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en fazla etkilenen sektörle-
rin başında yer aldı. Salgın 
süreci, lojistik sektörünün 
ne kadar kritik bir öneme 
sahip olduğunu bir kez da-
ha ortaya koydu. Sektör 

KOVID-19 salgını, bü-
yük bir sağlık sorunundan 
öteye geçerek küresel an-
lamda sosyal ve ekonomik 
krize neden oldu. Lojistik 
de Kovid-19 salgınından 
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salgından olumsuz etkilense 
de başta tıbbi malzeme ve 
ilaçlar olmak üzere, ihtiyaç 
duyulan ürünlerin nihai tü-
keticiye ulaştırılması nok-
tasında önemli rol oynadı. 
Uygulanan kısıtlamalar ile 
tüketim davranışlarının de-
ğiştiği, dijitalleşmenin çok 
hızlı gelişim gösterdiği ve 
bu değişime uygun yeni iş 
modellerinin hayata geçiril-
meye başlandığı bu süreçte, 
lojistik sektörünün tüm 
paydaşları esnek çözümler 
üretmeye çalışarak hizmet 
vermeye başladı.

PROFESYONEL TIR sü-
rücülerinin vize süreçlerinin 
kolaylaştırılması ve sorunla-
rının çözümünü hedefleyen 
UND, misyonlara aracılık 
hizmeti sağlayan GATE-
WAY ile anlaşma imzaladı.

TÜRKIYE’NIN artış göste-
ren e-ticaret hacmi, beraberin-
de yepyeni bir lojistik hizmet 
alanı yarattı diyen EKO Fuar-
cılık Fuarlar Müdürü Altınay 
Bekar; “E-Ticaretin kendine 
özgü lojistik gereksinimleri 
bulunuyor. Bunların en son 
örneklerini 10-12 Kasım 2021 
tarihlerinde yapacağımız Ulus-
lararası Transport Lojistik Fu-
arı logitrans’da göreceğiz” dedi.
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DENIZYOLU taşımacılığın-
da yaşanan konteyner sıkıntısı 
ve beraberinde getirdiği nav-
lun artışı, karayolu taşıma-
cılığına olan talebi arttırdı. 
UTİKAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Emre Eldener; de-
nizyolu konteyner taşımacılı-
ğında Avrupa yönüne ihracat 
taşımalarında yaşanan navlun 
artışı nedeniyle, Avrupa yönlü 
konteyner taşıma taleplerinin 
karayoluna yöneldiği ve kara-
yolu taşıma taleplerinin art-
makta olduğunu dile getirdi 
ve konuyla ilgili alınması ge-
reken önlemlerin altını çizdi.

KPMG Türkiye ile İstanbul 
Üniversitesi Ulaştırma ve 
Lojistik Fakültesi iş birliğin-
de hazırlanan Lojistik Güven 
Endeksi açıklandı. Endekse 
göre, 2021 yılına ilave yükse-
lişle başlayan lojistik sektörü, 
ikinci çeyrekte de güçlü gö-
rünümünü koruyor. Endeks, 
2021’in ilk çeyreğine kıyasla 
yüzde 9’luk bir artışla 136,38 
puana yükseldi.
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DÜNYADA fosil yakıt-
lı otomobillere olan talep 
düşerken, hibrit ve elekt-
rikli otomobillerin satışları 
artıyor. Dünya yollarında 
20 milyona yakın hibrit, 
8 milyon adedin üzerin-
de ise yüzde 100 elektrikli 
otomobil var. Hidrojen 
yakıt hücreli otomobil sa-

yısı ise oldukça az. Binek 
otomobillerden sonra ticari 
araçlarda da alternatif yakıt 
teknolojisine ilgi arttı. Bazı 
markalar hafif ticari araç-
larında hibrit ve tamamen 
elektrikli modellerini satışa 
sundu. Elektrikli otobüsle-
rin satışları da artıyor.
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LOJISTIK sektörü, pan-
demiden güçlenerek çıkı-
yor. 2021’in ikinci çeyreğini 
kapsayan Lojistik Güven 
Endeksi’ne göre sektör tüm 
zamanların en yüksek seviye-
sine ulaştı. KPMG Türkiye 
Taşımacılık Sektör Lideri Ya-
vuz Öner, “Dünya genelinde 
hızla devam eden aşılama ça-
lışmaları ve hafifleyen kısıt-
lamalarla birlikte taşımacılık 
sektörü orta vadede güçlü 
görünümünü koruyor” dedi.

KPMG Türkiye ile İstan-
bul Üniversitesi Ulaştırma ve 
Lojistik Fakültesi iş birliğin-
de hazırlanan Lojistik Güven 
Endeksi açıklandı. Endekse 
göre, 2021 yılına ilave 
yükselişle başlayan 
lojistik sektörü, 
ikinci çeyrekte 
de güçlü görünü-
münü koruyor. 
Endeks, 2021’in 
ilk çeyreğine kıyas-
la yüzde 9’luk bir ar-
tışla 136,38 puana yükseldi. 
Böylelikle endeks, ölçülmeye 
başlandığından bu yana en 
yüksek seviyesine ulaştı.

Pandeminin etkilerinin 
en yoğun olarak hissedildiği 
2020’nin ikinci çeyreğine kı-
yasla, endeks yaklaşık yüzde 
62’lik önemli bir iyileşmeye 
işaret ediyor. Sektörün gün-
cel durumunu gösteren Mev-
cut Durum Endeksi de bu 
yılın ikinci çeyreğinde yük-
seliş trendini sürdürerek, ilk 
çeyreğe kıyasla yüzde 17,3’lük 
bir artışla 136,15 puan olarak 
kaydedildi. Sektörün önü-
müzdeki döneme ilişkin bek-
lentilerini yansıtan Gelecek 
Dönem Beklenti Endeksi 
de ilk çeyreğe kıyasla 
yaklaşık yüzde 5’lik bir 
artış göstererek, 136,50 
puan olarak gerçekleşti.

Gelecek Dönem 
Beklenti Endeksi’nin alt 

kırılımlarına bakıldığında, 
üçüncü çeyreğe yönelik tüm 
beklenti endeksleri güçlü 
görünümünü koruyor. Tem-
muz-Eylül döneminde sek-
törde iş hacmi beklentisine 
yönelik endeks, bir önceki 
çeyreğe kıyasla yüzde 16’lık 
bir artışla 148,59 puana yük-
seldi. Gelecek üç aylık dö-
nemde sektörün kararlılığına 
ilişkin endeks de yaklaşık 
yüzde 20’lik bir artışla 118,31 
olarak kaydedildi. 

Üçüncü çeyrekte sektö-
rün insan kaynakları ihtiya-
cına ilişkin beklenti endeksi 
de yüzde 5’lik bir yükselişle 
142,25 puana ulaştı. Tem-

muz-Eylül döneminde 
şirket birleşme ve 

satın almalarına 
yönelik bek-
lenti endeksi, 
yaklaşık yüzde 
10’luk bir ar-

tışla 128,17 ola-
rak kayıtlara geçti.

Sektördeki gelişmeleri 
değerlendiren KPMG Türki-
ye Taşımacılık Sektör Lideri 
Yavuz Öner, “Taşımacılık 
sektörü, iyileşen küresel tica-
retten destek alarak 2021 yılı-
na yükselişle başlamıştı. Dün-
ya genelinde hızla 
d e v a m 
e d e n 
a ş ı l a m a 
çalışma-
ları ve 

hafifleyen kısıtlamalarla bir-
likte sektör orta vadede güçlü 
görünümünü koruyor. Kü-

resel ticaret açısından 
öncü bir gösterge 
olan Baltık Kuru 
Yük Endeksi son 
beş yılın en yüksek 
seviyesini kayde-
derek 3 bin 300 

dolar eşiğine ulaştı. 
Endeks pandeminin 

olumsuz etkilerinin en 
yoğun hissedildiği 2020 
yılının ikinci çeyreğin-

de 407 dolar eşiğine kadar 
gerilemişti. Havacılık sektö-
rü de her ne kadar pandemi 
öncesi seviyelerden uzak ol-
sa da 2021 yılının ilk yarı-
sında bir iyileşme kaydetti. 
Flightradar’ın verilerine göre, 
ticari uçuşlar yolcu taşıma-
cılığına kıyasla daha hızlı bir 
iyileşme gösterdi ve toplam u-
çuşlar 2021 yılının ilk yarısın-
da 2020 yılına kıyasla yüzde 
25,2’lik bir artış gösterdi. Kü-
resel hava trafiği, 2019’un ilk 
yarısıyla karşılaştırıldığında 

yalnızca yüzde 11’lik bir dü-
şüşe işaret ediyor. KPMG’nin 
binin üzerinde küresel tüketi-
ciyle gerçekleştirdiği son araş-
tırma, seyahat kategorisinde-
ki harcamalar için geçen yaza 
kıyasla yüzde 33’lük bir artış 
öngörüyor. Aşılama çalışma-
larının hızla devam etmesi ve 
kısıtlamaların hafiflemesiyle 
tüketicilerin tatil planlarına 
ağırlık verdiği gözleniyor. Bu 
durum, yolcu taşımacılığında 
bir iyileşmeyi beraberinde ge-
tirebilir” dedi.
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Pek çok kere rastlamışımdır; yarışma-
lar, festivaller vb sunulurken İtalya için 
‘dünyanın yarış pisti’ Almanya için ‘dün-
yanın atölyesi’ benzetmesi yapılır. Belki 
de soğuk nedeniyle Kanada için yapılan 
benzetme ‘dünyanın kileri’ şeklindedir. 
Bunları zenginleştirmek istersem Çin için 
‘dünyanın fabrikası’ ABD için de ‘dünyanın 
AVM’si’ diyebilirim. Hindistan’ı benzetmek 
bile istemiyorum ama Türkiye için belki 
de ‘dünyanın mutfağı’ olmak doğru hatta 
yararlı bir tanım olur. Afrika ise ‘dünyanın 
bahçesi’ olmaya uygun bir kıta. 

Peki bu hep böyle mi kalacak? Belki de 
kıtanın vahşi batılı beyaz sömürgecileri-
ne karşı yerli işbirlikçilerinin de ortaklığı 
sayesinde düştüğü yokluk,  yaşadığı aç-
lık, geri kalmışlık, salgın döneminde bir 
kez daha gözler önüne serilen çaresizlik 
ne zaman bitecek? Belki de Afrika Birli-
ği (AU) tarafından ilk adımı 2019’da atı-
lan kalkınma potansiyelinin artırılması, 
fakirliğin azaltılması projesi AfCFTA bir 
umut olabilir. 

Kısa adı AfCFTA olan Afrika Kıtasal Ser-
best Ticaret Bölgesi (African Continental 
Free Trade Area) 1 Ocak 2021 itibariyle 
yürürlüğe girdi ve böylece dünyanın en bü-
yük küresel serbest ticaret bölgesi oluştu. 
Hemen tüm Afrika’nın dahil olduğu bu ser-
best ticaret bölgesinde 1.3 milyara yakın 
nüfustan oluşan 3.4 trilyon dolarlık bir pa-
zar söz konusu. 

Bugün Çin, Pakistan üzerinden Mısır’a 
mal taşıyor, oradan da bütün Kuzey 
Afrika’ya yayılıyor. Orta Afrika’ya ve ora-
dan daha aşağılara giriş için daha çok Ci-
buti tercih ediliyor. Zaten kuşak ve yolun 
bir hedefi de deniz yolu dışında karadan 
da Afrika’ya ulaşmak. Yani Çin uzunca bir 
süredir Afrika’da etkili işler yapıyor. Kıta-
da hatırı sayılır bir düzeyde yatırımlar ve 
nüfus barındırıyor. 

Bu arada neredeyse tüm toprakları 
sömürgecilerce paylaşılmış durumdaki Af-
rika kıtasının lokal ve yetersiz mücadele 
kapasitesi canlandırılmaya çalışılıyor. Bazı 
ülkeler konumları, tarihleri, kültür ve eko-
nomik düzeylerine paralel adımlar atıyor. 
Mısır gibi Ortadoğu siyasetinde de etkileri 
görülebilen kalabalık bir ülke, kıtanın en 
büyük nüfusuna sahip Nijerya gibi petrole 
dayalı gelirlere sahip bir ülke, Güney Afrika 
gibi batı ile entegre bir başka ülke, halen 
daha Frank kullanan eski Fransız, Belçika 

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

sömürgesi bazı ülkeler, Hollanda İspanya 
Portekiz gibi ülkelerin yanında Almanya’sı, 
ABD’si yine en büyük faydayı sağlayanlar 
olacaktır, bu bütünleşik serbest pazarda...

Türkiye de Afrika pazarında var ola-
bilmek için uzun bir süredir girişimlerde 
bulunuyor. Bu amaçla çok sayıda en üst 
düzeyde heyetlerle yapılan ziyaretler, uy-
gulanan teşvik politikaları ile yol alınma-
ya çalışıldı. Kıtanın kalkınmasına katkıda 
bulunarak yarar elde etmek mümkündür. 
Türkiye de bu anlayışla Afrika’ya yaklaş-
malı. Kıta barışına, ekonomik ve sosyal 
büyümeye katkı sağlamak için AfCFTA gibi 
girişimler desteklenmeli. Her Afrikalıya bir 
battaniye satmaktan öte Afrika’nın bu tür 
girişimlerine Türkiye’yi de tehdit eden kit-
lesel göç ile mücadele açısından da destek 
olmak gerekmektedir. 

Bu sayede Afrika’ya gitmiş, yatırım 
yapmış bulunan girişimcilerin ve onların 
tedarik, satış ve teslimat ağlarının sür-
dürülebilirliğini sağlamak adına orada 
bulunan lojistikçilerin de önü açılacaktır. 
Afrika Türk iş dünyasının çeşitli kesimle-
ri tarafından tespit edilmiş, gidilmiş ya-
tırım yapılmış bir coğrafyadır. Şimdi de 
Avrupa’ya yakınlığı ve Afrika’nın diğer 
bölgelerine ulaşımdaki kolaylığı nedeniyle 
daha çok Fas, Türk lojistikçileri tarafından 
tercih edilen bir yatırım yeri olarak öne 
çıkmıştır. Afrika Serbest Ticaret Bölgesi, 
ister Fas ister başka bir kapıdan girilsin, 
Türkiye için büyük bir pazara ulaşmak de-
mektir. İş dünyası lojistikçilerle el ele verip 
Afrika’yı bu gelişmelerle birlikte değerlen-
dirmeli ve geçen yüzyılın sömürgeci be-
yazlarına alternatif paylaşımcı ve birlikte 
gelişimi hedefleyen yatırım ve girişimlere 
hız vermelidir. Yoksa ne Afrika’nın gözyaşı 
diner ne de Türkiye’nin geç kalmışlığı!

Afrika’da Geç Kalmışlık
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IKI haftada bir gerçekleştiri-
len Cumhurbaşkanlığı Kabine 
Toplantıları ve çeşitli açılışlar 
nedeniyle yaptığı açıklamalar-
da lojistik altyapısı yatırımla-
rına değinen Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Ula-
şımın, Türkiye’nin en önemli 
kalkınma altyapı yatırımlarını 
yaptıkları alanların başında 
geldiğini, son 19 yılda bu alan-
da toplamda bir trilyon 104 
milyar lirayı aşan yatırım ger-
çekleştirildiğini ifade etti.

Türkiye’yi, yeni lojistik 
süper gücü yapmak için gece 
gündüz çalıştıklarını belirten 
Erdoğan, geldikleri noktada 
hedeflerinin önemli bir kısmı-
na ulaştıklarını belirterek, bö-

UTIKAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Emre Eldener; de-
nizyolu konteyner taşımacılı-
ğında Avrupa yönüne ihracat 
taşımalarında yaşanan navlun 
artışı nedeniyle, Avrupa yönlü 
konteyner taşıma taleplerinin 
karayoluna yöneldiği ve kara-
yolu taşıma taleplerinin art-
makta olduğunu dile getirdi ve 
konuyla ilgili alınması gereken 
önlemlerin altını çizdi.

Karayoluna taleplerin artma-
sı nedeniyle Avrupa sınır kapı-
larındaki yoğunluğun bayram-

lünmüş yol uzunluğunu 6 bin 
100 kilometreden 28 bin 200 
kilometreye, otoyol uzunluğu-
nu ise bin 714 kilometreden 3 
bin 532 kilometreye çıkardık-

dan sonra daha da yükseleceğini 
ve kapılardaki bekleme sürele-
rinin uzamasının beklendiğini 
dile getiren UTİKAD Başkanı 
Emre Eldener; “Bu yoğunluğun 
karşılanması ve beklemelerin 
azaltılması için sınır kapıların-
daki Türk ve diğer taraftaki 
gümrük memurlarının vardiya-
larının aynı anda değiştirilmesi-
nin sağlanması gerekiyor” dedi.

Eldener; “T.C. Ticaret Ba-
kanlığı tarafından yayınlanan 
2021 yılı (Ocak-Haziran) ve-
rilerine göre ticari amaçla yük 

larını hatırlatarak, bu yollar 
üzerinde uzunluğu 567 kilo-
metreyi bulan 364 yeni tünel, 
uzunluğu 396 kilometreyi bu-
lan 567 yeni köprü ve viyadük 
inşa ettiklerini söyledi.

Erdoğan, demir yollarında, 
hava yollarında ve deniz yolla-
rında da benzer atılımları ha-
yata geçirdiklerini belirterek, 
“Ülkemizi küresel bir lojistik 
merkezi haline getirerek dün-
yanın en büyük 10 ekonomisi 
arasında yer almamızı sağlaya-
cak çalışmaları kararlılıkla sür-
dürüyoruz” dedi.

Ulaştırma projelerini dev-
reye alırken farklı yatırım mo-
delleri kullandıklarına dikkati 
çeken Erdoğan sözlerini şöyle 

taşımacılığı yapan araç sayıları-
na ulaşmak mümkündür. 2021 
yılı Ocak- Haziran aylarında 
Kapıkule Sınır Kapısı’ndan 
ticari amaçla yük taşımacılığı 
gerçekleştiren araç giriş-çıkış 
sayısı 354 bin 610 olarak kay-
dedilmiştir. Yine aynı döneme 
ait Hamzabeyli Sınır Kapısı’na 
ait araç giriş-çıkış sayısı 144 bin 
321, İpsala Sınır Kapısı için ise 
bu sayı 68 bin 479 olarak belir-
lenmiştir” diye konuştu.

Özellikle Kapıkule ve Ham-
zabeyli için Bulgar tarafındaki 

sürdürdü, “Ulaştırma proje-
lerimizi devreye alırken farklı 
yatırım modelleri kullanıyo-
ruz. Bazılarını doğrudan ko-
mu kaynaklarıyla, bazılarını 
da kamu özel sektör işbirliği 
ile yapıyoruz. Ankara Niğde o-
toyolu kamu özel sektör işbir-
liği ile milletimizin hizmetine 
sunduğumuz yatırımlardan 
biridir. 3 kesim halinde geçti-
ğimiz yıl devreye aldığımız bu 
otoyolumuz sahip olduğu yerli 
ve milli akıllı ulaşım sitemle-
ri de kendi alanında önemli 
yatırımdır. Otoyol güzergahı 

memur sayılarının arttırılması 
gerektiğine vurgu yapan Elde-
ner; “Bu önlemlerin alınması i-
çin Türkiye devletinin ve Bakan-
lık yetkililerimizin sınırdaş diğer 
devletlerle acilen gerekli tedbir-
leri alma yönünde adım atma-
larını bekliyoruz. Belirttiğimiz 
önlemlerin alınmasıyla denizyo-
lunda artan navlunlara alternatif 
olan karayolu taşımacılığında ih-
racat kapasitemizin arttırılması 
ihracatçılara can simidi olacak-
tır” şeklinde konuştu.

üzerinde döşenen 1,3 milyon 
metre fiber optik ağ ve yerleş-
tirilen 500 trafik sensörü sü-
rücülerimizin orta çıkabilecek 
her duruma karşı hazırlıklı ol-
malarını sağlıyor. 

Bu projenin hizmete gir-
mesi ile ülkemiz Edirne’den 
Şanlıurfa’ya bin 230 km uzun-
luğun da kesintisiz ulaşım ya-
pabilen bir otoyol ağına sahip 
olmuştur” diye konuştu.

Tamamlanan ulaştırma ya-
tırımlarını peyderpey hizme-
te açmaya devam ettiklerini 
belirten Erdoğan, “Her biri 

ayrı güzelliklere sahip Bartın-
Amasra-Kurucaşile-Cide ara-
sındaki yolu tamamlayarak, bu 
gerçekten zor güzergahın stan-
dardını yükselttik, mesafesini 
de 15 kilometreden 11,8 kilo-
metreye düşürdük. Bunun için 
güzergah boyunca uzunluğu 5 
kilometreyi bulan 3 adet çift 
tüp tünel, uzunluğu 267 metre 
olan bir adet çift viyadük, u-
zunluğu 320 metre olan 6 adet 
çift köprü, 4 adet de kavşak in-
şa ettik. En yakın zamanda bu 
yolumuzun resmi açılışını da 
yapacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

“Ülkemizi Küresel Bir
Lojistik Merkezi Haline
Getirmeye Kararlıyız”

Denizyolundaki Navlun Artışı
Karayoluna Talebi Arttırdı

Ağır Vasıta
Şoförleri Haftada 
2 Defa 10 Saat 
Çalışabilecek 

Denizyolu taşımacılığında yaşanan konteyner sıkıntısı ve beraberinde getirdiği navlun artışı, 
karayolu taşımacılığına olan talebi arttırdı. Pandemi kısıtlamalarının azalmasıyla artan talebe 
konteyner yetişmiyor, Asya’dan Batı’ya giden gemiler, farklı nedenlerle geri dönemiyordu. Bunun 
sonucu olarak konteyner nakliye maliyetlerindeki artış yüzde 300’ü geçti. 

UTİKAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Emre Eldener

Buna göre 25425 
sayılı Haftalık İş Gün-
lerine Bölüneme-
yen Çalışma Süreleri 
Yönetmeliği’nin 6’ncı 
maddesinin birinci fık-
rasının a bendi şu şekil-
de değiştirildi: “Gün-
lük iş süresi 11 saati, 
gece çalışma süresi 7,5 
saati geçemez. Profes-
yonel ve ağır vasıta eh-
liyeti ile taşıt kullanan-
ların günlük çalışma 
süresi 9 saati geçemez, 
ancak bu süre herhangi 
bir hafta içinde iki kez 
on saate çıkarılabilir.”

Eski yönetmelikte 
personeli haftada iki kez 
10 saat çalıştırabilme 
izni ile ilgili bir düzenle-
me bulunmuyordu.

GÜNLÜK çalışma sü-
resi 9 saati ile sınırlanan 
ağır vasıta şoförlerinin 
bu kısıtlaması hafta 
2 defa 10 saat olarak 
genişletildi. Karar 27 
Temmuz 2021 tarih 
ve 31550 Sayılı Resmi 
Gazete’de yer almasıyla 
yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’nin 27 
Temmuz 2021 tarihli 
sayısında yer alan Hafta-
lık İş Günlerine Bölüne-
meyen Çalışma Süreleri 
Yönetmeliği’nde yapı-
lan değişiklikle birlikte 
profesyonel ve ağır vası-
ta ehliyeti ile taşıt kulla-
nanların çalışma saatle-
rinin bir hafta içinde iki 
kez 10 saate çıkarılması-
na olanak sağlandı.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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önemi bir kez daha ve net ola-
rak anlaşılmıştır. Bu sektörün 
olmazsa olmaz aktörleri Pro-
fesyonel TIR sürücüleridir 
ve bu aktörler ülkemizin ka-
rayoluyla ticaretini taşıyarak 
çok ulvi bir görevi yerine ge-
tiriyorlar. 

gelen siparişlerin paketlen-
mesi, kargolanması ve iade 
süreçleri bu merkezlerde sür-
dürülüyor. Dolayısıyla mağa-
zalar tek depo ve tek stok üze-
rinden e-ticaretten yaptıkları 
tüm satışların yönetimini ko-
laylıkla gerçekleştiriyor.

n11 CEO’su Yu-Shik Kim, 
“Türkiye’nin alışveriş plat-
formu n11 olarak, e-ticaretin 
gelişimini ve KOBİ’lerin e-
ticarete katılarak işlerini bü-
yütmelerini her zaman des-
tekliyor, buna yönelik hizmet 
ve çözümler geliştirmeye de-
vam ediyoruz. n11faturam ve 
n11mağazam’dan sonra Ekol 
Lojistik ile hayata geçirdiğimiz 
yeni projemiz n11depom ile 
birlikte e-ticarette satış yapan 
tüm firmalara satış yaptığı pa-
zaryeri fark etmeksizin zaman-
dan ve depolama maliyetle-
rinden tasarruf, stok takibi ve 
iade süreçlerinin yönetilmesi 
gibi avantajlı çözümler sunu-
yoruz. n11’de kayıtlı 270 binin 
üzerindeki iş ortağı satıcımızla 
birlikte e-ticarette satış yapan 
tüm firmaların bu hizmetten 
yararlanabilecek olmasının 
sektör adına atılmış güçlü bir 
adım olduğuna inanıyoruz. 
n11depom ile hayata geçirdi-

TÜRKIYE-AVRUPA tica-
Retinde ve ortak tedarik zin-
cirinin işleyişinde önemli ak-
törler olarak görev üstlenen 
Profesyonel TIR sürücüleri-
nin vize süreçlerinin kolay-
laştırılması ve sorunlarının 
çözümünü hedefleyen ve bu 
konuda her türlü çalışmayı 
yürüten UND, misyonla-
ra aracılık hizmeti sağlayan 
Gateway ile anlaşma yapa-
rak; “taşımacılar tarafından 
Avrupa ülke misyonlarına 
sunulan evrakın kontrolü 
ve gruplandırmasıyla Mis-
yonların Değerlendirme sü-
recini kolaylaştırmak adına 
filtreleme yapılmasını sağla-
mayı” hedefliyor.

Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği (UND) tarafından 
yapılan açıklamada, “Tüm 

n11 ve Ekol Lojistik iş bir-
liğiyle hayata geçirilen bir e-
ticaret lojistiği hizmeti olan 
n11depom, e-ticarette hizmet 
veren firmaların tüm operas-
yonel yükünü üstlenerek, satı-
şa odaklanmasını sağlıyor. n11 
iş ortaklarının tamamı n11de-
pom hizmetinden kolaylıkla 
faydalanabileceği gibi diğer 
pazaryerlerine üye firmalar ya 
da kendi e-ticaret platformu 
olan şirketler de sağlanan en-
tegrasyon sayesinde uçtan uca 
sunulan tüm operasyonel hiz-
metlerden yararlanabiliyor. 
n11depom tarafından sunu-
lan operasyonel çalışmaların 
tamamı Ekol Lojistik tarafın-
dan gerçekleştiriliyor.

İki oyuncunun yetkinlikle-
rini birleştirmesiyle uygulama-
ya geçirilen hizmetle birlikte; 
avantajlı fiyat, sınırsız depo-
lama ve çıkış kapasitesi gibi 
fırsatlar sunuluyor. Böylelikle 
n11 iş ortakları ve firmalar 

dünyayı etkisi altına alan Ko-
vid-19 pandemi sürecinde; 
hayati malzeme ve ürünlerin 
tedarik sürecinde ortaya çı-
kan sorunların kıtlık riski ve 
tedarik zinciri kopmalarını 
beraberinde getirmesi kar-
şısında lojistik sektörünün 

düşük maliyetlerle zamandan 
tasarruf etme imkanına sahip 
oluyor. n11depom sayesinde 
tüm lojistik, sevkiyat ve iade 
süreçleri profesyonel ekipler 
tarafından standartlara uygun 
ve kaliteli bir şekilde yapılıyor.

n11depom hizmetin-
de operasyonel çalışmalar 
Kocaeli’nde bulunan Ekol 
Lojistik’e ait 30 futbol sa-
hası büyüklüğündeki Lotus 
Tesisi’nde yürütülüyor. bin 
300 kişinin istihdam edildiği 
Lotus, Türkiye’nin en büyük 
kapalı alana sahip lojistik tesi-
si. n11depom hizmetlerinden 
yararlanan mağazalar, tüm 
ürünlerini ya da seçtikleri 
ürünlerini n11depom mer-
kezine gönderiyor. Ardından 
tüm pazaryerlerinden veya 
kendi web siteleri üzerinden 

çözümlenebilmesi için vize 
sürecine dahil olan “Avrupa 
ülke misyonları, misyonlara 
hizmet veren aracı kurumlar, 
vize işi yapan müşavir şirket-
ler, firmalar ve sürücüler” 
gibi her bir taraf ile detaylı 
çalışma yapmış ve artan “Ret” 
nedenlerinin sebeplerini tes-
pit etmeye çalışmıştır. Türk 
TIR sürücülerine haksız yere 
verilen vize “Ret” oranları-
nın düşürülmesi için Dışiş-
leri Bakanlığımız ve Avrupa 
ülke misyonları nezdindeki 
çalışmalarımız devam ediyor. 
Pandeminin başından bu 
yana Dışişleri Bakanlığımız 

ile kurulan çalışma grubumuz 
sürekli olarak toplanmakta, 
gelişmeleri ve güncel durumu 
değerlendirilmekte ve olası 
girişimleri yürütmeye devam 
etmektedir. Bu çalışmalara ek 
olarak, Gateway gibi sektö-
ründe lider bir kurum ile an-
laşma yapılmıştır. Bu iş birliği 
ile; “UND’nin bir filtre göre-
vi ile başvuru evrakını kontrol 
etmesi ve başvurunun UND 
tarafından Gateway’e teslim 
edilmesi ile vize başvuru süre-
cinin daha planlı yürütülme-
sini hedefledik. Yeni iş birli-
ğinin sektörümüz için hayırlı 
olmasını diliyoruz” denildi.

“Ret” oranları ülke 
hedeflerimizi etkiliyor
TIR sürücülerinin vize 

başvurularında karşılaşılan 
“Ret” oranları direkt olarak 
ticaRetimizi ve dolayısıyla 
ülke hedeflerimizi etkiliyor. 
Derneğimiz, bu sorunun 

ğimiz bu operasyonel çalışma 
sayesinde, özel teslimat model-
leri geliştirmeyi de hedefliyor, 
müşterilerin ihtiyaç ve beklen-
tilerini karşılamak üzere çalı-
şıyoruz. E-ticaretin gelişimine 
katkı sağlayan ve KOBİ’leri 
destekleyen projeler üretmeyi 
sürdüreceğiz.” dedi.

E-ticaretin büyüme stra-
tejilerinin merkezinde yer 
aldığını söyleyen Ekol Lojis-
tik Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Musul, “E-ticaret sek-
törünün artan ihtiyaçlarını 
karşılayacak yatırımlarımıza 
devam ederken, n11 ile yap-
tığımız iş birliği bu yönde 
atılmış önemli bir adım. E-
ticaretin yaygınlaşmasıyla bir-
likte ürünlerin en hızlı şekilde 
depolanması ve nihai müşte-
riye doğru ve zamanında tes-
limi her geçen gün daha kritik 
bir performans göstergesi ol-
maya başladı. Satıcılar, ürün-
lerinin zamanında ve eksiksiz 
olarak en düşük maliyetle 
nihai tüketiciye ulaştırılması 
beklentisinde. Ekol Lojistik 
ve n11 iş birliğiyle hayat bulan 
n11depom uygulamasıyla bu 
beklentiyi kusursuz bir şekil-
de karşılamayı hedefliyoruz” 
değerlendirmesinde bulundu.

UND Vize Sorunlarının 
Çözümü İçin Anlaşma İmzaladı

n11depom Projesi İle Uçtan Uca 
E-Ticarette Operasyon Hizmeti

4
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UND, Türk TIR Sürücülerinin Schengen vize 
başvurularında yaşadıkları sorunların çözümü 
için Dışişleri Bakanlığımızın da anlaşmalı şirketi 
olan Gateway ile anlaşma imzaladı.  

Yurtiçi Kargo’dan 
Adalar Hamlesi

YURTIÇI Kargo, 
Adalar’da yaşayan müş-
terileri için yeni bir ça-
lışmaya daha imza attı. 
Şirket, artık Adalar’a 
gönderilen kargoları 
Yurtiçi Kargo teknesi i-
le müşterilerine ulaştırı-
yor. Bostancı sahilinden 
kargoları alan Yurtiçi 
Kargo teknesi, Ada-
lar’daki müşterilerinin 
kargolarına daha hızlı 
ve güvenilir bir şekilde 
kavuşmalarını sağlıyor.

Yurtiçi Kargo, geçti-
ğimiz yıl hayata geçir-
diği YK Plus projesiyle 
birlikte artan e-ticaret 
kullanımı karşısında 
birçok yatırımı ve yeni 
teslimat seçeneklerini 
müşterilerinin hizme-
tine sunarak sektöre 
yeni bir soluk getirdi. 
Artan kargo talebine 
karşılık başta konut 
bölgeleri olmak üzere 
birim ve personel sayı-
sını artıran şirket, bu 
kapsamda Adalar’da 
yaşayan müşterilerine 
de daha hızlı hizmet 

vermek amacıyla Yur-
tiçi Kargo teknesini 
denize indirdi. 

YK Plus uygulaması 
ile kargoda teslimat 

kolaylığı
YK Plus projesi kap-

samında mahalle esnafı 
ile yaptığı anlaşma sa-
yesinde onları da kar-
go sürecine dâhil eden 
Yurtiçi Kargo, teslim 
noktalarının yanı sıra 
kargo dolabı uygulama-
sını da hizmete sundu.

E-ticaret kullanıcı-
ları yaptıkları alışveriş 
sonrasında teslimat 
seçeneği olarak adre-
se teslim seçeneğinin 
yanı sıra artık YK Plus 
Teslim Noktası ya da 
YK Plus 7/24 Kargo 
Dolapları alternatifini 
kullanarak da kargola-
rını teslim alabiliyorlar. 
Şu anda kendi birimleri 
ile birlikte 3 bine yakın 
Teslim Noktası ile müş-
terilerine hizmet veren 
Yurtiçi Kargo, kargo 
dolaplarının sayısını ar-
tırmaya devam ediyor. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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miryolu taşımacılığının daha 
sağlıklı bir şekilde sürdürül-
mesi için çalışmalar yürüttü.
Salgın karayolu taşımacılığını 

olumsuz etkiledi
Koronavirüs pandemisi, 

deniz ve demir yollarında 
olduğu gibi kara yolu taşı-
macılığı konusunda da derin 
etkilere yol açtı. Örneğin 
uluslararası kara yolu taşı-
macılığı, sınır kontrollerin-
de salgından kaynaklanan 
ekstra önlemler nedeniyle 
yavaşladı ve bundan kay-
naklı gecikmeler yaşandı. Bu 
gecikmeler neticesinde nav-
lun fiyatlarında artış oluştu. 
Ayrıca bazı ülkeler, kendi 
yurttaşları arasındaki salgın 
yoğunluğuna göre zaman 
zaman sınırlarını kapatmak 
durumunda kaldığı için bazı 
ülkeler arasındaki sevkiyat 
olanakları oldukça kısıtlı bir 
hale geldi ve bu faktör, ka-
rayolu taşımacılığını büyük 
ölçüde olumsuz etkiledi. Sal-
gının etkileri devam ettiği sü-
rece bu tarz aksaklıkların da 
devam etmesi öngörülüyor.

Yeni koronavirüs orta-
ya çıktığı tarihten itibaren 
ekonomi, ticaret, ulaşım ve 
lojistik başta olmak üzere bir-

KOVID-19 salgını, büyük 
bir sağlık sorunundan öteye 
geçerek küresel anlamda sos-
yal ve ekonomik krize neden 
oldu. Lojistik de Kovid-19 
salgınından en fazla etkile-
nen sektörlerin başında yer 
aldı. Salgın süreci, lojistik 
sektörünün ne kadar kritik 
bir öneme sahip olduğunu 
bir kez daha ortaya koydu. 
Sektör salgından olumsuz 
etkilense de başta tıbbi mal-
zeme ve ilaçlar olmak üzere, 
ihtiyaç duyulan ürünlerin 
nihai tüketiciye ulaştırılması 
noktasında önemli rol oyna-
dı. Uygulanan kısıtlamalar 
ile tüketim davranışlarının 
değiştiği, dijitalleşmenin 
çok hızlı gelişim gösterdiği 
ve bu değişime uygun yeni 
iş modellerinin hayata geçi-
rilmeye başlandığı bu süreç-
te, lojistik sektörünün tüm 
paydaşları esnek çözümler 
üretmeye çalışarak hizmet 
vermeye başladı.

Çeşitli istatistikler, birçok 
sektör için olduğu gibi lojis-
tik sektörü için de korona-
virüs sürecinin olumsuz etki 
ettiğini ifade ediyor. Ocak 
ayından itibaren hem kara 
hem deniz hem de demiryol-

ları taşımacılığında sektörün 
Kovid sürecinden etkilen-
diğini belirtmek mümkün. 
Örneğin Asya-Avrupa ticaret 
alanındaki gemilerin nere-
deyse yarısı, 2020 yılının ocak 
ayının sonundan mart başına 
kadar geçen süreçte faaliyet-
lerini iptal etti. Üstelik bu 
bahsedilen süreç, salgının kü-
resel alanda bir pandemi ola-
rak ilan edilmesinin öncesini 
kapsıyor. Salgının etkilerinin 
bütün dünyaya yayılımıyla 
birlikte gemi lojistik sektörü-
nün yaşadığı etkilerin daha da 
derinleştiğini ifade edilebilir.

Pandemi sürecinde demir 
yolu taşımacılığının hizmet 
ettiği alanlarda da faaliyetler 
yavaşladı ve bu da yük taşı-
macılığı sektörünün sekteye 
uğramasına neden oldu. Yine 
de salgının etkilerinin devam 
ettiği şu günlerde demiryolu 
taşımacılığı, diğer taşıma tür-
lerine oranla daha iyi bir al-
ternatif olarak öne çıkıyor ve 
durum da hem ülkelerin hem 
de uluslararası kuruluşların 
göz önünde bulundurduğu 
bir durum. Bu bağlamda Av-
rupa Birliği ülkelerinin Ulaş-
tırma Bakanları ve Avrupa 
Komisyonu temsilcileri, de-

deyse yüzde 50’si 2020 yılının 
ilk çeyreğinde iptal edildi. 
Çin’de ortaya çıkan bu salgın 
sebebiyle Çin’e hammadde 
getiren gemilerin limanlar-
dan geç ayrılması, yükleri geç 
tahliye etmesi veya edememe-
si, Çin’den ithal edilen malla-
rın geç gelmesi gibi zorluklar 
navlunların artış göstermesi-
ne sebep oldu.

Salgını ile birlikte küresel 
pazarda ekonomik birliktelik 
zayıfladı. Dünyanın dört bir 
yanındaki ülkeler yeni koro-
navirüs salgınının sağlık du-
rumuyla mücadele ederken, 
neredeyse tüm faaliyetlerin 
askıya alınmasıyla dünya eko-
nomisi ve uluslararası ticaret-
te büyük bir daralma meyda-
na geldi. 
Salgın etkisini sürdürürken 

dijital dönüşüm de dalga 
dalga büyüyor

Kovid-19 dünya tarihin-
de bir çok gelişmeyi ters yüz 
ederken, dijitalleşme gibi ge-
leceğin trendlerini çok fazla 
hızlandırdı. Pandemi süre-
since dijitalleşmeyi sağlayan 
firmalar önemli bir rekabet 
üstünlüğü sağlamış durumda. 
Pek çok alanda yapılan diji-
talleşmenin bir ucu mutlaka 
tedarik zincirine bağlanıyor. 
Dijital döngünün içerisinde 
lojistik mutlaka kendisini 
gösteriyor. Lojistikte dijital 
dönüşüm içerisinde çok fazla 
konu başlığı var. Araç takip-
ten, Blokachain’e, RFID’den 
dronelara, yapay zekadan sa-
nal gerçekliğe kadar yüzlerce 
gelişmeye açık yenilik var. 
2018 yılında lojistik sektö-
ründe dijitalleşmeye  ayrılan  
mali  kaynak  55  milyar do-
lar seviyesindeyken,  bu raka-
mın 2025 yılında 145 milyar 

doları geçmesi öngörülüyor. 
Görünen o ki araçlar ve de-
polar kadar dijitalleşmeye de 
önemli yatırımlar yapılacak.

E-ticarete yatırım arttı
Perakende firmaları pan-

demide e-ticarete ağırlık ver-
diler.  Şirketler, fiziksel mağa-
zalarının sayılarını azaltarak 
e-ticarete daha fazla yatırım 
yapmak durumunda kaldılar. 
Düne kadar online alışverişe 
uzak duran insanlar da artık 
e-ticaretin ağına dahil oldu. 
E-ticaretin sıradışı gelişimi-
ne, lojistik de ayak uydurma-
ya çalıştı. Türkiye’de kargo 
sektörünün yükü 2-3 kat ar-
tarken lojistik alt yapının sı-
nıfta kaldığını söyleyebiliriz. 
Online siparişlerin teslima-
tında yaşanan aksaklıklar ne-
deniyle bu dönemde pek çok 
tüketici, online olarak satın 
aldığı ürünleri yakınındaki 
bir mağazadan teslim almayı 
tercih etti. E-ticaretin gelece-
ği de lojistiğe sıkı sıkıya bağlı. 
Türkiye’de tüm dünyada ol-
duğu gibi e-ticaret firmaları 
kendi lojistik ağlarını oluş-
turma yoluna gidiyorlar.

Lojistikte, dijital dönüşü-
mün teknolojiyle birlikte yol 
kat edeceği alan nesnelerin 
interneti.  Pandemide insan-
lar arasında mesafe artarken, 
makinalar arasında iletişim 
daha fazla oldu. Evlerde, fab-
rikalarda, hastanelerde, kam-
yonlarda ve binlerce başka 
yerde milyarlarca cihaz bu-
lunuyor. Cihaz kullanımının 
yaygınlaşmasıyla birlikte, ci-
hazları birbirine bağlayacak 
ve cihaz verilerini toplayacak, 
depolayacak ve analiz ede-
cek çözümlere duyduğunuz 
ihtiyaç da arttı. Özellikle ev-
den çalışmanın yaygınlaştığı 

çok alanda etkisini gösterdi. 
Yeni koronavirüsün ulaştır-
ma ve lojistik sektörlerinde 
yarattığı etkiyi ekonomi ve 
ticaretten ayrı değerlendir-
memiz olanaksız. Yeni ko-
ronavirüs salgını sonucunda 
aşamalı olarak tüm dünyada 
ve Türkiye’de yolcu ve yük 
hareketleri sekteye uğramış 
ve bundan bütün taşımacılık 
türleri etkilendi. 2020 yılının 
başlangıcından bu yana, kara-
yolu yolcu ve yük taşımacılı-
ğının etkilerine bakıldığında 
ülkeler salgın nedeniyle gi-
derek daha fazla ülkeye sınır 
kapılarını kapatarak taşıma 
ve seyahate çeşitli kısıtlama-
lar getirdi. Ayrıca uluslararası 
sınır giriş-çıkışlarda ek kont-
roller yapıldığından araç kuy-
ruklarındaki artış sebebiyle 
taşımada gecikmeler yaşandı. 
Bu gecikmeler neticesinde 
navlun fiyatları artış gösterdi. 
Navlun sevkiyatı pazarının 
2019 yılına kıyasla 2020 yı-
lında en kötü yüzde 7,5 ora-
nında küçülmesi bekleniyor. 
Yeni koronavirüsün etkileri 
denizyolu taşımacılığında da 
kendini açık bir şeklide göste-
riyor. Asya-Avrupa arasında 
ticaret yapan gemilerin nere-

Pandemi Sonrası
Lojistikte Yeni Dönem
Dijitalleşme İle Başladı

6

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, bireyleri, işletmeleri ve 
hükümetleri derinden etkiledi. Bu dönemde sosyal izolasyonun getirdiği olumsuzluklar 2010’lu 
yıllardan beri odaklanılması önerilen dijital dönüşümün, hayatı kolaylaştırıcı etkisinin görülmesini 
sağladı. Pandemi süreci, lojistik sektöründe de köklü değişikliklere ve yeniliklere yol açtı. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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pandemide sistemlerini dijital hale 
getiren ve iletişimi sağlayan firmalar 
yoluna durmadan devam edebildi. 
Özellikle ilaç ve gıda gibi hızlı sev-
kiyat, depolama ve taşıma ihtiyacı 
olan ürünlerde bundan böyle kon-
vansiyonel çözümlere yer kalmadı.

