
İŞ ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Transportation Management System
TMS

Warehouse Management System
WMS

Mobile Applications
MOBILE

Freight Forwarder System
FFS

www.soo.com.tr

dışında faaliyete geçirilen lo-
jistik merkezlerin giderlerinin 
Destekleme ve Fiyat İstikrar 
Fonu yoluyla desteklenmesi-
ne dair esaslar belirlendi.

Yurt Dışı Lojistik Merkez-

İHRACATIN hızlı ve kap-
samlı akışının yanı sıra ülke-
nin önemli dış pazarlardaki 
ihracat performansını istik-
rarlı kılacak altyapı olanak-
larını oluşturmak üzere yurt 
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lerinin (YDLM) Desteklen-
mesi Hakkında Cumhurbaş-
kanı Kararı, Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, YDLM’lerin 
faaliyete geçirilmesine yöne-
lik kurulum, bilişim dahil ya-
tırım, ruhsat ve izin giderleri 
yüzde 70 oranında ve merkez 
başına en fazla 5 milyon dolar 
tutarında desteklenecek. Ayrı-
ca yararlanıcı şirketlerin güm-
rükleme ve bir takım giderleri-
ni de destekleyecek. Bakanlık, 
seçilecek lokasyonda diploma-
tik ilişkilerini YDML’ye fayda 
sağlayacak şekilde kullanacak.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı 
ve UND işbirliğinde; AB 
Delegasyonu ve tüm AB 
ülke misyonlarının katılı-
mı ile gerçekleştirilen top-
lantıda “profesyonel TIR 
sürücülerinin vize sorun-
ları” görüşüldü.

FLEETGO’NUN taşı-
macılar için sıcaklık izleme 
çözümü, ısıya duyarlı zorlu 
teslimat gereksinimlerini kar-
şılamalarına yardımcı olmak 
için özel olarak tasarlandı. 
Doğru araç takip partneri se-
çimi, başta ilaç ve gıda üretici-
leri olmak üzere soğuk zincir 
taşımacılığı yapan tüm şirket-
lerin en fazla odaklanması ge-
reken konu oldu. 
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DFDS, HSF Logistics 
Group’un yüzde 100’ünü 
satın aldığını duyurdu. Şir-
ket, Avrupa’nın önde gelen 
soğuk zincir lojistiği sağlayı-
cılarından biri konumunda. 

Grup, HSF Logistics 
ile Hollanda, Almanya ve 
İngiltere’de lider konum-
da bulunan dört markayı 
bünyesinde barındırıyor. 
Birlikte Grubun hasılatı-
nın yaklaşık olarak yarısını 
oluşturan N&K Spedition 
ve Skive Køletransport, Da-
nimarka ve İskandinavya 
bölgesinde öncü markalar 
olarak karşımıza çıkıyor.

TURKISH Cargo tarafın-
dan 10 Şubat’ta hava kargo 
sektörünün nabzını tutan 
profesyoneller arasında fi-
kir alışverişlerinin yapıldığı; 
dijitalleşme, aşı taşımacılığı 
ve hava kargonun gelece-
ği gibi önemli gündemle-
rin konuşulduğu “Cargo 
Talks’’ isimli web semineri 
düzenlendi.
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Türkiye Lojistik Açıdan
Önemli İmkanlar Sunuyor
ASYA, Avrupa ve 
Afrika’nın ortasında bulun-
ması ve üç tarafının deniz-
lerle çevrili olması sayesinde 
Türkiye, lojistik açıdan ya-
bancı yatırımcılara önemli 
imkanlar sunuyor.

Son yıllarda kara, hava 
ve deniz ulaşımına önemli 
yatırımlar yapılırken, bu 
durum yük ve kargo taşıma-

cılığı, dolayısıyla dış ticaret 
rakamlarına yansıdı.

Geride kalan 18 yılda 930 
milyar lira civarında yatı-
rım gerçekleştirilirken, bu-
nun yüzde 62’sini karayolu 
yatırımları oluşturdu. Bu 
dönemde kara yolu yatırım-
larının yaklaşık tutarı 566 
milyar lira olarak hesaplandı.
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değerlendirilmektedir. U-
luslararası Hizmet Ticareti 
İstatistikleri’nde taşımacı-
lık faaliyetleri hem ithalatta 
hem de ihracatta en büyük 
payı almaktadır. 2019 yılın-
da hizmet ihracatı yaklaşık 
33,8 milyar ABD Doları iken 
hizmet ithalatı ise 24 milyar 
ABD Doları oldu.

Türkiye’de son 5 yılda ya-
pılan kamu yatırımları ince-
lendiğinde 2020 yılında Ulaş-
tırma ve Haberleşme sektörü 
toplam yatırım planında en 
büyük payı almaktadır. Kü-
resel kriz sonrası 2010 yılı 
itibarı ile hem GSYH hem de 
Ulaştırma ve Depolama ikti-
sadi faaliyet alanının sürekli 
büyüme göstermektedir. 

Taşımacılık sektörü
koronavirüs

pandemisinden etkilendi 
Tüm dünyadaki gelişmiş 

karayolu ağı, altyapısı ve taşı-
macılık sektörü koronavirüs 
pandemisinden etkilendi. 
Koronavirüsün fiziksel temas 
yoluyla bulaşması sebebiyle 
ülkelerce alınan tedbirlerin 
başında sınır geçişlerini ka-
patmak ve sınırlandırmak 
oldu. Sürücülere getirilen 
karantina ve sağlık taramaları 
uygulamaları gibi kısıtlamalar 
sebebiyle uluslararası yük ta-
şımacılığında gecikmeler ya-
şandı, sınır kapılarında uzun 
kuyruklar oluştu. Ülkelerden 
transit geçecek araçlar için 
zorunlu konvoy uygulamaları 
da bu gecikmelere sebebiyet 
veren bir diğer unsur olarak 
öne çıktı.

2009 ve 2020 yılının üçün-
cü çeyreği arasındaki dönem-
de Türkiye’nin dış ticaretinde 
karayolu taşımacılığının de-
ğer bazındaki payında 2018 
yılına kadar azalma eğilimi 
gözlemlenmektedir. 2018 
yılına kıyasla takip eden süre 
zarfında hem ihracatta hem 
de ithalatta uluslararası kara-
yolu yük taşımacılığı payını 
artırdı. İncelenen on yıllık 
dönem içerisinde 2017 yılı-
na kadar karayolu ile ihracatı 
yapılan yüklerin ağırlık bazın-
da payı yüzde 22-24 arasında 
seyrederken 2020 yılının ilk 
üç çeyreği sonu dahil olmak 

ÖLÇÜLEBİLİR veriler ara-
cılığı ile Türkiye’deki ulusla-
rarası lojistik sektörünün faa-
liyetlerini, yük taşımacılığına 
ilişkin kapasiteyi, güncel ge-
lişmeleri ve ilgili mevzuatı bir 
araya getiren UTİKAD Lo-
jistik Sektörü Raporu 2020; 
UTİKAD Sektörel İlişkiler 
Müdürü Alperen Güler im-
zasını taşıyor. UTİKAD bu 
önemli raporu Kovid-19 pan-
demisinde ülkemiz lojistik 
faaliyetlerinin devamını sağ-
layan lojistik sektörünün sa-
hadaki çalışanlarına ithaf etti.

Türkiye lojistik sektörü-
nün temel çerçevesini çiz-
mek, sektör paydaşları, üni-
versiteler ve basın kuruluşları 
için sektöre yönelik referans 
kaynağı olmak, Türkiye’nin 
dış ticaretinde taşıma mod-
larının payına ve gelişimine 
yönelik bilgi vermek amacıyla 
hazırlanan raporda dikkat çe-
ken başlıklar ise şöyle:

Koronavirüs pandemisi 
belirsizlik yarattı

2020 yılına damgasını vu-
ran koronavirüs pandemisi-
nin olumsuz etkilerinin his-
sedildiği sektörlerin başında 
küresel lojistik sektörü gel-
mektedir. Çin’deki üretim 
faaliyetlerinin durdurulması 
ve yavaşlatılması Çin odak-
lı küresel arz-talep dengesi 
üzerinde daha önce benzeri 
görülmemiş bir baskı yarattı. 
Hammadde tedariki konu-
sunda dünya ekonomilerinin 
daha önce nispeten sorunsuz 
işleyen küresel tedarik zinciri 
sayesinde ithal girdi ihtiyaç-
ları ile hedef pazarlarının ta-
lepleri öngörülebilir ve plan-
lanabilir iken, koronavirüs 
pandemisinin getirmiş ol-
duğu belirsizlik tedarik zin-
cirinin üreticiler, dağıtıcılar, 
alıcılar, lojistik hizmet sağla-
yıcılar, depocular vb. gibi un-
surlarını geciken sevkiyatlar, 
artış gösteren lojistik mali-
yetler ve finansal mutabakat-
lardaki gecikmeler sebebiyle 

bazında da denizyolu taşı-
macılığı önde gelmektedir. 
Karayolu taşımacılığının it-
halattaki payı 2016 sonrası 
yaklaşık yüzde 4 seviyelerin-
dedir. Demiryolu taşımacılığı 
Türkiye’nin hem ithalatında 
hem de ihracatında son 10 
yıllık dönem içerisinde ağırlık 
bazında yüzde 1’den az paya 
sahiptir. Havayolu taşımacı-
lığı kısıtlı kapasite sebebiyle 
Türkiye’nin dış ticaretinde 
ağırlık bazında en az paya sa-
hip taşımacılık türüdür.

Türkiye lojistik sektörü-
nün büyüklüğüne dair ya-
pılan varsayımlarda GSYH 
içerisindeki payının yaklaşık 
yüzde 12 oranında olduğu 
kabul edilmektedir. Bu oran 
içerisindeki yüzde 50’lik pa-
yın doğrudan lojistik hizmet 
sağlayıcı firmaların faaliyet-
lerinden kaynaklanmakta ol-
duğu, geri kalan yüzde 50’lik 
payın ise mal ticareti yapan 
firmaların kendi bünyelerin-
de gerçekleştirdiği lojistik 
faaliyetlerden ileri geldiği 

öngörülmesi ve planlanması 
zor bir süreç ile karşı karşıya 
bıraktı.

Taşınan malların değeri 
bazında son 10 yıllık dönem-
de denizyolu taşımacılığı hem 
ithalatta hem de ihracatta en 
büyük paya sahiptir. Karayo-
lu taşımacılığı Türkiye’nin 
dış ticaret taşımalarında de-
ğer bazında ikinci sırayı al-
maktadır. Taşıma türleri ara-
sında Türkiye’nin dış ticaret 
faaliyetlerinde değer bazında 
havayolu taşımacılığı üçüncü 
sırada gelmektedir. Demir-
yolu taşımacılığı Türkiye’nin 
dış ticaretinde en düşük paya 
sahip taşıma türüdür. Değer 
bazında olduğu gibi ağırlık 

minin yaklaşık yüzde 80’inin 
çok daha fazla destinasyona 
uçuş yapan yolcu uçakları 
ile taşınması sebebiyle yolcu 
uçaklarına getirilen uçuş ya-
sakları kapasite daralmasına 
sebebiyet vererek havayolu 
kargo navlunlarının artması 
ile sonuçlandı. Genel olarak 
yolcu uçaklarında maliyetin 
yüzde 20’sini kargo ile karşı-
layan havayolu şirketleri uçak 
maliyetinin tamamını kargo 
ile karşılamak durumunda 
kaldı. Hava kargo terminalle-
rinden çekilmeyen yükler de 
depolama kapasiteleri üzerin-
de baskı oluşturdu.

Türkiye’nin dış ticaretin-
de 2010 yılı ve 2020 yılının 
üçüncü çeyreği arasındaki 
zaman zarfında özellikle it-
halat taşımalarında havayolu 
taşımacılığı payını artırdı. 
Havayolu taşımacılığının ih-
racattaki değer bazındaki pa-
yı 2010 yılındaki payı yüzde 
6,84’tü. İncelenen dönem içe-
risinde havayolu taşımacılığı 
değer bazında en yüksek pa-
ya 2012 yılında yüzde 14,40 
ile sahip oldu. 2019 yılında 
havayolu taşımacılığının ih-
racattaki değer bazındaki 
payı yüzde 8,28 iken 2020 
yılının ilk üç çeyreği sonun-
da ise yüzde 7,55 oldu. 2010 
yılından 2020 yılının üçüncü 
çeyreğine kadar olan dönem-
de havayolu ile taşınan itha-
lat yüklerinin ağırlığı toplam 
ithalat taşımaları içerisinde 
oldukça düşük bir orana sa-
hiptir. İhracat taşımalarında 
havayolunun ihracatta ağırlık 

bazındaki payı 2013, 2014 
ve 2015 yıllarında yüzde 1 
oranının üzerine çıktı. 2020 
yılının ilk üç çeyreği sonunda 
ihracat taşımalarında havayo-
lu taşımacılığının payı incele-
nen 10 yıllık dönem içerisin-
de en düşük orana sahip oldu 
ve payı yüzde 0,35’e geriledi.

Demiryolu
taşımacılığının payı

marjinal seviyede arttı
Demiryolu yük taşımacı-

lığı, Koronavirüs pandemisi 
sebebiyle deniz limanları, 
karayolu sınır kapıları ve 
uçakların hareketlerine yö-
nelik alınan kısıtlayıcı ön-
lem ve tedbirlerden görece 
muaf oldu. 2010 yılından 
2020 yılının üçüncü çeyreği 
sonuna kadar olan dönemde 
Türkiye’nin dış ticaretinde 
demiryolu taşımacılığının 
değer bazındaki payı diğer 
tüm taşıma türlerinin payın-
dan düşüktür. Koronavirüs 
pandemisi sebebiyle 2020 
yılında tercih edilen ve “te-
massız ticaret” faaliyetlerine 
olanak sağlayan demiryolu 
yük taşımacılığının payının 
marjinal seviyede arttığı gö-
rülmektedir. 2012 yılı son-
rası ithalat taşımalarında de-
miryolu taşımacılığının oranı 
2020 yılının ilk üç çeyreğine 
kadar yüzde 1’in altında kal-
dı; 2020 yılının ilk üççeyreği 
sonunda ise tekrar yüzde 1’in 
üzerine çıkabildi.

Son 10 yılda ihracat taşı-
malarında demiryolu taşıma-
cılığının payı sürekli olarak 
yüzde 1’in altında kaldı; 2019 
yılında yüzde 0,54 olan de-
miryolu yük taşımacılığının 
payı 2020 yılının ilk üç çey-
reği sonunda yüzde 0,80’e 
yükseldi. 2010 yılından 2020 
yılının üçüncü çeyreği sonu-
na kadar olan dönemde de-
miryolu taşımacılığı ağırlık 
bazında da en düşük paya 
sahip oldu. 2020 yılında hem 
yurtiçi hem de uluslararası 
yük trenleri Marmaray Tüp 
Geçidi’ni kullandı.

üzere daha sonraki yıllarda 
payı azalmakta olup 2020 yı-
lının ilk üç çeyreği sonunda 
ağırlık bazında karayolunun 
ihracat taşımalarındaki payı 
yüzde 16,19’a geriledi. Ağırlık 
bazında ithalat taşımalarında 
karayolu taşımacılığının pa-
yında son 10 yıllık dönemde 
önemli değişimler görülmedi.

Küresel tedarik zincirinde 
önemli bir ithalat ve ihracat 
merkezi olan Çin’de salgın 
sebebiyle limanlardaki faa-
liyetlerin durma noktasına 
gelmesi ile birlikte uluslara-
rası denizyolu taşımacılığı 
da olumsuz yönde etkilendi. 
Ülkeler tarafından alınan 
önlemler gereği gemilerin 
limanlara kabul edilmemesi 
gibi sebeplerle ortaya çıkan 
uğrak iptalleri de lojistik akış-
larda aksamalara sebep oldu.

2008 küresel krizindekine 
benzer bir şekilde denizyo-
lunda yüzde 10 oranında ha-
cim kaybının gerçekleşmesi 
halinde 2020 yılı için toplam 
hacim kaybının 17 milyon 
TEU olacağı tahmin edildi.

Denizyolu taşımacılığı 
ithalatta ve ihracatta ağırlık 

bazında payını artırdı
2010 yılında denizyolu 

ihracat taşımalarının tüm ih-
racat taşımalarındaki 7 payı 
oranı yüzde 74,01 iken 2019 
yılı sonunda payı yüzde 81,09 
oldu. 2020 yılının üçüncü 
çeyreğine kadar olan dö-
nemde ise denizyolu ihracat 
taşımalarının tüm ihracat ta-
şımalarındaki payı incelenen 
dönemin en yüksek seviyesi-
ne ulaştı ve yüzde 82,84 oldu. 
Koronavirüs pandemisi süre-
cinde denizyolu taşımacılığı 
2019 yılı sonuna kıyasla hem 
ithalatta hem de ihracatta 
ağırlık bazında payını artırdı.
En çok etkilenen havayolu 

taşımacılığı oldu
Koronavirüs pandemisi se-

bebiyle ülkelerin uygulamaya 
aldıkları kısıtlamalardan en 
fazla etkilenen yük taşıma-
cılığı türünün havayolu taşı-
macılığı olduğunu söylemek 
mümkündür. Ülkelerin koro-
navirüs pandemisini önlemek 
için aldıkları tedbirlerden bir 
tanesi yolcu uçaklarının uçuş-
larını durdurmak oldu. Tüm 
dünyada havayolu kargo hac-

Taşımacılık Sektörü
Koronavirüsün
Olumsuz Etkisi Altında

2

UTİKAD, çalışmalarında ve raporlarında 
sürdürülebilirlik esası ile “UTİKAD Lojistik 
Sektörü Raporu 2019”u yayınladıktan sonra 
bu sene de “UTİKAD Lojistik Sektörü Raporu 
2020”yi yayınlayarak sektörün hizmetine sundu. 
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Kovid-19 aşı lojistiği
kilit rol üstlenecek

2020 yılının son çeyreğinde 
dünyanın çeşitli ülkelerinin 
Kovid aşısına yönelik çalışma-
larının olumlu sonuçlanması 

ile birlikte gündeme gelen 
konulardan bir tanesi aşının 
lojistiği konusu oldu. Virüsün 
kişisel ve toplumsal sağlığa et-
kilerinin azaltılması ve nihai 
olarak yok edilebilmesi ile si-
yasi, sosyal ve ekonomik haya-
tın virüs öncesi düzenine dö-
nebilmesi amacıyla virüse karşı 
etkin bir aşının dünyadaki 
tüm ülkelerin vatandaşlarına 
ulaştırılabilmesi önem taşıyor. 
Bu süreçte aşının üretim mer-
kezlerinden uygun koşullar 
altında depolama ve dağıtım 
merkezlerine getirilerek sağlık 
merkezlerine ulaştırılmasında 
lojistik hizmet sağlayıcılarına 
önemli bir görev ve sorumlu-
luk düşüyor. Tüm dünya ça-
pındaki 10 milyar doz aşının 
lojistik hareketi İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra en büyük 
lojistik projesi olarak tanım-
lanıyor. Havayolu taşımacılığı 
aşıların kısa süre içerisinde 

uzun mesafeler arası taşınma-
sında kilit rol oynayacak.

47 yıllık üyeliğinden sonra 
2016’da yapılan referandum 
ile Birleşik Krallık Avrupa 
Birliği’nden 31 Ocak 2020’de 
ayrıldı, 31 Aralık 2020 ta-
rihinde ise geçiş süreci sona 
erdi. 2016’da yapılan referan-
dum sonrası ayrılma süreci 1 
Ocak 2021’de nihayete erdi.

Lojistik hizmet sağlayı-
cılar için Birleşik Krallık’ın 
AB’den ayrılması yeni güm-
rük süreçleri, ithalat ve ih-
racatta yeni ve farklı uygu-
lamalar ve dokümantasyon 
anlamına gelmektedir.

Brexit ile ortaya çıkan be-
lirsizlik süreci lojistik sek-
töründe de yansımalarını 
buldu ve bu belirsizliklerin 

giderilmesi amacıyla dış ti-
caret ve lojistik firmaları ile 
gümrük idarelerine bilgilen-
dirmeler yapılmaya başlandı. 
Birleşik Krallık tarafından 
yayınlanan 1 Ocak 2021 
Tarihinden İtibaren Büyük 
Britanya ve Avrupa Birli-
ği Arasında Mal Nakliyesi: 
Nakliyeciler Ve Ticari Sürü-
cüler İçin Rehber’de sürücü-

ler ve taşıyıcılar için belgeler, 
limanlardaki yeni kurallar, 
yeni sınır kontrol süreçleri 
ve gümrük belgelerine yer ve-
rildi. İngiltere’nin Gümrük 
Birliği’ni terk edişi ile birlikte 
dış ticaret firmalarının, güm-
rük müşavirlerinin ve lojistik 
hizmet sağlayıcıların İngilte-
re ile ticaretin yeni kuralları-
nı öğrenmesi gerekecek.

TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNDE DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞININ DEĞER BAZINDA PAYI
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UND, Azerbaycan Cumhuri-
yeti Başbakanı Sayın Ali Ese-
dov ve beraberindeki heyet 
üyelerinin Türkiye-Azerbay-
can 9’uncu Dönem Karma 
Ekonomik Komisyon (KEK) 
çalışmaları kapsamında, 18 
Şubat 2021, Perşembe günü 
Ankara’da gerçekleştirilen 
DEİK Türkiye-Azerbaycan İş 
Forumu çerçevesinde düzen-
lenen “Dar Katılımlı Yuvarlak 
Masa Toplantısı”na katıldı. 

Toplantı, Cumhurbaşka-
nı Yardımcımız Sayın Fuat 
Oktay, Azerbaycan Cumhu-
riyeti Başbakanı Sayın Ali 
ESEDOV ve Sayın Bakanı-
mız Ruhsar Pekcan’ın teş-
rifleri, Azerbaycan Ekonomi 
Bakanı Sayın Mikayıl Cab-
barov, konuk bakanlar ve 
Azerbaycan’da iş yapan önde 

DIŞ Ekonomik İlişkiler Ku-
rulu (DEİK) Türkiye - Bul-
garistan İş Konseyi Başkanı 
Zeki Sarıbekir, “Bulgaristan 
ile 4.5 milyar dolarlık bir 
dış ticaret hacmimiz var. Bu 
dengeli bir dış ticaret hacmi. 
Türkiye’nin bu ülkeye ihra-
catı yaklaşık 2.4 milyar dolar. 
Bulgaristan’ın bize ihracatı 
ise 2.1 milyar dolar” dedi.

Kapıkule ağırlıklı olmak 
üzere Dereköy ve Hamza-
beyli sınırlarında Bulgaristan 
üzerinden yılda 1 milyon 
TIR’lık bir ticaret yapıldığını 
bildiren Sarıbekir, “Bulgaris-
tan bizim için çok önemli bir 

gelen iş dünyası temsilcileri-
nin katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye’nin 2023 ve 2035 
yılına yönelik ihracat ve kal-
kınma hedeflerinin parçası 
olan “Hazar Koridoru”nun 
kilit ülkesi Azerbaycan üze-
rinden transit olarak ger-
çekleştirilen karayolu yük 
taşımalarına uygulanan kısıt-
lamaların yarattığı engellerin 
Türkiye-Azerbaycan karşı-
lıklı ticaretinin gelişimine 
verdiği zararlar, UND’nin 
lojistik sektörü adına davetli 
olduğu özel toplantıda üst 
düzeyde gündeme getirildi.

Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu’nun  organizasyo-
nunda, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay’ın 
başkanlığında gerçekleş-
tirilen yuvarlak masa top-

ülke. Sadece bir komşu değil, 
aynı zamanda Avrupa’ya açı-
lan kapımız.

İhracatımızın yüzde 50’si 
Avrupa’ya yapılıyorsa bu ih-
racatın çok büyük bir kısmı 
yıllık 1 milyon TIR ile bu 
ülke üzerinden geçiyor. Al-
ternatif lojistik kanalları ge-
liştirip ihracat TIR’larımızı 
Bulgaristan’dan ve Balkanlar-
dan hızlıca geçirip Avrupa’da 
bir lojistik merkezi kurabili-
riz” ifadelerini kullandı.

Alternatif lojistik model-
leri üzerinde düşünülmesi 
gerektiğini belirten Sarıbekir, 
şunları kaydetti: “Avrupa’ya 

lantısında, Azerbaycan 
üzeri transit geçişte Türk 
taşımacıların karşılaştığı 
ciddi sıkıntılar, Azerbaycan 
Cumhuriyeti Başbakanı 
Ali Esedov ve Azerbaycan 
Ekonomi Bakanı Mikayıl 
Cabbarov’un dahil olduğu 
üst düzey Azerbaycan heye-
tin huzurunda, UND tara-
fından bir kez daha tüm de-
taylarıyla dile getirildi.

Transitte sorunlar
çözülerek lojistik

maliyetler düşürülmeli
Türkiye Lojistik Sektö-

rünü temsilen toplantıya 
katılan UND adına Genel 
Koordinatör Nejla Albay-
rak tarafından gerçekleşti-
rilen sunumda, Azerbaycan 
üzerinden Orta Asya’ya 
gerçekleştirilen ticarette 

gerçekleştirdiğimiz toplam 
ihracatın yüzde 20’lik bö-
lümünü trenle aktarabili-
riz. Ro-Ro taşımacılığı da 
diğer önemli bir alternatif 
olabilir. Bulgaristan’ın Var-
na ve Burgaz limanları var. 
Romanya’nın Köstence li-
manı var. İtalya’da Bari de 
önemli bir nokta ama asıl 
olan alternatif kanalları teş-

“Azerbaycan’da Türk taşı-
macılara uygulanan ikili/
transit geçiş belgesi kota 
kısıtlamaları ve vergilerden 
kaynaklanan yüksek güzer-
gah maliyetleri, Hazar ge-
çişlerinde Ro-Ro taşımala-
rından yaşanan düzensizlik, 
kapasite ve yüksek fiyat so-
runlarının, Hazar Denizinin 
ve ülkemizin Azerbaycan 
ile birlikte dâhil bulunduğu 
Orta Koridor güzergahının 
ticaret erbabı ve taşımacı-
larımız tarafından tercih 
edilmesini ve dolayısıyla ge-
lişimini engellediği” güncel 
rakamlarla açıklandı. 

“Özellikle, pandemi son-
rası bölgeye yönelik ticareti-
mizdeki artışın mevcut kota 
sistemiyle sürdürülebilir ol-
mayacağının” vurgulandığı 

vik etmemiz. Şu anda Ticaret 
Bakanlığımız da bu lojistik 
merkezleri üzerinde duruyor. 
TIR’larımızı Bulgaristan’dan, 
Balkanlardan hızla geçirip 
hızla Avrupa’da bir lojistik 
merkezi oluşturup orada da-
ğıtmamız lazım. Yıllık TIR 
geçiş sayısı, bir barkod ya da 
HES kodu gibi bir sistemle 
geliştirilip iki katına çıkabilir. 

sunumunda UND Genel 
Koordinatörü Nejla Albay-
rak, “dost ve kardeş ülkemiz 
Azerbaycan ile karayolu 
taşımacılığı alanındaki iliş-
kilerimizde nihai hedefimi-
zin “transit taşımalarda tam 
serbestleşme” olduğunun, 
bu hedef gerçekleşene ka-
dar ise, Azerbaycan ve diğer 
Türk Cumhuriyetlerine yö-
nelik ticaretimizin maliyet-
etkin şekilde taşınabilmesi 
için, gerekli asgari kota ar-
tışının sağlanması gerektiği-
ni” belirtti.

Bu da ülkemizin toplam ihra-
catına en az yüzde 20 oranın-
da katkı sağlar.

Avrupa’da özellikle oto-
motiv sanayinde ve diğer bir-
çok sektörde ‘Just in Time’, 
yani zamanında sevkiyat çok 
önemli. Zamanında sevkiyat 
yapmamız için çok hızlı ha-
reket etmemiz lazım. Buna 
rağmen gelişen ticarette bu 
kapılar bize yetmeyecektir.

Kapıkule’den hızlı geçebil-
mek anlamında bir TIR saha-
sı ya da tren sahası gibi lojistik 
merkezleri kurulabilir. Av-
rupa Yeşil Mutabakatı’ndan 
dolayı komşularla ilişkiler iki 

Nahcivan Koridoru, 
Türkiye ve bölge için 

önemli
Türkiye ve Azerbaycan 

ticaretinin gelişimi için yep-
yeni bir pencere açan Nahci-
van Ulaştırma Koridoru’na 
taşımacılarımız tarafından 
büyük önem addedildiğini 
ifade eden UND, Türkiye ile 
Azerbaycan’ı doğrudan ka-
rayoluyla buluşturması ve iş-
lerliğinin sağlanması halinde, 
Orta Asya Bölgesinin gelişi-
mine önemli katkılar sağlaya-
cağını da sunumunda aktardı.

kat önem kazanacak. Biz de 
çok şanslıyız ki Avrupa’nın 
komşusuyuz. Bulgaristan ya-
nı başımızda. Bu nedenler-
den dolayı bir an önce önlem-
lerimizi alıp hızlı bir şekilde 
ihracattaki lojistik sıkıntısını 
çözmemiz gerekiyor.”

UND’den Türkiye-Azerbaycan Transit 
Sorununun Çözümünde Önemli Adım

İhracatçı Bulgaristan’ı Yeni İhracat Üssü Yaptı Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu (DEİK) 
Türkiye-Bulgaristan 
İş Konseyi Başkanı 
Zeki Sarıbekir, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Türkiye’nin Avrupa’ya 
gerçekleştirdiği 
ihracatta Bulgaristan’ın 
önemine işaret etti. 



LOJİSTİK sektörü girişim-
cilerinin ikinci, üçüncü kuşak 
temsilcilerini geleceğin dün-
yasına hazırlamak için kurulan 
“Genç UND Akademi’nin 
en önemli hedeflerinden olan 
“Geleceğin Lojistik Uzman-
ları” Sertifika Programı 30 
Ocak’ta yapılan ilk ders ile baş-
ladı. Genç UND Akademi ve 
ülkemizde ilk ve tek olan İstan-
bul Üniversitesi “Ulaştırma ve 

Lojistik”  Fakültesi 
işbirliğinde düzen-
lenen program ile 
katılımcılar, 40’tan 
fazla belirlenen şart-
ları sağlamaları duru-
munda UND ve İstanbul Üni-
versitesi Ulaştırma ve Lojistik 
Fakültesi imzalı diplomaya 
sahip olacaklar. Başarılı olan 
katılımcılar, IRU Üst Düzey 
Yönetici Eğitim Sertifikası’na 
da hak kazanırken, UND eği-
timlerinden yüzde 50 indirim-
le faydalanabilecek.

Genç UND’yi sektöre ta-
nıtmak amacıyla online açılış 
toplantısı gerçekleştirildi. A-

çılışta konuşma yapan UND 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu ve İstanbul 
Üniversitesi Ulaştırma ve Lo-
jistik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Abdullah Okumuş prog-
ramın lojistik sektörüne uz-
man yöneticiler katacağını ve 
sektörün gelişmesine büyük 
katkı sunacağını anlattılar. 
Nuhoğlu: “Türkiye’nin en 
modern lojistik fakültesini 

hayata geçirdik”
UND Yönetim Kurulu 

Başkanı Çetin Nuhoğlu, lo-
jistik sektöründe eğitimin 
önemine vurgu yaparak, ilk 
yüksekokulun hayata geç-
mesinde UND’nin verdiği 
mücadeleyi anlattı. “Rahmet-
li Saffet Ulusoy ile lojistik 
sektörünün bir okulu olması 
gerektiğini konuşuyorduk, 
İstanbul Üniversitesi ile bu-
nu başardık” diyen Çetin 
Nuhoğlu, 100 lojistik firma-
sının desteği ile Türkiye’nin 
en modern lojistik fakültesini 

hayata geçirdiklerini söyle-
di. Bunun ardından lojistik 

meslek yüksek okullarının 
sayısının hızla arttığı-

nı ve eğitim kalite-
sinin düştüğünü, 
bunun üzerine 
Türkiye’de ilk ve 

tek olan Lojistik 
Fakültesi’ni İstan-

bul Üniversitesi ile birlikte 
hayata geçirdiklerinin altını 
çizen Nuhoğlu, “Şu anda bu 
okulumuz, doktora ve yüksek 
lisans programları düzenle-
mektedir, Artık bu Üniversi-
te lojistik eğitimin merkezi-
dir” dedi. 

Nuhoğlu, UND’nin 47 yıl-
dır, sektör trendlerini belirle-
diğini, bakanlıklar nezdinde 
çözüm adresi olduğunu, ulus-

lararası işbirlikleri ile ciddi or-
ganizasyonlar gerçekleştirdi-
ğini aktararak, Türkiye’nin en 
güçlü sivil toplum örgütlerin-
den biri olduğunu vurguladı.  

Pandemi ile birlikte dünya 
ticaretinin değiştiğini ve ye-
ni trendlerin ortaya çıktığını 
anlatan Nuhoğlu, ülkelerin 
kendi coğrafyalarına yakın 
ülkelerden ve bölgelerden 
tedarik sağlama döneminin 
başladığını ve Türkiye’nin bu 
noktada önemli ülkelerden 
biri olduğunu belirtti. Nu-

hoğlu, “Türkiye’nin hem böl-
gesel konumu nedeniyle hem 
de bugüne kadar elde ettiği 
birikimler sayesinde büyük 
lojistik avantajı var. Bizim ka-
dar bu işi hakkı ile yapabilen 
başka bir ülke yok. Daha da 
fazlasını yapabilirdik ancak 
bazı alanlarda elimiz bağlı 
olduğu için yapamadık” dedi.

Üye sayısının 400 kişiyi aş-
tığı Genç UND katılımcıları-
na seslenen Çetin Nuhoğlu, 
“Biz sadece bir mesleği icra 
eden bir sektör değiliz. Biz 
lojistikçiyiz, biz taşımacıyız, 
bizim yaptıklarımız sektörle-
rin performansını artıracak-

tır. Sizler geleceğin liderle-
risiniz. Patron olarak, genel 
müdür olarak çalışacaksınız. 
Bir bakışta şirketin nereye 
gittiğini görmeniz gerekiyor. 
Hukuku da, medeni kanu-
nun da, maliyeyi de, vergiyi 
de bilmeniz lazım. Acele et-
meyin, UND’nin ve İstanbul 
Üniversite’nin desteği ile sizi 
geleceğe hazırlayacağız” dedi. 

İstanbul Üniversitesi Ulaş-
tırma ve Lojistik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Abdullah 
Okumuş, fakültelerinin 
verdiği eğitimler hakkında 
bilgi verdikten sonra, yeni 
program hakkında şu değer-

lendirmeyi yaptı: “Program 
60 saat sürecek ve eğitim-
ler İstanbul Üniversitesinin 
40’tan fazla güçlü eğitmen 
kadrosu tarafından verile-
cek. Ayrıca alanında uzman 
lojistikçiler tarafından veri-
lecek webinarlarla eğitimler 
desteklenecek. Önümüzdeki 
dönemde eğitimler pandemi-
nin gidişatına göre yüz yüze 
yapılacak. UND ile ortak 
yürüttüğümüz bu programı 
her yıl devam ettirmeyi düşü-
nüyoruz. Bu sektörde kariyer 
elde etmeyi düşünen herkesi 
programa katılmaya davet 
ediyorum” dedi.
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Lojistikçiler pek sıcak bakmasa da dış 
ticaret şirketlerinin görüşü; Yurt Dışı Lo-
jistik Merkezi (YDLM) yatırımlarının ya-
rarlı olacağı yönünde. Cumhurbaşkanlığı 
kararı olarak açıklanan bu projeyi TOBB, 
TİM ve DEİK yüzde 51 ortaklıkla ana 
yatırımcı olarak üstlenecek. Amerika, 
Afrika, Avrupa, Rusya ve Uzak Doğu’da 
6 merkez kurulacak. Bu merkezlere lojis-
tikçiler de ortak olabilecek. 

