, hızlı davranarak dijital atılım yapan
ve alt yapısını güçlendiren lojistikçiler
öne çıktı. Sınırsız dijital olanaklar saye-

İlker ALTUN

sinde yeni açılımlar kazanan şirketlerin

ilker@aysberg.com

bu alandaki yatırımlarının 2021 yılında

sonra iş, özel sektörümüze
düşüyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Planlama
Bakanı Taher Jehaimi, 16
milyar dolarlık 184 yeni proje başlatacaklarını duyurmuş
ve bu projelerde Türk şirketlerini görmek istediklerini
açıklamıştı. Türk müteahhitler, 1972’den bugüne kadar
Libya’da 29 milyar dolarlık
proje üstlenmiş. Libya’da istikrarlı bir hükümet yapısı
oluştuğunda belki de bir yılda
49 yılda yaptığımız işi yapaca-

artarak süreceği görülüyor.
Yeni dönemin çalışma biçiminde köklü değişiklikler yapacak olan dijital dö-

bir süredir gecikmiş bulunan talep yukarı

nüşümün aynı etkiyi lojistik sektöründe

doğru çıkarak satış rakamları ikiye kat-

de yapması kaçınılmaz olacaktır. Özetle,

landı. Kamu bankalarının yerli üretime

nesnelerin hareket ettirilmesi hizmetini

kredi vermesi, satışlar kadar yatırımları

veren lojistik sektöründe temassız taşı-

da olumlu etkiledi. Beklenenin üzerinde

ma talebi bir daha batmamak üzere su

satışlarla ticari araçta Türkiye 2020’de

yüzüne çıktı. Yeni dünyanın bu talebinin

Avrupa’nın en çok yatırım yapılan ülkesi

karşılanmasında da en büyük yardımcı

oldu. Ancak 2021 bu hızla sürmeyebilir.

yine dijital çözümler olacak.

ğız” şeklinde konuştu.
Türkiye-Libya İş Konseyi
Başkanı Karanfil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
yurt dışı lojistik merkezlerini
hayata geçirmek amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB), DEİK ve Türkiye
İhracatçılar Meclisi’ni (TİM)
görevlendirdiğini aktararak,
şunları kaydetti:
“İlk yurt dışı lojistik merkezlerinden birisini Libya’da
açmak için kolları sıvadık ve
çalışmalara başladık. Bunun
ön çalışması ve altyapısı için
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
Afrika’ya açılan bir kapı olması, Türkiye ve Avrupa’ya kısa
deniz mesafesinde bulunması,
yakıt, gayrimenkul, ulaşım ve
kira maliyetlerinin düşüklüğü
Libya’yı bizim için çok önemli
kılıyor. Deniz mutabakat anlaşması yaptığımız Libya’da
kurulacak lojistik merkezde
e-ticarete imkan veren showroomların da bulunması, Afrika kıtasına yaptığımız ihracata
orta vadede 10 milyar dolarlık
katkı sağlar.” dedi.

Özet olarak salgının dayattığı temas-

Başta lojistik olmak üzere tüm iş

sız geçiş ve taşıma gereksinimi intermo-

alanlarında temassız taşımacılık, daha

dal çözümlerle büyük ölçüde giderildi.

doğrusu en az temasla taşımacılık de-

Gümrüklerde gerekli kolaylıklar sağlan-

neyimleri yaşandı. Burada öne çıkan

dı. Yine de salgın tedbirleri kapsamında

ise demiryolu oldu. 2020 yılı bu yanıyla

farklı ülkelerin aldığı farklı tedbirler ne-

özellikle de demiryolu için parlak bir yıl

deniyle işler aksadı. Karayolu araçların-

oldu. Bir ucunda liman ve gemi bağlantı-

da boş dönüşler arttı, limanlarda kontey-

ları bulunan demiryolu operasyonları ise

nerler bekledi, gemilerin elleçlenmesinde

yıldız gibi parladı.

büyük zaman kayıpları yaşandı. Özellikle

Intermodal taşımacılık, Türkiye açı-

ilk aylarda şoförlere yönelik karantina

sından önemli bir ihracat kalemi olan

uygulaması ciddi sıkıntılara neden oldu.

otomotiv endüstrisinin salgın dönemin-

2021 yılında açıkçası dünya çok daha de-

deki en büyük ortağı oldu. 2020 yılında

neyimli bir durumda... Lojistik sektörü ise

önemi biraz daha anlaşılan kara, deniz,

–yeni salgınlara demeye dilim varmıyor

demiryolu bağlantılı intermodal taşıma-

ama- pek çok şeye çok daha hazır.

lar, RO-RO ve RO-LA seferleri 2021 ve son-

Aysberg ve EKO ailesi olarak biz de

rasında daha da öne çıkan yatırım alan-

‘önce sağlık sonra lojistik’ diyerek; 2020

ları olacak. Örneğin Ekol Lojistik bu yolda

yılında sanal ortamda gerçekleştirdiği-

bir adım attı bile. Ekol Lojistik, İzmir’in

miz logitrans (Global Logistics Webinar

Alsancak Limanı ile İspanya’nın Tarra-

Day) ve Atlas Lojistik Ödülleri Töreni’ni

gona Limanı arasında açılacak yeni bir

2021 yılında çok daha güçlü şekilde ger-

hat üzerinden Fas’ın Tangier Limanı’na

çekleştirmek üzere hazırlanıyoruz.

taşımacılık yapacak. Yüzde 70 doluluk
garantisi olan hattı DFDS işletecek.
Yükte hafif pahada ağır ürünlerin

2021 yılında daha iyi şeylerin olacağı
umuduyla barış dolu, sağlıklı ve bol kazançlı bir yıl diliyorum.

lojistiğinde tercih edilen hava kargo
taşımaları ve bir ayağı hava kargo bağ-

XXXX

lantısı da içeren multimodal taşımalara
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artık kimse yan gözle bakamaz... Hava

Yeni yıla girişte, 20 yıla yakın süre

kargo özellikle aşı ile kendini tartışma-

birlikte çalıştığımız, aynı zamanda der-

sız bir hizmet alanı olarak konumlan-

gimizin yönetmenliğini de yapan Akın

dırdı. Nitelikli lojistik depo yatırımları

Öcal ile vedalaştık. Tüm iş arkadaşları-

da yalnızca aşı değil, tüm soğuk zincir

mızın ortalama çalışma süresinin yük-

gereksinimi açısından daha bir öncelikli

sekliğini, iş ilişkilerimizin niteliğini ve

olarak ele alınacaktır. 2020 yılında de-

derinliğini göstermesi açısından önem-

vam eden depo yatırımlarının bu yıl da

siyorum. Bu durumun somutlaştığı isim-

sürmesi doğaldır.

lerden biri daha kendi adına yeni açılım-

Taşıma türlerinden bağımsız olarak

lar sergilemek istediğinde onlar adına

önemi ortaya çıkan taşımacılık ve lojistik

elbette seviniyorum. Bu konunun altını

faaliyetlerinin yine de en ağırlıklı kısmı

çizerek, yeni işinde de başarılı olacağı-

karada gerçekleşiyor. Hayat karada de-

na inandığım Akın Öcal’a, bu güne kadar

vam ettikçe de bu böyle sürecektir. Bunun

şirketimize ve yayınlarımıza katkıların-

sonucunda ağır ticari araçlarda zaten

dan ötürü teşekkür ediyorum.

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

2020’nin Yıldızı Lojistik Oldu
TÜRKIYE’NIN konumu ve
üretim ve tüketim potansiyeliyle uluslar arası ve yurtiçi taşımacılık sektörü stratejik bir
öneme sahip. Türkiye için gerek ihraç mallarının taşınması gerekse de sağladığı katma
değerle öne çıkan taşımacılık
ve lojistik sektörü yıllardır çözülemeyen kronik sorunlarla
mücadele ediyor.
Yıllardır ağır bir şekilde
yaşanan haksız rekabet, bölge
ülkelerde yaşanan çatışmalar,
ticaret filosu güzergahlarında
yaşanan sınır geçiş problemleri Türkiye’de taşımacılığın
istenen seviyede büyümesine
engel oluyor.
Geçtiğimiz yıllarda ise bu
kronik sorunlara korumacı
küresel ticaret politikaları,
Avrupa Birliği ile yaşanan
sorunlar, ekonomik problemler ve yatırım ortamının
olmaması gibi başka önemli
problemler eklenmişti.
2019 yılının son aylarından itibaren tekrar yatırım
yapmaya başlayan Türk taşımacılık sektörü, 2020 yılının
Mart-Nisan aylarında tüm
dünyayı vuran Kovid-19 sal-

gınıyla sarsıldı. İptal edilen
uçuşlar limanlarda karantinaya alınan gemiler, şartlara hazır olmayan sınır kapılarının
kapanmasıyla ülkeye dönemeyen kamyonlar taşımacılığı zorladı. Daha sonrasında
ise temassız operasyonlar, dijitalleşmeye hızlı ve keskin
bir geçiş, üretim ve yük dengelerinin değişmesiyle daha
pahalı taşımacılık gibi farklı
gelişmeler yaşandı. Bu değişikliklerin bir bölümümün
gelecekte de sektörün eğilimine yön vermesi bekleniyor.

2020 yılı yaşanan krizlere
ve sorunlara rağmen lojistiğin
stratejik öneminin en güçlü şekilde anlaşıldığı dönem
olarak da tarihe geçti. Hem
Türkiye’de hem de dünyanın
neredeyse her yerinde insanların zorunlu olarak evde kaldıkları bu dönemde lojistiğin gıda
ve sağlık sektörleri gibi hayatın
normal olarak devam edebilmesi için en önemli alanlardan
biri olduğu fark edildi.
2020 yılı içinde pek çok
ülkede üretimin aksaması tedarik zincirinde bölgesel yak-

laşımı da öne çıkardı. Başta
Avrupa olmak üzere tedarik
zincirini çeşitlendirmeyi değerlendiren ülkeler için Türkiye cazibesini arttırırken dış
ticaretteki canlılık özellikle
karayolu ve intermodal taşımacılıkta olumlu etki gösterdi.
2020 yılının son günlerinde düzenlenen Atlas Lojistik
Ödülleri’nde farklı alanlarında ödül almaya hak kazanan
lojistik sektöründen şirketler
ve profesyoneller geçen yılı
KargoHaber Dergisi için değerlendirdiler.

çeken Arkas Lojistik Genel
Müdürü Serhat Kurtuluş,
temassız operasyonların daha
da artacağını kaydetti.
Pandeminin ilk dalgasında
Avrupa ülkelerinin sınırlarını
kapatmasının ardından sıkı
kontroller ve karantina uygulamalarının karayolu taşımacılığını yavaşlattığını açıklayan Sarp İntermodal Genel
Müdürü Onur Talay, transit
sürelerin uzamasının birçok
şirketi intermodal taşımalara
yönlendirdiğini ifade etti.
Globelink Ünimar Satış
ve Pazarlama Direktörü Koray Çıtak ise yeni hizmetler
sunmaya başladıkları 2020
yılında müşteri isteklerinin
öneminin arttığını söyledi.
2020 yılında MSC olarak
pek çok ilki gerçekleştirdik-

Arkas Lojistik, Türkiye’de
ve hizmet verdiği diğer coğrafyalarda her zaman çok
güvenilir ve hizmeti farklılaştırmak ve özel çözümler geliştirme konusunda etkin bir
firma olmuştur.
Yaşadığımız pandemi sürecine baktığımızda lojistik sektörünün çıkardığı en önemli
notlardan biri de dijitalleşme
oldu. Hız devreye girdi. Dijitalleşmeyi iyi kullanan lojistik firmaları bu döneme

ayak uydurarak bir adım öne
geçti. Bu bir başlangıçtı. Önümüzdeki dönemde temassız operasyon daha da ağırlık
kazanacak. Tabii temassız
operasyon dijitalleşmenin gereklerinden biri ve bu, taşıma
modlarının entegrasyonunu
da kapsayan bir süreç yönetimini ifade ediyor.
Lojistik sektöründe demir
yolunun payı daha da artacak.
Bunun nedenlerini pandemi
döneminde çok iyi gözlemledik. Pandemi döneminde demiryolu ile konteyner taşımacılığı yaparak temassız taşıma
ile aradaki süreçleri ve insan

temasını azalttık. Biz, uzun
yıllardır demiryoluna önem
veriyor ve yatırımlarımızı da
sürdürüyoruz. Müşterilerimi-

ze ihtiyacı olduğu anda en
uygun çözümü sunmaya
hazır durumda olmamız
bizim en önemli farkımız.

masının ürünü olduğunun
da her daim bilincindeyiz.
Değerlerimizden ödün vermeden sürdürülen bu yapı
içinde hem çalışanlarımıza,
hem partnerlerimize hem
de çevreye saygılı bir şekilde
sürdürdüğümüz büyümemizi önümüzdeki dönemde de
devam ettirme hedefindeyiz.
Globelink Ünimar olarak
temel felsefemiz, müşterilerimize ihtiyaç duydukları
tüm alanlarda hizmet sağlamak. Bu kapsamda değişen
istek ve ihtiyaçlarla birlik-

te biz de kendimizi hızlı
bir şekilde yeniliyoruz. Bu
yıl hayata geçirdiğimiz ve
önümüzdeki yıl içerisinde
hayata geçirmeyi planladığımız projeler arasında bizleri
özellikle heyecanlandıran
birkaç örneği de paylaşmak
isterim. Önümüzdeki dönemde e-ticaret lojistiği özelinde yaptığımız çalışmalara
hız vereceğiz ve Globelink
Ünimar güvencesini bu alana da taşıyacağız.
Halihazırda sunmaya devam ettiğimiz bozulabilir
ürün taşımacılığı çözümlerimizi yeni coğrafyalara ve yeni ürün gruplarına erişecek
şekilde genişletmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda özellik-

le Adana Havalimanı’na açmayı planladığımız ofisimiz
ile bölgenin taleplerine daha
hızlı cevap vermek istiyoruz.
Karayolu servislerimizde
Türkiye içerisinde yurtiçi parsiyel dağıtım ağımızı genişletirken Fransa’ya
gerçekleştirdiğimiz
düzenli karayolu parsiyel
taşımacılık servisimiz ile
paydaşlarımıza
hizmet
sunmayı devam ediyoruz.
Denizyolu çözümlerimizde
ise organizasyon yapımızda yaptığımız değişikliklerle oluşturduğumuz yeni
departmanımızla
Kuzey
Afrika’nın tamamına hızlı,
güvenilir ve esnek çözümler üretmeyi planlıyoruz.

Arkas Lojistik Genel Müdürü
Serhat Kurtuluş:

DIJITALLEŞME VE
DEMIRYOLUNUN
ÖNEMI ARTACAK
ARKAS Lojistik olarak
Uluslararası Ticari Eşya
Taşımacıları (C2)” kategorisinde Atlas ödülüne
layık görüldüğümüz için
teşekkür ederiz. Geçen
yılda aynı kategoride aldığımız bu ödülü tekrar kazanmak bizi ayrıca mutlu

etti.
Arkas Lojistik olarak denizyolu, karayolu, demiryolu
gibi tüm taşıma modları ile
depo hizmetleri ve komple
lojistik hizmeti veriyor ve tedarik zincirinin devamlılığı
için tüm imkanlarımızla hizmetlerimize devam ediyoruz.

Globelink Ünimar Satış ve
Pazarlama Direktörü Koray Çıtak:

VERDIĞIMIZ
HIZMETLERI
GENIŞLETIYORUZ

2020 yılı yaşanan
krizlere ve sorunlara
rağmen lojistiğin
stratejik öneminin
en güçlü şekilde
anlaşıldığı dönem
olarak tarihe geçerken
şartlara hızlı uyum
sağlayan şirketler
önemli başarılara
Salgın döneminde dijitalleşmenin önemine dikkat imza attılar.

KURULDUĞUMUZ
günden bu yana vizyonumuz, misyonumuz ve değerlerimiz doğrultusunda
lojistik ve tedarik zinciri sektöründe en iyi hizmeti sunma amacıyla kendimizi sürekli geliştirmeye devam
ediyoruz. Çalışmalarımızın
karşılığını da farklı platformlarda aldığımız ödüllerde görüyoruz. Geçtiğimiz yıl
olduğu gibi, bu yıl da Atlas
Lojistik Ödülleri’nde, Uluslararası Hava Taşıma Firmaları (Forwarder) kategorisinde birincilik ödülünün
sahibi olduk. Bu noktada,
elde ettiğimiz tüm başarıların Globelink Ünimar ailesinin ortak özverisi ve çalış-
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lerini ifade eden MSC Gemi
Acenteliği A.Ş Genel Müdürü Barış Dilek, zor olan bu
dönemde farklı alanlarda rekorlar kırdıklarını açıkladı.
Şirket olarak demiryolu taşımacılığında yaptıkları
yatırımlarla ve girişimlerle
Türkiye’de ilk sayılan önemli
projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Medlog Lojistik
Genel Müdürü İsmail Görgün,
Tekirdağ Tren İstasyonu’ndan
Avrupa’ya ilk ihraç yüklü demiryolu taşımasını gerçekleştirdiklerini belirtti.
İmsan Yönetim Kurulu Başkanı Kerem İmrak ise pandemi
koşullarına göre önlemler alan,
dünya ölçeğinde de hizmet üretmeye devam eden ilk sektörün lojistik olduğunu söyledi.

LOJİSTİK

Sarp Intermodal CEO’su Onur Talay:

KÜRESEL SALGIN İNTERMODAL
TAŞIMACILIĞA OLAN İLGIYI ARTTIRDI
GERIDE bıraktığımız yılda
pandemi dolayısıyla sosyal ve
ekonomik hayat adeta durma
noktasına geldi. Bu süreçte
insanların hayatının devamı
ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi açısından lojistik sektörüne büyük iş düştü. Pandeminin ilk dalgasında özellikle
Avrupa ülkelerinin sınırlarını
kapatması, sürücü kontrolleri
ve karantina gibi uygulamalar
karayolu taşımacılığını ciddi
anlamda yavaşlattı. Transit
sürelerin uzaması, birçok şirketi intermodal taşımalara
yönlendirdi.
Sarp Intermodal olarak
her yıl düzenli olarak artan
iş hacmimiz pandemiyle birlikte zirveye ulaştı. Karayolu

taşımalarına göre bizim avantajımız Türkiye’den Ro-Ro
ya da demiryolu ile Avrupa’ya
ulaşmak, sonrasında yerel sürücüler ile son noktaya teslimat yapabiliyor olmamız. Bu
sayede müşterilerimize sunduğumuz transit süreler içerisinde teslimat yapabiliyoruz.
İnsan faktörünü ve teması en
aza indirerek olası sağlık ve
operasyon sorunlarını da aşmış oluyoruz.
Bu süreçte operasyonlarımız aksamadan, kesintisiz
olarak devam etti. Taşımalarımız bir önceki yıla yüzde
25 oranında arttı. Farklı türlerdeki yüklere uygun ekipman havuzumuz sayesinde
her sektöre hizmet vermeye

devam ettik. Ayrıca Avrupa
ülkelerindeki iş birliklerimizle birlikte olası problemlere
karşı çözüm üreterek, tedarik
akışının kesilmemesine dikkat ettik. Pandemi sürecinde
özellikle tam zamanlı üretim
yapan birçok şirket, intermodal taşımalarımız sayesinde
üretimlerine devam ettiler.
2020 yılı bizim için yatırımlarımızı da sürdürdüğümüz bir yıl oldu. Çekici, şasi
ve ekipman havuzumuzu bu
yıl yüzde 15 oranında büyüttük. 2020 yılı, tüm dünyada
“nasıl başladı, nasıl gidiyor”
akımının en çarpıcı örneği
oldu. Bu durumun 2021 yı-

lında tam tersine olmasını
diliyoruz. Aşılama programları ve benimsenen tedbirlerle
birlikte pandemi sürecinden
normalleşmeye doğru geçmeyi umuyoruz. Bu süreç dünya
ticaretinde de ciddi anlamda hareketlilik yaratacak.
Hâlihazırda devam eden konteyner sorununun, normalleşmeyle birlikte nasıl bir hal
alacağını yakından izliyoruz.
Sarp Intermodal olarak
2021 yılında da yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Ekonomik ve sektörel gelişmeleri
yakından izleyerek ithalat ve
ihracatçılarımıza intermodal
taşımacılığın
avantajlarını

sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca Avrupa kıtası dışındaki
etkinliğimizi artırmak adına
yeni stratejiler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz.
11 yıldır düzenlenen Atlas
Lojistik Ödülleri’ni, bu yıl
pandemi de durduramadı.
Uzaktan da olsa sektörün
tüm paydaşlarını bir araya getiren güzel bir etkinlik oldu.
Bizler müşterilerimize daima
en iyi hizmeti vermeye odaklanırken,
çalışmalarımızın

sonucunda aldığımız ödüller
motivasyonumuzu daha da
artırıyor. Pandemi döneminde kazanılan ödüller ise ilaç
gibi geliyor.
Organizasyonu her şartta
gerçekleştirmeye odaklanan
Aysberg Yayın Grubuna, KargoHaber ekibine tebriklerimizi iletiyoruz. Bir sonraki Atlas
Lojistik Ödülleri’nin mesafelerin olmadığı bir ortamda,
sağlıklı günlerde bir arada gerçekleşmesini umuyoruz.

len rekorlar ve yenilikler...
Bunlar ve bu yılki tüm diğer yenilik ve başarılarımızın
arkasında, iş ortaklarımızla
birlikte, şirketimizin orta ve
uzun vadeli hedeflerine inanmış, misyon ve vizyonunu
özümsemiş güçlü ekiplerimizin özverili çalışması var.
2021 planlarımızı ya-

parken de en güvendiğimiz
gücümüz MSC’nin değerli
çalışanları, çalışma arkadaşlarımızdır. Onların özverili
çalışmaları, daha iyisini yapma arzusu ve takım oyunu
gücümüzün temelidir. 2020
tecrübesi bizlere farklı alanlarda çok şey kattı. Bu tecrübe ve yeni donanımlarımızı
2021’de kullanarak hedeflerimize ulaşmayı ümit ediyor,
bu vesile ile Atlas Lojistik
Ödülleri organizasyon komitesine de teşekkür ediyorum.

MSC Gemi Acenteliği A.Ş Genel Müdürü Barış Dilek:

2020 İLKLERIN YILI OLDU
TÜRKIYE’NIN taşımacılık
endüstrisinin lider markalarından MSC Gemi Acenteliği
olarak, konteyner taşımacılığından öte, tüm iş ortaklarımız
ve çevremiz için önemli bir
değer sağlayıcı konumundayız.
50. yılını geride bırakmış
global bir markanın çatısı altında, 25 yıldır Türkiye’de,
Türk sanayisine, Türk dış ticaretine sunduğumuz sürdürülebilir, öngörülebilir ve yenilikçi
hizmetleri çeşitlendirme çabamızı, bugüne kadar yaptığımız
gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz.
Geniş denizyolu servis ağı-

mız ile birleştirdiğimiz global
karayolu, demiryolu ve depolama ağlarımıza, hız kesmeden yapmayı sürdüreceğimiz
yatırımlar ile müşterilerimizin ürünleri için dünyada yeni rotalar, yeni kapılar açarak
değer katmaya uğraşıyoruz.
155 ülkede 70 bini aşkın
çalışanımız, kapsamlı acente
ağımız, girişimci ruhumuz ve
işimize olan tutkumuzdan
beslenerek, müşterilerimizin
ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı amaçlıyoruz.
Tüm dünyada büyük değişimlerin yaşandığı zamanlardan geçiriyoruz. Küresel

Medlog Loj. Genel Müdürü İsmail Görgün:

2020 DEMIRYOLU
TAŞIMACILIĞINDA
İLKLERIN YILI OLDU
TÜRKIYE’DE lojistik sektöründe yaklaşık 10 yıldır
faaliyet gösteren bir kurum
olarak taşımacılık ve lojistik
endüstrisinin ulusal ölçekteki en prestijli ödülü olan
Atlas’ın ‘’Yılın Demiryolu
Taşıma Firması’’ ödülünü almaya layık görüldük.
Türkiye’nin uluslararası düzeyde bilinirliği sahip lojistik ödüllerinde yer almanın
ve 2’nci kez ‘’Atlas Lojistik
Ödülü’’ bünyesinde değer görülmenin mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Buna vesile
olan, emeğini, bilgi birikimini ve zamanını esirgemeyerek
katkıda bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

2020 yılı küresel olarak iş
dünyası ve tüm insanlık için
ne kadar zorlu geçse de, Medlog Türkiye’de bizler birçok
ilki ve başarıyı yaşadık.
Karayolu filomuz büyümesini sürdürüp taşıma hacimle-

ekonomik sorunlar ve iklim
değişikliğinin etkileri çok
daha güçlü bir şekilde hissediliyor. Ülkemiz ve parçası
olduğumuz denizcilik endüstrisi de bu değişimlerden
farklı boyutlarda etkileniyor.
Kovid-19, ekonomik dalgalanmalar ve belirsizlikler ile
bunların sonuçlarının hâkim
olduğu bir dönemde, 2020
yılını toplam 2.039.000 TEU
ithalat & ihracat adedine ulaşarak güçlü bir performans ile
sonuçlandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
Bu yıl Mayıs ayında dünyanın en büyük konteyner ge-

milerinden olan MSC Oscar
sınıfı gemilerin Türkiye uğrağını başlattık. Ekim 2020’de
5.865 konteyner elleçleme
hareketi ile gemi bazında elleçleme rekoru kırdık. Yine
bu yıl Ekim ayında 130.654
TEU konteyner taşıması ile
ay bazında ihracat rekorumuzu kırdık. Bunlar ilk akla gedönemde, Medlog Tekirdağ
Tren İstasyonu’ndan hızlı ve
güvenli yeni bir taşıma alternatifi sunarak Avrupa’ya ilk
ihraç yüklü demiryolu taşımasını Kasım ayında yaptık.
Yeni açılan İstanbul Ömerli Demiryolu Aktarma istasyonu ve Mersin Yenice Lojistik İstasyonu ile demiryolu
altyapımızı güçlendirdik.
İzmir Kemalpaşa’da 27
Ekim’de açtığımız, 65 dönüm üzerine kurulu modern
konteyner
terminalimizle
müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri geliştirmeye
devam ettik. Bu mutluluğu,
başarılarımızın altında emeği
ve imzası olan tüm çalışma
arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Lojistiğin önemi her geçen gün artan ülkemizde, sunacağımız yenilikçi ve üstün
nitelikli hizmetlerle sektörümüzün öncülerinden olmaya
devam edeceğiz.

rini artırırken, 225 bin TEU
demiryolu taşıması gerçekleştirerek demiryollarının daha
aktif kullanılması için çalıştık. Marmaray’ın sunduğu
demiryolu bağlantısı sayesinde Asya’dan Avrupa’ya konteyner yüklü ilk yurtiçi yük
trenini 8 Mayıs’ta geçirdik.
Aynı ay içinde Orta Asya’ya
ilk ihracat demiryolu yüklemesini gerçekleştirdik.
Avrupa’ya kara taşımalarında sıkışıklık yaşanan bir
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İMS Loj. Genel Müdürü Mustafa İmrak:

LOJISTIK SEKTÖRÜ
2020’DE BÜYÜK BIR
SINAV VERDI
LOJISTIK, yaygın adıyla nakliye sektörü, herhalde tarihsel olarak en
sıra dışı yıllarından biri
yaşadı. Çin’de başlayan
Kovid-19 salgını ülkeler
ve kıtalar arası ticareti, ulaşımı bir anda 150
yıl öncesine götürecek
kadar olumsuz etkiledi.
Şüphesiz tüm dünya gibi
sektör olarak da salgına
hazırlıksız yakalandık;
ama kısa sürede pandemi
koşullarına göre önlemler alan, dünya ölçeğinde
de hizmet üretmeye devam eden ilk sektör olduğumuzu da söylemek
abartılı olmaz.

Türkiye’de virüsün görülmeye başlandığı Mart
ayından itibaren sağlık başta
olmak üzere hayatın her alanını ilgilendiren, hizmetleri
topluma ulaştıran lojistik
sektörünün önemi bir daha
adeta altı çizilircesine anlaşılır hale geldi. 2020 yılı
içinde bütün lojistik sektörü
mensupları en azından sağlık
emekçileri kadar fedakarca
bir çalışma yürüttü. Geride
Birinci sayfadaki haberin devamı

LOJİSTİK
7’nci sayfadaki haberin devamı

bıraktığımız yıl lojistik hizmetinin hem varlığını sürdürdüğü hem kendini koşullara göre yenilediği bir yıldı.
Biz İMS lojistik olarak,
pandemiye rağmen faaliyetlerimizin kalitesini ve hızını
düşürmeden sürdürdük. Bütün personelimizin, çalışma
alanlarımızın, araçlarımızın
pandemi koşullarına göre
hazır hale getirdik. Önlem-

lerimiz aynı şekilde devam
edecek. Şüphesiz 2020’yi
geride bırakmamız o yılın
sıkıntılarını geride bırakmak demek olmuyor. Ekonomik ve toplumsal hayatta
yaşadığımız sorunlar olduğu
gibi devam ediyor. Yine de
daha yeni bir yıla girmek,
taze umutlarla hareket etmenin her zaman için işareti
olmuştur. 2021 yılının tüm

insanlığa olduğu gibi sektörümüze de güç getirmesini
umut ediyoruz. Aslında bizim sektörümüzün varlığı,
tüm dünya milletleri arasındaki alışverişin en önemli
taşıyıcısıdır. Dolayısıyla bütün devletlerin hem salgınla mücadeleyi sürdürdüğü
hem lojistik hizmetlerini
kolaylaştırıcı uygulamaları
2021’de daha etkin hale ge-

tirmesi en büyük beklentimizdir. IMS Lojistik olarak
2020’yi iyi bir sınav olarak
gördük ve başarıyla geride
bırakmak için önemli bir
gayret sarf ettik.
Ödül alarak bu başarımızın tescil edilmesi bizim için
ayrı bir gurur oldu. Yeni yılın
tüm meslektaşlarımıza bol
kazanç ve başarılar kazandırdığı bir yıl olmasını dilerim.