Yapay zekadan yararlanan
şirketler artıyor

Yapay zekadan yararlanarak 
şirketler, arz ve talep açığını op-
timize edebilir, karar vermeyi 
otomatikleştirebilir, depo gereksi-
nimlerini kanalize edebilir, hedef 
tüketicileri belirleyebilir ve sipa-
rişten teslimata tedarik süresinde 
daha fazla görünürlük sağlayabilir. 
Örneğin, Arizona’nın DigiTech 
şirketi Blue Yonder, üreticiler ve pe-
rakendeciler için yapay zeka destekli 
uçtan uca bir dijital gerçekleştirme 
platformu “Luminate Planning 
Portfolio”yu başlattı. Otomatik-
leştirilmiş tedarik zinciri çözümü, 
şirketlerin tedarik zincirlerini ko-
laylaştırılmış planlama, görünürlük 
ve doğaçlama ile tam olarak yönet-
melerine olanak tanıyor.

Robotlardan önce,
giyilebilir teknoloji

Tedarik zincirlerindeki robot-
lar, nesnelerin temel aktarımının 
ötesinde çok çeşitli uygulamalarda 
hayati bir rol oynuyor. Örneğin, 
Singapur merkezli depo robotları 
tasarımcısı ve üreticisi GreyOran-
ge, perakende, FMCG ve e-ticaret 
şirketlerinin dağıtım ağlarını yönet-
mesini sağlamak için bir robot sıra-
lama sistemi geliştirdi. Pandeminin 
bir etkisi de sanal gerçeklik, giyile-
bilir teknolojiler gibi çözümlerin 
yaygınlaşması oldu. Sanal gerçek-
lik sayesinde lojistik çalışanlarının 
eğitimi daha kolay hale geldi. Sanal 
gerçeklik gözlükleri kullanarak kur-
yelerin şehrin sokaklarında sürüş 
deneyimini canlı bir şekilde yaşama-
ları sağlanıyor. Giyilebilir teknoloji-
ler ise özellikle toplama, paketleme 

ve sevkiyat gibi lojistik işlemlerde 
büyük kolaylıklar sağlıyor. Depoda 
ürün kutularını yerine yerleştiren 
bir işçi, eline adeta bir eldiven gi-
bi giydiği giyilebilir cihazlarla hem 
ürünün yerini tespit ederek envan-
tere işleyebiliyor hem de iki elini ra-
hatça kullanarak yerleştirme işlevini 
hızlandırabiliyor. Robotların lojis-
tik süreçlerinde kullanılmasından 
önce giyilebilir teknolojiler ara bir 
çözüm olarak öne çıkıyor.

Dijital ikiz depolar
Dijital ikizler, bir şirketin tedarik 

zincirlerini ve iş stratejilerini düze-

ne koymak ve yönetmek için kulla-
nılabilen gerçek tedarik zincirinin 
dijital temsiline olanak tanır. Al-
manya merkezli küresel lojistik şir-
keti DHL, fiziksel depodan gerçek 
zamanlı verileri alan ve optimum 
depolama çözümlerini belirlemek 
için performansı sürekli olarak iz-
leyen dijital bir ikiz depo oluşturdu.

Lojistik sektörünün
en önemli konusu teknoloji

Lojistiğin en büyük destekçisi 
ise teknoloji. Örneğin araç takip 
sistemleri çok gelişti ve entegre 
edilen mobil araç takip sistemle-

ri sayesinde, filodaki herhangi bir 
aracın konum ve durum bilgilerini 
almak sadece birkaç saniye alıyor. 
Treylerin içindeki nemden tutun 
da sürücüler arasındaki yakıt tüke-
timine kadar birçok bilgiyi görmek 
ve ölçmek mümkün oluyor.  Diğer 
yandan Barkod ve Radyo Frekanslı 
Tanımlama Sistemleri (RFID) de 
lojistikçilerin elini güçlendiriyor. 
Ürünlerin hangi araçla geldiğinden 
tutun da paketlerin otomatik ayrış-
tırılmasından, hata oranının sıfıra 
inmesine kadar bir çok ihtiyaçta söz 
konusu teknolojiler devreye giriyor.
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de 5,9 oranında artarak yüz-
de 15.7’ye kadar çıkmıştır. 
Gelişmiş ülkelerde bu oran 
yüzde 12,3 düzeyindedir. 
Ticaret Bakanlığı verilerine 
göre e-ticaretin yüzde 91,4’ü,  
yurtiçi e-ticaret sitelerinden 
yapılıyor. 207 milyar lirayı 
bulan bu ticaretin dışında ka-
lan 9,3 milyar liralık e-ticaret, 
yurtdışı e-ticaret sitelerinden 
ya da bunların Türkiye birim-
lerinden yapılıyor. Toplam 
e-ticaretin yüzde 64’ü ise pe-
rakende ticaretten oluşuyor. 
Genel ticaret düşerken bile 
e-ticaretin artığı gözleniyor. 
E-ticaretin öne çıkardığı ka-
pıya teslim, iade lojistiği gibi 
yanlarıyla kendine yeni bir 
açılım bulan lojistik sektörü, 
beklentileri en üst düzey-
de karşılayan çözümleriyle 
logitrans’ta görülecek.”

Türk lojistikçilerinin sa-
dece Türkiye’de değil, bir 

2015 yılında ABD’ye a-
çılan Bilgera Yazılım’ın 
geliştirdiği “Repzone” 
platformu yapay zekâ 
teknolojisini kullana-
rak; saha satış otomas-
yonu, B2B, çoklu ka-
nal ve global POS veri 
toplama gibi alanlarda 
müşterilerine verim-
liği artıran hizmetler 
sunuyor. Repzone 
platformu içerisinde 
lojistik sektörüne özel 
olarak geliştirilen “Kar-
tal Gözü” ve sevkiyat 
yönetimi uygulamaları 
hakkında bilgi veren 
yazılım şirketinin ku-
rucusu Umut Sevin, 
yenilikçi alt yapıları 
sayesinde firmalara 
büyük avantaj sağla-
dıklarını dile getirdi. 

Repzone kurucu-
su Umut Sevin, ve-

DÜNYADAKI hacmi 4,3 
trilyon dolara ulaşan e-ticaret 
uygulamaları tüm yönleriyle 
birlikte, logitrans Fuarı’nda 
görünür olacak. “2020’de, 
bir önceki yıla göre yüzde 66 
artış göstererek 226 milyar 
200 milyon liraya yükselen 
Türkiye’nin e-ticaret hacmi, 

beraberinde yepyeni bir lo-
jistik hizmet alanı yarattı” 
diyen Eko Fuarcılık Fuarlar 
Müdürü Altınay Bekar; “E-
Ticaretin kendine özgü lojis-
tik gereksinimleri bulunuyor. 
Bunların en son örneklerini 
10-12 Kasım 2021 tarihle-
rinde yapacağımız Uluslara-
rası Transport Lojistik Fuarı 
logitrans’da göreceğiz” dedi.

Altınay Bekar, şunları söy-
ledi: “Genel ticaret içindeki 
e-ticaret oranı yükseliyor. 
E-ticaretin genel ticaret için-
deki oranı, 2020 yılında yüz-

değişen ürünlerin satışı ve 
ulaşımı yapılan e-ticaret ala-
nında bu ticaretin fiilen ger-
çekleşmesini sağlayanlar ise 
lojistikçilerdir. Ürün çeşitli, 
teslimat adresleri sınırsız, 
zaman son derece kısıtlı ve 
müşteri alabildiğine sabır-
sız... İşte lojistikçi bu koşul-
lar altında iğneden ipliğe her 
şeyi üretim yerinden ya da 
deposundan alıp, son tüke-
ticiye en hızlı, emin ve ucuz 
şekilde ulaştıracak. Beklenti 
bu... Türk lojistikçileri bunu 
genel olarak başarılı bir şe-
kilde yapıyor. Sosyal medya 
üzerinden gelen yorumlar, 
eleştiriler, şikayetler lojistik-
çiler için bir nevi iyileşme 
aşısı olarak kullanılıyor.” 

Altınay Bekar, e-ticaret 
hizmeti veren ve alan kesim-
lerin logitrans Fuarı’ndaki 
buluşmasının sabırsızlıkla 
beklendiğini açıkladı.

dan teslim aşamasına kadar 
olan tüm sürecini Kartal 
Gözü uygulaması ile destekli, 
takip gibi pek çok özellik bu-
lunuyor” dedi. 

Hizmet sektörünün bir 
kolu olan lojistikte dijital-
leşmenin önemine değinen 
Sevin, “Lojistik sektörü, reel 
zamanlı verilere dayalı olarak 
çalışan dinamik bir sektör. Bu 
nedenle iş akışını optimize et-
menin yolu, tamamen tekno-
lojik kolaylıkları kullanmaya 
başlamaktan geçiyor. Repzo-
ne platformu içerisinde, özel-
likle sevkiyat kamyonlarının 
ulusal veya uluslararası tes-

limatlarda firma 
tarafından 

t a -

Alman Pavyonu
Türk şirketlere de teşvikli

10-12 Kasım 2021 ta-
rihlerinde İstanbul Fuar 
Merkezi’nde düzenlenecek olan 
Uluslararası logitrans Trans-
port Lojistik Fuarı’nda Alman 
Pavilyonu’nun açılması garan-
tilendi. Pavilyona özel Almanya 
devleti teşviklerinden fayda-
lanmak isteyen firmalar için 
başvuru süresi 27 Ağustos 2021 
tarihine kadar uzatıldı. Çok 
ekonomik fiyatlara, özel şart-
lara ve önemli avantajlara sa-
hip olan pavilyon katılımı için, 
Türkiye’de yerleşik olan Alman 
menşeili firmalar da teşvikten 
faydalanabilecek. Almanya’da 
ofisi bulunan şirketler ve Alman 
şirketlerinin Türk yan kuruluş-
ları için 9 m2 her şey dahil stand 
paketleri ile katılım ücreti, sade-
ce 956 EUR. Başvuru şartları ve 
detaylı bilgiye www.logitrans.
istanbul  linkinden ulaşılabilir.

lep edilen teslim formu gibi 
dokümanlara ait görselleri 
tasarlanacak dinamik mobil 
formlar üzerinden anında 
merkez ile paylaşabilme im-
kanlarını da sunmaktadır. 
Bu özelliklerle müşterileri-
mizin sevkiyat verimliliğini 
yüzde 16 artırdığını gördük. 
Lojistik sektöründe dijitalleş-
me, ürünün nihai tüketiciye 
ulaşımındaki ara bölümlerin 
sadeleştirilmesi, mesafelerin 
kısaltılması ve ulaşımın tam 
ve etkin biçimde sağlanması 
olarak detaylandırılabilir” di-
ye ekledi.

Gelişen yapay zeka tekno-
lojisi sayesinde, hizmetlerin-
de verimliliğin arttığını vur-
gulayan Sevin, “Çok büyük 

veriler üzerinde, iş zekası 
platformları sayesinde 

raporlar sunuyoruz. 
Gelişmeleri yansıtan 
bu raporlar ile müşte-
rilerimiz hızlı analiz 
ve aksiyon alabiliyor-
lar.” dedi.

ayağı yurt dışında bulunan 
e-ticaret gönderileri alanın-
da etkili çözümler ürettiğini 
savunan Altınay Bekar, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “E-
ticarete konu mallar çeşitlen-
dikçe lojistik gereksinimleri 
de çeşitleniyor. Ülkemizde 
halen 256 bin 861 işletme 
e-ticaret faaliyetinde bulu-
nuyor. Beyaz eşyadan giyime, 
elektronik ürünlerinden yi-
yeceğe, kitaptan çiçeğe kadar 

rimliliğin firmalar açısından 
ne kadar önemli olduğunun 
farkında olduklarını belirte-
rek “Kartal Gözü adını ver-
diğimiz sistemde; anında 
konum takibi, rota uyumlu-
luğu, saha ekipleri için görev 
atama, saha ekipleri mesai 
uyumluluğu (izin, mola vb.) 
gibi süreçler takip edilebil-
mektir. Sevkiyat yönetimi uy-
gulamasıyla da teslimat kam-
yonlarını, siparişlerin 
yüklenme aşa-
m a s ı n -

E-Ticaret Trendleri 
ve Lojistik Çözümleri
logitrans Fuarı’nda

Yükler Mobil
Uygulamadan
Anlık İzlenebilecek

Repzone Sevkiyat 
Verimliliğini 
Yüzde 16 Artırıyor

Türkiye’nin e-ticareti 2020 yılında yüzde 66 artmasıyla, toplam e-ticaret 
hacmi 226 milyarı aştı. Türkiye’deki tüm kargo ve kurye işlemlerinin 
yüzde 60’ını e-ticaret gönderileri oluşturuyor. 

LOJISTIK teknolojisi 
platformu Asnak, taşımacı-
lık operasyonlarındaki yük 
takibini mobil uygulama 
üzerinden dijitalleştirdi. 
IOS veya Android işletim 
sistemine sahip tüm akıllı 
cihazlara ücretsiz indirilebi-
len “Asnak” sayesinde yük-
lerin konumu anlık olarak 
öğrenilebilecek.

Taşımacılıkta dijital asis-
tanlık görevi üstlenen As-
nak, yük takibindeki iş gücü 
ve zaman sarfiyatını da dü-
şürecek. Online ihale opsi-
yonuyla lojistikte yükselen 
maliyetlere çözüm sunan 
platform, mobil uygula-
mayla taşımacılık esnasında 
yükün kaydettiği aşamaları 
ve konumunu anlık takip 
hizmeti sunmaya başladı. 
Uygulama, IOS veya And-
roid işletim sistemine sahip 
akıllı telefon ve tabletlere 

ücretsiz indirilebiliyor.
Asnak mobil uygula-

masını kullanan lojistik 
şirketleri, müşterilerinin 
taşımacılık işlemini anlık 
olarak kolayca takip edebil-
melerini sağlayacak. Yükle-
me anından teslimata dek 
tüm aşamalar bildirimlerle 
müşteriye iletilirken yü-
kün konumu da uygulama 
üzerinden öğrenilebilecek. 
Bu sayede yük takibi için 
gereken telefon ve e-posta 
trafiği de önemli ölçüde 
azaltılacak.   

Lojistikte artan maliyet 
ve verimsiz uygulamalara 
çözüm sunan Asnak, taşı-
macılık şirketleriyle firma-
ları bir araya getiriyor. Pla-
formun kullanan firmalar, 
sadece birkaç tuşa basarak 
lojistik şirketlerinden ihti-
yaçlarına göre teklifler alıp 
en uygun fiyata ulaşabiliyor. 

Eko Fuarcılık Fuarlar Müdürü 
Altınay Bekar

TEMMUZ 2021
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Bozulabilir Kargo 
Taşımacılığında 
Doğru Planlama Önemli
MARS Hava Deniz Kargo, uzun 
zamandır başarıyla gerçekleştirdiği 
bozulabilir kargo taşımacılığı hiz-
metiyle taşınması istenen hassas 
ürünleri müşterilerinin özel talep-
lerine göre doğru planlama yaparak 
istenilen destinasyonlara ulaştırıyor.

Tazeliğin önemli olduğu meyve, 
sebze, et, balık, çiçek gibi ürüne gö-
re değişen belli ısı derecesi ile koru-
narak taşınması gereken ürünlerin 
lojistiği, uzmanlık ve özen gerek-
tiren bir konu. Türkiye, özellikle 
meyve ve sebze ihracatı konusun-
da önde gelen ülkelerden biri. Bu 
konumu muhafaza etmek ise bu 
ürünlerin taşınmasında dikkatli ol-
maktan geçiyor. 

Mars Hava Deniz Kargo CEO’su 
Selmin Kahraman, havayolu ve de-
nizyolu ile tüm dünyaya ulaştıkları-
nı belirterek, şu ifadeleri kullandı: 
“Kurulduğumuz günden bu yana, 
taşınması istenen ürünleri doğru iş 
birlikleri kurarak ve müşterilerimi-
zin özel taleplerine göre doğru plan-
lama yaparak taşıyoruz. Amacımız 
müşterimizin ürününü istediği ta-
şıma moduyla, istediği yere, güvenli 
bir şekilde ulaştırmak. Perishable 
yani bozulabilir kargo taşımacılığı, 
özel ekipman kullanılarak gerçek-
leştirilen ve taşıma esnasında birçok 
kriterin dikkate alınması ile orga-
nizasyonu sağlanan bir lojistik ope-
rasyonlar zinciridir. Türkiye’den 
en çok Uzakdoğu’ya, Ortadoğu’ya, 
Rusya’ya ve Avrupa’ya bozulabilir 
kargo taşımacılığı yapılıyor. Ürün 
gamı olarak baktığınızda en fazla 
kiraz, incir, narenciye, domates ve 
balık gidiyor.”

“Bozulabilir ürünlerde 
en önemli nokta 

soğuk zincirin kırılmaması”
Lojistik sektöründe en önemli 

kriterin güven olduğunu belirten 
Kahraman, müşterilerinin Mars’a 
güvendiklerini ve kendilerinin 
de bu güveni pekiştirmek adı-
na özenle çalıştıklarını ifade etti. 
Kahraman, bozulabilir ürünlerin 

taşınmasında en önemli noktanın 
ürünlerin sevkiyat, depolama ve 
tüketim aşamasına kadar olan sü-
reçte uygun ısıda saklanması ile so-
ğuk zincirin kırılmaması olduğunu 
belirterek şunları söyledi: “Bozula-

bilir ürünlerde en önemli nokta 
soğuk zincirin kırılmaması. Ürü-
nün varış noktasına kadar doğru 
ısıda taşınması ürünün kalitesinin 
bozulmaması açısından en önem-
li kriter. Bu da taşınan ürünlerin 

değerini ve dolayısıyla bizimle ih-
racat ve ithalatta çalışan müşterile-
rimizin işlerini etkiliyor.”

Kahraman, “Denizyolu taşımacı-
lığında, özenle toplanan ve müşteri-
lerin depolarında ön soğutma işlemi 
gerçekleştirilen ürünleri, müşterile-
rimizin depolarından teslim alıyo-
ruz ve Reefer konteynerlere yüklü-
yoruz. Ürünün taze kalması için 
gerekli olan ısıyı sağlayarak, kontey-
nerleri ‘genset’ ekipmanlı karayolu 
ara nakliye araçları ile limandaki 
elektrik üniteli noktalara götürü-
yoruz. Sonrasında ise, konteynerler, 

kalkış saatine yakın bir zamanda ge-
milere yükleniyor” dedi. Bozulabilir 
ürünlerin havayolu taşıması süre-
cini ise “Havayolu taşımacılığında 
ise, paketlenen ürünler, uçak saatine 
yakın zamanda havalimanına getiri-
lerek bize teslim ediliyor. Ürünleri 
teslim aldığımız anda gerekli işlem-
leri hızlı bir şekilde yaparak ürünle-
rin soğuk hava depolarına alınması-
nı sağlıyoruz. Daha sonra, uçaklara 
sevkini gerçekleştiriyoruz ve aynı ısı 
derecesini devam ettirerek ürünleri 
varış noktasına ulaştırıyoruz” şek-
linde konuştu.

Mars Hava Deniz Kargo CEO’su 
Selmin Kahraman
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nilirliğini ortaya koymuştur. 
Bu başarılı operasyonlar ile 
ilaç taşımacılığında küresel 
pazar payımızı da yüzde 7,5’e 
çıkardık ve aşı taşımacılığın-
da en aktif taşıyıcılar arasın-
da yer aldık. Her geçen gün 
artan aşılamaya paralel bir 
şekilde, salgınla mücadeleyi 
kazanana kadar bu sorumlu-
luğu üstlenmeye devam ede-
ceğiz.” dedi.

Turkish Cargo uluslararası 
aşı dağıtımının başlamasıyla 
birlikte, üretim merkezlerin-
den geniş uçuş ağındaki varış 
noktalarına gerçekleştirdiği 
250’den fazla uçuş ile 450 
tona eş değer 100 milyon doz 
Kovid-19 aşısı taşıdı. Hava 
kargo taşıyıcısı, Kovid-19 
aşılarını başta Türkiye olmak 
üzere Bakü, Roma, Belgrad, 
Kopenhag, Miami, Sao Pa-
ulo, Mexico City gibi kilit 
ve sertifikalı destinasyonla-
ra ulaştırarak 400’den fazla 
destinasyon arasında küresel 
bir koridor oluşturdu. Özel 
kargo taşımalarında 30 yıllık 
deneyime sahip olan başarılı 
marka, 7 farklı türde Ko-
vid-19 aşısını, özel soğutma 
sistemlerine sahip kontey-
nerlarda korunaklı bir şekil-
de taşıyarak farklı özelliklere 

ve sorunsuz bir seyahat dene-
yimi sağlamak için yeni tek-
nolojileri ve yenilikleri benim-
semede lider olmaya devam 
etti. Qatar Airways, IATA 
Travel Pass ‘Dijital Pasaport’ 
Mobil Uygulaması aracılığıy-
la Kovid -19 aşısı doğrula-
masını deneyen ilk havayolu 
olarak böyle bir uygulamaya 
öncülük etmekten gurur du-
yuyor. Biliyoruz ki, insanlar 
en sevdikleri tatil beldelerine 
kavuşmak için planlar yapma-

TURKISH Cargo güzel 
günlere dönüş için durmak-
sızın uçmaya, pandemiyle 
mücadeleye katkı sunmaya 
devam ediyor. Salgın döne-
minde, Türk Hava Yolları 
Yönetim Kurulu ve İcra Ko-
mitesi Başkanı M. İlker Aycı 
liderliğinde, daralan sektö-
rün aksine büyümeyi başa-
ran hava kargo markası aşı 
taşımalarında da önemli bir 
misyon üstleniyor. Turkish 
Cargo güçlü filosu, geniş 
uçuş ağı ve hizmet kalitesiy-
le 100 milyon doz Kovid-19 
aşısını, dünyanın 35’ten fazla 
ülkesine ulaştırdı.