Hükümet yatırım konusunda kararlı. 
5 milyon dolara kadar da destek veri-
yor. Dış ticaret şirketleri oldukça istek-
li ve bir an önce yapılsın istiyor. Ancak 
lojistikçiler bu yatırıma katılmakta çok 
gönüllü değil. 

Karar alıcılar; dış ticarette lojistik 
maliyetlerinin azaltılması, hedef pazar-
lara teslim sürelerinin kısalması, pazar-
da tutunma, bu ve benzeri avantajlarla 
ihracatın artırılmasını hedefliyor. İhra-
catçılar bazı pazarlarda yaşanan ulaşım 
ve depolama sorunlarının çözümüne ek 
olarak orta ve küçük işletmelerin pa-
zarlara girebilmesinin kolaylaşabileceği 
görüşünde. Büyük bir gelişim içindeki e 
ticaretin hızlı teslimat, iade kolaylığı 
gibi gereksinimlerinin de bu depolar sa-
yesinde karşılanabileceği öngörülüyor. 
Lojistikçiler ise ‘özellikle gelişkin böl-
gelerde ihracatçıların her talebine çok 
uygun yanıtlar verebilecek durumdayız’ 
diyor. Örneğin ABD büyük bir ülke ve 
ekonomi; burada kurulacak tek lojistik 
merkez, tüm ülkeye yeterli hizmeti na-
sıl sunacak? Avrupa’ya çalışan Türk lo-
jistikçileri çoğunlukla bir lojistik ağına 
bağlı durumda. Ancak lojistikçilerin de 
üzerinde birleştiği fikir, Afrika gibi he-
nüz yeterince erişimi bulunmayan, lojis-
tik yatırımların ve alt yapının ihtiyaçları 
karşılamadığı yerler için bu girişim ve-
rimli olabilir. 

İhracat odaklı bu girişim, Türkiye’nin 
lojistik olanaklarını da gözetmelidir. 
Kara ve demiryolu kadar hava kargo 
açısından bakılarak yer seçiminde THY 
uçuş noktalarının da dikkate alınması 

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

gerekmektedir. Bu hem e ticaret açı-
sından önemli avantajlar sağlayacaktır 
hem de yükte hafif pahada ağır, kilo ba-
şına daha yüksek getirisi olan ürünlerin 
ihracatının artışına katkı sağlayacaktır. 
Lojistik açısından tüm hatlarda geri dö-
nüşleri de hesaba katmakta yarar var...

Elbette hedef pazarlara giriş nokta-
ları ve yolları da lokasyon seçiminde bü-
yük önem taşımaktadır. Çin gibi devasa 
bir ülkeye deniz, hava, kara ya da demir-
yolu ile girilebiliyorsa yer tercihi neye 
göre yapılmalı? Kuşak ve yol güzergahı-
nı dikkate almamak mümkün mü? Ayrıca 
Asya’nın Afrika’nın hatta Rusya’nın her 
bir tarafı ayrı ele alınmak durumunda. 

YDLM konusu daha çok tartışma kal-
dırır ama sonuçta 6 tane de olsa yapıla-
caksa en doğrusu yapılmalı. Bu ülkenin 
boşa akıtacak bir kuruş kaynağı yok. 
Aynı zamanda ihracatçıların da sürekli 
lojistik maliyetlerden yakınmak yerine 
rakiplerinin lojistik maliyetlerine de bir 
bakıp kendi fiyatlamalarını gözden ge-
çirmeleri gerekiyor. Ülke kaynaklarından 
aktarılan avansları yabancılara indirim 
olarak sunmak şeklindeki bir rekabet üs-
tünlüğü gerçekçi ve hakça olmaz.  Kendi 
hesabını çok iyi yapan, alternatif lojistik 
maliyetlerini bilen nitelikli ihracatçıları-
mızın varlığından kuşku yok elbette. Ya-
tırım ortaklığında maliyetin bir kısmı bu 
şirketlerin üzerinde olsun ki yaratılacak 
olanakların getirisi de tartışma götür-
meyecek bir şekilde onların olsun. 

Yeni Tartışma YDLM

BAKIŞGeleceğin Lojistik
Uzmanları Sertifika 
Programı Başladı
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DAHA FAZLA KONFOR, HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA TEKNOLOJİ.
IVECO S-WAY İLE KİMSE SİZİ DURDURAMAZ

Yolda vereceğiniz bir çay, yemek molası, ya da dinlenme molası dışında kimse sizi durduramaz. Şimdiye 
kadarki en konforlu, en teknolojik kamyon olan IVECO S-WAY’i gururla sunuyoruz, o sizi her görevde 
en iyi şekilde destekleyecek olan seyahat arkadaşınız.

Genç UND Akademi ve İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik 
Fakültesi işbirliğinde düzenlenen“Geleceğin Lojistik Uzmanları 
Sertifika Programı” 30 Ocak’ta başladı. 
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erişmesine hız kazandıracağı-
nı belirterek “ABD’de açmayı 
planladığımız lojistik merkezi 
için detaylı bir çalışma gerçek-
leştirdik. ABD ile 100 milyar 
dolarlık dış ticaret hacmi he-
defimiz var. Bu hedefe hızla 
ulaşmamız adına, açılacak lo-
jistik merkezinin büyük önem 
taşıdığına inanıyoruz” dedi.

TOBB, TİM, DEİK
yatırımcı olacak

Şu aşamada ihracatçılar ve 
lojistikçiler TOBB, TİM ve 
DEİK çatısı altında bu ko-
nuyu tartışıyor. Son olarak 
DEİK Lojistik İş Konseyi 
tarafından yapılan ve değişik 
ülke ve sektör iş kollarından 
yönetici ve üyelerin de katıl-
dığı toplantıda, bu merkez-
lerin yararlı olacağı yönünde 
bir eğilim belirdi.  

Yapılan görüşmelerde 
ihracatın hızlı ve kapsamlı 
akışının sağlanması, dış tica-
rette maliyetlerin azaltılması 
ve ihraç ürünlerimizin yeni 
pazarlara en etkin ve verimli 
yoldan ulaştırılması amaçla-
rı ile yurtdışında kurulacak 
Türk ihraç ürünlerinin depo-
lanabildiği, elleçlene bildiği 
ve ilgili ülkenin iç kesimleri-
ne dağıtımının yapılabileceği 
merkezlerin temel amaçları 
olarak şunlar öne çıkıyor:

- Pazara giriş ve pazarda tu-
tunma

- Türkiye’nin lojistikteki 
uluslararası konumunun güç-
lendirilmesi

- İhraç mallar üzerindeki 
lojistik maliyet yükünün azal-
tılması

RESMİ Gazete’de 3080 sayı-
lı Cumhurbaşkanı Kararı ile 
Yurt dışı Lojistik Merkezleri-
nin (YDLM) Desteklenmesi 
Hakkında Karar yürürlüğe 
konuldu. Karar 14 Ekim 
2020 tarihinde, detayları 
kapsayan genelge ise 30 Ara-
lık 2020 tarihinde yayınlandı.

Alınan kararla Türkiye 
ihracatının hızlı ve kapsamlı 
akışını sağlamak, ihracatçı-
ların uluslararası tedarik ve 
dağıtım zincirlerine hızlı ve 
maliyet duyarlı olarak nüfuz 
etmelerini temin etmek ve 
önemli pazarlardaki ihracat 
performansımızı istikrarlı 
kılacak altyapı olanaklarını 
oluşturmak üzere yurt dışın-
da faaliyete geçirilen lojistik 
merkezlere ilişkin giderlerin 
desteklenmesi amaçlanıyor.

Nihai karar merciinin Ti-
caret Bakanlığı olduğu Yurt 
Dışı Lojistik Merkezleri’nde 
TOBB, TİM veya DEİK pay 
oranının minimum yüzde 
51’i kendi kurumlarında ol-
mak şartıyla lojistik işletme-
cilerle ortaklık kurabilecek. 
Ticaret Bakanlığı kurulum 
ve işletmeye yönelik olarak 

çeşitli kalemlerde 5 milyon 
dolara kadar destek verecek. 
Ayrıca yararlanıcı şirketlerin 
gümrükleme ve bir takım gi-
derlerini de destekleyecek. 
Bakanlık, seçilecek lokas-
yonda diplomatik ilişkilerini 
YDML’ye fayda sağlayacak 
şekilde kullanacak. 
Pekcan: e ticaret açısından 

büyük avantaj
Kararın yayınlanmasının 

ardından yurt dışında kuru-
lacak lojistik merkezlerine 
ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan Ticaret Bakanı Ruh-
sar Pekcan; YDLM’lerin, 
Türk ihraç ürünlerine ilişkin 
depolama, yükleme ve boşalt-
ma, elleçleme, sevkiyat, yük 
birleştirme ve bölme benzeri 
hizmetleri sunan alanlardan 
oluşmasını hedefledikleri-
ni ve Türk ürünlerinin dış 
pazarlara en hızlı ve uygun 
maliyetlerle ulaştırılmasını 
amaçladıklarını açıklarken 
yurtdışı lojistik merkezleri-
nin, Afrika, Amerika, Avru-
pa, Rusya ve Uzak Doğu’daki 
stratejik bölgelerde kurulma-
sının planlandığının, bu saye-
de Türk ürünlerinin yeni pa-
zarlara daha kolay bir şekilde 
ulaşabileceğinin altını çizdi.
Pekcan YDLM’lerin e-ticaret 
açısından da büyük avantajlar 
sağlayacağını belirtti.

Süreçle ilgili olarak ilk 
adımlar da atılmaya başlandı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Başkanı İsmail Gülle 
yaptığı açıklamayla yurt dışı 
lojistik merkezlerinin Türk 
ihracatçısının yeni pazarlara 

dönemde imzalanan en büyük 
ticari işbirliği anlaşmasıdır.

- En iyi lojistik altyapı 
Güney Kore ve Singapur’da 
bulunmaktadır. Çin büyük 
nüfusu ve Türkiye’nin en bü-
yük dış ticaret partneri olarak 
belirginleşmektedir. 

- Türkiye’nin Malezya, 
Singapur ve Güney Kore ile 
STA’ları bulunsa da RCEP 
anlaşması kapsamında bölge 
içi ticaretin gelişmesi, Asya 
Pasifik ihracatımızı zedele-
yebilir ve takribi 35 milyar 
dolar civarındaki ticaret açığı 
büyüyebilir. 

Önemli ipuçları çıkıyor
İhracatçıların geleneksel 

olarak yakındıkları konular-
dan biri, lojistik maliyetlerin 
yüksekliği. Bazı pazarlarda 
müteahhitlik firmaları başta 
olmak üzere tekstil, beyaz eş-
ya, seramik ürünleri gibi alan-

larda faaliyet gösteren büyük 
oyuncuların kendi çözüm-
lerini ürettikleri biliniyor. 
Ancak onlar bile depolama, 
dağıtım ve uzun ulaşım süre-
lerinin maliyetleri artırdığın-
dan yakınıyor. Kaldı ki küçük 
ve orta boy işletmelerin ‘zor’ 
pazarlara girmesi ve tutuna-
bilmesi açısından YDLM 
yatırımlarının yararlı olabile-
ceği üzerinde yoğunlaşılıyor. 

Yatırım ortağı olması he-
deflenen lojistikçilerin yatı-
rımdan uzak durma eğilimi 
ise sürüyor. Türk lojistik 
operatörlerinin, sadece ken-
di müşterileri için bile aynı 
ülke içinde birden çok depo, 
liman, demiryolu, garaj, ofis 
gibi lojistik yatırımları bulun-
duğu biliniyor. Türk lojistik-
çilerinin sorguladığı şey; tek 
bir depo üzerinden çok geniş 
bir coğrafyaya verilecek depo-
lama hizmetinin, Türkiye’nin 
ihracatına nasıl bir katkısı 
olacağına yönünde.

Görüşmelere dahil olan ve 
fikir bildiren bazı şirketlerin 
ise işletmelerinin faal ve aktif 
olarak bulundukları ülkeyi 
yatırım yeri olarak önerdik-
leri görülüyor. Yatırım için 
doğru ülkeyi ve bölgeyi bu 
karmaşadan süzüp çıkarmak, 
yatırım görevi verilen kurum-
ların çalışmalarının başına 
yerleşti. Başta yerseçiminde 
doğruluk olmak üzere yatı-
rımın ölçeği, yönetim mode-
li, insan kaynağı ve ihracatı 
kalıcı şekilde artırmakiçin 
hizmet verebilecek bir teknik 
kapasiteye sahip olması gere-
ken bu yapılara ilişkin arama-
lar sürüyor.

TOBB, TİM ve DEİK’te 
hem lojistikçiler hem de ihra-
catçılar temsil ediliyor. Bu da 
sürecin yeterince iyi yönetil-
mesi adına bir şans. 

- İhraç ürünlerinin hedef 
pazarlara ulaşım ve teslim sü-
resinin kısaltılması

- İhracatçılarımızın reka-
bet gücünün arttırılması

- Stratejik ulaştırma kori-
dorları üzerinde konumlan-
manın getirdiği avantajlardan 
yararlanmak

- İhraç mallarının güvenli 
teslimi

Hangi bölgeler
öne çıkacak

Farklı bölgelere ilişkin 
değerlendirmeler ve yatırım 
yerine ilişkin analizler de 
arama sürecine katkı sağlı-
yor. Bunlardan biri de Asya 
Pasifik bölgesi için yapılmış 
olup ‘coğrafi olarak dağınık 
yapısı, birden fazla ülkeye 
hizmet verecek tek lokasyon 
seçimini zorlaştırmaktadır’ 
deniliyor. Devamında ise şu 
görüşler yer alıyor:

- Bölge dağınık vaziyette, 
birbirine uzak çok fazla ada 
ve yarım ada ülkesinden oluş-
maktadır. Birden fazla ülkeye 
hizmet verecek tek lokasyon 
seçimi kolay değildir. 

- Bu bağlamda iç pazar 
büyük ve büyüme potansiye-
line sahip Bölgesel Kapsamlı 
Ekonomik Ortaklık (RCEP) 
ülkesi YDLM için seçilebilir. 

- Bölgesel Kapsamlı Eko-
nomik Ortaklık (RCEP) an-
laşması; Myanmar, Tayland, 
Laos, Vietnam, Kamboçya, 
Endonezya, Malezya, Buru-
nei, Singapur, Filipinler, Çin, 
Güney Kore, Japonya, Avus-
turalya ve Yeni Zelenda’yı 
kapsamaktadır. Dünyada son 

YDLM Yatırımları İle İhracatın 
Artırılması Hedefleniyor
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- Kurulum, bilişim dahil 
yatırım, ruhsat ve izin gi-
derleri yüzde 70 oranında 
ve merkez başına en fazla 
5 milyon dolar tutarında 
desteklenecek. 
- Toplam destek süresi 10 
yılı aşmayacak.
- Başvurular Ticaret Ba-
kanlığına yapılacak.
- YDLM’lerin destek kap-
samına alınması için pro-
jenin Bakanlıkça uygun 
bulunması gerekiyor. 
- Destek kapsamına alı-
nan lojistik merkezler 
ticaret müşavirliği, ataşe-
likler veya bakanlık tem-
silcisinin koordinasyon ve 
denetimine tabii olacak.
- En fazla 6 YDLM destek-
lenecek. Süresi bitmeden 
destek kapsamından çıka-
rılan YDLM yerine bakan-
lık yeni bir merkezi destek 
kapsamına alabilecek. 
- YDLM’lerde sadece 
Türk ihraç ürünlerine lo-
jistik hizmet verilebilecek.
- Teşvik, Türkiye’de yer-
leşik ihracatçı firmaların 
rekabet gücünün artırıl-
masını ve yeni pazarlara 
girmelerinin teşvik edil-
mesini amaçlıyor.

Kısaca Yurt Dışı 
Lojistik Merkezi 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Tüm bu süreçler, yerli ve ya-
bancı yatırımcılar tarafından 
yakından takip ediliyor.

Demiryolları limanlara 
havaalanlarına bağlanıyor

Asya ve Avrupa ara-
sında köprü görevi gören 
Türkiye’nin, coğrafi konumu-
nun sağladığı fırsatların eko-
nomik ve ticari avantaja dö-
nüşebilmesi için multimodal 
taşımacılığın sağlanması ama-
cıyla demir yolları limanlara, 
havaalanlarına bağlanıyor.

Coğrafi konumun sağladı-
ğı avantajların ekonomik ve 

ASYA, Avrupa ve Afrika’nın 
ortasında bulunması ve üç 
tarafının denizlerle çevrili 
olması sayesinde Türkiye, lo-
jistik açıdan yabancı yatırım-
cılara önemli imkanlar sunu-
yor. Son yıllarda kara, hava ve 
deniz ulaşımına önemli yatı-
rımlar yapılırken, bu durum 
yük ve kargo taşımacılığı, do-
layısıyla dış ticaret rakamları-
na yansıdı.

Geride kalan 18 yılda 930 
milyar lira civarında lojistik 
yatırımı gerçekleştirilirken, 
bunun yüzde 62’sini kara yo-
lu yatırımları oluşturdu. Bu 
dönemde kara yolu yatırımla-
rının yaklaşık tutarı 566 mil-
yar lira olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde bö-
lünmüş yol uzunluğu 6 bin 
100 kilometreden 28 bin 195 
kilometreye, otoyol uzunluğu 
da 1714 kilometreden 3 bin 
523 kilometreye yükseldi.

Kalkınma odaklı mobili-
te, dijitalleşme ve lojistik di-
namikleriyle şekillenen yeni 
ulaşım ve haberleşme proje-
leri, dünyanın Türkiye’nin 
bulunduğu coğrafyaya en-
tegre edilmesini sağlamanın 
yanı sıra 2071 yılına uzanan 
hedeflerin gerçeğe dönüşme 
sürecinde de öne çıkan dina-

mikler olacak. 
Sürdürülebilir ulaşım ve 

iletişim yapısının oluşturul-
ması amacıyla yatırımlara 
kamu-özel iş birliği (KÖİ) 
modelleriyle alternatif fi-
nansman sağlanması, ulaşım 
yatırımlarının lojistik kori-
dor oluşturma yaklaşımıyla 
önceliklendirilmesi ve ulusla-
rarası bağlantıların güçlendi-
rilmesi planlanıyor. 

Demiryolu yük ve yolcu 
taşımacılığını artırarak, çok 
modlu ve dengeli ulaşımın 
desteklenmesi amaçlanıyor. 

tilmesi ve Çin-Türkiye hat-
tındaki 12 günlük seyir sü-
resinin 10 güne düşürülmesi 
hedefleniyor. Bu adımlar da 
yatırımcıların planlarına yön 
vermesine katkı sağlayacak.

Ro-Ro hatlarıyla ülke
ticareti geliştiriliyor

Deniz yolu kombine ta-
şımacılığında büyük önem 
taşıyan ülkeler arası ilişkiler 
kapsamında bugüne kadar, 
Azerbaycan, Türkmenis-
tan, Gürcistan, Ukrayna, 
Özbekistan, Belarus, Ka-
zakistan ve Moldova ile 
anlaşma imzalandı. Sloven-
ya, İran, Irak, Kırgızistan, 
Litvanya ve Pakistan içinse 
süreç devam ediyor.

Denizcilikte ülkeler arası 
ilişkilerin önem arz ettiği ko-
nulardan biri olan Ro-Ro hat-
ları kurularak ülke ticaretinin 
geliştirilmesi için çalışmalar 
yürütüldü. Bu da söz konusu 
alana yatırım yapacaklar için 
fırsatlar sunuyor.

Havacılığa yapılan yatırım-
lar ve bu alandaki düzenleme-
ler sayesinde Türkiye, dünya 
ortalamasının üzerinde büyü-
me performansı gösterdi.

Türkiye, dünya ve Avrupa 
havalimanları toplam yol-
cu sayısı sıralamasında 2018 

ve 2019 yıllarında dünyada 
10’uncu sırada yer aldı. Av-
rupa ülkeleri arasında ise 
2019’da 5’inci sıraya yerleşti. 
Havacılık alanında dünya-
nın transit merkezi olmaya 
çok müsait olan Türkiye’nin, 
diğer ülkelerle ilişkilerini 
güçlendirmek amacıyla 173 
ülkeyle Hava Ulaştırma An-
laşması yapıldı.
Lojistik merkezler birbirine 

kesintisiz bağlanıyor
Avrupa-Asya ve Afrika kı-

taları arasında doğal köprü 
konumundaki Türkiye’den 
geçen uluslararası kara yolu 
koridorlarının uzunluğu yak-
laşık 13 bin kilometreyi bulu-
yor.Bu koridorlar için artan 
transit taşımacılıkla fiziki ve 
geometrik standartların ve 
trafik güvenliği seviyesinin 
yükseltilmesi için çalışmalar 
artarak devam ediyor.

ticari kazanımlara dönüşebil-
mesi için başta bilinen adıyla 
“Orta Koridor”, Pekin’den 
başlıyor, Hazar Denizi’ni ge-
çip, Türkiye’ye geliyor ve bu-
radan da Avrupa’ya ulaşıyor.

Gelecek yıllarda “Kuzey 
Hat” olarak belirtilen Çin-
Rusya (Sibirya) üzerinden 
Avrupa’ya gerçekleşen yıllık 5 
bin blok trenin yüzde 30’unun 
geçişinin, Türkiye’ye kaydırıl-
ması için çalışmalar sürüyor.

Orta Koridor ve Bakü-
Tiflis-Kars güzergahından 
yılda 1500 blok trenin işle-

Türkiye’nin ‘Ulaştırma Projeleri’
Yatırımcıların Radarında
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Pandemiyle birlikte 
Türkiye’nin tedarikte 
öne çıkması sektörde 
yeni fırsatlar yaratıyor, 
yatırımlar hızlanıyor. 
Türkiye’nin karayolu 
taşımacılığından 
havayollarına, 
demiryollarından 
deniz ticaretine kadar 
proje ve hedefleri 
yatırımcılara gelecek 
dönem için cazip 
fırsatlar sunuyor. 

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı ile bağlı kuruluşlarının 
2021 yılı bütçesinin görüşül-
düğü TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’ndaki sunumun-
da, kara yolu için belirledik-
leri politikalar çerçevesinde 
yatırım ve faaliyetlerde kamu 
özel iş birliği modelini kulla-
narak önemli projeleri hızla 
tamamladıklarını söyledi. 
Karaismailoğlu, 2003 yılın-
dan bu yana, ulaşım ve ileti-
şim alanında ürettikleri bü-
yük ve önemli projeleri 910,3 
milyar TL yatırım yaparak 
hayata geçirdiklerini bildirdi.

Bugüne kadar toplam 
312,2 kilometre kent içi ray-
lı sistem hattını tamamlayıp 
milletin hizmetine sunduk-

larını söyleyen Karaisma-
iloğlu, “İstanbul, Ankara, 
Kocaeli ve Antalya’da hayata 
geçirdiğimiz metrolarla bu-
güne kadar 874 milyon yol-
cu taşındı. 270 milyon saat 
zamandan, 250 bin ton ya-
kıttan tasarruf ettik. Karbon 
emisyonunda 138 bin ton 
azalma sağladık” dedi.

Kent içi raylı sistemlerin-
de devam eden 9 projenin ta-
mamlanmasıyla ekonomiye 
10,8 milyar lira katkı sağla-
nacağını belirten Karaisma-
iloğlu, ülke genelinde kent 
içi raylı sistem şebekesinin 
önemli bir kısmının bakan-
lık tarafından üstlendiğini 
hatırlattı.

Karaismailoğlu, 2020’de 
salgına rağmen demir yolu 
ile yurt içi yük taşımalarında 
gerileme olmadığını, temas-
sız taşımacılık avantajından 
dolayı uluslararası taşımalar-
da önemli artış sağlandığını 
belirterek, “Özellikle ulus-
lararası taşımacılıkta Bakü-

Tiflis-Kars hattında yüzde 
116 artış, İran hattında yüz-
de 63 artış ve Avrupa hattın-
da yüzde 15 artış bekliyoruz. 
Coğrafi konumumuzun sağ-
ladığı avantajların ekonomik 
ve ticari kazanımlara dönüşe-
bilmesi için demir yollarına 
yaptığımız yatırımlara hız 
kesmeden devam etmemiz 
gerekiyor” ifadesini kullandı.

“Demiryolunun payını 
yüzde 5’ten yüzde 10’un 

üzerine çıkarmayı
hedefliyoruz”

Karaismailoğlu, ilk blok 
ihracat trenini İstanbul’dan 
Çin’e uğurladıklarını anım-
satarak, şunları kaydetti: 
“Trenimiz, Bakü-Tiflis-
Kars Demir İpek Yolu 
üzerinden Avrupa’dan 
Marmaray’ı kullanarak 
Çin’e giden ilk ihracat treni 
olarak tarihe geçti. Toplam-
da 8 bin 693 kilometre yol 
kat edecek trenimiz Gür-
cistan, Azerbaycan, Hazar 
Denizi, Kazakistan ve son 

olarak Çin’in Xi’an şehrine 
ulaşarak yurt dışı parkuru-
nu tamamlayarak kesintisiz 
bir şekilde, Çerkezköy’den 
Xi’an’a ulaşmış olacak. Yeni 
ihracat trenlerimizin hazır-
lıklarını da sürdürüyoruz. 
İlerleyen yıllarda kuzey hat 
olarak belirtilen Çin-Rusya 
üzerinden Avrupa’ya ger-
çekleşen yıllık 5 bin blok 
trenin yüzde 30’unun geçi-
şini Türkiye’ye kaydırmak 
için çalışıyoruz. Kars-Tiflis-
Bakü Demiryolunun yıllık 1 
milyon yolcu ve 6,5 milyon 
ton yük taşıma kapasitesini 
2024 yılı sonunda 3 milyon 
yolcuya ve 20 milyon ton 
yük taşımaya yükseltmeyi 
hedefliyoruz. Ulaştırma ve 
Lojistik Master Planı çalış-
maları kapsamında planladı-
ğımız projelerle demir yolu-
nun payını ilk etapta yüzde 
5’ten yüzde 10’un üzerine 
çıkarmayı hedefliyoruz.

Karaismailoğlu, üç ta-
rafı denizlerle çevrili 

Türkiye’nin denizci kimli-
ğini ön plana çıkarmak için 
yoğun çalışmalar gerçekleş-
tirdiklerini vurgulayarak, 
“Bu doğrultuda yürüttüğü-
müz çalışmalarla deniz tica-
ret filo sıralamasında 15’inci 
sıraya yerleştik. Ancak önü-
müzdeki süreçte ilk 10’u he-
defliyoruz.” diye konuştu.

“Dünyanın en geniş 
uçuş ağına sahip ülkelerin 

başındayız”
Havacılığa yapılan yatı-

rımlar sayesinde Türkiye’nin 
dünya ortalamasının üze-

rinde bir büyüme performansı 
gösterdiğine işaret eden Kara-
ismailoğlu, “Ülkemiz, dünya 
ve Avrupa havalimanları top-
lam yolcu sayısı sıralamasında, 
2018 ve 2019 yıllarında dünya-
da 10’uncu sırada yer aldı. Av-
rupa ülkeleri arasında ise 2019 
yılında 5’inci sıraya yerleşti.” 
bilgisini verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Karaismailoğlu, 2003’te 2 mer-
kezle 26 noktaya yapılan iç hat 
uçuşlarının, bugün 7 merkez-
den 56 noktaya gerçekleştiril-
diğine dikkati çekerek, “2003 
yılında 81 olan hava ulaştırma 
anlaşması yaptığımız ülkelerin 
sayısını 173’e çıkardık. Türk 
sivil havacılığı sayesinde dünya-
nın en geniş uçuş ağına sahip ül-

“DEMIRYOLLARINA YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARA 
HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞIZ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Bu kapsamda önemli lojistik mer-
kezlere, demir yollarına, havalimanla-
rına ve sınır kapılarına hızlı ve güvenli 
ulaşımı sağlayacak 20 bin 715 kilo-
metre uzunluğundaki “Lojistik Kara-
yolu Ağı”nda bölünmüş yol imalatları 
hızla sürüyor.

Kesintisiz trafik akım koşullarının 
oluşturulmasıyla lojistik merkezler 
birbirine kesintisiz bağlanıyor. Bu 
da Türkiye’ye yatırım yapmak iste-
yenlere kolaylık sağlıyor.

Kıtalar arasında mal ve hizmet-
lerin güvenli ve kesintisiz ulaşımını 
temin etmek, küresel rekabet en-
deksinde Türkiye’nin konumunu 
daha üst sıralara taşıyabilmek için o-
toyol uzunluğunu artırmaya yönelik 
çalışmalar devam ediyor. Bu proje-
ler yatırımcıların da ilgisini çekiyor.

Karayolu taşımacılığında 24 ül-
keyle serbestleşme gerçekleştirildi

Avrupa, Asya ve Afrika’yı kapsa-
yan geniş bir coğrafyada, 70’ten fazla 
ülkeyle uluslararası taşıma anlaşması, 
59 ülkeyle ikili kara yolu taşımacılığı 
anlaşması, 24 ülkeyle de serbestleş-
tirme gerçekleştirildi.

Güvenlik açısından kritik önem 
arz eden konulardan biri de tehlikeli 
madde taşımacılığı olarak görülüyor. 
Buna ilişkin uluslararası sözleşmele-
re taraf olma süreci tamamlandı.

Atılan bu adımlar, ulaştırma ve 
altyapı alanlarında Türkiye’ye yatı-
rım yapmak isteyenlere mesaj olma-
sı bakımından da önem taşıyor.

Lojistikte yabancı 
yatırımda da artış bekleniyor
2021’de Türkiye’deki karayolu 

taşımalarda da artış bekleniyor. E 
ticaretin bir önceki yıla göre kat-

lanarak büyümesi bu artışı tetikli-
yor. Artık üreticiler, müşterilerine 
gönderdikleri malların tüm taşıma 
yolculuğunu anbean izlemek, in-
dirme-bindirme süreçlerinde ger-
çek-zamanlı, konum-tabanlı hakim 
olmak, canlı rapor almak istiyorlar. 
Yükleri teslim ettikleri kamyon-
cuların güvenilirliğini teyit etmeyi 
bekliyorlar. Türkiye dünyadaki 
en önemli lojistik üslerden birisi 
konumuna gelebilir. Nitelikli Av-
rupa pazarlarının hemen yanında 
yer alan ve birçok alanda kitlesel 
üretim yapma imkanları bulunan 

Türkiye’ye gerçek anlamda doğu ile 
batı arasında bir lojistik köprü göre-
vi üstlenebilir. 

Pandemiyle dünya yeni normali-
ni arıyor. Yeni normalin en önem-
li metaforu dijitalleşme. Türkiye 
önümüzdeki 5 yılı iyi değerlendi-
rirse; bölgesel üstünlükleri, üretim 
gücü, nitelikli işgücü gibi kriter-
lerle önemli inisiyatifl er alabilir. 
Üretim ve lojistik gücünü katlaya-
rak arttırabilir. Siyasi istikrar, ulus-
lararası kategoride geliştirilecek 
iyi ilişkiler yatırımlarında yönünü 
Türkiye’ye çekecek. 

kelerin başında yer alıyoruz. 2003 
yılında 50 ülke ile 60 noktaya uçuş 
gerçekleştiriliyorken bugün 127 
ülkede 329 noktaya ulaştık.” dedi.

Öte yandan, Havaalanı Pan-
demi Tedbirleri ve Sertifikasyo-
nu Genelgesi ve ekinde yer alan 
Havaalanı Kovid-19 Standartları 
Rehberi’ndeki gereklilikler, işleti-
len tüm havalimanlarında yerine 
getirildiğinin altını çizen Kara-
ismailoğlu, “Bu kapsamda söz 
konusu havalimanlarımızı sertifi-
kalandırdık. Destekler, alınan ön-
lemler sayesinde salgın sürecinde 
kasımda gerçekleşen günlük uçuş 
sayılarını incelediğimizde 591 
uçuşla Türk Hava Yollarının ilk 
sırada, 1310 uçuşla Türkiye’nin 
4’üncü sırada yer aldığını görüyo-
ruz.” diye konuştu.
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nelinden toplanan yükler ise 
Pazartesi günü Türkiye’nin 
her bölgesine dağıtılabilecek.

Ekol bu yeni hat üzerin-
den Türkiye ve Orta Doğu 

terseniz hiçbir ek ücret öde-
meden anlaşma yaptığımız 
esnaftan kargonuzu teslim 
alabilirsiniz dedik. Pandemi-
den zarar gören esnafımıza 
da gelin bizim kargo dağıtım 
sistemimize dâhil olun, siz-
den teslim alınan kargo sayısı 
kadar ödeme yapalım dedik. 
Hem pandemiden zarar gö-
ren esnafın; hem de müşteri-
lerimizin yüzünü güldürecek 
bir proje ile dağıtım ağımızı 
güçlendirmiş olduk. YK Plus 
Teslim Noktası projemiz ile 
bugün son rakamlara göre 3 
bine yakın noktadan teslimat 
yapabiliyoruz” dedi.

Teslim Noktası projesinin 
yanı sıra, YK Plus Taşıyıcı 
projesi ile aracı olan herkese, 
her geçen yıl büyüyen kargo 
sektöründe kendi işini kur-
ma fırsatı verdiklerini ifade 
eden Önyol, sadece birkaç ay 
içerisinde binden fazla giri-
şimcinin sisteme dâhil edil-
diğini açıkladı. 

Bu sistemde girişimcilerin 
kendilerine ait araçları ile da-
ğıttığı kargo sayısı kadar gelir 
elde ettiğini açıklayan Genel 
Müdür Fatih Önyol, başvu-

EKOL Lojistik, Türkiye ile 
İspanya arasındaki yeni inter-
modal hizmeti kapsamında 
İzmir Alsancak Limanı ile 
İspanya Tarragona Limanı’nı 
birbirine bağlayan Ro-Ro 
hattı üzerinden sadece 60 sa-
atte teslimat gerçekleştirecek. 

Akdeniz’de taşımacılığa 
hız kazandıracak yeni servis 
kapsamında, her iki yönden 
seferler başlangıçta haftada 
bir kez yapılacak. Cumartesi 
akşamına kadar Türkiye’nin 
dört bir yanından toplanan 
gönderiler Çarşamba günü 

PANDEMI döneminde ha-
yata geçirdiği yeni projelerle 
sadece bir yıl içerisinde iki 
bin beş yüz kişiye daha istih-
dam sağlayan Yurtiçi Kargo, 
toplam personel sayısını 18 
bine çıkardı. Pandemi döne-
minde 200 milyon liradan 
fazla yatırım yapan şirket, bu 
yıl Türkiye’nin en büyük oto-
masyon projesini hayata geçi-
rerek 2 yıllık yatırım hedefini 
400 milyonun üzerinde ta-
mamlamak istiyor. 

Pandeminin başladığı 
Mart ayından bu güne kadar 
sadece bir yıl içerisinde 200 
milyon yatırım yaptıkları-
nı ifade eden Yurtiçi Kargo 
Genel Müdürü Önyol, 2021 
yılında da yatırımlara hız kes-
meden devam edeceklerini 
ifade etti.

Sadece bir yıl içerisinde 
esnaflardan oluşan teslimat 
noktaları, aracı olan girişim-
cilere kendi işinin patronu 
olma fırsatını veren YK Plus 
Taşıyıcı, en hızlı şekilde kargo 
teslimatına olanak sağlayan 
Doğrudan Dağıtım Noktala-
rı, akıllı kargo dolapları gibi 
büyük projeleri hayata geçi-

İspanya’nın, Cuma günü de 
Portekiz’in her yerine teslim 
edilebilecek. Salı akşamına 
kadar Portekiz, Çarşamba 
akşamına kadar İspanya ge-

ren Önyol, 2020 yılının de-
taylarını aktardı.