İmsan Y.K. Başkanı Kerem İmrak:

kalan ilk sektör oldu.
Ülkemiz, Avrupa ve Ortadoğu arasındaki konumundan dolayı lojistik sektörünün önemli
bir merkezi. Bununla beraber
her türlü hizmetin bir ölçüde

bağlı olduğu sektörümüz, ülkemizde de özenli ve fedakar bir
hizmet anlayışıyla yola devam
etti. İmsan Group olarak; İstanbul, İzmir, Mersin, Mardin
ve Erbil’deki ofislerimizde her
türlü önlemle çalışmalarımızda
daha itinalı hareket ettik. Zorlu
geçen yılın sonlarında aldığımız
En İyi Karayolu Yönetici Ödülü de bizim için ayrı bir kıymet
taşımaktadır. Önümüzdeki yıl,

sektörümüzün daha sağlıklı
hizmet sunduğu ve bunun
imkanlarının aranacağı yıl
olacaktır. İmsan Group olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Yetkili
tüm kurumların da bu konuda özenli olacağına inanıyoruz. Lojistik sektörü yeni
yılda daha emin adımlarla
yoluna devam edecektir.
Bu vesile ile atlas lojistik ödülleri komitesine
,kıymetli jüri üyelerine ve
yarışmayı takip edip oy kullanan tüm dostlara teşekkürlerimi sunarım.

bizim için de zor bir yıl oldu.
Yurt içi projelerimizi daha hızlı
gerçekleştirmemize karşın özellikle pandeminin tüm dünyaya
hızla yayılması yurtdışı projelerimizde operasyonel zorluklara neden oldu. Personel ve
ekipmanlarımızın mobilizasyonu ülkelerin uyguladığı farklı
prosedürlerden etkilense de en
hızlı şekilde yurtdışı projelerimizi tamamlayarak müşterilerimizin yanında olduk. Şu anda
Ukrayna, Azerbaycan, Özbe-

kistan, Kırgızistan, Kamerun,
Nijer, Senegal, Suudi Arabistan, Dubai ve Umman’daki önemli projelerde görev yaparak
Hareket farkını ortaya koyuyoruz. Umman Sultanlığı’nın
en önemli projelerinden biri
olan ve Umman-Kuveyt ortaklığıyla hayata geçirilen Duqm
Rafinerisi’nin inşasında iki ayrı kaldırma ve kurulum paketi
için Petrofac International
Ltd./Samsung Engineering Co.
Ltd. ortaklığı tarafından ağır

kaldırma yüklenicisi olarak seçildik ve projeyi beklenen kalite
standartlarında gerçekleştirmeye devam ediyoruz.
Türkiye yatırım fırsatları
artmakta olan bir ülke konumunda. Özellikle yenilenebilir
enerji santralleri ve nükleer
enerji santrali kurulumu ciddi bir potansiyel oluşturmaya
devam ediyor. 2021’in ağır
kaldırma ve proje taşımacılığı
açısından yoğun bir yıl olacağını düşünüyoruz.

2020 yılı içerisinde Takograf verilerini ve sürücü davranışlarını analiz etmek için
lojistik firmalarına rehberlik
edecek bir analiz ve karar destek platformu olan tachOnline ürünümüzü tamamladık.
tachOnline Araçlarda bulunan takograf, sürücü kartı ve
araç takip sistemi verilerinin
görselleştirilebildiği, toplanan
verilerin mevzuat dahilinde
analizi ile ihlallerin tespit edil-

diği ve farklı araç ve kartlardan alınan verilerin kolerasyonu ile araç, personel ve rota
seçimi sorunlarına yönelik
çözüm süreçlerin yönetileceği
ve denetim mekanizmasının
oluşturulacağı bir raporlama
ve analiz aracıdır. Lojistik
sektöründe faaliyet gösteren
firmaların sürücülerin davranışlarını anlamasına, regülasyon gereği tutarlı ve kurallı bir
süreç yürütmesine, veri analizi

sonrası sürücülerin davranışsal ve coğrafi olarak ihlal
durumlarını analiz etmesine
imkan sağlayarak bu doğrultuda alınacak aksiyonlarda
destekleyici olacak bir yapı ve
bu verilerin arşivlenmesini,
analizini ve raporlanmasını
sağlamaktadır.

LOJISTIK SALGINA
GÖRE HAREKET EDEN
İLK SEKTÖR OLDU
İNSANLIK,
2019’un
sonlarından bu yana uzun
zamandır yaşamadığı bir
deneyimin içinde var olmaya çalışıyor. Yirminci
yüzyılın başlarında yaşanan
İspanyol gribi, milyonlarca
insanın ölümüne yol açmış
ve kapanması zor yaralara
sebep olmuştu. Neredey-

se bir asır sonra karşı karşıya
kaldığımız Kovid-19 salgını
hayatın her alanını, dünyanın
her yerinde belirleyen etmen
olarak birinci sıraya oturdu.
Uzun süredir küçük bir
köy haline gelen ve hızlı iletişimin belirleyici olduğu dünyamızda bir anda her şeyin
salgınla sınırlandırıldığı bir

döneme girdik. Sanayi devriminden bu yana küresel bir
sektör olarak öne çıkan lojistik, salgında kendini yenilemek ve salgın önlemlerine
göre hareket etmek zorunda

Hareket Genel Müdürü Abdullah Altunkum:

2021 PROJE TAŞIMACILIĞI
AÇISINDAN YOĞUN BIR YIL OLACAK
JÜRI özel ödülüne layık görüldüğümüz 6200 tonluk gemilerin taşınması projesinde her
projemizde olduğu gibi uzman
ve deneyimli kadromuz, yaratıcı mühendislik çözümlerimiz,
son teknolojiye sahip altyapımız ve yüksek kapasitedeki ekipmanlarımızla hizmet verdik.

Tersane sahasından
alınan her biri 124
metre uzunluğunda,
22 metre genişliğinde
ve 35 metre yüksekliğinde iki
yolcu gemisinin yüzer havuza
taşınma işlemini toplam 1600
lastikli hidrolik modüler
araçlarımızla gerçekleştirdik.

Türkiye’de şimdiye kadar inşa
edilen en büyük yolcu gemilerini taşıyarak bir rekora imza
attık ve bu büyük başarının
haklı gururunu yaşıyoruz.
2020 herkes için olduğu gibi

Satko Teknoloji Satış Ve Operasyon Direktörü Dorukata Vural:

SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARI VE
VERIMLILIĞE ODAKLANDIK
EMEĞI geçen herkese çok
teşekkürler mutluyuz gururluyuz. Çok değerli bu ödüle
layık olan ekibimiz adına Satko adına çok teşekkür ederim.
Müşterilerimize verdiğimiz hizmet ve memnuniyet
sonucunda bu ödülü almış

olmanın gururunu yaşıyoruz.
Bu ödül firmamız Satko’nun
tüm çalışanlarını motive edecek ve yeni yıla aynı hız ve hevesle gireceğiz.
Herkese “Bitsin artık” dedirten 2020 defterini kapattık.
Dünyayı etkisi altına alan pan-

deminin yanı sıra yıl boyunca
yangın, deprem ve kazaların
ardı arkası kesilmedi… Dünya
2020 ile birlikte çok farklı bir
döneme girdi, bizde Satko olarak tüm iş süreçlerimizi, müşteri akışlarımızı en verimli şekilde
nasıl yaparız buna yoğunlaştık.

Acıbadem Sağlık Grubu Lojistik Müdürü Kadir Hançer:

Dış Ticaret ve
Lojistik Yöneticisi
Ahmet Cora:

SAĞLIK VE LOJISTIK BIR ARADA
10 yıldır aralıksız devam eden ‘’Atlas Lojistik Ödülleri
“2020 yılında tüm dünyayı
etkisi altına alan Kovid-19
şartları nedeni ile zoom üzerinden 11’ncisi gerçekleşmiş
olup aynı ilgi ve heyecanla
katılım sağlanmıştır. Ben de
katılımcıların değerli oyları

ve jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda ‘’Yılın
Depo Yöneticisi’’ ödülünü
almış bulunmanın mutluluğunu ve onurunu bir arada
yaşamaktayım. Lojistik sektörünün en prestijli ödülü
haline gelen Atlas’ı 11 yıldır
aynı titizlik ve heyecanla ya-

LOJISTIĞE
DÜŞÜNSEL
SERMAYE DE
GEREKIR

pılmasın da başta Sayın İlker
Altun, birbirinden değerli jüri üyelerine, özellikle
yönlendirmeleri ve hızlı geri
dönüşleri ile Sinan Göral’a
ve emeği geçen herkese teşekkürler ediyorum. Lojistik
sektörünün ve iş dünyasının
her geçen yıl daha büyük bir
ilgiyle sonuçlarını beklediği
nice sağlıklı Atlaslar da görüşmek dileklerimle.

LOJISTIK sektörü, firmaların sahip olduğu modern
araçlar, kullanılan düzenli
hatlar, verilen servis kalitesi
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ve nitelikli personel istihdamı ile büyürken, düşünsel
sermayesinin de peşi sıra gelmesi gerekir. Bu, kalıcılığı,

kurumsallaşmayı ve gelişmeyi
hızlandırır. Bu sene bir yazılı
eserin Jüri Özel Ödülü alması, bu konunun önemsendi-

LOJİSTİK

Mars Logistics 2020’de
2,1 Milyar TL Ciro Elde Etti
MARS Logistics, pandemiye rağmen 2020 yılında da yatırımlarına
ve sürdürülebilir büyümesine devam etti.
Mars Logistics Yönetim Kurulu
Üyesi Gökşin Günhan, birçok sektör gibi lojistik sektörünün de pandemiden olumsuz şekilde etkilense
de pandeminin iş yapış biçimlerinde
kalıcı değişimlere yol açtığını, pandemi ile birlikte halihazırda altyapısı
hazır olan uzaktan çalışma modelini
hayata geçirdiklerini ve Intermodal
taşımacılık modelini öne çıkararak
müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ettiklerini belirtti.
Günhan, “Pandemi döneminde
lojistik sektörünün ve tedarik zincirinin hayati öneme sahip olduğunu,
lojistiğin varlığını sürdürmesinin ne
denli önemli olduğunu bir kez daha
görmüş olduk. Bu nedenle lojistik
yavaşlasa da, hacmi azalsa da asla
durmadı. Herkes gibi bizim için
de 2020 yılı zorlu geçti. Pandemi
döneminin ilk günlerini de kapsayan ikinci çeyrekte iş hacmimizde
bir düşüş yaşandı. Ülkemizin dış
ticaretine paralel olarak lojistik için
de lokomotif sektörler olan otomotiv ve tekstil bu dönemde yavaşladı
fakat aynı dönemde ambalaj, gıda,
hijyen, kimya gibi sektörler hızlandı. Sektör ve müşteri çeşitliliğini bir
strateji olarak belirlediğimiz için bu
eksen kaymasında müşterilerimize
maksimum seviyede destek olduk.
Dünya olarak yeni normale alışmaya
başlayınca Haziran ayından itibaren
işlerimiz normal seyrine dönmeye başladı. 2020 yılını yaklaşık 2,1
milyar TL ciro ile kapatacağımızı
öngörüyoruz. 2020 yılı her ne kadar
beklenmedik durumların yaşandığı
bir yıl olsa da büyümemiz devam
etti” dedi.
Filoya 15,3 milyon Avro
değerinde yatırım
2020 yılının Ocak ayından itibaren müşterilerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarını
yaptıklarını ifade eden Günhan,
yaptıkları yatırımları ise şu şekilde sıraladı: “Müşterilerimizin ihtiyaçları
ve talepleri doğrultusunda yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz ve sundu-

ğumuz hizmeti geliştirmek ve genişletmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda
2020 yılında filomuza 15,3 milyon
Avro değerinde yatırım yaptık.
Diğer yandan 2019 yılında hayata geçirdiğimiz Yurt İçi Dağıtım
Kanalları hizmetimizi geliştirmeyi
sürdürdük ve 2020 yılına ocak ayında Eskişehir’de bin metrekarelik bir
toplama transfer merkezi açarak

başladık. Pandemi döneminde de
yatırımlarımıza devam ederek nisan ayında Manisa’da iki yeni depo
açarak yurt içi dağıtımda önemli
adımlar attık. 2019 yılı stratejik planımızda evden çalışma modelinin
altyapısını kurmak vardı. 250 bin
Dolar’lık teknolojik yatırım gerçekleştirerek planladığımız modeli hızlıca hayata geçirdik ve iş süreçlerimi-

ğini göstermiştir. Zannedersem
bu bir ilktir. Sektör dergilerinde
yayınlanan makalelerimi bir araya
topladığım “Lojistik Notları” adlı
kitap, özellikle “lojistik” ve “dış
“ticaret” bölümü öğrencileri tarafından oldukça ilgi görmüştür.
Atlas Lojistik Ödülleri gibi bu
alanda marka olmuş bir organizasyon tarafından da böyle bir ödülle
taçlandırılmış olması beni daha da
mutlu etmiştir. Organizasyonda
emeği geçenlere ve tüm jüri üyelerine teşekkürlerimi sunarım.

9

OCAK 2021

ze uzaktan çalışmayı dahil ettik.”
Filomuzun gücüne güç katmak için 2021 yılında 20 milyon Avro’luk
yatırım yapmayı ve hizmet ağımızı
genişletmeyi amaçlıyoruz. Her za-

man olduğu gibi gelen taleplere ve
doğan ihtiyaçlara göre Türkiye’nin
farklı illerinde depolar ve transfer
merkezleri açarak yatırımlarımızı
sürdüreceğiz” dedi.

LOJİSTİK
Birinci sayfadaki haberin devamı

Cargom Express’den İlk Yerli Proje:
CARGOM Express, yaygın
hizmet ağı ve gelişmiş stratejisi ile beş bölgede faaliyet
gösteriyor. Oluşturduğu 19
transfer ve dağıtım merkezi,
70’in üzerindeki ‘‘Hizmet
Noktası’’ ile ülke geneline yayılan, kolay erişilebilen kaliteli bir hizmet sunuyor.
Ana hedeflerinin, Cargom
Express markası ile teknolojinin temel olduğu bir B2C
kargo organizasyonu oluşturmak olduğunu söyleyen Cargom Express Genel Müdürü
Olcay Akay, “Capsule adını
verdiğimiz otonom, insansız
kargo şubesi cihazımız ile yazılımsal ve donanımsal olarak
teknolojiyi geliştirmeye devam ettiğimiz ve sürekli artan
yatırımlar ile müşterilerimize
“tailor made” ayrıcalıklı bir
hizmet sunmayı hedefliyoruz” dedi.
Otonom kargo şubesi Capsule ile ilgili bilgi veren Akay,
dergimizin sorularını yanıtladı.
Kısaca şirketiniz ile ilgili bilgi verir misiniz? Şirketiniz
hangi ihtiyaçları karşılıyor?
Ankara Ekspres Kargo
1986 yılında kurulmuş olup
bugün geldiği noktada B2B
sektöründe Türkiye’nin önde
gelen birçok perakende markasına hizmet vermektedir.
Avm lojistiği olarak tabir ettiğimiz alanda sağladığı butik
hizmet ile 5 sene içerisinde alanında en büyük 3 firmadan
biri olma hedefimize dolu
dizgin ilerlemekteyiz. Ayrıca
güçlü acente ve şube alt yapımızla parsiyel taşımacılık
alanında da günlük 30 bin+
kargo adedi ile hizmet sağlamaktayız. Bu hizmetlerimiz
yanında proje bazlı FTL ve
LTL hizmetlerimizle Türkiye
genelinde ihtiyaca göre karayolu taşımacılık alternatifleri
sunuyoruz. Çok değerli bazı
markalarla başlattığımız dedike dağıtım hizmetimiz her
geçen gün daha da büyümektedir. Sunduğumuz mevcut

hizmetlerimizi
büyütmek
yanında ana hedeflerimizden
biri, Ar-Ge firmamızı da içerisinde barındıran Cargom
Express markası ile teknolojinin temelde olduğu bir
B2C kargo organizasyonu
oluşturmak. Capsule adını
verdiğimiz otonom insansız
kargo şubesi cihazımız ile
yazılımsal ve donanımsal olarak teknolojiyi geliştirmeye
devam ettiğimiz ve sürekli
artan yatırımlar ile müşterilerimize “tailor made” ayrıcalıklı bir hizmet sunmayı
hedefliyoruz. Capsule, bu
hedefe dönük olarak ortaya
koyduğumuz vizyonumuzun
bir yansıması.
Otonom kargo şubeniz
Capsule’ün Ar-Ge çalışmaları ve üretim süreci hakkında bilgi verir misiniz?
Biz, Cargom Express ola-

beklentileri analiz edilerek,
bir kargo firması tarafından
geliştirilen bu alandaki ilk
ve tek yerli projedir.
Capsule’ün fikir ve gelişim aşamalarından şu andaki
nihai modeline kadar geçen
süreçte sektörde ciddi bir ilgi
çektiğini özellikle belirtmek
isterim. Gururla söyleyebilirim ki bu ilgi ulusal boyutu
çoktan aşmış ve sektörün
en büyük global oyuncularının da gündemine girmiş
durumdadır. Bu toprakların
ürünü olan cihazımızı çok
uzun olmayan bir gelecekte
dünyanın birçok ülkesinde
görebileceksiniz.
İnsansız kargo istasyonu
Capsule ne gibi avantajlar
sağlıyor?
Capsule cihazımız model
olarak herhangi bir kargo şubesinde yapabileceğiniz tüm

Cargom Express Genel Müdürü Olcay Akay

rak, «Birlikte Geleceğe Gidiyoruz» mottosuyla son
iki yıldır ciddi bir Ar-Ge
çalışması, her biri alanında
uzman mühendis kadromuz
ve yönetim ekibimizle birlikte Capsule adını verdiğimiz, otonom insansız kargo
şubesi’ni geliştirdik ve çalışır hale getirdik. Capsule,
tamamen bu toprakların bir
fikri, bir ürünü ve hayallerimizin, emeklerimizin vücut
bulmuş şeklidir. Capsule,
Kargo Firmaları ile birlikte
«Gönderici /Alıcı Müşteri» bakış açıları, talep ve

işlemleri kapsayacak şekilde
kurgulanmıştır. Bu özelliği
itibariyle standart kargo teslim dolaplarından (locker)
ayrışmakta ve hem kullanan
firma hem de müşterilerine
benzersiz bir hizmet sunmaktadır. Capsule cihazımızda
temel olarak, kargo gönderme ve aldığınız ürünü teslim
alma hizmetleri bulunmaktadır. Bu özellikleri aynı cihaz içerisinde yapabilmesi
bakımından dünyadaki tek
örnek olduğunun altını çizmek isterim. Bu hizmetlerin
yanında ihtiyaca göre hem

kargo hem de ürün bedelini
ödeyebileceğiniz bir kurgusu
bulunmaktadır. Üstelik bu
hizmetlere, kullanıcı dostu
ekranı ve mobil uygulaması
üzerinden kolaylıkla erişilebilmektedir.
Cihazımızın kullanım kolaylığını
görmek isteyen okuyucularımız http://www.724capsule.
com/ sitemizden ilgili videomuzu izleyebilirler. Artan
e-ticaret hacmi ile birlikte
yine artış gösteren kargo
hizmetinde, «Satıcı-KargoAlıcı» arasında ortaya çıkan
ve kargo firmalarının çözüm
üretmekte zorlandığı kargo
teslim-alım-iade aşamalarında müşteri talep ve beklentilerine 7/24 cevap verebilen
alternatifsiz tek cihazdır.
Genel hizmetleri yanında
Capsule cihazımızın sahip
olduğu teknolojiden de biraz
bahsetmek isterim. Zira takdir edeceğiniz üzere artık hizmet avantajı sağlamanın en
önemli yolu teknolojiyi işinize entegre etmekten geçiyor.
Cihazımız sahip olduğu, 3D
optik kamera ile gönderim
yapılacak emtianın hacim
ve ağırlık ölçümünü hatasız
yapmaktadır. Buda kargo
fiyatının en doğru şekilde
belirlenmesini sağlıyor. Bu
özelliği ile çoğunlukla gözle
ölçüm yapılan kargo şubelerine göre hatasız işlem pratiği
sunmaktadır. Aynı zamanda
sahip olduğu fotoğraf çekme
özelliği ile gönderim ve teslim anlarında kayıt oluşturmakta, olası ihtilaf halinde
taraflarla paylaşılabilmektedir. Bu sayede kargoculukta

ciddi bir belirsizlik olan hasar
tazmin süreçlerinde de sıfır
hata sağlayarak işimize ciddi
bir değer katmaktadır.
Capsule ile kapasite kullanımının ne yönde ve ne
kadar değişeceğini düşünüyorsunuz?
Henüz birkaç sene öncesine kadar bir dip dalga olarak
başlayan e-ticaret büyümesi
pandemi süreciyle beraber
bir çığa dönmüş durumdadır.
Hatırlarsanız pandemiden
çok önce Kasım ayı ve Cuma kampanyalarından beri
yaşadığımız kapasite artışına
karşı kargo firmaları tabiri
caizse çaresiz kalmış ve süreci
yönetebilmek adına mecburen gönderim kotaları uygulamaya başlamıştır. Bizim
bakış açımıza göre artmaya
devam eden bu kapasiteye
çözüm üretmenin yegâne
yolu teknolojik ve inovatif
bir bakış açısından geçiyor.
Hali hazırda neredeyse her
köşe başı kargo şubesi olmuş
durumda. Şube açılış ve işletilmesinin kargo firmalarına yarattığı mali yükü en iyi
bilenlerden biriyim. İşte bu
yüzden yeni bir yol yeni bir
bakış açısı diyoruz. Kargo
hizmetini insansız otonom
bir cihazla sağlayabildiğimiz
müddetçe daha fazla kargo
şubesine gerek var mı? Elbette ki hayır, daha fazla kargo
şubesi açmanın bir çözüm
olmadığı ortada. Klasik yollarla ilerlediğimiz müddetçe
sektörümüz maalesef ki olduğu yerde saymaktan öteye
geçemeyecek.

Aras Kargo E-Ticaretin En İyi Kargo Şirketi Seçildi
ARAS Kargo, Marketing
Türkiye ve Akade metre iş
birliğiyle gerçekleştirilen ve
“E-Ticaretin En İyileri”nin
belirlendiği ECHO Awards’da
kargo kategorisinde birinciliğe
ulaşarak yılın kazananı oldu.
Türkiye genelinden bin
200 kişinin katılımı ile “Eticaretin En İyilerini” belirleyen ECHO Awards’ın ödül
töreni bu sene çevrimiçi olarak düzenlendi.

Ödül töreni ardından
açıklamalarda bulunan Aras
Kargo Genel Müdürü Utku
Ayyarkın, “Özellikle pandeminin başlamasıyla birlikte
hızla büyüyen e-ticaret, bizim
de iş hacmimizi önemli ölçüde arttırdı. E-ticaret işlem
hacmi bir önceki yıla göre 2
kat artış gösterirken, buna
paralel olarak ziyaret edilen
adres sayısı %90 arttı. Bağımsız araştırmayla, halkın

söz sahibi olduğu bu değerli
organizasyonda e-ticaretin en
iyi kargo şirketiödülüne layık
görülmemiz bizleri son derece mutlu etti. Pandemi öncesinde başlattığımız teknolojik
yatırımlar, operasyonel birikimimiz ve yetkinliğimiz süreci
iyi bir şekilde yönetmemizi
sağladı. Bundan sonraki yıllarda da biz değişen tüketici
alışkanlıklarını ve e-ticaretin
sektörümüze etkisini göz
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önünde bulundurarak yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı planlıyoruz” diye konuştu.
Ayyarkın, “Aldığımız bu
ödül değerlendirmesinde de
kullanım kolaylığı ve hizmet
sonrası takip kategorilerinde
ön plana çıktık. Tüm bu özelliklerimizi sürdürerek önümüzdeki dönemde adım adım müşteri bilgilendirmesi,
alıcı kolaylığı, CRM ve müşteri hizmetleri yönetiminde
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atacağımız adımlarla eşsiz
müşteri deneyimi yaratmayı amaçlıyoruz.Devam eden
transfer merkezi yatırımları-

Pandemi öncesi ve sonrası
sektörü değerlendirir misiniz? Yakın ve orta vadede
planlarınız nelerdir?
Öncelikle pandemi sürecinde insan üstü bir gayret
ve özveriyle hizmet devamlılığı sağlayan tüm sektör
çalışanlarına teşekkürlerimi
iletmek isterim. Bu süreçte kargo sektörünün ciddi
bir sınav verdiğini ve aynı
zamanda da bir dönüşüm
yaşadığını düşünüyorum. Eticaret sektörünün herkesin
malum olan büyümesi pandemi süreci ile çok hızlanmış durumdadır. Bu hızlanma e-ticaret firmalarından
kargo firmalarına ve hatta
son kullanıcıya kadar tüm
paydaşları doğrudan etkilemiştir. Aslında bu sürecin
bize gösterdiği en önemli
konulardan biri kargo ve
lojistik sektörünün ticaret
hacmi içindeki yeri ve önemidir. İnşallah bu pandemi
süreci çok daha uzamadan
bitecek ama şunu belirtmek
isterim ki bu süreçten sonra
alışkanlıklarımızda kalıcı
etkileri de olacak. İşte bu
etkileri sektör olarak çok iyi
okumalı ve hareket planlamalarımızı bu doğrultuda
gerçekleştirmeliyiz.
İşimizde planlamaya ciddi önem veren bir firmayız.
Bahsettiğim gibi mevcut
B2B işlerimizi her zamanki
hassasiyetle takip etmek yanında Capsule cihazımız ile
sektörde fark yaratmak öncelikli hedefimiz. Eşzamanlı olarak Cargom Express
markamızla B2C dağıtımına başlamayı planlıyoruz.
Yani yeni bir vizyonla ve
elimizde ki “know-how”
ile geliştirdiğimiz teknolojik
alt yapı ve alternatif dağıtım
kanalları ile son kullanıcı
teslimat dinamiklerine uygun bir kargo organizasyonu oluşturacağız. Hep söylediğimiz gibi “artık hiçbir
şey eskisi gibi olmayacak.”
mızla ve IT altyapı yatırımlarımızla sektördeki öncü ve
yenilikçi konumumuzu koruyacağız.2021 yılında önceliğimiz kalite olmaya devam
edecek” dedi.

LOJİSTİK

Irak: Bitmeyen Problemlere
Rağmen Büyük Potansiyele Sahip
IRAK Başbakanı Mustafa
El-Kazımi’nin
Türkiye’ye
resmi ziyareti kapsamında,
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde
düzenlenen ‘Irak Cumhuriyeti Başbakanı Mustafa ElKazımi’nin Türk İş İnsanları
ve Yatırımcıları ile Toplantısı’, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay,
DEİK Başkanı Nail Olpak,
DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha ve
iki ülke iş dünyası temsilcilerinin katılımlarıyla hibrit olarak 17 Aralık 2020 tarihinde
gerçekleştirildi.
Irak Başbakanı Mustafa
El-Kazımi, Irak’ta yatırım açısından bakıldığında pek çok
bakir alanın olduğunu, tecrübe sahibi Türk firmalarının
bu fırsatı değerlendirmesini
istediklerini söyledi. Kazımi, hali hazırda Irak’ta ciddi
deneyimleri olan Türk özel
sektörüne, her ne kadar zorlayıcı etkenler olsa da, Irak’ın
kapılarının ardına kadar açık
olduğunu söyledi. Irak Hükümeti olarak yeni beyaz
bir sayfa açmak üzere karar

aldıklarını söyleyen Kazımi,
idari ve yapısal sorunların pek
çok yatırımcıyı zor duruma
soktuğunu bildiklerini, bununla beraber bu sorunların
çözümüne ilişkin kollarını sıvadıklarını ifade etti. Kazımi,
petrole dayalı ekonomiden

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde düzenlenen ‘Irak
Cumhuriyeti Başbakanı Mustafa El-Kazımi’nin Türk İş İnsanları ve
Yatırımcıları ile Toplantısı’ başta ihracat ve taşımacılık olmak üzere
önemli konuların masaya yatırıldığı bir platforma dönüştü.
sektörel çeşitlendirmeye doğru gitmek istediklerini, bunu
gerçekleştirmek üzere Türk
firmalarına bütün fırsat ortamlarını açacaklarını ekledi.
Türkiye’nin yalnızca ekonomi
ve ticaret alanında bir ortak
olmadığını belirten Kazımi,
Türkiye’nin Irak için dost ve
kardeş bir ülke olduğunu, hep
beraber iş birliği ile sorunların üstesinden gelinebilece-

ğini söyledi. Irak’ın yeniden
imarı için yapılacak yatırımlarda uzaktaki diğer ülkeleri
değil komşu ülke Türkiye’nin
yer almasını arzu ettiklerini
dile getiren Kazımi, sorunların çözümünde ortak komiteler kurulabileceğini ifade etti.