Türk Hava Yolları Yöne-
tim Kurulu ve İcra Komi-
tesi Başkanı M. İlker Aycı 

QATAR Airways, IATA Tra-
vel Pass “Dijital Pasaport” 
Mobil Uygulaması aracılı-
ğıyla Kovid-19 aşısı doğrula-
masını deneyen ilk havayolu 
olarak yenilik, güvenlik ve 
müşteri hizmetleri için ye-
ni standartlar belirlemeye 
devam ediyor. Havayolu, 
seyahatleri için uçağı tercih 
eden yolcular arttıkça, evrak 
işlerini azaltmak ve yolcuları 
için daha temassız, güvenli ve 
sorunsuz bir seyahat deneyi-
mi sağlamak için kararlılıkla 
yoluna devam ediyor. 

Deneme sürümü, ilk ola-
rak Kuveyt, Londra, Los 
Angeles, New York, Paris ve 
Sidney’den Doha’ya dönen 
kabin ekipleriyle temmuz 
ayından itibaren kademeli o-
larak başlayarak uygulanacak. 
Kabin ekibi, Katar tarafından 
verilen Kovid -19 aşı bilgileri-
ni ve Kovid -19 test sonuçla-
rını IATA Travel Pass Mobil 

konuyla ilgili yaptığı açıkla-
mada; “Salgın insan sağlığı 
için benzersiz bir tehditken 
Turkish Cargo markamız bu 
tehditle mücadelede önem-
li bir şanstır.  Sahip olduğu 
uluslararası hava köprüsü 
sayesinde markamız yüzden 
fazla ülkeye aşı taşıyabilmek-
te ve aşı üretim merkezine 
çok uzak olan ülkeler için 
dahi nefes olmaktadır. Bu-
güne kadar başta ülkemize 
yaptığımız uçuşlar olmak 
üzere Çin’den Brezilya’ya, 
Hindistan’dan Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti’ne ve 
bu gibi yüzlerce aşı taşıma-
sında kendini kanıtlayan 
Turkish Cargo 100 Milyon 
doz taşımaya ulaşarak güve-

Uygulamasına yükleyebilecek 
ve seyahat etmeye uygun ol-
duklarını doğrulayabilecek-
ler. Ekip, Doha’ya vardığında 
aşı sertifikalarını daha güven-
li bir şekilde paylaşabilecek 
ve havalimanında göçmenlik 
yoluyla ilerleyebilecekler.

Qatar Airways CEO’su Ak-
bar Al Baker şöyle konuştu: 
“Pandeminin uluslararası ha-
vacılığı düşürdüğü zorluklara 
rağmen sektörümüz, yolcula-
rımız için güvenli, emniyetli 

Turkish Cargo, IATA istatis-
tiklerine göre, Mayıs 2021’de 
birçok güçlü rakibini geride 
bırakarak bin 668 ton ile kar-
go ihracatında da 2’nci sırada 
yer aldı. 

Türk Hava Yolları Genel 
Müdür (Kargo) Yardımcısı 
Turhan Özen “Dünyanın 
en hızlı büyüyen hava kar-
go markası olarak dünya 
çapındaki tedarik zincirine 
sağladığımız katkılar ile Av-
rupa pazarına değer katmaya 
devam ediyoruz. Başarıları-
mızı günden güne artırarak 
dünyanın her yerine ulaş-
mayı hedefliyoruz. Yalnız-
ca yaptığımız taşımalarla 
değil; açtığımız alanlar, ge-
lişimine katkı sağladığımız 
sektörler ve ortaya çıkarmış 
olduğumuz büyük lojistik 
ekosistemle beraber küresel 
ticaretin rekabet gücünün 
artırılmasında üstlendiğimiz 
kritik rolümüzü kararlılıkla 
sürdürüyoruz. Kazandığı-

mız bu başarılar ile 2023 
yılında dünyanın ilk 3 ha-
va kargo markasından biri 
olma hedefimizde de hızla 
ilerliyoruz.” dedi.

Kıtaları birbirine bağla-
yan Turkish Cargo, ekspres 
taşıyıcılar hariç hava kargo 
markaları arasında 96 desti-
nasyondan oluşan dünyanın 
en geniş kargo uçağı ağına 
sahip ve 25’i direkt kargo u-
çağı olan 372 uçaktan oluşan 
filosuyla küresel iş süreçlerini 
sürdürüyor. Altyapısı, ope-
rasyonel kabiliyetleri, filosu 
ve alanında uzman kadrosuy-
la sürdürülebilir bir büyüme 
sağlayan ve dünyanın ilk 3 
hava kargo markasından biri 
olmayı hedefleyen Turkish 
Cargo, yenilikçilik misyo-
nuyla beraber dijitalleşme ve 
inovasyon alanında da öncü 
projeler geliştirerek sürekli 
değişen dünyada hizmet ka-
litesini sürdürülebilir şekilde 
yükseltmeye devam ediyor.

sahip tüm aşılarda yetkinliği-
ni kanıtladı.

İlaç ve ilaç ürünleri kapsa-
mındaki taşımalarında pazar 
payını yüzde 7,5 seviyesine 
yükselten Turkish Cargo, 
pandemi sürecinde sağlık 
taşımalarına öncelik vererek, 
soğuk hava deposu anlamın-
da kapasitesini genişletti, 
pasif ve aktif konteyner ka-
pasitesini önemli ölçüde ar-
tırdı. Başarılı marka özellik-
le; gıda, yardım malzemesi, 
tıbbi ürünler, medikal ekip-
manlar gibi acil ihtiyaçların 
tüm dünyaya ulaştırılması ve 
global ilaç tedarik zincirinin 
aksamaması adına iş süreçle-
rini aralıksız sürdürüyor.

Turkish Cargo Avrupa 
pazarındaki büyümesini 

sürdürüyor 
Turkish Cargo, Nisan 

2021 Uluslararası Hava Ta-
şımacılığı Birliği (IATA) is-
tatistiklerine göre yüzde 25’e 
yakın pazar payı ile Macaris-
tan kargo ihracatında her 4 
sevkiyattan 1’ini taşıyarak 
1’inci sıraya yükseldi. 

Haftalık 4 adet A330 kar-
go uçağı ile yedek parçadan 
ilaca kadar her türlü ürünü 
en üst düzeyde özen ve kişi-
ye özel hizmet ile ulaştıran 

ya başladıkça, doğru evraklara 
sahip olma zorunluğuyla karşı 
karşıya kalacaklar. Yeni tekno-
lojilerin geliştirilmesini dene-
yerek ve destekleyerek, seya-
hat edenlere sınırlar arasında 
daha güvenle seyahat etmele-
rini sağlayacak bir araç daha 
sunmayı amaçlıyoruz.”

IATA Genel Müdürü Wil-
lie Walsh ise şöyle konuştu: 
“Qatar Airways ve Katar 
Hükümeti, IATA Travel Pass 
aracılığıyla yolcuların aşı 
kimliklerinin doğrulanma-
sı uygulamasını deneyen ilk 
firma olarak sektöre öncülük 
etmiştir. Kovid -19 aşısı veya 
test durumu sertifikaları, in-
sanların seyahat özgürlüğü-
nü geri kazanmanın anahtarı 
olacaktır. Qatar Airways ve 
yaklaşık 70 diğer havayolu 
tarafından yapılan deneme-
ler, IATA Travel Pass’in test 
sonuçlarını verimli bir şekilde 
yönetebildiğini göstermiştir.”

Turkish Cargo 100 Milyon Doz 
Koronavirüs Aşısı Taşıdı

Qatar Airways Dijital Pasaport 
Uygulamasını Denemeye Başladı

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve
İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı

PEGASUS’UN iç sü-
reçlerini otomatikleştir-
mek ve çalışan verimlili-
ğini artırmak için IBM 
Robotic Process Auto-
mation (RPA) çözümle-
rini kullanmaya başladı. 
Pegasus Hava Yolları, 
operasyonlarını ve iş sü-
reçlerini optimize edip 
izlerken yetenek yöneti-
mini iyileştirmek ve ça-
lışanlarının daha yüksek 
değerli görevlere odak-
lanmalarına yardımcı 
olmak için IBM’in yapay 
zeka destekli otomasyon 
çözümünden yararlandı.

Çalışanların üzerinde 
çok fazla zaman harcadığı 
yinelenen operasyonlar, 
çoğu zaman günlük işler 
için kritik öneme sahip 
oluyor. Daha önemli işler 
için çalışanların zamanın-

dan tasarruf etmeyi hedef-
leyen Pegasus, iç süreçle-
rinin yürütülme şeklinde 
yeni bir yönteme geçti. 

Türkiye’nin dijital hava 
yolu olma vizyonuyla ha-
reket ettiklerini belirten 
Pegasus Hava Yolları Bilgi 
Teknolojileri Direktörü 
Barış Fındık şunları söy-
ledi: “Havacılık sektörü 
gelişmiş planlama ve sü-
rekli optimizasyon gerek-
tirir. IBM’in yapay zeka 
destekli otomasyon ye-
tenekleri sayesinde RPA 
çözümü artık iş birimle-
rimizi destekliyor ve iş 
gücümüze katkıda bulu-
nuyor. Yaptığımız işbirliği 
verimimizin daha da art-
masını sağladı. Bu sayede 
çalışanlarımız artık katma 
değeri yüksek operasyon-
lara odaklanabiliyorlar.”

Pegasus 
IBM’in Çözümüyle 
Operasyonlarını 
Otomatikleştiriyor
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DFDS primeRail ile uzun 
vadeli iş birliği kapsamında, 
hali hazırda kurulan “Ticari 
Yetkinlik Merkezi”’nin yanı 
sıra Troisdorf/Köln’de bir 
“Operasyonel Yetkinlik Mer-
kezi” kuracak. Demiryolu 
hizmetlerine odaklanmak, 
operasyonları daha da büyüt-
mek ve optimize etmek için 
fırsatlar sağlayacak.

Operasyonlar
2022 yılına kadar

devam edecek
DFDS’nin Akdeniz iş bi-

riminin hem verimliliği hem 
de daha iklim dostu ulaşım 
modlarını desteklemek için 
demiryolu ve dolayısıyla in-
termodal taşımacılık çözüm-
lerini daha da geliştirmesi 
stratejik bir öncelik olarak 

Kıran, deniz ticaretini bü-
tünsel olarak ele alarak kendi 
perspektiflerinden sektördeki 
son gelişmeleri masaya yatır-
dı. Katılımcılar, “Pandeminin 
denizcilik sektörü üzerindeki 
etkisi”, “Türkiye’nin denizci-
likteki konumu” ve “Sektör 
ticaretinin büyümesi için atıl-
ması gereken adımlar” çerçe-
vesinde yaşanan gelişmeleri 
aktardı. Strathclyde Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Atilla İn-

DFDS Akdeniz iş birimi, 
feribot ve demiryolu taşıma-
cılığını birleştiren intermo-
dal taşımacılık çözümlerine 
daha fazla yatırım yapıyor. 
DFDS’nin Trieste liman ter-
minalinden geçen tüm yük 
hacimlerinin yaklaşık yüzde 
50’si bugün Avrupa’daki nok-
talara demiryolu ile taşınıyor.

DFDS Akdeniz İş Biri-
mi Başkanı Lars Hoffmann 
ortaklık hakkında şöyle ko-
nuştu: “Güvenilir, yüksek 
kaliteli ve kesintisiz bir ta-
şımacılık ağı sağlamak için 
intermodal müşteri çözüm-
lerine büyük yatırımlar ya-
pıyoruz. Feribot rotalarımız 
ve lojistik hizmetlerimizle 
birlikte demiryolu taşıma-
cılığına yönelik artan bir 

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanlığı öncülüğünde bu yıl 
ilk kez düzenlenen ve bundan 
sonraki yıllarda geleneksel-
leşmesi planlanan “Türkiye 
Denizcilik Zirvesi”, 1, 2 ve 
3 Temmuz 2021 tarihlerin-
de hibrit bir etkinlik olarak 
Tersane İstanbul’da gerçek-
leştirildi. Açılış oturumunda, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, İstanbul 
Valisi Ali Yerlikaya ve Ulusla-
rarası Denizcilik Örgütü (I-
MO) Genel Sekreteri Kitack 
Lim’in açılış konuşmaları 
gerçekleştirdiği etkinlikte, ka-
mu, sivil toplum, akademi ve 
iş dünyası başta olmak üzere 
denizcilik sektöründeki tüm 
paydaşlar bir araya geldi.

Denizcilik ve Kabotaj Bay-
ramı kutlamaları ile başlayan 
Türkiye Denizcilik Zirvesinde, 
Mavi Vatan’ın mevcut gücü ve 
potansiyeli, denizcilik ve lojis-
tikteki geleceğe dönük yüksek 
büyüme potansiyeli vadeden 
alanlar ve sektörün bu büyü-
meden elde edeceği avantajlar 
ele alındı. Üç günlük zirve 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı-
ğının vizyonu doğrultusunda 
kamudan sivil topluma, akade-
miden iş dünyasına denizcilik 
sektörünün tüm paydaşlarını 
bir araya getirirken, yerli ve 
yabancı binlerce katılımcı, çok 
sayıda oturum, yuvarlak masa 
toplantısı, atölyeler, ideathon-
lar, deneyimsel uygulamalar, 

talep görüyoruz. PrimeRail 
ile ortaklığımız, ek inter-
modal çözümler sunmamızı 
sağlıyor. Müşteriler, ünite-
lerini Türkiye’deki termi-
nallerimize bırakabiliyor ve 
Avrupa’da son varış nokta-
larına çok yakın bir şekilde 
teslim alabiliyor.” 

zenginleştirilmiş içerik ve me-
todolojilerle karşılıklı bilgi 
alışverişinde bulunma ve ilişki 
geliştirme imkanı buldu.

Alanında uzman kişiler 
konuşmalar yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Adil Karaismailoğlu, 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 
ve Uluslararası Denizcilik 
Örgütü (IMO) Genel Sekre-
teri Kitack Lim zirvenin ilk 
gününde açılış oturumun-
da konuşmalar gerçekleştir-
di. “Denizcilikte Ticaret” 
oturumunda, gazeteci Hakan 
Çelik’in moderatörlüğünde 
MSC Türkiye CEO’su Hasan 
Piroğlu, Birleşmiş Milletler 
Ticaret ve Kalkınma Konfe-
ransı (UNCTAD) Ticaret 
Lojistik Şubesi Başkanı Jan 
Hoffmann, TÜRKLİM Yö-
netim Kurulu Başkanı Meh-
met Hakan Genç, Global 
Yatırım Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Kut-
man ve İMEAK Deniz Ti-
caret Odası Başkanı, TOBB 
Başkan Yardımcısı Tamer 

rak karşımıza çıkıyor. (Kay-
nak: *Avrupa Çevre Ajansı)

Ayrıca, primeRail ve 
DFDS, başlangıçta Orta 
Avrupa’yı merkeze alan müş-
teri odaklılık ve zamanında 
güvenilir çözümler konusun-
da aynı değerleri paylaşıyor. 
Köln’de kurulan PrimeRail, 
ofis, demiryolu ve intermo-
dal hizmet çözümleri için bir 
merkez haline gelecek şekilde 
genişletilmeye devam ediyor. 
Avrupa’nın geri kalanına yö-
nelik faaliyetler ise daha sonra 
genişletilecek. 

Vatan” tüm boyutlarıyla ele 
alındı. Oturumda, Sanmar 
Deniz Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili Ali Gürün, Botaş 
Genel Müdür Yardımcısı Tal-
ha Pamukçu, Güngen Deniz-
cilik ve Ticaret A.Ş Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Sait 
Güngen, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ersan Başar ve AAB 
Denizcilik Genel Müdürü 
Ünal Baylan, denizciliğin dü-
nüne, bugününe ve yarınına 
dair geniş bir perspektif çizdi. 
“Dönüşüm Söyleşileri”nde ise 
her daim hayatın odak nok-
tasında olan “dönüşüm” kav-
ramı, içinde bulunduğumuz 
bilgi toplumu ile birlikte fark-
lı boyutlarıyla değerlendiril-
di. Oturumda, Deniz Temiz 
Derneği/ TURMEPA Yö-
netim Kurulu Başkanı Şadan 
Kaptanoğlu ile “Denizciliğin 

Haftada 80 seferden fazla 
tren seferi 

DFDS Akdeniz İş Birimi, 
Trieste’den Köln (12 x Haftalık 
Gidiş Dönüş), Bettembourg (7 
x Haftalık Gidiş Dönüş), Wels/
Lambach (8 x Haftalık Gidiş 
Dönüş), Ostrava (3 x Haftalık 
Gidiş Dönüş) ve Nürnberg (2 x 
Haftalık Gidiş Dönüş) olmak 
üzere şirketin esas olarak 5 tren 
hattını işletiyor. DFDS Akde-
niz İş Birimi, rutin sefer düze-
ninde Trieste’ye ve Trieste’den 
olmak üzere haftada 80 sefer-
den fazla tren seferi sağlıyor.

karşımıza çıkıyor. Anlaşma-
nın bir parçası olarak, prime-
Rail, demiryolu işletmecileri, 
demiryolu terminalleri ve 
demiryolu operatörleri gibi 
demiryolu tedarikçilerine 
yönelik DFDS’nin sözleşme 
ortağı oluyor.

Günümüzde demiryolu 
taşımacılığı, karayolu taşı-
macılığının 139,8 g/tkm 
CO2 emisyonuna kıyasla 
ton-kilometre (tkm) başına 
ortalama 15,6 g / tkm CO2 
emisyonu ile en çevre dostu 
taşıma modlarından biri ola-

cecik, “Küresel Denizcilik 
Teknolojisi, Trendleri, İtici 
Güçler ve Zorluklar” başlıklı 
konuşmasıyla sektöre yönelik 
kritik teknolojik gelişmeleri 
paylaşırken, Prof. Dr. İlber 
Ortaylı da “Türk Boğazları 
Tarihi” başlıklı konuşmasıyla 
boğazların deniz ticaretinde-
ki rolünü, yazar İskender Pala 
ise, “Türk Denizciliğinde Üç 
Zirve” başlıklı konuşmasında 
denizcilik tarihinin üç öncü 
ismi Çaka Bey, Piyale Paşa ve 
Barbaros Hayrettin Paşa’nın 
hikayelerini anlattı.

Rekabetin yeni ekosistemi 
ele alındı

Zirvenin ikinci gününde 
dört oturum yapıldı. Inbusi-
ness Genel Yayın Yönetmeni 
Hülya Güler moderatörlü-
ğünde gerçekleşen, “Bugün-
den Yarına Denizcilik Rotası” 
başlıklı ilk oturumda, “Mavi 

DFDS Akdeniz 
İntermodal Taşımacılığa
Yatırım Yapıyor

Sektör Paydaşları Türkiye Denizcilik Zirvesi’nde Buluştu

DFDS Akdeniz İş Birimi
Başkanı Lars Hoffmann

Ekolojik Dönüşümü” söyleşi-
si gerçekleştirildi.

Zirvenin son günün Bakan 
Karaismailoğlu bir kapanış 
konuşması gerçekleştirdi. Ka-
raismailoğlu, Kanal İstanbul’u 
anlattığı oturumda sektör 
paydaşlarının bir araya geldi-
ği ve son derece verimli geçen 
zirvenin gelenekselleşerek her 
yıl Kabotaj Bayramı’nda dü-
zenli olarak yapılmaya devam 
edileceğini belirtti.

Zirvenin gerçekleştiği Ter-
sane İstanbul’un kent için çok 
kıymetli bir proje olduğuna 
ve önümüzdeki yıl tamamla-
narak İstanbul’a değer kata-
cağına dikkat çeken Bakan 
Karaismailoğlu, “Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı, gelişen 
ihtiyaçlara hazırlıklı olmak 
zorunda. Bu sadece denizler 
için değil kara, hava, tren yo-
lu anlamında hazırlıklı olmak 
şart. Çünkü, hareketlilik ve 
teknoloji gelişiyor. Bu nedenle 
5-10 yıllık master planlarınız 
olmak zorunda. Ülkemizde 
son yıllarda çok büyük pro-
jeler gerçekleşti. Planlamaları 
yapıldı, ihtiyaçlara bakıldı ve 
önemli işler yapıldı. Karayolu-
na büyük ağırlık verildi. Hava-
yolundaki eksiklikler tamam-
landı ve ‘hava yolu halkın yolu’ 
oldu. Raylı sisteme yönelik de 
ciddi yatırımlar yapıldı. De-
nizcilik de çok önemli. Çünkü 
ihracatın bel kemiği denizci-
lik” ifadelerini kullandı.
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ması, bayi ağından toplanan 
bilgiler ve Renault Trucks 
mühendislerinin uzmanlığı, 
araçlarda stil ve konfor açı-
sından yapılan değişikliklerin 
temelini oluşturdu.