2020 yılının kendileri için 
kalitede fark yaratma yılı ol-
duğunun altını çizen Fatih 
Önyol, hayata geçirdikleri 
tüm projelere bu çerçevede 
karar verdiklerini ifade etti. 
Sahada hizmet veren birim 
sayısını kısa süre içerisinde 
1048’e çıkardıklarını açıkla-
yan Fatih Önyol, 1 yıl içeri-
sinde iki bin beş yüz ek per-
sonel alımı yaparak, çalışan 
sayısını 18 bine çıkardıkları-
nı açıkladı. 

2020 yılı içerisinde hayata 
geçirmeyi düşündükleri tüm 
projeleri yaşanan pandemi 
sebebi ile öne aldıklarını ifade 
eden Önyol, “projelerimizi 
360 derece fayda sağlayacak 
şekilde üretmeye dikkat edi-
yoruz. Hem bize, hem müş-
terilerimize hem de sektöre 
fayda sağlayacak modellere 
ağırlık veriyoruz” dedi.  

Örnek olarak YK Plus Tes-
lim Noktası projesi ile evinde 
kargo beklemek istemeyen 
müşterilerine yeni bir seçenek 
sunduklarını ifade eden Fatih 
Önyol, “Müşterilerimize is-

ülkeleri arasındaki bağlan-
tıların Türkiye- İspanya 
arasındaki yeni hat ile artı-
rılmasının Ekol’ün hizmet 
geliştirme planının bir par-
çası olduğunu belirten Ekiz; 
“Ekol İspanya Avrupa’ya; E-
kol Türkiye ise Orta Doğu’ya 
yapılan gönderiler için bir 
merkez konumunda. İzmir 
Alsancak-  İspanya Tarrago-
na Limanı arasında transit 

şekkürleri ile görebildiklerini 
aktaran Fatih Önyol, “Objek-
tif olarak gerçekleştirilen tüm 
kamuoyu araştırmalarında 
müşteri memnuniyeti en yük-
sek kargo şirketi olarak gös-
teriliyoruz. Örneğin Yıldız 
Teknik Üniversitesi ve İtibar 
Akademisi tarafından Türk 
ekonomisine en çok fayda 
sağlayan 30 şirketten biri ola-
rak gösterildik ve listede yer 
alan tek kargo şirketi olmanın 
haklı gururunu yaşadık.” dedi.

“Türkiye’nin en büyük 
otomasyonlu transfer 
merkezini kuruyoruz”

2021 yılı içerisinde 
Türkiye’nin en büyük oto-
masyonlu transfer merkezini 
İstanbul’da tamamlayacakları-
nı ifade eden Önyol, saatlik ve 
toplam kapasitede, Türkiye’de 
eşi benzeri olmayan büyük-
lükte olacağını açıkladı. Fatih 
Önyol, ayrıca on binlerce kar-
goyu saatler içerisinde ayrıştı-
rabilecek bu transfer merkezi-
nin, sektörde büyük bir açığı 
kapatacağını belirtti. 

Hayata geçirdikleri proje-
ler sayesinde, müşteri mem-
nuniyetini artırmayı başar-

süremiz 60 saat.  İspanya içi-
ne 96 saat, Portekiz ve Fas’a 
144 saatte teslimat gerçek-
leştiriyoruz. Ekol’ün Trieste 
(İtalya) ve Sete’de (Fransa) 
hâli hazırda yürüttüğü in-
termodal operasyonları gibi 
İspanya’dan Avrupa’ya inter-
modal taşımacılığa fırsat ve-
ren bu hizmetimizde de mul-
timodal çözüm sağlıyoruz. 
Önümüzdeki günlerde daha 
fazla ülkeye kaliteli ve ke-
sintisiz hizmet sunmak için 
ağımızı genişletmeye devam 
edeceğiz” dedi.

dıklarını ifade eden Fatih 
Önyol, “Yaptığımız yatırım-
lar sayesinde Yoğunluğun en 
yüksek seviyeye çıktığı Eylül, 
Ekim ve Kasım döneminde 
sektörün şikâyet oranları yüz-
de 46 artarken, biz tarafsız 
şikâyet ölçümleme sistemle-
rinin verilerine göre, mem-
nuniyet oranımızı yüzde 63 
oranında artırdık.

Müşterilerin taleplerini ve 
bizden beklentilerini sürekli 
takip ediyoruz. Çok yakın za-
manda Yurtiçi Kargo kalitesi 
ve standartları çerçevesinde 
sektöre yeni modeller kazan-
dırmaya devam edeceğiz. Her 
zaman daha kaliteli ve daha 
hızlısı için, sahaya yeni proje-
lerimizi sürmeye devam ede-
ceğiz” dedi.

bölgesini İspanya, Portekiz 
ve Fas ile en verimli şekilde 
birleştiriyor. 

Özellikle İspanya’daki bü-
yük tekstil müşterileri için 
Oscar ödülü alacak kalitede 
bir hizmeti başlattıklarını 
ifade eden Ekol Türkiye Ül-
ke Müdürü Arzu Akyol Ekiz, 
“Yeni hattımızda  teslimatta 
hız güvencesi vermenin ya-
nı sıra  kaliteli servisimizle 
de müşterilerimize  farklı bir 
deneyim yaşatıyor olacağız’’ 
diye konuştu. 

Fas, Portekiz ve Baltık 

ruların web sitesi üzerinden 
alındığını, daha sonra baş-
vuran adayların titizlikle de-
ğerlendirilerek sisteme dâhil 
edildiğini açıkladı. 

Kısa sürede ciddi bir yatı-
rım hamlesi ile 100’ün üze-
rinde, yeni birim açtıklarını 
ifade eden Fatih Önyol, ayrıca 
Doğrudan Dağıtım Noktala-
rı adını verdikleri yeni birim 
modelini de hayata geçirdik-
lerini açıkladı. Sadece dağı-
tıma odaklanan, bu birimler 
sayesinde hem şube/acente-
lerimizde iş yükünü azalttık 
hem de personel başına düşen 
kargo sayısında çok ciddi bir 
iyileşme sağladıklarını belirtti.

“Tüm projelerimizi kalite 
ve memnuniyet artışı adına 

yapıyoruz”
Yurtiçi Kargo’nun gerçek-

leştirdiği tüm projeleri kali-
tede farklılaşma ve müşteri 
memnuniyetini en yüksek 
seviyeye çıkarma adına hayata 
geçirdiğini ifade eden Önyol, 
2021 yılında da yeni projeler 
ile sahada olacaklarını açıkla-
dı. Gerçekleştirdiğimiz yatı-
rımların getirisini de aldıkları 
ödüller ve müşterilerinin te-

Ekol Lojistik İle Türkiye-İspanya Arası 60 Saat

Yurtiçi Kargo’dan Büyük Yatırım Hamlesi

Samsun Lojistik Merkezi’ne ‘Mobil Gümrük Noktası’

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü
Fatih Önyol

LOJISTIK faaliyetlerin daha 
hızlı ve yerinde yapılması ama-
cıyla Ticaret Bakanlığı tara-
fından Samsun Lojistik Mer-
kezinde her türlü elektronik 
altyapı tamamlanarak Mobil 
Gümrük Noktasını faaliye-
te geçirdi. Faaliyete geçirilen 
Mobil Gümrük uygulaması 
ile Samsun Lojistik Merke-
zinde faaliyet yürüten lojistik 
firmalarının işlemleri ile özel-
likle Avrupa, Gürcistan, Türk 
Cumhuriyetleri, İran, Irak 
gibi ülkelere karayolu ile sevk 
edilecek ihracat eşyalarının bu 
alanda şehir trafiğini etkileme-
den geniş park alanlarına sahip 

Lojistik Merkezinde gümrük 
işlemleri gerçekleştirilecek. 
Samsun ve çevre illerde faali-
yet yürüten sanayiciler, ihra-
catçılar ve lojistik sektörüne 
büyük katkı sunacağı değer-
lendirilen bu merkez hizmet 
vermeye başladı.

Açılışı gerçekleştiren Vali 
Zülkif Dağlı, “Güzel bir işe 
imza atıyoruz. Lojistik Mer-
kezimizde depoların tamamı-
nı dün itibari ile doldurduk. 
Burada 300 dönüme yakın 
alanımız ve yeni projelerimiz 
var. Samsunumuzu bir lojis-
tik merkezi olma yolunda 
inşallah hep birlikte önemli 

adımlar atıyoruz. Burada de-
miryolu, havayolu, denizyolu 
ve karayolunun tam ortasında 
çok önemli bir noktada bulu-
nuyoruz. Lojistik imkanlarını 
geliştirmek suretiyle daha ol-
ması gereken yere Samsunu-
muzu ulaştıracağız” dedi.

Mobil Gümrük Noktası 
hakkında bilgi veren Orta 
Karadeniz Gümrük ve Dış 
Ticaret Bölge Müdürü Böl-
ge Müdürü Ersin Başaran, 
“Samsun Gümrük Müdür-
lüğünde gümrük işlemleri 
yürütülüyordu. Buradan 

araçların liman sahasına git-
mek yerine buradan özellikle 
karayolu ile yapılacak ihracat 
işlemlerinin yürütmek üze-
re bakanlığımızın da izniyle 
mobil hizmet noktası kurul-
du. Karayolu ihracat yapacak 
tırların gümrük işlemleri ya-
pılacak” diye konuştu.

Açılışın akabinde Vali 
Dağlı Mobil Gümrük Nokta-
sını gezdi. Gümrük memur-

larının çalışmalarını incele-
yen Dağlı, Rusya’ya gidecek 
iki tırın mühürleme işlemini 
gerçekleştirdi. Açılışa Sam-
sun Ticaret ve Sanayi Odası 
(TSO) Başkanı Salih Zeki 
Murzioğlu, Samsun Lojistik 
Merkezi Genel Müdürü Te-
mel Uzlu, Samsun Organize 
Sanayi Merkezi Başkan Fahri 
Eldemir ve gümrük memur-
ları katıldı.

Türkiye’nin ilk “Intermodal Lojistik Merkezi” 
olan 680 bin metrekare alan üzerine inşa 
edilen Samsun Lojistik Merkezi içerisine yeni 
Mobil Gümrük Noktası açıldı.  
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ciddi değişikliklere neden 
olduğunu vurguladı. Tüm 
dünyada uygulanan kısıtla-
malar, gümrüklerdeki yo-
ğunluk ve hava trafiğindeki 
düzensizliklere dikkati çeken 
Çelikel, dış ticaret firmaları-
nın bin 300 kiloya kadar acil 
yükleri için minivan taşıma-
cılığına artık çok daha fazla 
ilgi gösterdiğini söyledi.

Minivan taşımalarının 

üstün çabası sayesinde, 2020-
2023 dönemi için en üst se-
viyede hizmet sertifikasına 
layık görüldü. 

 PTT AŞ Genel Müdürü 
Hakan Gülten, Türkiye’nin 
de üyesi olduğu Dünya Posta 
Birliği’nin PTT’nin hizmet 
kalitesini tescillemesinin 
ülkemiz açısından büyük 
bir öneme sahip olduğuna 
vurgu yaparak şu değerlen-
dirmede bulundu: “Sektörel 
olarak küresel düzeyde en 

lığı ile hemen hemen paralel 
yürüdüğünü ifade eden Ya-
nık, “Milk Run hizmetimizi 
daha çok, Türkiye’de üretim 
yapan otomotiv firmalarına 
sağlıyoruz, bunlar da satış ra-
kamlarıyla paralel ilerliyor.” 
dedi ve mayıs ayının orta-
sından itibaren Milk Run’da 
da aynı ivmenin başladığını, 
pandemi sonrası rakamlardan 
memnun olduklarını söyledi.

2020 yılında otomotiv Milk 
Run’ında cirosal bazda yakla-
şık yüzde 10’luk bir büyüme 
sağladıklarını söyleyen Yanık, 
“2020 pazar payımız öngör-
düğümüz gibi yüzde 51 olarak 
gerçekleşti. 2021 yılında ise 
bünyemize yeni eklediğimiz 
firmalar ile pazar payımızın 
artacağını ve yüzde 55-60 civa-
rında bir pay elde edeceğimizi 
düşünüyoruz.” dedi.

Şu anda otomotiv Milk 
Run’ında 7 firma ile çalıştık-
larını ifade eden Yanık, 2021 

yılında da mevcut müşteri-
leri derinleştirmeyi ilk hedef 
olarak gördüklerini, çalışma-
dıkları firmaların işlerini de 
alarak daha da büyümeyi ön-
gördüklerini belirtti. 

Sürekli olarak değişen ve ge-
lişen bir sektörde olduklarını 
ifade eden Yanık, “Teknolojik 
değişmelere ayak uydurduğu-
muz ve yeni taşıma modelleri 
geliştirdiğimiz sürece otomo-
tivde ciddi bir hacimle devam 
edeceğimizi öngörüyorum” 
dedi ve müşterilerin ihtiyaç-
ları doğrultusunda yeni çö-
zümler ürettiklerini şu şe-
kilde belirtti: “Müşterilerin 
ihtiyaçları doğrultusunda ino-
vatif çözümler üretiyoruz ve 
üretmek de zorundayız. Hatta 
müşteri talep etmese bile, biz 
mevcut durumu analiz edip, 
süreçleri nasıl daha iyileştire-
biliriz, nasıl daha kısaltabiliriz 
diye plan yapıp müşterimize 
önerilerimizi sunuyoruz.”

KORONAVIRÜS önlem-
leri kapsamında sınır geçiş-
lerinde uygulanan kısıtlama-
lar ve TIR kuyrukları 2020 
yılında dış ticaret şirketlerini 
taşımacılıkta minivan ola-
rak bilinen küçük araçlara 
yöneltti. Intermax Logistics 
Yönetim Kurulu Başkanı Sa-
vaş Çelikel, ihracatçı ve itha-
latçıların pandemi nedeniyle 
ortaya çıkan engelleri aşmak 
için yoğun ilgi gösterdiği 
minivan seferlerinin yüzde 
80 arttığını belirtti.

Pandemi tedbirleri, ulus-
lararası ticarette hem ak-
samalara hem de değişik-
liklere yol açtı. Ülkelerin 
uyguladıkları kısıtlamalar 
sınır kapılarında tır kuyruk-
larını, hava trafiğinde ise 
düzensizlikleri beraberinde 
getirdi. Dış ticarette zaten 

POSTA ve Telgraf Teşkilatı 
Anonim Şirketi’nin (PTT 
AŞ), posta hizmetlerinin 
modernleşmesine yönelik ka-
rarları alma ve hizmet kalite-
sini iyileştirmek adına alınan 
tedbirleri başarılı bir şekilde 
gerçekleştirmesi, Dünya Pos-
ta Birliği tarafından tescillen-
di. PTT’nin hizmet kalitesi, 
UPU bünyesindeki bağımsız 
uzmanlar tarafından verilen 
sertifika ile en üst kalite hiz-
met anlamına gelen Altın se-

LOJISTIK için lokomotif 
sektörlerden biri olan otomo-
tiv yedek parça taşımacılığı, 
pandemiden dolayı dış ticare-
tin yavaşlamasından olumsuz 
etkilense de, Mars Logistics 
için mayıs ayının ortasından i-
tibaren eski hacmine kavuştu.

Mars Logistics Otomotiv 
Grubu Genel Müdür Yardım-
cısı Abdülkadir Yanık, oto-
motiv sektörü özelinde bakıl-
dığında, pandemi sebebiyle 
otomotiv firmalarının yurt 
içi ve yurt dışı üretimlerini 
durdurduğunu, fabrikaların 

azalan siparişlerin zamanın-
da teslim edilebilmesi bü-
yük önem taşıyor. İhracatçı 
ve ithalatçılar bu engelleri 
minivan taşımacılık seçene-
ğiyle aşmaya çalışıyor.

Intermax Logistics Yöne-
tim Kurulu Başkanı Savaş 
Çelikel, pandeminin ulusla-
rarası lojistik operasyonla-
rında alışılagelmiş düzende 

viye ile değerlendirildi. 
 Söz konusu derecelendir-

me programına 2012 yılında 
katılan PTT AŞ, 2012-2016 
yılları arasındaki değerlen-
dirmede Gümüş statüsünde-
ki hizmet kalitesi sertifika-
sını almaya hak kazanmıştı. 
Günümüze kadar olan sü-
reçte, hizmet kalitesini her 
geçen gün iyileştiren PTT 
AŞ, organizasyon sistemin-
deki başarısı ve operasyonel 
prosedürleri geliştirmedeki 

tekrar açıldıktan sonra hem 
pandemi öncesi alınan sipariş-
lerin hem de yeni siparişlerin 
oluşmasından dolayı piyasada 
bir talep patlaması yaşandığı-
nı, mayıs ayının ortasından 
itibaren otomotiv sektörünün 
ivme kazandığını belirtti.

2019 ile 2020 yılını kıyas-
layan Yanık, pandemi sonrası 
döneme bakıldığında, 2020 
yılının önceki yıla kıyasla da-
ha iyi geçtiğini ve hedefleri-
ne ulaştıklarını söyledi. Milk 
Run hizmetinin yurt dışı oto-
motiv yedek parça taşımacı-

yoğunluğa takılmadan Av-
rupa ülkelerine ulaşılabil-
diğinin altını çizerek, “Bu 
araçların bin 300 kiloya ka-
dar yük kapasitesi var. Özel-
likle aciliyet arz eden parça 
yükleri olan ihracatçı ve 
ithalatçılarımız bu hizme-
ti daha fazla tercih ediyor. 
Minivan servislerimize talep 
geçtiğimiz yıl yüzde 80 art-
tı” diye konuştu.

Avrupa ile Türkiye ara-
sındaki taşımalarda mini-
van operasyonlarının çoğu 
kez havayolundan da hızlı 
olabildiğini belirten Çeli-
kel, “Havaalanında uçağa 
yükleme, boşaltma, ardın-
dan transfer aracı bekleme 
gibi zaman kaybına neden 
olan süreçler, teslimatı ba-
zen 2 güne çıkarabiliyor. 
Minivan ile taşıma süresi ise 

ramının posta hizmetlerini 
iyileştirmek ve posta işlet-
mecilerinin kalite yönetimi 
konusunda farkındalığını 

Türkiye’ye en yakın Avrupa 
ülkelerine 24 saate kadar 
düşebiliyor. Almanya, Hol-
landa, Belçika, İtalya, İspan-
ya ve Polonya başta olmak 
üzere bütün Avrupa’ya 48-
72 saat içerisinde kapıdan 
kapıya teslimat yapabiliyo-
ruz” bilgilerini paylaştı.

Çelikel, uluslararası ta-
şımacılıkta minivan araçla-
ra talebin önümüzdeki yıl 
boyunca devam edeceğini 
söyleyerek, “Minivan ihti-
yacı yeni yılda da sürecek. 
Pandemi etkilerinin azal-
masıyla dış ticarette ciddi 
bir toparlanma bekleniyor. 
Dolayısıyla ithal ve ihraç 
mallarının teslimatındaki 
gecikmeleri aşmak için mi-
nivan seferleri önemli bir al-
ternatif olmayı sürdürecek.”  
öngörüsünde de bulundu.

artırmak için 2003 yılından 
beri dünya çapında uygu-
landığını hatırlatan Gülten, 
“Şirketimiz, müşteri mem-
nuniyetini sürekli geliştiren 
yatırımlarına devam ediyor 
ve vatandaşa hizmette sınır 
tanımadan, Türkiye’nin her 
yerine ulaşan hizmet ağı-
mızı geliştirerek ülkemize 
değer katmayı sürdürüyor” 
diye konuştu. 

pandemi döneminde ihraca-
tı ayakta tutan etkenlerden 
biri olduğunu dile getiren 
Çelikel, “Dış ticarette mini-
van taşımacılığı, pazar kay-
bının önüne geçilmesi açı-
sından ihracatçımız için de 
adeta bir can simidi haline 
geldi. Bu küçük araçlar ihra-
catta büyük iş çıkardı” dedi.

Savaş Çelikel, minivan 
araçlarla sınır kapılarındaki 

üst kuruluş olan UPU tara-
fından yürütülen program 
kapsamında Şirketimizin 
almaya hak kazandığı bu 
uluslararası hizmet kalite 
belgesi, sürekli gelişim sağ-
lama ve çağın gerektirdiği 
dönüşümü uluslararası stan-
dartlarla bütünleşmiş bir şe-
kilde yürütme anlayışımızın 
bir parçasıdır. Bu başarıya 
katkı sağlayan tüm çalışma 
arkadaşlarımı kutluyorum.”

Söz konusu sertifika prog-

Küçük Araçlar İhracatta Büyük İş Çıkardı

PTT’ye ‘A Kalite’ Hizmet Ödülü

Mars Logistics Otomotiv Yedek Parça 
Taşımalarında Hacmini Artırıyor

DHL Drone İle 50 Bin 
Ağacın Tohumunu Attı

Intermax Logistics Yönetim 
Kurulu Başkanı Savaş Çelikel

PTT AŞ Genel Müdürü
Hakan Gülten

PROJE kapsamında 2020 
yılında gerçekleştirilen her 
bir GoGreen İklim Nötr 
gönderi ve projeye özel oluş-
turulan Instagram filtresiyle 
yapılan her bir çekim için 
toplam 50 bin yeni tohum 
toprakla buluştu. Deuts-
che Post DHL Grubu’nun 
“2050 yılında sıfır emisyon” 
hedefi kapsamında çalışma-
larını sürdüren DHL Exp-
ress Türkiye, 2019 sonunda 
çevre odaklı sosyal girişim 
Ecording ve Orman Genel 
Müdürlüğü iş birliğiyle baş-
lattığı “Seninle Daha Yeşil” 
projesini tamamladı. 

Projenin ilk etabında 
tüm müşterileri ve çalışan-
ları için 13 bin ağaç tohu-
munu Ankara’da toprakla 
buluşturan DHL Express 
Türkiye, 2020 yılı boyunca 
tüm paydaşlarını bu sürece 
dahil ederek projeyi sürdür-
dü. Proje başlangıcında du-

yurulduğu gibi bu süreçte, 
karbon ayak izini sıfırlayan 
GoGreen İklim Nötr ürü-
nüyle yapılan her bir gön-
deri ve projeye özel oluştu-
rulan Instagram filtresinin 
her kullanımı için yeni bir 
tohum yeşertildi. 

Çalışmanın ilk iki fazın-
da Ankara Polatlı ve Anka-
ra Çakırlar mevkiinde yapı-
lan atışlarla 28 bin tohum 
atışı yapılırken projenin 
üçüncü ve son fazında Mer-
sin Silifke’de 22 bin tohum 
toprakla buluştu. 

DHL Express Türkiye 
CEO’su Claus Lassen, pro-
jeye ilişkin değerlendirme-
sinde, “Gri bir sektörde yer 
almamıza rağmen sektörün 
yeşil oyuncusu olmak için 
üstün bir gayret sarf ediyo-
ruz. Bu kapsamda 2025 yılına 
kadar global olarak her yıl 1 
milyon ağaç varlığını dünyaya 
kazandırmak istiyoruz” dedi.
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izlemekte. FleetGO’nun 
Sıcaklık İzleme sistemi ise 
kapıların açılma ve kapan-
malarının neden olduğu 
soğuk ve sıcak hava dal-
galanmalarının etkisi de 
dahil olmak üzere, farklı 
soğutma alanlarındaki ger-
çek ortam hava sıcaklıkla-
rını kaydediyor. Kablosuz 
sensörler ve merkezi bir i-

başarılara imza attı.
Uzun yıllardır, etkin iş 

yapış şekilleri ve liderlik va-
sıflarıyla Borusan’a değer 
katan Serdar Erçal ve Hamdi 
Erçelik’in atamalarıyla ilgili 
konuşan Borusan Holding 
CEO’su Erkan Kafadar; 
“Borusan Grubu olarak, 
önceliğimiz yetenekli çalış-
ma arkadaşlarımıza yatırım 
yapmak. Borusan olarak, her 
seviyeye yapacağımız atama-
larda öncelikle iç adaylarımı-
zı değerlendiriyor, şirket içi 
ve grup şirketleri arası terfi 

sonrasında da devam ettiği-
ni dile getirdi. 

Geçen yıl pandeminin 
etkisiyle toplam ihracatın 
2019’a kıyasla yüzde 6 ge-
rilediğini anımsatan Kırcı, 
“Demiryolu ile ihracat ise 
yüzde 33’lük yükselişle 1 
milyar 288 milyon dolara 
ulaştı. Böylece ihracatta 
demiryolu taşımacılığında 
rekor kırıldı. Pandemi ne-
deniyle de olsa demir yolu-
nun yük taşımacılığındaki 
önemi bir kez daha görül-
dü” diye konuştu. 

Kırcı, Türkiye’nin son 
yıllarda uluslararası bağ-
lantılı demir yolu yatırım-
larına ağırlık verdiğine 
dikkati çekti. Halkalı-Ka-
pıkule Hızlı Tren Projesi ile 
bu güzergâhta yük taşıma 

süresinin 4 saat 10 dakika 
kısalacağını aktaran Kırcı, 
Çin’e ihracat treninin hiz-
mete alındığını ve İstan-
bul-Tahran-İslamabad yük 
treninin yeniden işletmeye 
açılacağını hatırlattı.

Engin Kırcı, 2020 yılı 
Ocak-Eylül aylarında demir 
yolu ile Avrupa, Asya ve 
İran’a toplam 2 milyon 600 
bin ton uluslararası yük 
taşımacılığı yapıldığı bilgi-
sini paylaştı. Bu rakamın, 
2019’un aynı dönemine 
göre 655 bin ton ve yüzde 
35 artış anlamına geldiğini 
vurgulayan Kırcı, önümüz-
deki dönemde Türkiye’nin 
uluslararası yük taşımacılı-
ğında demiryollarının daha 
çok kullanılacağını da söz-
lerine ekledi.

TAŞIMACILIK, daima 
ekonomiyi ayakta tutan en 
önemli sektörlerden biri 
oldu. İçinde bulunduğu-
muz pandemi koşulları, 
bu sektöre olan bağımlılığı 
daha açık bir şekilde ortaya 
koydu. Doğru araç takip 
partneri seçimi, başta ilaç 
ve gıda üreticileri olmak 
üzere soğuk zincir taşıma-
cılığı yapan tüm şirketlerin 
en fazla odaklanması gere-
ken konu oldu. Bu doğru 
seçim, şirketlerin yönet-
meliklere uymasını sağla-
yacak, kayıplarını azalta-

BORUSAN Lojistik bünye-
sinde 2003 yılından bu yana 
görev alan Serdar Erçal, kari-
yeri boyunca Borusan Grubu 
içinde farklı birimlerde yö-
neticilik rolleri üstlendikten 
sonra, 2018’de Borusan Lima-
nı Genel Müdürlüğü görevine 
atandı. Erçal, 17 yıl boyunca 
Borusan Lojistik ve Borusan 
Liman şirketlerinin büyüme 
ve yeni yatırım süreçlerine 
önemli katkılarda bulundu.

Borusan Grubu’nda 25 yıl-
dır farklı pozisyonlarda görev 
alan Hamdi Erçelik, eTA şir-
ketinin Genel Müdürü olarak 
lojistiğin dijital dönüşümün-
de önemli bir rol üstlendi. 
2019 yılından bu yana Boru-
san Lojistik Endüstri ve Gıda 
İçecek Sektörü Genel Müdür 

PANDEMI döneminde 
demiryol ile ihracatın yüz-
de 43 artarak rekor seviyeye 
yükseldiğini belirten Ares 
Logistics CEO’su Engin 
Kırcı, “Karayolları ve sınır 
kapılarındaki sıkı denetim-
ler ve diğer tedbirler nede-
niyle demir yolu ve Ro-Ro 
ile intermodal taşımalar 
öne çıktı” dedi.

Çevreci ve düşük 
maliyetli, farklı ta-
şımacılık model-
lerinin bir arada 
kullanıldığı inter-
modalın bu 
d ö n e m d e 
daha çok 
ilgi gördü-
ğünü anla-
tan Kırcı, 
TÜİK’in 

cak, taşımacılık işlemlerini 
kolaylaştıracak ve elde edi-
len değerli veriler ile ısıya 
duyarlı ürünlerin güvenle 
taşınmasını sağlayacak.

Araç takip şirketleri ço-
ğunlukla, güvenilir bir veri 
kaydı için önemli olan ger-
çek ortam havası sıcaklık-
larını değil, yalnızca fan-
dan çıkan hava sıcaklığını 

Yardımcısı olarak görev alan 
Erçelik, yenilikçi bakış açısı 
ile üstlendiği pozisyonlarda 

“taşıma şekillerine göre ih-
racat” verilerini paylaştı. 
Kırcı, özellikle karantina 
önlemlerinin yoğunlaştığı 
mart ve nisanda ihracatta 
demir yolu taşımacılığının 
payının 2019’un aynı döne-
mine oranla ikiye katlandı-
ğını vurguladı.

Mart ve nisan aylarında 
sınır geçişlerinin ciddi şe-

kilde sorunlu olduğunu 
hatırlatan Kırcı, ilgili 
dönemde demiryo-
lu ile ihracatın değer 

bazında yüzde 43 
arttığını söy-
ledi. Kırcı, 
ihracatçı -
nın demir-
yolu ter-
c i h i n i n , 
mayıs ve 

FleetGO, ister taze, ister 
dondurulmuş isterseniz de 
farmasötikler gibi hassas 
ürünleri doğru ve güvenli 
bir şekilde teslim ediyor. 

FleetGO sıcaklığa du-
yarlı malların bozulmasını 
önlemek için farklı böl-
gelerdeki dorselerinizin 
sıcaklığını 7/24 gerçek za-
manlı olarak izlerken aynı 
zamanda ve sıcaklık veri-

loji ile dönüştüren Borusan 
Lojistik ve Borusan Limanı 
şirketlerimizde yapmış ol-
duğumuz bu önemli bayrak 
devirleriyle birlikte yeni ba-
şarılara imza atacağımıza 
yürekten inanıyorum. Uzun 
yıllardır beraber çalıştığımız 
ve Borusan Grubu’na çok ö-
nemli katkılar sağlamış olan 
çalışma arkadaşlarımız Ser-
dar Erçal ve Hamdi Erçelik’e 
yeni görevlerinde başarılar 
diliyorum” dedi. 

Beşiktaş Atatürk Anado-
lu Lisesi’nden sonra İstanbul 
Teknik Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun olan Serdar Erçal, Sa-
bancı Üniversitesi’nde Execu-
tive MBA programını tamam-
ladı. 2003 yılında Borusan 
Lojistik’te Proje Satış Müdürü 
olarak başladığı kariyerinde 
farklı görevleri icra ettikten 

lerini saklayarak HACCP 
uyumluluğunu yerine ge-
tirebiliyor. Filo yöneticileri 
ve sürücüler, sevkiyat süre-
since kat edilen mesafeler 
ve gerçekleştirilen durak-
lamalar ile olası sıcaklık 
değişimlerini görebiliyor. 
Böylece soğutma duruş-
larının gerekli olabileceği 
zamanları kolayca tahmin 
edebiliyorlar. 

sonra, Borusan Lojistik Teda-
rik Zinciri Yönetimi ve Stra-
tejik Müşteriler GenelMüdür 
Yardımcısı olarak rol aldı. 1 
Ekim 2018 tarihinden bugü-
ne ise Borusan Limanı Genel 
Müdürü görevini üstlendi. Er-
çal, evli ve 2 çocuk babasıdır.

ODTÜ Metalurji ve 
Malzeme Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun olduk-
tan sonra kariyerine Borusan 
Grup’ta başlayan Hamdi Er-
çelik ise, 1996 yılından itiba-
ren Birlik Galvaniz, Kerim 
Çelik ve Borçelik şirketlerin-
de farklı pozisyonlarda görev 
aldı. 2014 yılında eTA şirke-
tinin Genel Müdürü olarak 
atanan Erçelik, 2019’dan bu 
yana ise Borusan Lojistik En-
düstri ve Gıda İçecek Sektörü 
Genel Müdür Yardımcılığı 
görevini yürütüyordu. Erçe-
lik, evli ve 2 çocuk babasıdır. 

letişim ünitesinden oluşan 
sistem; aracın veya dorse-
nin hareketli yada hareket-
siz olmasına bakmaksızın 
ortam sıcaklığını kesintisiz 
olarak raporlayabiliyor.

FleetGO’nun sıcaklık 
izleme çözümü, sıcaklığa 
duyarlı olan zorlu teslimat 
gereksinimlerini karşıla-
manıza yardımcı olmak 
için özel olarak tasarlandı. 
Bu sistem, kamyonlar ve 
dorselerdeki mobil soğut-
malı bölmelerle ilgili kritik 
verileri görüntülemenizi ve 
kontol etmenizi sağlıyor. 

ve rotasyon imkanlarını en 
üst seviyede kullanıyoruz. 
Bugün, sektörlerini tekno-

FleetGO’dan Taşımacılar İçin
Isıya Duyarlı Ürünler

Borusan’da İki Önemli Atama

Pandemide Döneminde Demiryolu
ve Ro-Ro Taşımacılığı Öne Çıktı

FleetGO’nun sıcaklık izleme çözümü, ısıya 
duyarlı zorlu teslimat gereksinimlerini 
karşılamanıza yardımcı olmak için özel olarak 
tasarlandı.   

Borusan Lojistik ve Borusan Limanı üst düzey atamalarla yeni bir 
döneme başlıyor. Borusan Lojistik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
görevine Serdar Erçal atandı. Borusan Limanı’nın Genel Müdürlüğü 
görevini ise Hamdi Erçelik devraldı.   

Borusan Lojistik Hizmetleri 
Genel Müdürü Serdar Erçal

Borusan Limanı Genel Müdürü 
Hamdi Erçelik

Ares Logistics
CEO’su Engin Kırcı

SALGIN nedeniyle tüm 
dünyada hastanelerin dol-
ması, tıbbi mobilya ihtiyacı-
nı da artırdı. TÜİK verileri-
ne göre geçen yıl Türkiye’nin 
masa, karyola gibi medikal 
mobilya ile bunların aksam 
ve parçaları ihracatı, 2019’a 
kıyasla yüzde 92 yükselerek 
106 milyon dolara ulaştı. 
Aynı dönemde bu ürünlerin 
ithalatı ise yüzde 3’lük aza-
lışla 19 milyon dolara düştü.

ISD Logistics CEO’su 
Korkut Koray Yalça, pande-
mi nedeniyle birçok alanda 
olduğu gibi uluslararası ta-
şımacılıktaki ürün yelpaze-
sinde de önemli değişiklik-
ler görüldüğünü belirtti.

Mobilya ihracatçılarının 
ürünlerini hasarsız ve zama-
nında teslim ederek sektöre 

özel çözümler geliştirdik-
lerinin altını çizen Yalça, 
özellikle korona vakaları-
nın aciliyeti nedeniyle tıbbi 
mobilyada, zamanında ve 
hasarsız sevkiyatın çok daha 
önemli olduğunu ve hayat 
kurtardığını dile getirdi.

Yalça, 2020’de 2019 yılı-
na oranla tıbbi mobilya ih-
racatının yaklaşık 2 katına 
çıkarak 106 milyon dolara 
ulaştığını anlattı. Avrupa’da 
en çok ihracatın Birleşik 
Krallık, Romanya, Macaris-
tan, Fransa ve Almanya’ya 
gerçekleştiğini aktaran Yal-
ça, medikal mobilya ihra-
catının Avrupa’da korona 
vakalarının ve ölümlerinin 
en çok görüldüğü Birleşik 
Krallık ve İtalya’ya 3 katına 
çıktığını da sözlerine ekledi.