Irak’la yeni ulaştırma
alternatifleri hayata geçebilir
T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kasım
ayı itibari ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin 18,1 milyar dolara dayandığını ve daha
önce 20 milyar dolar olarak
koyulmuş olan hedefinde üstüne çıkacaklarını inandığını
söyledi. Irak ile olan dostane
ilişkilerin yanı sıra ekonomi ve
ticaret faaliyetlerinin de olduğu söyleyen Turagay, Türk müteahhitlerinin şimdiye kadar
Irak’ta gerçekleştirdiği iş hacminin 27 milyar dolar olduğunu ve 1000’in üzerinde projeye
imza attıklarını söyledi. Petrole dayalı ekonomiden sektörel
çeşitliliği hedefleyen Irak için
Türk özel sektörünün hazır
olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı, bu iş birliklerinin arttırılabilmesi için sorunların en
kısa sürede çözüme kavuşturulmasının önemli olduğunu
söyledi. Turagay, ilk atılacak adımların arasında Habur sınır
kapısının yanında ikinci bir
kapının açılması ve tren yolla-

rının yeniden yapılandırılarak
Türkiye’den Bağdat’a olan eski
hattın tekrar açılması hususlarının dikkate alınabileceğini
ekledi. Bugün imzalanan ‘Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması’ ile iki ülke iş
insanlarının önündeki engelleri ortadan kalktığını vurgulayan Turagay, diğer önemli
anlaşmaların imzalanmasıyla
da birçok stratejik proje hayata
geçirebileceğini söyledi.
Olpak: “Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve
Korunması Anlaşması ile
hız kazanabiliriz”
DEİK Başkanı Nail Olpak,
özellikle son dönemde Irak hükümetinin sanayi üretiminde
yerlileşme hedefi olduğunu bildiklerini ve bu kapsamda Türk
sanayi kuruluşlarının özellikle
enerji, tekstil ve gıda sektörlerindeki deneyimlerini Iraklı
ortakları ile paylaşmaya hazır
olduğunu ifade etti. Olpak, bu
iş birliklerinin Irak’ın kalkınması adına önemli ölçüde katma değer sağlayacağına inandığını söyledi. Olpak, Türkiye

ve Irak arasında uzun süredir
gündemde olan “Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması”nın imzalanması
halinde iki ülke arasındaki yatırım ilişkileri hız kazanacağını,
bu konuyu bu toplantıda bir
kez daha gündeme getirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.
Olpak, Irak kamu ihale şartnamelerinde genellikle AB menşeli ürün kullanma zorunluluğu getirildiğini, bu durumun
AB standartlarında üretim
yapan Türk firmalarının Irak
pazarında rekabetçi olmalarını
engellediğini söyledi. DEİK
Başkanı Nail Olpak, sorunun
çözümü hususunda Iraklı yetkililerin atacağı adımların yüksek
öneme haiz olduğunu söyledi.
Taha: “Türk araçları
Bağdat’a kadar gitmeli”
DEİK/Türkiye-Irak
İş
Konseyi Başkanı Emin Taha
ise, tek sınır kapısının yanı
sıra ikinci bir sınır kapısının
açılmasının önemli olduğunu,
2012’ye kadar Türk tırlarının
Bağdat’a kadar hareket edebildiğini; ancak şu aşamada bu
duruma kısıtlama getirildiğini söyledi. Bu sorunun çözümünün her iki ülke faydasına
olacağını belirten Taha, vize
hususunda yaşanan sorunların da giderilmesinin iş yapma
ortamını
kolaylaştıracağını
ifade etti. Irak iç piyasasını korumak maksadıyla bazı Türk
ürünlerinin ithalatına yasak
getirilmesinin Irak’ın lehine
olmadığını söyleyen Taha,
Türk firmalarının Irak’ta iş ve
yatırım yapmak için istekli olduğunu; ancak bu sorunların
çözüme kavuşmasıyla birlikte
Irak’ın kalkınmasının hızlanabileceğini ifade etti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı İsmail Gülle
Irak’ın Türkiye için en önemli

5 ihraç pazarından biri olduğunu bu dönemde 8,1 milyar
dolarlık ihracatın yapıldığını
söyledi. Gülle, özellikle, hububat, kimyevi maddeler, mobilya, çelik, hazır giyim ve su
ürünleri hayvansal mamuller
sektörleri için Irak pazarının
büyük önem taşıdığını, mücevher, tekstil, yaş meyve ve
sebze sektörlerinin de yılın ilk
11 ayında Irak’a ihracatını ciddi oranda artırdığını ifade etti.
Bu dönemde Irak’a mücevher
ihracatının yüzde 55, tekstil ihracatının yüzde 38, yaş meyve
ve sebze ihracatının yüzde 18
artış sağladığını söyleyen Gülle, otomotiv, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerinde
ise, 2020 yılının ilk on bir aylık
döneminde Irak’a ihracatta düşüşler yaşandığını belirtti.
İhracatçının derdi çok
Gülle, ülkemizden Irak’a
açılan 5 sınır kapısı bulunmasına rağmen, sadece bir ya da iki
gümrük kapısının çalışmakta
olduğunu ve yoğunluk problemi yaşandığını ifade etti. Diğer
yandan, Türk ihracatçılarının
sınır kapısında çeşitli tarife dışı engelleriyle karşılaştıklarını
söyleyen Gülle, bu kapsamda,
bazı ihracatçılardan daha önce kendilerinden istenmeyen
çeşitli analizlerin keyfi olarak
istendiğinin tarafına iletildiğini
söyledi. TİM Başkanı, Gaziantep’teki Irak Başkonsolosluğuna müşavir atanmadığı için
firmalarımızın fatura ve menşe şahadetnamesi tasdiki için
Ankara’ya gitmek zorunda kaldıklarını sözlerine ekledi. Kuzey Irak ile Bağdat arasında her
işlemin iki defa yapılması zorunluluğu hususunu da gündeme getiren Gülle, marka tescili
ve şirket kuruluşu gibi işlemler
için her iki tarafın ayrı işlemler
talep etmesinin, ihracatçı ve
yatırımcıları zor durumda bıraktığını söyledi. TİM Başkanı
bazı sektörlerde uygulanan ihracat kısıtlamalarınada değindi.
Buradaki sorunların çözümünü
önemsediklerinin altını çizdi.

İtalya’da DKV Box Europe İçin Geri Sayım Başladı
ULUSLARARASI nakliyecilerin Avrupa’yı tek kutu ile
hızlı ve kolayca geçmeleri için
hizmete sunulan DKV Box
Europe kutusu çok yakında
İtalya’da da geçerli olacak.
İtalya’da test sürecini başlatan DKV, bu yılın ortalarına
kadar müşterilerine toplam
13 ücretli otoyol sisteminden
aynı kutuyla geçme olanağı
sunmayı hedefliyor.
İtalyan ücretli otoyol işletmecileri bu çözüme onaylarını önceden vermişler,
İtalya’daki geçiş ücretlerinin

ödenmesi için tasarlanan
DKV Box Italia’nın ulusal
nakliyeciler için pilot uygulaması 2020 sonbaharında başlamıştı. DKV 30 yılı aşkın bir
süredir İtalya’daki işletmeci
şirkete geçiş ürünleri hizmeti
sunuyor.
DKV Euro Service; DKV
Box Europe ve DKV Box
Italia ile gelecekte ürün yelpazesini daha da genişletecek
ve 3,5 tonun üzerindeki araçlar için ücretli yolları nakit
ödemeksizin kolayca ve hızla
geçmelerini mümkün kılacak

iki geçiş kutusu ürününü hizmete sunacak.
Lejeune: ‘Hedef, yıl ortasına
kadar tek kutuyla 13 otoyol
sisteminden geçilebilmesi’
DKV Euro Service Geçiş Ücretleri Genel Müdürü
Jérôme Lejeune, İtalya’daki
gelişmelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “DKV Box
Europe’un İtalya’da pilot
uygulamasının başlaması bizim için son derece önemli
bir adım. İtalya Avrupa’da
en önemli ücretli otoyol
ağına sahip ülkelerden biri.
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Hâlen nakliyeciler DKV Box
Europe ile Almanya, Belçika,
Fransa, Avusturya, İspanya,
Portekiz, Bulgaristan, War-
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now Geçişi, Herren Tüneli
ve Liefkenshoek Tüneli’nden
nakit ödemeden geçiş yapabiliyorlar. İtalya ile birlikte tek

geçiş kutusuyla 11’inci ücretli
otoyol sisteminden de geçebilecekler. Müşterilerimize
Macaristan ve İsviçre’de de
aynı hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz bu yılın
ortalarına kadar müşterilerimize toplam 13 ücretli otoyol sisteminden aynı kutuyla
geçme olanağı sunmaktır. Bu
vesile ile AISCAT’a (İtalya
Ücretli Otoyol Operatörleri
Derneği) teşekkür etmek ve
başarılı bir işbirliğini sabırsızlıkla beklediğimizi vurgulamak isterim.”

LOJİSTİK

Ekol Lojistik’ten Fas’a 144 Saatte Teslimat
EKOL Lojistik, İzmir Alsancak
Limanı ile İspanya’daki Tarragona Limanı’nı birbirine bağlayan
Ro-Ro hattı üzerinden Fas Tangier Limanı’na taşımacılık yapacak.
Batı Avrupa’ya daha hızlı ulaşım
sağlayacak bu hatla Ekol, Türkiye,
İspanya, Fas hattı ile Türkiye’den
Fas’a 144 saat içerisinde teslimat
gerçekleştirecek. Akdeniz’de planlı ve hızlı taşımacılık sağlayan bu
hizmet kapsamında; cumartesi
akşamına kadar Türkiye’nin dört
bir yanından toplanan gönderiler
hafta bitmeden cuma günü Fas’ın
her yerine teslim ediliyor. Salı akşamına kadar Fas genelinden toplanan yükler ise bir sonraki hafta
başı pazartesi günü Türkiye’nin her
bölgesine dağıtılıyor.
Ekol’ün kıtalararası akılcı lojistik
çözümlerini yeni rotalar ve yeni hiz-

metlerle güçlendirdiğini açıklayan
Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu
Akyol Ekiz “Hizmet ağımızdaki
Fas’ta yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Bunun ilk adımını ise Fas Tangier Limanı üzerinden sunduğumuz
taşımacılık hizmetimiz oluşturuyor.
Bu yolla müşterilerimiz için önemli

avantajlar yaratıyoruz.
Fas, Afrika ülkeleri içerisinde
Türkiye’nin en fazla ticaret yaptığı beşinci ülke konumunda. Ekol,
sunduğu hizmetler ile bu iki ülke
arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine daha da katkıda bulunacaktır.
İlerleyen günlerde de hizmet ağımızı büyüterek daha geniş coğrafyalara
kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmaya
devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Alişan
Lojistik
Kadın
Sporcuların
Yanında
ALIŞAN Lojistik, uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nı
çatısı altında barındıran VakıfBank
Spor Kulübü’nün sponsoru oldu.
Konuya ilişkin açıklama yapan
Alışan Lojistik Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Damla Alışan,
bugüne kadar ulusal ve uluslararası
tam 29 kupa kazanmayı başararak
adını tarihe “Efsane” olarak yazdırmayı başaran bir kulübün yanında
olmaktan mutluluk duyduklarını
belirtti. Ayrıca, erkek egemen bir
sektörde Yönetim Kurulu’nun yüzde
75’i kadın olan bir marka olmanın
verdiği güç ile özellikle 9 uluslararası
şampiyonluk ile ülkemizin yüzünü
güldüren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nı desteklemekten ayrıca
gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

Alışan, “BM’in küresel bazda yürüttüğü; kadınların tüm sektörlerde
ve her düzeyde, ekonomik yaşamın
içinde yer almalarını ve güçlenmelerini hedefleyen, özel sektörün
küresel ve en önemli girişimlerinden biri olan Kadının Güçlenmesi
Prensipleri’ne imza atan ve onları
rehber edinen tek lojistik şirketi
olarak, sektörümüze ilk istif makine
operatörü kadını kendi bünyemizde
yetiştirdik. Aynen bu sponsorluk
anlaşmamızda olduğu gibi, daima
her alanda kadını destekleyen projeleri üretmeye ve/veya desteklemeye
de aralıksız devam edeceğiz” dedi.
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DEMİRYOLU
Birinci sayfadaki haberin devamı

Avrupa İntermodal Taşımacılık Sektörü
İnce Çizgide Büyümeye Devam Ediyor
2020’DE kuruluşunun 50.
Yılını kutlayan Uluslararası
Karayolu-Demiryolu
Kombine Taşımacılar Birliği
(UIRR) 2019 raporunu yayınladı. Raporda 30 yıl önce
kıta içi intermodal taşımacılıkta yüzde 40’lara ulaşan
yarı römork taşımacılığının
payının son 15 yıldır istikrarlı bir şekilde yüzde 20 seviyesinde gerçekleştiğine vurgu
yapılıyor. Bu süre içinde AB
trafiğinde istiflenme ve üstüne başka yük koyma avantajlarıyla 45’lik high cube olarak
adlandırılan ve konteynerlere
geçişin hız kazandığı ifade
ediliyor. Avrupa çapında her
iki yük treninden bir tanesi
intermodal demiryolu ağının
parçası olarak çalışıyor.
2018’de parlak bir dönem
geçiren Avrupa kombine taşımacılığı 2019 yılında Kovid-19 etkilerini yaşamadan
önce zorlu bir yıl geçirdi. Her
ne kadar intermodal ton/km
açısından bir önceki yıla göre
yüzde 1,49’luk bir büyüme
yaşansa da intermodal taşımacılık yüklemeleri hemen
hemen aynı seviyede kaldı.
UIRR üyesi kombine taşımacılık üyeleri 2019 yılında 8,8

milyon TEU’dan fazla birim
taşıma gerçekleştirdiler.
2019 sorunlu bir yıl oldu
2019 yılında sektörün
yaşadığı sorunlar arasında;
Danimarka’da Büyük Kemer Köprüsü’nde meydana
gelen kazayla kombine taşımacığın gelişen alanı olan
cep vagonuyla yarı römork
taşımalarında büyük bir kırılma yaşanması ilk sırada
gösteriliyor. Toprak kayması
ve sel gibi doğa felaketleri de
sınır geçişlerinde operasyonel sıkıntılar yaratırken gelişen ama ala yetersiz sayılan
koordinasyon çalışmaları da
özellikle seferlerin dakikliğini
olumsuz etkiledi. Koronavirüs etkisi başlamadan hemen

önce Fransa’da gerçekleşen
demiryolu grevleri de sektörü
olumsuz etkileyen unsurlar
arasında yer aldı.
Yaşanan fiziki ve idari olumsuzluklara rağmen son 5
yıldır demiryolu altyapısını
geliştirme ve bakımlar için
50 milyar Avro harcandı. Bu
harcamalar 2019 yılında da
devam etti ve zaman içinde
bu yatırımların olumlu sonuçların ın alınması bekleniyor. 2019 yılında ELETA
ve Demiryolu Hizmet Tesis
Kalitesi gibi iki önemli Avrupa projesinin ilk fazları başarılı bir şekilde tamamlandı ve
ikinci faza geçildi. Bu süreçlerle paydaşların iletişiminin
artması ve veri ve bilgi değişi-

mi etkin kalite önlemlerinin
artırılması hedefleniyor.
Verimlilik için hassas ölçüm
2019’da bazı Avrupalı demiryolu yük koridorlarında
verimliliği yükseltmek için
yeni girişimler gerçekleştirildi. Farklı taşımacılık modlarının kombine edilerek tek
bir taşımacılık operasyonuyla
gerçekleştirilmesi intermodal
taşımacılık olarak adlandırılıyor ve tek modlu kapıdan
kapıya taşımacılığın alternatifi
olarak gösteriliyor. Ancak intermodal taşımacılığın verimli
olabilmesi her taşımacılık modunun operasyon için gereken
toplam kaynaklarının -taşımacılık altyapısının kullanılmasındaki ücretler ve fonksiyon

için ilgili dış maliyetlerin- yansıtılması gerekiyor.
UIRR’ye göre gerek Avrupa Birliği gerekse de üye
ülkelerin ulaştırma bakanlıklarının ve ilgili Avrupa
komisyonunun taşıma modu
demelinde yapılandırılmış olması alınan kararların birbirlerinden ayrı olması nedeniyle modsuz taşımacılığı daha
zor hale getiriyor.
Çin ithalatını
demiryolu ile yaptı
Tunçlar A.Ş. Pasifik Eurasia aracılığı ile 41 konteynerlik
yükü Ankara’ya getirdi. Kuruyemiş sektörünün öncüsü
olarak bir ilki gerçekleştiren
Tunçlar İthalat Müdürü İlkin
Kahraman Çin’den yapılan
ithalatlardaki dezavantajların
ortadan kalktığını, ürünlerinin demiryolu sayesinde 18
günde Ankara’ya ulaşmasıyla
çok büyük bir avantaj yakaladıklarını söyledi.
Çin’de yaşanan ekipman
sıkıntısı nedeniyle ithalatta
konteyner temin edememeleri, deniz yollarında da booking alınamaması nedeniyle
ithalatta gecikmeler yaşadıklarını anlatan İlkin Kahraman
“Aynı zamanda denizyolu
navlun fiyatlarının her gün artış göstermesi maliyetlerimizi
ciddi olarak yükseltiyordu.
Alternatif çözüm yolları arayışında olduğumuz bu dönem-

2018’de parlak bir
dönem geçiren
Avrupa kombine
taşımacılığı 2019
yılında farklı
nedenlerden dolayı
zorlu bir geçirirken
büyümesi sınırlı kaldı.
de demiryolu taşıma modelini
değerlendirmeye
başladık.
Çin’de en büyük sıkıntı konteyner temini sorunuydu. İşte bu noktada Pasifik Eurasia
alternatif çözüm yolları üreterek yüklerimizin tamamı için
gerekli konteyneri bizlere tedarik etti. Xian’dan yüklenen
41 konteyner BTK hattından
transferi süresince operasyondaki arkadaşlar tarafından düzenli olarak takip edildi. Bu
süreçte Pasifik Eurasia tarafından bizlere düzenli olarak
bilgi aktarımı yapıldı. Hatta
ithalatın direk Ankara’ya yapılması sayesinde ara taşıma
maliyetinden de avantaj sağlamış olduk” diye konuştu.
Çin’den sürekli ithalatları
olduğunu anlatan İlkin Kahraman, önümüzdeki dönemde de ithalatlarını demiryolu
ile gerçekleştireceklerini söyledi. İlkin Kahraman yılın ilk
çeyreği için aylık 1 blok tren
siparişlerini Pasifik Eurasia’ya
ilettiklerinin de altını çizdi.

Güney Demiryolu Koridoru Hareketleniyor Çin İthalatını
dığı hatırlatılırken, yük taşı- Bakanlık, İran Afganistan
TÜRKIYE ile İran taşımalaDemiryolu İle Yaptı
malarının artmasında özellik- arasındaki demiryolu bağlanrının 2021 yılında 1 milyon Türkiye ile İran
tona çıkarılması için her türlü
tedbirin alınacağı bildirildi.
İpek Yolu’nun güney kesimini kullanarak İran üzerinden
Çin’e yük taşınabilmesi için
güzergahtaki ülke demiryolları ile gerekli altyapı, rekabetçi tarife ve uygun transit
süreleri için iş birliği yapılacağı kaydedildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye-İran demiryolları temsilcilerinin 12
-13 Ocak 2021 tarihlerinde
Ankara’da bir araya geldiğini
duyurdu. Bakanlık, Türkiye

taşımalarının 2021
yılında 1 milyon
tona çıkarılması
hedefleniyor.

ile İran arasında transit olarak
geçecek demiryolu taşımalarında yeni bir dönemi başlatacak mutabakat zaptının,
imzalandığının bilgisini verdi.
Hedef yılda 1 milyon ton
yük taşımak
Türkiye İran arasında salgın koşullarına rağmen günlük 3 tren işletilerek 2020
yılında 564 bin ton yük taşın-

le Van Gölü üzerinde hizmet
veren 50 vagon kapasiteli iki
feribotun önemli bir etkiye
sahip olduğu vurgulandı.
Artış trendinde olan Türkiyeİran taşımalarının 2021 yılında 1 milyon tona çıkarılması
için her türlü tedbirin alınacağı bildirildi.
Türkiye-Pakistan arasında
tarifeli yük tren seferlerinin
başlatılması kararı alınırken,
bu güzergahta işletilecek yük
trenlerinin düzenli, sürdürülebilir ve hızlı bir şekilde ilerletilmesinin sağlanacağı da
kaydedildi. Bakanlık, taşıma
ile ilgili ücretlendirme tarifesinin oluşturularak, Türkiye-İran-Pakistan arasında
karşılıklı işletilecek trenlerde
ortak tarife birliğine geçileceğine dikkat çekti.
Pakistan ile birlikte İranAfganistan demiryolu bağlantısı üzerinden taşımacılığına başlanacağına işaret edildi.
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tısının tamamlanarak 10 Aralık 2020 tarihinde hizmete
açılmasının ardından Türkiye’ den yüklenen bir vagonun
İran’ı transit geçerek Afganistan ‘a kadar gitmesinin mümkün hale geldiğini belirtti.
Önümüzdeki aylarda Türkiye-İran ve Afganistan demiryolu idarelerinin bir araya
gelmesi ile Türkiye-Afganistan
arasında da demiryolu taşımalarına başlanması için yol haritası belirleneceği ifade edildi.
Çin’den Türkiye’ye ve
Avrupa’ya ya da tersi istikametteki önemli yük potansiyeli için İran üzerinden
yeni bir koridor oluşturulacağına dikkat çekilerek, İpek
Yolu’nun güney kesimini kullanarak İran üzerinden Çin’ e
yük taşınabilmesi için güzergahtaki ülke demiryolları ile
gerekli altyapı, rekabetçi tarife
ve uygun transit süreleri için iş
birliği yapılacağı kaydedildi.
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TUNÇLAR A.Ş. Pasifik
Eurasia aracılığı ile 41 konteynerlik yükü Ankara’ya
getirdi. Tunçlar İthalat
Müdürü İlkin Kahraman
Çin’den yapılan ithalatlardaki dezavantajların ortadan kalktığını, ürünlerinin
demiryolu sayesinde 18
günde Ankara’ya ulaşmasıyla çok büyük bir avantaj
yakaladıklarını söyledi.
Çin’de yaşanan ekipman
sıkıntısı nedeniyle ithalatta
konteyner temin edememeleri, denizyollarında da
booking alınamaması nedeniyle ithalatta gecikmeler
yaşadıklarını anlatan İlkin
Kahraman “Aynı zamanda
denizyolu navlun fiyatlarının her gün artış göstermesi
maliyetlerimizi ciddi olarak
yükseltiyordu. Alternatif
çözüm yolları arayışında
olduğumuz bu dönemde

demiryolu taşıma modelini
değerlendirmeye başladık.
Çin’de en büyük sıkıntı
konteyner temini sorunuydu. İşte bu noktada Pasifik
Eurasia alternatif çözüm
yolları üreterek yüklerimizin tamamı için gerekli
konteyneri bizlere tedarik
etti. Xian’dan yüklenen 41
konteyner BTK hattından
transferi süresince operasyondaki arkadaşlar tarafından düzenli olarak takip
edildi. Bu süreçte Pasifik
Eurasia tarafından bizlere
düzenli olarak bilgi aktarımı yapıldı. Hatta ithalatın
direk Ankara’ya yapılması
sayesinde ara taşıma maliyetinden de avantaj sağlamış
olduk” diye konuştu.
İlkin Kahraman, önümüzdeki dönemde de ithalatlarını demiryolu ile gerçekleştireceklerini söyledi.

LİMAN
Birinci sayfadaki haberin devamı

Limanlarda İhracat Arttı
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Aralık ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarının yüzde
9 arttığını, limanlarda elleçlenen
yük miktarının ise yüzde 7 arttığını bildirdi. Aralık ayı 2020 yılında
limanlarda en fazla yük elleçlemesinin gerçekleştiği ay oldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Denizcilik Genel Müdürlüğü’nce,
Limanlarımızda gerçekleşen 2020
Aralık ayı Konteyner İstatistikleri ve Yük İstatistiklerine ait veriler
açıklandı. 2020 yılı Aralık ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner
miktarı bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 9,0 artarak 1 milyon 54
bin 248 TEU olarak gerçekleşirken;
Aralık ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 7 artarak 44
milyon 326 bin 500 ton olarak gerçekleşti. Böylelikle, Aralık ayı 2020
yılında limanlarımızda en fazla yük
elleçlemesinin gerçekleştiği ay oldu.
Bakanlık, 2020 yılı Aralık ayında
denizyolu ile yapılan dış ticarette 815
bin 877 TEU konteyner elleçlendiğini bilgisini aktarırken; Aralık ayında
limanlarda gerçekleştirilen ihracat
amaçlı konteyner yüklemelerinin bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde
4,1 artarak 415 bin 807 TEU, ithalat
amaçlı konteyner boşaltmalarının ise
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
5,4 artarak 400 bin 70 TEU olarak
gerçekleştiği bildirdi. 2020 yılı Aralık ayında limanlarda elleçlenen transit konteyner miktarı bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 34 artarak 172
bin 903 TEU oldu. Aralık ayında kabotajda elleçlenen konteyner miktarı
da bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 11,5 artarak 65 bin 468 TEU
olarak gerçekleşti.
2020 yılı Aralık ayında Ambarlı
Liman Başkanlığı idari sınırlarında
faaliyet gösteren liman tesislerinde
toplam 259 bin 816 TEU konteyner
elleçlemesi gerçekleştiğini açıklayan Bakanlık, bu liman tesislerinde
elleçlenen konteynerlerin 174 bin
387 TEU’sunu (yüzde 67,1’ini) dış
ticarette taşınan konteynerler, 70
bin 882 TEU’sunu (yüzde 27,3’ünü)
transit yükler ve 14 bin 546 TEU’sunu da (yüzde 5,6’sını) kabotajda
taşınan yüklerin oluşturduğunu bildirdi. Bakanlık, Ambarlı Liman Başkanlığını 191 bin 273 TEU ile Mersin Liman Başkanlığı ve 160 bin 179
TEU ile Kocaeli Liman Başkanlığının takip ettiği bilgisini de paylaştı.
2020 yılı Aralık ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı
yükleme miktarının bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 23,7 artarak
12 milyon 719 bin 254 ton olarak
gerçekleştiğini açıklayan Bakanlık,
ithalat amaçlı boşaltma miktarının
ise bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 2,3 azalarak 20 milyon 42 bin
95 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi. 2020 yılı Aralık ayında dış ticaret amaçlı denizyolu taşımacılığında

elleçlenen toplam yük miktarı ise
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artışla 32 milyon 761 bin 349
ton oldu. 2020 yılı Aralık ayında limanlarda denizyolu ile yapılan transit yük taşımalarının bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 2 azalarak 6
milyon 51 bin 684 ton olduğunu
açıklayana bakanlık, Aralık ayında
kabotajda taşınan yük miktarı da 5
milyon 513 bin 467 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,1

arttığını bildirdi.
2020 yılı Aralık ayında Kocaeli
Liman Başkanlığı idari sınırlarında
faaliyet gösteren liman tesislerinde
toplam 6 milyon 938 bin 952 ton
yük elleçlemesi gerçekleştiği bilgisini aktaran Bakanlık, Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında
elleçlenen yüklerin, 5 milyon 757
bin 86 tonunu (yüzde 83’ünü) dış
ticaret yüklerinin, 1 milyon 112 bin
47 tonunu (yüzde16’sını) kabotaj

yüklerinin ve 69 bin 819 tonunun
ise (yüzde 1’ini) transit yüklerinin
oluşturduğunu bildirdi. Bakanlık,
Kocaeli Liman Başkanlığını 6 mil-

yon 99 bin 354 ton ile Aliağa Liman
Başkanlığı ve 5 milyon 741 bin 423
ton ile İskenderun Liman Başkanlığının takip ettiği bilgisini paylaştı.

Türkiye & Fas
artık daha yakın!

7 gün
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transit süresi.

HAVAYOLU

Emirates IATA Travel Pass’i
Deneyen İlk Havayolu Oldu
EMIRATES,
Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği
(IATA) ile yaptığı ortaklık
çerçevesinde, yolcuların seyahatlerini, hükümetin Kovid-19 testi ve aşısı ile ilgili
gereklilikleri doğrultusunda
seyahatlerini kolayca ve güvenli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan mobil bir
uygulama olan IATA Travel
Pass’i deneyen ilk havayolu
şirketlerinden biri oldu.
IATA Travel Pass, Emirates yolcularına “dijital bir
pasaport” oluşturarak seyahat öncesi testlerinin veya aşılarının varış ülkesinin
gereksinimlerini karşılayıp
karşılamadığını doğrulama
imkanı sağlıyor. Ayrıca test ve
aşı belgelerini resmi makamlar ve havayolu şirketleriyle
paylaşarak daha kolay seyahat
edebiliyorlar. Yeni uygulama

ayrıca yolcuların seyahat deneyimleri boyunca tüm seyahat belgelerini dijital olarak
ve sorunsuz şekilde yönetmelerini sağlayacak.
Tamamen
uygulamaya
koymadan önce, Emirates
kalkış öncesi Kovid-19 PCR
testlerinin doğrulanması için
Dubai’de faz 1 uygulamasını
gerçekleştirecek. Nisan ayında başlaması beklenen bu ilk
aşamada, Dubai’den seyahat eden Emirates yolcuları,
Kovid-19 test durumlarını
havayolu şirketiyle havalimanına gelmeden de uygulama
üzerinden paylaşabilecekler
ve bilgiler otomatik olarak
check-in sistemine girilecek.
Emirates Operasyon Direktörü Adel Al Redha şu
açıklamalarda
bulundu:
“Uluslararası seyahat her zamanki gibi güvenli olmayı

sürdürürken, mevcut küresel
salgınla birlikte yeni protokoller ve seyahat gereksinimleri devreye giriyor. IATA ile
birlikte çalışarak, ülkelerin ve
hükümetlerin talep ettiği bilgileri sadeleştirmek ve havayolu şirketleri olarak sistemlerimize dijital olarak güvenli
ve etkili bir şekilde aktarmak
için bu yenilikçi çözümü geliştirdik. Gelişmiş bir yolcu
deneyimi sunacak ve yolcularımızın seyahat ihtiyaçlarını
uygun şekilde kolaylaştıracak
bu çalışmanın pilot uygulamasını başlatan ilk havayolu
şirketlerinden biri olduğumuz için gururluyuz.”
IATA Havalimanı, Yolcu,
Kargo ve Güvenlik Kıdemli
Başkan Yardımcısı Nick Careen ise şunları söyledi: “Emirates ile birlikte çalışarak IATA
Travel Pass uygulamasını Orta

Doğu bölgesinde kullanıma
sunmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Global yolcu veri tabanı
ve uçuş trafiğiyle ortağımız olan Emirates, Travel Pass programını geliştirmek için değerli
bilgiler ve geri bildirimler sunacak. Salgın sırasında uluslararası seyahati mümkün olan
en kolay hale getirmek için bu
ilk adım, insanlara Kovid-19
ile ilgili hükümetlerin belirlediği tüm giriş şartlarını karşıladıkları konusunda güven
vermektir. Sınırlar yeniden
açılmaya başladığında, IATA
Travel Pass hükümetlerin tüm
test ve aşı doğrulama gereksinimlerini karşılaması için
daha fazla özellik geliştirilecek ve Emirates yolcuları bu
hizmetlerden ilk faydalananlar
arasında olacak.”
IATA Travel Pass uygulamasında, seyahat gereksinim-

lerinin entegre bilgisi sayesinde yolcular nereden seyahat
ettikleri fark etmeksizin tüm
varış ülkeleri için seyahat ve
giriş şartlarıyla ilgili doğru
bilgileri bulabilecekler. Test
ve sonrasında aşı merkezlerinin bir kaydı da yer alacak ve
böylece yolcular varış ülkesinin test ve aşı gereksinimleri
için standartlarını karşılayan
test merkezlerini ve laboratuvarlarını yolculuklarını başlatacakları ülkede daha kolay
bir şekilde bulabilecekler.
Uygulama ayrıca test sonuçlarını veya aşı belgelerini
yolculara daha güvenli bir şekilde göndermek için yetkili
laboratuvar ve test merkezle-

rini devreye sokacak. IATA
tarafından yönetilen global
kayıt sistemi, gerekli bilgilerin tüm paydaşlar arasında
güvenli akışını yönetecek,
sağlayacak ve sorunsuz bir
yolcu deneyimi sunacak.
Emirates, tüm temas noktalarında sorunsuz bir yolcu
deneyimi sunma konusunda
kararlıdır. Havayolu son birkaç aylık süre zarfında, havalimanında daha rahat bir
seyahat deneyimi için Dubai
Uluslararası Havalimanı’nda
entegre biyometrik biniş sistemi, self check-in ve bagaj
teslim kioskları gibi birçok
başka hizmetleri de kullanıma sunuldu.