Paul Daintree, “Araçların 
ön kısmı, müşterilerimizin lo-
go ve grafikleri için daha fazla 
alan sağlamak üzere yeniden 
tasarlandı” dedi. Ön aydın-
latma, daha iyi aydınlatma 
sağlama avantajının yanı sıra 
tasarımcıların far ünitesinin 
yüksekliğini azaltmasına ve 
daha küçük bir alana daha 
fazla özellik sığdırmasına 
olanak tanıyan LED tekno-
lojisi ile tamamen yenilendi. 
Işıkların üstüne bir deflektör 
eklendi. Paul Daintree; “Ön 
tasarımdaki oranlar, tama-
men yenilendi. Araçlar, daha 
farklı duruşa, daha farklı bir  
tarza ve anında tanınabilir bir  
görünüme sahip” diye ekledi. 

Transit Custom’ın dizel, hib-
rit elektrikli PHEV (Plug-In 
Hybrid) ve tam elektrikli ver-
siyonlarını kademeli olarak 
üretmeye başlayacak. Batar-
yalı elektrikli araçlar ve şarj 
edilebilir hibrit versiyonlar, 
emisyonları ciddi oranda 
azaltarak çevreye duyarlı bir 
ulaşım seçeneği sunacak.

Ford Otosan, otomotiv 
sektörünün elektrik dönü-
şümüne öncülük etme mis-
yonuyla Kocaeli Fabrikala-
rında yeni nesil elektrikli ve 
bağlantılı ticari araç üretim 
projelerine 2026 yılına kadar 
20,5 milyar TL yatırım öngö-
rüsüyle teşvik aldığını bir süre 
önce duyurmuştu. 

Yatırımın tamamlanmasıy-
la Ford Otosan’ın elektrikli 
ticari araçlarda Ford’un kü-
resel üretim merkezine dö-
nüşmesi ve yaklaşık 3 bin kişi 
için yeni istihdam yaratması 
bekleniyor. Şirket ayrıca bilgi 

PAUL Daintree yönetimin-
deki Renault Trucks tasarım 
ekipleri, 2018’den bu yana T, 
T High, C ve K serilerinin 
değişimleri üzerinde çalışıyor. 
Bu yenilikler, müşterilerle ya-
kın iş birliği içinde geliştirildi.

Renault Trucks Tasarım 
Direktörü Paul Daintree, 
açıklamasında; “Tasarımcı-
ların fikir geliştirme ve karar 
verme süreçlerinin merkezin-

AVRUPA İmar ve Kalkınma 
Bankası (EBRD), Ford’un 
Avrupa pazarı için 1 tonluk 
ticari araçların yeni nesil ta-
mamen elektrikli ve plug-in 
hibrid versiyonlarının üreti-
mini desteklemek üzere diğer 
katılımcı kurumlarla birlikte 
Ford Otosan’a 650 milyon 
Avro kredi sağlayacak.

EBRD’nin Yeşil Ekono-
miye Geçiş yaklaşımı kapsa-
mında sağlanan kredi, Ford 
Otosan’ın çevreye duyarlı ve 
daha sürdürülebilir bir gele-
cek için otomotiv dünyasının 
elektrik dönüşümüne öncü-
lük etme hedefinin önemli 
bir parçası olacak.

Finansman paketi, 
EBRD’nin kendi kaynakların-
dan 175 milyon Avro kredi ile 
EBRD’nin A/B sendikasyon 
kredisi yapısı çerçevesinde di-
ğer kredi verenlerden sağladığı 
475 milyon Avro’luk krediden 
oluşuyor. EBRD’nin  toplam 

de son kullanıcının olması 
çok önemli. Bu nedenle müş-
terilerimizle tasarım stüdyo-
sunda ortak çalışma oturum-
ları düzenledik. Taşımacılık 
profesyonelleri ve sürücüle-
rin ihtiyaçlarını anlamak ve 
karşılamak için kamyon 
duraklarını ve müşteri de-
polarını ziyaret ettik” diye 
belirtti. Tasarım ekiplerinin 
gerçekleştirdiği bu saha çalış-

kredi tutarı için kayıtlı borç 
veren olduğu bu finansman 
modelinde diğer ticari banka-
lar ve gerekli nitelikleri karşı-
layan belirli özel sektör kredi 
sağlayıcıları EBRD kredisine 
piyasa koşullarında katılı-
yorlar. Katılımcı kreditörler 
arasında Akbank AG, Bank of 
China, BNP Paribas, Emira-
tes NBD Bank (P.J.S.C.), Gre-
en for Growth Fund, HSBC, 
Industrial and Commercial 
Bank of China, Medioban-
ca, MUFG, QNB ve Société 
Générale bulunuyor. 

Hükümetlerin emisyon-
ları azaltmak ve iklim deği-
şikliğiyle mücadeleye ivme 
kazandırmak için taşımacılık 
sektörünün karbon nötr ol-
ması yolunda aldığı kararlar 
ile elektrikli araçların (EV) 
ulaşımın geleceğinde kilit bir 
rol oynayacağı öngörülüyor.

Ford Otosan, 2023’ün ilk 
yarısında yeni 1 tonluk Ford 

devam ediyor. Yeni Rena-
ult Trucks T, T High, C ve 
K,  ayakla kumanda edile-
rek 3 yönlü ayarlanabilen ve 
anahtarsız çalıştırılabilen bir 
düğmeye sahip. Bu da sürü-
cülerin sürüş pozisyonlarını 
kişisel vücut şekillerine ve 
tercihlerine göre uyarlamala-
rını kolaylaştırıyor.

Kabindeki yaşam konfo-
runda da iyileştirmeler yapıl-
dı. Daintree; “Yatağın konfo-
runu iyileştirmeye, kalınlığını 
ve yoğunluğunu artırmaya ve 
yay sayısını iki katına çıkar-
maya karar verdik” diyor. Ay-
rıca optimum konfor için bir 
yatak şiltesi de eklendi.

Renault Trucks tasarım-
cıları, yeni araçlarda daha 
büyük depolama alanları ya-
rattı ve telefonlar veya tab-
letler için yakınlarında USB 
şarj noktaları bulunan özel 
depolama alanı eklediler. A4 

müzü vurguladığımız için de 
mutluluk duyuyorum.”

Ford Otosan Genel Müdü-
rü Haydar Yenigün şu açıkla-
mada bulundu:  “Avrupa’nın 
lider ticari araç üreticisi 
Ford Otosan olarak geçti-
ğimiz aylarda açıkladığımız 
Türkiye’nin en büyük oto-
motiv yatırımı kapsamında, 
EBRD ile otomotiv sektö-
rümüzün en büyük finans-
man sözleşmelerinden birini 
imzalamaktan dolayı çok 
mutluyuz. Sadece araç değil, 
mühendislik ve teknoloji ala-
nında da yıllardır ihracat lide-
ri olarak bu stratejik yatırımla 
ülke ekonomisine katkı sağ-
layacak, daha yüksek katma 

boyutunda bir dizüstü bil-
gisayar veya tabletin güvenli 
bir şekilde saklanmasına ola-
nak tanıyan yeni bir çekmece 
ile görünmeyen bir depolama 
alanı da oluşturuldu.

Mükemmel rahatlıkta bir 
araç içi atmosferi için kumaş-
lar ve renkler, kontrastları yu-
muşatmak ve sürüş sırasında 
büyük baskı altında olan sü-
rücülerin gözlerini rahatlat-
maya yardımcı olmak üzere 
değiştirildi. Daintree, konu 
ile ilgili olarak; “Mevcut kol-
tuklarımız gerçekten takdir 
edilse de özellikle geleneksel 
tam deri koltuğu kabartmalı 
bir kumaşla değiştirerek mal-
zemeleri güncelleme fırsatını 
yakaladık. Renault Trucks ol-
maktan gurur duyuyoruz, bu 
nedenle dış tasarımda olduğu 
gibi koltuklarda da logonun 
yeri gurur verici” açıklama-
sında bulundu.

değerli ileri teknolojiler üze-
rinde çalışma fırsatına sahip 
olacak ve daha yeşil bir dünya 
için yüksek kaliteli, sürdürü-
lebilir ürünler üreteceğiz.”

Uzun zamandır EBRD’nin 
özel sektör projeleri kapsa-
mında desteklediği ve son 
altı yıldır Türkiye’nin ihracat 
lideri olan Ford Otosan, Ford 
markalı araç ve parçalarının ü-
retim, montaj ve satışı alanın-
da faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye’nin önde gelen ku-
rumsal yatırımcılarından olan 
EBRD bugüne kadar yüzde 
96’sı özel sektörde olmak üze-
re toplam 341 proje ile ülkeye 
13 milyar Avro’dan fazla yatı-
rım yaptı.

Ön ızgara da yeniden ta-
sarlandı ve daha sofistike bir 
görünüm yaratıldı. Izgaranın 
bir koltuğa veya basamağa 
dönüştürülebildiği öne doğru 
açılma işlevi, sürücüler ara-
sındaki popülerliği nedeniyle 
aynı şekilde bırakıldı.

Son olarak, ön ızgaradaki 
Renault Trucks logosunun 
boyutu büyütüldü. Renault 
Trucks Tasarım Direktörü; 
“Harika araçlarımız var ve 
bu yeni tasarımla gerçekten 
gurur duyuyoruz. Bu nedenle 
logomuzla da bunu göster-
mek istedik” dedi. 
Rahat, pratik bir iç mekan

İç mekanda sürücü konfo-
runa odaklanılıyor. Paul Da-
intree, açıklamasına; “Sürüş 
konforu açısından, müşteri-
lerimizin taleplerinden biri, 
kamyonlarımızın otomobil 
benzeri bir sürüş pozisyonu-
na sahip olmasıydı” diyerek 

transferi aracılığıyla ve üre-
tim süreçlerine entegrasyonu 
hızlandırarak tedarikçilerinin 
standartlarını ve verimliliğini 
yükseltmek için çalışacak.

EBRD Türkiye Direk-
törü Arvid Tuerkner sağla-
nacak krediyle ilgili olarak 
şunları söyledi: “Elektrikli 
araçlar, taşımacılık sektörü-
nün sera gazı emisyonları-
nı azaltması yolunda umut 
vadeden bir adımı temsil 
ediyor. EBRD’nin Türkiye’yi 
Avrupa’nın ticari EV üretim 
merkezlerinden biri olması, 
teknik bilgi birikimiyle katkı 
sağlaması, istihdam yaratması 
ve düşük karbon ekonomisini 
öne çıkarması konularında 
desteklediğini memnuniyetle 
ifade etmek istiyorum. Ticari 
borç verenlerden önemli tu-
tarda finansmanı ülkeye çek-
tiğimiz, böylece küresel önce-
liklere yönelik özel yatırımları 
harekete geçirme taahhüdü-

Renault Trucks
Yeni Tasarım Diliyle
İddiasını Ortaya Koydu

Ford’un Elektrifikasyon Yolculuğuna 
EBRD Finansman Desteği

Renault Trucks Tasarım Direktörü Paul Daintree

Renault Trucks, T, T High, C ve K modellerinin dış tasarımını daha 
iddialı ve güncellenen bir tarz ile değiştiriyor. Renault Trucks Tasarım 
Direktörü Paul Daintree, daha fazla konfor ve verimlilik sunan bu yeni 
modellerin doğuşunu açıklıyor.   
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Iveco 600 Bininci Eurocargo’yu Kutluyor
EUROCARGO‘NUN tarihin-
deki bu önemli kilometre taşı, bu 
aracın Avrupa pazarında lider ol-
masına yıllar boyunca katkıda bu-
lunan herkesin çalışmasıyla müm-
kün hale gelin bir başarı olarak 
göze çarpıyor.

Iveco, görkemli geçmişi sürekli, 
ileriye dönük yeniliklerle el ele gi-
den bu aracın her neslinde önem-
li bir rol oynamış olan markanın 
ikonik üretim yeri olan Brescia 
fabrikasında üretilen 600 bininci 
Eurocargo‘yu kutluyor. Brescia fab-
rikası, yaklaşık bin 600 çalışandan 
oluşan iş gücünün işlerine adadık-
ları bağlılık ve tutku sayesinde, Eu-
rocargo için her zaman üretim ope-
rasyonlarının kalbi olmuştu.

Brescia Fabrika Direktörü Mar-
co Colonna, konuyla ilgili olarak 
“Dördüncü nesli yıllardır devam 
eden bir başarının tadını çıkaran 
600 bininci Eurocargo’nun üretimi-
ni gururla kutluyoruz. Bu kilometre 
taşı araç, Iveco’nun sürdürülebilir 
mobiliteye olan sürekli bağlılığının 
somut bir tekrarı olan sıkıştırılmış 
doğal gazdan (CNG) başka bir şey-
le çalıştırılamazdı. 1991’de piyasaya 
sürülen Bertone tasarımı Eurocar-
go, maliyetleri artırmadan araç 
özelleştirmesi için geniş bir kapsam 
sağlayan modüler bir kabin platfor-
mu ile piyasadaki en yenilikçi ticari 
araçlardan biri olarak tasarlandı ve 
bu olağanüstü satış başarısına yan-
sıdı. Arkamızda yatan önemli tarih, 
önümüzdeki yıllarda araçlarımızın 
her zamankinden daha çevreci hale 
gelmesini sağlayacak olan sürekli 
iyileştirme ve yenilik yolunda bize 
rehberlik ediyor.” dedi.

Sürdürülebilirlikte bir öncü olan 
Iveco, taşımacılık sektörünün ener-
ji geçişi için ideal çözümü sunan al-
ternatif enerjili araçlarıyla her gün 
CO2 yayımlarını etkin bir şekilde 
azaltmaya çalışıyor. Doğal gaz, ya-
rının ihtiyaçları için bugün mevcut 
olan en etkili çözüm olduğu için 
hem çevreye hem de ekonomiye 
fayda sağlıyor. Doğal gazla çalışan 
Eurocargo modelleri de son derece 
sessiz ve bu da onları tüm kentsel 
görevler için ideal hale getiriyor.

Brescia merkezli ekip, şasi mon-
tajından kabin üretimine, boya-
maya, şanzımanın montajına, iç 
döşemenin yerleştirilmesine ve 
son kontrole kadar üretimin her 
aşamasında sinerji içinde çalışıyor. 
Fabrika ayrıca askeri uygulamalar 
ve yangınla mücadele için özel sü-
rümler üretiyor.

Bu esneklik, ekip çalışması ve 
sıfır hataya, verimsizliğe, atığa ve 
kazaya ulaşma hedefiyle 2007 yı-
lında uygulamaya konulan ‘Dünya 
Klasında Üretim’ entegre üretim 
sistemi ile mümkün oluyor. Bu, 
Eurocargo’ya sadece tasarımı için 
değil, aynı zamanda performansı 
açısından da bir avantaj sağlıyor.

Tesisin kökenleri, Roberto 

Züst’ün 1928’de Officine Mec-
caniche (OM) haline gelen ve 
1968’de Fiat tarafından satın alınan 
Fabbrica Automobili’yi kurduğu 
1903 yılına kadar uzanıyor. OM, 
başlangıçta otomobil (yarış araba-
ları dahil) ürettikten sonra tarım 
sektörüne ve ardından ticari araç-
lara geçti. 1975 yılında OM, yeni 
doğan Iveco şirketinin “kurucu or-
takları” arasındaydı. 1991 yılında 
fabrika, yeni Eurocargo’nun üreti-

minin başlayacağı yer olarak seçildi. 
Böylece fabrika, bu modelin “ev“i 
haline geldi ve yüksek teknolojili, 
sürdürülebilir araçlara yönelik yol 
haritasının çizilmesinde önemli bir 
rol oynamaya devam etti. Tesisin 
kendisi çevreyi ve sürdürülebilirliği 
korumaya kararlı ve önümüzdeki 
birkaç ay içinde CO2 yayımlarını 
yılda bin 300 ton azaltacak şekilde 
tesise yaklaşık 20 bin metrekarelik 
güneş panelleri kurulacak.
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artışa imza attık. 2021 yılının 
ilk 6 ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre 5.451 adetlik 
satışlarımızla yüzde 165’lik 
artış yakaladık” dedi.

Üretim, satış ve ihracat 
haricinde, satış sonrası hiz-
metler ve AR-GE alanındaki 
çalışmalardan da bahseden 
Alper Kurt; “Pandemi döne-
minde müşterilerimize kesin-
tisiz hizmet sağlamak amacıy-
la satış sonrası servis ağımız 7 
gün 24 saat hizmet vermeye 
başladı. Hayatın kesintisiz 
olarak devam edebilmesi için 
sunduğumuz bu hizmetleri 
2021’de de aralıksız sürdür-

nın Satış Sonrası Hizmetleri 
Bölümünde göreve başla-
mıştı. 2004 yılında Müşteri 
Hizmetleri Bölümü Bayi 
Ağı Geliştirme Birim Mü-
dürü, 2007 yılında Müş-
teri Hizmetleri Pazarlama 
Grup Müdürü olarak de-
vam etmiş ve 2009 yılın-
da 2.El Satış & Pazarlama 
Grup Müdürlüğü görevini 
üstlenmişti. 2012 yılında 
TruckStore Grup Müdür-
lüğü görevini üstlenen ve 
2016 yılında Kamyon Sa-
tış Operasyonları Grup 
Müdürlüğü’ne atanan Tolga 
Bilgisu, 2019 yılından bu 
yana Mercedes-Benz Türk 
Otobüs Satış Operasyonları 
Grup Müdürlüğü görevini 
yürütmekteydi.

2016 yılından bu yana 
Mercedes-Benz Türk Müş-
teri Hizmetleri - Kamyon & 
Otobüs Direktörlüğü göre-
vini yürüten Can Balaban ise 
1 Ağustos 2021 tarihi itiba-
rıyla İngiltere’de Mercedes-
Benz Kamyon Müşteri 
Hizmetleri Direktörlüğü gö-
revini üstlenecek.

MERCEDES-BENZ Türk, 
pandeminin etkisine rağmen, 
2019 yılına göre 2020 yılını, 
satışlarını yüzde 141 arttıra-
rak, 6.932 adet ile tamamla-
mıştı. 2020 yılını bir kez daha 
Türkiye kamyon pazarının 
lideri olarak tamamlayan 
Mercedes-Benz Türk, Ocak-
Haziran 2021 döneminde bu 
başarısını sürdürdü. 

2021’in ilk 6 ay sonuçları-
na göre; kamyon sektörünü 
değerlendiren Mercedes-
Benz Türk, bu süre içerisinde 
11.361 adet kamyon ve çekici 
üretirken, bu araçların yüzde 
56’lik oranla 6.399 adedi ih-
raç edildi. 2021’in ilk 6 ayın-
da Türkiye iç pazarına 5.451 
adet Mercedes-Benz markalı 
kamyon satışı gerçekleştirildi. 
Bu veriler ışığında Mercedes-
Benz Türk, 2020’nin Ocak-
Haziran sonuçları ile 2021 
kıyaslandığında Türkiye’nin 
kamyon ve çekici üretimi, iç 
pazar satışı ve ihracat rakam-
larıyla, uzun yıllardır devam 
eden liderliğini sürdürdü. 

MERCEDES-BENZ Türk 
Müşteri Hizmetleri - Kam-
yon & Otobüs Direktörlüğü 
görevine, 1 Ağustos 2021 
tarihi itibarıyla Tolga Bilgisu 
atanırken, 2016 yılından bu 
yana Mercedes-Benz Türk 
Müşteri Hizmetleri - Kam-
yon & Otobüs Direktör-
lüğü görevini yürüten Can 
Balaban, 1 Ağustos 2021 
tarihi itibarıyla İngiltere’de 
Mercedes-Benz Kamyon 
Müşteri Hizmetleri Direk-
törlüğü görevini üstlenecek.

Mercedes-Benz Türk yö-
netim ekibinde önemli atama 
gerçekleşiyor. 2019 yılından 
bu yana Mercedes-Benz Türk 
Otobüs Satış Operasyonları 
Grup Müdürlüğü görevini 
yürüten Tolga Bilgisu, 1 A-
ğustos 2021 tarihi itibarıyla 
Müşteri Hizmetleri - Kam-
yon & Otobüs Direktörlüğü 
görevini devralıyor. 

Boğaziçi Üniversite-
si Makine Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun olan 
Tolga Bilgisu, 2000 yılında 
Mercedes-Benz Türk bün-
yesinde tüm ürün grupları-

Türkiye’de üretilen her 10 
kamyondan 7’si Mercedes-
Benz Türk fabrikasından 
yollara çıkarken, ihraç edilen 
her 10 kamyondan 8’inde de 
Mercedes-Benz Türk imzası 
yer alıyor. 

Mercedes-Benz Türk Kam-
yon Pazarlama ve Satış Di-
rektörü Alper Kurt; “Mart 
2020’de etkilerini hissetmeye 
başladığımız pandemiye rağ-
men, Türkiye iç pazarında 
kamyon satışlarımızı 2019 
yılına göre yüzde 141 arttırıp 
6.932 adede ulaşarak, bir kez 
daha Türkiye kamyon paza-
rının lideri olmuştuk. Ocak-
Haziran 2021 arasındaki yılın 
ilk yarısında kamyon üretimi 
ve ihracatında pandeminin 
etkisi azaldığını söyleyebili-
riz. 2021 yılının ilk 6 ayında 
11.361 adet kamyon üreterek 
geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 148’lik artış ya-
kaladık. Ocak-Haziran 2021 
arasında 6.399 kamyon ihraç 
ederek geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 100’lük 

Teslimat sayıları arttı
Mercedes-Benz Türk ve 

Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler olarak sağlanan 
destekler, satış sonrası hiz-
metlerin yaygın servis ağı ve 
ilgisi ile Mercedes-Benz’in 
ikinci el değerini koruması 
gibi faktörler sayesinde kam-
yon teslimatları 2021 yılında 
da hız kesmedi. Yurtiçi ve 
yurtdışı nakliye faaliyetle-
rinde, gıda ve hızlı tüketim 
ürünlerinin nakliyesinde, 
inşaat sektöründe kullanı-
lan Actros, Atego ve Arocs 
model kamyonlar firmaların 
ve şoförlerin birinci tercihi 
olmaya devam etti. Batman 
Belediyesi, Aslantürk Lojis-
tik ve Aytaş Lojistik’e yapılan 
teslimatlar haricinde 2021’in 
ikinci yarısında da büyük tes-
limatların planları tamam-
lanmak üzere.