Pandemi Tıbbi Mobilya 
Lojistiğini Artırdı

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Türkiye-İspanya taşımalarımızda müşterilerimize maksimum
faydayı sağlıyor, yeni hizmetimiz ile İspanya- Portekiz ve Fas'ı

birbirine bağlıyoruz. İzmir Alsancak-İspanya Tarragona Limanı
arasında transit süremiz sadece 60 saat. 
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IKI yıl önce limanın demiryolu bağ-
lantısına yatırım yapan DP World 
Yarımca Terminali, geçtiğimiz yıl 
hem ihracat hem ithalat yüklerine 
alternatif bir taşıma yöntemi suna-
rak yük miktarında da artış yakaladı.

Geçtiğimiz yıla göre konteyner 
taşımacılığında demiryolu hattının 
kullanımı TEU bazında organik 
büyümeyi aşarak yüzde 10’un üze-
rinde arttıran DP World Yarımca, 
demiryolunun  küresel taşımacılıkta 
öneminin artması ve Doğu Avrupa 
ile Çin arasındaki ağın her geçen 
gün gelişmesi ile bu rakamın daha 
da artacağına kesin gözüyle bakıyor.

Geçtiğimiz yıl, DP World 
Yarımca’nın demiryolu bağlantısın-
dan yararlanan en önemli sektörler-
den biri de otomotiv oldu. Otomotiv 
sektörü tüm demiryolu taşıması-
nın yüzde 14’ünü tek başına yaptı. 
Limana 60 kilometre mesafedeki 
Toyota’nın Sakarya üretim tesisleri 
de konumu nedeniyle bu hizmetin 
en yoğun kullanıcılarından biri oldu. 
Otomotiv devi, taşıdığı bitmiş ürün, 
parça ve aksesuarlarla demiryolu 
hattındaki toplam otomotiv yükü-
nün yüzde 12’sinden fazlasını yaptı.

DP World Yarımca CEO’su Kris 
Adams, Toyota gibi müşteriler sa-
yesinde en uygun maliyetli ve çevre 
dostu taşımacılık çözümü olan de-
miryolu ve deniz yolu kombinasyo-
nunu artırmaya devam edeceklerini 
belirtti. Adams, böylece tüm taşı-
malarda hem finansal olarak hem de 
çevresel etki açıdan en sürdürülebilir 
çözümü sunabileceklerini açıkladı.

Adams, “İki yıl önce limanımızda 
demiryolu bağlantısı yatırımını yap-
tık. Anadolu’da üretim yapan tüm 
firmalar için demiryolu ile denizi bir 
araya getirmek kritik önem taşıyor. 
Türkiye’de bizim gibi özel ve kamu 
kuruluşlarının attığı adımlar saye-
sinde hem ihracatta hem de ithalatta 
hız ve maliyet açısından avantaj sağ-
layabiliyoruz. Ayrıca yükleri daha 
çevreci bir şekilde istenilen yerlere 
taşıyabiliyoruz” şeklinde konuştu. 

Kris Adams ayrıca, “Demiryolu 
ve denizyolunun birlikte kullanımı 
önümüzdeki yıllarda küresel taşı-
macılık sektöründe çok daha yaygın 
hale gelecek. Türkiye’deki otomotiv 
sektörüne de vizyoner ve çevreci ba-
kış açıları için teşekkür ederiz” dedi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 
Japonya’dan deniz yolu ile gelen araç 
parçalarını, DP World Yarımca ve 
Evyap Liman İşletmeleri ile gerçek-
leştirdiği iş birliği neticesinde; Yarım-
ca’daki limanlardan tren yolunu kulla-
narak Arifiye İstasyonu’na ulaştırıyor. 
Araç parçaları, Arifiye İstasyonu’ndan 
haftada 60 konteyner olmak üzere 
tırlarla fabrikaya aktarılıyor. Toyota 
Otomotiv Sanayi Türkiye, tren yolu 
lojistiği faaliyetlerine başladığından 
beri daha verimli ve çevreci bir şekilde 
lojistik faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Tren yolu lojistiğinin Türkiye 
ekonomisine de önemli bir katkı 
sağlayacağını belirten Toyota Oto-
motiv Sanayi Türkiye Genel Mü-
dürü ve CEO’su Toshihiko Kudo, 
“Nispeten daha az kullandığımız 
tren yolu lojistiğini daha da verimli 
kullanabilmek adına çalışmalarımı-
zı sürdürüyoruz. Karayoluna göre 
çok daha çevre dostu bir taşımacılık 

yöntemi olan demiryolunun trafik 
yoğunluğunun azalması anlamında 
da önemli bir katkı sağlayacağını 
düşünüyorum. Faaliyetlerimizi her 
daim genişletebilmek ve böylelikle 
Türkiye ekonomisine katkımızı art-
tırabilmek için araç ihracatı ve parça 
ithalatı konularında tren lojistiğini 
daha aktif kullanabilmek adına ça-
lışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. 

Demiryolunun Küresel 
Taşımacılıkta Önemi Artacak
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ri tabanımız, çok çeşitli gıda 
üreticilerini içerecek şekilde 
genişleyecek. Aynı zamanda 
yeni büyüme fırsatları yaratan 
bu alım, feribot seferi ağımı-
zın yük hacmini artırıyor.”

Soğuk zincirde
lojistik çözümler

 HSF Logistics Group, ö-
zellikle et lojistiği alanındaki 
uzmanlığıyla gıda sektöründe 
soğuk zincir lojistik çözüm-
leri sağlayan bir şirket larak 
biliniyor. Şirketin sağladığı 

laması ile Türk- Katar ticari 
ilişkileri daha da yakınlaşmış 
olacak.

Port of Adria Karadağ’ın 
devri için de 

görüşmelere başlandı
Port Akdeniz’in devri ile 

Kasım 2021’de vadesi dola-
cak olan 250 milyon dolarlık 
Eurobond’un refinansmanı-
nın ciddi bir kısmını karşı-
lamış olduklarını ifade eden 
Global Yatırım Holding ve 

DFDS, imzaladığı yeni an-
laşma ile HSF Logistics 
Group’un yüzde 100’ünü sa-
tın aldığını duyurdu. Şirket, 
sıcaklık denetimli tedarik 
zincirleri işleten et üreticileri 
ve diğer gıda üreticileri için 
Avrupa’nın önde gelen soğuk 
zincir lojistiği sağlayıcıların-
dan biri konumunda. 

Grup, HSF Logistics 
ile Hollanda, Almanya ve 
İngiltere’de lider konumda bu-
lunan dört markayı bünyesin-
de barındırıyor. Birlikte Gru-
bun hasılatının yaklaşık olarak 
yarısını oluşturan N&K Spe-
dition ve Skive Køletransport, 
Danimarka ve İskandinavya 
bölgesinde lider markalar 
olarak karşımıza çıkıyor. Eu-
rofresh markası ise Almanya 
pazarına yoğunlaşıyor.

 HSF Logistics Group’un 

DÜNYANIN en büyük kru-
vaziyer liman işletmecisi ve 
Global Yatırım Holding işti-
raki Global Ports Holding, 
Türkiye’nin önde gelen tica-
ri kargo ihracat limanı olan 
Antalya’daki Port Akdeniz’in 
satışını tamamladı.

Gerekli onayların alınma-
sının ardından Port Akde-
niz 1 milyar 33 milyon 158 
bin TL (140 milyon ABD 
Doları) bedelle Katar mer-
kezli ticari liman işletmecisi 
QTerminals’e devri tamam-
landı. Port Akdeniz’in net 
borç durumu ve borç benzeri 
kalemlere göre yapılan ayarla-
malar sonucu satış bedeli 849 
milyon 837 bin 111 TL ola-
rak gerçekleşti.

QTerminals toplam bede-
lin 764 milyon 853 bin 400 
TL’lik kısmını peşin olarak 
ödemiş olup, bakiye 84 mil-

DFDS bünyesine katılması, 
şirketin çözümlerinin soğuk 
zincir lojistiği dahil olmak 
üzere seçili sektörlere ge-
nişletilmesini içeren DFDS 
Win23 stratejisiyle uyumlu 
bir hamle olarak görülüyor. 
Alımın ardından, DFDS’in 
Lojistik Departmanının hası-
latı 8 milyar Danimarka kro-
nu olurken, bunun yaklaşık 
olarak yarısı soğuk zincir lo-
jistiği tarafından sağlanacak.    

DFDS CEO’su Torben 
Carlsen, yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: “HSF Logis-
tics Group’un DFDS bünye-
sine katılması heyecan verici 
bir gelişme. Bu sayede müşte-

yon  983 bin 711 TL’lik (öde-
me günündeki TCMB döviz 
ABD Doları alış kuruna tabii 
tutularak kesinleşecek) kıs-
mını 2021’in son çeyreğinde 
ödeyecektir. Global Ports 
Holding, devrin ardından 
stratejisi doğrultusunda kru-
vaziyer işletmeciliği odağını 
daha da artırdı. Önde gelen 
bir küresel ticari liman işlet-
mecisi olan QTerminals’in 
Port Akdeniz’i işletmeye baş-

Win23 stratejisine uygun bir 
hamle olarak değerlendiriliyor. 
DFDS’in, soğuk zincir sektö-
ründeki büyüme stratejisi, ö-
zellikle İngiltere ve Belçika’daki 
mevcut soğuk zincir faaliyetleri 
üzerine kurulan bir strateji ola-
rak hayata geçiriliyor. 

HSF Logistics Group’un 
mevcut faaliyetlere dahil 
edilmesi, şirket faaliyetleri-
nin coğrafi kapsamını Çin 
ve Fas’ın yanı sıra Hollan-
da, İskandinavya, Almanya 
ve Avrupa’nın güneyine ge-

limanları için önümüze çıkan 
fırsatları değerlendirmeye de-
vam ediyoruz.”

Mehmet Kutman, Port 
Akdeniz’in Katar’ın ithalat 
ve ihracatından, deniz tica-
retini sağlamaktan, yerel ve 
bölgesel olarak ekonomik 
büyümeyi teşvik etmekten 
sorumlu şirketi QTerminals’e 
devredilmesinin, zaten güçlü 
olan Türkiye ve Katar ilişkile-
rini daha da ileriye taşıyacağı-
nı vurguladı.

Port Akdeniz’in 2006 
yılından beri Global Ports 
Holding’in ayrılmaz bir par-
çası olduğunu ve yıllar içinde 

nişletiyor. Bunun yanında, 
DFDS’in su balık yetiştirici-
liği/su ürünleri ve genel gıda 
lojistiği alanındaki uzmanlı-
ğına et lojistiğini ekliyor.

HSF Logistics Group’un 
entegrasyonunun, ticaret ve 
maliyet sinerjisi sağlamanın 
yanı sıra, DFDS’in feribot 
sefer ve liman taşımacılık alt-
yapısına ek hacim sağlayarak 
da sinerji yaratması öngörü-
lüyor. İşlem tamamlandığın-
da, öngörülen sinerjiler daha 
ayrıntılı olarak ele alınacak.  

grubun başarılı gelişiminde 
çok önemli bir rol oynadığını 
anlatan Kutman, “Bununla 
birlikte, kruvaziyer limanı pa-
zarında büyümemize devam 
ederken, Port Akdeniz yöne-
timinin öncelikli olarak ticari 
liman pazarına odaklanan bir 
organizasyona geçmesinin 
zamanı gelmişti. Önde gelen 
bir küresel ticari liman işlet-
mecisi olarak QTerminals’in 
Port Akdeniz için ideal bir 
yuva olacağını ve tüm yerel 
paydaşların önümüzdeki yıl-
larda limanın QTerminals yö-
netiminden faydalanacağına 
inanıyorum” diye konuştu.

hizmetler arasında, üretici-
lerden ürünlerin toplanması, 
paketleme, depolama, işleme 
hizmetleri ile kısmi ve tam 
yüklerin dağıtımı yer alıyor. 

Avrupa’da 22 farklı yerden 
lojistik hizmeti sağlayan şir-
ketin, Hollanda, Almanya ve 
Danimarka’da önemli dağı-
tım ve depolama merkezleri 
bulunuyor. Bunun yanında 
şirket, Çin ve Fas ofisleriyle 
faaliyet gösteriyor.

HSF Logistics Group’un 
DFDS bünyesine dahil edil-
mesi, DFDS’in çözümlerini 
otomotiv, ormancılık ve metal 
ile soğuk zincir olmak üzere üç 
sektöre genişletmesini içeren 

Global Ports Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet 
Kutman, sözlerine şöyle de-
vam etti: “Portföyümüzde ka-
lan tek ticari liman olan Port 
of Adria Karadağ’ın devri 
için de görüşmelere başladık. 
Kruvaziyer operasyonları Co-
vid-19 pandemisinden önem-
li ölçüde etkilenmeye devam 
etse de kruvaziyer turizmi u-
zun vadede önemini koruyor. 
Kruvaziyer şirketlerinin 2021 
için güçlü rezervasyonlar bil-
dirmeye devam etmesi sek-
törün geri dönüşü açısından 
cesaret verici. Bu dönemde de 
dünyadaki önemli kruvaziyer 

DFDS HSF Lojistik’i Satın Aldı

Port Akdeniz’in QTerminals’e Devri Tamamladı

Dünyanın En Büyük Elektrikli Feribotu Norveç Sularında

DFDS, HSF Logistics Group’u satın alarak, soğuk zincir faaliyetlerinde 
Kuzey Avrupa lideri haline geliyor. Yaklaşık 376 milyon Avro değerinde 
hasılat elde eden HSF Logistics Group’un bin 800 çalışanı bulunuyor.   

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi ve Global Yatırım 
Holding iştiraki Global Ports Holding, portföyünde bulunan 
Antalya’daki ticari limanı Port Akdeniz’in devrini tamamladı. 
QTerminals’in Port Akdeniz’i işletmeye başlamasıyla Türkiye-Katar 
ticari ilişkileri daha da yakınlaşacak.

Türk mühendisler tarafından Yalova’da 
üretilen dünyanın en büyük elektrikli feribotu 
olma özelliğini taşıyan çevre dostu elektrikli 
feribot Norveçli firmaya teslim edildi.

SEFINE Tersanecilik tara-
fından Norveç için üretilen 
doğa dostu feribot Bastø 
Electric NB42, sınıfında 
dünyanın en büyük elektrikli 
feribotu olma özelliğini taşı-
yor. Sıfır emisyonlu feribot 

Lityum ION bataryaları sa-
yesinde rotasındaki gaz emis-
yonunu yüzde 80 azaltıyor.

Koloğlu Holding şirket-
lerinden Sefine Denizcilik 
Tersanecilik Turizm A.Ş. 
sınıfında dünyanın en bü- yük elektrikli feribotu olma 

özelliğini taşıyan çevre dostu 
Bastø Electric NB42’yi Nor-
veçli Bastø Fosen firmasına 
teslim etti. Toplam 600 yolcu 
ve 200 binek araç kapasitesi-
ne sahip olan Bastø Electric 
NB42, çıktığı deneme seyir-
lerinde uygulanan ekipman 
ve donanım testlerinden ba-
şarıyla geçti.

Sınıfında dünyanın 
en büyüğü

Yurtdışı pazarlarda iddialı 
olduklarını belirten Sefine 
Tersanesi Genel Müdürü Dr. 
Süleyman Akın Tuzcuoğlu 
“İhracatta 200 milyon dolar-
lık büyüklüğe ulaştık. En bü-
yük pazarımız olan Norveç’e, 
sınıfında dünyanın en bü-
yük elektrikli feribotunun 

teslimatını gerçekleştirmiş 
olmaktan mutluluk duyuyo-
ruz. Norveç için geliştirdi-
ğimiz feribotların en önemli 
özelliği ‘çevre dostu’ olmala-
rı. Yolcu feribotları arasında 
4,3 MW ile en yüksek batar-
ya kapasiteli araçlardan biri 
olan NB42, ülkenin en yo-
ğun feribot rotası olan Moss-
Horten bölgesinde hizmet 
verecek. Bölgede elektrikli 
araçlar için başlangıç nok-
tası kabul edilen feribot ile 
rotanın çevresel ayak izinin 
önemli ölçüde azalması bek-
leniyor” diye konuştu.

Yaklaşık 145 metre uzun-
luğunda Lityum ION ba-
taryalı hibrit bir feribot olan 
Bastø Electric NB42, sıfır 
emisyonlu çevre dostu ge-
milerin önemli temsilcileri 
arasında bulunuyor. Seyir 
halinde sevk sistemine ge-
reken gücü bataryalarından 
sağlayan feribot, rotasındaki 
gaz emisyonunu bu sayede 
yüzde 80 oranında azaltıyor. 
Ayrıca bataryalar, yolcu in-
dirme bindirme esnasında 
hızlı şarj olma özelliği ile 
zaman kaybına yol açmadan 
şarj edilebiliyor. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Ba-
kanı Ruhsar Pekcan’ın yoğun çaba-
ları sonucu İzmir (Alsancak) Limanı 
Ro-Ro seferlerine yeniden açılırken, 
buradan ilk Ro-Ro seferi 7 Şubat Pa-
zar günü 117 araçla İspanya’nın Tar-
ragona Limanı’na yapıldı. Sakarya-
Karasu Limanı’ndan Romanya’nın 
Köstence Limanı’na da ilk sefer 4 
Şubat’ta gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığın-
dan edindiği bilgiye göre, Ro-Ro ta-
şımacılığı, yükleme ve boşaltma hızı, 
gemilerin liman giderlerinin düşük 
olması, Ro-Ro gemilerinin yüksek 
seyir hızları, operasyon sürelerinin 
kısalığından dolayı daha fazla sefer 
yapılabilmesi, yüklerin müşterilere 
daha kısa sürede ulaşabilmesi, ge-
nelde düzenli seferler şeklinde ger-
çekleştirilmesi, lojistik planlamada 
sürprizlere açık olmaması sebebiyle 
önemli avantajlar taşıyor.

Lojistik şirketlerinin kar marjına 
direk etkisi bulunan Ro-Ro taşıma-
cılığı, araçların amortisman mali-
yetlerini düşürürken tamir ve bakım 
maliyetlerini azaltarak ömrünü uza-
tıyor. Ayrıca, yakıt maliyetlerinin a-
zalmasını sağlayan bu yöntem, farklı 
ülkelerdeki vize, sınır, gümrük ve 
bekleme sorunlarından kurtulmaya 
da imkan veriyor.

Direkt maliyetlerin dışında, kara 
yolu taşımacılığının sebep olduğu 
dolaylı ve dışsal maliyetler de Ro-Ro 
taşımacılığı sayesinde azalıyor.

Birçok ülke tarafından kara yolu 
taşıtları için ülkelerinden geçişlerde 
uygulanan kota nedeniyle ihracatçı-
ların artan lojistik taleplerinin karşı-
lanması için deniz yolu taşımacılığı 
en önemli alternatif durumunda 
bulunuyor. Bu kapsamda, Ro-Ro 
taşımacılığının yaygınlaştırılması, 
deniz yoluyla olan ihracatın toplam 
taşımalardaki payının artırılarak ih-
racatçılara önemli esneklik ve mali-
yet avantajı sağlıyor.

Birçok avantajı olan Ro-Ro taşı-
macılığının etkin kullanılması, olu-
şabilecek kara yolu trafiğinin deniz 
yoluna kaydırılması, ihracatın artı-
rılması ve ülke ekonomisine katkı 
sağlaması bakımından olumlu de-
ğerlendiriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığın-
ca desteklenen Ro-Ro taşımacılığı, 
kombine taşımacılığın en iyi uygula-
maları arasında yer alıyor.

Karasu’dan Köstence’ye
seferler başladı

Denizcilik Genel Müdürlüğü 
ile ilgili sektör paydaşlarının yap-
tığı kapsamlı çalışmaların netice-
sinde Sakarya’daki Karasu Limanı 
ile Romanya’nın Köstence Limanı 
arasında düzenli Ro-Ro/Pax hattı 
kurulması çalışmaları tamamlandı.

Söz konusu hatta ilk sefer, 4 Şu-
bat saat 00.45’te başlatıldı. İlk sefer 
44 araçla, 5 Şubat’taki ikinci sefer 39 
araçla, üçüncü sefer ise 7 Şubat’ta 49 
araçla yapıldı.

Gelecek dönem bu rakamların 100 
ila 150 tır/römorka çıkması hedefle-
niyor. Yaklaşık 12-15 saat sürmesi 
öngörülen seferler ile tarifeli Ro-Ro 
seferleri iki ülke arasında resmi olarak 
başladı. Söz konusu hattın, Kapıkule 
ile Hamzabeyli sınır kapılarındaki 
yoğunluğun azalması ve Anadolu ile 
Asya menşeli yüklerin Marmara Böl-
gesi trafiğine dahil edilmeden Sakar-
ya-Karasu üzerinden Avrupa pazarla-
rına aktarılması hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan’ın çabaları sonucu 
sektörden gelen yoğun talepler üze-
rine İzmir (Alsancak) Limanı da Ro-
Ro seferlerine yeniden açıldı. Alsan-
cak Limanı’ndan ilk Ro-Ro seferi ise 
7 Şubat Pazar günü İspanya’nın Tar-
ragona Limanı’na 117 araçla yapıldı. 
Bu seferlerle ihracatçılara Kuzey Af-
rika pazarına ulaşmada alternatif ula-
şım olanağı sağlanması planlanıyor.

İzmir’den Tarragona’ya İlk Ro-Ro Seferi Yapıldı
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faaliyetleri hiç kesinti yaşa-
madan sürdü. Herkese maske, 
tıbbi ekipman, ilaç götürüldü. 
Kargo operasyonları salgınla 
savaşta gerçekten çok önemli 
bir rol üstlendi. O anda çok 
ihtiyaç duyulan tıbbi malze-
melerin hızlıca taşınması ge-
rekiyordu. Hızlı bir şekilde 
tıbbi ekipmanların tedarik 
edilmesi çok önemli hale gel-
di. Turkish Cargo da 2020’de 
tıbbi tedarik hacmi açısından 
dünyanın en önemli hava ta-
şımacılığı şirketlerinden birisi 
haline geldi” dedi.

Aycı, bu süreçte yolcu 
uçaklarını da kargo uçağı ola-
rak kullandıklarını ve 25 hava 
kargo uçağının yanına 50 yol-
cu uçağının da katıldığını be-
lirterek, “Bunları kargo uçağı 
haline getirdik. Bu şekilde 
kargo kapasitemiz epey arttı. 
Dünyadaki en önemli 5 hava 
kargo taşımacılık şirketi içeri-
sine girdik” diye konuştu.

Şirketin geçen yıl sağladığı 
başarıların öneminden bahse-

TURKISH Cargo tarafın-
dan hava kargo sektörünün 
nabzını tutan profesyoneller 
arasında fikir alışverişi ya-
pılması, dijitalleşme, aşı ta-
şımacılığı ve hava kargonun 
geleceği gibi önemli gün-
demlerin konuşulması ama-
cıyla hayata geçirilen “Cargo 
Talks” isimli çevrim içi semi-
nerlerin ilki düzenlendi.

Programın açılışında ko-
nuşan THY Yönetim Kuru-
lu ve İcra Komitesi Başkanı 
İlker Aycı, salgının kontrol 
altına alınabilmesi için hava 
yolu şirketlerinin aldığı ön-
lemlerden bahsederek, 127 
ülkeye uçuşlar gerçekleştiren, 
320’den fazla uluslararası gü-
zergaha uçan bir şirket olarak 
THY’nin bu süreçte çok hızlı 
kararlar aldığını anlattı.

Aycı, bu süreçte personel-
lerini korumak için acil plan 
hayata geçirdiklerini kayde-
derek, “Gelirlerimizde ciddi 
azalma yaşanmasına rağmen 
personellerimizi çıkarmadık. 
Endüstrideki birçok işlet-
menin aksine THY’de işten 
çıkarma yaşanmadı, 60 bin 
çalışanımızı muhafaza ettik.” 
diye konuştu.

Salgının ilk döneminde 
geçiş sürecini hızlı bir şekil-
de gerçekleştirdiklerini, yarı 
zamanlı ve uzaktan çalışma 
sistemine geçtiklerini ifade 
eden Aycı, havacılık sektörü 

açıldıkça misafirlerini koru-
mak için ellerinden gelen her 
şeyi yaptıklarını, hem yerde 
hem de havada ekstra hijyen 
önlemleri aldıklarını bildirdi.

Aycı, bütün çabalar saye-
sinde Havayolu Yolcu De-
neyimi Derneği (APEX) ile 
“SimpliFlying” tarafından 
yapılan değerlendirmede 
sağlık ve güvenlik kategori-
sinde en yüksek seviye olan 
“Diamond” statüsünü aldık-
larını anımsattı.

Aycı, çalışanların gösterdi-
ği özgüven sayesinde 2020’yi 
Avrupa’da en çok iş yapan ağ 
olarak bitirdiklerini ve dün-
yada da ilk 5 şirket arasına 
girdiklerini vurguladı.
Aycı: “Dünyadaki en önemli 

5 hava kargo taşımacılık 
şirketi içerisine girdik”
Turkish Cargo’nun salgın 

sürecinde muhteşem bir ba-
şarı elde ettiğinin altını çizen 
İlker Aycı, “Salgının ilk döne-
minde bütün hava trafiği dur-
muşken Turkish Cargo’nun 

Özen: “Dünyanın her yerine 
50 bin ton sağlık ürünü, 

medikal ekipman taşıdık”
THY Kargodan Sorum-

lu Genel Müdür Yardımcısı 
Turhan Özen ise geçen yıl 2 
bin 900 kargo taşıma seferi 
gerçekleştirdiklerini belirte-
rek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Salgının başından itibaren 
dünyanın her yerine 50 bin 
ton sağlık ürünü, medikal 
ekipman taşıdık. Kasım ve 
aralıkta aşı şirketlerinden 
güzel haberler gelmeye baş-
ladıkça dünya çapında aşılan-
ma süreçleri de başladı. Bizim 
beklentilerimize göre, aşı 
üretimi bu yıl boyunca arta-
cak ve dolayısıyla hava kargo 
endüstrisi de dünya çapında 
ikinci kez son derece önemli 
bir rol üstlenecek.”

Özen, halihazırda dün-
ya çapında bir günde 30-40 

milyon doz Kovid-19 aşısını 
taşıma kapasitesine sahip ol-
duklarının altını çizerek, ilaç 
taşımalarında küresel piyasa 
paylarını yüzde 7,5’e yükselt-
tiklerini, bu açıdan dünyada 

en aktif taşıyıcılar arasına gir-
diklerini söyledi.

Bu yıl boyunca da tüm 
güçleriyle aşılama süreçleri-
ne destek verme konusunda 
son derece kararlı oldukları-
nı vurgulayan Özen, şu bil-
gileri verdi: “Freight Tonne 
Kilometres (FTK) açısından 
Uluslararası Hava Taşımacı-
lığı Birliği (IATA) üyesi olan 
havayolları arasında 2015’te 
piyasa payımız 1,8’di ve 22. 
sıradaydık. Sadece 6 sene içe-
risinde FTK değerimizi 3 ka-
tına çıkardık, piyasa payımızı 
da 4,7’ye yükselttik. Salgının 
zirvesinde piyasa payımız 
yüzde 5’e yükseldi. Haliha-
zırda dünya çapındaki her 20 
kargodan birini artık Turkish 
Cargo olarak biz taşıyoruz. 
Müşterilerimizi yaptığımız 

işin merkezine koyuyor, on-
ların en güvenilir iş ortağı 
olmaya gayret ediyoruz. Önü-
müzdeki dönemde dünyadaki 
3 en büyük taşıyıcıdan biri 
olmak istiyoruz.”

den Aycı, “Küresel pazar payı-
mız dünyadaki pazar payının 
yüzde 5’ine tekabül ediyor. 
Yani 1,5 milyon tona denk 
geliyor. Bu performansımız 
sayesinde AirCargo News 
Awards 2020’de, Avrupa’nın 
en iyi hava kargo markası se-
çildik” diye konuştu.

Aycı, Turkish Cargo’nun 
iddialı bir hava taşımacılığı 
şirketi haline geldiğini kay-
dederek, şu bilgileri verdi: 
“Turkish Cargo’da daha da 
büyümeyi amaçlıyoruz. Ya-
kın zamanda Turkish Cargo 
tamamen kendinden menkul 
bir iştirak haline gelecek. Ar-
tık bir alt marka olmayacak. 
İstanbul Havalimanı’nda da 
devasa bir terminalimiz ola-
cak. Bahar ayında bunun da 
açılmasını bekliyoruz. Olduk-
ça üst düzey teknolojiye sahip 
bu terminalimiz yıllık 4 mil-
yon tonluk kargoyu taşıyabi-
lecek. Havacılık sektöründeki 
kötü yılda sağladığımız bu ba-
şarılarda amacımız uluslarara-
sı tedarik zincirinde bir köprü 
işlevi görmek. Turkish Cargo 
hem tıbbi malzeme hem taze 
gıda hem de canlı hayvan taşı-
ma sertifikalarına sahip ilk ha-
va kargo firması oldu. Turkish 
Cargo’nun bu başarısı salgın 
sonrasında da sürecek. Ama-
cımız; dünyanın en iyi 3 hava 
kargo şirketi arasında girmek” 
açıklamasında bulundu.

‘Cargo Talks’ta Hava Kargo
Sektörünün Geleceği Konuşuldu

Turkish Cargo’nun, 10 
Şubat’ta düzenlenen 
“Cargo Talks’’ 
etkinliğinde hava 
kargo sektörünün 
geleceği konuşuldu. 

TÜM zorluklara ve kısıt-
lara ragmen 2020 yılı bo-
yunca operasyonlarına ve 
iş süreçlerine 7/24 devam 
eden Turkish Cargo, Singa-
pur merkezli olan Payload 
Asia’da ‘Yılın Hava Kargo 
Taşıyıcısı’ seçilerek başarı 
karnesine bir ödül daha ek-
lemiş oldu.

Küresel pandemi nede-
niyle dijital platform üze-

rinden 22 Ocak’ta gerçek-
leştirilen ödül törenine, 
60’tan fazla sektör profes-
yoneli, havayolları temsil-
cileri, kargo taşıyıcıları, BT 
sağlayıcıları, ekspres opera-
tör temsilcileri katıldı ve 15 

kategoride verilen ödüller 
sahiplerini buldu.

Ödül etkinliğinde kaza-
nanlar kalite, yenilik, ve-
rimlilik, hız, güvenilirlik 
ve vizyon gibi kriterler esas 
alınarak, tedarik zinciri 
uzmanları tarafından ger-
çekleşen oylama sonu-

cunda belirleniyor ve hava 
kargo sektörünü geliştirme-
ye yardımcı olan yenilikçi 
ürünler, hizmetler veya ope-
rasyonlar sunan tüm sektöre 
açık olarak gerçekleşiyor.

Ödül ile ilgili görüş be-
lirten Türk Hava Yolları 
(Kargo) Genel Müdür Yar-
dımcısı Turhan Özen; ‘’Bu 
değerli ödül ve yıl boyunca 
almış olduğumuz global 

nitelikli ödüller, hizmet 
kalitemize, operasyonel 
mükemmelliğe, yenilikçi 
ve müşteri beklentilerini 
aşmaya yönelik standart-

larımıza ve sürdürülebilir 
başarılarımıza işaret eden 
önemli bir kilometer taşıdır. 
Küresel anlamda en geniş 
uçuş ağına sahi olan mar-
kamız, kurduğu hava kargo 
köprüleri ile çok önemli 
taşımalar gerçekleştirmeye 
devam edecektir. Turkish 
Cargo kullandığı ve geliş-
tirdiği yeni teknolojiler, 
inovatif yaklaşımlar ile daha 
etkin çözümler üretmekte 
ve zorlu pandemi sürecinde 
de başarısını sürdürmekte-
dir.’’ dedi.

Dünyanın en geniş direkt 

kargo uçağı ağına sahip hava 
kargo markası olan Turkish 
Cargo, 96’sı direkt kargo 
olan 300’den fazla destinas-
yona ulaşıyor ve global ağın-
da yer alan müşterilerine 
7/24 hizmet sağlamaya de-
vam ediyor. Başarılı marka, 
geniş hizmet yelpazesini ve 
operasyonel kabiliyetleri-
ni, Türkiye’nin eşsiz coğrafi 
avantajlarıyla birleştirerek 
her geçen gün başarı çıtasını 
yükseltmeye devam ederek, 
2023 yılında dünyanın ilk 
beş hava kargo markası ara-
sında yer almayı hedefliyor.

Turkish Cargo ‘Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı’ Seçildi
Turkish Cargo, 7’ncisi dijital olarak 
gerçekleştirilen Payload Asia Awards 2020’de, 
‘Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı’ seçildi ve ‘‘Overall 
Carrier Of Year’ ödülüne layık görüldü.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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PANDEMI sürecinde ticari 
ürünlerin yanı sıra dünyanın 
ihtiyaç duyduğu tüm medikal 
ekipmanları, ilaçları ve aşıları 
özenle taşıyan Turkish Cargo 
ortaya koyduğu başarılı per-
formans ile Türkiye’nin top-
lam ihracatında önemli bir 
paya sahip oldu. Hava kargo 
markası, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) iş birliğinde 
Türkiye’nin ihracat seferberli-
ğine desteğini bu zor dönemde 
de sürdürdü. TİM ve Turkish 
Cargo arasında Aralık 2020’de 
yapılan anlaşma kapsamın-
da, Türk İhraçatçısı açısından 

stratejik öneme sahip 28 des-
tinasyon için 50 bin tonluk ek 
kapasite ve yüzde 30’a varan in-
dirimler yapılarak, Türkiye’nin 
ihracat seferberliğine ciddi kat-
kılar sağlandı.

Kampanyanın sadece ara-
lık ayı raporlarına göre ihracat 
pazarının ilgili hatlarında ta-
şınan kargo miktarında yüzde 
47 gibi planlananın çok üze-
rinde bir büyüme gerçekleşir-
ken, 400 milyon dolara yakın 
tutarda yüksek katma değerli 
ürün ihracatı gerçekleştirildi. 
Türk İhracatçısı için katma 
değeri yüksek olan bu değerli 

kampanyanın kapsamı genişle-
tilerek mart ayı sonuna kadar 
devam ettirilmesi kararı alındı. 
İhracatın Türkiye için büyük 
önem taşıdığına değinen Türk 
Hava Yolları Yönetim Kurulu 
ve İcra Komitesi Başkanı İlker 
Aycı; “Bayrak taşıyıcı marka 
olarak, ülkemizin ihracatına 
destek olmayı sürdürüyor ve 
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile 
değerli iş birliklerimize devam 
ediyoruz. Bu kapsamda geç-
tiğimiz üç yıl içinde Turkish 
Cargo’nun ihracatçılara özel 
çözümleri sayesinde hava kar-
go ile ihraç edilen çeşitli ürün 
guruplarında (yaş meyve, su ü-
rünleri, tekstil, otomotiv ürün-

leri, ilaç gibi) yüzde 40’lardan 
yüzde 105’lere varan ihracat 
artışları sağlandı. 