DHL Yeni Kargo Uçaklarıyla
Küresel Ağını Güçlendiriyor

lir bir havacılık ağı, gelecekte
büyümeyi mümkün kılan hizmet yetkinliklerimizde kilit
bir role sahip. Müşterilerimize en üstün kaliteli ve verimli
hizmetleri olabildiğince kısa
sürede sunma taahhüdüyle
hareket ediyoruz. Öte yandan,
filomuzu sektörün en verimli
uçak tipiyle modernize ederek
karbon emisyonlarımızı düşürmeyi de amaçlıyoruz. Kıtalararası uçuş ağımız için ideal
bir uçak olan Boeing 777,2050
yılı itibarıyla net sıfır emisyona
ulaşmayı da içeren sürdürülebilirlik hedefimizi mükemmel
bir şekilde tamamlıyor.”
Dünyanın en büyük, en
uzun menzilli ve en yetkin çift
motorlu kargo uçağı olan 777
Freighter, 9.200 km (4.970
deniz mili) menzile ve maksimum 102.010 kg (224.900 pound) yük taşıma kapasitesine
sahip. DHL Express’in uzun
mesafelerde daha az aktarma
yapmasını ve dolayısıylahavalimanı masraflarının azalmasını
sağlayan 777Freighter, dev kar-

go uçakları arasında en düşük
uçuş maliyetiyle öne çıkıyor.
The Boeing Company Ticari Satış ve Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı Ihssane Mounir şu açıklamada
bulundu: “DHL, on yıldan
uzun süredir 777 Freighter’ın
dünya standartlarındaki menzilinden ve verimliliğinden
yararlanan çok güçlü bir uluslararası ağla faaliyette bulunuyor. DHL’in işini büyütmek
ve sürdürülebilir operasyonlar
aracılığıyla hayatları birbirine
bağlama ve geliştirme taahhüdünü desteklemek için yüklü
bir 777 Freighter siparişi vermesinden onur duyuyoruz.
DHL’in Covid-19 aşılarının
dağıtımında ve giderek artan
ekspres kargo talebini karşılamada üstlendiği kritik rol düşünüldüğünde, bu taahhüt bugün daha da önem kazanıyor.”
DHL Express, bugün açıklanan yeni siparişten önce
2018’de verdiği14 yeni uçak
siparişininilk on B777F modelini teslim almış bulunuyor.

Teslimatın zamanında yapılması, geçen yıl kaydedilen son
derece yoğun taşıma döneminde DHL’in eşi görülmemiş düzeydeki müşteri talebini karşılayabilmesini de sağladı.
Boeing’in 2020 Dünya Hava
Kargo Tahminine (2020WorldAirCargoForecast) göre önümüzdeki 20 yıl içinde yeni ve
dönüştürülmüş kargo uçağı
talebinde ciddi artışın yanı sıra
filonun da yüzde 60’ın üzerinde büyüyeceği öngörülüyor. Bu
durum, DHL Express’in halen
yaşadığı zamana duyarlı uluslararası taşıma talebindeki artışı
da yansıtıyor. Bu doğrultuda,
iki şirket ilave dört uçak daha
satın alma opsiyonu için de anlaşmaya vardı.
DHL Express, attığı bu
adımla global ticaretin kolaylaştırıcısı olmaya yönelik uzun vadeli taahhüdünün altını bir kez daha çiziyor. Şirket,
260’tan fazla uçaktan oluşan
filosu, 17 anlaşmalı havayolu
ve her gün 600’ü aşkın uçuşla
220 ülkeye hizmet götürüyor.

DÜNYANIN lider ekspres
kargo şirketi DHL Express ve
Boeing tarafından bugün yapılan bir açıklamayla sekiz yeni
Boeing 777 kargo uçağı sipariş edildiği duyuruldu. DHL
Express, bu yatırımla hızla
büyüyen uluslararası ekspres
kargo pazarlarındaki müşteri
talebini karşılamak için kıtalararası uçuş ağını genişletme
yönünde bir adım daha atıyor.
İlk teslimatın 2022 yılında
gerçekleşmesi planlanıyor.
“Devam eden sağlık krizi hayatın çeşitli alanlarında
kesintilere yol açsa da küresel
ticaret durmadı,” diyen DHL
Express CEO’su John Pearson
şöyle devam etti: “Küreselleşme, dijitalleşme ve geçen yılın
en yoğun dönemindeki eşi görülmemiş düzeydeki müşteri
talebinin de etkisiyle global
e-ticaret hacmimiz dördüncü

çeyrekte yüzde 40’ın üzerinde
büyüme kaydetti. Sekiz yeni
geniş gövdeli kargo uçağı sipariş ederek e-ticaretin kalıcı
bir mega trend olduğuna dair
inancımızı vurguluyoruz. Bu
doğrultuda, erken hareket etmeye ve geleceğimize yönelik
bu yatırımla 2021’e hızlı bir
giriş yapmaya karar verdik.”
Dünyanın en büyük ve en
yetkin çift motorlu kargo
uçağı olan B777, geleceğe yönelik büyümeyi desteklerken

üstün güvenirliğiyle de öne
çıkıyor. Uçak ayrıca yerini aldığı eski B747-400’lere kıyasla CO2 emisyonlarını yüzde
18 oranında azaltan ve verimli yakıt tüketen teknolojiler
sayesinde taahhüt edilen sürdürülebilirlik amaçlarına da
katkıda bulunuyor.
DHL Express Global Ağ
Operasyonları ve Havacılık Başkan Yardımcısı Travis
Cobb, şunları söyledi: “Yüksek düzeyde verimli ve güveni-

İSG’de Kargo Uçuşları Kovid-19’a Rağmen Arttı
DÜNYAYI etkisine alan
Kovid-19 salgınının en çok

etkilediği sektörlerin başında
hava yolu taşımacılığı geliyor.

Salgının yayılımını engellemek amacıyla birçok ülkede
seyahat kısıtlamalarına gidilirken bu durum hava yolu
şirketlerine büyük yolcu ve
gelir kayıpları olarak yansıdı.
İstanbul Sabiha Gökçen
Uluslararası
Havalimanı
(İSG), salgın nedeniyle yolcu
kaybetmesine rağmen kargo
taşımacılığında önceki yıla
göre hız kesmedi.
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İSG yetkililerinden alınan
bilgiye göre, geçen yıl Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan
1519 kargo uçuşu icra edildi.
Önceki yıl, havalimanından
1517 kargo uçuşu yapılmıştı.
Geçen yıl yapılan 1519
kargo uçuşun 1288’ini uluslararası kargo uçuşları oluşturdu. Bu seferlerle toplamda 40
bin 410 ton yük taşındı.
Koronavirüs salgını nede-
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niyle ara verilen seferlerin,
1 Haziran’da alınan önlemlerle yeniden başlatıldığı
Sabiha Gökçen Uluslararası
Havalimanı’nda 2020’deki
toplam yolcu sayısı önceki seneye kıyasla yüzde 52 azaldı.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı otoritesi
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) ile DHL Worldwide

Express Taşımacılık AŞ arasında, kargo hizmetlerinin
yürütülmesi adına kiralama
ve inşaat yatırımı için ön
protokol imzalandı.
Yıl sonuna doğru hizmete
açılması planlanan ikinci pist
ve ekleri projesi kapsamında,
25 bin metrekare toplam alanın yaklaşık 8 bin 660 metrekarelik bölümünde taşımacılık hizmetleri yapılacak.
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THY Sağlık ve Güvenlikte Diamond Statüsünde
THY, geçen yıl başlayıp bu yıl da
olumsuz etkisini sürdüren yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) pandemisi
süresince de en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketlerinden biri oldu. THY, bu süreçte, pandemi şartları uyarınca sunduğu ekstra güvenli
seyahat deneyimi ve aldığı kapsamlı
hijyen tedbirleri ile Havayolu Yolcu
Deneyimi Derneği (Airline Passenger Experience Association-APEX)
tarafından gerçekleştirilen “APEX
Health Safety” değerlendirmesinde
en yüksek statü olan “Diamond” seviyesinde sınıflandırıldı.
Havayolu şirketlerini, pandemi
döneminde aldıkları hijyen tedbir
ve önlemlerine göre “Gold”, “Platinum” ile “Diamond” statülerinde
kategorize eden değerlendirmede
açılan çevrim içi denetim formundaki 10 kategoriden 75 temas noktası
ile ilgili sorulara sağlık ve hijyen tedbirlerine ilişkin yanıtlar, somut göstergeler esas alınarak katılımcılarca
işlendi. Diğer hava yollarıyla birlikte
puanlandırılan THY, en yüksek sağlık ve güvenlik seviyesini ifade eden
“Diamond” statüsünü elde etti.
Pandemi sürecinin başlamasıyla
yolcularının sağlıklı ve güvenli seyahat etmeleri amacıyla kapsamlı
tedbirler ve bu yönde geliştirilen
yenilikleri hayata geçiren THY’nin
“Diamond” statüsünü temininde
markanın yer hizmetlerindeki temassız check-in süreçleri, sosyal mesafe
uygulaması, girişlerde ateş ölçümü,
havaalanındaki Kovid-19 testi hizmetlerinden, uçak içerisinde alınan
sosyal mesafe tedbirleri, ekstra temizlik önlemleri, uçuşlarda görevlendirilen hijyen uzmanları ve tüm yolculara
sunduğu hijyen kitlerine kadar onlarca kriter göz önünde bulunduruldu.
Pandeminin halihazırda devam
etmesi, değişime müsait şartlar uyarınca alınması gereken tedbirler zaman zaman değişiklik gösterse de
süreklilik gerektirdiğinden değerlendirmede yer alan tüm hava yollarının
pandemi kaynaklı aldıkları tedbirler
ve tatbik ettikleri uygulamalar, her
üç ayda bir denetlenerek statülerinin
devamlılığı takip edilecek.
THY Yönetim Kurulu ve İcra
Komitesi Başkanı İlker Aycı, yolcuların, pandemi koşullarında da seyahatlerini sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmelerine yönelik
aldıkları kapsamlı hijyen tedbirlerini hassasiyetle uygulamaya devam
ettiklerini belirtti.
Aycı, “Bu dönemde başta uçuşlarımızda görevlendirdiğimiz hijyen uzmanı kabin ekiplerimiz, tüm
yolcularımıza sunduğumuz hijyen
setlerimiz olmak üzere, havalimanları ve uçaklarımızda aldığımız tedbirlerle yolcularımızın seyahatleri
boyunca kendilerini daha güvende
hissetmelerini sağladık. Güvenli seyahat standartlarımızın, en yüksek
seviye olan Diamond statüsünde
karşılık bulması bizim için memnu-

niyet verici. Yolcularımıza mümkün olan en
iyi seyahat deneyimini
sunabilmek adına özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
APEX Üst Yöneticisi Dr. Joe
Leader da THY’nin hastane seviyesinde sunduğu sağlık güvenliği
uygulamaları ile birlikte yolcularına
“Diamond” sertifikalı inanılmaz bir
yolcu deneyimi yaşattığını belirte-

rek, “Havayolu şirketi,
127 ülkeyi kapsayan
geniş uçuş ağı üzerinde
ele aldığı yolcu sağlığı
güvenliği planını, Kovid-19 salgınının başlangıcından itibaren adım adım uygulamaya geçirdi. APEX, Türk Hava
Yolları’nın dünya genelinde yolcu
güvenliği konusunda sergilediği bu
inanılmaz bağlılık ve gayretini takdir ediyor” değerlendirmesini yaptı.
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Birinci sayfadaki haberin devamı

Türk Ağır Ticari Araç Pazarı
2020’de Hayata Geri Döndü
Türkiye ağır ticari araç pazarı 2020 yılına damgasını vuran küresel
salgına rağmen geçen seneye önemli büyüme kaydetti. 2020 yılı
Ocak- Aralık döneminde satılan toplam araç sayısı 18 bin 307 adet
olarak gerçekleşti.

yüzde7,4 pazar payına ulaştı.
Otomotiv Distribütörleri
Derneği (ODD), 2020 yılı
Otomobil ve Hafif Ticari Otomobil ve Araç Pazarı Değerlendirme Raporu’nu açıkladı.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı,
2020’de bir önceki yıla göre
yüzde 61,3 büyüyerek 772 bin
788 seviyesinde gerçekleşti.

Değerlendirme raporu’nu göre, 2019’u 610 bin 109’la kapatan Türkiye otomobil ve hafif
ticari araç toplam pazarında,
geçen yıl 772 bin 788 araç satıldı. Böylece satışlar söz konusu
dönemde yüzde 61,3 yükseldi.
Sadece otomobile bakıldığında satışlar, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 57,6 artarak
610 bin 109 oldu. Hafif ticari
araç pazarı da yüzde 77,2 büyümeyle 162 bin 679 adede ulaştı.
Aralık ayı özelinde bakıldığında ise otomobil ve hafif
ticari araç pazarı yüzde 15,2,

otomobil pazarı yüzde 14 ve
hafif ticari araç pazarı yüzde
19,8 büyüdü.
Toplam pazardaki artış,
Aralık 2019 ila Aralık 2020
kıyaslandığında yüzde 15,2
olarak belirlendi.
Diğer yandan, otomobil
ve hafif ticari araç pazarı, 10
yıllık aralık ayı ortalama satışlarına göre yüzde 17,9 azaldı.
Hafif ticari araç pazarında
ise gövde tipine göre değerlendirildiğinde, van gövde tipi yüzde 76,9 pay ve 125 bin
38 adetle en çok tercih edilen

gövde tipi oldu. Kamyonet
gövde tipi yüzde 11,5 pay ve
18 bin 708 adetle ikinci ve
pick-up gövde tipi de yüzde
6,7 pay ve 10 bin 972 adetle
üçüncü sırada yer aldı.
2020 yılında toplam otomotiv üretimi 2019 yılına göre yüzde 11 azalarak 1 milyon
297 bin 854 adet, otomobil üretimi yüzde 13 azalarak 855
bin 43 adet oldu. Bu dönemde, otomotiv ihracatı 2019 yılına göre adet bazında yüzde
27 azalarak 916 bin 543 adet
olarak gerçekleşti. Otomobil
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2020 KUMULE ÇEKİCİ SATIŞLARI RAPORU

AKS

FORD

IVECO

MAN

MERCEDES

RENAULT

SCANIA

VOLVO

TOPLAM

8x2*6
8x6
4x2
4x4
6x2
6x4
8x2
8x4

2.851
-

390
-

765
2
-

3.973
6
-

922
4
-

1.116
2
1
-

801
3
1

10.818
7
11
1

TOPLAM

2.851

390

767

3.979

926

1.119

805

10.837

8x2*6
8x6
4x2
4x4
6x2
6x4
8x2
8x4

49
-

-

20
-

66
10
-

-

-

-

66
79
-

TOPLAM

49

-

20

76

-

-

-

145

2.900

390

787

4.055

926

1.119

805

10.982

GENEL TOPLAM

ON ROAD

2020 KUMULE KAMYON SATIŞLARI RAPORU
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YILLARDIR beklettikleri
yatırımlarını 2019 sonunda
hayata geçirmeye başlayan
taşımacılar 2020 Mart ayında
Kovid-19 etkisiyle karsı karşıya kaldılar. Yılın ilk üç ayında
da devam eden yatırımlar,
Nisan Mayıs aylarında dibi
görürken Yeni Normal olarak
adlandırılan Haziran döneminden sonra başlayan güçlü
üretimle birlikte tekrar hızlı
bir şekilde artmaya başladı.
Banka faizlerindeki düşme
ve artan taşımacılık talebiyle
hem yurtiçi nakliyeciler hem
de uluslar arası taşımacılar
yaz aylarından itibaren filolarını yenilemeye başladılar.
Yapılan bu yatırımlar başta
Türkiye’de üretim yapan Mercedes Benz ve Ford Trucks
satışlarına önemli ölçüde yansırken ithal ürün olarak markaların satışlarında olumlu
etki bıraktı.
TAİD istatistiklerine göre
çekici satışları, 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen
yıla göre yüzde 212 oranında
artarak 10 bin 982 adet oldu.
Türkiye’de kamyon satışları
da geçen yıla oranla yaklaşık
yüzde 47 oranında artarak 7
bin 325 adet olarak gerçekleşti.
Marka bazında bakıldığı
zaman çekici segmentinde 76
adedi offroad olmak üzere
Mercedes Benz 4 bin 55 adet
çekici satışına imza atarak bu
alanda liderliğine devam etti. Kamyonda segmentinde
ise 1529 adedi offroad olmak
üzere 2 bin 877 adet satışla bu
alanda da liderliğini sürdürdü.
Pazarın ikinci büyük markası yine Türkiye’de üretim yapan
Ford Trucks oldu. Ford Trucks,
2019 yılında 647 adet çekici,
1719 adet kamyon satarken özellikle çekici segmentinde Pazar payını arttırdı. Ford Trucks,
2020 yılında 2 bin 416 kamyon
ve 2 bin 900 çekici satarak pozisyonu güçlendirdi.
MAN, 2020 yılında toplam 5.904aracın satıldığı ithal kamyon çekici pazarında
1.215 adetlik araç satışı ile
yine zirveye oturdu. MAN,
2020 yılında da Türkiye ithal
kamyon çekici pazarındaki
geleneksel birinciliğini sürdürdü. MAN, sadece ithal
araçlarla yer almasına karşın
genel kamyon çekici pazarında da ilk üç içinde yer aldı.
Volvo Trucks ise, bütçe hedefinin üzerinde bir performans sergiledi. 2020 Kasım
kümüle toplam çekici pazarında, yüzde 152 büyüme ile

GENEL TOPLAM
www.taid.org.tr/rapor
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ihracatı da yüzde 28 oranında
azalarak 596 bin 616 adet oldu. 2020 yılında 25,9 milyar
dolar değerinde ihracat yapan
otomotiv sanayii, toplam ihracattan yüzde 15 oranında
pay aldı ve 15. yılında da ülkemiz ihracatındaki şampiyonluğunu korudu.
Türk otomotiv sanayisinin
Aralık ayı üretimi geçtiğimiz
yılın aynı ayına göre yüzde 10
artarak 149 bin 614 adet olurken, aynı dönemde 92 bin 300
adet otomobil üretildi. Ayrıca,
otomotiv sanayisinin 2020 yılı
kapasite kullanım oranı yüzde
65 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım
oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde
66, ağır ticari araçlarda yüzde
46, traktörde ise yüzde 51 oldu.
2020 yılında ticari araç
üretimi bir önceki yıla kıyasla
yüzde 8 daraldı. Bu dönemde,
hafif ticari araç grubu yüzde 9
daralırken, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 8 arttı.
Pazara bakıldığında ise, toplam
ticari araç pazarı 2019 yılına
göre yüzde 78, hafif ticari araç
pazarı yüzde 77 ve ağır ticari
araç pazarı yüzde 82 arttı. Baz
etkisi dikkate alındığında 2020
yılında ticari araç pazarı 2017
yılının yüzde 30 gerisinde kaldı. Yalnızca Aralık ayında yük
ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 57 bin 314 adet, traktör
üretimi 4 bin 983 adet oldu.
2020 yılında otomotiv pazarındaki toplam satışlar, 2019
yılına göre yüzde 62 artış kaydederek 796 bin 200 adet oldu.
Aynı dönemde, otomobil pazarı da yüzde 58 oranında artış
gösterdi ve 610 bin 109 adet
seviyesinde gerçekleşti. Son 10
yıllık ortalamalar dikkate alındığında, 2020’de toplam pazar
yüzde 5, hafif ticari araç pazarı
yüzde 20, ağır ticari araç pazarı
yüzde 36 düşüş gösterdi. Otomobil pazarı ise iç pazardaki
yüksek talebin etkisiyle 10 yıllık ortalamaların yüzde 2 üzerine çıktı. 2020’de otomobil
pazarında yerli araç payı yüzde 41 olurken, hafif ticari araç
pazarında yerli araç payı yüzde
64 olarak gerçekleşti. Bu dönemde dikkat çeken bir diğer
gelişme ise yerli hafif ticari araç
satışlarının 2019 yılına göre
yüzde 112 artması oldu.

TİCARİ ARAÇLAR

2020 Türk Pick Up Pazarının
Lideri Mitsubishi Oldu
TEMSA Motorlu Araçlar tarafından Türkiye’de satışa sunulan Mitsubishi L200, 2018 ve 2019 yıllarının
ardından, 2020 yılında da en çok
tercih edilen pick-up oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)
tarafından açıklanan rakamlara göre
L200, pick-up segmentinde üst üste
3. kez lider olmayı başardı.
Mitsubishi Motors Türkiye, Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından bu yıl 11.si düzenlenen Gladyatör Satış ve İletişim Ödülleri Ödül
Töreninde (ODD) “Hafif Ticari
Araçlarda En Hızlı Büyüyen Marka” ödülüne layık görüldü. Bununla
birlikte, Mitsubishi L200, 4 bin 629
adet satış ile tüm pick-up satışlarında yüzde 42,2 pay alarak 2020 yılını
lider olarak tamamladı.
L200, Mitsubishi Motors’un yetmiş yıllık pick-up teknolojisi ile tasarlandı. Yüksek donanım seviyesine
sahip olan Mitsubishi L200, ekonomik yakıt tüketimi ve kolay manevra
kabiliyetiyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Bir pick-up’ın
sağlamlığının ve dayanıklılığının

yanı sıra sınıfında öncü konfor ve
güvenlik özelliklerine sahip olan
Mitsubishi L200, RISE gövde yapısı, darbe emici şasisi ve gelişmiş
süspansiyon sistemi sayesinde her
türlü yol koşulunda rahatlıkla yol
alıyor. Temsa Motorlu Araçlar, pickup kategorisindeki güçlü oyuncusu
Mitsubishi L200 ile rekabetçi pozisyonunu koruyor.

1978 yılından bu yana dünya çapında 4,7 milyon adetten fazla satılan Mitsubishi L200, güvenlik donanımları, geliştirilmiş yol ve arazi
performansı, tam zamanlı “Super
Select 4WD II” dört tekerlekten çekiş sistemi, yeni eklenen “Off Road”
modu, “Yokuş İniş Kontrolü” sistemi
ve otomobil konforunu aratmayan iç
tasarım özellikleriyle dikkat çekiyor.

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

Excellence
is our driver

Karsan’da
Üst Düzey
Atamalar
KARSAN, Ticari İşler birimini iç
pazardaki hakimiyetini artırmak ve
ihracat pazarlarındaki rekabetçiliğini
güçlendirmek amacıyla yeniden düzenledi. Bu kapsamda oluşturulanİhracat Genel Müdür Yardımcılığı bölümüne Deniz Çetin atanırken, 2017
yılından bu yana Ticari İşler Genel
Müdür Yardımcılığını başarıyla sürdüren Muzaffer Arpacıoğlu ise İç Pazar
Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı olarak yeni görevine başladı.
Türkiye otomotiv sanayinin önde gelen kuruluşlarından Karsan, iç
pazardaki hakimiyetini artırmak ve
ihracat pazarlarındaki rekabetçiliğini
güçlendirmek amacıyla Ticari İşler
biriminde önemli bir değişikliğe gitti.
Şirketin ticari işler ve ihracatla ilgili
çalışmalarının yürütüldüğü Ticari İşler Genel Müdür Yardımcılığı, “İhracat Genel Müdür Yardımcılığı” ve “İç
Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı” olmak üzere iki ana
bölüme ayrıldı. Bu kapsamda, İhracat
Genel Müdür Yardımcılığı görevine
otomotiv sektöründe yurtiçi ve yurtdışında önemli deneyimleri bulunan
Deniz Çetin atandı.2017 yılından bu
yana Ticari İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini başarıyla sürdüren,
gerek iç pazarda gerekse ihracat pazarlarında başarılı çalışmalar gerçekleştiren Muzaffer Arpacıoğlu ise yeni
yapılanmayla birlikte İç Pazar Satış ve
Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

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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Ford Trucks 2021’e
Yenilikleriyle
Hızlı Giriş Yaptı
Ford Trucks, 2021’e hem iki yeni ürün hem de mevcut ürün
portföyünde sunduğu özellik ve teknolojileri geliştirerek girdi. 2020
sonunda ağır ticari araç pazarının 16 bin 500 adetlerde kapandığını
belirten Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, Ford
Trucks olarak yüzde 31,7’lik pazar payını ulaştıklarını söyledi.
AĞIR ticari pazarında dünya
çapında büyümesini sürdüren Ford Trucks, 2021’i yeni
ürün ve geliştirmelerle karşılıyor. Ford Trucks, ‘Birlikte
Geleceği Yüklüyoruz’ mottosuyla gerçekleştirdiği lansmanda; 250 adet üretilecek,
koleksiyon niteliğindeki yeni
‘F-MAX Blackline’ ve dolu
depoyla 5000 km’ye kadar
varan menzil sağlayan yeni
‘F-MAX L’yi müşterilerine
sunarken, F-MAX’te standart olarak sunulacak olan ve
yüzde 5’e varan yakıt tasarrufu sağlayan “Eco+ Mode ”,
ConnecTruck uygulamasının
geliştirilen özellikleri ve şehir
içi kullanıma yönelik modellerde de “9 ileri otomatik şanzıman” ve “dümenlenebilir
arka aks” opsiyonları tanıtıldı.
Ford Trucks Genel Müdür
Yardımcısı Serhan Turfan,
Ford Trucks Türkiye DirekFord Trucks Genel Müdür
Yardımcısı Serhan Turfan

törü Burak Hoşgören, Ford
Otosan Kurumsal İletişim
Direktörü Burçak Türkeri
ve Ford Trucks Pazarlama
Müdürü Emine Coşkun,
düzenledikleri online dijital
lansmanda sektörel basınla
bir araya geldi ve 2020 yılını
değerlendirerek, 2021 yılındaki hedeflerini anlattı.
Ağır ticari sektöründe gerek mühendislik tecrübesi
gerekse de 60 yıllık mirası
ile öne çıkan Ford Trucks,
2021’e hem iki yeni ürün
hem de mevcut ürün portföyünde sunduğu özellik ve teknolojileri geliştirerek ‘merhaba’ dedi. Ford Trucks Genel
Müdür Yardımcısı Serhan
Turfan ve Ford Trucks Türkiye ve Uluslararası Pazarlar
Pazarlama Müdürü Emine
Coşkun’un sunumları ve ekranların sevilen oyuncusu
Ümit Erdim‘in moderatörlüğünde gerçekleştirilen dijital
lansmanda, büyüyen F-MAX
Ailesi ve sunduğu yeni özellikler ve hizmetler tanıtıldı.
Konuşmasına 2020 yılını değerlendirerek başlayan
Ford Trucks Genel Müdür
Yardımcısı Serhan Turfan,
“Ford Trucks olarak, seneyi
yüzde 31,7 pazar payıyla kapadık. Pazar payımızı yükseltmemizde F-MAX’in başarısının etkisi büyük oldu. Çekici

segmentindeki pazar payımızı
2017’den bu yana yaklaşık
3 katına çıkarmayı başararak 2020 yılı sonunda yüzde
25,5’e getirdik ve Türkiye ile
birlikte tüm uluslararası bölgelerimizde de pazar payımızı
artırdık. Bu başarımızı daha
da ileriye taşımak amacıyla,
ürün portföyümüzde ve sunduğumuz teknolojilerde müşteri beklenti ve talepleri doğrultusunda yenilikler yaparak

dü: “Ford Otosan Ar-Ge ekiplerinin özverili çalışmaları
ve tasarım mühendislikleri ile
baştan sona sıfırdan tasarlanan ITOY ödüllü F-MAX’e,
özel serilere ilgi gösteren,
farklı bir tarz ya da daha fazla
prestij isteyen müşterilerimiz
için yepyeni bir görünüm
kazandırdık. Koleksiyon niteliğinde; şık stili ve tasarım
detayları ile dikkat çeken yeni
F-MAX Blackline’ı müşteri-

markamızı geleceğe taşımaya
devam ediyoruz. Markamızın
müşterilerimize vadettiği en
büyük katma değerin ‘toplam
sahip olma maliyeti’ olduğuna
inanıyoruz. Her yeni ürünümüzü tasarlarken müşterilerimizin operasyonlarını daha
karlı bir şekilde yönetmelerini
sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.
Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda yeni nesil teknolojileri müşterileri ile buluşturduklarını ifade eden
Turfan sözlerini şöyle sürdür-

lerimizle buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Bağlantılı araç
teknolojileri çalışmalarımızın
ilki olan ConnecTruck’ta
ise uzaktan kontrol özelliğini
ve filo yöneticilerine büyük
fayda sağlayacak web portalımızı sunmaya başladık. Öte
yandan toplam sahip olma
maliyeti için yakıt tasarrufuna odaklanarak F-MAX L’yi
ve ‘Eco+ Mode’u geliştirdik.
Ayrıca müşterilerimizi dinleyerek, ihtiyaç duydukları
alanları belirledik ve bu doğ-

rultuda şehir içi kullanıma
yönelik modellerimizde 9
ileri otomatik şanzıman ve
arka dümenlenebilir aks opsiyonlarını sunmaya başladık.
Ford Trucks olarak, 2021’de
de standartları belirlemeye,
müşterilerimize daha fazla
verimlilik, performans ve en
ileri teknolojileri sunmaya
devam edeceğiz.”
ConnecTruck ile
filo sahipleri istedikleri
veriye anında erişebilecek
Araçlarını, veriye dayalı,
bağlantılı ve geleceğin teknolojilerini sunan bir mobilite
ürününe dönüştüren Ford
Trucks, bu doğrultuda Ford
Otosan’ın ilk bağlı araç projesi olma özelliğini taşıyan ve 2
yıldır sunulan ConnecTruck
uygulamasını da geliştirmeye
ve müşterilere fayda sunacak
şekilde tasarlamaya devam
ediyor. ConnecTruck, ağır
ticari endüstrisi için global
çapta bir ürün geliştirme altyapısı sunarken, sürücü ve
filo yöneticilerine ise büyük
tasarruf ve kolaylık sağlıyor.
Ford Trucks, araçları beklenmedik arıza hallerinde uzaktan teşhis edebiliyor, durumu
çağrı merkezi ve bayileri ile
paylaşabiliyor. ConnecTruck
uygulaması kapsamında, bu
yıl yeni nesil mobil uygulaması ile birlikte heyecanla

beklenen ‘uzaktan kontrol’
özelliği de devreye alındı. Bu
sayede kullanıcılar, ‘My Ford
Trucks’ uygulaması üzerinden araçlarını uzaktan kontrol edebilecek ve birçok veriye ulaşabilecekler.
Yakıt deposu standart FMAX’e göre, 300 litre arttırılan F-MAX L, 1350 litrelik
yakıt deposunun yanı sıra
3.60 metreden 3.75 metreye artan dingil mesafesi ile
kullanıcılara önemli taşıma
avantajları sunuyor. Dileyen
müşteriler, sadece dingil mesafesini artırarak 1050 litre
depo hacmi olan versiyonu da
seçebilecek.
9 ileri otomatik
şanzımanla daha konforlu
ve daha ekonomik
Ford Trucks mühendislerinin Türkiye ve Avrupa’daki
müşteri talepleri ve davranışlarını inceleyerek yol kamyonlarında sunduğu yeni 9
ileri otomatik şanzımanlı versiyonu, özellikle şehir içinde
trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücülere önemli sürüş
kolaylığı sağlarken, dur kalk
sonucu artan yakıt tüketimini
ve dolayısıyla toplam sahip olma maliyetini de azaltıyor. ZF
Ecotronic 9 ileri otomatik şanzıman 330 PS’lik hafif damper
ve hafif yol kamyonlarında artan sürüş konforu sağlıyor.