Kamyon ürün grubu 
özelinde üstlenilen küresel 
ek sorumluluklar sebebiy-
le 2018 yılında 8,4 milyon 
avroluk yatırım ile Aksaray 
Kamyon Fabrikası bünyesin-
de faaliyete alınan Aksaray 
Ar-Ge Merkezi, tüm dünya-
daki Mercedes-Benz kam-
yonlarının tek yol testi onay 
merci konumunda olmayı 
sürdürüyor. Sanal Gerçeklik 
(Virtual Reality) ve Karma 
Gerçeklik (Mixed-Reality) 
teknolojileri sayesinde, Da-
imler global ağı içerisinde 
dünyanın dört bir yanında 
görev yapan Ar-Ge mühen-
disleri aynı anda beraber 
çalışabiliyorlar. Türkiye’nin 
mühendislik ihracatı konu-
sundaki başarılarına katkıda 
bulunarak hem Türkiye’nin 
hem de Aksaray’ın konumu 
kuvvetlendiriliyor.

dük. Müşterilerimiz tarafın-
dan büyük bir memnuniyet 
ile karşılanan bu uygulama-
mız sayesinde hem mevcut iş 
ortaklarımız ile olan bağları-
mızı kuvvetlendirdik hem de 
yeni müşterilere daha fazla 
ulaştık. Mercedes-Benz stan-
dartlarına göre belirlenmiş, 
test edilmiş ve onaylanmış o-
lan TruckParts ürünlerimizi 
de uygun fiyatlarla sunmaya 
başladık. AR-GE alanında-
ki sorumluluklarımıza her 
gün yenilerini ekleyerek kü-
resel rekabetteki konumu-
muzu güçlendirdik.” şeklin-
de konuştu. 

Mercedes İç Pazara 
6 Ayda 5 Bin 451 Kamyon
ve Çekici Sattı

MB Türk’te Önemli Atamalar
Anadolu Isuzu 
Üçüncü Sürdürülebilirlik 
Raporunu Yayınladı

Mercedes-Benz Türk Müşteri 
Hizmetleri - Kamyon & Otobüs 

Direktörü Tolga Bilgisu

Mercedes-Benz Kamyon 
Müşteri Hizmetleri Direktörü 

Can Balaban

ANADOLU Isuzu, 
tüm paydaşları ve top-
lum için artı değer ya-
ratma hedefiyle yürüt-
tüğü çalışmalarına yer 
verdiği, üçüncü “Sürdü-
rülebilirlik Raporu”nu 
yayımladı. Anadolu 
Isuzu’nun, raporda yer 
alan performans gös-
terge ve bildirimleri, 
Küresel Raporlama Gi-
rişimi (GRI) raporlama 

kılavuzu çerçevesinde 
kamuoyuna sunuldu. A-
nadolu Isuzu’nun 2020 
yılı performansının 
paylaşıldığı rapor, şir-
ketin sürdürülebilirliği 
içselleştirme ve yönetme 
şekli hakkında detaylı 
bilgiler içeriyor.

Anadolu Isuzu’nun 
sürdürülebilirlik perfor-
mansının 2020 yılında 
belirlenen hedeflerle 

örtüştüğünü belirten 
Anadolu Isuzu Genel 
Müdürü Tuğrul Arıkan, 
“2020 yılının zor koşul-
larında sürdürülebilir-
liğin tüm eksenlerinde 
hedeflerimizi gerçek-
leştirdik. Türkiye eko-
nomisine sağladığımız 
çok yönlü katkıyı geliş-
tirirken, çevresel ve sos-
yal sorumluluklarımızı 
eksiksiz şekilde yerine 

getirmek hedefiyle çok 
çalışıyor, doğru ve ka-
rarlı sürdürülebilirlik 
stratejilerimizle gelece-
ğe ilerliyoruz” dedi. 

2020’nin pandemi 
koşullarında, Anadolu 
Isuzu’nun ana odağının, 
“virüs yaymayan fabri-
ka” konsepti etrafında 
şekillendiğini dile geti-
ren Tuğrul Arıkan, hem 
insan hem iş sağlığının 

sürdürülebilirlik ile eş 
zamanlı olarak yönetil-
diğini kaydetti. Arıkan 
şöyle konuştu: “Pande-
mi,  sosyal eksendeki 
çalışmalara yoğunlaştı-
ğımız bir dönem oldu. 
Ortak alanların kullanı-
mından mesai saatleri-
nin çalışan yoğunluğu-
nu ve teması azaltacak 
şekilde organize edilme-
sine ve uzaktan erişimli 
çalışmaya kadar pek çok 
başlığı dikkatlice, geliş-
melere uygun ele alarak 
planladık. Sektörde sal-
gın nedeniyle üretimini 
en geç durduran ve en 
erken açan şirket olduk.” 

Arıkan, Anadolu Isu-
zu olarak ticari araçlarını 
yurt içinde ve yurt dı-
şında son kullanıcısıyla 
buluştururken sağlıklı fi-
nansal yapının devamlılı-
ğını, kurumsal sürdürüle-
bilirliğin teminatı olarak 
gördüklerini söyledi.
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MOBIL takip cihazlarıyla birçok 
sektöre hizmet veren Türk teknoloji 
şirketi Arvento, küresel liderlik he-
defi doğrultusunda Ford Trucks ile 
önemli bir iş birliğine imza attı.Yeni 
tip koronavirüs salgınıyla birlikte 
lojistik ve filo yönetiminin önemi 
daha da arttı.

Türkiye’nin araç takip sistemi li-
deri Arvento, araç takip ve filo yöne-
tim sistemleri, motosiklet, kontey-
ner, nesne, tekne takip sistemleri ve 
sektörel IoT çözümleriyle bu alanda-
ki ihtiyaçlara çözüm geliştiriyor.

Ford Trucks müşterileri ayrıca hat 
tedariki ve cihaz kurulumuna gerek 
kalmadan, ileri teknolojili Arvento 
çözümlerini hemen kullanmaya baş-
layabilecekler. Standart olarak araca 
ait yakıt seviyesi, hız ve yakıt tüke-
timi gibi CANBus bilgilerine ula-
şabilecek müşteriler, Ford Trucks’ın 
bağlı araç hizmetlerinden ayrı ola-
rak sunduğu ConnecTruck Arvento 
filo yönetim entegrasyonundan fay-
dalanabilecekler.

Cihaz sayısında yeni rekor
Arvento Genel Müdürü Özer Hın-

cal, bu iş birliğinin, özellikle büyük 
hacimli işlere imza atan ve filosunu 
avantajlı fiyatlarla yönetmek iste-
yen araç sahiplerine önemli katkılar 
sağlayacağını söyledi. İş birliklerine 
Ford Otosan’ın ağır ticari markası 
Ford Trucks ile devam etmekten do-
layı mutlu olduklarını belirten Hın-
cal, şunları kaydetti: “Tüm dünyada 
pandeminin olağanüstü koşullarının 
hüküm sürdüğü bu yılda, böylesi bir 
iş birliğine imza atmak bizler için ol-
dukça önemli. Arvento olarak bu yıl 
ulaştığımız 1 milyonun üzerinde cihaz 
sayısıyla sektörümüzde yeni bir rekora 
imza attık. Yaptığımız her yeni iş bir-
liği anlaşmasıyla bu rakamı yukarılara 
taşımayı amaçlıyoruz. Hedefimiz kü-
resel araç takip pazarında lider olmak 
ve Türkiye’ye global ölçekte bir tek-
noloji şirketi kazandırmak. Sunduğu-
muz araç takip ve filo yönetimi, nesne 
ve kişi takibi, motosiklet, konteyner 
ve tekne takibi sistemleriyle dünyada 
ve ülkemizde faydalı teknolojilere im-
za atıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız da-
ha iyi teknolojiler geliştirme yönünde 
devam edecek.”

Gelişmiş filo yönetimi
Ford Trucks Genel Müdür Yar-

dımcısı Serhan Turfan da F-Max’i 
müşterilerinin ihtiyaç ve talepleri 
doğrultusunda teknolojik donanım-
larla ve iş birlikleriyle geliştirmeye 
devam ettiklerini söyledi.

F-Max ile şimdi de müşterilerine 
operasyonel maliyetlerini azaltma-
larını sağlayan yeni çözümler ya-
rattıklarını dile getiren Turfan, şu 
değerlendirmede bulundu: “F-Max 
ile sunduğumuz ConnecTruck tek-

nolojisi, bağlı kamyonlarımızdan 
yüzlerce parametreyi dilediğimiz 
sıklıkta toplama imkanı veriyor. 
Bununla birlikte müşterilerimize 
mobil uygulama ve webden araç 
takibi, uzaktan kontrol, araç sürüş 

raporları gibi katma değerli servisler 
sunmamıza imkan tanıyor. Ayrıca 
ConnecTruck’ın uzaktan teşhis ve 
yazılım güncelleme fonksiyonlarıyla 
müşterilerimizin servise giriş ihti-
yaçları da önemli oranda azalıyor.”

Akıllı Takip Sistemiyle 
Kamyon Filolarının 
Maliyeti Düşecek
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kriterlerinde değerlendirerek 
Ar-Ge 250 araştırması 2020 
sonuçlarını açıkladı.  

Pandemi döneminde de 
Ar-Ge çalışmalarına hız kes-
meden devam ederek 22 yeni 
ürün lanse eden Tırsan, aynı 
zamanda Ar-Ge 250 verileri-

süre önce lansmanı yapılan, 
yeni Volvo FM ve FMX’in 
diğer model varyantları ile 
aynı yüksek standartlarda 
güvenlik, ergonomi ve kon-
for sunuyor. Yüksek güvenlik 
testlerine tabi tutulan yeni 
kabinlerde; büyük pencereler, 

arasında Türk sanayisinin 
önde gelen kuruluşları da 
var. TAYSAD, tüm üyele-
rinden edindiği bilgilerle, 
kanun yapıcıya veya muha-
taplarına yönelik hazırladığı 
raporlarla gücünü destekli-
yor” diye konuştu.

Otomotiv sektörünün en 
önemli konularından birinin 
veri ve veri güvenliği oldu-
ğunu vurgulayan Albert Say-
dam, şu açıklamaları yaptı: 
“Veriye kimin sahip olduğu, 
verinin teslim edildiği kuru-
mun bu veriye nasıl hâkim 
olacağı, verilerin nerede 
kullanılacağı ve güvenliği-
nin sağlanması çok önemli 
hususlar. TAYSAD olarak 
doğru bir veri tabanına sahip 
olmanın, ülkemize ve sektö-
rümüze yön verecek raporları 
hazırlamanın çok kıymetli ol-
duğunu düşünüyoruz.”

2009 yılında sektörün ilk ve 
tek Ar-Ge merkezini kuran 
Tırsan, yetkin çalışanlarıyla 
başarılarına bir yenisini daha 
ekledi. 2021 Avrupa Treyler 
İnovasyon Ödüllerinde tüm 
kategorilerde aldığı ödüller 
ile uluslararası yetkinliğini 
dünyaya tescilleyen Tırsan, 
Türkiye’de de Ar-Ge 250’nin 
yaptığı araştırmada tüm sek-
törler içerisinde 2020 yılında 
en çok patent alan 3’üncü şir-
ket oldu.  

YENI Volvo FM ve Volvo 
FMX acil hizmet kamyon-
ları artık dokuz kişiye kadar 
personel kabini ile acil servis 
araçları olarak kullanılabili-
yor. Üstyapı üreticileri ve acil 
servislerle yakın iş birliği için-
de geliştirilen bu iki model, 
yangın ve kurtarma araçları 
için özel tasarlanmış iyileştir-
melerle sektöre tanıtıldı.

Volvo Trucks Özel Araçlar 
Ürün Müdürü Lars Franck 
“Acil durum ve itfaiye hiz-
metleri için pazara oldukça 
modern ve kapsamlı hazır-
lanmış acil hizmet kamyonla-
rımızı sunuyoruz. Yeni Volvo 
FM ve FMX, dünya standart-
larında geliştirilen yeni ka-
binleriyle, acil hizmet perso-

TAYSAD, veri yönetimi ve 
güvenliği konusunda kurum 
ve kuruşlara rehberlik eden 
ISO 27001 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi belgesini 
almaya hak kazandı. Bilgi 
teknolojileri altyapısı alanın-
daki çalışmalarını yönetimsel 
süreçlerdeki öncü faaliyetleri 
ile taçlandırarak ISO’nun 
denetim süreçlerini başarı 

ile tamamlayan TAYSAD, 
Türkiye’de söz konusu belge-
yi alarak sektöründe bir kez 
daha öncü olmayı başardı. I-
SO 9001 kalite yönetim siste-
mini de uygulayan TAYSAD, 
ISO 27001 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi belgesi ile 
sahip olduğu bilgi ve verinin 
güvenliğini sağlayarak bilgi-

Ekonomi ve İş Dünyası 
Portalı Turkishtime’ın 2013 
yılında start verdiği “Türki-
ye Ar-Ge 250 Araştırması” 
Ar-Ge merkezlerinin perfor-
manslarını; En Çok Ar-Ge 
Harcaması Yapan Firmalar, 
Yürütülen Proje Sayısı, Çalı-
şan Lisans ve Lisansüstü Per-
sonel Sayısı, Çalışan Kadın 
Personel Sayısı, Alınan Patent 
Sayısı, Alınan Tasarım Tescil 
Sayısı, Alınan Marka Sayısı ve 
Alınan Faydalı Model Sayısı 

neline birinci 
sınıf güvenlik 
donanımları 
ve kaliteyi 
sunmak üze-
re tasarlan-
dı.” dedi.

Yeni Vol-
vo FM ve 
FMX zorlu 
çalışma şart-
larında ve-
rimli ve güvenli 
bir ortam sağlamak için tüm 
acil hizmet ekiplerine en iyi 
koşulları sağlayacak şekilde 
tasarlanmıştır. Bu kapsamda 
yeni Volvo FM ve FMX’in 
kabin içi, dokuz personele ka-
dar oturma kapasitesi sunu-
yor. Bununla birlikte, kısa bir 

nin uygunsuz kullanımının 
önüne geçmeyi, bilgi kaybını 
minimuma indirerek ortaya 
çıkabilecek kayıpları azalt-
mayı amaçlıyor.

Konu ile ilgili değerlendir-
melerde bulunan TAYSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Albert Saydam, dünya gene-
linde otomotiv kavramının 
değişmesi ile verinin yalnız-
ca yaratılan bir unsur olarak 
değil, bir ham madde gibi de-
ğerlendirilmesi gerektiğinin 
altını çizdi. 

“Otomotivde yaratılan 
verinin korunması ve gü-
venliği en önemli soru işa-
retlerinden biri” ifadelerini 
kullanan Albert Saydam, 
“TAYSAD gücünü 470’in 
üzerindeki üyesinden alıyor. 
Üyelerimiz yalnızca otomo-
tiv tedarik sanayiinde faali-
yet göstermiyor, üyelerimiz 

kaldırılabilir direksiyonla 
donatılıyor. Yüksek iç tavan, 
geniş hareket alanı sağlarken, 
ferah bir iç mekan sunuyor. 
Ek olarak, kabine girip çık-
mayı kolaylaştıran geniş açılı 
kapıları bulunuyor. Yeni ge-
liştirilen aydınlatmalı kaymaz 
basamak, ergonomik olarak 
tasarlanan ve farklı koşullarda 
kolayca fark edilen, turuncu 
tutma kolu ile destekleniyor. 
Kabin içinde, kasklar, eldi-
venler ve diğer tüm ekipman-
lar için bol miktarda saklama 
bölmesi sunuluyor.

ne göre,tüm sektörler içeri-
sinde en çok patent alan ilk 
3 şirket arasında yerini aldı. 
Tırsan,  aynı zamanda ilk 3 
şirket içerisinde uzman 108 
çalışanıyla, çalışan başına 
düşen patent sayısında da 
1’inci oldu.  

alçak kapı çizgisi, büyük dikiz 
aynaları ve oldukça 

geniş görüş alanı 
sağlayan sekiz ade-
de kadar kamera 

seçeneği bulunuyor. 
Ek olarak, isteğe bağlı 

sunulan Volvo Dinamik 
Direksiyon sistemi manev-
raları kolaylaştırıyor ve hem 
ergonomiyi hem de sürüş gü-
venliğini artırıyor.

Sürücünün çalışma ala-
nı, yeni arayüzü içeren diji-
tal göstergeler ve üzerinde 
kontrol düğmeleri ile kolonu 

Tırsan Tüm Sektörlerde İlk 3’te

Volvo Yeni FM ve FMX İle En Zorlu Görevlere Hazır

TAYSAD İlk Sektörel Dernek Oldu
TREDER Sanel Fabrikası’nda 
Yeni Üyeleriyle Buluştu

 “Ar-Ge 250 Araştırması” raporunda 2020 yılı 
tüm sektörlerde patent 3’üncüsü olan Tırsan, 
ilk 3 şirket arasında çalışan sayısına göre 
patent göstergesinde de 1’inci oldu.     

Volvo Trucks’ın yeni Volvo FM ve FMX kamyonları, 9 kişiye kadar oturma 
kapasitesi ve dünya standartlarında tasarlanmış kabiniyle, acil hizmet 
ekiplerine zorlu şartlarda, verimli ve güvenli bir çalışma ortamı sağlıyor.

TREYLER sektörünün 
tek temsilcisi olan TRE-
DER, Sanel fabrikasını 
ziyaret etti. Firmanın 
Tuzla’daki merkezini  
gezen üyeler; üretim ve 
ürünler hakkında detaylı 
bilgiler alırken, pandemi 
dolayısıyla ertelenen Ge-
nel Kurulu’nu da burada 
gerçekleştirdi. Sanel Ge-
nel Müdür Eray Güller, 
ziyaretle ilgili olarak tari-
hi bir günü yaşadıklarını 
ifade ederek, TREDER’e 
bu ziyaretten duydukları 
memnuniyeti dile getirdi. 

Sanel Genel Müdürü 
Eray Güller açılış konuş-
masında yeni yerlerin-
de TREDER üyelerini 
ağırlamaktan büyük 
memnuniyet duydukla-
rını belirterek tarihi bir 

gün yaşadıklarını ifade 
etti. 20 milyon dolarlık 
yeni yatırımla ve 17 bin 
metrekarelik alanda üre-
tim yaptıklarını belirten 
Güller, Sanel’in üretim 
firması olduğunu ve 40 
yıllık bir tecrübe ka-
zandığını anlattı. Uzun 
yıllardır otomotiv sektö-
ründeki büyük firmalara 
devre üretimi yaptıkları 
bilgisini veren Güller, 
LED teknolojisinin ge-
lişimine parelel olarak 
Sanel’in yeni fabrikada 
dış aydınlatma sektörüne 
kuvvetli bir şekilde giriş 
yaptıklarını kaydetti.

Sanel Satış Direktörü 
Murat Güner de, 250’yi 
aşkın müşteriye 1300 
ürünü stok koduyla sun-
duklarını söyledi. Geçen 

yıl 115 milyon TL ciro 
elde ettiklerini kaydeden 
Güner, fabrikada meka-
nik üretim, alüminyum 
kesme-delme-birleştir-
me, plastik parça üretimi 
yapıldığını belirtti.

TREDER Başkanı 
Yalçın Şentürk, ziya-
retle ilgili olarak Sanel 
fabrikasının sektör için 
çok önemli olduğunu ve 
fabrikanın bu noktaya 
gelmesinde emeği geçen 
herkese, sektör adına te-
şekkür etti. Türkiye’nin 
treyler üretim merkezi 
olma hedefine, bu gibi 
yatırımlarla daha hızlı 
ulaşacakarını ifade eden 
Şentürk, Türkiye’de ya-
pılacak yatırımların mut-
laka kat be kat karşılığını 
alacağını kaydetti.
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HAFIF ticari araç ve ağır ticari araç 
pazarı on yıllık ortalamanın parale-
linde gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) verilerine göre, Ocak-
Haziran döneminde toplam ihracat-
tan yüzde 13,7 pay alan otomotiv sa-
nayisi yılın ilk yarısını lider tamamladı.

Türkiye otomotiv sanayiine yön ve-
ren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı 
kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Der-
neği (OSD), Ocak-Haziran dönemine 
ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar 
verilerini açıkladı. Araç grubu bazında 
kapasite kullanım oranlarına göre hafif 
araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) 
yüzde 65, ağır ticari araçlarda yüzde 65 
seviyesinde gerçekleşti. 

Ocak-Haziran döneminde ticari 
araç üretimi bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 43 artış gösterdi. 
Bu dönemde, ağır ticari araç grubun-
da üretim yüzde 74 artarken, hafif 
ticari araç grubunda üretim yüzde 40 
arttı. Yılın ilk yarısında, toplam ticari 

araç üretimi 223 bin 640 adet olarak 
gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise, 
Ocak-Haziran döneminde bir önce-
ki yılın aynı dönemine kıyasla ticari 
araç pazarı yüzde 74, hafif ticari araç 
pazarı yüzde 67 ve ağır ticari araç pa-
zarı yüzde 121 arttı. Özellikle ağır 
ticari araç grubunda bir önceki yıla 
göre artış gerçekleşmesine rağmen 
baz etkisi dikkate alındığında 2015 

yılına göre kamyon pazarı yüzde 30, 
otobüs ve midibüs pazarı yüzde 66 
oranında daraldı.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 
2021’in Ocak-Haziran döneminde top-
lam pazar yüzde 12, otomobil pazarı 
yüzde 17 ve ağır ticari araç pazarı yüz-
de 0,4 oranlarında artarken, hafif ticari 
araç pazarı yüzde 0,3 oranında azaldı.