Yani hava kargo taşımacılığı 
ekonomik anlamda ülkemize 
ciddi şekilde katma değer sağlı-
yor, örneğin diğer taşıma mod-
larında yer alan ortalama ürün 
değerine göre, hava kargo taşı-
malarında 50 kat daha değerli 
ürünler yer alıyor. Katma de-
ğeri çok yüksek olan bu önemli 
pazarda, dünyanın en geniş u-
çuş ağına sahip markası olarak, 
ihracatçılarımızın lojistik çö-
zümlerinin önemli bir parçası 
oluyor, bu değerli misyonun bi-
linci ve motivasyonuyla müşte-
ri odaklı hizmet kalitemizi her 

PEGASUS Hava Yolları, ilk 
tahvil ihracına 8-9 Şubat 2021 
tarihlerinde 365 gün vade ve 
değişken faizli 150 milyon TL 
tutar ile piyasaya çıktı. Aracı-
lığını Ünlü & Co’nun yaptığı 
tahvil ihracına gelen yüksek 
talep doğrultusunda, Pegasus 
Hava Yolları piyasaya çıktığı ih-
raç tutarını artırarak 260 mil-
yon TL ile tamamladı. Pegasus 
Hava Yolları’nın ilk Türk lirası 
cinsi tahvil ihracı, piyasalardaki 
doğru fırsat penceresini yakala-
yan sayılı ihraçlardan biri ola-
rak rekabetçi bir fiyatlama ve 
kaliteli talep kompozisyonu ile 
başarılı bir şekilde sonuçlandı, 
yatırımcı bazının Pegasus Ha-
va Yolları’na olan güvenini ve 
Ünlü & Co’nun borç sermaye 
piyasalarındaki başarısını orta-
ya koydu.

Pegasus Hava Yolları Finans 
Genel Müdür Yardımcısı Bar-
baros Kubatoğlu konuyla ilgili 
şunları söyledi: “Pegasus Hava 
Yolları olarak, 2005 yılından bu 
yana Türkiye’de liderliğini sür-
dürdüğümüz ‘düşük maliyetli 
havayolu modeli’ ile misafirleri-
mize uygun fiyatlı hava yolu u-
laşımını genç filomuz ve yüksek 
zamanında kalkış oranlarımızla 
sunmaya devam ediyoruz. 
Dünyada hız kazanan korona-

geçen gün geliştiriyoruz. Ül-
kemiz ihracatçısının en büyük 
destekçisi olarak Türkiye’nin 
ürettiği emeği, dünyanın dört 
bir yanına ulaştırmanın haklı 
gururunu yaşıyoruz.’’ dedi. 

Adana ve Osmaniye’den 
Japonya’ya Matsutake Mantarı 
Taşıyor Turkish Cargo ihraca-
ta olan katkısını sadece yüksek 
teknolojili ve katma değerli 
taşımalar ile değil, ürün ayırt 
etmeksizin gerçekleştiriyor. 
Hava kargo markası, Adana 
ve Osmaniye’nin dağlarında 
yetişen, Japonya’da ormanların 
doğal tıbbı olarak kabul edilen 
Matsutake mantarlarını, ilk 
günkü tazeliğinde Asya ülkele-

virüs aşılama işlemlerinin ar-
dından, seyahat talebinin ivme 
kazanmasını ve kısa sürede tek-
rar olumlu bir noktaya ulaşma-
sını bekliyoruz. İhracımıza olan 
yatırımcı ilgisinin de bunu des-
teklediğini görüyoruz. İhracı 
gerçekleştirirken hem yatırımcı 
ve fonlama tabanının çeşitlen-
dirilmesinde yararlanmak, hem 
de stratejik olarak değerlendir-
diğimiz ve Türk şirketleri için 
önemli bir finansman seçeneği 
haline gelen tahvil piyasalarına 
girişimizi yaparak örnek teşkil 
etmek istedik.”

Yılın ilk tahvil ihraçlarından 
biri olma özelliğini de taşıyan 
bu işlemin başarı ile sonuçlan-
masının, 2021 yılının hareketli 
bir yıl olacağına işaret ettiğini 

rine ulaştırırken; birçok bitki i-
çin harika pollinatör (polen ta-
şıyıcısı) olan Bombus Arılarını, 
Antalya’dan alıp dünyanın bir 
başka noktasına taşıyor. Toros 
Dağı yaylalarında yetişen ve sa-
bahın ilk ışıklarında toplanan 
Türk kirazları, Turkish Cargo 
tarafından 3 saatten kısa bir sü-
re içinde Norveç’e taşınıyor ve 
ülke genelinde 2000’den fazla 
markette tüketime sunuluyor. 
Chester türü Türk böğürtlen-
leri Dubai, Cidde, Riyad ve 
Hong Kong’a taşınıyor, giderek 
daha önemli bir ihracat ürünü 
olan incirler, Avrupa ve Asya 
ülkelerine raf ömürleri özenle 
korunarak ulaştırılıyor. 

belirten Ünlü & Co Yönetici 
Direktörü Ayşe Akkın, “Önce-
likle Pegasus Hava Yolları’nın 
tahvil piyasasında örnek teşkil 
edecek nitelikteki bu önemli 
ihracını yatırımcılara ulaştır-
maktan gurur duyuyoruz. Son 
derece yüksek seviyede talep 
gören ve tutarı 260 milyon 
TL’de kestiğimiz ihracın başarı-
sında, Pegasus Hava Yolları’nın 
piyasadaki güçlü konumu ile 
birlikte efektif bir pazarlama ve 
doğru zamanlama stratejisi de 
önemli rol oynadı. Bu ihraç ile 
Pegasus’un tahvil piyasalarında 
devamlılığını sağlamayı ve ge-
lecek ihraçlar için de doğru bir 
başlangıç yapmayı hedefledik.”

Pandeminin etkisiyle 2020 
yılında ertelenen birçok tah-
vil, halka arz, birleşme, satın 
alma ve diğer sermaye piyasası 
işleminin 2021 yılına kaldığına 
işaret eden Ayşe Akkın, “Zor-
lu geçen 2020 yılına rağmen 
Pegasus Hava Yolları’nın ihra-
cına da gelen güçlü talep, piya-
saların geleceğe dair algısının 
pozitife dönmeye başladığını 
gösteriyor. Biz de Ünlü & Co 
olarak sadece Türkiye’nin değil 
bölgesinin de lider yatırım hiz-
metleri ve varlık yönetim gru-
bu olarak çalışmalarımıza aynı 
hızla devam edeceğiz” dedi. 

Turkish Cargo İle İhracat Katlanıyor Türk Hava Yolları 
Yönetim Kurulu 
ve İcra Komitesi 
Başkanı İlker Aycı, 
TİM üyelerinin son 
üç yılda Turkish 
Cargo’nun katkısıyla 
yüzde 40’tan 
yüzde 105’e kadar 
ihracat artışları 
gerçekleştirdiğini 
vurguladı. 

Emirates Temassız Yolculuk 
Deneyimini Geliştiriyor

Pegasus Hava Yolları’nın
İlk Tahvil İhracı Başarıyla 
GerçekleştirildiEmirates geçen yıl Eylül ayında uygulamaya başladığı Dubai 

Uluslararası Havalimanı’ndaki (DXB) self check-in ve valiz bırakma 
özelliği olan kioskları şimdi temassız hale getirerek Dubai’den 
seyahat eden yolcular için temassız yolculuğu geliştiriyor.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı

VALIZ bırakma özellikli 32 
makine ve 16 self check-in 
kiosku ekranlara dokunma-
dan kişisel mobil cihazlarla 
tamamen kontrol edilebiliyor 
olmasıyla güvenli ve rahat bir 
havalimanı deneyimi sağlı-
yor. Kiosklar yolcuların kayıt 
yapmalarına, biniş kartlarını 
almalarına, uçaktaki koltuk-
larını seçmelerine ve valiz-
lerini bırakmalarına olanak 
sağlıyor. Yolcuların doğrudan 
kiosklarda ilave bagaj hakkı 
gibi ek satın almalar yapmala-
rına olanak sağlamak için yeni 
hizmetler de eklenmiştir.

Terminal 3’teki Ekonomi 
c h e c k- i n 
a l a n ı n a 

y e r -
l e ş -

ti-

rilen self check-in kioskları, 
yoğun saatler sırasında yol-
cuların bekleme süresini a-
zaltmak için Emirates check-
in personelinin hizmet 
verdiği kontuarları tamam-
lıyor ve Dubai’deki yolculuk 
deneyimi iyileştiriyor. Hiz-
met şu anda, ek gereklilikleri 
nedeniyle ABD, Kanada, 
Çin, Hindistan ve Hong 
Kong   haricindeki tüm 
uçuş noktalarına seyahat 
eden yolcuların kullanımına 
açıktır. First ve Business sınıf 
check-in alanı için de daha 
fazla kiosk planlanıyor.

Emirates, yolcuları için 
temassız yolculuk yarat-
mada hiçbir çabadan ka-
çınmadı. Yolcular ayrıca 

DXB’deki işlemlerini hızlıca 
tamamlamak için entegre 
biyometrik yolu kullanmayı 
da tercih edebilirler. Emi-
rates yolcuları en son yüz 
biyometrik teknolojisini 
kullanarak uçuşları için kay-
dolabiliyor, pasaport kontrol 
formalitelerini tamamlaya-
biliyor, Emirates Dinlen-
me Salonu’na girebiliyor ve 
uçaklarına binebiliyorlar.

Akıllı temassız deneyim, 
yolcuların Wi-Fi paketi satın 
almasına gerek kalmadan, 
Emirates uygulamasının i-
çindeki dijital menülere hem 
çevrimiçi hem çevrimdışı 
olarak kişisel cihazlarından 
erişebilmesi ile uçakta da de-
vam ediyor. 

Pegasus Hava Yolları Finans 
Genel Müdür Yardımcısı

Barbaros Kubatoğlu
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liderliği hedefliyoruz” dedi. 
Mercedes-Benz Türk Ak-

saray Kamyon Fabrikası’nda 
üretilen Yeni Actros, Şubat 
2020 itibarıyla Türkiye pa-
zarında satışa sunulmaya 
başlandı. Yeni Actros çekici 
ailesi; yakıt ekonomisi, tek-
noloji, güvenlik ve konfor 
odaklı yapılan standart dona-
nım değişiklikleri ile pazarda 
ön plana çıkmayı sürdürüyor. 
Yapılan değişiklikler sonucu 
araçların motor güçleri ve 
performansları artırılırken; 
sahip oldukları MirrorCam 
ve Öngörülü Sürüş Sistemi 
gibi donanımları, Economy/
Power sürüş programı ve op-
timize edilmiş arka aks tahvil 
oranları ile yakıt ekonomisi 
sağlanıyor. Aktif Fren Asista-
nı 5, LED Gündüz Sürüş Farı 

ve Elektronik Park Freni tüm 
Yeni Actros çekici ailesinde 
standart olarak sunuluyor.

Yeni Actros’ta gelenek-
sel yan aynaların yerini alan 
MirrorCam teknolojisi, seri 
üretim kamyonlarda dünyada 

TÜRKIYE’DEKI faaliyet-
lerine 1967 yılında başlayan 
Mercedes-Benz Türk, 2020 
yılını kamyon ürün grubun-
da bir kez daha başarılarla 
tamamladı. Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda 285 bininci 
kamyonunu geçtiğimiz yıl 
ekim ayında banttan indi-
ren Mercedes-Benz Türk, 
Türkiye’de ürettiği kamyon-
ların ihracatından elde ettiği 
gelir ile ülke ekonomisine 
katkısını aralıksız sürdürdü. 

Mercedes-Benz Türk Kam-
yon Pazarlama ve Satış Direk-
törü Alper Kurt; “Mart ayında 
etkilerini hissetmeye başladı-
ğımız pandemi sebebiyle farklı 
koşullarda tamamladığımız 
2020 yılında, Türkiye iç pa-
zarında kamyon satışlarımızı 
2019 yılına göre yüzde 141 art-
tırarak 6 bin 932 adede ulaştık 
ve bir kez daha Türkiye kam-
yon pazarının lideri olduk. 
Türkiye’deki her 10 kamyon-
dan 6’sını üreten Mercedes-
Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikamız; üretimiyle, istih-
damıyla, Ar-Ge faaliyetleri ve 
ihracatı ile Türkiye’nin eko-
nomik ve sosyal kalkınması-
na önemli katkılar sağlamayı 
sürdürdü. Şirketimiz, 2020 
yılında Türkiye’den ihraç edi-
len her 10 kamyondan 8’inin 
üretimine de imza attı. Pande-
mi döneminde müşterilerimi-
ze kesintisiz hizmet sağlamak 
amacıyla satış sonrası servis 
ağımız 7 gün 24 saat hizmet 
verdi. Bütün bu başarılara 
ulaşmamızda her koşulda ba-
şarılı ve özverili çalışmalarını 
sürdüren ekibimizin katkısı 
büyük” dedi.

Alper Kurt; “Kamu banka-
larından yerli üretim araçlara 
özel kredi desteğinin etki-
siyle hareketlenen kamyon 
pazarında, ithal araçlarımız 
için de sağladığımız kredi 
destekleriyle müşterilerimi-
zin beklentilerini karşıladık. 
Aralık 2019’da ‘Hepsi bir. 
O benzersiz’ sloganıyla Tür-
kiye lansmanını gerçekleş-
tirdiğimiz yeni Actros, kısa 
sürede pazarın odak noktası 
oldu. Yıl boyunca kamyon 
teslimatlarımızı aralıksız sür-
dürdük. Eylül ayında Hüner 
Grup’a 300 adetlik kamyon 
teslimatı gerçekleştirerek 
2020’nin en büyük kamyon 
teslimatına imza attık. Hem 
özel hem de kamu alanında 
gerçekleştirdiğimiz kamyon 
teslimatları sonucunda, ge-

lenekselleşen kamyon pazarı 
liderliğimizi 2020’de de de-
vam ettirdik. 2021 yılında 
tüm modellerimizde yenilik-
ler sunarak, müşterilerimizin 
beklentilerini en kapsamlı 
şekilde karşılayarak, bu yıl da 

da, Yeni Actrosroadshow 
ekibi toplamda 6 farklı şe-
hirde 7 lokasyonda müşteri-
leri ile buluştu. Milyonlarca 
kilometrelik zorlu testleri 
ardında bırakarak yollarla 
buluşan Yeni Actros çekici-
ler, roadshow kapsamında 4 
bin kilometre daha yol kat 
ederek kendilerini bir kez 
daha kanıtladılar.

Pandemi nedeniyle Yeni 
Actros çekici ailesinin eğitim-
leri bütünsel bir eğitim mo-
deli geliştirilerek hem fiziksel 
hem de online platformlarda 
gerçekleştirildi. Tüm yıl de-
vam eden uygulama eğitimle-
ri ve Nisan ayı itibarıyla dev-
reye alınan online eğitimler 
ile tüm Mercedes-Benz Türk 
kamyon yetkili servislerinin 
aracı deneyimlemesi sağlan-
dı. Tüm tedbirlerin alındığı 
fiziksel eğitimlerde 7 farklı 
lokasyonda yaklaşık 140 bayi 
çalışanı eğitim aldı. Pandemi 
ile bu yeni eğitim konseptine 
hızlıca geçilip uygulamada da 
başarılı sonuçlar alındı. Pan-
demi bittikten sonra da yük-
sek verim alınan bu eğitim 
sisteminin devam edilmesine 
karar verildi. 

Mercedes-Benz, 
kamyon ürün grubunda 

2021 yeniliklerini 
sunmaya başlıyor

Mercedes-Benz Türk, 
2021 yılı için Actros, Arocs 
ve Atego’dan oluşan çekici, 
inşaat ve kargo-dağıtım grup-

larında yeni modellerinin 
üretimine ve satışına başlıyor. 
Mercedes-Benz Türk, yeni 
nesil kamyonları ile güvenlik, 
konfor ve 2. El değerinin ko-
runması anlamında hem filo 
müşterilerinin hem de birey-
sel kullanıcıların ilk tercihi 
olmayı sürdürecek. 

Mercedes-Benz’in Premi-
um segmentte başarı yakala-
dığı Actros 1851 çekicilerin 
kapsamı da 2021 yılında da-
ha da zenginleştirildi. Yeni 
Actros 1851 Plus paketi ile 
bu segmentte daha yüksek 
donanım beklentisine sahip 
müşterilere hitap edilirken, 
bir diğer yenilik olan Act-
ros 1842 LS ile, odağında 
ilk yatırım maliyeti bulunan 
yurtiçi taşımacılık müşteri-
lerine hitap eden bir seçenek 
olarak Mercedes-Benz port-
föyüne eklendi.

Mercedes-Benz Arocs, 
2021 yılı için çok kapsamlı 
yenilikler barındırıyor. Mev-
cut modellerde yeni opsiyon 
ve paketler sunulmaya başla-
nırken yeni serilerin lansma-
nı da 2021 yılında markanın 
gücüne güç katacak. İnşaat 
kamyon grubunun en güçlü 
modellerinden Mercedes-
Benz Arocs 8x4 Damper 
Serisi kamyonlar ve beton 
pompası üst yapısına uygun 
çift çeker Arocs kamyonların 
motor güçleri artırıldı. Beton 
mikserisegmentinde ise yeni 
Arocs 3740 aileye katıldı.

bir ilk olma özelliğini taşıyor. 
MirrorCam; kamyonlarda 
alışılagelmiş aynaların yeri-
ne, aracın iki yanına monte 
edilen aerodinamik tasarıma 
sahip kameralardan ve kabin 
içerisinde yer alan A sütunla-
rına entegre 15,2 inçlik (38,6 
cm) ekranlardan oluşuyor. 
Geniş açılı kameralar ve yük-
sek çözünürlüklü ekranlar, 
aynalara kıyasla çok daha ge-
niş bir görüş alanı sunuyor. 

Yolun topoğrafyasını 
önceden algılayarak aracın 
hızını ve vites geçişlerini 
hassas bir şekilde ayarlayan 
Öngörülü Sürüş Sistemi ise; 
otoyollarda, şehirler arası ve 
şehir içi yollarda yüzde 5’e 
varan yakıt tasarrufu sağlı-
yor. Sistem ayrıca gereksiz 
fren, hızlanma ve hatta vites 
değişiminin de önüne geçi-
yor. Farklı motor güçlerinde 
tasarruflu ve güvenilir Euro 
6 motor seçenekleri, Eco-
nomy/Power sürüş programı 
sunan Powershift 3 şanzıma-
nı ve optimize edilmiş arka 
aks tahvil oranları da Yeni 
Actros’un yakıt ekonomisine 
katkı sağlayan diğer özellikle-
ri arasında yer alıyor.

Roadshow ile Yeni Actros 
müşterileri ile buluştu
Mercedes-Benz Türk ta-

rafından Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda üretilen Yeni 
Actros çekiciler Türkiye’nin 
farklı bölgelerini ziyaret etti. 
Bir ay süren Türkiye turun-

Mercedes-Benz 
Kamyon Ürün Grubunda 
2021 Yeniliklerini Sundu
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Mercedes-Benz’in Arocs, Actros ve Atego modelleri, 2021 yılı 
için kapsamlı yenilikler sunarak pazarın her segmentinde 
değişen müşteri beklentilerine karşılık vermeye devam ediyor.

AĞIR ticari sektöründe ge-
rek mühendislik tecrübesi 
gerekse de 60 yıllık mirası 
ile öne çıkan Ford Trucks, 
uluslararası ödüllü çekicisi 
F-Max ile önemli başarı-
lara imza atmaya devam 
ediyor. Ford Trucks F-Max, 
Ağır Ticari Araçlar Derneği 
(TAİD) verilerine göre bu-
lunduğu segmentte en fazla 
tercih edilen çekici modeli 
olmayı başardı. 

2020 yılını büyük başa-
rılarla geride bırakan Ford 
Trucks, F-Max’in başarısı 
ve müşterilerden gelen yo-
ğun taleple çekici tarafında 

önemli bir yükselişe imza 
attı. Çekici segmentindeki 
pazar payını 2017 yılından 
bu yana yaklaşık 3 katına 
çıkarmayı başaran marka, 
2020 yılı sonunda çekici 
segmentindeki pazar payı-
nı yüzde 25,5’e yükseltti. 
Türkiye ile birlikte tüm u-
luslararası bölgelerde pazar 
payını artırdı. 2020 yılında 
yeni bir rekor kırarak Tür-
kiye ağır ticari pazarında 
yüzde 31,7 paya ulaşan Ford 
Trucks’ın bu başarısında 
büyük rol oynayan F-Max, 
2020’de kendi segmentinde 
Türkiye’nin çok tercih edi-

len çekici modeli unvanına 
sahip oldu. 

2017 yılından bu yana pa-
zar payını yaklaşık 3 kat ar-
tıran Ford Trucks’ın bu ba-
şarısında büyük rol oynayan 
F-Max, 2020 yılında bir ilki 
daha gerçekleştirerek, kendi 
segmentinde Türkiye’nin 
en çok tercih edilen çekici 
modeli oldu. Bu doğrultu-
da 2021 yılını avantajlı bir 
kampanya ile karşılayan 
Ford Trucks’ın en büyüğü 
F-Max, şimdi 500 bin TL 
krediye, 36 ay vadeli, yüzde 
0,89 çok özel faiz oranı ile 
müşterileri bekliyor.

F-Max 2020 Yılında En Çok Tercih Edilen Çekici Oldu
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THE 1000 PunkteTest  veE-
uropean Truck Challange ağır 
ticari araçlar için uzun zaman-
dır düzenlenen karşılaştırmalı 
test sürüşleri arasında yer alı-
yor.  Scania, 540 S ile katıldığı 
bu mücadeleden en yüksek pu-
anla ayrıldı. 

Almanya haricinde 
Avrupa’nın diğer ülkelerinden 
de uzman gazetecilerin katılı-
mı ile Alman ekonomi ve ticari 
araç dergileri tarafından dü-
zenlenen test sürüşlerinde sü-
rücü ortamı, uyku konforu ve 
gürültü seviyeleri gibi kabine 
ilişkin özelliklerin yanı sıra yol 
tutuşu, vites değiştirme ve ser-
vis kolaylığı gibi diğer başlıklar 

THERMO King, Avrupa Bir-
liği Parlamentosu tarafından 
yürürlüğe alınan yeni emisyon 
mevzuatına tam uyumlu üni-
telerini müşterilerine sunuyor.

Soğuk taşımacılık sektörün-

DAF Trucks, 2020 yılında kü-
resel ticari araç üreticisi konu-
munu güçlendirdi. Avrupa ağır 
hizmet (16 ton üzeri) segmen-
tindeki pazar payı yüzde 16,3’e 
yükseldi. Yeni nesil kamyonlar 
Tayvan ve Brezilya’da tanıtıldı. 
Sıfır emisyonlu CF Electric’in 
üretimi duyurularak DAF’ın 
çevre duyarlılığı alanındaki li-
derliğini ortaya koydu.

2020 yılında DAF, 230 bin 
400 araçlık toplam Avrupa ağır 
hizmet pazarında 37 bin 580 
kamyon tescil ettirerek şirket ta-
rihinde ikinci en iyi başarı olan 
yüzde 16,3 oranında (2019’da 
yüzde 16,2) pazar payı elde etti. 
Avrupa orta hizmet segmen-
tindeki (6 ila 16 ton) kamyon 
pazarında toplam 41.400 araç 
ile DAF’ın pazar payı yüzde 9,5 
(2019’da yüzde 9,7) oldu.

DAF, Hollanda (yüzde 
31,8), Birleşik Krallık (yüzde 
31,6), Polonya (yüzde 23,7), 
Macaristan (yüzde 27,9) ve 
Bulgaristan’da (yüzde 25,4) 
ağır hizmet pazarı liderliğini 
sürdürdü. Hollandalı kamyon 
üreticisi, Portekiz’de 2020 
pazar liderliğini de kazandı 
(yüzde 21,8). DAF, çekiciler 
bakımından Avrupa’da lider 
konumdadır ve Avrupa’nın en 
büyük iki pazarında (Almanya 
ve Fransa) ithal edilen birinci 
sıradaki markadır. Ağır hizmet 

da değerlendiriliyor. 
Ayrıca, Avrupalı ağır ticari 

araç markalarının davet edil-
diği karşılaştırmalı test sürüşü 
etkinliğinde, gerçek yakıt tü-
ketimini en yüksek doğrulukla 

de yeni emisyon mevzuatının 
yükümlülüklerini tam olarak 
yerine getiren ilk marka ol-
ma özelliğini taşıyan Thermo 
King, yakıt verimliliğini arttı-
ran tasarım değişiklikleri saye-

tipi sabit kasalı kamyonlar seg-
mentindeki pazar payı yüzde 
11,5’e yükseldi.

DAF geçtiğimiz yıl AB dı-
şında 5880 kamyon sattı ve ye-
ni nesil araçlarını Tayvan (Euro 
6), Brezilya’nın (Euro 5) yanı 
sıra Orta Doğu ve Afrika’da (E-
uro 3 ve 5) satışa sundu. Yerel 
olarak monte edilen 10 bininci 
kamyon, DAF’ın Avrupalı üre-
ticiler arasında ağır hizmet pa-
zarının lideri olduğu Tayvan’da 
teslim edildi. DAF aynı zaman-
da İsrail ve Beyaz Rusya’da da 
pazar lideridir.

DAF 2020 yılında dünya 
çapında otobüs, şehirler arası 
otobüs ve özel araç üreticile-
rine yaklaşık 2 bin PACCAR 
motor satışı yaptı.

Yönetim Kurulu üyesi ve Pa-
zarlama ve Satış sorumlusu Ric-
hard Zink, “2020 yılında rekor 
sayıda DAF MultiSupport O-
narım ve Bakım sözleşmesi sat-
tık, PACCAR Financial pazar 
payında rekor kırdık ve rekor 
sayıda DAF Used Trucks kam-
yonunu yeni sahiplerine teslim 
ettik. Hedefimiz lider pozisyo-
numuzu daha da güçlendirmek-
tir ve bu nedenle 1100’den fazla 
profesyonel bayi ve hizmet nok-
tasından oluşan ağımızı strate-
jik olarak genişletmek için ba-
yilerimizle birlikte çalışıyoruz. 
Örneğin geçen yıl bağımsız ba-

onaylamak için kalibre edilmiş 
yakıt ölçüm ekipmanları ile 
donatılmış çekiciler, farklı yol 
koşullarında 300 km’den fazla 
yol kat ediyor. Scania bu test-
lerde en yüksek ortalama hız ile 

sinde tüm kamyon ve treyler 
ürünlerini soğutma kapasitesi 
veya performansından ödün 
vermeden tam uyumlu hale 
getiriyor. Bu sayede Thermo 
King üniteleri ile Avrupa Birli-
ği üye ülkelerine hizmet veren 
müşterilerinin, emisyon ka-
nunlarına uyum sağlamış oldu-
ğundan emin oluyor.

Thermo King, PIEK ser-
tifikalı ekipmanlar sayesinde 
düşük emisyon bölgelerine de 

yilerimiz Avrupa, Güney Ame-
rika, Asya ve Afrika’da toplam 
45 yeni bayilik açtı” dedi.

Yanmalı motor teknoloji-
sinin sürekli olarak geliştiril-
mesinin yanı sıra DAF, şehir 
içi alanlarda daha düşük CO2 
emisyonlarını ve daha iyi hava 
kalitesini destekleyen akü ve 
hibrid ve elektrikli güç aktarma 
organları için en son tekno-
lojilere yatırım yapıyor. DAF 
müşterileri, şehir içinde sürüş sı-
rasında sıfır emisyonlu akü tek-
nolojisini kullanan ve bölgesel 
rotalar üzerinde temiz dizel mo-
torunu uygulayan CF Hybrid 
kamyonun avantajlarından ya-
rarlandı. DAF, 200 kilometre 
genişletilmiş elektrik menzili 
sunan yeni CF Electric kamyo-
nun üretileceğini duyurdu ve 
kısa bir süre önce 280 kilometre 
sıfır emisyon menziline sahip LF 
Electric’i piyasaya sürdü.

DAF, 2020 yılında 37 
bin 600’den fazla CF ve XF 
kamyon ile yaklaşık 9000 LF 
aracı üretti. Harry Wolters, 

en düşük yakıt tüketimi değe-
rine ulaşarak topladığı yüksek 
puanlarla sektöründeki öncü 
konumunu bir kez daha gözler 
önüne serdi.
Scania sürücüsüz kamyonları 

Isveç otoyollarında 
test edecek

Scania, teknoloji liderliğini 
ortaya koyduğu otonom sürüş 
projesi kapsamında İsveç’te 
Södertälje ve Jönköping şehir-
leri arasındaki E 4 otoyolunda 
sürücüsüz kamyonları test et-
me izni aldı. 

Otonom sürüş özelliğine 
sahip Scania araçları, Scania 
Transport Laboratuvarı ile tica-
ri hizmete girecek ve üretim o-

erişim imkanı sağlıyor.
Thermo King, yeni yönet-

melik gereği birçok ekipmanı 
kontrol etme ve gerektiğinde 
ek bakım yapma gibi zorlu sü-
reçler hakkında endişesi olan 
müşterilerine güven veriyor. 
2018’den beri kamyon ve trey-
ler ünitelerini NRMM Stage V 
ile uyumlu üretiyor ve Stage V 
sertifikalı GreenTech ™ motor-
lara sahip olduğunun garantisi-
ni veriyor. 

DAF Trucks President’a göre, 
“Avrupa’da kamyonlara yöne-
lik talep yılın ikinci yarısında 
Avrupa ekonomilerinin iyi-
leşmesiyle birlikte arttı. 2021 
Avrupa kamyon pazarının iyi-
leşmeye devam edeceği ve 250 
bin ile 280 bin kamyon aralı-
ğında olacağı tahmin ediliyor. 
Müşterilerimize üstün kalite, 
olağanüstü yakıt verimliliği ve 
üstün sürücü konforu sunarak 
daha da büyümeye hazırız.”

DAF Trucks Türkiye ağı ve 
satışları son derece olumlu bir 
şekilde gelişti. DAF Trucks 
Türkiye, kritik lokasyonlarda 
5’ten fazla servis noktasıyla 
ağını geliştirdi ve kamyonların 
satışı 300’ün üzerinde bir sayı-
ya ulaştı. Türkiye’de her geçen 
gün daha fazla filo, yeni DAF 
motorunun ve pozitif dizel tü-
ketiminin etkisini fark ediyor. 
Bu, her bir araç için ücretsiz 
eko sürücü eğitimi ile DAF’ı 
Türk nakliye şirketleri için çok 
uygun maliyetli ve istenen bir 
kamyon haline getiriyor.

DAF, Belçika Silahlı 
Kuvvetleri’nden büyük bir 
sipariş aldı. Sipariş, 879 adet 
tüm tekerleklerden çekişli 
CF Military kamyonun tesli-
matından ve servisinden olu-
şuyor. İlk araçların teslimatı-
nın 2022 yılında yapılması, 
son araçların da 2025 yılında 
üretilmesi planlanıyor.

879 adet CF Military kam-
yon siparişinin arasında 4x4 
tahrik hatlı ve 2 dingilli 636 
adet kamyon da yer alıyor. 

Bunun yanı sıra DAF, çe-
şitli uygulamalara (damper, 
konteyner taşıyıcı ve vinç) 
yönelik 8x8 tahrik hatlı ve 4 
dingilli 243 adet kamyon da 
tedarik edecek.

DAF, CF Military Mo-
delleri için Çekya’daki ünlü 
Tatra Trucks firmasıyla, tüm 
kancalı lift sistemlerinin ve 
yük vinçlerinin tedariki için 
HIAB’ı, damperli kasaların 
tedariki içinse VS-Mont’u 

seçti. Yük kasaları Porgest ta-
rafından üretilecek. Toplam-
da 352 adet CF Military araç, 
Tatra Defense Systems’ın 
sağladığı son teknoloji ürü-
nü balistik kabinlerle birlikte 
teslim edilecek.

DAF Trucks’ın başkanı 
Harry Wolters düşüncelerini 
şu sözlerle dile getirdi: “Bel-
çika Silahlı Kuvvetleri’nin 
bu prestijli siparişine layık 
görüldüğümüz için gurur 
duyuyoruz. Ultra modern 

kabin ve dingil fabrikamız 
Westerlo’da bulunduğun-
dan Belçika’yı iç pazarımız 
olarak görüyoruz ve bu da bu 
siparişi bizim için çok daha 
değerli kılıyor. CF Military 
Modelleriyle Belçika Silahlı 
Kuvvetleri’ne, sorumlu ol-
dukları görevleri her koşulda 
mükemmel bir şekilde yerine 
getirmelerinde yardımcı ola-
cak bir dizi benzersiz kam-
yon sunacağız.”

perasyonları için gerekli malze-
me nakliyesini gerçekleştirecek. 

Testler, otonom araçlar için 
5 noktalı SAE ölçeğindeki se-
viye 4’e göre teknolojiyi kapsa-
yacak şekilde yapılıyor. Bu da 
kamyonların otonom olarak 
sürüldüğü, ancak güvenlik ne-
denleriyle bir sürücü tarafın-
dan denetleneceği anlamına 
geliyor. Otonom sürüşü müm-
kün kılan sensörlerden kam-
yona iletilen bilgileri izlemek 
ve doğrulamak için Scania’nın 
testleri sırasında bir test mü-
hendisi de kabinde yer alacak. 
Scania’nın halka açık otoban-
da, yük ile gerçekleştirdiği bu 
otonom sürüş testi Avrupa sı-

nırlarında bir ilk olacak.
Scania, otonom sürüş geliş-

tirme çalışmaları kapsamında 
2017 yılında dünyanın ilk tam 
ölçekli otonom araç operas-
yonlarına Singapur limanında 
başlamıştı. 4 adet Scania kam-
yondan oluşan çalışmalarda 
otonom araçlarla Singapur’da-
ki liman terminalleri arasında 
konteyner taşımacılığı yapıldı.

Scania En Yüksek Puanları Topladı
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Scania, Avrupa’da 
yayınlanan ekonomi 
ve ticari araç 
dergileri tarafından 
Almanya’da 
düzenlenen 2 farklı 
test sürüşünde 
en yüksek 
değerleri kazandı. 

Thermo King’ten 
NRMM Stage V 
Uyumlu Üniteler

DAF’ın Avrupa’daki Pazar Payı Yükseldi Belçika 879 Adet
DAF Kamyonu 
Ordusunda Kullanacak



TİCARİ ARAÇLAR

YILIN ilk ayında toplam 
üretim bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 3 azalarak 
106 bin 176 adet, otomobil 
üretimi ise yüzde 9 azalarak 
68 bin 777 adet olarak ger-
çekleşti. Ticari araç üretimi 
ise bir önceki yıla göre yüzde 
8,8 artış gösterdi. Ocak ayın-
da ağır ticari araç grubunda 
üretim yüzde 107 artarken, 
hafif ticari araç grubunda 
üretim yüzde 5 arttı. Kam-
yon ve kamyonet grubu ih-
racatta yüzde 26 oranında, 
treyler ise yüzde 7 oranında 
artış kaydetti.

Türkiye otomotiv sana-
yiine yön veren 14 büyük 

üyesiyle sektörün çatı kuru-
luşu olan Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD), 2021 yılının 
Ocak ayına ait üretim ve ihra-
cat adetleri ile pazar verilerini 
açıkladı. Ocak ayında toplam 
üretim bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 3 azalarak 
106 bin 176 adet, otomobil 
üretimi ise yüzde 9 azalarak 
68 bin 777 adet olarak ger-
çekleşti. Traktör üretimiyle 
birlikte toplam üretim 110 
bin 590 adede ulaştı. 

Yılın ilk ayında ticari araç 
üretimi bir önceki yıla gö-
re yüzde 8,8 artış gösterdi. 
Ocak ayında ağır ticari araç 
grubunda üretim yüzde 107 
artarken, hafif ticari araç gru-
bunda üretim yüzde 5 arttı. 
Bu dönemde, yük ve yolcu 
taşıyan ticari araç üretimi 37 
bin 399 adet, traktör üretimi 
de 4 bin 414 adet olarak ger-

ağır ticari araç pazarı yüzde 
14 oranlarında düşüş göster-
di. Ocak’ta otomobil paza-
rında yerli araç payı yüzde 34 
olurken, hafif ticari araç paza-
rında yerli araç payı yüzde 51 
olarak gerçekleşti. 