Euro NCAP Ford Transit ve Transit Custom’a 2 Ayrı Ödül Verdi
EURO NCAP, ilk kez düzenlediği yeni aktif güvenlik
testi ile araçlara, bisiklet sürücülerine ve yayalara yaklaşırken devreye giren Otonom Acil Frenleme Sistemi
(AEB), şerit takip tekno-

lojileri, aktif hız sınırlayıcı
ve yolcu takip sistemlerini Euro NCAP, ilk kez gerçekleştirdiği aktif güvenlik testinde Avrupa’da
değerlendirdi. Yapılan de- satışta olan 19 van modelini değerlendirdi. Test sonucunda Transit
ğerlendirmeler sonucunda altın ödül, Transit Custom ise gümüş ödülü almaya hak kazandı.
Transit, mevcut aktif güvenlik teknolojileri ile altın tom ise gümüş ödül almaya skoru kaydettiği vurgulanır- pistte test edildi.
Simülasyonlarda hem park
ödül alırken, Transit Cus- hak kazandı.
ken, Otonom Acil Frenleme
Euro
NCAP
ayrıca, Sistemi’nin (AEB) ise bisik- halindeki araçlar hem de yoFord’un otonom acil fren- let sürücülerini mükemmel ğun trafikte öndeki aracın
aniden durduğu senaryolar
leme sistemi (AEB) ile Ya- şekilde koruduğu belirtildi.
Euro NCAP, değerlen- test edildi. Böylece, otonom
ya ve Bisikletli Algılama
Özellikli Çarpışma Önle- dirmede her bir van’ın aktif acil frenleme sistemi (AEB)
me Yardımcısı ve Çarpışma güvenlik özelliklerini kar- ve sürücü uyarı sistemleri deÖnleyici Sistemlerine öv- şılaştırmak için aynı kriter- ğerlendirildi. Kuruluş, ayrıca
güde bulunarak, sınıfının leri kullandı. Tüm araçlar, bu özelliklerin yolda koşan
lideri özellikler olduğunu gerçeğe en yakın sonuçların bir çocuğa, yoldan geçen yaya
vurguladı. Yine, Trafik Lev- alınması için maksimum yük veya bisikletlilere verdiği tepha Tanıma Sistemi’nin tüm kapasitelerinin yüzde 50’si ile kileri de değerlendirdi.
araçlar içinde en iyi (%100) yüklenerek, özel hazırlanan
Euro NCAP Genel Sek-
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reteri Dr. Michiel van Ratingen, “Avrupa yollarındaki milyonlarca araç ve
e-ticaret’in hızlı büyümesi
göz önüne alındığında, ticari araçlarda yer alan aktif güvenlik sistemleri tüm
kullanıcılar için güvenliği artırmanın en önemli
anahtarı. Ticari araçlarda
Avrupa’nın liderlerinden
biri olan Ford, hem Transit
hem de Custom modelleri
ile trafikteki tüm unsurların korunmasına yardımcı
oluyor ve güvenlik sistemlerinin verdiği taahhütleri
gerçekten de tam olarak
karşılıyor” diye konuştu.

TİCARİ ARAÇLAR

Yeni Nesil Volkswagen Caddy Türkiye’de
VOLKSWAGEN’IN MQB
platformunda üretilen ilk ticari aracı olan beşinci nesil
Caddy, tamamen yeni ve geliştirilmiş farklı sürüş destek
sistemleriyle daha güvenli hale
gelirken, sunduğu birçok özellikle de sınıfının en dijital ve
en güvenli aracı olma özelliğine sahip. Yeni Caddy, dijitalleştirilmiş yüksek teknolojiye
sahip Dijital Gösterge Paneli
‘Innovision Cockpit’ ve genişletilmiş iç mekanıyla, konfor
seviyesini en yüksek noktaya
taşıyor. Yeni Caddy’de sunulan dört silindirli 2.0 litrelik
TDI motor, bir önceki nesline
göre yaklaşık yüzde 20 oranında daha fazla güç (122PS) ve
yüzde 25 oranında daha fazla
tork (320Nm) sunuyor.
İlk olarak 1979 yılında
Volkswagen’in ABD’deki fabrikasında pick-up karoserle ve
Rabbit adıyla otomotiv dünyasına giren Caddy, bilinen
bu ismine, 1982 yılında Avrupa’daki lansmanıyla kavuştu.
1996 yılında ikinci, 2003-2015
yılları arasında üçüncü ve 2020
yılına kadar dördüncü nesil
Caddy ile devam eden başarı
hikayesi, modelin hiç olmadığı
kadar güçlü, konforlu, teknolojik ve güvenli beşinci nesliyle
devam ediyor.
Tamamen yeniden tasarla-

Volkswagen Ticari Araç’ın en beğenilen
modellerinden Volkswagen Caddy’nin
beşinci nesli, Ocak ayının son haftası
Türkiye pazarında satışa sunuluyor.
narak, çarpıcı, sportif bir görünüme ve yepyeni bir iç mekana
kavuşan Yeni Caddy, sağlamlık,
fonksiyonellik ve sunduğu bir
çok teknolojik özellikle birlikte
Caddy DNA’sını yüzde 100 korumayı da başarıyor. Çok amaçlı kullanıma uygun sunduğu
birçok yenilik Yeni Caddy’yi,
bu segment kullanıcıları için iş
haricinde de keyifli ve konforlu
zaman geçirebilecekleri cazip
bir seçenek haline getiriyor.
Panel Van ve Kombi olmak
üzere iki farklı karoserle satışa sunulan Caddy’nin beşinci
neslinde donanım seviyeleri de
yenilendi; baz model ‘Impression’ ismi ile pazara sunulurken, bir üst modeli ‘Life’, premium model ‘Style’ ve Panel
Van modelleri de ‘Cargo’ ismi
ile satışa sunuluyor .
Pazara sunulduğu günden
bu yana tüm dünyada 3 milyon adetten fazla satış rakamına ulaşan Caddy, Doğuş
Otomotiv’in
distribütörlüğünde, 1998 yılından itibaren
Türkiye’de bu segmentte yaklaşık 180 bin adetlik bir satış
rakamına ulaştı ve 2012-2020

yılları arasında kendi sınıfında
8 kez ithal pazar lideri olma başarısı gösterdi.
Lansmana özel avantajlar
Yeni teknolojileri ve yeni
tasarımıyla sınıfının en iddialı
modeli olmayı sürdüren Yeni
Caddy’nin ‘Impression’ modeli 224 bin 900 TL’den, ‘Life’
modeli 241 bin 900 TL’den,
‘Style’ donanım seviyesindeki
modeli ise 279 bin 900 TL’den
başlayan lansmana özel fiyatlarla satın alınabiliyor. Caddy’nin
‘Cargo’ versiyonu ise 172 bin
900 TL’den başlayan fiyatlarla
satışa sunuluyor.
Yeni Caddy ile birlikte ilk

kez sunulmaya başlanan Panoramik Cam Tavan (opsiyonel)

ise lansmana özel fiyat avantajıyla 15 bin TL yerine 10 bin
TL’ye satışa sunuluyor.
Karizmatik tasarım ve
yeni dış özellikler
Baştan aşağı yenilenen
Caddy, dış görünüşünde yepye-

ni, sportif ve dinamik bir tasarıma kavuştu. MQB platformun
getirdiği yeni dış özelliklerden
bazıları sırasıyla; ‘Style’ versiyonda standart olarak sunulan
elektrik destekli bagaj kapağı,
park assist, opsiyonel olarak sunulan 1,4 m2 en geniş cam alanına sahip panoramik cam tavan, 17 inç alüminyum alaşımlı
jantlar ve yeni LED ön farlar /
LED arka stop lambaları.
Teknolojik ve
dijital ön konsol
Yeni Caddy, tamamen dokunmatik tuşlara sahip yeni ön
konsolu ve dijital ekranıyla artık çok daha teknolojik. Dijitalleştirilmiş yüksek teknolojiye
sahip ön konsol, geniş iç mekanın da etkisiyle konfor seviyesini daha da artırıyor. Gösterge

Iveco Türkiye ve EÇEV’den
Mağdur Öğrencilere Destek
IVECO Türkiye’nin desteği ile
proje kapsamında Kovid-19 salgını mağduru orta okul öğrencilerine uzaktan eğitime erişim
sağlayabilmeleri için toplam 72
adet tablet ve 4 ay süreyle 10
GB internet desteği sağlandı.
Tablet desteği verilen öğrenciler Ege Çağdaş Eğitim
Vakfı’nın (EÇEV) Yamanlar
ve Altındağ Etkinlik Merkez-

lerinden eğitim desteği alan
ve bölgedeki devlet okullarına devam eden öğrencilerden
seçildi. İzmir’in ekonomik
ve sosyal açıdan dezavantajlı
bölgelerinde
konumlanmış
olan EÇEV Etkinlik Merkezlerinden, Yamanlar, Bayraklı,
Gümüşpala, Soğukkuyu, Altındağ, Gültepe, Toros, Mersinpınar, Çamkule semtlerin-

de yaşayan yaklaşık 800 çocuk
ve aileleri yararlanıyor.
Ailelerinin ekonomik ve
sosyal olanaklarının yetersiz
olması nedeniyle evlerinde
bilgisayar, tablet veya internet
erişimi bulunmayan öğrencilere öncelik verilen projede,
çocukların uzaktan eğitime
bağlanarak akademik ve sosyal
gelişimlerini sürdürmeleri he-

deflendi. Uzaktan eğitime bağlanan çocuklar okul müfredatının yanı sıra, EÇEV’in etkinlik
merkezlerinde yıl boyunca gerçekleştirmekte olduğu, salgının
başlamasından bu yana çevrimiçi olarak düzenlemeye devam
ettiği, sosyal, bilimsel, kültürel,
sanatsal etkinlik ve atölyeler
içeren etkinlik programlarına
da katılma olanağı bulacaklar.
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paneli ve kontrol elemanları
tamamen yeniden tasarlanan
Yeni Caddy’de, donanım seviyesine bağlı olarak ‘Cargo’ ve
‘Impression’ donanım seviyesinde 6,5; ‘Life’ ve ‘Style’ donanımda ise 8,25 inç ekrana sahip
multimedya sistemleri standart
olarak sunuluyor.
Yeni dokunmatik tuş takımları ile bilgi-eğlence sistemi menülerine erişmek, sürücü destek sistemlerini, park
assist’i, ikaz lambalarını kontrol etmek çok daha kolaylaşmış bulunuyor.
Premium rahatlık ve konfor
Yeni Caddy’nin iç tasarımında sunulan LED iç aydınlatmalar, AGR sertifikalı
ergoComfort sürücü koltuğu, harici 230V’luk cihazlar
için güç kaynağı, anahtarsız
giriş ve çalıştırma özelliği araç
içindeki konforu artıran başlıca özellikler.
Volkswagen Caddy’nin beşinci neslinde sunulan bir diğer
yeni özellik ise, daha iyi iklim
kontrolü sağlayan ve aracın arka bölümüne kadar ulaşan yeni
arka yolcu bölümü havalandırma kanalları.
Yeni direksiyon ve amortisör ayarı ile daha konforlu hale
getirilmiş ön süspansiyon ve yeniden tasarlanan, Panhard rot
ve helezon yayla güçlendirilmiş
arka aks sayesinde, aracın salınımları sönümlenerek konforu
ve yol tutuşu da artırıldı.

Yeni sürüş destek
sistemleriyle daha da güvenli
Yeni sürüş destek sistemleri sayesinde yolculuğu daha
güvenli ve konforlu hale getiren modelde en baz donanımdan başlayarak standart
olarak sunulan sürüş destek
ve güvenlik sistemleri arasında; Acil Çağrı Sistemi eCall,
Şerit Takip Asistanı, Hız Sabitleyici, Elektronik Diferansiyel Kilidi EDL, Elektromekanik el freni ve Auto Hold,
Sürücü ve yolcu için yan,
perde ve orta hava yastıkları,
Elektrikli çocuk kilidi, Sürüş
esnasında ön kamera ve radar
sayesinde tehlikeli durumlarda devreye giren acil frenleme
özellikli ‘Front Assist’,, Şerit
Değiştirme Asistanı “Side
Assist” yer alıyor.
Güçlü ve çevreci yeni motor
Yeni Caddy’de sunulan, 4
silindirli tamamen yenilenmiş
motor, kendi segmentinde ilk
kez kullanılan yeni çift püskürtmeli SCR teknolojisi sayesinde 2021 yılı içinde geçilmesi
zorunlu olan Euro 6d-ISC
emisyon standartlarını sağlarken hem ekolojik hem de ekonomik bakımdan olumlu çıktılar yaratıyor. 2.0 litrelik TDI
motor, 122PS güç ve 320Nm
tork ile yüksek performans sunarken, manuel viteste yaklaşık
yüzde 10, DSG otomatik viteste ise yaklaşık yüzde 15 oranında yakıt tasarrufu sağlıyor.

TİCARİ ARAÇLAR

Volvo Trucks 2021’e Çift Haneli
Büyüme Hedefiyle Giriyor
2017 yılı itibarıyla Türkiye
distribütörlüğünü Temsa İş
Makinaları’nın
yürüttüğü
Volvo Trucks, 2020 yılı pandemi sürecini ve gelecek hedeflerini değerlendirdi. 2020
yılı Eylül ayında distribütörlük tarihinin en yüksek satış
adedine ulaşan Volvo Trucks,
bütçe hedefinin üzerinde bir
performans sergiledi. 2020
Kasım kümüle toplam çekici
pazarında, yüzde 152 büyüme ile yüzde 7,4 pazar payına
ulaştı. Satış sonrası hizmetleriyle de fark yaratan Volvo
Trucks, gelecek dönemde büyüme hedefleri doğrultusunda Pazar payını çift hanelere
taşımayı hedefliyor.
Teknoloji ve inovasyona
yaptığı yatırımlarla yenilikçi
bir imaja sahip olan Volvo
Trucks, her türlü hava şartı ve
çalışma koşuluna uygun, güvenliği kanıtlanmış, dayanıklı, yüksek konforlu ve çevreci
araçlar üretiyor. Marka bu yıl
içinde, orta ve ağır segment
kamyonlardan oluşan kapsamlı ürün gamına elektrikli
kamyonları da dahil edeceğini duyurmuştu. Avrupa’dan
başlayarak dünya geneline
yayılacak bu ürün gamıyla
Volvo Trucks, sıfır karbon
salınımlı ulaşım ve sürdürülebilir mobilite yolunda önemli
bir adımı da atmış oluyor.
Müşteri odaklı yaklaşımı
ile sadece satış değil, çözüm odaklı bir hizmet şirketi olarak
faaliyetlerini sürdüren Volvo
Trucks, zorlu geçen pandemi
döneminde de satış ve satış

sonrası hizmetlerle finansman çözümlerini bir bütün
olarak sunmaya devam etti.
Sürekli genişleyen yetkili satıcı ve servis ağıyla müşterilerinin yanında olmayı sürdürdü.
“Müşterilerimizle birlikte
büyümeye devam edeceğiz”
2021’e yönelik umutlu olduklarını dile getiren Kamyon Satış ve Satış Sonrası
Hizmetler Direktörü Kıvanç
Kızılkaya basın toplantısında
Volvo Trucks işbirliğiyle ilgili şunları aktardı: “İsveç’in
güçlü markası Volvo Trucks
ile 2017 yılında stratejik bir
iş birliğine imza attık ve 3 yılı
geride bıraktık. Biz sadece bir
satış firması değil, aynı zamanda bir hizmet firması ve
müşterilerimizin uzun soluklu çözüm ortağıyız. Onların
ihtiyaçlarına uygun en doğru
çözümü bulmak için daima

onların yanındayız. Volvo
Trucks ile bizi buluşturan ve
bu 3 yılda bizi ileriye taşıyan
ortak paydamız, daima müşteriye hizmet vizyonumuz
oldu. Bu iş birliğinde bizim
ana hedefimiz, pazar payımızı yukarıya çekmekti ve
bunu başardık. Önümüzdeki
dönemde satış ve satış sonrasında büyüme hedefimizi gerVolvo Kamyon Satış ve Satış
Sonrası Hizmetler Direktörü
Kıvanç Kızılkaya

çekleştirerek; çift haneli pazar payına ulaşmayı istiyoruz.
Bunun için nitelikli şekilde
iş alanımızı, yetkili satıcı ve
servislerimizi genişletiyor, sürekli ve sürdürülebilir eğitim
ilkemizle hem müşterimize
hem de teknik anlamda yetkili servis ağımıza büyümede
destek oluyoruz. Amacımız,
yeni açılan yetkili servis noktalarımız ile ülkenin dört bir
yanındaki müşterilerimize
hızlı çözüm sunmak, verimliliklerini artırmak ve işlerine
değer katmak.”
“Her koşulda
müşterilerimizin
yanındayız”
Pandemi sürecinde müşterilerinin daima yanında
yer aldıklarının altını çizen
Kızılkaya, müşterilerine verdikleri desteklerle ilgili olarak
da şunları dile getirdi “Her

zaman belirttiğimiz gibi çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve ailelerimizin sağlığı
bizim en önemli önceliğimiz.
Bu süreçte, çalışanlarımızın,
yetkili satıcı ve servislerimizin
ve bununla paralel müşterilerimizin sağlığını ön planda
tutacak tüm önlemleri aldık.
Yetkili satıcı ve servilerimizde
aldığımız önlemler sayesinde,
daha sağlıklı çalışma ortamı
ile hizmet vermeye başladık.
Mavi Kontrat sayılarımızı
artırarak randevu sistemi ile
servislerimize araç kabullerini
düzenleyerek müşterilerimizin sağlıklı hizmet almasını
sağladık. Böylece sektörümüzün bel kemiği şoför arkadaşlarımızın servislerimizde geçirdiği süreyi kısaltarak, riski
minimuma indirmeyi hedefledik. Bakımı ve onarımı tamamlanan araçlar dezenfekte
edilerek, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat eden
teknisyenlerimiz tarafından
teslim ediliyor. Bir yandan
kendi sağlığımızı ve toplum
sağlığını korumak, bir yandan
da işimizin sürekliliğini sağlamak için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız.
Yol Yardım ve İletişim
Hattı ile ücretsiz sürücü eğitimi gibi hizmetlerimizle de
müşterimizi
desteklemeye
devam ediyoruz. Tüm bunların yanı sıra; Volvo Trucks
Action Service hizmetimizle,
uluslararası nakliye yapan araçların Avrupa sınırları içinde arıza yaşaması durumunda
da yanındayız.”

Temsa İş
Makinaları’nın distribütörlüğünü üstlendiği Volvo Trucks,
müşteriyi odağına
alan hizmet yaklaşımını 2020 yılında
da devam ettirdi.
Volvo Trucks, hizmet
şirketi yaklaşımı ve
yeni teknolojileriyle
2021’de de hedeflerini yüksek tutuyor.
“Uzun yol taşımacılığında
elektrikli araçlar önem
kazanıyor”
Sektörde sürdürülebilir
geleceği sağlamak için Volvo
Trucks’ın ürün gamında yer
alan ağır hizmet tipi elektrikli kamyonların sayısını hızla
artırmayı ve müşterilerine
katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten Kızılkaya,
Volvo Trucks elektrikli ürün
gamıyla ilgili şunları dile getirdi: “Volvo Trucks, Ar-Ge
ve inovasyona verdiği önemle çevreci nakliye çözümleri
de sunuyor. Bu bağlamda,
otonom ve elektrikli taşımacılığa yönelik kentsel ulaşıma
uygun araçları bulunuyor.
Volvo Trucks, önümüzdeki
10 yıl içerisinde zorlu koşullara ve uzun yol taşımacılığına yönelik, daha uzun menzile sahip elektrikli ve yakıt
hücreli elektrikli kamyonları
da satışa sunacak. Bu sürecin
ikinci yarısında ise hidrojen
yakıt hücreli elektrikli kamyonların satışına başlanması
planlanıyor. 2040 yılına kadarsa, Volvo Trucks ürün
yelpazesinin, fosil yakıt kullanmayan
kamyonlardan
oluşması hedefleniyor.”

Tayvan’da 10 Bininci DAF Kamyonu Üretildi
TAYVAN’IN Dadu kentinde, yerel olarak monte edilen
10 bininci DAF kamyonu, 5
bininci aracın üretiminden
yalnızca üç yıl sonra montaj
hattından çıktı. 12 ton üstü
segmentte neredeyse yüzde
37 pazar payıyla DAF, Asya
dışı kamyon markaları arasında tartışmasız pazar lideri.
Yeni Euro 6 kamyon serisinin

piyasaya sürülmesi sayesinde
Tayvan’daki başarının daha
da artması bekleniyor.
DAF Trucks, ortağı Formosa Plastics Group’un kısa
süre önce tamamen modern
hale getirilmiş üretim hattında günde beş ila altı kamyon monte ettiği Tayvan’a
Eindhoven ve Leyland’daki
fabrikalarından popüler LF

ve CF serilerinin parçalarını
her hafta gönderiyor. Tüm
bu araçlar güvenilir ve verimli
Euro 6 PACCAR motorlarla
donatıldı.
Satış İşlemleri müdürü ve
DAF’ın küresel pazarlarından
sorumlu Jan van Keulen yaptığı açıklamada, “Tayvan’da
monte edilen her DAF kamyonu, Hollanda ve Birleşik
Krallık’ta bulunan üretim
hatlarından çıkan kamyonlarla aynı yüksek kaliteyi
sergiler” dedi. “Tayvan’ın
10.000’inci DAF kamyonu, Tayvan boyunca çakıl
ve beton taşımak için kullanılacak bir CF 480 çekici
ünitesidir” dedi.
Yong Yuan Transport
Corporation
CEO’su
Zhi-Yong Qiu ise, “DAF
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markasıyla yaklaşık 15 yıllık
olumlu deneyime dayanarak
Tayvan yapımı 10 bininci
DAF kamyonunu sipariş
etti. Karışık filomuz yaklaşık 300 araçtan oluşuyor.
Birkaç yıl önce her yeni aracın bir DAF ürünü olması
gerektiğine karar verdim.
Çünkü bu araçlar yakıt tüketimi, güvenilirlik ve güvenlik söz konusu olduğunda rakipsizdir. Ayrıca, yerel
DAF bayi ağı ve onarım ve
bakım desteği de olağanüstüdür” diye konuştu.
Formosa Plastics Transportation Corporation Başkanı
ve Formosa Plastics Group’un
Kıdemli Başkan Yardımcısı
Seiko Chen, “DAF’ın mükemmel güvenilirliği, kilometre başına düşük maliyeti
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ve sektördeki en yüksek sürücü konforu, sektördeki standardı belirlemektedir. Şimdi
de en yeni Euro 6 DAF kamyonlarının piyasaya sürülmesiyle çıtayı daha da yükseltiyoruz” dedi.
Pazarlama ve Satış Müdürü ve DAF Trucks Yönetim Kurulu üyesi Richard
Zink da, “Formosa Plastics
Group ile ortaklığımızla

gerçekten gurur duyuyoruz”
diyor. “Yakın işbirliği içinde, performansları ve üretim
kaliteleri nedeniyle piyasa
tarafından yüksek değer gören harika kamyonlar üretiyoruz. Bu, Formosa Plastics
Group ekibinin birinci sınıf
LF ve CF serisini bir araya
getirdiği kararlılık ve profesyonelliğe büyük bir övgüdür” şeklinde konuştu.
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İthal Kamyon Çekici Pazarının
Geleneksel Birincisi: MAN
SALGIN sürecine rağmen
pazardaki öncülüklerini bir
kez daha ortaya koyduklarına
vurgu yapan MAN Kamyon
ve Otobüs Tic. A.Ş. Kamyon
Satış Direktörü Serkan Sara,
“Yeni nesil kamyon ve çekici
serimiz TG3, uluslararası değerlendirmelerde ‘geleceğin aracı’ olarak tanımlanıyor. IToY
2021 (Truck of the Year - Yılın
Kamyonu) seçilen TGX başta
olmak üzere, gelişmiş TG3 serisi yeni ürün yelpazemizle, bu yıl
dayeni başarılara imza atmaya,
pazarda büyümeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.
MAN kamyon ve çekicileri, ileri teknolojileri, dayanıklılıkları, her ihtiyaca yanıt
veren zengin donanım ve model çeşitliliği, performansları,
fark yaratan yakıt tasarrufları
ile pazarda öne çıkıyor. Satış
Sonrası Hizmetler, düşük işletme giderleri ile oluşturulan
yaşam boyu maliyet avantajı
ve uygun finansal çözümler ile
MAN araçları, lojistikten inşaata, perakendeden taşımacılığa,
altyapıdan madenciliğe kadar
birçok sektörün tercihi olmaya
devam ediyor.
Kamyon çekici pazarı
2020 yılında yaklaşık
iki katı büyüdü
2019 yılında 7.901 adetlik
satışın gerçekleştiği Türkiye

MAN, pandeminin getirdiği zorlu koşullara karşın Türkiye ithal
kamyon çekici pazarındaki geleneksel birinciliğini 2020 yılında da
sürdürdü. İleri teknolojisi, üstün performans ve yüksek tasarruf
nitelikleri ile öne çıkan MAN, sadece ithal araçlarla yer almasına
karşın genel kamyon çekici pazarında da ilk üç içindeki yerini korudu.
kamyon çekici pazarı, 2020 yılında 17.172’ye ulaştı. Benzer
bir gelişim gösteren ithal kamyon çekici pazarı da 3.024’ten,
5.904 adede çıktı. Pandemi ve
diğer koşullara hızla uyum göstererek ideal çözümler oluşturan MAN, bu pazarlarda çifte
başarıya imza attı.
Yeni araç yatırımlarının
yanı sıra filo yenilemelerinin
de gözdesi olan MAN, 2020
yılında toplam 5.904aracın
satıldığı ithal kamyon çekici
pazarında1.215adetlik
araç
satışı ile yine zirveye oturdu.
MAN, 2020 yılında da Türkiye ithal kamyon çekici pazarındaki geleneksel birinciliğini
sürdürdü. MAN, sadece ithal
araçlarla yer almasına karşın
genel kamyon çekici pazarında
da ilk üç içinde yer aldı.
MAN araçlarının pandemiye
rağmen Türkiye ithal kamyon
pazarında farkını ortaya koyduğunu belirten Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, “2020 yılı
dünyayı etkileyen salgın süreci
nedeniyle tüm sektörler için zor

bir sene oldu. Bu zorlu süreçte
geliştirdiğimiz ideal çözüm önerileri ile ‘yaşam boyu iş ortağı’
olarak, gördüğümüz müşterilerimizin yanında olduk. 2020
yılını, yeni nesil TG3 serisi kamyonlarımızın dünya lansmanıyla
karşıladık. TG3 serisi yeni nesil
araçlarımızı Türkiye’de 2020

MAN Kamyon ve Otobüs Tic.
A.Ş. Kamyon Satış Direktörü
Serkan Sara
yılı son çeyrekte satışa sunmakla birlikte, TGX ve TGS çekici
modellerimiz, TGS serisi inşaat kamyonlarımız, TGL serisi
kargo kamyonumuz ile ithal
kamyon pazarındaki geleneksel
birinciliğimizi devam ettirdik”
diye konuştu.

“2021 yılında pazarda
yüzde 15-20 civarında
büyüme bekliyoruz”
2020 yılının ilk üç ayının iyi
başladığını ancak salgın başta
olmak üzere kur ve faiz hareketliliği gibi unsurların pazarı
ciddi şekilde etkilediğini kaydeden Serkan Sara, şu açıklamalarda bulundu:
“Karantina dönemi ile birlikte iş yapış şekilleri değişti,
alışılagelmiş süreçlerin dışına
çıkıldı. Bu dönemde tüm sektörlerde daralmalar yaşanmasına karşın lojistik sektöründe
ise, tersini yaşadık. Yıllardır
yavaşlama eğiliminde olan
lojistik sektöründeki yeni yatırımlarla birlikte, bu süreçte
atılan olumlu adımlar talebi
arttırdı. Pandemi sürecinin
zorlu koşullarına karşın MAN
olarak, gerekli tedarik, üretim
tedbirlerini alarak, lojistik sektöründe artan talebe hızlı bir
şekilde cevap verdik. İki kata
yakın büyüyen ithal kamyon
çekici pazarında biz de benzer
şekilde satış adedimizi arttırarak, yılı zirvede tamamladık.

Beklentimiz, 2021 yılında da
özellikle inşaat projelerinin yeniden hızlanması ve yeni alımların etkisi ile pazarın yüzde
15-20 civarında daha büyüyeceği yönünde. Biz de bu büyüme çerçevesinde pazar payımızı artırarak, zirvedeki yerimizi
korumayı hedefliyoruz.
TG3 ve ‘Yılın Kamyonu’
ödülü TGX ile bu yılda da
zirvede olacağız
Geçen yıl İspanya’nın Bilbao
kentinde Dünya Lansmanı yaptığımız MAN TG3 serisi araç
grubumuzun Türkiye lansmanını da bu yılın 2’nci çeyreğinde yapmayı planlıyoruz. Göz
alıcı tasarımı, inovatif sürüş
destek sistemleri, ekonomi sağlayan pek çok özelliğiyle ‘geleceğin aracı’ olarak, tanımlanan
yeni jenerasyon TG3 ailesinin
öne çıkan üyesi TGX, tüm bu
özelliklerinin tescili niteliğinde
çok önemli bir ödül aldı.
Avrupa çapında 24 önemli

Groupe PSA Türkiye Tedarikçileriyle Buluştu
GROUPE PSATürkiye, 21
Ocak 2021’de ilk kez tedarikçileri ile buluştu. Satınalmanın
her kategorisinden iş ortaklarıyla dijital bir platformda bir
araya gelen Grup, günün mottosunu “Birlikte İddialıyız!”
olarak belirledi.
Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, Groupe PSA Türkiye CCO’su
Ayça Furth ve Groupe PSA
Türkiye Satınalma Müdürü
Gülten Güngör’ün konuşma
yaptığı etkinlikte; Peugeot
Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin,
CitroënTürkiye Pazarlama
Direktörü Selen Alkım, DS
Automobiles Türkiye Marka
Direktörü Berk Mumcu ve
Groupe PSA Türkiye Parça ve
Servisler Genel Müdürü Mehmet Akın da Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci’nin
moderasyonunu
üstlendiği
panelde 2020 yılını değerlendirdi ve 2021’e dair hedeflerini anlattı.