TOYOTA karbon nötr hedefiyle 
birlikte sıfır emisyon teknolojisinde 
otomobillerin ötesine geçmeye devam 
ediyor. Toyota ve Portekizli otobüs 
üreticisi şirketi CaetanoBus, bataryalı 
elektrikli şehir otobüsü e.City Gold 
ve yakıt hücreli elektrikli otobüsü 
H2.City Gold modellerini ortak mar-
ka olarak duyurdu.

2019’dan bu yana Toyota’nın hidro-
jen tankları ve diğer donanımlar dahil 
olmak üzere yakıt hücresi teknolojisi, 
CaetanoBus tarafından üretilen hidro-
jenli şehir otobüslerine entegre ediliyor.

2020’nin Aralık ayında Toyota Ca-
etano Portugal (TCAP), sıfır emis-
yonlu otobüs gelişimini ve satışlarını 
hızlandırmak amacıyla CaetanoBus’ın 
doğrudan hissedarı oldu.

Geçtiğimiz yıl Portekizli otobüs 
üreticisi, sıfır emisyonlu otobüslerini 
Avrupa’da satışa sunmasıyla uluslara-
rası varlığını güçlendirdi. Bu büyüme, 
CaetanoBus’ın mühendislik kapasite-
sinin ve ileri teknolojisinin rekabetin 
yüksek olduğu Avrupa otobüs pazarın-
da artan bilinirliliğini yansıtıyor.

Ortak marka stratejisi ile araçların 
üzerinde “Toyota” ve “Caetano” logo-
ları yer almaya başladı. 

Toyota’dan 
Sıfır Emisyon 
Hamlesi

İlk 6 Ayda 223 Bin 
Ticari Araç Üretildi



kamyon yaklaşık 2 bin istas-
yondan sıvılaştırılmış doğal-
gaz alarak taşımacılık faali-
yetlerini yürütüyor. ABD’de 
20’nin üzerinde LNG ikmal 
istasyonu kamyonlara hizmet 
verirken, özellikle doğalgazın 
araç yakıtı olarak kullanılma-
sı konusunda ülkede reform 
niteliğinde çalışmalar yapılı-
yor ve ülke genelinde CNG 
ve LNG’de toplam 16 bin 
istasyona ulaşılması hedefi 
bulunuyor. Bu değişim ticari 
araç sektöründe ise en geniş 
ürün yelpazesine sahip Iveco 
ve diğer öncü firmalar sayesin-
de yeni bir akım oluşturuyor. 
Avrupa’ya bakıldığında, Avru-
pa Birliği Mavi Koridor Proje-
si ile belirlenmiş rotalarda, her 
150 kilometrede bir CNG, 

Daimler Trucks
Hidrojen Bazlı Yakıt 
Hücrelerine Güveniyor

Iveco S-WAY PlusDrive İle
Yüzde 100 Otonom Olacak

TİCARİ ARAÇLAR

tışları da artıyor. Özellikle 
Avrupa ve Çin başta olmak 
üzere elektrikli otobüsler 
hem şehir içi hem de şe-
hirlerarası yollarda hizmet 
veriyor. Elektrikli kamyon 
geliştiren markalar da var. 
Yakın bir zamanda elekt-
rikli kamyonları yollarda 
görmeye başlayacağız.

DÜNYADA fosil yakıtlı 
otomobillere olan talep 
düşerken, hibrit ve elekt-
rikli otomobillerin satış-
ları artıyor. Dünya yolla-
rında 20 milyona yakın 
hibrit, 8 milyon adedin 
üzerinde ise yüzde 100 
elektrikli otomobil var. 
Hidrojen yakıt hücreli 

otomobil sayısı ise olduk-
ça az. 

Binek otomobillerden 
sonra ticari araçlarda da 
alternatif yakıt teknolojisi-
ne ilgi arttı. Bazı markalar 
hafif ticari araçlarında hib-
rit ve tamamen elektrikli 
modellerini satışa sundu. 
Elektrikli otobüslerin sa-

manda ticari araçlar konu-
sunda da sektörün “ilk”leri 
ve “en”lerini 100 yılı aşkın 
süredir gerçekleştiriyor. 
2021 yılı itibarıyla Gottlieb 
Daimler’in 1896’da tanıttığı 
ilk kamyonun yollara çık-
masının üzerinden 125 yıl 
geçti. 2021’de ayrıca ticari 
araçlarımız konusunda başka 
yıldönümlerimizi de kutlu-
yoruz. İlk kez 1946’da pro-
totipi tanıtılan Unimog, 75 
yıldır tüm zorlu koşulların 
üstesinden gelirken tanıtımı 
ilk kez 1996 yılında yapılan 
ve endüstride devrim yara-
tan kamyonumuz Mercedes-
Benz Actros ise 25’inci yaşını 
kutluyor. Türkiye özelinde 

de baktığımızda, 54 yıldır 
ülkemizde faaliyetlerini yü-
rüten şirketimizin, Aksa-
ray’daki Kamyon Fabrikası, 
2021’de 35’nci yılını kutlu-
yor. Bu anlamda ağır ticari 
araçlardaki gelişimi ve yeni 
teknolojilerin pek çoğunu 
gerçekleştiren marka, Da-
imler Truck bünyesindeki 
Mercedes-Benz’dir. 

Tüm büyük kıtalarda ge-
niş kamyon ve otobüs yel-
pazesi sunan, yıllık ortalama 
40 milyar Avro’nun üzerinde 
satış yapan Daimler Truck 
için de faaliyetlerimiz bulu-
nuyor. Küresel pazarlarda, 
batarya ve yakıt hücreli araç-
ların gelişimini hızlandırarak 

gerek. Teknolojide liderliği, 
çok yönlü bakış açısı ve aynı 
temel parça tedarikçileri ile 
kurmuş olduğu ilişkileriyle 
Plus, bu süreci hızlandırmak 
için önemli bir ortak.

Değişimin doğası gereği in-
sanlığın artık daha çok çevreci 
ve tasarruflu olması gerektiği 
bir dönemdeyiz. Bu doğrul-

emisyonsuz ulaşıma öncülük 
etmeyi planlıyoruz. Rekabet-
çi bir performans sergilemek 
ve hedeflere ulaşmak için ge-
rekli önlemleri almaya hazı-
rız. Elektriğe geçiş sürecinde, 
esnek ve zorlu uzun yol kul-
lanımları için hidrojen bazlı 
yakıt hücrelerine güveniyo-
ruz. Bu sayede yakıt ikmali 
olmadan bin kilometre ve 
üzerinde bir menzil hedefli-
yoruz. 2020 yılında tanıtılan 
GenH2 Kamyon’un yeni ve 
daha da geliştirilmiş proto-
tipinin kapsamlı testlerine 
Nisan ayı sonunda başlandı 
ve böylece seri üretime giden 
yolda önemli bir adım atıl-
dı. Söz konusu araçların her 
biri farklı kullanım alanları-
na hitap ediyor. Tamamen 
elektrikli kamyonlar, daha 
kısa menzilin ihtiyacıyla da-
ha çok şehir içi hizmetlerde 
kullanılabilir. Yakıt hücreli 
kamyonların ise mevcut di-
zel araçların menzil ve ve-
rimliliğe ulaşabilmesi için 
çalışmalarımız sürüyor. Bu 
noktada yakıt hücreli araçlar 
için gerekli dolum tesisleri-
nin ve altyapı yatırımlarının 
hızlandırılması gerekiyor. Bu 
alanda ana şirketimiz olan 
Daimler, çeşitli işbirlikleri ile 
dünyanın farklı alanlarında 
yatırımlarını sürdürüyor.   

Gelişen teknoloji ile bir-
likte otonom araçlar konu-
sundaki gelişmeler neler?

Dijital, otonom ve elekt-
rikli ulaşım alanlarındaki yeni 

tuda gelişmiş ülkelerde gerek 
karbon salınımını ve enerji 
maliyetlerini düşürmeye yö-
nelik politikalar ve gerekse de 
petrol türlerinin tükenmesine 
yönelik tehditler nedeniyle 
doğalgazın kullanımı endüst-
ride ve diğer alanlarda hızlı bir 
şekilde yaygınlaşıyor. Çin’de 
LNG yakıtı kullanan 200 bin 

KÜRESEL pazarlarda, 
batarya ve yakıt hücreli 
araçların gelişimini hız-
landırarak emisyonsuz 
ulaşıma öncülük etmeyi 
planladıklarını ve elekt-
riğe geçiş sürecinde, es-
nek ve zorlu uzun yol 
kullanımları için hidro-
jen bazlı yakıt hücrele-
rine güvendiklerini söy-
leyen, Mercedes-Benz 
Türk Kamyon Pazarla-
ma ve Satış Direktörü 
Alper Kurt, “2020 yı-
lında tanıtılan GenH2 
Kamyon’un yeni ve daha 
da geliştirilmiş prototi-
pinin kapsamlı testlerine 
Nisan ayı sonunda baş-
ladı ve böylece seri üre-
time giden yolda önemli 
bir adım atıldı. Daimler 
Trucks mühendisleri, 
yakıt hücreli GenH2 
Kamyon’u en ince ayrın-
tısına kadar adım adım 
test ediyor. Araç ve bi-
leşenler için uygulanan 
son derece zorlu ve geniş 
kapsamlı testler kapsa-
mında standart test pro-
sedürlerinin yanı sıra; 
kesintisiz kullanım, fark-
lı hava ve yol koşulları ve 
çeşitli sürüş koşullarına 
odaklanılıyor” dedi.

Markanızın ticari araç 
teknolojisindeki geli-
şimi ve gelecek beklen-
tileri neler?

Otomobilin mucidi 
olan markamız aynı za-

PLUS ile iş birliği, yüksek 
seviyede otomasyona sahip 
ağır kamyonlar geliştirme 
sürecimizi hızlandıracak mü-
kemmel bir fırsat. Iveco, ha-
lihazırda ADAS ve diğer bazı 
şirketlerle beraber çalışmak-
ta, ancak 4’üncü seviye oto-
nomiye geldiğimiz zaman bir 
ortaklık ekosistemi yaratmak 

Hidrojenli Kamyonlar 
Yolla Çıkmaya Hazır
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Binek otomobillerden sonra ticari araçlarda da hibrit ve elekt-
rikli modeller üretilmeye başlandı. Son olarak gelişen teknoloji 
ile kamyon üreticileri esnek ve zorlu uzun yol kullanımları için 
hidrojen bazlı yakıt hücrelerini devre almak istiyor. 

Iveco hafif ticari araçlar otonom kamyon şirketi Plus ile ortak otonom 
kamyonlar geliştirmek üzere mutabakat imzaladı. Buna göre Iveco ve 
Plus, Iveco’nun son nesil S-Way ağır kamyonunu yüzde 100 otonom 
sürüş sistemi olan PlusDrive ile entegre edecekler. 

Birinci sayfadaki haberin devamı



TİCARİ ARAÇLAR

ve hızla büyüyen hizmetler ek 
büyüme potansiyeli getiriyor. 
Otonom yani kendi kendine 
seyahat edebilen araçların 
teknolojik altyapısına şimdi-
den büyük ölçüde hazırız. Bu 
noktada, karayolların altyapı-
sı ve gerekli regülasyonlar için 
yasal düzenlemelere ihtiyaç 
duyuluyor. Otonom sürüşe 
giden yolda, yasaların izin 
verdiği ölçüde bu konudaki 
donanımları sunuyoruz. Ör-
neğin; 2021 itibarıyla satışına 
başladığımız, Aksaray Kam-
yon Fabrikası’nda ürettiğimiz 
yeni Actros 1851 Plus paketi 
ile yüksek donanım beklenti-
sine sahip müşterilere hitap 
ediyoruz. Actros 1851 LS’nin 
yenilenen standart donanı-
mına ilave olarak, ileri aktif 
güvenlik donanımlarının ön 
planda olduğu bu opsiyonel 
donanım paketinde; Yan Gö-
rüş Asistanı, Mesafe Kontrol 
Asistanı ve yarı-otonom sürü-
şü mümkün kılan Aktif Sürüş 
Asistanı sunuyoruz. 

Ticari araç kullanıcıları-
nın ihtiyaçlarını karşılayan 
otonom çözümlerinizden 
bahseder misiniz?

Yeni Actros’taki Aktif Sü-
rüş Asistanı bu alanda olduk-
ça dikkat çekiyor. Belirli bir 
hızdan sonra devreye giren 
diğer sistemlerin aksine ye-
ni Aktif Sürüş Asistanı tüm 
hızlarda yarı-otonom sürüş 
özellikleriyle sürücüyü des-
tekliyor. Seyir halindeyken 
öndeki araca yaklaşılması ha-
linde aracı yavaşlatan ve ön-
deki araç uzaklaşmaya başla-
dığında belirlenen hıza kadar 
yeniden hızlanmayı sağlayan 
Aktif Sürüş Asistanı alt yapı 
olarak; dur-kalk özelliğine 
sahip Mesafe Kontrol Asis-

tanı, Aktif Fren Asistanı 5 ve 
Şerit Takip Asistanı’nı kul-
lanıyor. Sistem ayrıca sürü-
cünün aktif şekilde manevra 
yapmasına gerek kalmadan 
aracın şerit içerisinde seyret-
mesini sağlıyor. Aktif Sürüş 
Asistanı sayesinde sürücü-
nün işi; hafif virajlı yollar, 
sıkışık dur-kalk trafik, yoğun 
akıcı yollar ve otoyollar gibi 
pek çok farklı sürüş koşulun-
da kolaylaşıyor.

Türkiye’de elektrikli ve 
hibrit araçlara olan ilginin 
artmasını nasıl değerlendi-
riyorsunuz?

Küresel pazarlarda, batarya 
ve yakıt hücreli araçların geli-
şimini hızlandırarak emisyon-
suz ulaşıma öncülük etmeyi 
planlıyoruz. Daimler Truck 
yakıt ikmali olmadan bin ki-
lometre ve üzerinde bir men-
zil hedefliyor. 2020 yılında 
tanıtılan GenH2 Kamyon’un 
yeni ve daha da geliştirilmiş 
prototipinin kapsamlı testle-
rine Nisan ayı sonunda baş-
landı ve böylece seri üretime 
giden yolda önemli bir adım 
atıldı. Söz konusu araçların 
her biri farklı kullanım alan-
larına hitap ediyor. Tamamen 
elektrikli kamyonlar, daha 
kısa menzil ihtiyacıyla da-
ha çok şehir içi hizmetlerde 
kullanılabilir. Yakıt hücreli 
kamyonların ise mevcut dizel 
araçların menzil ve verimliliğe 
ulaşabilmesi için çalışmaları-
mız sürüyor. Bu noktada ya-
kıt hücreli araçlar için gerekli 
dolum tesislerinin ve altyapı 
yatırımlarının hızlandırılması 
gerekiyor. Bu alanda ana şir-
ketimiz olan Daimler, çeşitli 
işbirlikleri ile dünyanın farklı 
alanlarında yatırımlarını sür-
dürüyor. Küresel pazarlarda 

daha rekabetçi olabilmemiz 
için bu alanlara yapılan mev-
cut yatırımları takip ediyor ve 
destekliyoruz. 

Yeni geliştirmiş olduğunuz 
teknolojiler ve gelişmeler ko-
nusunda bilgi verir misiniz?

2020’de yollara çıkma-
ya başlayan yeni Actros ile 
birlikte 2021 yılında da çok 
sayıda teknolojik yeniliği 
müşterilerimize sunmaya 
başladık. Bunlarda bir tane-
si Öngörülü Sürüş Sistemi. 
Yolun topoğrafyasını önce-
den algılayarak aracın hızını 
ve vites geçişlerini hassas bir 
şekilde ayarlayan Öngörülü 
Sürüş Sistemi; otoyollarda, 
şehirler arası ve şehir içi yol-
larda yüzde 5’e varan yakıt 
tasarrufu sağlıyor. Sistem 
ayrıca gereksiz fren, hızlan-
ma ve hatta vites değişimi-
nin de önüne geçiyor. Farklı 
motor güçlerinde tasarruflu 
ve güvenilir Euro 6 motor se-
çenekleri, Economy/Power 
sürüş programı sunan Po-
wershift 3 şanzımanı ve op-
timize edilmiş arka aks tahvil 
oranları da Yeni Actros’un 
yakıt ekonomisine katkı sağ-
layan diğer özellikleri arasın-
da yer alıyor. 

lattığımız bu akımı LNG ile 
devam ettirmek için akaryakıt 
üreticileriyle birlikte önemli 
atılımlar yapıldı ve ilk LNG 
ile çalışan çekici 2018 yılında 
teslim edildi. 2021 yılının ba-
şında ise 10 adet daha LNG’li 
S-Way çekici satışı gerçekleşti.

Iveco S-Way NP yakıt 
verimliliği sunuyor

Iveco bu zamana kadar 35 
bin adet doğalgazlı motor 
üretti. Bu motorların önemli 
bir kısmı CNG’li yani sıkış-
tırılmış doğalgazlı. LNG’li 
yani sıvılaştırılmış doğalgazlı 
motordan ise şu ana kadar 
bin 500 adet civarında mo-
tor üreten Iveco, doğalgazlı 
motor üretimi konusunda 
en yüksek tecrübeye sahip 
ticari araç üreticilerinden 

her 400 kilometrede bir de 
LNG istasyonu kurulmasını 
sağlayarak, bölge dahilinde 
doğalgaz kullanımını arttırıp 
sera gazı salınımını düşürerek 
çevreye fayda sağlamayı he-
defliyor. Avrupa Birliği’nin 
yayımlamış olduğu direktifler 
ve bu konudaki politikalarına 
paralel olarak istasyon altyapı-
sı ve araç sayısı günbegün art-
maktadır. 1991 yılında doğal-
gazın potansiyelini gören ilk 
ticari araç üreticisi olan Iveco, 
bu öngörü sayesinde doğalgaz-
la çalışan kamyon, van ve oto-
büslerden oluşan tam bir ürün 
gamı üretmeyi başardı. Şu an-
da dünya genelinde Iveco’nun 
25 bin adetten fazla doğalgaz-
la çalışan aracı hizmet veriyor. 
Ülkemizde ise CNG ile baş-

Mercedes-Benz’in Premi-
um segmentte başarı yakala-
dığı Actros 1851 çekicilerin 
kapsamı 2021 yılında daha 
da zenginleştirildi. Yeni 
Actros 1851 Plus paketi 
ile Premium segmentte daha 
yüksek donanım beklenti-
sine sahip müşterilere hitap 
ediyoruz. Mercedes-Benz 
Actros 1851 LS çekici mo-
dellerinde, yakıt tasarrufuna 
katkı sağlayan Lastik Basınç 
İzleme Sistemi, güvenliği 
arttıran Yağmur Sensörü, 
Otomatik Uzun/Kısa Far 
ile Dönüş Aydınlatması 

biri konumunda bulunuyor. 
Bu tecrübe ile birlikte 2018 
yılında satışını gerçekleştir-
diğimiz Iveco çekiciler ile 
ülkemizde ticari araçlar yeni 
bir soluk kazandı ve ilk defa 
LNG ile çalışan çekicimiz 
karayollarımızda çalışmaya 
başladı. Iveco S-Way NP, 
460 hp gücünde, tek yakıt-

lı, çift LNG depolu olup 
bin 600 kilometreye kadar 
menzile sahip ve Iveco’nun 
en iyi yakıt verimliliği tek-
nolojileri ve hizmetleriyle, 
dizel kamyona kıyasla yakıt 
harcamalarında yüzde 35’e 
kadar tasarruf sunuyor. Bu, 

standart donanıma eklendi. 
Ayrıca sürücünün konforu-
nu üst düzeye taşımak adına 
koltukta masaj fonksiyonu, 
elektrikli ön güneşlik ve kab-
losuz telefon şarjı gibi kap-
samlar da standart oldu.

Seriye 2021 itibarıyla ek-
lenen yeni Actros 1851 Plus 
paketi ile yüksek donanım 
beklentisine sahip müşteri-
lere hitap eden bir araç daha 
sunmaya başladık. Actros 
1851 LS’nin yenilenen stan-
dart donanımına ilave ola-
rak, ileri aktif güvenlik dona-
nımlarının ön planda olduğu 
bu opsiyonel donanım pa-
ketinde; Yan Görüş Asis-
tanı, Mesafe Kontrol Asis-
tanı ve yarı-otonom sürüşü 
mümkün kılan Aktif Sürüş 
Asistanı sunuluyor. Ayrıca 
SoloStar Muavin Koltuğu, 
12.3 inçlik birincil ekrana 
sahip İnteraktif Multimedya 
Kokpit, sürüş ve yaşam için 
LED Ambiyans Aydınlatma, 
LED Stop Lambaları ve Alü-
minyum Jantlar da bu pakete 
dahil edildi.

2019 yılına göre 2020 

Türkiye’de sunulan ilk sa-
dece LNG (Sıvılaştırılmış 
Doğal Gaz) ile çalışan çekici-
sidir ve menzil kapasitesiyle 
rakipsizdir. Ayrıca havaya 
olduğu kadar, 71 dBA’dan 
az olan son derece sessiz ça-
lışmasıyla gürültü kirliliğini 
de büyük ölçüde azaltıyor.

Iveco ve FPT, Nikola ile 
ortaklıklarına 2019 sonunda 
Kuzey Amerika ve Avrupa’da 
sıfır salınımlı, hem pil hem 
de hidrojen yakıt hücresi ile 
çalışan ağır kamyon geliştir-
mek ve üretmek için başladı-
lar. Birbirlerinin deneyimle-
rini ve teknolojik bilgilerini 
avantaja çevirerek hızlı bir 
biçimde çizim tahtasından 
deneme aşamaları ile proto-
tiplere geçtiler.