Toplam ihracat
yüzde 14 azaldı 

Ocak ayında otomotiv 
ihracatı 2020 yılının Ocak 
ayına göre adet bazında yüzde 
14 azalarak 77 bin 569 adet 
olarak gerçekleşti. Otomobil 
ihracatı ise yüzde 21 oranında 
azalarak 48 bin 50 adet oldu. 
Aynı ayda, traktör ihracatı 
da yüzde 16 azalarak bin 235 
adet olarak kayıtlara geçti. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) verilerine göre, oto-
motiv sanayi ihracatı Ocak 
ayında toplam ihracattan al-
dığı yüzde 17 pay ile yıla ilk 
sıradaki başladı. 

Ocak ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre toplam 
otomotiv ihracatı dolar ba-
zında yüzde 6, Euro bazında 

ise yüzde 15 azaldı. Bu ayda, 
toplam otomotiv ihracatı 2,3 
milyar dolar olarak gerçek-
leşirken, otomobil ihracatı 
yüzde 22 azalarak 802 milyon 
dolar seviyesinde gerçekleşti. 
Euro bazında otomobil ihra-
catı ise yüzde 29 azalarak 659 
milyon Euro oldu. Ocak ayın-
da dolar bazında ana sanayi 
ihracatı yüzde 12 oranında 
azalırken, tedarik sanayi ihra-
catı yüzde 4 arttı.

2021 yılı Ocak ayında; 
bir önceki yılın aynı ayına 
göre ağır ticari araç pazarı 
yüzde 77 artarak 1502 adet, 
kamyon pazarı yüzde 93 ora-
nında artarak bin 316 adet, 
otobüs pazarı yüzde 81 ora-
nında artarak 116 adet ve ise 
midibüs pazarı ise yüzde 33 
oranında azalarak 70 adet 
düzeyinde gerçekleşti. 

Son 10 yıllık ortalamalara 
göre 2021 yılı Ocak ayında 
toplam pazar yüzde 33, oto-
mobil pazarı yüzde 51 artar-
ken, hafif ticari araç pazarı 
yüzde 5 ve ağır ticari araç pa-
zarı yüzde 14 oranlarında dü-
şüş gösterdi. 

2021 yılı Ocak ayında ade-
di 48 bin 50 adet otomobil 
olmak üzere, toplam üretimin 
yüzde 73’ünü oluşturan 77 
bin 569 adet taşıt ihraç edildi. 
2021 yılı Ocak ayında gerçek-
leşen taşıt aracı ihracatı, 2020 
yılı aynı ayına göre yüzde 14 a-
zaldı. · Bu dönemde otomobil 
ihracatı bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 21 oranında 
azalırken, ticari araç ihraca-
tı paralel seviye gerçekleşti. 
Traktör ihracatı ise 2020 yılı-
na göre yüzde 16 azalarak bin 
235 adet olarak gerçekleşti. 

Uludağ İhracatçı Birlikleri 
(UİB) verilerine göre, 2021 
yılı Ocak ayında toplam ihra-
cat, 2020 yılına göre yüzde 6 
oranında azaldı ve 2,3 milyar 
$ oldu. Euro bazında ise yüz-
de 15 azalarak 1,9 milyar € o-
larak gerçekleşti. · Bu dönem-
de, dolar bazında ana sanayi 
ihracatı yüzde 12 oranında 
azalırken, yan sanayi ihracatı 
yüzde 4 oranında arttı.

çekleşti. Pazara bakıldığında, 
2020 yılı Ocak ayına göre ti-
cari araç pazarı yüzde 62, ha-
fif ticari araç pazarı yüzde 59 
ve ağır ticari araç pazarı yüzde 
77 arttı. Baz etkisi dikkate 
alındığında Ocak ayı ticari 
araç pazarı 2017 yılının yüzde 
10 gerisinde kaldı. 

Otomobil pazarı 10 yıllık 
ortalamaların üzerinde 
Ocak ayında toplam pa-

zar geçen yıla göre yüzde 61 

artarak 45 bin 230 adet dü-
zeyinde gerçekleşti. Bu ayda 
otomobil pazarı ise yüzde 61 
oranında arttı ve 35 bin 358 
adet oldu. Son 10 yıllık orta-
lamalar dikkate alındığında 
2021 yılı Ocak ayında toplam 
pazar yüzde 33, otomobil pa-
zarı yüzde 51 artarken; hafif 
ticari araç pazarı yüzde 5 ve 

Iveco’nun
Yeni Yetkili
Satış ve Servis
Noktası Antoto

Ticari Araç Üretimi Yüzde 8,8 Arttı 
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IVECO, 2021’e önemli bir 
işbirliğine imza atarak girdi. 
Iveco, Antalya ve çevresinde 
17 yıldır hizmet veren An-
toto ile 3S Yetkili Satıcı ve 
Servis sözleşmesi imzaladı. 

Pandemi şartlarına ayak 
uyduran ve yetkili nok-
ta sayısını hız kesmeden 
artıran Iveco, 2021’e An-
toto ile online ortamda 
3S Yetkili Satıcı ve Servis 
sözleşmesi imzalayarak 
girdi. Pandemi dolayısıyla 
açılış töreni düzenlemeyen 
Iveco ve Antoto, bunun 
yerine yerel radyoda, basın 
ve açık hava reklam alanla-
rında tesislerinin açılışını 
yoğun bir iletişim kam-
panyasıyla duyuracak.

Online olarak gerçekleş-
tirilen imza töreninde bir 
açıklama yapan Antoto or-
taklarından Hikmet Gök-

soy, Antoto olarak Antalya 
çevresinde 17 yıldır hizmet 
verdiklerini hatırlatarak, 
“Müşterilerimizi ve Iveco-
markasını desteklemek için 
bu tesisimize yatırım yap-
tık. Bu iş birliğinin her iki 
tarafa da hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi. 

IvecoTürkiye Genel Mü-
dürü Hakkı Işınak” 2021 
yılına Antalya gibi önemli 
bir ilimizde yeni bir bayi ile 
başlamanın heyecanını ya-
şıyoruz. Iveco ola-
r a k 

Türkiye’de hızlı büyüyen 
bir markayız. Antoto gibi 
tecrübeli iş ortaklarının 
başarımıza etkisi, katkısı 
büyük olacaktır, hayırlı ol-
masını dilerim” dedi

IvecoTürkiye Bayi Ge-
liştirmeden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Yıldı-
rım Tanılkan ise, “Pazar 
payımızı 9 yılda ikiye kat-
ladık. Türkiye’de 3.5 ton 
ve üstü kamyon pazarında 
yüzde 7’lik pazar payı ile 3. 
Sıradayız. Antalya bu doğ-
rultuda bizim için büyük 
önem taşıyor. Iveco2021 
mottosuna uygun olarak 
daima müşterilerimize ya-
kın olmayı hedefliyoruz” 
diye konuştu. 

Antoto hafif, orta ve ağır 
vasıta segmentlerindeki 3S 
tesis yatırımıyla tüm Ive-
coaraçları için müşterilere 

satış hizmeti verecek. Te-
siste yapılacak tadilatların 
bitmesine müteakip, Mart 
sonunda Servis ve Parça 
desteği de sağlanmaya baş-
lanacak. Antoto, yaptığı 
yatırımla 17 yıllık tesisini 
yeniliyor. Yenilenen tesis 
1462 metrekaresi kapalı ol-
mak üzere 9460 metrekare-
lik bir alana sahip. Tesiste 
aynı anda 10 adet araca hiz-
met verilebilecek.

HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARINDA İTHALATIN PAZAR PAYI (%)
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TİCARİ ARAÇLAR

JUMPY’NIN elektrikli 
versiyonu, 330 km’ye varan 
elektrikli sürüş menzili ile kı-
sıtlamaların olduğu kentsel 
alanlar öncelikli olmak üze-
re profesyonellerin günlük 
ulaşım gereksinimlerini ra-
hatlıkla karşılarken kullanım 
maliyetlerini optimize ediyor. 
ë-Jumpy’nin elektromotoru, 
sürüş keyfini ve araç içi rahat-
lığı artırırken, bagaj zeminine 
entegre edilen bataryalar da 
Jumpy’ninsegmentinde stan-
dartları belirleyen kullanım 
alanı ve taşıma kapasitesinden 
ödün vermeyi gerektirmiyor.

Ödülü değerlendiren 
Citroën CEO’su Vincent 
Cobée: “ë-Jumpy’ye verilen 
‘2021 Yılın Vanı’ ödülü gurur 
verici. Jumpy’nin elektrikli 
versiyonu, profesyonellere ye-
ni ulaşım zorluklarına çözüm 
sunuyor. Ürün bir yana, ödül, 
müşterilerimizin her biri ile 
yıllar içinde kurduğumuz gü-
ven ilişkisini otaya koyuyor. 
Amacımız, kişiselleştirilmiş 
çözümlerle onların günlük ya-

ANADOLU Efes Spor 
Kulübü’ne 2014-2015 sezo-
nundan bu yana Visigo oto-
büsleri ile güvenli ve konforlu 
seyahat olanağı sunan Anadolu 
Isuzu, Anadolu Efes Spor Ku-
lübü ile yaptığı partnerlik an-
laşmasını uzattı.  

Anadolu Isuzu Genel Mü-
dürü Tuğrul Arıkan, “Toplum 
ihtiyaçlarına duyarlı bir marka 
olarak, bu ülkenin değerlerine 
katkıda bulunmayı hedefleyen 
proje ve iş birliklerine devam e-
diyoruz. Türk sporunu ve spor-
cularımızı destekleme hedefiyle 
Anadolu Efes ile 2014-2015 se-
zonundan bu yana sürdürdüğü-
müz iş birliğimizi daha da ileri 
taşıyoruz. Ülkemizi yurtdışında 
da başarı ile temsil eden ve sayı-
sız başarılara imza atan Anado-
lu Efes ile yaptığımız yenileme 
anlaşması kapsamında 2020 - 
2021 sezonunda da sporcuları-
mızın ulaşımlarını en konforlu 
ve güvenli şartlarda sağlamaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.

şamlarını kolaylaştırmak ve ra-
hatlatmak. Uzman gazeteciler-
den oluşan bir jüri tarafından 
verilen bu ödül, bu modelle il-
gili ticari hedeflere ulaşmamıza 
yardımcı olacak.” 

I-VOTY jürisi tarafından 
Aralık 2020’de “2021 Yılın 
Uluslararası Vanı” seçilen 
Citroën ë-Jumpy, bu sefer de 
L’Argus tarafından “2021 Yı-
lın Vanı” seçildi. Bu ödüller, 
2020’de yüzde15,2 pazar payı 
ile Fransa’da en çok satan üç 
kompakt van arasında yer alan 
Jumpy’nin satış performansı-
nı destekliyor. L’Argus ödü-
lü, gazeteciler, değerlendirme 
uzmanları ve özellikle hafif 
ticari araç sorunlarıyla ilgile-
nen profesyonellerden oluşan 
bir jüri tarafından veriliyor ve 
bu yönüyle sektör ve markalar 
için büyük önem arz ediyor. 
Bu ödül, Citroën’in ürün ve 

Anadolu Isuzu ile gerçekleş-
tirdikleri partnerlik anlaşması-
nın uzatılmasının kendilerini 
çok mutlu ettiğini dile getiren 
Anadolu Efes Spor Kulübü 
Genel Direktörü Alper Yıl-
maz ise şu açıklamaları yaptı: 
“Kulübümüzün en uzun süreli 
partnerlerinden biri olan Ana-
dolu Isuzu’nun bize destek 
vermeye devam edecek olma-
sından dolayı çok mutluyuz. 
Özellikle Kovid-19 salgını 
şartlarının devam ettiği bu se-
zonda böyle bir partnerlik des-
teği bizim için çok değerli. İş 
birliğimizi daha ileri taşıyaca-
ğımıza da eminiz. Kulübümü-
zün başarı yürüyüşüne destek 
verecek bu anlaşmada başta 
Genel Müdür Tuğrul Arıkan 
olmak üzere emeği geçen her-
kese çok teşekkür ediyoruz. A-
nadolu Isuzu ile birlikte Türk 
sporu için değer yaratmaya de-
vam edeceğiz.”

Isuzu, spora verdiği des-
tek kapsamında Galatasaray 

hizmetler açısından profesyo-
nellerin gereksinimlerini doğ-
ru bir şekilde ele alma kararlı-
lığını gösteriyor.

ë-Jumpy, profesyonelleri ve 
kobileri yeni ulaşım zorlukla-
rında destekleyen yenilikçi bir 
çözüm olarak öne çıkıyor. Kı-
sıtlamaların olduğu şehir mer-
kezlerine kolay erişim sağlayan 
ve filoların CO2 emisyonlarını 
azaltma taahhütlerine uymaya 
yardımcı olan ë-Jumpy, çok 
yönlü yapısıyla profesyonelle-
rin hayatını kolaylaştırırken, 
aynı zamanda e-ticaretin bü-
yümesine bağlı olarak gelişen 
teslimat gibi yeni iş alanlarına 
benzersiz bir kolaylık sunuyor. 

Farklı kullanım gereksi-
nimlerini karşılamak üzere 
geliştirilen ë-Jumpy; 50 kWh 
kapasiteli batarya ile 230 km 
(WLTP) ve 75 kWh kapasite-
li batarya ile 330 km (WLTP) 

Spor Kulübü ile işbirliğine de-
vam ediyor. Galatasaray Spor 
Kulübü’ne 2019 yılından bu 
yana Novo ve Turkuaz oto-
büsleri ile güvenli ve konforlu 
seyahat olanağı sunan Anadolu 
Isuzu, kulüp ile yaptığı part-
nerlik anlaşmasını uzattı.  

olmak üzere iki farklı menzil 
tipiyle sunuluyor. Araştırmalar 
profesyonellerin yüzde 83’ü-
nün günde 200 km’nin altın-
da ve yaklaşık yüzde 44’ünün 
ise günde 300 km’nin üzerinde 
yol kat ettiğini gösteriyor. Gü-
nümüzde, müşterilerin yüzde 
75’inden fazlası yüksek kapa-

Toplum ihtiyaçlarına du-
yarlı bir marka olarak, ül-
kenin değerlerine katkıda 
bulunmayı hedefleyen proje 
ve iş birliklerine devam ettik-
lerini belirten Anadolu Isuzu 
Genel Müdürü Tuğrul Arı-
kan, “Türk sporunu ve spor-

siteli bataryayı tercih ediyor. ë-
Jumpy’nin 100 kW gücündeki 
elektromotoru vites değişim 
sarsıntısından, gürültüden ve 
titreşimden arındırılmış akıcı 
bir sürüş sunuyor ve 130 km/s 
maksimum hıza ulaşıyor.

ë-Jumpy gövde tipleri dahil 
içten yanmalı motora sahip 

cularımızı destekleme he-
defiyle Galatasaray ile 2019 
yılından bu yana sürdürdü-
ğümüz iş birliğimizi daha da 
ileri taşıyoruz. Türkiye’nin 
en köklü spor kulüplerinden 
Galatasaray, Türk sporunun 
yurtdışında başarılarla anıl-

versiyonlarla aynı yükleme 
hacmi ve kullanım özelliklerini 
sunuyor. 1,90 metreye kadar 
tavan yüksekliği ile kapalı oto-
park alanlarına rahatlıkla gi-
rebilen ë-Jumpy 6,6 m3 kargo 
alanı ve  bin275 kg yük taşıma 
kapasitesi ve gelişmiş bir fonk-
siyonellik seviyesi sunuyor.

masında büyük rol oynuyor. 
Galatasaray ile yaptığımız ye-
nileme anlaşması kapsamında 
2021 - 2023 sezonunda da 
sporcularımızın ulaşımlarını 
en konforlu ve güvenli şart-
larda sağlamaya devam edece-
ğiz” diye konuştu.

Citroën Ë-Jumpy 2021 Yılın Vanı Seçildi

Isuzu Anadolu Efes’e Destek Vermeye Devam Ediyor
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Citroën ë-Jumpy L’Argus tarafından 
düzenlenen ve elektrifikasyona odaklanan 
28’inci ödül ile “2021 - Yılın Vanı” seçildi. 
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nın önemi ortaya çıktı. Biz 
uzman ekibimizle depoların 
fiziki ortamını ve uygulama 
gereksinimlerini yerinde a-
naliz ederek iş ortaklarımıza 
ücretsiz danışmanlık hizme-
ti de veriyoruz. Depolardaki 
uygulama gereksinimlerini 
ise geniş ürün yelpazemizle 
rahatlıkla karşılayabiliyo-
ruz. Kampanyalarımız ve 
finansman desteğimiz ile 
ödeme kolaylığı sağlıyoruz. 
Kullanım sırasında eğitim ve 
bakım desteklerimizle ürün-
lerimizin uzun süre, yüksek 
verimlilikle çalışmasını sağ-

önemli artış, kısa ve orta va-
dede depo ihtiyacına yönelik 
talebin beklenen sürekliliği 
ile önümüzdeki dönemde ko-
runması bekleniyor.

2020 yılında, sanayi ve 
lojistik yatırım işlemleri; 
yılın ikinci yarısında, özel-
likle üçüncü çeyrekte ivme 
kazanmış olup, kısmi to-
parlanma beraberinde te-
mel olarak arsa ve fabrika 
satın alımları hızlandı.

Pandeminin tedarik zin-
cirleri üzerinde oluşturduğu 

TÜRKIYE iş makinaları 
sektörünün öncü kuruluş-
larından, Temsa İş Maki-
naları, endüstriyel ürünler 
birimi çalışmalarını paylaş-
mak amacıyla, basın toplan-
tısı gerçekleştirdi. Pandemi 
sebebiyle çevrimiçi gerçek-
leşen toplantıda Temsa İş 
Makinaları Endüstriyel Ü-
rünler Satış ve Satış Sonrası 
Hizmetler Grup Müdürü 
Bülent Beleda, endüstriyel 
ürünler için distribütörlük-
lerini yürüttükleri Crown 
Depo Çözümleri, Dieci ve 
Komatsu forkliftler hak-
kında gündem konularını 
paylaştı, 2021 yılında pazara 
sunacakları yeni ürünlerin 

TICARI gayrimenkul da-
nışmanlık pazarının küresel 
liderlerinden Cushman & 
Wakefield’ın ofis, perakende, 
sanayi, lojistik, konut ve otel 
sektörlerine yönelik hazırladığı 
‘Türkiye Pazar Analizleri 2020 
Yıl Sonu’ raporu yayınlandı.

Türkiye ekonomisi, ikinci 
çeyrekteki düşüşün ardından, 
üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 
oranında büyüme kaydederek 
toparlanma sürecine girdi. 
Üçüncü çeyrekte ekonomi-
nin yukarı yönlü seyretmesi 
ile işsizlik oranı yılın ikinci 
yarısından itibaren ilk yarıya 
kıyasla düşüş göstermiş olma-
sına karşın yılsonunda yüksel-
mesi bekleniyor. Öte yandan, 
döviz baskısı enflasyonu yük-

müjdesini verdi. 
Beleda, konuşmasında 

Temsa İş Makinaları’nın 
bir satış şirketinden öte bir 
hizmet şirketi olduğunun da 
altını çizerek; pandeminin 
ekonomik etkilerinin his-
sedildiği bu dönemde iş or-
taklarının finansal yükünü 
azaltmak ve çözüm sunmak 
için ödeme kolaylığı sunan 
kampanyalar düzenledikleri-
ni, pandemi süresince kesin-
tisiz hizmet vermek amacıyla 
dijital iş modellerini geliştir-
diklerini ve mobil servis ağı-
nı genişlettiklerini belirtti.

“Her ihtiyaçlarında
müşterilerimizin

çözüm ortağı oluyoruz”
Beleda şunları söyledi: 

“2020’de pandemi döne-
minde tedarik zincirinin, de-
polamanın ne kadar önemli 
ve kritik bir süreç olduğunu 
yaşayarak gördük. Bu süreç-
te tedarik zincirinin aksama-
ması için depo yönetiminin 
ve doğru ekipman kullanımı-

seltirken son çeyrekte artma-
ya devam etti. Bunun yanı 
sıra, beklentiler 2021 yılsonu 
ekonomisinin yüzde 5,6’lık 
bir oranla büyümesi yönünde.

Depo alanı kiralama faa-
liyetleri bir önceki yıla göre 
iki kattan fazla olarak belir-
gin bir artış kaydetmiş olup 
dördüncü çeyrekte yaklaşık 
48.329 m² olarak gerçekleşir-
ken, 2020 yılında toplam iş-
lem hacmi 338 bin m² olarak 
kaydedildi. 2020 yılında depo 
kiralama faaliyetlerindeki 

destek sunduk. Yüz yüze hiz-
met için ise servislerimizde 
ve bayilerimizde tüm gerekli 
hijyen önlemlerini alarak ke-
sintisiz hizmeti sürdürdük. 
Ayrıca ürünlerimiz kullanı-
cılara teslim edilmeden önce 
dezenfekte işlemi gerçekleş-
tiriliyor. Hem saha hem de 
ofis için ekibimiz uygun ön-
lemleri alarak çalışmalarına 
devam ediyorlar.”

Crown Depo Çözümleri 
ile Temsa İş Makinaları iş 
birliği 2017 yılında başladı. 
Zengin ürün gamında akülü 
forklift, dar alan sipariş top-
layıcı, istifleyici, transpalet, 
reach truck gibi depolarda 
gereksinim duyulabilecek 
tüm ekipmanlara sahip 
Crown Depo Çözümleri; 
teknolojinin gücünü tasa-
rımlarına uygulayarak depo-
lama çözümlerinde devrim 
yaratan yeniliklere imza 

de 64 artması, Kasım ayında 
bir önceki yıla göre perakende 
cirosunda online satışların ora-
nının yüzde 90 olması ve ‘‘Ef-
sane Cuma’’ döneminde bir 
önceki yıla göre satış hacminin 
yüzde 103 artması, online pe-
rakendenin fiziksel perakende-
cilik ve perakendeci faaliyetle-
rinde giderek daha büyük bir 
itici güç olması bekleniyor.

Bunun yanı sıra, pera-
kende pazarında fırsatçı 
yatırımcıların artan satılık 
gayrimenkullere gösterece-
ği ilginin ikincil şehirlerde 
bulunan alışveriş merkezleri 

atıyor. 75 yıllık tecrübeye 
sahip Crown’un 100’den 
fazla global tasarım ödülü 
bulunuyor. Crown Depo 
Çözümleri’nin ürünleri da-
yanıklılıklarının yanı sıra, 
fonksiyonellik ve estetikten 
taviz vermeyen tasarımları 
ile öne çıkıyor.

Türkiye’nin en uzun sü-
reli distribütörlüğü reko-
runun sahibi Komatsu iş 
birliğinin bir sonucu olarak 
sunduğu Komatsu dizel 
forkliftler ise Türkiye pa-
zarında oldukça bilinen ve 
performansıyla ağır tonajlı 
uygulamalar için en çok ter-
cih edilen markalar arasında 
yer alıyor. Farklı sektörlerde 
uygulama gereksinimleri-
ne göre farklı ataşmanların 
rahatlıkla kullanılabilmesi 
Komatsu forkliftlerin müş-
teriler tarafından bir diğer 
tercih edilme nedeni.

dahil olmak üzere, önümüz-
deki dönemlerde tekrar ha-
reketlenmesi bekleniyor.

Alışveriş merkezlerinin; 
değişen tüketici alışkanlık-
ları doğrultusunda mağaza 
ortamını her türlü sağlık ve 
güvenlik yönüyle gözden ge-
çirebilen temassız noktalar 
sağlayarak teknolojiyi en ve-
rimli şekilde entegre edebilen 
ve tüketicinin ihtiyaçlarını 
anlamak adına analitik yön-
temler ile verileri kullanan 
perakendeciler, ziyaretçi sayı-
sının artışından yararlanması 
öngörülüyor.

lıyoruz. Kısacası her ihti-
yaçlarında müşterilerimizin 
çözüm ortağı oluyoruz.” 

Beleda, Mayıs 2021’de 
ürün yelpazesine dahil ede-
cekleri yeni Komatsu beko 
loder modelleri hakkında da 
bilgi verdi; Türkiye pazarına 
sunacakları yenilenen beko 
loder modellerinin teknik 
özellikleri ve donanımının 
kullanıcıları memnun edece-
ğini belirtti.

Beleda, pandemi döne-
mindeki uygulamalarından 
da bahsederek şunları söyle-
di: “Crown Depo Çözümle-
ri, Komatsu Forklift ve Dieci 
markalarımız genelinde, yüz 
yüze hizmetin kısıtlandı-
ğı, temasın riskli olduğu bu 
dönemde müşterilerimizin 
işlerinin aksamaması için sa-
tış ve satış sonrası hizmetler-
de görüntülü arama desteği 
verdik. Böylece kullanıcıla-
rımızın pandemi sürecinde 
ihtiyaç duydukları anda yan-
larında olduk ve kesintisiz 

üretim pazarları arasındaki sı-
ralaması ve stratejik konumu 
göz önüne alındığında, geliş-
mekte olan sanayi ve lojistik 
pazarı olarak Türkiye’nin 
önemli ölçüde ön planda ol-
ması öngörülüyor. 

E-Ticaret katlanarak
büyümeye devam ediyor
Özellikle hızlı tüketim sek-

törü olmak üzere belirgin şe-
kilde büyüme gösteren online 
satışlar ve e-ticaret, katlana-
rak büyümeye devam eder-
ken, 2020’nin ilk altı ayında 
e-ticaret hacminin bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüz-

Temsa İş Makinaları Crown İle
Akıllı Depo Çözümleri Sunuyor

E-Ticaret ve Online Satış İle Birlikte Depolara Talep Arttı

Temsa İş Makinaları 
Endüstriyel Ürünler Satış ve 
Satış Sonrası Hizmetler Grup 

Müdürü Bülent Beleda
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ciddi baskılanma, üretim 
ve dağıtım kesintilerini 
azaltmak ve tedarik zin-
cirlerini çeşitlendirmek 
için nearshoring (yakın 
kıyı) geçişlere yönlendir-
di. Bu kapsamda, küresel 
üretim şirketlerinin de-
ğerlendirmesinde; güçlü 
bağlantı noktaları, iş or-
tamı, düzenleyici ticaret 
anlaşmaları ve iş gücü 
doğrultusunda, gelişmiş 

Temsa İş Makinaları hizmet verdiği endüstriyel ürünler 
pazarında temsilciliğini yürüttüğü Crown Depo Çözümleri, 
Dieci ve Komatsu Forklift’in 2020’ye yönelik performansını 
değerlendirdiği çevrimiçi bir basın toplantısı düzenledi.   

Sanayi ve lojistik pazarı kısmi toparlanma 
beraberinde giderek iyileşme kaydederken, e-
ticaret lojistiğinin hızla gelişen görünümünün 
büyümeye devam etmesi bekleniyor.   
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2017 yılından bu yana akıllı 
ulaşım ve paylaşım sistemle-
ri üzerine çalışan Bizero‘nun 
alt şirketi Bizero Robotics, 
yarı-otonom teslimat robotu 
PİKA’nın ilk teslimatını ger-
çekleştirdi. 

Daha önceden; Sağlık Ba-
kanlığı, İBB, Vestel, Fibabanka 
ve Allianz gibi isimlerle gerçek-
leştirdiği iş birlikleriyle Boğa-
ziçi Üniversitesi, İTÜ, YTÜ 
ve İzmir’de 500’ün üzerinde 
bisiklete sahip paylaşım sis-
temini market place formun-
da sürdürülebilir ve karlı bir 
hale getiren Bizero, ilerleyen 
süreçte büyük oranda Bizero 
Robotics’e odaklanacak. 

BULUT tabanlı yanlış yönde 
giden sürücü uyarı sistemiyle 
Bosch, hem yanlış yönde giden 
sürücüleri hem de yaklaşan 
tehlikede risk altında olan tüm 
yol kullanıcılarını radyodaki 
trafik haberlerinden daha hızlı 
bir şekilde, saniyeler içerisinde 
uyaran bir çözüm geliştirdi.

Skoda, Bosch’un yanlış 
yönde giden sürücü uyarısını 
tercih eden dünyadaki ilk oto-
mobil üreticisi oldu. Yeni bir 
bilgi-eğlence uygulaması saye-
sinde, Skoda sürücüleri, hayat 
kurtaran uyarıyı doğrudan, 
araçlarının kokpitindeki ekran 
üzerinden alacaklar.

Bosch Mobilite Bilişim Çö-
zümleri bölümünün Başkanı 
Dr. Mathias Pillin, “Hedefi-
miz, “Yaşam İçin Teknoloji” 
anlayışımıza paralel olarak her 
otomobile yanlış yönde giden 
sürücü uyarısı sistemini yerleş-
tirmektir. Yanlış yönde giden 
sürücülerin yol açtığı her ölüm, 
her yaralanma istenilmeyen bir 
durumdur” dedi. 

2021 yılının ilk çeyreğinden 
itibaren Skoda, en iyi bilgi-eğ-
lence sistemleriyle donatılmış 
olan Skoda SuperB, Scala, Ka-
miq, Karoq ve Kodiaq gibi pek 
çok modelde yanlış yönde gi-
den sürücü uyarısı sistemini su-
nacak. Diğer araç modellerinin 
de yıl bitmeden bu modelleri 
takip etmesi planlanıyor. Sko-
da Traffication uygulamasının 
Ürün Müdürü Michal Vond-
ra, “Yolda güvenliği artırmak 
Skoda için önemli bir hedef. 
Trafikte yanlış yönde giden sü-
rücü uyarısı veren Traffication 

Spin-off konseptteki Bize-
ro Robotics’in ilk ürününü 
yarı-otonom teslimat robotu 
PİKA (Paylaşımlı İnsansız 
Kargo Aracı)‘yı geçtiğimiz 
Temmuz ayında lanse etti. 
Temmuz ayından bu yana ser-
vis verebilir hale getirilen ro-
botun ilk teslimatını Boğaziçi 
Üniversitesi’nde geçtiğimiz 
günlerde yaptı. Yenilikçi oto-
pilot yazılım ile dünyanın her-
hangi bir yerinde konumlanan 
1 pilotun 5 adete kadar kontrol 
edebildiği teslimat robotları si-
pariş platformları aracılığıyla 
restoran market ve kurye filo-
larının hizmetine sunuldu. Gi-
rişim böylelikle insanın yerini 

isimli yeni uygulamamız, bizi 
bu hedefe ulaşmaya bir adım 
daha yaklaştırıyor” dedi.

Yanlış yönde giden
sürücülerin neden olduğu 

öngörülemeyen tehlike
Yanlış yönde giden sürücü-

lerin yol açtığı kazalar nadir 
görülür, ancak meydana geldi-

ğinde genellikle sonuçları ciddi 
oluyor. Fakat çoğu durumda 
da öngörülemeyen tehlikenin 
uyarısı çok geç geliyor. Söz 
konusu durumların üçte biri 
genellikle ortalama 500 metre 
sonrasında sona erer ve en kö-
tü senaryoda ölümcül sonuçlar 
doğurur. Bosch’un doğrudan 
Skoda araçlarının bilgi-eğlence 
ünitesine kurulu bulut tabanlı 
uyarı sistemi ile iki şirket, artık 
yanlış yönde giden sürücülerin 
yol açtığı kaza sayısını daha da 
azaltmak istiyor. Bir araç oto-

alıp işsizliğe sebep olmaktansa 
iş gücünü daha verimli hale ge-
tirmeyi ve moto-kurye ölümle-
rini azaltmayı hedefliyor.

8 ay gibi kısa bir sürede Ar-
Ge sürecini tamamlayıp bu 
ay (Ocak 2021) itibariyle ön 
sipariş toplamaya başladı. İlk 
siparişleri şimdiden çok iyi gi-
den Bizero, her ölçekten yatı-
rımcının 1 motosiklet fiyatına 
satın alabildiği robotların res-
toranlar ve marketlerde saatlik 
ve paket başı ücretlerle çalışıp 
sahibine getiri sağlıyor. Bunun 
yanında reklam giydirme ve iç 
ekranda reklam konumlandır-
maya da olanak vererek kurum-
sal projeler de geliştirebiliyor.

yol girişine veya çıkışına yak-
laştığında sistem, mevcut isim-
siz GPS konumunu otomatik 
olarak buluta gönderir. 

Yazılım, Bosch’un Cloud-
Backend’inde aracın mevcut 
yönünü ve izin verilen seyahat 
yönünü karşılaştırır. Bu iki 
bilginin çatışması durumun-
da sistem, yanlış yönde giden 
sürücüyü hatası konusunda 
uyarmak için ekrana yanıp 
sönen bir uyarı gönderir. Bu 
çözümün ayırt edici özelliği, 
uyarının sadece birkaç saniye 
içerisinde yapılmasıdır. Ço-
ğu durumda bu uyarı, sürücü 
otoyola çıkmadan önce yapı-

lır. Ayrıca Bosch ve Skoda bu 
uygulamanın, ağa bağlı ve po-
tansiyel olarak risk altında olan 
tüm karayolu kullanıcılarını a-
nında uyarmasını planlıyor. Bu 
özellik, bu yılın ilerleyen dö-
nemlerinde kullanılabilir hale 
gelecek. Pillin, “Bosch yanlış 
yönde giden sürücü uyarısı uy-
gulamasına ne kadar çok araç 
bağlanırsa, görünmez güvenlik 
ağı da o kadar etkili olacak-
tır.” dedi. Araç otoyolun giriş 
ve çıkış alanından çıktıktan 
sonra, araç ile bulut arasındaki 

veri alışverişi sona erer. Bosch, 
Skoda araçlarını yanlış yönde 
giden sürücü uyarısı sistemiyle 
donatmanın yanı sıra, bu özel-
liği giderek daha fazla araçta 
sunmak için diğer otomobil 
üreticileriyle de görüşüyor.

20 ülkede 
25 uygulama ortağı

Bosch’un bulut tabanlı yan-
lış yönde giden sürücü uyarı 
sistemi, 2018 yılından bu ya-
na akıllı telefon uygulaması 
olarak kullanılıyor ve Avru-
pa’daki 25 uygulama ortağı 
tarafından sunuluyor. Böylece 
toplam 26 milyon kullanıcıya 
ulaşması sağlanıyor. Sistemi 
uygulamak için, radyo istas-
yonlarının ve ayrıca yayın, 
navigasyon ve haber sağlayıcı-
ların akıllı telefon uygulama-
larına bir yazılım modülü en-
tegre edildi. Böylelikle, isimsiz 
GPS verileri akıllı telefon ile 
buluta gönderilir ve Bosch’un 
Backend’inde analiz edilir. 
Uyarı, akıllı telefon ekranı ve 
sesli sinyal ile verilir. İspanya, 
Fransa, İsveç, Norveç, Polon-
ya, İtalya ve Birleşik Krallık 
başta olmak üzere Avrupa’da 
ayda yaklaşık 2,5 milyon te-
kil aktif kullanıcı Bosch’un 
Avrupa’daki yanlış yönde 
giden sürücü uyarı sistemini 
kullanıyor. Sistemin ilk kez 
Avrupa’nın dışına çıkması ve 
ABD ve Kanada’ya genişleme-
si ile birlikte sisteme yeni kul-
lanıcılar katılacak. Bosch’un 
Cloud-Backend’i her gün 4,5 
milyondan fazla yolculuğu 
yanlış yoldan giden sürücüle-
rin riskine karşı değerlendiriyor.