Groupe PSA Türkiye’nin
tedarikçilerinden, bayi teşkilatından ve çalışanlarından
oluşan 400’e yakın katılımcının yer aldığı etkinliğin açılış
konuşmasını yapan Groupe
PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, Groupe PSA
Türkiye’nin zorlu geçen
2020 yılındaki hızlı yükselişine dikkat çekti. Cornuaille;
“2020 yılında pazarın üzerinde yüzde 79’luk bir büyüme
kaydettik. Sekiz yeni modelin
lansmanını gerçekleştirdik.
Türkiye çapında toplam 22
yeni showroom’u hizmete
soktuk ve Euro Repar Car
Service’lerinin sayısını 28’den
52’ye yükselttik. 51 milyon
kişi web sitelerimizi, 300 bin
kişi showroom’larımızı ziyaret etti. Groupe PSA içinde
altıncı, bağlı olduğumuz Orta
Doğu ve Afrika bölgesinde ise
birinci en büyük ve en hızlı
büyüyen ülke olduk.” dedi.
Groupe PSA Türkiye
CCO’su Ayça Furth ise bugün
29’u çok markalı 95 yatırımcı-

ya ve Türkiye geneline yayılmış
159 hizmet noktasına sahip
olan Groupe PSA Türkiye’nin
elde ettiği başarıda güvenilir
iş ortaklarına sahip olmanın
önemini vurguladı. Furth;
“2020’de tedariğin ne kadar
önemli olduğunu gördük. Her
anlamda hızlı ve esnek olan kazandı. 2021’de devreye alacağımız e-satın alma ve e-ihaleler
ile iş takibini daha da kolaylaştırmayı hedefliyoruz” dedi.
Konuşmasında
Groupe
PSA Türkiye’nin Flexlife çalışma modeline geçtiğini de
hatırlatan Ayça Furth, yaşamın içinde bir bütün olma ve

inovasyonu tetiklemek adına
gerçek bir değişim hareketi
başlattıklarını kaydetti.
2021’deki en büyük projelerinin satınalmanın dijitalleşmesi olacağını söyleyen Groupe PSA Türkiye Satınalma
Müdürü Gülten Güngör de;
bu süreçte tüm talep ve ihale
yönetiminin, tedarikçi kayıt
ve değerlendirme süreçlerinin
dijital bir platform üzerinden yönetileceğini vurguladı.
Güngör; tedarik zincirinin
sağlıklı işlemesi, süreklilik arz
etmesi ve iş birimleri için katma değer yaratmasıamacıyla
ihalelerde her tedarikçiye eşit
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ve adil davrandıklarını belirterek müşteri odağı yüksek, kaliteli iş üreten ve değişime hızlı
adapte olabilen tedarikçilerle
çalıştıklarını vurguladı.
Toplantıda 2020’de tüm
markalarıyla ciddi bir büyüme kaydeden Groupe PSA
Türkiye’nin, 2021’de de bu
ivmesini devam ettireceği vurgulandı. 2020’de elde ettiği 43
bin 674 adet satışla Grubun
en çok satan markası olan
Peugeot’nun, satışlarının yüzde 60’ını SUV segmentinden
elde ederek 2020 yılını da lider
tamamladığını belirten Peugeot Türkiye Genel Müdürü
İbrahim Anaç, 2021’de bu
başarılarını devam ettirerek,
BHB segmenti müşterilerine
de yeni Peugeot 208 modeli ile
erişeceklerini söyledi.
Alkım: “2021 yılında pazar
payını yüzde 5’in üzerine
çıkartmayı hedefliyoruz”
Citroën Türkiye’nin binek
otomobil pazarında 2020’nin
en çok büyüyen markası olduğuna dikkat çeken Citroën

kamyon dergisini temsil eden
editörlerden oluşan jüri tarafından, ‘International Truck
of the Year 2021 - Yılın Kamyonu’ ödülüne layık görüldü.
Kalitesi, modern teknik donanımı ve sıfırdan yeniden
tasarlanan kabin konseptiyle
öne çıkan TGX, sahip olduğu
teknolojik yeniliklerin yanı
sıra konfor, güvenlik, sürdürülebilirlik, yakıt tüketimi,
ekolojik ayak izi ve yaşam boyu
maliyet kriterleri ile büyük fark
yaratıyor. Türkiye’de yılın son
çeyreğinde müşterilerimiz ile
buluşturduğumuz TGX’ler ile
ilgili müşterilerimizden de çok
olumlu geri dönüşler aldık.
Dolayısıyla MAN olarak, sadece bugünün değil, yarınların
ihtiyaçlarına da cevap verebilecek, geleceğe yönelik tamamen
yenilenmiş araçlarımızla 2021
yılında da ithal kamyon çekici
pazarının zirvesinde olmaya
devam edeceğiz.”
Türkiye Pazarlama Direktörü
Selen Alkım ise, 2018’de pazarın yüzde 56’sını kapsarken,
bugün yüzde 89’unu kapsayan
Citroën Türkiye’nin geniş bayi ağına dikkat çekti. Alkım,
sırasıyla ikinci ve üçüncü çeyrekte pazara sunulacak yeni
CitroënC4 ve yeni CitroënC3
AC SUV’un da etkisiyle 2021
yılında pazar payını yüzde 5’in
üzerine çıkartmayı hedeflediklerini belirtti.
2020’de yüzde 64,9 büyüyen premium segmentte yüzde
158 büyüyerek ürün gamında
bulunan tek bir ürünle yüzde
1’lik bir segment payı elde eden
DS Automobiles Türkiye’nin
Marka Direktörü Berk Mumcu da 2021’in ilk yarısında
premium sedan segmentinde
DS 9’u tanıtacaklarını söyledi.
Pandemiye rağmen 2020’de
iki yeni STORE’u hizmete
soktuklarını belirten Mumcu,
DS’in büyüme stratejisi kapsamında Şubat sonu itibariyle
Bodrum’da dört markalı olarak hizmet verecek bir yatırımları olacağını ve yılı yedi yeni
DS STORE ile kapatacaklarını belirtti.
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Mercedes-Benz Kamyon Ürün Grubunda
2021 Yeniliklerini Sunmaya Başlıyor
TÜRKIYE kamyon pazarında 2020 yılını da liderlikle
tamamlayan Mercedes-Benz
Türk, 2021 yılı için Actros,
Arocs ve Atego’dan oluşan
çekici, inşaat ve kargo-dağıtım gruplarında yeni modellerinin üretimine ve satışına
başlıyor.Pazar koşulları ve
müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda model
ailesinde yenilikler gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk,
yeni nesil kamyonları ile güvenlik, konfor ve 2. El değerinin korunması anlamında
hem filo müşterilerinin hem
de bireysel kullanıcıların ilk
tercihi olmayı sürdürecek.
Arocs modellerindeki yenilikler ile inşaat sektöründe
müşteri beklentileri karşılanmaya devam ediyor.
Mercedes-Benz
Arocs,
2021 yılı için çok kapsamlı
yenilikler barındırıyor. Mevcut modellerde yeni opsiyon
ve paketler sunulmaya başlanırken yeni serilerin lansmanı da 2021 yılında markanın
gücüne güç katacak.
İnşaat kamyon grubunun en güçlü modellerinden
Mercedes-Benz Arocs 8x4
Damper Serisi araçların motor güçlerinde revizyon yapıldı. Dört akslı çift çeker damper üst yapısına uygun Arocs
kamyonların motor güçleri,
2021 yılı itibarıyla yaklaşık
30 PS arttırılarak daha da
güçlendirildi. Bu segmentte
Mercedes-Benz Türk, Arocs
4145 K, 4148 K ve 4851 K
modellerini müşterilerin beğenisine sunuyor.
Hazır beton sektöründe
faaliyet gösteren müşterilerin
beklentilerinin hem teknik
hem de ekonomik açıdan
karşılanması amacıyla araç

portföyüne, 8x4 Mikser segmentindeki yeni Arocs 3740
katılıyor. Beton pompası
üst yapısına uygun çift çeker
Arocs kamyonların, 2021
yılı itibarıyla motor güçleri
yaklaşık 10 PS arttırıldı. Bu
araçların “off-road” yani arazi kullanım karakteristikleri
de iyileştirildi. Bu segmentte
sunulan ürünler, üç akslı Arocs 3343 P, dört akslı Arocs
4143 P ve 4443 P olarak yeniden düzenlendi.
Kargo ve dağıtım grubu
araç modellerinde de
2021 yenilikleri var
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda
üretilen Actros’un nakliye
araçları, hem ürün kapsamı
hem de konumlandırması
farklı müşteri segmentlerinin
ihtiyaçları gözetilerek yenilendi. 8x2 dağıtım segmentindeki3242 L Plus paketi
ile sürücü konforuna yönelik
Premium bir araç da 2021
kapsamında müşterilerin beğenisine sunuldu.
Actros 2632 L DNA 6x2,
3232 L ADR 8x2 ve 3242 L
8x2 olarak adlandırılan standart araçlar, 2021 yeniliklerine dahil oldu. Bu araçlardaki
en temel ürün değişikliği,
kabin tiplerinde dikkat çekiyor. 2021 itibarıyla söz
konusu modellerde, L-Cab

Stream Space (Çift yataklı)
kabin yerine L-Cab Classic
Space (Tek yataklı) kabin sunulmaya başlandı. Bunların
dışında, Actros 3242 L 8x2
araç özelinde seri kapsama
retarder donanımı eklendi.
2021 yılı itibarıyla 8x2 segmenti için seri donanımı ile
tehlikeli madde taşımacılığına uygun 3232 L ADR ve
daha yüksek motor gücüne
sahip, standardında retarder
donanımı bulunan yol aracı
olarak 3242 L olmak üzere
iki tip standart araç daha sunulmaya başlandı.
Tüm bu değişikliklere
ek olarak, 2021 model yılı
itibarıyla opsiyonel donanım
listelerinde 8x2 dağıtım segmenti için 3242 L Plus paketi
sunulmaya başlandı. Plus paketi, konfor odaklı içeriğiyle,
sürücülerin ve aracının sahibi
ve kullanıcısı olan müşterilerin beklentilerine yönelik
özel olarak hazırlandı.
Premium segmentteki
Actros çekicilerde
yeni güvenlik ve
konfor donanımları
Mercedes-Benz’in Premium segmentte başarı yakaladığı Actros 1851 çekicilerin
kapsamı da 2021 yılında
daha da zenginleştirildi. Yeni Actros 1851 Plus paketi
ile Premium segmentte daha

yüksek donanım beklentisine
sahip müşterilere hitap edilirken, bir diğer yenilik olan
Actros 1842 LS ile, odağında
ilk yatırım maliyeti bulunan
yurtiçi taşımacılık müşterilerine hitap eden bir seçenek
olarak Mercedes-Benz portföyüne eklendi.
Mercedes-Benz
Türk,
2020 yılında gerçekleşen
yeniden yapılanma sonrası;
müşterilerine, çalışanlarına ve
tüm iş ortaklarına gösterdiği
özen ve özveriyle pandemi
etkisi altında geçen zorlu yılı
başarıyla tamamladı. Hoşdere Otobüs Fabrikası, Aksaray
Kamyon Fabrikası ve bu üretim tesisleri kapsamındaki iki
farklı Ar-Ge merkezi ile hem
iç pazar hem de ihracat pazarlarında, 2020 yılını büyüme
ile tamamlayan şirket, 2021
yılında da sürdürülebilir bir
büyümeye odaklanıyor.
2020 sonu itibarıyla Türkiye’deki faaliyetleri için
toplamda 1.3 milyar Avro’yu
aşkın yatırım değerine ulaşan Mercedes-Benz Türk,
pandeminin etkisine rağmen
otobüs ihracatından 422
milyon Euro, kamyon ihracatından 479 milyon Avro,
Ar-Ge ve diğer alanlardakihizmet ihracatından da 41
milyon Euro’yu aşkın gelir elde etti. Mercedes-Benz Türk,
2020 yılında yaklaşık1 milyar

Mercedes-Benz’in Arocs, Actros ve Atego modelleri, 2021 yılı için kapsamlı yenilikler sunarak pazarın her segmentinde değişen müşteri
beklentilerine karşılık vermeye devam ediyor.
Avro’luk ihracat gelirine ulaşarak Türkiye ekonomisine
katkısını aralıksız sürdürdü.
Türkiye’de üretilen ve ihraç edilen her 2 otobüsten
1’i, Türkiye’de üretilen her
10 kamyondan 6’sı ve ihraç
edilen her 10 kamyondan 8’i
Mercedes-Benz Türk imzasını taşıyor.
Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, 2020
yılında 3 bin 611 adet otobüs
üretti. Türkiye iç pazarında
2020 yılında 347 adet şehirlerarası ve 29 adet şehir içi olmak üzere toplamda 376 adet
otobüs satışı gerçekleştiren
Mercedes-Benz Türk, bir kez
daha Türkiye şehirlerarası
otobüs pazarının lideri oldu.
Mercedes-Benz
Türk
Aksaray Kamyon Fabrikası
2020 yılında 13 bin 492 adet
kamyon üretti. 2020 yılında
Türkiye iç pazarında kamyon
satışlarını 2019yılına göre
yüzde 141 arttırarak 6.932 adede ulaşan şirket, bir kez daha Türkiye kamyon pazarının
lideri oldu. Mercedes-Benz
Türk, kamyon üretiminin
yaklaşık yüzde 59’unuihraç
ederek 2020 yılında 7 bin

Isuzu Citiport 12 Makedonya Yollarında
TÜRKIYE’DE ticari araçlar
konusunda en yaygın servis
ağına sahip olan Anadolu
Isuzu, ticari araç sektöründe
hem teknolojiye uyum sağlayan hem de teknolojiyi yön-

lendiren konumuyla global
bir marka olma yolunda hızla
ilerliyor. Türkiye’de geliştirilen araçları ile Avrupa’nın
birçok şehrinde hizmet veren
Anadolu Isuzu’nun, gelece-

ğin toplu taşıma trendlerine uygun olarak tasarladığı,
Avrupa’da tasarım ödülü kazanmış olan aracı Citiport 12,
Kuzey Makedonya’nın Tetovo şehrinde hizmet vermeye
başladı. Toplu taşıma sektöründe gelişmeye ve büyümeye
devam eden Anadolu Isuzu,
Tetovo Belediyesi’ne 5 adet
Citiport 12 teslim etti. Tetovo Belediyesi’nde 17 Ocak
2021 tarihinde düzenlenen
teslimat törenine Kuzey Makedonya Maliye Bakanı Fatmir Besimi ile Tetovo Belediye Başkanı Teuta Arifi katıldı.
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Büyük metropol ve belediyelerin genel ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan Citiport 12, “Toplu
taşıma için ideal çözüm”
konsepti ile hayata geçirildi.
2015 yılında “Avrupa’nın en
konforlu ve ergonomik otobüsü” ödülüne layık bulunan
Citiport 12, 300 HP güç ve
1200 Nm tork üreten Cummins motor ve mükemmel
çekiş ve kusursuz bir sürüş
deneyimi sağlayan ZF Ecolife tam otomatik şanzımana
sahiptir. Alçak tabanlı platformu, geniş iç hacmi, yana
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yatma (Kneeling) özelliği ve
kolaylıkla açılıp kapanabilen
tekerlekli sandalye rampası
ile tüm yolcular için engelsiz
bir yolculuk sağlar.
EBS, ABS ve ASR fren
sistemleri, entegre retarder,
hillholder (Yokuş kalkış
destek sistemi), bağımsız havalı süspansiyonu ve entegre
kapalı devre kamera sistemi
sayesinde yoğun şehir trafiğinde sürücü ve yolcuların
güvenli bir şekilde seyahat
etmesine olanak sunar. Citiport 12’nin sunduğu ergonomik gösterge paneli, kapalı

947 adetlik kamyon ihracatı
gerçekleştirdi. 1986 yılından 2020 yılı sonuna kadar
Mercedes-Benz
Türk’ün
ürettiği kamyon sayısı 289
bin 194 adede ulaşırken, yine
1986 yılında başlayan kamyon ihracat rakamında 76
bin147 adede ulaşıldı.
Süer Sülün:
“Ekonominin aşısı
üretimdir”
Mercedes-Benz Türk İcra
Kurulu Başkanı Süer Sülün;
“Mart 2020 itibarıyla ülkemizde etkilerini hissettiğimiz Kovid-19 pandemisine
rağmen; ‘Ekonominin aşısı
üretimdir’ diyerek Aksaray
Kamyon Fabrikamız ve Hoşdere Otobüs Fabrikamızda
sürdürülebilir üretime odaklandık. 2019 yılına kıyasla
şehirlerarası otobüs satışlarımızda yüzde 90, kamyon satışlarımızda ise yüzde 141’lik
artış ile 2020 yılını zirvede
tamamladık. Pandemi döneminde müşteri memnuniyetini odağımıza alarak,
müşterilerimize kesintisiz
hizmet sağlamak amacıyla satış sonrası servis ağı faaliyetlerimizi bu zorlu koşullara
rağmen aralıksız sürdürdük.
Eylül 2020’de 95 bininci
otobüs ve Ekim 2020’de 285
bininci kamyon üretimine
imza attık. 53 yıllık toplam
yatırımlarımız1.3
milyar
Avro’yu aşarken, 2020 yılında üretim, Ar-Ge ve hizmet
ihracatımızla ülkemize yaklaşık 1 milyar Avro’luk gelir
sağladık” dedi.

Anadolu Isuzu’nun
yurtiçi ve yurtdışı
müşteri ihtiyaçları doğrultusunda
Ar&Ge merkezinde
geliştirdiği aracı
Citiport 12, Kuzey
Makedonya’nın Tetovo şehrinde hizmet
vermeye başladı.
yada yarı kapalı sürücü kabini, dijital kliması, isteğe bağlı
ısıtmalı sürücü koltuğu, yolcu sayma sistemi ve otomatik
motor yağı dolum sistemi gibi özellikleri sürücünün konforunu önemli ölçüde artırır.

TİCARİ ARAÇLAR

Tırsan 2020’de Pazar Payını
Yüzde 51’e Yükseltti
TIRSAN, güvenilir ürün ve
hizmetlerini uluslararası müşterilerine de sunarak TİM İlk
1000 İhracatçı Listesi’nin ilk
100’deki tek treyler ihracatçısı
ve tüm otomotiv sektörünün
en büyük 16’ncı ihracatçısı
oldu. Uluslararası müşterilerinin takdirini Almanya’da yılın
en iyi lojistik markası ödülleri
3’üncülüğü ile tescilledi.
Tırsan, sektörün gelişimine
öncülük eden Ar-Ge yatırımlarına da hız kesmeden devam
etti. Otomotiv sektörünün
en çok patente sahip 3’üncü
şirketi konumunda olan Tırsan, 2020 yılında sahip olduğu Avrupa’nın en geniş ürün
gamına 22 yeni ürün ekledi.
Sektörün en prestijli Avrupa İnovasyon Ödülleri’nin
7 kategorisinde 7 ödülü yalnızca 3 senede kazanan ilk ve
tek şirket olmanın gururunu
Türkiye’ye getirdi.

Tırsan 2020 yılında da sektöre yön vermeye devam etti ve
yılı yüzde 51 pazar payıyla yine lider bitirdi. Yüksek Ar-Ge
gücüyle geleceğe yön veren Tırsan, üretim, ihracat ve satış
başarısının yanında aldığı ödüllerle de 2020 yılına damga vurdu.
Tırsan’ın 2020 yılını değerlendiren Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, tam 44 yıldır Tırsan’ın
sektörün güvenilir ve öncü
lideri olarak, müşterilerinin
her zaman ilk tercihi olduğunu
vurguladı.
Çetin Nuhoğlu, “Her bir
Tırsan treyler, müşterilerimize güç katmak amacıyla
üretilmektedir. Tırsan’ın her
zaman ilk tercih olmasının arkasında muazzam bir üretim
ve Ar-Ge gücü, müşteri memnuniyetine adanmışlık ve konusunda uzman güçlü bir ekip
vardır. Tam 44 yıldır her daim
müşterilerimizi dinliyor ve
her daim yanlarında oluyoruz.

Engin bilgi birikimimiz ile
şekillenen Ar- Ge çalışmalarımız, müşteri memnuniyetini
sağlamak ve sektöre yön vermek adına bize yol gösteriyor.
Bu zorlu senede hem müşterilerimiz, hem ekibim, hem de
diğer iş ortaklarımız ile ortaya
koyduğumuz başarıdan dolayı çok gururluyum. Ortak
başarılarımızda emeği geçen
herkese Tırsan ailesi adına teşekkür ederim” dedi.
15 ülkeden 16 jürinin katılımı ile Avrupa’nın en büyük
ticari araç fuarı kapsamında
düzenlenen Treyler İnovasyon
Ödülleri’nde Tırsan, 4 ödül
birden kazanarak, 2017 yılından başlayarak ödülün her ka-

tegorisinde ödül alan ilk ve tek
şirket oldu.
Avrupa Treyler İnovasyon
Ödülleri’nde ilk birinciliğini
2017 senesinde ‘Güvenlik’ kategorisinde akıllı bitüm tankeri
ile kazanan, 2019 yılında ‘Şasi’
kategorisinde çok fonksiyonlu konteyner şasisi ile ikinci
birinciliğini alan Tırsan, bu
sene çok fonksiyonlu tampon
ile ‘Komponent’ kategorisinde
birinci, dünyadaki ilk ve tek 45
ft. rulo swap body ile ‘Gövde’
kategorisinde ikinci, K-ADAS
ileri seviye treyler sürücü destek sistemleri ile ‘Akıllı Treyler’ kategorisinde ikinci ve
rollerbedli araçları ile ‘Çevre’
kategorisinde üçüncü oldu.

Tırsan’ın Ar-Ge
çalışmaları
Tırsan, müşterilerinin rekabet gücünü sürekli artırmak
ve sektöre yön vermek için kesintisiz sürdürdüğü Ar-Ge çalışmalarına 2020’de de devam
etti. Türkiye’nin Patent Haritası Raporu’nda, otomotiv
teknolojileri alanında 3. sırada
yerini aldı. 380 adet patent
başvurusuyla Turkish Time
Dergisi tarafından yapılan ArGe 250 sıralamasında, 2019
yılında tescil edilen patent sonucuna göre Türkiye’de tüm
şirketler içinde 8’inci oldu.
Tırsan, 2020 yılında 7 farklı

ürün grubunda 22 yeni araç
projesini tamamladı ve farklı
pazarlarda müşterilerinin hizmetine sundu.
Tırsan, kendi geliştirdiği
1000’den fazla tekil üründen
oluşan Avrupa’nın en geniş
ürün gamını, 2 farklı markası Kässbohrer ve Talson ile
55’ten fazla ülkedeki müşterileri ile buluşturmaktadır.
Tırsan, TİM 1000 İhracatçılar Listesi’nde ilk 100’deki
tek treyler üreticisi ve ülkemiz
ihracatının yüzde 17’sini gerçekleştiren tüm otomotiv sektörünün ise en büyük 16’ncı
ihracatçısıdır.

Otokar, Otobüs Pazarını 12’inci Kez Lider Tamamladı
OTOKAR, düzenlediği online basın toplantısı ile 2020
sonuçlarını basın mensupları
ile paylaştı. Otobüs pazarındaki liderliğini 2020 yılında
bir kez daha pekiştiren ve 7
metreden 18,75 metreye kadar
farklı uzunluktaki otobüsleri
ile Türkiye’nin en geniş ürün
gamına sahip olan Otokar’ın
düzenlediği toplantıya; İç Pazar Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı H. Basri Akgül ve Otokar
yöneticileri katıldı.
2020 yılında koronavirüsün etkilerini değerlendiren
Genel Müdür Yardımcısı
Basri Akgül, “Kovid-19 sürecinin en başından itibaren
çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın sağlığını korumak, işimizin devamlılığını sağlamak,
salgının etkisini azaltmak
ve yayılımı engellemek için
gerekli tüm önlemleri aldık.
Sağlık Bakanlığı’nın virüsün
yayılımını önleme yönündeki
tavsiyeleri ve Koç Topluluğu
genelinde uygulanmakta olan
tüm tedbirleri hassasiyetle uy-

guladık. İşyeri hekimlerimiz
yönetiminde
Koronavirüs
Danışma Merkezi oluşturduk.
25 Mart-20 Nisan tarihleri arasında üretime ara verdik. 20
Nisan sonrasında üretimimize
düşük kademeyle başladık, tek
vardiya olan çalışma şeklimizi
iki vardiyaya böldük. 552 bin
metrekare alana yayılı fabrikamızda hayata geçirdiğimiz
güvenli üretim uygulamaları
ve düzenlemelerimizle Türk
Standartları Enstitüsü (TSE)
tarafından verilen Kovid-19
Güvenli Üretim Belgesi’ni aldık. Üretimimiz aksamadan
devam ediyor. Ofis çalışanlarımız bulaş riskini azaltmak
için büyük oranda evden çalışmaya devam ediyor. Teslimatlarımıza ara vermeden devam
ediyoruz. Pandemiyle beraber
bayi ve müşteriler ile olan temaslarımızı Otokar mobil
uygulaması da dahil olmak
üzere dijital iletişim kanalları
aracılığıyla sürdürdük” açıklamasını yaptı.
Kovid-19’un pazara olumsuz etkisini tüm sektörlerde

olduğu gibi mart-haziran döneminde yoğun olarak gösterdiğini belirten Basri Akgül, pazardaki toparlanmanın haziran
ayında normalleşme süreciyle
başladığını belirterek; “2020
yılı iyi başladı ve pazar ilk üç
ayda yükseliş gösterdi, ancak
pandeminin etkisiyle ikinci
çeyrekte durgunluk yaşandı.

Haziran ayında normalleşme
ve finansman koşullarındaki
gelişmelerin de etkisiyle pazar
hızla toparlanmaya başladı.
Özellikle servis taşımacılığında önemli bir talep artışı gerçekleşti. Kasım ayında ise tüm
segmentlerde canlanma azaldı.
Yıl geneline baktığımızda şehirlerarası dahil, tüm otobüs
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pazarı yüzde 14’e yakın büyüdü. Faaliyet gösterdiğimiz segmentlerin toplamında ise yaklaşık yüzde 2’lik bir büyüme
gerçekleşti” dedi.
Toplantıda Türkiye’deki
küçük ve orta boy otobüs segmentindeki satışları da değerlendiren Akgül şunları ekledi:
“Müşterilerimizin ihtiyaçları

doğrultusunda geliştirdiğimiz
araçlarımız sektörde takdir
toplamaya devam etti. Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen
Türkiye’nin dört bir yanında
teslimatlarımıza devam ettik.
2020 yılında küçük ve orta boy
otobüs pazarı yüzde 10 civarında daralırken, Otokar bu segmentte satışlarını artırdı” dedi.

YAN SANAYİ

Michelin ve Camso’dan Dev Birleşme
MICHELIN, 2018 yılında
gerçekleştirdiği satın alma
ile bünyesine kattığı tarım
ekipmanlarının yanı sıra dolgu ve çapraz katlıbezli lastik
üretiminde de piyasa lideri
olan Camso ile satış ekiplerini birleştirdi. Bu birleşme
sonucunda, Michelin çatısı
altında bulunan Camso, Kleber, Solideal, BFGoodrich,
Taurus ve Rodaco markalarının inşaat, endüstriyel,
liman, zirai, maden ve askeri
segmentlerdeki ürünleriyle
tek bir satış ekibi ilgilenecek.
Bu dev birleşme ile tarım
piyasasında, müşterilerine
kapsamlı bir Premium rad-

yal lastik ve palet ürünleri
yelpazesi sağlayan benzersiz
bir oyuncu yaratılmasının
yanı sıra; altyapı sektöründe, Camso çapraz katlı bezli
lastikleri ve palet teklifleriyle Michelin’i güçlendirecek.
Camso’nun katılımıyla birlikte Michelin Grubu, lastik ve hizmetler alanında
büyümesini sürdürürken,
malzeme ve dağıtım strate-

jisini de sürdüreceğini doğrulamış oldu.
Birleşme, yeni teknolojiler
doğuracak
Michelin ve Camso arasındaki iş birliği, yeni teknolojiler anlamında da heyecan
verici gelişmeleri beraberinde getirecek. Grubun paletler ve havasız lastiklerdeki
inovasyon kapasitesini güçlendirecek. Ar-Ge uzmanlığının çift taraflı beslenmesi
sonucu, ekipler Grubun sürdürülebilir hareketlilik konusunda küresel bir teknolojik lider ve karbon ayak izini
azaltma konusunda başlıca
bir kuvvet olarak konumunu

sağlamlaştırabilecek.
Michelin, Camso’nun yol
dışı hareketlilik piyasalarındaki tüm yeteneklerinden
faydalanırken Camso da

Michelin’in özel ürün gruplarındaki uzmanlığından yararlanma şansına sahip olacak.
Her iki şirketin de deneyim ve bilgi birikiminin

Michelin ve Camso
arasında gerçekleşen
birleşme ile altyapı,
endüstriyel, liman
ve askeri segmentlerdeki Michelin,
Camso, Kleber, Solideal, BFGoodrich,
Taurus ve Rodaco
markaları ile tek bir
satış ekibi ilgilenecek.
aktarıldığı bu dev birleşmede; Michelin ve Camso’nun
“Beyond Road” ürün grubundaki radyal, bezli ve dolgu lastikler, inşaat ve tarım
lastikleri, jantlanmış lastikler
ve endüstriyel filo yönetimi
hizmetleri bulunuyor.

Yedek Parça Sektörü Pandemide Frene Basmadı
PANDEMININ ilk dönemlerinde küresel etkenlerden
dolayı düşüşe geçen otomotiv
ve hafif ticari araç sektörü,
sonraki aylarda hızlı bir şekilde toparlanarak güçlü bir
performans gösterdi.
2020 yılı Ocak-Ekim döneminde otomobil ve hafif
ticari araç pazarının 588 bin
354 adet olarak gerçekleştiğini kaydeden Dinamik Otomotiv Mali İşler Direktörü
Hüseyin Küçük, “Yedek
parça tarafında çok dalgalı
bir sene yaşadık. İyi başlayan
ve iyi giden birinci çeyreğin
ardından, mart ayında pandemiyle sektörde bir düşüş

yaşanmaya başladı. İlk şoku
atlattıktan sonra bu sürece
alışılmasıyla birlikte tüketicinin alışkanlıkları da değişti. Toplu taşıma kullanmak
istemeyenler bireysel araçlarını kullanmaya başladı,
otomobili olmayanlar satın
almaya yöneldi. Bu sefer de
beklenen talepten daha fazlasıyla karşılaştık, bu da rakamlara yansıdı” dedi.
Otomobil
satışlarının
2020 yılı on aylık dönemde
geçen yıla göre yüzde 73,1
oranında artarak 465.031
adet olurken, hafif ticari araç
pazarının da yüzde 99,7 artarak 123.323 adede ulaştı-

ğını belirten Küçük, “2020
her yönden yıpratan bir sene
olsa da yedek parça tarafında iyi bir sene geçirdik. Bir
aracın üretilmesi için 76 bin
parçanın bir araya getirilmesi gerekiyor. Bu dönemde
tedarik zincirinde bir kırılma ve bazı sorunlar yaşadık.
Uzun yıllardır stratejimiz
Türkiye’nin belli noktalarında lokalleşmeyi sağlamak.
Bizim sektörün odak noktası çeşitlilik, ürün temini
ve hızlı teslimat. Biz mevcut
lojistik altyapımızı yükselttik ve sevkiyatlarımızı hızla
çoğalttık bu yüzden sorun
yaşamadık, ürünlerimizi hız-

lıca teslim ettik.Yurtdışında
üretilen birçok parçayı bizim
tedarikçilerimiz de yapabiliyor. Tedarikçilerimiz yedek
parça üreticilerimiz güçlü.
2020 yılı tedarik zincirinin
kırılması, pandemi ve sağlık
sorunlarıyla uğraştık ancak
verimlilik ve hedefler anlamında iyi bir sene geçirdik”
şeklinde konuştu.
2021’de ise yedek parça
sektöründe değişim kaçınılmaz. Otomotiv teknolojisi
sürekli ilerleyen bir teknoloji. Elektrikli araçlar trafikte
daha çok görülmeye başlandı. Elektrikli araç sayısı rakamsal anlamda az olsa da,

teknoloji hızla ilerliyor. Sektördeki değişime adapte olabilmenin önemli olduğunun
altını çizen Küçük; “Ürün
portföyümüzü geliştirip değişimlere uydurabildiğimiz

Castrol Çevre ve Performansa Odaklanıyor
CASTROL’ÜN en yeni
teknolojilere ve araç üreticilerinin tercihlerine uygun
madeni yağları; karbon salımını azaltırken yakıt verimliliği de sağlayarak motorun
gerçek performansının açığa
çıkmasına yardımcı oluyor.
Madeni yağ devi Castrol
bugüne kadar üretilen araçlara uygun ürünler sunduğu

gibi, 2021 yılı ve sonrasında
üretilecek yeni araçların,
tasarımdan kaynaklı ihtiyaçlarını ve karbon salımı
hedeflerini karşılamaya yardımcı ürünlerini şimdiden
hazırlıyor. Araçların özelliklerine uygun viskozitedeki
ürünleri ile motorun gerçek
performansına ulaşmasını
sağlarken, yakıt verimliliği-

ni de destekliyor.
Castrol; Volkswagen, Audi, Seat ve Škoda’nın içinde
yer aldığı Volkswagen grubu
araçlar için özel olarak geliştirilmiş ürünler sunmaya
uzun yıllardır devam ediyor.
2021 yılında da Volkswagen

Grubu araçların fabrika ilk
dolumlarında ve bu araçların bakımlarında kullanılacak 0W-20 viskozite için de
Castrol, Edge Professional
LL IV FE 0W-20 ürününü
tüketicilerine sunmaya hazır.
Castrol Edge Professional LL IV FE 0W-20 yakıt
verimliliği ve düşük karbon
salımı sağlıyor. Mikro filtre-

Petrol Ofisi Pazar Payını Artırdı
PETROL Ofisi, Türkiye
madeni yağlar ve kimyasallar pazarında 2010’dan bu
yana üstlendiği liderliğini,
2020’de pazar payını yüzde
30.5’e ulaştırarak 11’inci
yılına taşıdı. Petrol Ofisi,
madeni yağlar pazarında
ise 2019’da eriştiği liderliğini 2020’de ulaştığı yüzde
29.1’lik payla güçlendirdi.
Petrol Ofisi, 2020 yılında toplam 130 bin tonu
aşan satış rakamına ulaştı.

Petrol Ofisi ayrıca 4 kıtada
33 ülkeye de 10 bin tondan
fazla madeni yağ ihracatı
gerçekleştirdi. Petrol Ofisi
Madeni Yağlar’ın Kocaeli
Derince’deki fabrikası, ileri
teknolojisi, yüksek üretim
ve depolama kapasiteleri ile
öne çıkıyor, yıllık 140 bin
tonluk üretim ile 15 bin
tonu bitmiş ürün, 50 bin
tonu ise ham ve yarı madde
olmak üzere toplam 65 bin
tonluk da depolama kapasi-

tesi bulunuyor.
Petrol Ofisi, alanında
Türkiye’nin yanı sıra geniş
bir coğrafyanın en gelişmiş
merkezi konumundaki Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi
- POTEM ile çok önemli bir
Ar-Ge ve teknoloji gücüne
sahip. 83’ü TÜRKAK’tan
akredite olmak üzere ulusal
ve uluslararası metotlarla
toplam 161 farklı test yapılabilen POTEM’de yılda
ortalama 150 bin adet test
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gerçekleştiriliyor.
Petrol
Ofisi Madeni Yağlar, ileri
teknolojisi ve POTEM’in
üstün Ar-Ge gücü ile ürettiği, başta Maxima ve Maximus olmak üzere 400’ün
üzerindeki zengin ürün çeşitliliğiyle Türkiye’nin madeni yağ alanındaki hemen
hemen tüm ihtiyaçlarını tek
çatı altında karşılayabiliyor.
Petrol Ofisi ürün ve
hizmetlerini
Türkiye’nin
neresinde olursa olsun
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leme teknolojisi kullanılarak
geliştirilmiş Castrol EDGE
Professional, dünya çapında
en yüksek standartlara göre
karbon nötr (CO2) sertifikasına sahip olması ile öne
çıkıyor. Patentli Sıvı Titanyum Teknolojisi’ne sahip
Castrol Edge Professional,
basınç altında şekil değiştirerek daha güçlü bir forma
müşterilerine
ulaştırıyor. Akaryakıtta olduğu
gibi madeni yağlarda da
Türkiye’nin en büyük ağına
sahip olan Petrol Ofisi, yaklaşık 20 bin satış noktası ile
bu alanda da fark yaratıyor.
Petrol Ofisi yaygın satış ve
tedarik ağı ile Türkiye’nin
her noktasında madeni
yağ ihtiyaçlarının, ileri teknolojili ürünler ve yüksek
hizmet kalitesi ile ideal çözümlerine kolay, hızlı erişim
olanağı sağlıyor.
Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Misyonumuz ve

sürece, yedek parça sektöründe sorun yaşanacağını
öngörmüyoruz. Araçların yakıt tipi ne olursa olsun yedek
parça satmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Castrol, son
teknoloji ürünleri
ile otomobillerin
gerçek performansını
ortaya çıkarmaya
devam ediyor.
geçiyor. Metal-metal temasını ve sürtünmeyi azaltarak,
motorun gerçek performansının ortaya çıkmasına yardımcı oluyor.
liderliğin verdiği sorumluluk anlayışı ile Petrol Ofisi
olarak her alanda en iyiyi,
en doğru şekilde yapma ve
müşterimize, paydaşlarımıza, sektörümüze, ülkemize
fayda sağlama gayreti içindeyiz. 80 yıldır olduğu gibi
bugün de tüm bunları yapacak güç ve yeteneğe sahibiz.
Petrol Ofisi, büyüklüğü, gücü, tecrübesi, gelişmiş altyapısı, teknolojisi gibi birçok
üstün niteliğinin yanı sıra
alanlarında uzman insan
kaynağı ile de her koşulda
başarılara imza atmaktadır.

YAN SANAYİ

Continental RFID Teknolojili
Lastiklerin Üretimine Başladı
CONTINENTAL, geliştirdiği
RFID (radyo frekansı tanımlama) teknolojili ilk binek otomobil lastiklerinin üretimine başladı. RFID teknolojisi sayesinde
lastik bilgileri radyo frekansı
iletişimiyle okunabiliyor. RFID
etiketi lastik ve jantların orijinal
ekipmana takılmasını kolaylaştırarak kaliteyi garanti ediyor.
Continental, RFID (radyo

frekansı tanımlama) teknolojili
ilk binek otomobil lastiklerinin
tedarikini gerçekleştirdi. Özel
bir cihazla okunabilen RFID
etiketi, montaj hattında doğru
lastiğin ve jantın takılması için
lastiği tanımlayan bilgileri içeriyor. Bu bilgiler arasında üretici olarak Continental’in yanı
sıra ürün kodu ve ürün seri
numarası da yer alıyor. Böylece

standartlaştırılmış arayüz aracılığıyla Continental’in veri tabanına erişerek her lastiğin ilave verilerini görmek mümkün
olabiliyor. RFID teknolojisine
sahip Continental lastiklerinin
her iki yanağında da RFID ISO
logosu yer alıyor.
Lastiğin içine yerleştirilen
RFID etiketi üzerindeki bilgiler, lastiğin makineyle janta

montajını kolaylaştırmak için
bir okuma cihazı ile okunarak
kaliteyi garanti ediyor. Böylece jant ve lastikler, uygun araca monte edilene kadar imalat
ve lojistik süreçlerinde takip
edilebiliyor. Bu şekilde Continental, montaj için fabrikaya
teslim edildikten sonra bile
orijinal ekipman lastiklerinin
yüksek kalitesini korumayı ve

ileride üretim sektöründe Endüstri 4.0 ağında orijinal ekipman konusunda iş birliğine
hazır olmayı amaçlıyor. RFID

etiketli Continental OE lastikleri, EcoContact 6 lastikleri
gibi Volvo marka otomobillere takılacak.

Brisa’nın Başarılı İşletme Sermayesi
Yönetimi Akademik Vakaya Dönüştü
BRISA, şirket çalışanlarının yenilik geliştirme becerileriyle hayata geçirilen iyi uygulamaları,
Brikim adlı girişimiyle akademi
seviyesinde vaka çalışmalarına
dönüştürmeye devam ediyor.
Bu kapsamda paylaşılan üçüncü
çalışma, şirketin işletme sermayesini iyileştirme yolculuğunu
ve bunun şirket performansına
olumlu yansımasını ele alıyor.
“İşletme sermayesiyle rekabetçi avantaj yaratılması” adlı
vaka çalışması Prof. Dr. Nükhet Vardar ve Brisa çalışanlarının katkıları ile iş dünyası,
akademisyenler ve öğrencilere
sunuldu. Dijital vaka kütüphanesi markalarfisildiyor.com
üzerinden erişilebilen bu
çalışma,
2017’denitibaren,
Brisa’nın işletme sermayesine
etki eden parametrelerden yola

çıkarak aldığı bir dizi aksiyonu
ve iyileştirme çalışmalarının
detaylarını içeriyor.
Brisa’nın son üç yılda işletme
sermayesi yönetimindeki güçlü
başarı hikayesindeki adımların
detayları aktaran Brisa CFO’su
Reşat Oruç şunları dile getirdi: “Her canlı organizma gibi,
tüm başarılı şirketlerin de dalgalı dönemlerden geçtiğini görüyoruz, şahit oluyoruz. Brisa
üç ana markası, bin 800’yakın
ürün çeşidi, bin 400’e yakın
satış noktası ile oldukça kompleks yapıda bir şirket. İşletme
sermayesindeki bazı dengesizliklerin üzerine gelen 300 milyon dolarlık Aksaray Fabrika
yatırımımız neticesinde bilançomuzda 2016 yılı sonu itibariyle neredeyse ciromuza eşit,
FAVÖK’ün 7 katı borcumuz

Prometeon’da
Gökçe Şenocak’a
Yeni Bölge
Görevlendirmesi
DÜNYANIN
endüstriyel lastik odaklı tek şirketi
Prometeon’un Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar
Ticaret Direktörü Gökçe
Şenocak’ın sorumluluk alanı
daha da genişledi. Şenocak,
yeni görevlendirmenin ardından yönettiği bölgeler arasına
Orta Doğu ve Afrika(MEA)
Bölgesi’ni de ekleyerek,
Prometeon MEA, Türkiye ve Rusya Bölgesi Ticaret
Direktörü(CCO – Chief
Commercial Officer) oldu.
Tüm dünyada endüstriyel
lastik odaklı tek şirket olan
Prometeon Lastik Grubu’nun
Türkiye, Rusya, Orta Asya ve
Kafkaslar Bölgesi Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, mevcut sorumluluk bölgesine ek
olarak Orta Doğu ve Afrika

(MEA) Bölgesi CCO’su olarak da görevlendirildi.
Yeni görevlendirmenin ardından Şenocak, Prometeon
MEA ve Rusya Bölgesi’nin
Ticaret Direktörü (CCO)
oldu. Tüm bu bölgelerdeki ticari operasyonlarla beraber iş
ortakları yapılanması, satış ve
pazarlama faaliyetlerini yönetecek olan Şenocak yenileme
pazarı ile beraber orijinal ekipmandan da sorumlu olacak.

vardı. Bunun sebeplerini detaylı olarak analiz ettiğimizde
daha çok işletme sermayesiyle
ve operasyonel verimlilikle ilgili
olduğunu gördük ve aksiyon
planımızı oluşturduk. Planımızı yaparken tahsil süresi, stok
devir süresi, borç ödeme süresigibi işletme sermayesi parametrelerinde, sonucu finansal olan
ama kendisi saha içerisinde gerçek hayattan olan konular üzerine odaklandık. Kök nedenleri
net bir şekilde ortaya koyduk ve
şirketin tüm fonksiyonlarının
bir arada, uyum içerisinde bu
konu üzerinde çalışması prensibini benimsedik. Daha verimli
bir bayi finansal ve stok yöneti-

mi, doğru talep tahmini gerçekleştirmek üzere aksiyonlarımızı
hayata geçirdik. 192 günlere
ulaşan işletme sermayesi gün
sayımızı, 3 yılda, 2020 yılının
üçüncü çeyrek sonunda 36 gün
seviyesine, FAVÖK’ün 7 katına ulaşana net borcumuzu,
FAVÖK’ün altına(0,94) düşürme başarısını gösterdik. Geniş
ve hizalanmış bir ekip çalışması
ile mümkün kıldığımız bu başarımızın, iyi uygulama örneği
olarak akademi seviyesinde vaka çalışmasına dönmüş olması
bizim için gurur verici. Vaka
çalışmamızla tüm öğrenim ve
deneyimlerimizi şeffaf bir şekilde iş dünyası, akademisyenler
ve üniversite öğrencilerinin de
faydalanması için erişime açtık.
Bu anlamda da değer yaratacak
olmaktan mutluyuz” dedi.

Petlas Yatırımlarına
Devam Ediyor
PETLAS, iş makineleri ve
yol dışı lastik segmentlerindede devasa yatırımlarına
devam ediyor. Petlas iş makineleri ve yol dışı lastikleri,
yerli sermaye, yerli Ar-Ge ve
mühendislik, yerli iş gücü ile,
Türkiye’nin tek çatı altında
en büyük üretim tesis olan
Petlas’ın Kırşehir fabrikasında üretiliyor.
Özel nitelikli bu lastiklerin
üretim ve gelişim aşamalarında, sahadan gelen kullanıcı
bilgisini sürekli değerlendiren Petlas, sahada belirlediği
ihtiyaca göre geliştirdiği iş
makinesi lastikleriyle ürün
gamını sürekli genişletmeye
devam ediyor.
Tam Çelik İş Makinesi lastiklerinin ülkemizdeki ilk üreticisi ve segmentinde en fazla
ürün çeşitliliğineulaşmayı hedefleyen Petlas’ın yüksek kaliteli ve uzun kullanım ömürlü
iş makinesi lastikleri, sektör
profesyonelleri tarafından bü-

yük beğeniyle karşılanıyor.
Yapılmayanı yapmayı kendine
ilke edinen Petlas, ürünlerinde sağladığı sürekli iyileştirme
ile rekabetçi gücünü artırıyor.
Türkiye’nin tek çatı altında
üretim yapan en büyük lastik üretim tesisine sahip olan
Petlas, fabrika bünyesinde
yer alan Ar-Ge Merkezi’nin
de gücüyle, diğer tüm ürünlerinde olduğu gibi iş makinesi
alanında da her yıl yeni geliştirdiği ürünlerle sektöre nite-
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Pirelli Atıklarının
Tamamını Geri
Dönüştürüyor
TÜRKIYE’DE 60 yılı aşan
üretim geçmişi ile ülke ekonomisine önemli katkılarda
bulunan lastik devi Pirelli
Türkiye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık
Yönetmeliği’nde yer alan
kriterleri yerine getirerek,
“Sıfır Atık Belgesi”nin sahibi
oldu. Bunun yanında Pirelli
Türkiye üretim tesislerinde
yüzde 100 atık geri dönüşümünü sağladı.
Pirelli’nin dünya çapındaki önemli üretim merkezlerinden biri olan İzmit Pirelli
Fabrikası dahil olmak üzere
şirket, dünya genelindeki üretim merkezlerinde sürdürülebilirlik alanında önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Pirelli,
lastiğin üretim ve kullanım
likli çözümler sunmaya devam
ediyor. Mermer ve kum ocağı,
maden gibi yol dışı segmentler
için özel olarak geliştirilmiş iş
makinesi lastikleri ile en zor-

sırasında çevreye olan etkisini
en aza indirmek için çalışırken, üretim tesislerinde de
aynı sorumlulukla çevresel etki, enerji ve su tüketimi, atık
yönetimi konularında global
çapta belirlenen hedefler doğrultusunda hareket ediyor.
Şirket tüm bu çalışmalar
doğrultusunda, Dow Jones
Dünya ve Avrupa endekslerinde global otomotiv ekipmanları sektörünün sürdürülebilirlik lideri konumunda
bulunuyor. Pirelli ayrıca,
2025’e kadar doğrudan ve dolaylı karbon emisyonlarını
yüzde 25 oranında azaltmayı
hedeflerken, hammadde tedarikine bağlı CO2 emisyonlarını ise yüzde 9 azaltma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
lu iş koşullarında bile ihtiyaç
duyulan çekiş gücünü sunuyor. Sırt karışımı, lastiğe daha
yüksek kesik alma direnci ve
aşınma direnci kazandırıyor.
Çalışma sırasında açığa çıkan
yüksek ısı sebebiyle oluşan
deformasyonlara karşı direnç,
uzun kullanım ömrü ve yüksek performans vadediyor.

TEKNOLOJİ

Kordsa Elektrikli Araçların
Bataryalarını Hafifletiyor
GÜNÜMÜZDE hafif kompozitler, elektrikli araçların
ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin geliştirilmesi için
büyük önem taşıyor. Sürdürülebilirliği
faaliyetlerinin
merkezine koyan güçlendirme Kordsa, sürdürülebilir bir
gelecek için sektörün önde
gelen şirketleriyle işbirliği
yapmaya devam ediyor. Bu
kapsamda Kordsa, yüksek hacimli küresel kompozit üreticisi olan TRB Lightweight

Kompozit alanındaki yetkinliklerini her geçen
gün yeni yatırımlarla geliştiren Kordsa, İngiliz
TRB Lightweight Structuresfirmasına elektrikli
araçların batarya kutularının seri üretimi
için karbon fiber kumaşı tedarik ediyor.
Structures firmasına karbon
fiber kumaş tedarik ediyor.
TRB, Kordsa’nın karbon
fiber kumaşlarını elektrikli
araçlara yönelik ürettiği kompozit batarya kutularının üretiminde kullanıyor.

Öncelikle İngiltere’deki
TRB tesislerindeki seri üretimde kullanılmaya başlanan
karbon fiber kumaşlar, şirketin Kentucky’deki ABD
tesislerinde de kullanılacak.
Kordsa, güçlü küresel teda-

rik zinciri sayesinde TRB’ye
hem Türkiye’den hem de
ABD’deki şirketi Fabric Development Inc.’den karbon
fiber kumaş tedarik edebilecek. Kordsa, TRB’nin elektrikli araç batarya kutularının
seri üretimi için İngiltere’ye
karbon fiber kumaş sevkiyatına Kasım ayında başladı.
TRB işbirliği ile ilgili
değerlendirmede
bulunan
Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, “Kompozit alanındaki

işbirliklerimize bir yenisini
ekleyen bu proje ile artık daha geniş bir yaşam alanını
güçlendiriyoruz. TRB ile imzaladığımız bu tedarikçi anlaşması kapsamında karbon
fiber kumaşlarımız, elektrikli
araçların batarya kutusu üretiminde kullanılarak kalite-

den ve performanstan ödün
vermeden araçların hafifletilmesine katkı sunacak.Sürdürülebilir bir gelecek için benzer bir vizyonu paylaştığımız
TRB ile dünyanın sürdürülebilir ulaşım çözümlerine geçişine katkıda bulunmaktan
mutluluk duyuyoruz.”

Mobilize’den Paylaşımlı Şehir İçi Mobilite
MOBILIZE, otomobilin
ötesine geçerek yolcuları ve
yükleri araçlı ya da araçsız
taşımanın yeni yollarını sunuyor. Markanın sunduğu
yeni mobilite teklifleri, tüketicilerin, kurumların ve
bölgesel otoritelerin beklentilerini karşılayacak. Renault
Grubu’nun mobilite, enerji
ve veri ile ilgili çözümlerini
bir çatı altında birleştirirken, RCI Bank & Service
uzmanlığından da güç alıyor. Böylece zamanlama ve
büyümede önemli avantajlar
sağlayan yepyeni açık ekosistemler güçlendirilirken, otomotiv endüstrisinin karşılaştığı zorlukların çözülmesine
yardımcı olacak.
Mobilite CEO’su Clotilde
Delbos, “Otomotiv sektöründeki, sahiplik kavramın-

dan istenilen zaman ya da
yerde paylaşımlı kullanımına
geçiş sürecini kucaklamak
için heyecan duyuyoruz.
Mobilize, otomotivin ötesinde enerji ve veri alanlarında
geniş yenilikçi hizmetler sunacak. Tüm partnerlerimizle
birlikte amacımız çevresel
etkiyi azaltırken, yolcular ve
yükler için daha sürdürülebilir ve ulaşılabilir araç kullanımını en üst düzeye çıkar-

mak” dedi.
Mobilize,
Renault
Grubu’nun tasarım ve üretimdeki uzmanlığından ve
elektrikli araç liderliğinden
yararlanarak girdiği mobilite pazarında güçlü bir
rekabet avantajına sahip.
Özel mühendislik ve tasarım ekiplerinden yararlanacak olan Mobilize, amaca
yönelik tasarlanmış araçlar
üretecek. Ağır kullanıma

Anadolu Isuzu Satış Sonrasında da
Araçlarına Gözü Gibi Bakıyor
ANADOLU Isuzu, ProEye
online destek hizmeti ile satış sonrası müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede
tutma yolunda yeni bir dönem başlatıyor. Satış Sonrası
Hizmetler alanında hayata
geçirilen ProEye ile servis
destek personeli gerek yurt
içi gerek yurt dışı servislerinin cep telefonuna ya da sanal gerçeklik gözlüğüne bağlanarak aracın yanındaymış
gibi destek sağlıyor, servisi
yönlendirip sorunun çözümünü hızlandırıyor.
Anadolu Isuzu, Satış Sonrası Hizmetler alanında hayata geçirdiği ProEyeonline
destek hizmeti ile hem Türkiye hem yurtdışına yayılmış
servislerinin ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olarak,
yaşayabilecekleri problemle-

re anında müdahale ediyor.
ProEye ile Satış Sonrası Hizmetler servis destek
personeli servisin cep telefonu ya da sanal gerçeklik
gözlüğüne bağlanarak aracın yanındaymış gibi destek
sağlıyor, servisi yönlendirip

sorunun çözümünü hızlandırıyor. ProEye hizmetinin
Anadolu Isuzu’nun satış
sonrasında da araçlarına tam
destek vaatlerinin bir parçası
olduğunu belirten Anadolu
Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan “Anadolu Isuzu

uygun, modüler, sağlam ve
tamamen elektrikli araçlar,
yeni mobilitenin en kritik
ihtiyaçlarını karşılayacak.
Araçlar kullanıma uygun
olmayan bir hale geldiğinde, Renault Re-Factory’deki
bakım ve geri dönüşüm hizmetleri tarafından bakıma
alınacak. Elektrikli araçların
bataryaları artık otomotiv
kullanımına uygun olmadığında, Mobilize bu bataryaları geri dönüştürerek sabit
bir enerji kaynağı olarak onlara ikinci bir hayat verecek.
Mobilize,
Renault
Grubu’nun güçlü elektrikli
araç uzmanlığına, özellikle
de batarya ömrü değer yönetimine dayanıyor. Mobilize,
enerji dönüşümünü gerçekleştirmeye yardımcı olmak
için akıllı şarj çözümleri ve

gelişmiş enerji depolama
çözümleri içeren bir enerji
ekosistemi geliştirmeye yatırım yapıyor.
Marka, elektrikli mobiliteyi daha da artırmak için
elektrikli araç alımını kolaylaştıracak çözümler sunuyor. Bu nedenle Mobilize,
müşterilerinin halka açık
şarj noktalarını kolayca bulmaları ve Avrupa genelinde
tek bir kanaldan ödeme yapabilmeleri için bir şarj kartı
geliştiriyor. Mobilize, EV
ve PHEV filosu müşterileri
için, Avrupa genelinde şarj
altyapısı çözümlerine kolay
erişim sağlamak amacıyla
bağlı kuruluşu Elexent aracılığıyla hizmet verecek.
EZ-1 prototipi, Mobilize markasının sembolik bir
aracı. Markanın tasarım viz-

yonunun somutlaştığı prototipin tasarımının merkezinde servisler yer alıyor. EZ-1,
paylaşımlı kullanım için tasarlanmış yeni bir şehir içi
mobilite çözümü. EZ-1 yenilikçi bir şekilde ticarileştirilecek: Kullanıcılar yalnızca
sürüş süresine ya da mesafeye
göre ödeme yapacak. Bağlantılı hizmetler de içeren
prototip, anahtarsız giriş sistemi ile teslim alınabiliyor ve
akıllı telefonlar aracılığıyla
kullanıcılarla etkileşim sağlıyor. EZ-1, 2 kişilik kompakt
ve çevik bir araç. 2,3 metre
uzunluğundaki mimari modeli, aracın minimum ayak
izine sahip olduğu anlamına
geliyor. Yukarıdan aşağıya
doğru uzanan cam kapılar,
yolculara görüş açısı yüksek
bir şehir manzarası sunuyor.

Kaspersky’den
Otonom Araçlar İçin
Özel Tehdit İstihbaratı

olarak Ar-Ge ve inovasyondaki gücümüzle hem sürücülerin, hem bayilerimizin
hem de yetkili servislerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Yapılan çalışmaların
kaydedilebildiği ve arızanın
giderilmesi için gerekli video ve doküman desteğinin
sağlandığı ProEye ile hizmet kalitesini ve müşteri
memnuniyetini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.
ProEye in kapsamı sadece
bununla kalmayacak, hem
eğitimlerde hem de araç ve
parça kontrollerinde kullanılarak süreçlerimize önemli
bir katma değer yaratacağız.
Dijital transformasyon kapsamında
müşterilerimize
sağlayacağımız katkılar ProEye gibi başka projelerle de
devam edecek” dedi.

ŞIRKETIN TI raporları,
otomobil üreticilerinin sektöre özgü güvenlik tehditlerini
derinlemesine analiz etmesini
sağlıyor ve kötü niyetli kişiler
tarafından araçlara, bağlı araç
altyapılarına ve araçla ilgili diğer sistemlere yönelik saldırılar geliştirmek için kullanılabilecek yöntemleri tespit ediyor.
Karşılaşılan pek çok vaka,
otomotiv endüstrisinde güvenliğine olan ilginin ne kadar
büyük olduğunu gösteriyor.
Bağımsız araştırmacılardan
ve otomotiv meraklılarından
siber suçlulara kadar, otomotivde güvenliğin odak noktası
gömülü cihazların güvenliğinden araçların genel güvenliğine doğru bir kayma yaşadı.
Kaspersky Automotive TI
hizmeti, araç üreticilerinden
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tedarikçilere kadar kuruluşların otomotiv endüstrisini
etkileyebilecek güvenlik sorunları konusunda güncel
kalmalarına yardımcı oluyor
ve uygun düzeltme adımlarını zamanında atmalarına
olanak tanıyor. Bu özel hizmet, araç içi bileşenlere ve
bağlantılı araç altyapısına
karşı mevcut ve yeni ortaya
çıkacak tehditleri belirlemek
için tasarlandı.
Her rapor, siber olaylar,
son güvenlik çalışmaları,
konferanslar, konuşmalar,
topluluk forumları gibi otomotiv endüstrisindeki siber
saldırılarla ilgili teknolojik
eğilimlere genel bir bakış ve
analiz sunmanın yanı sıra,
araçlara dairback-end hizmetlerini hedefleyen olası

saldırı vektörleri hakkında da
bilgiler içeriyor. Raporda üst
düzey yönetici özeti, tehdit
açıklamaları ve önerilerin yanı sıra, OEM için özelleştirilmiş yüksek riskli etkinlikler
ve güvenlik açıklarına ilişkin
bildirimler de yer alıyor.
Kaspersky Ulaşım Sistemi
Güvenliği Başkanı Sergey Zorin, “Modern araçlarda artan
sayıda teknolojik bileşenler
yalnızca bugün ve gelecekteki
yasal gerekliliklere uyum zorunluluğu getirmekle kalmıyor. Aynı zamanda elektronik
kontrol ünitesi başta olmak
üzere araçtaki tüm elektronik
bileşenlere karşı yapılabilecek
saldırılara karşı bilgi sahibi
olmayı da gerektiriyor. Kaspersky olarak ilgili tehdit istihbaratını sağlıyor” dedi.