Türkiye’nin İlk Otonom 
Teslimat Robotu Pika 
İlk Teslimatını Yaptı
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CHEP 2020 Yılında 
2 Milyon Ton
Karbondioksit 
Tasarrufu Sağladı

Bosch’un Yanlış Yönde Giden Sürücü 
Uyarı Sistemi Artık Skoda Araçlarında 

CHEP, 2020 yılı sürdü-
rülebilirlik rakamlarını 
açıkladı. Müşterilerinin 
tedarik zincirinde ekip-
man kaynaklı aksaklıkları, 
paylaşıma ve yeniden kul-
lanıma dayalı iş modeliyle 
azaltan CHEP, 2020 yı-
lında su kullanımı ve kar-
bondioksit salınımında 
milyonlarca ton tasarruf 
etti. Paletlerinde kullandığı 
kerestelerin yüzde 100’ünü 
sürdürülebilirlik sertifikalı 
ormanlardan tedarik eden 
CHEP, milyonlarca ağacın 
korunmasını sağladı. 

Yenilenebilir elektrik 
üretimine olan katkısını 
da 2020 yılında yüzde 70 
oranında artıran CHEP, 
2015 yılında belirlediği 
yüzde 20’lik hedefinin 
ötesine geçerek, ekipman 
başına yüzde 33 daha az 
karbondioksit salınımı 
gerçekleştirdi. Daha da 
önemlisi kerestelerinin 
yüzde 100’ünü sürdürüle-
bilirlik onaylı ormanlar-
dan tedarik etti. 

“Doğa ve iklim olayları 
adeta hepimiz için bir 

alarm niteliğinde”
Konuyla ilgili değerlen-

dirmelerde bulunan CHEP 
Türkiye Kıdemli Saha Ope-
rasyonları Müdürü Serhat 
Enyüce, “Sürdürülebilir ve 
öncü iş modelimizle dünya-
mızın doğal kaynaklarının 
korunmasına liderlik ediyo-
ruz. Sınırlı kaynaklarımızı 
daha dikkatli ve yeniden 
kullanarak dünyanın gele-
cekte de yaşanabilir bir yer 
olmasına katkı sağlıyoruz. 
Bugün gerek ülkemizde ge-
rekse dünya genelinde yaşa-
nan doğa ve iklim olayları 
adeta hepimiz için bir alarm 
niteliğinde. CHEP olarak, 
biz de geleceğimize olan so-
rumluluk bilinciyle doğanın 
bu seslenişine kulak veriyo-
ruz. İnanıyoruz ki paylaşıma 
ve yeniden kullanıma dayalı 
iş modelimiz sektörde bir-
çok algıyı ve olumsuzluğu 
değiştirecek ve daha yaşana-
bilir bir dünya için insanları 
harekete geçirecek” dedi.   
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teklifleri oluşturulması ve da-
ha fazlasını içeriyor. 

Ford Başkanı ve CEO’su 
Jim Farley, konuyla ilgi-
li yaptığı değerlendirmede 
“Ford, elektrifikasyon stra-
tejisi kapsamında, bağlana-
bilirlik ve otonom sürüş ko-
nusunda tarihin en önemli 
dönüşümüne öncülük eder-
ken, Google bir araya gele-
rek, kullanıcılarına benzer-
siz bir deneyimi sunacak ve 
işimizi modernize edecek bir 
inovasyon gücünü de oluştu-
ruyor” diye konuştu.

geçmişe dönük rota takibi de 
yapma imkanınız var. Bunun-
la beraber araç rotadan çıkar-
sa telefon ya da mail yoluyla 
bildirim alabilirsiniz. Oregon 
Fleet araç takip cihazı ile be-
raber tüm dijital takograf ve-
rilerinizi indirmeniz ise tek 
tıkla mümkün. Bildiğiniz 

FORD ve Google, Ford’un 
dönüşüm stratejisini hız-
landırmak ve bağlantılı araç 
deneyimini yeni ve benzer-
siz bir boyuta taşımak için 
özel bir stratejik ortaklık 
kurduklarını duyurdu. Ford 
aynı zamanda Google’ın ve-
ri, yapay zeka (AI) ve ma-
kine öğrenimi (ML) alan-
larındaki uzmanlığından 
yararlanmak üzere Google 
Cloud’u bulut sağlayıcısı 
olarak kullanacak. 6 yıllık 
ortaklık kapsamında; 2023 
yılından itibaren Ford ve 
Lincoln araçlarında enteg-
re Google uygulamaları ve 
hizmetleri, Android tara-
fından desteklenecek.

2011 yılından bugüne lojistik 
firmalarına NCTS transit çö-
zümleri sunan Oregon, verdi-
ği hizmetlere filo yönetimi de 
ekledi. Deneyimli isim Ore-
gon Fleet Sorumlusu Bekir 
Ortabaşı tarafından yöneti-
lecek Oregon Fleet, karayolu 
taşımacılığı yapan firmalara 
araç izleme, canbus veri anali-
zi, takometre veri indirme ve 
saklama çözümleri sunacak.

Oregon Fleet ve çalışmala-
rı hakkında bilgi veren Bekir 
Ortabaşı,  “Taşımacılık ve lo-
jistik sektörünü baba mesleği 
olarak tanımaya başladım. 
Yurtdışında lisansüstü eğiti-
mimden sonra sektöre çekici 
sağlayan DAF ve Iveco gibi 
firmalarda çalıştım. Bir sü-
re ithalat, ihracat ve hizmet 

Yenilikçi bir yaklaşımla 
hareket eden Ford ve Google, 
Team Upshift adında yeni bir 
ortak çalışma grubu kuracak-
larını da duyurdu. İki şirketin 
bilgi ve becerilerini bir araya 
getiren yeni oluşum, Ford’un 
dönüşümünü hızlandıran, 
kişiselleştirilmiş tüketici de-
neyimini tamamen yeni bir 
boyuta taşıyan veriye dayalı 
çözümler sunacak. Bu yeni-
likçi çözümler; müşterilere 
araç satın alırken yeni alışve-
riş deneyimleri geliştirilmesi, 
veriye dayalı yeni satın alma 

firmalarında görev yaptım. 
Taşımacılığı ve lojistiğin ih-
tiyaçlarını biliyorum. Sektör 
firmaları ile iş sırasında pay-
daşlık ve dostluğu birleştire-
cek birikim ve güven ilişkile-
rim var” dedi.
“Oregon takograf kartınızı 

yüksek güvenlikli data 
merkezinde saklıyor”

Filo Yönetim Çözümleri 
ile karayolu taşımacılığı ya-
pan firmalara bütün bu hiz-
metleri tek cihazla sağlayan 
Oregon Fleet araç takip ci-
hazının garantisinin hizmet 
süresince devam ettiğini söy-
leyen Ortabaşı sözlerine şöyle 
devam etti: “Cihazı kiraladık-
tan sonra hat, bayi hizmeti ve 
teknik destek ücretsiz. Aracı-
nızı 7/24 izleyebildiğiniz gibi 

yimleri sunmak için ortak 
bir vizyon ortaya koyuyor. 
Ford ve Lincoln müşteri-
leri 2023 yılından itibaren, 
Android işletim sistemi 
üzerine inşa edilen benzersiz 
dijital deneyimlerden, küre-
sel harita ve ses teknolojisini 
içeren entegre Google uygu-
lamaları ve hizmetlerinden 
yararlanmaya başlayacak-
lar; Sürücüler, halihazırda 
‘Google Asistan’ ile işlerini 
sesleriyle yaparak gözlerini 
yoldan ve elleri direksiyon-
da ayırmadan sürüş yapabi-
lecek, ‘Google Haritalar’ ile 
gerçek zamanlı trafik bilgisi, 
otomatik yeniden rota belir-
leme, şerit yönlendirmesi ve 
daha fazlasıyla hedeflerine 
daha hızlı ulaşabilecek, ‘Go-
ogle Play’ ile müzik, podcast, 

daha sonra diğer uluslara-
rası nakliyeciler ve yurtiçi 
nakliyeciler bu hizmetten 
faydalanabilecek. Bu hiz-
metlerin beraberinde Taşıt 
tanıma sistemi, Sürücü ta-

sesli kitap ve daha fazlasını 
dinlemek için en sevdikleri 
uygulamalara erişebilecek. 
Bu uygulamalar araç içi kul-
lanım için optimize ve en-
tegre edilmiş bulunuyor. 

İş birliği ile Android, 
Ford ve üçüncü taraf geliş-
tiricilerin sürekli gelişen ve 
daha kişiselleştirilmiş bir 
kullanıcı deneyimi sağlayan 
uygulamalar geliştirmesine 
de olanak tanınıyor. Her-
kesin sahip olması gereken, 
Ford’a özel ürün ve hizmet-
ler yaratmaya verdikleri öne-
mi vurgulayan Farley “Bu 
entegrasyon, ekiplerimiz 
Ford ve Lincoln müşterileri 
için yenilikler geliştirirken, 
Google’ın birinci sınıf uygu-
lama ve hizmetlerine de eri-
şimini sağlayacak” dedi.

nıma modülü, Motor blokaj 
gibi tek hizmetlerle filonuzu 
güvence altına alabilirsiniz. 
Bu hizmetleri güncelleyerek 
ve yenileyerek yolumuza de-
vam edeceğiz.”

“Ford, yaklaşık 120 yıldır 
ilk montaj hattından en gün-
cel sürüş destek teknolojileri-
ne kadar, otomotiv endüst-
risine yenilikçi çözümleriyle 
yön veriyor” diyen Google 
ve Alphabet CEO’su Sundar 
Pichai ise, “Ford’un dönüşü-
münü hızlandırmak ve insan-
ların yolda güven içinde ve 
bağlantıda olmasını sağlayan 
otomotiv teknolojileri sun-
mak için Google’ın gelişmiş 
yapay zeka, veri analizi, bilgi 
işlem ve bulut platformlarını 
sunmaktan gurur duyuyo-
ruz” dedi.

Ford ve Google, sürücü-
lerin dikkatinin dağılmasını 
en aza indirmek ve güncel-
lemelerle müşterilerine, ke-
yifli, daha güvenli ve daha 
verimli bağlantılı araç dene-

gibi dijital takograf verilerini 
indirme işlemi zorunlu bir 
hale geldi ve bu işlemi gerçek-
leştirmeyen firmalara yurtdı-
şında büyük cezalar kesiliyor. 
Bunun için ise şirket takograf 
kartınızı Oregon’a gönder-
meniz yeterli.

Oregon, takograf kartı-
nızı yüksek güvenlikli data 
merkezinde sizler için sak-
lıyor. Size sadece verileri 
indirme sıklığını belirlemek 
kalıyor. Bununla beraber 
Oregon bir önemli girişime 
daha imza atıyor. Petrol ofi-
si ile Finansal Aracılık söz-
leşmesi imzalayan Oregon 
aracılığı ile DBS’ye gerek 
duymadan vadeli yakıt ala-
biliyorsunuz. Başta Oregon 
ortaklarına ve müşterilerine 

Ford ve Google’dan 
Elektrikli Araçlar İçin 
İş Birliği 

Oregon Hizmet Yelpazesine Filo Yönetimini de Ekledi

BTA’dan Dünyanın İlk Sanal Vinç Eğitimi
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Ford ve Google, Ford müşterilerine benzersiz mobilite hizmetleri 
sunmak ve Ford’un dönüşüm planını hızlandırmak için türünün ilki 
olan bir iş birliği gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Oregon Fleet Sorumlusu
Bekir Ortabaşı

Borçelik Ar-Ge, Bilgi 
Teknolojileri, Dijital Dönüşüm,

Yönetim Sistemleri’nden 
sorumlu İcra Kurulu Üyesi 

Mustafa Ayhan

BTA, vinç simülatörü eğiti-
mi ile günümüzde çelik dahil 
olmak üzere pek çok sektörde 
hayati öneme sahip vinçlerin 
en güvenli şekilde kullanıl-
masına destek olmayı hedef-
liyor. Henüz vinç operatörü 
okulunun bulunmadığı ülke-
mizde çok önemli ve kritik 
bir ihtiyaca cevap veriyor. 

Vinç operatörlüğünün iş 
sürekliliğinin, iş sağlığı ve 
güvenlik gibi farklı kriterle-
rin gözetilerek gerçekleştiril-
mesi gereken bir uzmanlık 
olduğunu belirten Borçelik 
Ar-Ge, Bilgi Teknolojileri, 
Dijital Dönüşüm, Yönetim 
Sistemleri’nden sorumlu İcra 
Kurulu Üyesi Mustafa Ay-

han, BTA’nın sunduğu ye-
nilikçi yaklaşımın, bu alanda 
yetkin çalışanların yetiştiril-
mesine büyük katkı sağlaya-

cağını söyledi. Ayhan sözle-
rine şu şekilde devam etti: 
“Vinç operatörü olmak iste-
yen adayların işe alım süreç-
leri oldukça uzun bir dönemi 
kapsıyor. Yeni bir vinç ope-
ratörünün vinçleri tek başına 
kullanması için iş başında 
eğitim alması 6 ile 8 ay ara-
sında sürüyor. Bu süreç aynı 
zamanda iş güvenliği açısın-
dan riskler taşıyor. Sunmaya 
başladığımız vinç simülatörü 
eğitimi, vinç kaynaklı so-
runların ortadan kalkmasını 
amaçlarken, eğitim sürecini 
çok daha güvenli hale geti-
riyor. Adaylar, eğitim süre-
cinde sanal olarak kurgula-
dığımız ve geleneksel eğitim 

yöntemlerinde ele alınmayan 
100’den fazla senaryo ile kar-
şı karşıya gelerek benzersiz 
bir öğrenim süreci geçiriyor.”

Operatörlerin vinç kulla-
nım yetkinliğini artırmanın 
yanı sıra iş yapma hızına ve 

üretkenliğe odaklanan eği-
timlerin ilk aşaması güvenli 
hareketlerin anlatıldığı e-
öğrenme ile başlıyor. Bu sü-
recin ardından seviyeleri test 
ile belirlenen adaylar, sanal 
gerçeklik teknolojisini kul-

lanan simülatör ile gerçeğe 
çok yakın bir fabrika ortamı 
ve gerçekçi bir vinç ekipma-
nıyla eğitim almaya başlıyor. 
Sanal gerçeklik teknolojisi ile 
adayların iş sağlığı ve güven-
liği içerisinde yetkinliklerini 
artıran eğitimler, katılımcıla-
rın sınav performansı, süre ve 
hatasızlık bazında kıyaslama-
larını da gerçekleştiriyor.

Borçelik’in, nitelikli 
iş gücünü artırmaya 
yönelik hayata 
geçirdiği Borçelik 
Teknik Akademi (BTA) 
dünyada ilk kez sanal 
gerçeklik kullanarak 
vinç simülatörü 
geliştirdi. 
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PANDEMI sürecinde hayatın 
her alanında etkisini artıran 
dijitalleşme, lojistik sektörün-
de de yoğunluğunu artırırken, 
geliştirilen mobil uygulamalar 
sayesinde kıtaları aşan devasa 
lojistik süreçlerini çok daha 
hızlı ve kolay tamamlama ola-
nağı veriyor. 

Lojistik sektörüne özel yazı-
lımlar geliştiren Siber Yazılım 
CEO’su Kenan Çelik, tüm lo-
jistik süreçlerini uzaktan takip 
etmeyi mümkün kılan mobil 
uygulamaların, operasyonel 
işlemlerin hızını artırmak için 
de tercih edildiğini belirtti.

Lojistiğin de lojistik yazı-

DÜNYA çapındaki elektrikli 
araç filosunun 2030 yılında 245 
milyon adede ulaşmasının olası 
olduğunu belirten Delphi Tech-
nologies, bu araçların kullanım 
süresine bağlı olarak artacak olan 
bakım ve onarım gereksinimleri-
ne dikkat çekiyor. Bu kapsamda 
Delphi Technologies, başta ba-
tarya ve fren olmak üzere elekt-
rikli araçların bakım-onarımla-
rında tehlike arz eden ve dikkat 
edilmesi gereken hususları sıra-
ladı. Yaptığı bilgilendirmelerle 
satış sonrası sektörünü aydın-
latmayı sürdüren Delphi Tech-
nologies, sunduğu eğitimlerle 
de servislerin elektrikli araçlar 
bakımı konusunda yetkinlik ka-
zanmalarını hedefliyor. 

Delphi Technologies, e-
lektrikli araçların kullanım 
süresine bağlı olarak artacak 
olan bakım ve onarım gerek-
sinimlerine de dikkat çekiyor. 
Bu gereksinimlerden doğacak 
fırsatlardan, güvenli çalışma 
için gerekli ekipmana ve bil-
gi-birikimine yatırım yapan 
servislerin yararlanabileceğini 
vurgulayan şirket, elektrikli 
araç satışlarının ve gelecek ön-
görülerinin bu konudaki belir-
leyiciliğine de dikkat çekiyor.   

Delphi Technologies’ten 
yapılan bilgilendirmeye göre; 
2018 yılında yüzde 65 artan kü-
resel elektrikli araç satışlarının 
2019 yılında yüzde 9 gerilediği, 
fakat 2020 ile birlikte küresel 
salgının yarattığı hassasiyetlerin 
de etkisiyle, tekrar büyüme eği-
limine girdiği görülüyor. Analiz 
ve danışmanlık şirketi Wood 
Mackenzie’nin çalışmaları ise 
otomotiv endüstrisi içerisinde 
elektrikli bir araca sahip olma-
nın içten yanmalı motorlu araca 
göre, daha şimdiden ekonomik 
olarak uygunluğuna işaret edi-

lımlarının da geleceğinin mo-
bil uygulamalardan geçtiğini 
anlatan Çelik, “Potansiyelinizi 
Doğru Yönetin” mottosuy-
la hareket ettiklerini söyledi. 

yor. Bu kapsamda batarya fiyat-
larının tahmin edilenin altında 
ilerlemesine bağlı olarak, sek-
törün 2024 yılından önce 100 
USD/KWh seviyesine ulaşacağı 
öngörülüyor. Avrupa’ya bakıldı-
ğında devlet teşviklerinin etki-
siyle elektrikli araç pazarı yüzde 
25 artarken, Çin’de satın alma 
vergisine muafiyet uygulanarak 
satışların canlanması hedefleni-
yor. ABD’de ise Kaliforniya eya-
letinde 2035 yılına kadar yeni 
benzinli ve dizel motorlu binek 
otomobillerin satışına getiri-
len yasağın, diğer eyaletlere de 
örnek oluşturması bekleniyor. 
Araç üreticilerinin 2022 yılına 
kadar tahmini 450 yeni modeli 
daha sunmayı planladığı ifade 
edilirken, önümüzdeki 10 yıl 
içerisinde ise elektrikli araçlara 
olan talebin güçlenmesi sonucu 

ürün çeşitliliğinin daha da art-
ması bekleniyor. Uluslararası 
Enerji Ajansı’nın çalışmalarına 
göre ise, dünya çapındaki elekt-
rikli araç filosunun 2030 yılında 
245 milyon adede, yani bugü-
nün 30 katından fazlasına ulaşa-
cağı öngörülüyor. 

Delphi Technologies; yoğun 
olarak ortalama 20 yılın altında-
ki geçmişe sahip hibrit ve elekt-
rikli araçlar için, bakım-onarım 
gereksinimlerinin giderek art-
tığına vurgu yapıyor. Örneğin 
fren ve direksiyon sistemlerinin 

Çelik, “Araçların yakıtı, sürü-
cüsü, gidilen mesafeler, araç-
ların takibi, yapılan masraflar, 
gümrük işlemleri, faturalan-
dırmalar gibi işlemleri ayrı ayrı 
programlar üzerinden takip et-
mek hem zaman hem de nakit 
kaybı. Biz gerçekleştirdiğimiz 
entegrasyonlar ile işlemleri tek 
bir ekrandan yönetme ve kont-
rol etme imkanı verirken, mo-
bil uygulamalarımız sayesinde 

bakımı ile arıza sinyalleri veren 
sensörler için ihtiyaç duyulan 
bakımlar, günümüzde artık da-
ha da önem kazanıyor. Fakat 
yüksek voltaja sahip bataryalı 
araçlardan doğabilecek tehlike-
lere maruz kalacağını düşünen 
birçok servis, bu alandan uzak 
durmayı sürdürüyor. Delphi 
Technologies ise teknisyenle-
rin, temel tehlikeleri öğrenerek 
ve bunların üstesinden gelmek 
için gereken bilgiyi edinerek, 
hibrit ve elektrikli araçlar üze-
rinde güvenle ve yetkin bir şe-
kilde çalışabileceğini gösteriyor. 

Bu kapsamda yüksek vol-
tajlı batarya konusu, bakım-
onarımda aşılması gereken en 
önemli konu olarak öne çıkı-
yor. Elektrikli araç bataryaları; 
201,6 Volt’tan 351,5 Volt’a 
(PHEV) kadar uzanan voltaj 

seviyeleriyle, içten yanmalı 
araçlardaki 12 voltluk araç a-
küsünden çok daha yüksek bir 
gerilimle çalışıyor. DC (direkt 
şarj) batarya takımı içerisin-
de; batarya paketinden motor 
kontrol ünitesine ve elektro-
motora uzanan, eşit derecede 
tehlikeli yüksek voltajlar taşı-
yan birçok kablo bulunuyor. 
Bu donanımlardan herhangi 
biriyle yanlışlıkla oluşabilecek 
bir temas, ölümcül sonuçlar 
doğurabiliyor. Elektrik çarp-
masının yanı sıra, ark patlaması 

bunu her yerden yapma imkanı 
yaratıyoruz. Böylece potansi-
yelin doğru yönetilebilmesini 
sağlıyoruz” diye konuştu.

Çelik, lojistik yazılımlarını 
kullanmayan firmaların önü-
müzdeki süreçte büyük ölçüde 
eleneceğini dile getirerek, “Lo-
jistik sektöründe yenilikçilik ve 
sürdürülebilirlik ancak yazılım 
ve mobil uygulamalarla müm-
kün olacak” dedi.

veya patlamadan kaynaklı cid-
di yanma ve zararlı pil kimya-
sallarına maruz kalma da diğer 
riskler arasında yer alıyor. Ay-
rıca hibrit ve elektrikli araçlar, 
elektromotor veya aracın çalış-
ması sırasında yoğun bir man-
yetik alan üretiyor. Dolayısıyla 
kalp pili taşıyan birservisyetki-
lisinin, söz konusu manyetik 
alan nedeniyle sistem üzerinde 
çalışmaması gerekiyor. 

Tüm bu endişe verici unsur-
lara karşın doğru prosedürler 
izlenerek riskler azaltılabiliyor. 
İlk olarak teknisyenlerin elekt-
rik çarpmasına karşı koruma 
sağlamak adına CAT 0 1000V 
dereceli yalıtımlı eldivenler, ya-
lıtımlı botlar ve paspaslar dahil 
olmak üzere doğru kişisel ko-
ruyucu ekipmanları kullanması 
öneriliyor. Ayrıca elektrikli ara-
cın, uygun yüksek voltaj uyarı 
tabelalarıyla birlikte kordonlu 
bir alanda emniyete alınması 
gerekiyor. Araç anahtarının 
uzak tutulması ise elektrik sis-
temlerinin yanlışlıkla çalışması-
nı veya aracın hareket etmesini 
önlemek adına önem arz edi-
yor. Yine fren değişimi gibi son 
derece basit ve rutin işlemlerin 
öncesinde de, teknisyenlerin 
önce araç güvenliğini sağlaması 
gerekiyor. Bu kapsamda servis 
fişi veya izolatör anahtarının 
çıkarılması, ardından güven-
li bir yere kaldırılarak yüksek 
gerilimli batarya bağlantısının 
kesilmesi tavsiye ediliyor. An-
cak yüksek voltajın dağılması, 
10 dakikalık bir süreyi bulacağı 
için teknisyenlerin dikkatli ol-
ması gerekiyor. Dolayısıyla her-
hangi bir çalışmaya başlamadan 
önce, yüksek voltaj kablolarının 
ve elektrikli bileşenlerin elekt-
rik yüklü olup olmadığının 
kontrol edilmesi önem taşıyor.  

Siber Yazılım’ın mobil uy-
gulamasının sağladığı kolay-
lıklara da değinen Çelik, mobil 
uygulamalar sayesinde yurtiçi 
taşıma organizasyonlarından 
uluslararası lojistik süreçlere, 

depo ve antrepo aşamaların-
dan muhasebe, finans ve ban-
ka işlemlerine kadar lojistiğin 
bütün süreçlerin tek ekrandan 
çok daha hızlı yönetildiğini 
sözlerine ekledi.

Lojistik Operasyonlar “Cep”ten Yönetiliyor

Elektrikli Araç Pazarının
Büyümesi Katlanarak Sürecek

Goodyear 
Ventures’dan 
Robotlarla 
Teslimat
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Lojistik sektörüne özel yazılımlar geliştiren 
Siber Yazılım CEO’su Kenan Çelik, lojistiğin 
de lojistik yazılımlarının da geleceğinin mobil 
uygulamalardan geçtiğini belirtti.

Goodyear’ın girişim sermayesi kolu 
Goodyear Ventures, yatırım portföyüne 
Starship Technologies’i ekledi. 

Siber Yazılım CEO’su
Kenan Çelik

GOODYEAR Ventures, 
otonom teslimat şirketi 
için birden fazla yatırımcıyı 
bir araya getirerek 17 mil-
yon Amerikan Doları kay-
nak yarattı. 2014’te kuru-
lan Starship Technologies, 
otonom robot ağı ile müş-
terilere doğrudan market 
ve gıda ürünleri teslimatı 
yapıyor. Şirketin her gün 
binlerce teslimat gerçek-
leştiren elektrikli, otonom 
robotları, dünya genelinde 
birçok şehirde milyonlarca 
kilometre mesafe kat ede-
rek, insanlara temassız ve 
çok pratik bir teslimat hiz-
meti sunuyor.

Otonom teslimat hiz-
metlerinde devrim yapan 
Starship’in bu yolculuğu-
na katılmaktan heyecan 
duyduklarını belirten Go-
odyear Ventures Kıdemli 
Müdürü Abhijit Ganguly, 
konu hakkında şunları söy-
ledi; “Goodyear’ın güveni-
lir hizmet geçmişi, otonom 
araç şirketlerine yönelik 

geliştirdiği çözümlerle bir-
leşerek, pazarda Starship’i 
desteklemek için somut bir 
platform oluşturuyor.”

Goodyear Ventures’ın 
yatırım yaklaşımı, elektrikli 
ve otonom teknolojiler da-
hil olmak üzere mobiliteyi 
şekillendiren çeşitli tema-
lar üzerinde yoğunlaşıyor. 
Girişim sermayesi fonu, 
gündelik bağlantıları kolay-
laştıran sürdürülebilir, gü-
venli ve yeni mobilite dene-
yimlerine ilişkin benzer bir 
vizyona sahip, tohum aşa-
masından büyüme aşama-
sına kadar girişimlerle or-
taklık kurarak Goodyear’ın 
inovasyon geçmişini güç-
lendiriyor.
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optimize ettik. Sonuç olarak, 
düşük yuvarlanma direnciyle 
birlikte hassas bir yol tutuşu 
sağladık ve kilometre perfor-
mansını alışılmış yüksek sevi-
yesinde tutabildik.”

Continental’in ürettiği 
yeni HL standardında OE 
lastikleri, yedek parça ve ye-
nileme sektöründe de satışa 
sunulacak. 

rak karbon emisyonlarınızı 
önemli ölçüde artırabilir. 
Portbagajı kullanmadığınız 
zamanlarda veya eşyalarınızı 
aracınızın içinde taşıyabili-
yorsanız, portbagajı aracı-
nızdan çıkarın. Böylece, ara-
cınızın genel verimliliğini 
artırabilirsiniz.

Aracınızda hız sabitleyici 
kullanabiliyorsanız, uzun yol-
culuklarda bunu ihmal etme-
yin. Sürüş komutlarınızın bir 
kısmını aracınıza devretmek, 
gaz pedalına sert basmak gibi 
şiddetli komutları azaltır. Hı-
zı sabit bir düzeyde korumak, 
düzenli olarak değiştirmeye 
kıyasla yakıt tüketimi açısın-
dan çok daha verimlidir.

Manzaralı alanlarda pen-
cereleriniz açık durumda yol-
culuk etmek güzel olsa da, bu 
durum yüksek hızlarda ara-
cınızın emisyonlarını önem-
li ölçüde etkileyebilir. Açık 
pencerelerin yol açtığı yüksek 
rüzgar direnciyle başa çıkmak 
için aracınız daha fazla yakıt 
harcayacak ve böylece daha 
fazla karbon üretecektir.

Aracınızın kusursuz çalışır 
durumda olması, aracınızın 
mümkün olduğunca verimli 

kalmasını sağlar. Kü-
çük aksaklıkların büyük 
sorunlara dönüşmesi 
sonucu, aracınız gerekti-
ğinden fazla yakıt tükete-
bilir. Bu nedenle aracını-
zın bakımını uzmanların 
önerdiği aralıklarla yap-
tırmayı ihmal etmeyin.

ELEKTRIKLI veya hibrit   
büyük, güçlü otomobiller ve 
SUV’lar yola standart araç-
lardan çok daha fazla ağırlık 
verir. Bu ağır araçlara, daha 
fazla yük kapasitesine sahip, 
daha büyük lastiklerin takıl-
ması mümkün olmadığından, 
Continental çözüm olarak 
yeni “HL” yük endeksli ilk 
binek lastiğini üretti. HL yük 
endeksli Continental lastik-
leri aynı hava basıncında, XL 
standartlı lastiklerden yüzde 
10 daha fazla yük kapasitesi-
ne sahip.

Yeni maksimum yük ka-
pasiteli lastiklerin yanağın-
da, “HL 245/40 R 19 101 
Y XL”  gibi ebat bilgisinden 
önce HL kodu yer alıyor. 
HL kodlu bu yeni lastiklerin 
yük kapasitesi 825 kg (yük 
endeksi 101). Bu ebatta SL 
standardında üretilen binek 
lastikler ise orta menzilli 

GOODYEAR dikkat edi-
lecek birkaç nokta sayesinde 
karbon ayak izini azaltmanın 
sırlarını veriyor.

Karbon ayak izinizi azalt-
mak, hangi eylemlerin daha 
fazla CO2 üretimine yol aça-
bileceğini bilmekten geçer. 
Sürüş ve araç kullanım davra-
nışınızda yapacağınız birkaç 
küçük değişiklikle, yolculuk 
sırasında karbon ayak izinizi 
başarıyla azaltabilirsiniz. 

Çevreci sürüş, aracınıza 
verdiğiniz komutları yu-
muşatmaktan geçer. Bu da, 
yavaşlamak veya durmak 
istediğinizde, frene erken ve 
yumuşak basmanızı gerek-
tirir. Aynı durum hızlanma 
için de geçerlidir. Hızlan-
mak için gaz pedalına ha-
fif bir baskı uygulamanız 
yeterlidir. Özellikle trafik 
ışıklarından veya kavşaklar-
dan çıkarken gaz pedalına 
aniden yüklenmemeniz ö-
nem taşır. Böylece, aracını-
zın yaydığı CO2 miktarını 
azaltmakla kalmayıp, aynı 
zamanda yakıttan da tasar-
ruf sağlayabilirsiniz.

Her üretim sürecinde ol-
duğu gibi lastik üretiminde 
de CO2 salımı gerçek-
leştiğinden, en uzun 
süre dayanacak lastikle-
ri seçmek mantıklı ola-
caktır. Karbon ayak izi-
nizi düşürmek için göz 
önünde bulundurma-
nız gereken temel unsur 
lastiklerinizin kullanım 

modeller dahil, pek çok oto-
mobile uygun ve maksimum 
670 kg (yük endeksi 94) yük 
taşıyabiliyor. Yeni HL las-
tiklerin yük kapasitesi ise SL 
standartlarındaki lastiğe göre 
neredeyse dört kat daha fazla. 
Continental yeni HL kodlu 
lastiklere OEM talebinde de 
artış bekliyor.

Continantel’de bu lastik-
leri geliştirme projesinden 
sorumlu Dr. Stefan Habicht, 
şunları söyledi: “Yük kapa-
sitesini artırırken müşteri 
ihtiyaçlarını karşılamak için 
hem lastik yapısında hem de 
kauçuk bileşiminde bir dizi 
değişikliğin yapılması ge-
rekti. Bu nedenle çok sayıda 
denklemi çözmeye çalıştık. 
Örneğin, lastik/yol gürül-
tüsünü azaltmak için topuk 
bölgesini güçlendirerek lastik 
konturunu iyileştirdik. Di-
ğer yandan desen bileşimini 

ömrü olsa da, hesaba katma-
nız gereken diğer bir etken de 
yuvarlanma direncidir. Yu-
varlanma direnci, genellikle 
verimlilik arayışındaki büyük 
araçları ilgilendiren bir konu 
olsa da, binek aracınızda da 
göz önünde bulundurmanız 
gereken bir etkendir. 

Yeterince şişirilmemiş las-
tikler, aracınızın emisyonları 
üzerinde büyük bir etkiye sa-
hip olabilir. Lastik basıncınızı 
kontrol ederek, lastiklerinizin 
yeterince şişirildiğinden emin 
olun. Aracınızın optimum 
lastik basıncını, aracınızın 
kitapçığında bulabilirsiniz. 
Aracı yeterince şişirilmemiş 
lastiklerle kullanmak, yakıt 
tüketimini ve egzoz emisyon-
larını artırırken, sürüşü zor-
laştırabilir.

Aracınız ne kadar olursa, 
hareket etmek için o kadar 
güç harcar. Yolculuğunuz-
da ihtiyaç duymayacağınız 
her şeyi aracınızdan çıka-
rın. İhtiyaç duymayacağınız 
nesneler taşımak, karbon 
ayak izinizi artırır ve aracı-
nızın yıpranmasına yol aça-
bilir. Portbagaj kullanmak 
da hava direnci oluştura-

yaklaşık 110 tonluk  plastik 
atığın önüne geçecek. Ya-
pışkanlı etiketler ve etiketin 
arkasında kullanılan folyo-
lar bir araya geldiğinde 6,4 
km, yani Paris’te Champs-
Elysees’de üç katından daha 
fazla bir uzunluğa ulaşıyor. 
Artık kullanılmayacak ya-
pışkan etiketler Continen-
tal, Uniroyal, Semperit veya 
Barum gibi Grup markaları-
nın logosunu taşıyordu.

“Üretim zincirini
sürdürülebilir malzemelere 

dönüştürüyoruz”
Yeni uygulamaları ile 

ilgili açıklama yapan Con-
tinental Sürdürülebilirlik 
Departmanı Başkanı Cla-

us Petschick, “Yapışkan 
etiketlerden vazgeçerek, 
kurumsal sürdürülebilirlik 
hedefimize doğru önemli 
bir adım atıyoruz ve  attı-
ğımız bu adım, dünya ge-
nelinde üretim faaliyetle-
rimizin fosil bazlı içeriğini 
azaltmaya ve diğer içerik-
lerle değiştirmeye yardımcı 
olacak. Üretim zincirimi-
zin tamamını sürdürülebi-
lir malzemelere dönüştür-
me sürecindeyiz. Atıkları 
ve özellikle plastik atıkları 
önlemek bu yolda atabile-
ceğimiz en iyi adım çünkü 
bu uygulama doğal kaynak-
larımızı korumaya da yar-
dımcı olacaktır.” dedi.

Lastik etiketlerine
çevre ayarı

Continental, EMEA 
bölgesinde (Avrupa, Orta 
Doğu ve Afrika), lastiklerde 
kullanılan yapışkanlı lastik 
etiketlerinin yüzde 50’sini a-
zaltma kararı aldı. Bu hamle 
ile yapışkan etiketten ve bu 
etiketlerde kullanılan fol-
yolardan kaynaklanan yılda 

Continental’den HL Yük Endeksli Lastik

Goodyear Karbon Ayak İzini 
Azaltımına Dikkat Çekiyor

Michelin ve 
Air France 
İş Birliği Uzatıldı
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Continental, ağır elektrikli araçlar, hibrit   
otomobiller ve SUV’lar için daha fazla yük 
taşıma kapasitesine sahip, ilk HL standartlı 
lastiği üretti. 