BORSA

Filolar Volvo Trucks İle Güçleniyor

VOLVO Trucks, Ayyıldız Grup’a 30 adet Volvo
FM500 teslimatı gerçekleştirdi. Karayel Nakliyat, bünyesine 15 adet Volvo FH460
ve 3 adet Volvo FH500 daha
eklerken, Nalçacılar Nakliyat
ise filosunu 15 adet Volvo
FH500 ile genişletti.
İnşaat sektörünün birçok
alanında hizmet veren, aynı
zamanda akaryakıt istasyonları da olan Ayyıldız Grup
tercihini; gücü, dayanıklılığı
ve verimliliği ile öne çıkan
Volvo Trucks markasından
yana kullandı. Firma, ilk Volvo Trucks siparişinde 30 adet
Volvo FM500 tercih etti.
Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın
yürüttüğü Volvo Trucks, 30
yıldır müşterilerine hazır beton, taş ocağı, kum ocağı, yol
taahhüt işleriyle inşaat sektörünün birçok alanında çözüm sunan Ayyıldız Grup’a
30 adet Volvo FM500 teslimatı gerçekleştirdi. Teslimat,
firma ortakları Ali Ayyıldız
ve Gökhan Ayyıldız ile Volvo
Trucks Ülke Müdürü Utku
Uzun ve Volvo Trucks Saha
Satış Müdürü Ufuk Ulus’un
katılımıyla gerçekleşti.
Bu alımla birlikte, filolarında ilk kez Volvo Trucks

markasını tercih ettiklerini
belirten Ayyıldız Grup ortaklarından Ali Ayyıldız:
“Yüksek performans ve verimlilikle çalışan, maliyet açısından da bize avantaj sunan
bir marka arayışı içindeydik.
Volvo Trucks’ın sağlamlığıyla birçok büyük projede
kendini kanıtlamış olduğunu
biliyoruz. Üretkenliği artıran, yakıt tasarrufu sağlayan
ve yüksek güvenlik özellikleri
sebebiyle Volvo Trucks markasıyla çalışmak tercihimizde
etkili oldu” dedi.
Volvo Trucks’ın ayrıcalıklı
hizmetlerinden duydukları
memnuniyeti dile getiren
şirket ortaklarından Gökhan
Ayyıldız ise şunları ekledi:
“Bizim için kullandığımız araçların performansının yanı
sıra, markanın yaklaşımı da
oldukça önemli. 2020 yılı hepimiz için zorlu bir yıl oldu.
Böyle bir yılın ardından Volvo Trucks’ın çözüm odaklı
ve olumlu yaklaşımlarının
yanı sıra, güvenilir bir marka oluşu tercihimizde etkili
oldu. İlerleyen dönemde de
iş ortaklığımızı devam ettirerek filomuzda Volvo Trucks
markalı araçların sayısını artırmak istiyoruz” dedi.
Volvo Trucks Ülke Müdürü

Utku Uzun ise “Amacımız yalnızca araç satmak değil, müşterilerimizin her ihtiyaçlarında
onların çözüm ortağı olmak.
Satışın yanı sıra, satış sonrası
hizmetlerimizle de her zaman
Ayyıldız Grup’un yanında olacağız” şeklinde konuştu.
Volvo FM500,yüksek performans ve yakıt tasarrufu
özelliklerinin yanı sıra; çift
şasi, yüksek hızlı PTO, 13
litre motor hacmi, 500 HP
beygir gücü ve 375 kw güçlü
motor freni gibi özellikleriyle öne çıkan bir ürün.Sürücü
konforu ve yüksek güvenlik
özellikleriyle de zorlu çalışma
koşullarında yüksek performans sergiliyor.
Volvo Trucks, Karayel Nakliyat’a 3 adet Volvo FM500, 15 adet Volvo
FH460 kamyon teslimatı
gerçekleştirdi. Böylece firmanın 50 araçlık filosundaki
Volvo Trucks kamyonların
sayısı 23’e ulaştı. Markanın
sağlamlığı ve ve sunduğu
yakıt tasarrufundan vazgeçmeyen Karayel Nakliyat,
tehlikeli ve tehlikesiz atık taşımacılığı yapıyor.
Teslimat sırasında, Volvo
Trucks’ın sunduğu ayrıcalıklı hizmetten memnun olduğunu dile getiren Karayel

Nakliyat firma sahibi Erol Afacan şöyle devam etti: “Zorlu bir işimiz var. Bizi yolda
bırakmayacak, herhangi bir
sorunla karşı karşıya kaldığımızda yanımızda olacağını
bildiğimiz markayı tercih
etmek istedik. Volvo Trucks
da böyle bir marka. Ürünlerin yakıt tasarrufu, sağlamlığı
ve yüksek ikinci el değeri de
kararımızda etkili oldu. Biz
Volvo Trucks ile çalışmaktan
oldukça memnunuz, iş birliğimizim uzun yıllar devam
etmesini diliyoruz” dedi.
Karayel Nakliyat’ın satın
aldığı araçlar; sürücü konforu, güvenlik ve ekonomiyi
bir arada sunuyor. I-Shift
şanzıman, güçlü VEB+ yardımcı fren sistemi, uyarlanabilir hız sabitleyicisi (ACC),
acil frenleme sistemi, önden
çarpışma önleyici ikaz sistemi, kör nokta uyarısı, şerit
takip desteği ve şerit değiştirme desteği gibi güvenlik
donanımları da müşterilerin
ihtiyaç duyduğu güvenlik,
konfor ve kazanç gibi beklentilerini karşılıyor.
Lojistik sektöründe hizmet veren Nalçacılar Nakliyat, filosunu 15 adet Volvo
FH500 ile genişletti. Yakıt
tasarrufu ve sağlamlığı ile öne

çıkan Volvo FH500 kamyonlarla birlikte, firmanın filosundaki Volvo Trucks sayısı
25 oldu.
Türkiye
distribütörlüğünü
Temsa
İş
Makinaları’nın
yürüttüğü Volvo Trucks,lojistik,
uluslararası ve yurtiçi nakliye, depolama,sigortalama,
dağıtım,gümrükleme, depo
yönetimi ve özel proje taşıma
hizmetleri veren Nalçacılar
Nakliyat’a 15 adet Volvo
FH500 satışı gerçekleştir-

di. Uzun yol taşımacılığının
zorlu koşullarında, verimlilik
ve performansıyla öne çıkan
Volvo FH500 şoför dostu
tasarımıyla sürüş kolaylığı ve
yüksek güvenlik sunuyor.
Nalçacılar Nakliyat firma
sahibi Şerafettin Nalçacı, bu
alımla birlikte filolarındaki
Volvo Trucks markalı araç
sayısının 25 adede ulaştığınıbelirterek şunları söyledi:
“Volvo Trucks ile iş birliğimiz çok uzun zamana dayanıyor. Markanın, kaliteli ve
güvenilir bir iş ortağı olduğunu biliyoruz. Gerek satış,
gerekse de satış sonrası hizmetlerde uyum içindeki çalışmalarımızdan ötürü Volvo Trucks markasını tercih
ediyoruz. Araçların sağladığı
yakıt ekonomisi, sağlamlık ve
yüksek ikinci el değeri de tercihimizde etkili oldu. Volvo
Trucks ekibine, bizlere sağladıkları katkı ve destekleri için
teşekkür ederiz.”

Scania’dan
Kırkayak Teslimatı
SCANIA teslimatlara hız
kesmeden devam ediyor.
Antalya -Isparta bölgesi
Çandır Baraj gölünde balık
ve su ürünleri üretimi ve
nakliyesini gerçekleştiren
Canlar Su Ürünleri, özel
olarak sipariş edilen ve kırkayak olarak tanımlanan
R500 8x2/4 kamyonu filosuna dahil etti.
Satışı gerçekleştiren Scania Yetkili Satıcısı Başaran
Ulaşım Ağır Vasıta’nın
tesislerinde düzenlenen törenle Satış Müdürü Onur
Ay aracı Canlar Su Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Can ve Canlar

Su Ürünleri Genel Müdürü
Ahmet Can’a teslim etti.
Başaran Ulaşım Ağır
Vasıta Satış Müdürü Onur Ay R500 8x2/4 model
kamyonun Türkiye’deki
ilk teslimat olduğunu belirterek “Bu aracı özel olarak ilk kez sipariş ettik. Bu
aracımızla, müşterilerimizin karlılığını artırmayı,
işletme giderlerinde tasarruf sağlamayı ve kesintisiz
operasyonel devamlılık ile
müşterilerimizi sürdürülebilir başarıya ulaştırmayı
hedefliyoruz. Bu aracımız
sahip olduğu birçok farklı
donanım ile müşterileri-

MAN Teslimatları
2021’de de Hız
Kesmeden Devam Ediyor
KIRŞEHIR’DE ürettiği
kaynak suyunu Türkiye’nin
dört bir yanına ulaştıran
Badem Pınarı, filosunu yeni
MAN çekicilerle güçlendirdi. Firma, araç yatırımları
kapsamında filosuna kattığı 2 adet yeni nesil TGX
18.470 4x2 BL SA çekiciyi
törenle teslim aldı.
Bünyesindeki MAN araçlarının performansından
memnun olan Türkiye ambalajlı içme suyu sektörünün önemli firmalarından
Badem Pınarı, filosunu 2
adet yeni nesil TGX 18.470
4x2 BL SA çekici ile güçlendirdi. 1950 yılından bu
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yana mermerden madenciliğe, gazoz üretiminden
doğal kaynak suyuna birçok
alanda başarılı faaliyetlere
imza atan Badem Şirketler
Grubu bünyesinde yer alan
Badem Pınarı, satın aldığı
yeni çekicileri törenle teslim aldı.
Ankara’daki MAN Customer Center’da düzenlenen yeni yılın ilk teslimat
töreninde, MAN Kamyon
ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Kamyon Satış Müdürü
DoğucanSuyani ve Bölge
Satış Yöneticisi Nurettin
Aktemur, sembolik anahtarı Badem Pınarı firması

BORSA

Tırsan Treyler Teslimatlarına Devam Ediyor
TIRSAN, Reysaş Logistics’e
25 adet Tırsan Perdeli Mega
ve 5 adet Tırsan Çift Katlı Frigo treyler, Lactelis’in Türkiye
iştiraki olan Ak Gıda’ya ise 5
adet Kässbohrer Gıda Tankeri
teslim etti.
Tırsan Adapazarı fabrikasında, lojistik sektörü firmalarından Reysaş Logistics’e
teslimat töreni gerçekleştirdi.
Yapılan törende Tırsan, firmaya 25 adet Tırsan Perdeli Mega
ve 5 adet Tırsan Çift Katlı Frigo treyler teslim etti.
Tırsan’ın Adapazarı’ndaki teslimat törenine; Reysaş
Logistics Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Egemen
Döven, Toyota Milkrun Operasyon Müdürü Ecdat Yılmaz,
Satınalma Şefi Çığ Çelikok,
Reyline Operasyon Müdürü
Bahadır Yiğit, Adapazarı Bölge
Müdürü Tuncay Engel, Tırsan

Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ve Satış Yöneticisi
Orkun Demir katılım gösterdi.
Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Reysaş Logistics Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Egemen Döven,
“Firmamız, Türkiye’nin dört
bir yanında bulunan 84 antreposu ile yurt içi ve yurt dışında
ağırlıklı olarak Almanya, Belçika, Polonya, Slovakya, Çekya,
Avusturya ve Macaristan ülkelerine otomotiv yedek parça,

mizin ihtiyaçlarına fazlasıyla cevap veriyor ve vermeye
de devam edecek.” şeklinde
konuştu.
Canlar Su Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Can ise “Scania firması
ile yaptığımız görüşmelerde
kendilerine ihtiyaçlarımızı
aktardık ve buna uygun olarak aracı birlikte oluşturmaya

çalıştık. Su ürünleri nakliyesi ayrı bir ihtisas gerektiriyor. Bu sebeple ihtiyacımıza uygun oluşturulan bu
özel Scania kamyonunun
rekabette elimizi güçlendireceğine
inanıyorum.
Doğuş Otomotiv ve Scania
markasına çözüm odaklı
hizmetleri için teşekkür
ederim” dedi.

Yürütme Kurulu Üyesi Kaan
Badem’e teslim etti.
Törendeki konuşmasında
MAN ile çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile
getiren Kaan Badem, şunları
söyledi: “Kırşehir’in yükselen markası olarak, bugün
Türkiye’nin dört bir yanına
kaliteli ve sağlıklı içme suyu
ulaştırıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz alan itibariyle kalite

ve güven kadar devamlılık
da büyük önem taşıyor. Özellikle operasyonlarımızın
kesintisiz devam edebilmesi
adına araç seçiminde titiz
davranıyoruz. Bu konuda
MAN, ileri teknoloji, dayanıklılık, performans ve düşük işletme maliyetinin yanı sıra satış sonrası sunduğu
hizmetlerle bize çok önemli
katkı sağlıyor.”

tekstil, depo, elektronik eşya,
hammadde gibi malzemelerin
nakliyesini yapmaktadır. Her
biri ayrı uzmanlık gerektiren
bu sektörlere hizmet verirken,
ihtiyaç duyduğumuz treylerleri
farklı sektörlerin ihtiyaçlarına
hakim ve uzmanlıkla üretilmiş
Tırsan’ın araçlarını da kullanıyoruz. Böylece müşterilerimize
hizmetlerimizi en verimli şekilde gerçekleştiriyoruz” dedi.
Döven, “Tırsan’ın sahip olduğu geniş satış sonrası servis
ağına dikkat çekerek, Tırsan’ın
yurt içi ve yurt dışındaki bulunan servislerinin firmamıza
vermiş olduğu kaliteli hizmetlerden ve treylerlerin üretim
kalitesinin dünya da tek olmasından çok memnunuz” açıklamasında bulundu.
Tırsan araçları hakkında
bilgi veren Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç, “Tırsan olarak, 44 yıldır
müşterilerimizin
ihtiyaçları
için geliştiriyor, üretiyor ve
55’ten fazla ülkede her sektörde hizmet veren müşterilerimiz ile buluşturuyoruz.
Reysaş Logistics’e teslimatını
yaptığımız Tırsan Perdeli Mega araçları, müşterilerimizin
operasyonel verimliliklerini artırmak üzere kayar çatı ve çatı
kaldırma özelliği ile üretilmiştir, böylece iş ortaklarımızın operasyonlarında hızlı yükleme

ve boşaltma imkanı sağlamaktadır. Tırsan Çift Katlı Frigo
treylerlerimiz ise 22 adet çift
kat barı, sağ ve sol panellerinde
bulunan toplam 24 adet ray ile
66 euro palet taşıma kapasitesine sahiptir. Ayrıca, arka kapı
dizaynı ve sağlamlığı operasyonların devamlılığı için büyük
önem taşımaktadır. Bundan
dolayı Tırsan Çift Katlı Frigo
treylerlere operasyon esnasında oluşabilecek olası bir hasara
karşı kapı çerçevesinin altına
tümüyle darbe emici rampa dayama yerleştirilmiştir. Böylece
müşterimiz, hem yüksek kapasiteli hem de güvenli şekilde
taşımacılık gerçekleştirebilecektir” dedi.
Tırsan 7 Ocak’ta gerçekleşen teslimat töreniyle dünyanın en büyük süt ürünleri
şirketi Lactelis’in Türkiye iştiraki olan Ak Gıda’ya, 5 adet
Kässbohrer Gıda Tankeri teslim etti.
Tırsan ve Ak Gıda işbirliği
ile yaklaşık bir yılda geliştirilen
araçların teslimatı için yapılan
toplantıya Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin
Nuhoğlu, Tırsan Treyler Satış
Koordinatörü Ertuğrul Erkoç,
Ak Gıda CEO’su Ali Sözen,
Ak Gıda Direktörü Recep Ateş
ve Ak Gıda Müdürü Ahmet
Doyuk katıldı.
Tırsan Yönetim Kuru-

lu Başkanı Çetin Nuhoğlu,
çevrimiçi toplantıda yaptığı
açıklamada, müşteri ihtiyaçlarını anlamaya, Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmaya, katma
değerli ürünler piyasaya çıkarmaya çok önem verdiklerini
belirterek, yeni ürünün de bu
anlayışla geliştirildiğini ve
Türkiye’de ve Avrupa’da tek
olduğunu açıkladı.
Müşteri ile birlikte geliştirilen ve yüksek Ar-Ge çalışmaları gerektiren ürünleri ortaya
çıkarmaktan büyük gurur duyduklarını kaydeden Nuhoğlu,
Kässbohrer Gıda Tankeri’nin
de böyle bir ürün olduğunu ve
alanında uzman iki firmanın
bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını söyledi.
Tırsan olarak Treyler İnovasyon Ödüllerinde Avrupa’da
7 kategoriden de ödül alan tek
treyler firması olduklarını da
vurgulayan Nuhoğlu sözlerine
şöyel devam etti: “Bu ödüllerde
4 birinciliğimiz var. Ayrıca patent sayısında en öndeyiz. Tüm
arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Avrupa’da bu seviyede kullanıcısına avantaj sağlayan başka bir ürün yok. Önceliğimiz
Ak Gıda’nın ihtiyaçlarını karşılamak daha sonra Türkiye’deki
firmalarımızın
ihtiyaçlarını
karşılamak nihayetinde yüksek
adette ihracat yapmaktır.”
2020 yılı hedeflerini tut-

turduklarını da sözlerine ekleyen Nuhoğlu, 2021 yılına ise
2020’nin üzerinde kapatacaklarını açıkladı.
Ak Gıda CEO’su Ali Sözen
de 3 yıl önce ABD’de 30 ton
süt taşıyan gıda tankeri gördüklerini ve bu araçlara sahip
olmayı istediklerini söyleyerek
bu ürüne Tırsan ile kavuştuklarını vurguladı. Tırsan ve Ak
Gıda yetkinliğinin birleşmesi
sonucu böyle bir ürünün ortaya çıktığını kaydeden Sözen,
“Türkiye’de en fazla süt toplayan ve hijyen konusunda bilgi
birikimi en fazla olan firmayız.
Tırsan da sektörünün en uzman firması. İki şirket bir araya
gelmesiyle bu proje gerçekleşti.
Projenin Ar-Ge çalışması 1 yıl
sürdü. Sacların dayanıklılığı,
araçların Türkiye’nin zorlu
yollarında ne kadar dayanacağı
test edildi. Tüm bu çalışmaların sonucunda lojistikte yeni
bir dönemi başlatmış olduk.
Artık sütlerimizi treylerimizin
düşük ağırlığı ve yüksek taşıma
kapasitesiyle taşıyacağız. Bu
sayede her 6 taşımada 1 taşıma
tasarruf elde edeceğiz. 4 bin
500 kilometre daha az yol yapmış olacağız. Bu şekilde hem
daha az trafik hem de daha az
karbon salınımı olacak. Bu şekilde sürdürülebilirliğe de katkıda bulunacağız” açıklamasında bulundu.
Ak Gıda Süt Alım Direktörü
Recep Ateş ise firma olarak her
gün 170 araçla 700 noktadan
süt topladıklarının bilgisini vererek, “Mevcut araçlarla en fazla 20-25 ton süt taşınabiliyor.
Biz 4.5 ton daha fazla süt taşıyacağız. 2021 yılında ilave 6 araç
daha almayı planlıyoruz. Amacımız birim kilometre başına
süt miktarını artırmak” dedi.

Avek Lojistik’in Tercihi Krone Profi Liner Ultra
KRONE, Tire’deki fabrikasından Türkiye’nin dört bir
yanındaki nakliyecilere ve büyük lojistik filolarına teslimatlarını sürdürüyor.
Avek Lojistik’e 20 adet Profi Liner Ultra teslimatı gerçekleştirilirken, teslimat törenine
Krone Türkiye Bölge Satış
Yöneticisi Kerim Ocik, Krone Türkiye Üretim Müdürü
Alper Evcimen, Avek Lojistik
Genel Müdürü Cengiz Gazi
Terzi ve Avek Lojistik Operasyon Müdürü Ali Osman Kayapınar katıldılar.
Krone, Türk nakliyecisinin
ilk tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.
Kaliteli ve uzun ömürlü
ürünleriyle nakliyecilere rekabet gücü ve düşük işletme

maliyetleri konusunda sayısız
avantajlar sağlayan Krone, aynı zamanda Türkiye’de yaptığı
yatırımlar neticesinde kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına en
hızlı şekilde cevap verebiliyor.
Dünyaca ünlü içecek markalarının Türkiye’deki lojistik
iş ortağı olan Avek Lojistik’in
filosunda 60’dan fazla treyler
bulunuyor. Lojistik operasyonlarında kaliteden hiçbir
zaman ödün vermeyeceklerini
belirten Avek Lojistik Genel
Müdürü Cengiz Gazi Terzi,
“Bu yatırımı yaparken filomuz
için en kaliteli, en donanımlı,
en verimli sonuçları alabileceğimiz ve satın aldıktan sonra
satış sonrası yapılanmasıyla
hep yanımızda hissettiğimiz
Krone markasını tercih ettik.
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Bildiğiniz üzere dünyaca ünlü
içecek markalarının Türkiye’deki lojistik iş ortaklarından biriyiz. İçecek taşımacılığında en önemli hususlardan
biri kullandığınız ekipmanda
hafiflik avantajı sağlayabilmek
ve Krone Profi Liner Ultra
ürünü bizlere bu hafifliği sağlarken alışılagelmiş Krone sağlamlığından ve dayanıklılığın-

dan asla ödün vermiyor. Avek
markasının standartlarını iş
ortaklarımıza paralel olarak
hep yükseltmeyi amaçlıyoruz.
Krone ailesine bu önemli işbirliğimiz için tekrar teşekkür
ediyorum. Kalite standartımızı yükselten yatırımlarımıza
hız kesmeden devam edeceğiz.
Hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

LOJİSTİK

PAN PLANET
Lojistik sektörünün görünmez
kahramanları hayatın normale,
dünyanın eski düzenine dönmesi için
gece gündüz çalışıyor. Pan Logistics
profesyonelleri de 7/24 kesintisiz
çözümler üretiyor.
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2020 Yılında
Gümrük Kapılarında
Ticaret Hız Kesmedi
TICARET Bakanı Ruhsar Pekcan,
2020 yılında Türkiye’nin kara sınır
kapılarında 3,4 milyon ticari araç giriş-çıkışı gerçekleştiğini belirterek,
“En fazla ticari araç geçişi yapılan
sınır kapımız 1 milyon 90 bin ile
Irak’a açılan Habur Gümrük Kapısı
olurken, bunu 704 bin araç ile Kapıkule, 315 bin araç ile Sarp Gümrük
Kapısı izledi.” dedi.
Pekcan, yaptığı açıklamada, yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, özellikle
mart ayından itibaren dünya genelinde sınır geçişlerinin kapatılması veya
kısıtlanması gibi ciddi tedbirler alındığını ifade ederek, bu kısıtlamaların
uluslararası mal sevkiyatlarının gerçekleştirilmesi için önemli bir zorluğu beraberinde getirdiğini söyledi.
Türkiye olarak bu duruma çok
hızlı reaksiyon göstererek; Habur,
Kapıkule ve Kapıköy gümrük kapılarında ve Ro-Ro limanlarında temassız ticaret uygulamasını hayata
geçirdiklerini anlatan Pekcan, hızlı
biçimde devreye alınan tedbirler
sayesinde, salgın öncesi dönemlere

2020 yılında ülkemizin
kara sınır kapılarında
3,4 milyon ticari araç
giriş-çıkışı gerçekleşti.
yakın bir sevkiyat akışını temin ettiklerini dile getirdi.
Pekcan, salgına rağmen dış ticarette 2020 yılında birçok başarıya ve
rekora imza attıklarına işaret ederek,
alınan önlemler nedeniyle hudut kapılarındaki yolcu geçişlerinde düşüşler görüldüğünü, salgının etkili
olduğu ilk aylarda uyguladıkları temassız ticaret ve hayata geçirdikleri
dijital uygulamalar sayesinde ticari
araç geçişlerinin kesintisiz sürdüğünü kaydetti. Türkiye’de 30 kara, 8
demir yolu, 101 deniz ve 64 hava olmak üzere toplam 203 hudut kapısı
bulunduğuna dikkati çeken Pekcan,
serbest bölge ve iç gümrük idareleriyle toplam 151 gümrük müdürlüğünün görev yaptığını bildirdi.
Geçen yıl Türkiye kara sınır kapılarından 1,7 milyonu giriş, 1,7 milyonu da çıkış olmak üzere toplam

3,4 milyon ticari aracın geçiş yaptığını bildiren Pekcan, “En fazla ticari
araç geçişi yapılan sınır kapımız 1
milyon 90 bin ile Irak’a açılan Habur Gümrük Kapısı olurken, bunu
704 bin araç ile Kapıkule, 315 bin
araç ile Sarp Gümrük Kapısı izledi.”
diye konuştu.
Bu dönemde sınır kapılarından
7,6 milyon yolcunun giriş-çıkış yaptığına dikkati çeken Pekcan, şöyle
devam etti: “2019 yılında yolcu
geçişi 27,5 milyon iken geçen sene
salgının olumsuz etkisiyle bu rakam
7,6 milyona geriledi. Ancak ticari
faaliyetlerimiz, alınan tedbirlerin
etkisiyle, sekteye uğramadı. 2019 yılında 3,7 milyon ticari araç giriş-çıkışı dikkate alındığında Kovid-19’a
rağmen ticari araç giriş çıkış sayılarındaki olumlu tablo, aldığımız tedbirlerin etkisiyle ticaretin kesintiye
uğramadan devam ettiğinin en büyük göstergelerinden biri oldu.”
Temassız ticaret ile dijital
uygulamalar ticaretin önünü açtı
Bakan Pekcan, Bakanlık olarak
dijital uygulamalara çok önem ver-

diklerini, salgın döneminde de bu
yatırım ve projelerin meyvelerini
topladıklarını ifade etti.
Salgının Türkiye’de görüldüğü
mart ayıyla uluslararası mal sevkiyatlarında sürekliliği temin edebilmenin önemli bir öncelik haline
geldiğini belirten Pekcan, bunun
için Habur, Kapıkule ve Kapıköy
gümrük kapılarında temassız ticaret
uygulamasını hızla hayata geçirdiklerini söyledi.
Pekcan, bu anlamda proaktif bir
yaklaşımla ticari araçların giriş-çıkış işlemlerinin tampon bölgede
konteyner, dorse ve şoför değişimi
yoluyla gerçekleştirildiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: “Habur
Gümrük Kapımızda, temassız ticaret uygulamasının devreye alındığı
1 Mart 2020 tarihi ile söz konusu
uygulamanın sona erdirildiği 21 Ağustos 2020 tarihi arasında günlük
ortalama 1337 ticari aracın giriş ve
1210 ticari aracın çıkış işlemi gerçekleştirildi. 2019 yılında bu sayı, giriş yönünde günlük ortalama 1615,
çıkış yönünde ise 1637 idi. Kapıkule
Gümrük Kapımızda da temassız ticaret uygulamasının devrede olduğu
22 Mart - 27 Nisan 2020 tarihleri
arasında günlük ortalama 727 ticari aracın giriş, 657 ticari aracın çıkış
işlemi gerçekleştirildi. 2019 yılında
bu sayılar giriş yönünde 1021, çıkış
yönünde ise 1033 araç olarak seyretti. Bu sayede, Habur ve Kapıkule’de
pandemi öncesi dönemlere yakın bir
sevkiyat artışı sağlanmıştır.”
Demir yollarının kullanımı
salgın döneminde arttı
Bakan Pekcan, İran’a açılan
gümrük kapılarında tampon bölge
bulunmaması nedeniyle, sevkiyat-

ların demir yoluna yönlendirildiğini belirterek, temassız ticaret uygulamasının Kapıköy Demiryolu
Gümrük Kapısı’nda uygulandığını
dile getirdi.
Bu çerçevede vagonların karşılıklı olarak lokomotifler ile itilip
çekildiğini anlatan Pekcan, şunları
kaydetti: “Kapıköy’de temassız ticaret uygulamasının devreye alındığı
4 Mart-3 Haziran 2020 tarihleri
arasında günlük ortalama 33 vagonun giriş, 41 vagonun çıkış işlemi
gerçekleştirildi. Bu sayının 2019 yılında giriş yönünde 7, çıkış yönünde
ise 14 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, temassız ticaret uygulaması ile pandemi öncesine göre
ortalama vagon sayılarında ciddi
bir artış sağlandı. Önümüzdeki dönemde demir yollarının ticarette
çok daha aktif biçimde kullanılmasını arzu ediyoruz.”
Gümrük kapılarındaki
modernizasyon çalışmaları
Pekcan, gümrük kapılarında alt
yapı yatırımlarının yanı sıra verilen
hizmetin kalitesinin artırılması,
dijitalleşme uygulamaları ve milli
teknoloji imkanlarının geliştirilmesi
için çalışmaları etkinlikle sürdürdüklerini vurgulayarak, Kapıkule,
Hamzabeyli, Öncüpınar, Karkamış,
Çobanbey, Kapıköy, Sarp gümrük
kapılarındaki yenileme çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Habur ve İpsala gümrük kapılarının modernizasyon çalışmalarının
bu yılın ilk çeyreğinde tamamlanacağını anlatan Pekcan, Gürbulak,
Türkgözü ve Pazarkule gümrük kapılarının yenilenmesine ilişkin inşaat çalışmalarını da aynı dönemde
başlatacaklarını sözlerine ekledi.

Türkiye ve İngiltere Arasında Ticaret Anlaşması İmzalandı
TÜRKIYE ile İngiltere arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA), lojistik sektörü temsilcilerini de
memnun etti. Anlaşma ile iki
ülke arasında taşımacılık yapan firmaların, Brexit sonrası
dış ticaretteki olası kayıplar
nedeniyle karşılaşabileceği
zararların önüne geçildi.
Yekaş Fides Global Logistics CEO’su Murat Güler,
“Anlaşma iki ülke arasındaki
taşımaları artıracak, lojistik
sektörüne de ihracata da istihdama da olumlu yansıyacak.” dedi.
Türkiye ve İngiltere’nin
imzaladığı Serbest Ticaret
Anlaşması ile Türk ihracatçı-

sının Gümrük Birliği kapsamındaki 25 yıllık kazanımları
korundu. Anlaşma sadece iki
ülke arasında ticaret yapanları değil, lojistik sektörünü de
sevindirdi.
Uluslararası lojistik hizmetler sunan, Türkiye ile
İngiltere arasında da yük taşımacılığı yapan Yekaş Fides
Global Logistics’in CEO’su
Murat Güler, yaptığı değerlendirmede, STA’nın tüm
sanayi ve tarım ürünlerini içerdiğini hatırlattı. Güler, anlaşma sayesinde İngiltere’ye
ihraç edilen ürünlerin yaklaşık yüzde 75’inin vergi yükünden kurtulduğuna dikkati çekti.

“Üretime ve istihdama
katkı sağlayacak”
Güler, TİM verilerine göre
geçen yıl 10,5 milyar dolar
ile en fazla ihracat yapılan
ikinci ülke konumundaki
İngiltere’nin,
Türkiye’nin
özellikle otomotiv, hazır giyim, konfeksiyon, elektrik

elektronik ve mücevher ihracatında ciddi bir ağırlığı
olduğunu aktardı.
STA’nın iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da
yükselteceğini söyleyen Güler, “Bu durum iki ülke arasındaki taşımaları artıracak,
lojistik sektörüne de ihracata

Serbest Ticaret Anlaşması (STA), ile Türk
ihracatçısının Gümrük Birliği kapsamındaki
25 yıllık kazanımları korundu. Türkiye,
İngiltere’ye ihraç edilen ürünlerin yaklaşık
yüzde 75’inin vergi yükünden kurtuldu.
da istihdama da olumlu yansıyacak.” dedi.
İngiltere’nin aynı zamanda
en çok dış ticaret fazlası elde
edilen ülkelerin başında geldiğini dile getiren Güler, imzalanan STA sayesinde Birleşik
Krallık ile ticaretin, özellikle
sanayi ve tarım sektörlerinde
üretim ve istihdamı destekleyeceğini de vurguladı.
Yekaş Fides Global Logistics CEO’su Murat Güler,

İngiltere’ye kara, deniz ve
hava yolunu kullanarak çoğunlukla parsiyel taşımacılık
yaptıklarını söyledi.
Türkiye ve Birleşik Krallık
arasında en çok ambalaj malzemesi, tekstil ürünü, otomotiv yedek parçası ve gıda
ürünü taşıdıklarını anlatan
Güler, bu yükleri ortalama
bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde teslim ettiklerini de
sözlerine ekledi.