MICHELIN ve Air France 
arasında 2010 yılında imza-
lanan uzun soluklu iş birli-
ğinin 10 yıl daha sürmesine 
karar verildi. Tazelenen iş 
birliği ile Michelin, uçak fi-
losunun tek lastik tedarikçisi 
olmaya devam ederken aynı 
zamanda sürdürülebilirlik 
ve inovasyon temelli pek çok 
çalışmaya da imza atacak.

Michelin’e duyduğu güve-
ni tazeleyen uçak filosu, önü-
müzdeki 10 yıl boyunca las-
tik tedarikini Michelin’den 
karşılayacak. Air France’ın 
uçakları, NZG (Sıfıra Yakın 
Büyüme) teknolojisi içeren 
Radial Michelin® AIR X gibi 
en modern uçak lastikleriy-
le donatılacak. İstikrarlı bir 
lastik çapı güvencesi vermek 
üzere tasarlanan bu tekno-
loji, uçak lastiklerine daha 
fazla dayanıklılık ve istisnai 
direnç kazandırıyor.

Ortaklıkları 10 yıl daha 
sürecek olan Michelin ve Air 
France; lastik tedarikinin ya-
nı sıra inovasyon alanındaki 
çalışmalarını da karbon ayak 
izini düşürme hedefiyle ger-
çekleştirecek. Avrupa araş-
tırma programlarında aktif 
rol alan Michelin, lastikle-
rini ve ilişkili sistemleri ha-
fifletmeye devam etmek ve 
her uçuşta yakıt tüketimini 
ve CO2 emisyonlarını me-
kanik olarak düşürmek için 
çığır açacak teknolojiler üze-

rinde çalışıyor. Air France’e 
yenilikçi geri dönüşüm ka-
nalları, yüksek performans-
lı ekolojik reçineleri ve 3B 
metal ve plastik yazdırma 
uzmanlığı gibi yüksek he-
defli çözümler sunmaya de-
vam edecek olan Michelin, 
bu girişimlerle Air France’ın 
2030 itibarıyla yolcu/km 
başına CO2 emisyonlarını 
yüzde 50 düşürmek dahil 
olmak üzere, kendisi için 
belirlediği iddialı sürdürüle-
bilir gelişim hedeflerine eriş-
mesinde yardımcı olacak.
“Iyi Dersler Şoför Amca” 

projesi kapsamında 11 ilde 
eğitim verilecek

 Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı, Millî Eğitim Ba-
kanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı, TÜVTÜRK 
Araç Muayene İstasyonları 
ve Michelin Lastikleri ara-
sında imzalanan iş bir-
liği protokolüyle 
“Trafikte Sorum-
luluk Hareke-
ti” kapsamında 
2014 yılında ha-
yata geçirilen ve ta-
şımalı eğitim sistemin-
de görevli servis şoförlerinin 
trafik güvenliği, ilk yardım 
ve iletişim konularında yet-
kinliklerini geliştirmeyi 
amaçlayan İyi Dersler Şoför 
Amca projesi her geçen yıl 
daha da gelişmeye ve etkisini 
artırmaya devam ediyor.

Proje kapsamında bu yıl 
Amasya, Bartın, Bilecik, 
Çorum, Erzincan, Kırıkka-
le, Kırşehir, Kilis, Niğde, Ri-
ze ve Şanlıurfa olmak üzere 
toplam 11 ilde, yaklaşık 6 
bin şoföre ve 7 bin öğrenciye 
erişim hedefleniyor.

Projenin 2020-2021 uygu-
lamaları 28-29 Aralık 2020 
tarihlerinde online gerçek-
leştirilen formatör eğitim 
semineriyle başladı. Amasya, 
Bartın, Bilecik, Çorum, Er-
zincan, Kırıkkale, Kırşehir, 
Kilis, Niğde, Rize ve Şan-
lıurfa İl Jandarma Komu-
tanlıkları ve İl Millî Eğitim 
Müdürlüklerinden birer tem-

silciye toplam 2 gün süren 
bir eğitim verildi. 

İlgili formatörler 
18 Ocak - 5 Şubat 
2021 tarihleri ara-
sında kendi illerin-

deki İlçe Millî Eği-
tim Müdürlükleri ve İlçe 

Jandarma Komutanlıkların-
dan birer eğitimciye seminer 
vererek proje uygulamalarına 
devam ediyorlar. Proje ille-
rindeki şoför eğitimlerinin 
Mart, öğrenci eğitimlerinin 
ise Mayıs ayı içerisinde ger-
çekleştirilmesi planlanıyor. 
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Prometeon Ağır Ticari Vasıtalara 
Çok Yönlü Lastik Tasarladı

BP Türkiye’den 
İş Güvenliğine 
Tam Destek

PROMETEON Lastik Grubu, 
ağır ticari vasıtalar için “Pirelli Tri-
athlon™ serisini geliştirdi. Pirelli 
Triathlon™ serisi yüksek kilometre 
performansı, düzenli aşınma, uzun 
ömür, yakıt verimliliği ve yüksek 
kaplanabilirlik özelliklerini bir ara-
da sunuyor.

Prometeon engineered’ damgalı 
ilk lastik olma özelliğine de sahip 
olan Triathlon™, kilometre ve ya-
kıt tasarrufunu dengeli bir şekilde 
artırmak için özel olarak formüle 
edildi ve geliştirildi. Uzun Ar-Ge 
çalışmaları ve testler sonrasında ter-
cih edilen kaliteli hammadde içeriği, 
kullanıcıların toplam sahip olma 
maliyetini minimuma indirirken, 
Prometeon’a özel tasarlanan süreç 
yönetimi lastiği rakiplerinden farklı 
kılıyor. Triathlon™ için geliştirilen 

BP, akaryakıt operasyon süreçleri-
nin üst düzey standartlarla yönetil-
mesinde katkısı olan iş ortakları için 
hayata geçirdiği ödüllendirme prog-
ramları ile farkındalık yaratıyor. Bu 
doğrultuda bp Türkiye, Şirket Nak-
liyesi Tehlike Avcısı Programı Ödül 
Töreni ve bp Akaryakıt Müteahhit-
leri ödül törenini gerçekleştirdi. 

İlk olarak, bp Türkiye’nin, şirket 
nakliyesi operasyonları sırasında sü-
rücülerin karşılaştığı pek çok tehlike 
ile ilgili risk algısını artırmayı hedef-
lediği Tehlike Avcısı Programı’nın 
ödül töreni gerçekleştirildi.  
2020 yılında başlatılan program 
kapsamında, nakliye operasyonla-
rındaki tehlike arz eden durumlarla 
ilgili farkındalığı arttırmak, tehlike 
anında doğru davranışı geliştirmek 
için sürücüler için düzenli olarak 
eğitimler düzenleniyor. Ortaya çı-
kabilecek tehlikelerin ve sürücülerin 
hatalarının raporlanmasının teşvik 
edildiği programın ilk yılında Aca-
pet Taşımacılık ve Omsan Lojistik 
tarafından toplamda 200 raporlama 
gerçekleştirildi. Düzenlenen Tehlike 
Avcısı Programı Ödül Töreni’nde, 
bu raporlamalar arasından seçilen 6 
sürücüye hediyeleri takdim edildi. 

Kovid-19 önlemleri nedeniyle 
uzaktan görüntülü olarak gerçekleş-
tirilen ödül törenleri ile ilgili açık-
lamada bulunan bp Türkiye Ülke 
Başkanı TümkanIşıltan, “bp’nin beş 
temel değerinden biri olan emniyet 
her zaman önceliklerimiz arasında 
yer alıyor. Yaptığımız her şeye nüfuz 
eden temel değerimiz emniyettir, 
öyle de kalacak. Bu kapsamda da 
sektörümüzdeki SEÇ-G standartla-
rını en üst seviyelere taşıyarak tüm 
operasyonlarımızı bu bilinçle yönet-
mek önceliklerimiz arasında bulu-
nuyor” dedi.

özel hamur karışım reçetesi, kulla-
nıcıların hem yüksek kilometre per-
formansı hem de yakıt tüketiminde 

beklentilerini üst düzeyde karşılıyor.
Pirelli FR:01 Triathlon™, 4 kanal-

lı zik-zak desen ve güçlü boylama-
sına kanallar sayesinde kısaltılmış 
fren mesafesi, artırılmış yol tutuşu 
ve emniyetli sürüş sağlıyor. Fonk-
siyonel kanallar ve taş iticiler karda 
da üstün kavrama imkanı sunarken, 
yol tutuşu artırıyor ve taş sıkışmala-
rının önüne geçiyor.

Prometeon teknolojisi ile geliş-
tirilen Triathlon™’’un yenilikçi sırt 
tasarımı, yol temas alanında ortaya 
çıkan basıncı her noktaya eşit da-

ğıtarak düşük dönme direncini ga-
ranti ediyor. Bu sayede daha iyi yol 
tutuş, düzenli aşınma ve yüksek ki-
lometre performansı sunuyor.
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Prometeon ağır ticari 
vasıtalar için çok yönlü 
lastik Pirelli FR:01 
Triathlon™ ve TR:01 
Triathlon™’u tasarladı. 
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elde etti ve FAVÖK büyük-
lüğü 956,5 milyon TL sevi-
yesinde gerçekleşti. Brisa’nın 
2020 yılı cirosu yüzde 15,9 
artışla 4,2 milyar TL oldu.

Şirketin güçlü perfor-
mansında, dengeli işletme 
sermayesi yönetimi, başarılı 
kanal ve ürün portföyü yöne-
timi etkili oldu. 2019 yılında 
1,8’den 7’ye çıkan işletme ser-
mayesi devir hızı, 2020 yılın-
da 14 seviyesine ulaştı.   

 Brisa’nın başarılı perfor-
mansını değerlendiren Bri-
sa CEO’su Haluk Kürkçü; 

BRISA, 1 Ocak-31 Aralık 
2020 dönemine ait finan-
sal sonuçlarını kamuoyuyla 
paylaştı. Brisa, 2020 yılında 
pandemiden kaynaklı şartla-
ra rağmen güçlü bir finansal 

performans kaydetti. Şirket, 
geçen yıla göre net kârını 4,7 
katına çıkardı ve yılı 539,9 
milyon TL net kâr ile kapattı. 
FAVÖK seviyesinde ise geçen 
yıla göre göre yüzde 57,2 artış 

yakın çalışanımız ve güçlü ba-
yi ağımız ile değer yaratmaya 
odaklandık. Yurtiçi pazarda, 
dönemin şartlarına paralel 
olarak değişen dinamiklere 
hızla uyum sağlayarak, hem 
katma değerli ürünlerimiz 
hem de lastiğin ötesinde sun-
duğumuz hizmet çeşitliliği-
mizle liderliğimizi pekiştir-
dik.” dedi.

Kürkçü sözlerine şöyle 
devam etti; “Yurtdışı pazar-
larda ise pandemiden etki-
lenen uluslararası pazarlara 
rağmen 13 ülkede pazar 
payımızı artırdık ve Lassa 
markamızın yurtdışındaki 
faaliyetlerine yönelik yatı-

rımlarımıza devam ettik. Ay-
nı zamanda orijinal ekipman 
kanalında da ihracatımıza iv-
me kazandırdık ve Türk mü-
hendislerimizin geliştirdiği 
ürünleri Avrupalı araç üre-
ticilerine gönderdik.  Tüm 
bunlarla birlikte, nakit yöne-
timindeki başarı hikayemizi 
de devam ettirerek 2020 yı-
lını güçlü bir performans ile 
kapadık. Bu başarıyı müm-
kün kılan çalışanlarımıza, iş 
ortaklarımıza ve hissedarla-
rımıza teşekkür ediyorum. 
2021 yılında da hedefimiz, 
stratejik odak alanlarımızla 
birlikte başarımızı sürdürü-
lebilir kılmaktır.”

“2020 yılı Kovid-19 pan-
demisi sebebiyle sosyal ve 
ekonomik boyutta kritik 
değişimlerin ve zorlukların 
yaşandığı bir yıl oldu. Bu dö-
nemde, çalışanlarımız ve tüm 
paydaşlarımızın sağlığını ve 
güvenliğini önceliğimize ala-
rak operasyonlarımıza devam 
ettik. İzmit ve Aksaray’daki 
fabrikalarımız, yerli üretim 
ve Ar-Ge gücümüz, 3000’e 

Brisa 2020 Yılını 
539,9 Milyon TL 
Net Kâr İle Kapattı

Brisa CEO’su Haluk Kürkçü

Brisa, 2020 yılında güçlü bir performans 
sergiledi. Şirket, geçen yıla göre göre net 
kârını, 4,7 katına çıkardı. Şirketin 2020 yıl 
sonu net kârı, 539,9 milyon TL’ye ulaştı. 

zeten Kordsa, 2021 yılına 
avantajla başladı. 

2020 yılını ürün portfö-
yü ve kullanım alanlarını 
genişletmek için fırsat ola-
rak değerlendiren Kordsa, 
lastik ve inşaat güçlendirme 
sektörlerinde müşterile-
riyle yeni ürün onaylarını 
tamamladı. Kompozit tek-
nolojileri alanında ise mev-
cut havacılık pazarının yanı 
sıra otomotiv, denizcilik, 
spor malzemeleri, enerji gi-
bi yeni pazarlara sunduğu 
teknolojiler ile ürün portfö-
yünü genişletti.

“Tutkumuz Yaşamı 
Güçlendirmek” vizyonuyla 
faaliyet gösteren Kordsa, 
daha hafif araçlar, lastikler 

KORDSA, Kovid -19 sal-
gınının ekonomik etkileri-
ne rağmen aldığı stratejik 
kararlarla faaliyet gösterdiği 
tüm coğrafyalarda iş sürek-
liliğini sağlamaya devam 
etti. Şirket, 2020 yılında 4,5 
milyar TL ciro, 574 milyon 
TL FAVÖK ve 150 milyon 
TL net kar elde ederek, yı-
lı geleceğin teknolojilerine 
yaptığı yeni yatırımlarıyla 
kapattı.

2020 yılında tedarik 
zincirinde yaşanan tüm sı-
kıntılara rağmen Kordsa, 
Kovid-19 etkisi ile pazar 
talebinin tüm değişken 
yapısına güçlü global ya-
pılanması ile anında yanıt 
verebildi. Bu zor dönemde 

dünyanın tüm coğrafya-
larındaki tesisleri ile müş-
terilerinin tedarik zinciri 
sorunlarında çözüm ortağı 
olan Kordsa, değişken pa-
zar şartlarına uyumu ile bir 
kez daha rekabetten ayrıştı. 
2020 yılında işletme serma-
yesi yönetimi aksiyonlarını 
başarıyla hayata geçirirken 
çalışanlarının ve tüm pay-
daşlarının sağlığını da gö-

Karbon ayak izinin azal-
tılmasına sadece lastik güç-
lendirme pazarında değil, a-
raçları hafifleten kompozit 
teknolojileri ile de hizmet 
vermeye devam eden Kord-
sa, elektrikli araçlarda kul-
lanılmak üzere karbon fiber 
kumaşı tedarik etmeye de 
başladı. Hem Türkiye hem 
ABD’deki fabrikalarından 
tedarik sağlayan Kordsa, 
böyle zorlu bir yılda attığı 
bu temeller üzerine işlerini 
büyüterek değer yaratmaya 
devam etti.

“Lastik ve kompozit
teknolojilerimizi
dünya pazarına

sunmaya başladık”
Yıl sonu sonuçlarını de-

ğerlendirerek Kordsa’nın 
öncelik ve hedeflerinden 
bahseden Kordsa CEO’su 
Ali Çalışkan, “Güçlü şirket 
yapımızla içinde bulun-
duğumuz süreci etkin bir 
şekilde yöneterek zorlu bir 
dönemde istikrarımızı ko-
ruduk. Başta sürdürülebi-
lirlik odaklı hedeflerimizi 
de gerçekleştirerek lastik ve 
kompozit teknolojilerimizi 
tüm dünya pazarına sun-
maya başladık. Türkiye’den 
çıkan ve global pazarda bu 
lider etkiyi yaratan Kordsa 
markamızla gurur duyu-
yorum. Biliyorum ki tüm 
paydaşlarımız da bu gururu 
paylaşıyor.” yorumlarında 
bulundu.

Sürdürülebilirlik anla-
yışlarını iş yapış şekillerine 
yansıttıklarına ve bunun 
olumlu sonuçlarını gör-
düklerine dikkat çeken 
Çalışkan, “2016 yılından 
bu yana Karbon Saydamlık 

Projesi CDP İklim Deği-
şikliği ve Su Programlarına 
raporlama yapıyoruz. 2020 
yılı raporlama döneminde 
Türkiye’nin İklim ve Su 
Liderleri arasında yerimizi 
aldık. Dünya ve Avrupa’nın 
endüstri ortalamasının üze-
rindeki performansımız bu 
konuya ciddiyetle eğildi-
ğimizin bir göstergesidir. 
Ayrıca küresel tedarik zin-
cirinin sürdürülebilirliğini 
sağlamak için uluslararası 
bir değerleme kuruluşu olan 
Ecovadis tarafından Altın 
şirket kategorisine çıktık. 
Bu değerleme, sürdürüle-
bilirlik taahhüdümüzün 
arkasında durduğumuzu ve 
çevre, sürdürülebilir teda-
rik, işgücü ve insan hakları 
alanlarındaki mükemmel 
başarımızı ortaya koyuyor. 
Faaliyet gösterdiğimiz tüm 
iş kollarımızda yaptığımız 
yatırımlar, iş birlikleri ve 
inovasyon çalışmalarımızla 
sürdürülebilir bir geleceğe 
kararlı adımlarla ilerleme-
yi ve bunun da ötesinde iş 
ortaklarımızın, paydaşları-
mızın sürdürülebilirlik he-
deflerine ulaşmasına katkı 
sağlamayı sürdüreceğiz.” 
şeklinde konuştu.

ve daha dayanıklı binalarla 
sürdürülebilirliğe katkı sağ-
lamanın yanı sıra ürün ve 
teknolojilerini de dönüştü-
rüyor. Bu bağlamda yaşamı 
güçlendiren sürdürülebi-
lir ürün ve teknolojilerine 
bir yenisini daha ekleyen 
Kordsa, lastik içindeki per-

formansından ödün ver-
meyecek teknik özellikte 
ve kalitede geri dönüşümlü 
naylon iplik üretti. Karbon 
ayak izi azaltılarak üretilen 
bu teknolojik ürün, lastik 
markalarının sürdürülebi-
lirlik hedeflerine ulaşma yol-
culuğuna katkı sağlayacak.

Kordsa 2020 Yılında 4,5 Milyar Lira Ciro Yaptı

Kordsa CEO’su Ali Çalışkan

Kordsa, lastik 
güçlendirmeden uzay 
sanayisine uzanan 
geniş bir yelpazede 
yüksek teknolojili 
malzemeler üretmeyi 
sürdürüyor. 
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TIRSAN, Ünal Lojistik’e Tır-
san Adapazarı Fabrikası’nda, 
teslimat töreni gerçekleştirdi. 
Teslimat töreninde Tırsan, 
Ünal Lojistik firmasına 50 
adet Tırsan Tenteli Perdeli 
Multi Ride Treyler siparişinin 
25 adedini teslim etti.

Tırsan’ın Adapazarı 
Fabrikası’nda Ünal Lojistik 
firmasına gerçekleştirdiği tes-
limat törenine; Ünal Lojistik 
Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat 
Ünal, Ünal Lojistik Genel Mü-

OĞUZHAN Ağır Nakliyat, 
2021 yılı yeni araç yatırımları 
kapsamında filosunu 15 adet 
MAN çekiciyle güçlendirdi.

MAN kamyon ve çekicileri; 
lojistikten inşaata, taşımacılık-
tan altyapıya birçok sektörde 
işletmelerin gözdesi olmaya de-
vam ediyor. Filosundaki MAN 
araçlarının, sağladığı yüksek 
verimlilikten memnun kalan 
taşımacılık sektörünün lider fir-

dürü Bülent Cingöz ve Tırsan 
Treyler Satış Yöneticisi Özgür 
Ayçiçek katılım gösterdi.

Teslimat töreninde açıkla-
malarda bulunan Ünal Lojistik 
Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat 
Ünal, “Kayseri merkezli 25 
yıllık bir firmayız, yurt içi ve 
yurt dışında Almanya, Hol-
landa, Belçika, Danimarka ve 
Avusturya ülkelerine düzenli 
olarak parsiyel ve komple yük 
taşımacılığı hizmeti vermek-
teyiz. Ayrıca, müşterilerimize, 

malarından Oğuzhan Ağır Nak-
liyat, yeni yıl araç yatırımlarında 
yine MAN’ı tercih etti.Ankara 
Akyurt’taki MAN Tesislerinde 
düzenlenen teslimat törenine 
Oğuzhan Ağır Nakliyat adına 
Yönetim Kurulu Başkanı Oktay 
Kılıç, Nedim Kılıç, Şerafettin 
Kılıç, Oğuzhan Kılıç, Bedirhan 
Kılıç, Efe Metehan Kılıç, Me-
lik Vatan Kılıç, Alpay Kılıç ve 
Mesut Bilici ile MAN Kamyon 

Kayseri’de bulunan 3.500 m2 
kapalı alanımızla iç nakliyede 
depolama hizmeti de sunmak-
tayız. Firmamızın araç yatı-
rımlarında ilk tercihi her za-
man Tırsan olmuştur. Tırsan 
araçları operasyonlarımızın 
esnekliğini destekler şekilde ta-
sarlanmış ve en kaliteli sağlam 
şekilde üretilmiştir. Araçlar, 
yük güvenliğini tam sağlıyor, 
yükleme ve bağlama sırasında 
da esneklik sunuyor. Böylece 
maksimum operasyonel verim-

ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına 
Bölge Satış Koordinatörü Ferit 
Aslan Akman ve Kamyon Satış 
Uzmanı Engin Karaoğlu katıldı.

lilik sağlıyoruz, yurt içi ve yurt 
dışındaki iş ortaklarımıza hızlı 
ve kaliteli hizmet sunuyoruz. 
Ayrıca Tırsan’ın sahip olduğu 
geniş servis ağı ile firmamıza 
vermiş olduğu kaliteli hizmet-
lerden oldukça memnunuz” 
açıklamasında bulundu.

Tırsan Treyler Satış Yöneti-
cisi Özgür Ayçiçek de teslimat 
töreninde bir konuşma yapa-
rak, “Ünal Lojistik’e teslimatı-
nı gerçekleştirmiş olduğumuz 
Tırsan Perdeli Multi Ride 

Törendeki konuşmasında, 
kuruldukları günden bu ya-
na kurumsallıktan asla ödün 
vermediklerini vurgulayan 

araçları, 1.000 – 1.070 mm ara-
sındaki 5. Teker yüksekliğine 
sahip farklı çekicilerde de kul-
lanılabilmektedir. Bu sayede 
müşterimiz, operasyonlarında 
esneklik ve verimlilik sağlaya-
bilecektir. Treylerde bulunan 
patentli K-Fix yük bağlama 
sistemi sayesinde iş ortağımız, 
yüklerini güvenli şekilde taşı-

Oğuzhan Ağır Nakliyat Yö-
netim Kurulu Başkanı Oktay 
Kılıç; “Bugün, bünyemizde 
yer alan 150’den fazla çekiciyle 
Türkiye’nin her bölgesine ve 
yurt dışında da pek çok nokta-
ya hizmet veriyoruz. Her biri 
konusunda uzman ekibimizle 
zamana ve gelişen teknolojiye 
uygun çözümler ile müşterile-
rimize hızlı, kaliteli ve güvenli 
bir taşıma hizmeti sağlıyoruz. 
Bu faaliyetimizde en büyük 
destekçilerimizden biri ise, hiç 
şüphesiz güvenilir çözüm orta-
ğımız MAN oluyor. MAN, ope-
rasyonlarımızı kesintisiz sürdü-

yabilecektir. Öte yandan aracın 
şasi ve çelik aksamlarının çinko 
tri-elektron metoduna göre ka-
taforez (KTL) kaplamalı oluşu 
sayesinde araç, 10 yıl pas yürü-
mezlik garantisi altındadır. Ü-
nal Lojistik ile sürdürdüğümüz 
başarılı iş birliğimizin uzun yıl-
lar devam edeceğine inancımız 
tam” dedi.

rebilmemiz noktasında güçlü 
kadrosuyla daima yanımızda yer 
alıyor. Mevcut filomuzda 100 
adet MAN aracımız vardı, bu 
son alımla da sayı 115 oldu. 
Çıktığımız bu uzun yolda, başa-
rılarımıza katkı sağlayan MAN 
Ailesi’ne sonsuz teşekkürlerimi-
zi sunarız” diye konuştu.

Bölge Satış Koordinatörü 
Ferit Aslan Akman ise; MAN 
olarak, geniş ürün yelpazesi ve 
farklı sektörlere yönelik ideal 
çözüm önerileri ile 2021 yı-
lında da firmaların ‘güvenilir 
çözüm ortağı’ olmaya devam 
edeceklerini söyledi.

Ünal Lojistik Filosunu 50 Adet 
Tırsan Multi Ride İle Genişletti

Oğuzhan Ağır Nakliyat Filosunu 
15 Adet MAN Çekici İle Güçlendirdi
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OTOKAR, yılın ilk teslima-
tını gerçekleştirdi. Yüksek 
yolcu kapasitesi, motor gücü, 
zengin aksesuarları ve üstün 
güvenlik özellikleriyle göz 
dolduran Sultan otobüsleri, 
AC Turizm’in de tercihi oldu. 

Filosuna 5 adet Sultan Mega 
katan AC Turizm’in filo tes-
limatı, Otokar bayilerinden 
Cansın Otomotiv tarafından 
gerçekleştirildi.

Koç Topluluğu şirketlerin-
den Otokar, müşteri beklenti-
leri ve ihtiyaçları doğrultusun-
da geliştirdiği Sultan ile turizm 

ve servis taşımacılığında trend-
leri belirlemeye devam ediyor. 
Tasarım ve teknik özellikleri ile 
Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 
dört bir yanında büyük ilgi gö-
ren Sultan, AC Turizm’in de 
tercihi oldu. Çeyrek asra yakın 
süredir turizm, öğrenci, perso-
nel taşımacılığı ve transfer hiz-

meti sunan AC Turizm, filosu-
na 5 adet Sultan Mega kattı.

Otokar bayilerinden Can-
sın Otomotiv tarafından ger-
çekleştirilen teslimat töreni 
AC Turizm’in sahibi Derviş 
Öğüt ve Cansın Otomotiv’in 
sahibi Ali Can Ünal’ın katılı-
mı ile gerçekleşti.

AC Turizm’in Tercihi Sultan Oldu

Filolar Volvo Trucks İle Genişlemeye Devam Ediyor
ÖZTEMEL Lojistik, 5 adet 
Volvo FH460 ve 2 adet Volvo 
FH500 olmak üzere toplam 7 
adet çekici ile filosunu güçlen-
dirirken, Zafer Kardeşler Ulus-
lararası Ağır Nakliyat, filosunu 
180 tona kadar GCW çekme 
kapasitesi ile öne çıkan Volvo 
FH16 ile genişletti.

Türkiye distribütörlüğünü 
Temsa İş Makinaları’nın yürüt-
tüğü Volvo Trucks, tehlikeli ve 
tehlikesiz atık taşımacılığı ala-
nında faaliyet gösteren Öztemel 
Lojistik’e 5 adet Volvo FH460 
ve 2 adet Volvo FH500 teslim 
etti. Bu teslimatla birlikte Özte-
mel Lojistik’in filosundaki Vol-
vo Trucks sayısı 9 adede ulaştı. 

Teslimat sırasında, Özte-
mel Lojistik firma sahibi Fatih 
Öztemel markanın sunduğu 
ayrıcalıklı hizmetten memnun 
olduğunu dile getirerek şöyle 
devam etti: “Yeni araçlarımızda 

Volvo’yu tercih etmemizde a-
raçların kalitesi ve performansı 
kadar, sürücüye sunduğu kon-
for da etkili oldu. Marka olarak 
bize sundukları çözüm odaklı 
hizmetten de oldukça mem-
nunuz. Daha önce de filomuza 
Volvo Trucks markasını dahil 
etmiştik. Bu nedenle satış son-
rasında da yanımızda olacakla-
rını ve satın aldığımız araçların 

ikinci el değerlerinin de yüksek 
olacağını biliyoruz.”

Zafer Kardeşler Uluslarara-
sı Ağır Nakliyat, 19’uncu kez 
Volvo Trucks’ı tercih etti ve 
filosunu 180 tona kadar GCW 
çekme kapasitesi ile öne çıkan 
Volvo FH16 ile genişletti.

Teslimat, firma sahi-
bi Fevzi Zafer, Temsa İş 
Makinaları’ndan Volvo Trucks 

Ülke Müdürü Utku Uzun, Sa-
ha Satış Müdürü Ufuk Ulus, 
VFS Finansman A.Ş. (Volvo 
Finans) Bölge Satış Müdürleri 
Emrah Barış ve Tuncay Alev’in 
katılımı ile gerçekleşti.

Zafer Kardeşler Uluslara-
rası Ağır Nakliyat sahibi Fevzi 
Zafer “Volvo Trucks ile uzun 
yıllara dayanan iş ortaklığımı-
zın arkasında tabii ki Volvo 
Trucks’ın ağır proje işlerimizde 
dayanıklı ve sürdürülebilir per-
formansı yatıyor. En ağır ve zor 
nakliyelerde işimizi kolaylaştı-
ran Volvo Trucks 8x4 çekiciyi 
projelerimizdeki ihtiyaç doğ-
rultusunda tercih ettik. Uzun 
yıllardır deneyimlediğimiz Vol-
vo Trucks markasının dayanık-
lılığı ve satış sonrası hizmetler-
deki çözüm odaklı yaklaşımı iş 
birliğimizi devam ettirmemizde 
etkili oldu.” dedi.

Zafer Kardeşler Uluslararası 

Ağır Nakliyat’a satın alma işle-
mi VFS Finansman A.Ş. (Vol-
vo Finans) ile yapılan Volvo 
FH16; 8x4 özelliği ile 16 litre 
motor, 650 HP beygir gücü ve 
3150 Nm tork değeri sunuyor. 
Volvo FH16; 180 tona kadar 
GCW çekme kapasitesi ile öne 
çıkan bir ürün olma özelliğini 
taşıyor. Ek olarak, Volvo I-Shift 

overdrive şanzıman, çift şasi, 
ultra karınca vites, Volvo Dina-
mik Direksiyon, Volvo Motor 
Freni ve Retarder fren sistemi 
ve 4 yana salınımlı ağır hizmet 
tipi pleyt gibi güvenlik dona-
nımları sayesinde müşterileri-
nin ihtiyaç duyduğu güvenlik, 
konfor ve performans beklenti-
lerinin tümünü karşılıyor.



DÜNYANIN GÜLLERİNİ ÖZENLE
TAŞIYORUZ.

TURKISH CARGO; GÜLLERİ ÖZENLE VE İLK GÜNKÜ TAZELİĞİYLE
DÜNYANIN EN FAZLA ÜLKESİNE TAŞIYAN HAVAYOLU.

LOJİSTİK

üzere 27 Avrupa Ülkesi Misyonu-
nun katılımlarıyla 17 Şubat 2021 
tarihinde bir araya geldi.

UND’den yapılan açıklamada, 

DIŞIŞLERI Bakanlığı, Türkiye’nin 
ihracatının karayoluyla taşınmasın-
da ve tedarik zincirinin devamının 
sağlanmasında önemli görev üst-
lenen ve kilit personel olarak nite-
lendirilen Profesyonel TIR Sürü-
cülerinin vize sorunlarının çözümü 
amacıyla; Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği (UND) ile işbirliği içerisin-
de AB Delegasyonu da dahil olmak 

“Dışişleri Bakanlığının öncülüğün-
de, AB Delegasyonu ve tüm Avru-
pa ülke misyonlarının katılım sağ-
ladığı toplantı, lojistik sektörünün 

Profesyonel TIR Sürücülerinin 
Vize Sorunları Görüşüldü

yanı sıra, 7 ülkenin Büyükelçisi ve 
27 Avrupa ülkesi misyonları olmak 
üzere 70’e yakın temsilci katılım 
sağladı.” denildi.

UND Başkanı Çetin Nuhoğ-
lu, toplantıda yaptığı konuşmada,  
tüm dünyayı etkisi altına alan pan-
demi sürecinde; hayati malzeme ve 
ürünlerin tedarikinde ortaya çıkan 
sorunların kıtlık riski ve tedarik 
zinciri kopmalarını beraberinde ge-
tirmesi karşısında lojistik sektörü-
nün öneminin bir kez daha ve net 
olarak anlaşıldığı; Profesyonel TIR 
sürücülerin Türkiye-Avrupa tica-
retinde ve ortak tedarik zincirinin 
işleyişinde önemli aktörler olarak 
görev üstlendiklerini, sürücülerin 
bu rollerinin iş yapış modellerinde 
göz önünde bulundurulmasının Av-
rupa ile olan ticaretimizin kesintisiz 
devamına büyük katkı sağlayacağını 
belirtti.  Nuhoğlu, Profesyonel TIR 
Sürücülerinin vize süreçlerinin ko-
laylaştırılması ve sorunların aşılma-
sında tüm taraflara önemli görevler 
düştüğünü ve bu amaç doğrultu-
sunda UND’nin de üzerine düşen 
her türlü görevi üstleneceğine dik-
kat çekerek, Avrupa ülke misyon 
temsilcilerinden de aynı yaklaşımın 
beklendiğini ifade etti.

Toplantıda UND tarafından 
yapılan sunumda, Profesyonel 
TIR sürücülerinin almış oldukları 
eğitimler başta olmak üzere iş yapış 
modelleri, Avrupa ülke misyonları-
na yapılan vize başvurularına alınan 
haksız “Ret” kararları ve örnekle-
ri, Avrupa ülkelerine taşıma yapan 
Türk taşımacılık filosu, pandemi 
sürecindeki gelişmeler ve Türk ta-
şımacılık sektörünün talepleri katı-
lımcılar ile örnek vakalar üzerinden 
detaylı olarak paylaşıldı.

Toplantı sonunda, Çetin Nu-
hoğlu, “Bu önemli toplantının ya-
pılmasına vesile olan başta Dışişleri 
Bakanlığımız olmak üzere, AB De-
legasyonunun kıymetli temsilcile-
rine ve toplantıya katılım sağlayan 
tüm yabancı misyon temsilcilerimi-
ze teşekkür ederim. Dışişleri Bakan-
lığımız, AB Temsilcilikleri ve UND 
arasında yapılan bu toplantının yeni 
bir başlangıç olarak kabul edilmesi 
ve bu işbirliğinin devamı tüm taraf-
lar için önemlidir.” dedi.

öncelikli gündeminde yer alan ve 
hizmet sağladığımız Avrupa’daki 
paydaşlarımız ile ortak çıkarlarımı-
zı ilgilendiren bazı hususları paylaş-
mak için çok önemli bir fırsat oldu. 
Toplantıya, AB Delegasyonunun 

Profesyonel TIR Sürücülerinin vize sorunlarının çözümü 
amacıyla; UND ile işbirliği içerisinde AB Delegasyonu 
da dahil olmak üzere 27 Avrupa Ülkesi Misyonunun 
katılımlarıyla 17 Şubat 2021 tarihinde bir araya geldi.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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