İlk prototip şu anda 
ABD’de Arizona’da test sü-
rüşleri yapıyor. Nikola Tre 
pilli elektrikli (BEV) pro-
totipinin macerası Iveco 
ve Nikola’nın Avrupa için 
ortak üretim merkezi olan 
Iveco’nun Ulm, Alman-
ya’daki tesisinde başlıyor. 
Gemi ile Baltimore’a ula-
şan kamyon, ABD boyunca 
orijinal ve yenilikçi tasarımı 
için övgüler toplayarak Pho-
enix, Arizona’daki Nikola 
genel merkezine ulaşıyor ve 
burada onay süreci için ara-
cın güç aktarma performansı 
ve dayanıklılığı artan zorluk-
larda bir dizi teste tabi tu-
tuluyor. Iveco elektrikli çe-
kicinin 2022 yılında yollara 
çıkması bekleniyor.

21
TEMMUZ 2021

yılında satışlarımızı yüzde 
141 arttırarak, 6.932 adet 
ile tamamladık. 2020 yılını 
bir kez daha Türkiye kam-
yon pazarının lideri olarak 
tamamladık. Bu başarımızı 
Ocak-Haziran 2021 dö-
neminde de sürdürdük. 
2021’in ilk 6 ay sonuçlarına 
göre; 11.361 adet kamyon ve 
çekici üretirken, bu araçların 
yüzde 56’lik oranla 6.399 
adedini ihraç ettik. 2021’in 
ilk 6 ayında Türkiye iç pa-
zarına 5.451 adet Mercedes-
Benz markalı kamyon 
satışı gerçekleştirdik. Bu 
verilen ışığında Mercedes-
Benz Türk, 2020’nin Ocak-
Haziran sonuçları ile 2021 
kıyaslandığında Türkiye’nin 
kamyon ve çekici üretimi, iç 
pazar satışı ve ihracat rakam-
larıyla, uzun yıllardır devam 
eden liderliğini sürdürdü. 
Türkiye’de üretilen her 10 
kamyondan 7’si Mercedes-
Benz Türk fabrikasından 
yollara çıkarken ihraç edilen 
her 10 kamyondan 8’inde de 
Mercedes-Benz Türk imzası 
yer alıyor.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve 
Satış Direktörü Alper Kurt



TİCARİ ARAÇLAR

lerini şöyle sürdürdü: “Biz 
elektrikli otomobil almak 
isteyen potansiyel kullanıcı-
ların kendilerine uygun aracı 
bulmasını sağlamaya çalışıyo-
ruz. Baktığımızda elektrikli 
araçlara karşı ilginin  İstan-
bul, İzmir, Ankara, Gazian-
tep ve Antalya’da yoğunlaştı-
ğını görüyoruz. En çok talep 
ve ilgi 35 yaş ve altı yaş gru-
bundan geliyor. E-Garaj ola-
rak tüm markaların elektrikli 
modellerinin satışıyla bera-
ber servis hizmetlerini de ve-
riyoruz. Bu yıl sonuna kadar 

Opel, dünyanın en bü-
yük otomotiv pazarı olan 
Çin’de de tamamen elekt-
rikli bir marka olarak yer 
almayı ve karlı bir şekilde 
büyümeyi planlıyor.  

Opel; çağın gereklerine 
göre yorumladığı neo-kla-
sik otomobili Manta GSe 
ElektroMOD için aldığı 
heyecan uyandıran olum-
lu geri bildirimler sonrası, 
efsanevi Manta modeline 
yeniden hayat verme ka-
rarı aldı. Opel’in marka 
tarihi için gerçek bir ikon 
ve markanın geleceği için 
bir ilham kaynağı olan 
Opel Manta, önümüz-
deki 10 yıl içerisinde “ta-
mamen elektrikli” olarak 
seri üretilecek. Opel, kap-
samlı bir elektrikliye geçiş 
hamlesinin tam ortasında 
yer alıyor. Marka henüz 
bu yıl dokuz elektrikli 
modelini satışa sunmuş 
olacak ve Opel’in tüm 
modelleri 2024 yılına ka-
dar elektrikli versiyonla-
rına kavuşacak.

DÜNYA’DA ve Türkiye’de 
elektrikli otomobil konusuna 
ilgi artarken altyapı çalışma-
ları da büyük bir hızla devam 
ediyor. Elektrikli otomobiller 
için satış, satış sonrası hiz-
metleri ve şarj istasyonları 
kurulumu konusunda 2019 
yılından bu yana 360 derece 
hizmet vererek Türkiye’deki 
ilk ve tek marka olan E-Garaj, 
bir startup olarak girdiği oto-
motiv dünyasında önemli bir 
noktaya ulaştı.

E-Garaj tanıtım toplantısın-
da konuşma yapan E-Garaj ku-
rucu ortağı Ahmet Faruk Us-
ta, şu an itibariyle Türkiye’de 
elektrikli otomobil satışlarının 
toplam satış içerisinde yüzde 
bir pay aldığını dile getirerek 
“Avrupa’da son 5 yıl içerisinde 
elektrikli araç satışlarının top-
lam satışlarda önemli bir pay 
almaya başladığını görüyoruz. 
Örneğin Norveç’te bu oran 
yüzde 70’e ulaşmış durumda. 
Ülkemizde de son yıllarda bu 
eğilimin arttığına şahit oluyo-
ruz. Türkiye’de elektrikli oto-

OPEL’IN elektrikli araç 
stratejisi, Stellantis 2021 
Elektrikli Araç Günü kap-
samında açıklandı. Buna 
göre Opel, elektrikliye 
geçiş stratejisinde bir son-
raki adıma geçerken, 2021 
yılında öncelikle Avrupa 
pazarlarında dokuz elekt-
rikli modeli müşterilerinin 
beğenisine sunacak. Bu-
nunla birlikte tüm Opel 
modellerinin 2024 yılına 
kadar elektrikli versiyon-
lara kavuşması hedefleni-
yor. 2028 yılı itibariyle ise 
Opel için ana pazar olan 
Avrupa’da, sadece marka-

mobil pazarı geçtiğimiz yıl, bir 
önceki yıla göre yüzde 600 bü-
yüdü. 2021 yılının ilk 6 ayında 
yaklaşık bin 200 elektrikli oto-
mobil satıldı. E-Garaj olarak 
bizim bu satışlarda pazar payı-
mız yüzde 10’uncu Ülkemizde 
toplam yaklaşık 5 bin elektrikli 
otomobil var ve E-Garaj olarak 
bu kullanıcıların yaklaşık yüz-
de 90’ına hizmet verdik. Gele-
cek 10 yılda elektrikli araçların 
Türkiye toplam pazarında yüz-
de 40-50 bandına yaklaşmasını 
bekliyoruz” şeklinde konuştu. 

Ahmet Faruk Usta,  söz-

nın elektrikli otomobilleri 
satışa sunulacak. 

Stellantis 2021 Elekt-
rikli Araç Günü etkinli-
ğinde Opel’in bu alanda 
yaptığı çalışmalar ve he-
defleri de paylaşıldı. Etkin-
likte yapılan açıklamalara 
göre otomotiv endüstri-
sinin geleceğini elektrikli 
araçlarda gören Opel, tek-
nolojisini aynı zamanda 
çevreci kimliğiyle aynı po-
tada eriterek sıfır emisyon 
hedefiyle çalışmalarını 
yürütüyor. Bu vizyonunu 
global marka olma hede-
finde de ön planda tutan 

“Elektrikli otomobiller
bir yaşam tarzıdır”

E-Garaj kurucu ortağı E-
mir Tunçyürek ise elektrikli 
otomobillerin bir yaşam tarzı 
olduğunu belirterek “Elekt-
rikli otomobiller, yakın za-
manda otonom sürüş tekno-
lojisinin de gelişmesiyle ofis 
ve eğlence imkanları sunan 
birer yaşam alanına dönüşe-
cek. Ancak alıcıların yanı sıra 
marka temsilcileri ve filolar 
elektrikli otomobiller konu-
sunda henüz yeterli bilgiye 
sahip değiller. Bu konuda 
eğitim almadıkları için haklı 
olarak çekinceler taşıyorlar. 
Bizim bu işe girdiğimizde 
ilk yaptığımız şey, elektrikli 
otomobillerle ilgili her konu-
da dünyada alanında uzman 
markalardan eğitim almaktı. 

sunuyor. Motor; km başına 
26 gr C0₂ salınımı ve WLTP 
protokolüne göre 59 km’ye 
kadar tamamen elektrikli sü-
rüş menziline olanak tanıyor. 
Peugeot 308 HYBRID 180 
e-EAT8 ise 150 HP gücünde 
PureTech motor ve 81 kW 
gücünde elektromotor ile 8 
vitesli e-EAT8 şanzımanı bir 
araya getiriyor. Motor; km 
başına 25 gr C0₂ salınımı ve 
WLTP protokolüne göre 60 
km’ye kadar tamamen elekt-
rikli sürüş menzili sağlıyor.

Peugeot’nun stratejilerin-
de önemli bir yer kaplayan 
elektrikliye geçiş, markanın 
yakın dönemdeki çalışma-
larında da belirleyici rol oy-

Şimdi bu bilgi ve birikimi-
mizi paydaşlarımızla da pay-
laştıkça tereddütlerin azal-
dığını görüyoruz. Bireysel ve 
kurumsal müşterilerimize E-
Garaj olarak ‘elektrikli araç-
larla ilgili çekinceniz olma-
sın’ mesajını veriyoruz. Her 
marka elektrikli aracı satıyo-
ruz ve sattıktan sonra da her 
konuda garanti veriyoruz. 2. 
el elektrikli otomobil almak 
isteyenlere de ekspertiz hiz-
meti veriyoruz. Bu araçlarda 
en önemli konu; batarya po-
tansiyeli. Bunun ölçümlerini 
yapıp, gerekli bilgilendirme-
leri gerçekleştiriyoruz” dedi. 

Tunçyürek  sözlerine şöy-
le devam etti: “Ülkemizde 
yapılan çeşitli kamuoyu araş-
tırmaları sonucunda bundan 
sonraki aracının elektrikli 
olabileceğini söyleyenlerin 
oranı çok yüksek; ancak bir 
elektrikli araç sahibinin ka-
fasında ‘Şarjım biter mi? Ne 
kadar sürede aracımı şarj ede-
rim? Güzergahımda şarj istas-
yonu var mı?’ gibi sorular o-
luşuyor. Şarjınızın bitmesine 
gerek yok. Bir alışveriş merke-
zinde alışverişinizi yaparken, 
kahvenizi içerken aracınız 
şarj olabilir. Fosil yakıt gibi 
bitmesini beklemenize gerek 
yok. Aracınızın yüzde 98 şarjı 
varsa bile doldurabilirsiniz.”

nuyor. Bu yıl içerisinde hem 
binek hem de ticari araçlar ol-
mak üzere ürün yelpazesinde-
ki elektrikli araç oranını yüz-
de 70’e çıkarmayı hedefleyen 
Peugeot, 2023 yılına kadar ise 
bu oranı yüzde 85’e çıkarma-
yı planlıyor. Peugeot, 2025 
yılında ise Avrupa’daki ürün-
lerinin yüzde 100’ünü elekt-
rikli olarak pazara sunacak. 
Grubun belirli bir modelde 
müşterilerin ihtiyaçlarına en 
uygun teknolojiyi oluşturma 
olanağı sunan çoklu enerji 
platformları ise elektrikli, 
şarj edilebilir hibrit veya içten 
yanmalı olmak üzere ‘Seçme 
Özgürlüğü’ stratejisini müm-
kün kılıyor.

yeni E-Garaj’lar konusunda 
İzmir, Ankara ve Antalya 
ile ilgili showroom, servis ve 
şarj istasyonları planlarımız 
var. Amacımız; distribütör 
olarak tüm Türkiye’ye yayıl-
mak. E-Garaj konseptinin 
tüm dünyaya yayılacağını 
düşünüyoruz.”

Elektrikli otomobillerde 
en çok merak edilen batarya 
teknolojisi konusuna da de-
ğinen Usta “Batarya tekno-
lojisi üzerinde çalışılan temel 
konu şarj süresi. Çalışmalar 
bir süre daha elektrikli oto-
mobillerin standart bir men-
zilde mesafe kat edeceğini 
gösteriyor. Ülkemizde 7 bin 
500 şarj istasyonu bulunu-
yor. Sadece Ankara-İstanbul 
arasında 5 adet hızlı şarj istas-
yonu mevcut.” dedi.

MARKANIN bu çalışmaları 
arasındaki en yakın örneğini 
ise yeni Peugeot 308 oluş-
turuyor. Bu kapsamda yeni 
Peugeot 308; Avrupa pazar-
larındaki satışına, başlangı-
cından itibaren sedan ve sta-
tion wagon versiyonlarında 
iki farklı şarj edilebilir hibrit 
motor seçeneğiyle sunulacak.

Peugeot, üç yıl önce baş-
lattığı elektrikliye geçiş sü-
reci yolculuğunda somut 
örnekler ortaya koyarken, 
yeni Peugeot 308 modelini 
de hibrit motorlarla pazara 
sunacağını açıkladı. Bu doğ-
rultuda yeni Peugeot 308; 
Avrupa pazarlarında satışı-
na başlangıcından itibaren, 
iki farklı şarj edilebilir hib-
rit motor seçeneği ile kulla-
nıcılarıyla buluşacak. Yeni 
Peugeot 308’de sunulan se-
çeneklerden Hybrid 225 e-
EAT8 kapsamında; 180 HP 
gücündeki PureTech motor, 
81 kW gücünde elektromo-
tor ve 8 vitesli e-EAT8 şan-
zıman bir araya gelerek, 225 
HP’ye kadar gücü kullanıma 

10 Yıl Sonra 
Otomobil Satışlarının
Yarısı Elektrikli Olacak

Opel 2028’de Tamamen
Elektrikli Olacak Peugeot’nun Hedefi 

Elektrikli Araçlar

Soldan sağa; E-Garaj yetkilileri Ahmet Faruk Usta,
Kutay Yamacı ve Emir Tunçyürek
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YAN SANAYİ

SAVA 5 Serisi, zorlu yollarda, 
bölgesel ve şehir içi kullanım-
da etkili performans sağlamak 
üzere tasarlandı. Sağlam bir diş 
tasarımı ve karkasa sahip olan 
ürün, kullanım maliyetlerinin 
azaltılmasını sağlamak üzere 
geliştirildi.

Ön aks kullanım için tasar-
lanmış lastikleri Sava Avant 5 
adını alıyor.  Bu lastiklerdeki 
5 dişli sırt deseni ve kanalların 
kıvrımlı yapısı diş arası çatlak ve 
kopma yolunmaları azaltıp dö-
nüşlerdeki aşınmaları en aza in-
diriyor.  Ayrıca Avant 5 lastik-
ler bir önceki nesile göre yüzde 
4 oranında arttırılmış aşınabilir 
kauçuğa ve 1 mm daha fazla diş 
derinliğine sahip ve bu ilave 
özellikler dayanıklılığın artırıl-
masına yardımcı oluyor. Avant 
5 ön lastiklerde ilk kez High 
Load özelliği (arttırılmış tonaj 
kapasitesi) sunuluyor. Bu özel-
lik, Euro 6 emisyon standart-
ları ve yeni elektrikli araçların 
ön aks lastiklere yüklediği ilave 
ağırlıklar nedeniyle geliştirildi.

Orjak 5 çeker lastiği de zor-
lu koşullar için tasarlanmış bir 
ürün olma özelliği taşıyor. Las-

BRISA, elektrikli araç kullanı-
mının yaygınlaşmasında önem-
li bir kriter olan şarj istasyonu 
ihtiyacına çözüm sunmak adı-
na, Otopratik mağazalarında 
ve bayi noktalarında, Eşarj ile 
birlikte elektrikli araçlar için 
şarj hizmeti sunuyor.

Brisa, bu kapsamda 2021’de 
Denizli ve Antalya ardından 
Tekirdağ, Trabzon ve Ada-
na Otopratik mağazalarında 
elektrikli şarj istasyonlarını 
hizmete açtı.

Brisa, elektrikli araçlar için 
ulusal çapta şarj çözümleri 
sunan Eşarj ile bir iş birliği 
gerçekleştirerek müşterilerine 
lastiğin ötesinde, kesintisiz bir 
yolculuk deneyimi sunma he-
defiyle mobilite çalışmalarına 
devam ediyor. Bu kapsamda 
Tekirdağ’daki Brisa Otopratik 
franchise noktası Odak’a ve 
Adana’daki Brisa Otopratik 
franchise noktası Açıcı’ya eşza-
manlı iki araca hizmet verebi-
len 50 kW DC + 22 kVA AC 
özellikli yüksek hızlı elektrikli 
şarj istasyonunun montajı ta-
mamlandı. Trabzon’daki Brisa 
Otopratik franchise noktası 
Bayramoğlu’na ise yine eşza-

tiğe 5 dişli desen tasarımı da-
yanıklılık sağlarken desendeki 
yoğun kılcal kanallı yapı her 
türlü hava koşulunda ekstra 
çekiş sağlıyor. Lastiğin kapalı 
olmayan, yarı açık tip omuz-
larında ise diş arası bağlantı 
tümsekleri bulunuyor. Bu güç-
lendirici tümsekler, aşınmayı 
azaltırken daha dayanıklı bir 
desen yapısı meydana getiriyor.

Cargo 5 treyler lastiği ise da-
yanıklı desen yapısı sayesinde, 
yüksek ve uzun kilometre öm-
rü sağlar. Bunun yanında, ilave 
sırt altı kauçuğu sayesinde, las-
tik karkasını hasarlara karşı ko-
ruyarak karkasın defalarca kap-
lanabilmesine olanak sunuyor. 

Yola temas eden alanda 
bulunan derin kılcal kanallar 
lastiğin Kar Tanesi (3PMSF) 
düzenlemelerine uyumlu ol-
masını sağlıyor. Yol yüzeyiyle 
kenetlenen bu kanallar, lasti-
ğin kullanım ömrü boyunca 
ıslak yol tutuş performansını 
ve frenlemeyi iyileştiriyor. Ka-
uçuk hamuru ise yuvarlanma 
direncini azaltacak şekilde ta-
sarlandı.  Daha düşük yuvar-
lanma direnci olan bu lastikler 

manlı iki araca hizmet vere-
bilen 24 kW DC + 22 kVA 
AC özellikli hızlı elektrikli 
şarj istasyonunun montajını 
gerçekleştirdi. 

Pazarın gelişiminde kri-
tik öneme sahip yaygın şarj 
hizmeti konusunda çözüm 
sağlamaya yönelik güçlerini 
birleştiren Brisa ve Eşarj, 
son açılan istasyonlarla bir-
likte 8. elektrikli araç şarj 
istasyonunu devreye aldı. 
Konuyla ilgili görüşleri-
ni aktaran Brisa CIO’su 
Tekin Gülşen, “Mobilite 
vizyonumuz çerçevesinde 
2020 yılı içerisinde saha 
keşif ve altyapı geliştirme 
çalışmaları tamamlanan 
Otopratik franchise nok-
talarımızda elektrikli araç 
şarj istasyonlarımızı hızla 
devreye alıyoruz. Tekirdağ, 
Adana ve Trabzon Otop-
ratik franchise noktaları-
mıza da elektrikli şarj is-
tasyonlarımızın montajını 
tamamladık. Ağımızı hızla 
artırmaya devam edeceğiz. 
Bu vizyonumuzu paylaşan 
ve emeği geçen herkese te-
şekkür ederiz.” dedi.

maliyetlerini düşürmeye çalı-
şan filolara akaryakıt tasarrufu 
ve kilometre başı düşük işletme 
maliyeti sağlıyor.

Sava 5 Serisi ürün grubu, her 
türlü karayoluna uygun, çok 
yönlü bir çözüm arayan filolar 
için ideal seçim ve güvenilir bir 
markadan paranızın tam karşı-
lığını sunan bir ürün.
Goodyear’ın havasız lastikleri 

ilk olarak otonom
toplu taşıma araçlarda

kullanılacak
Goodyear, uygulamayla ge-

liştirdiği havasız lastik (NPT) 
ve lastik düzeneğiyle şehir için-
de otonom ulaşımı destekliyor.

Goodyear’ın açıklamasına 
göre, şirket, havasız lastiklerin 
kullanımına ilişkin sektörde-
ki öncü uygulama için Local 
Motors, Beep ve Jacksonville 
Ulaştırma Dairesi (JTA) ile iş 
birliği yapacak.

Şirketin geliştirdiği havasız 
lastikler, 2019’dan bu yana çok 

PIRELLI, özellikle 
elektrikli veya hibrit oto-
mobiller ve SUV’lar için 
geliştirdiği ilk yüksek ta-
şıma kapasiteli lastiğini 

tanıttı. Bataryalı yeni araçların 
ağırlığını desteklemek için üre-
tilen bu lastik, elektrikli oto-
mobiller gibi daha ağır araçlar 
için ideal bir seçenek sunuyor. 

Lastiğin yanağında yetkin-
liklerinin bir göstergesi olarak 
yüksek taşıma kapasitesi anlamı-
na gelen HL işareti bulunuyor. 

Standart bir lastiğe göre yüze 20, 
aynı ebatlı ekstra taşıma kapasi-
teli XL lastiğe göre yüzde 6-9 da-
ha fazla ağırlığı destekleyebiliyor. 

sayıda testi başarıyla geçti. Test 
süreçleri sonrası havasız lastik-
ler hakkında daha fazla bilgi 
sahibi olunurken, bu alanda 
sürdürülebilir, bakım gerektir-
meyen ve daha dayanıklı ürün 
seçenekleri sunabilecek.

Açıklamada konuya ilişkin 
değerlendirmeleri yer alan Go-
odyear Havasız Lastik Programı 
yöneticisi Michael Rachita, ha-
vasız lastik tasarımlarının yeni 
ortaya çıkan otonom ulaşım 

bağlamında ideal çözüm olaca-
ğını düşündüklerini bildirdi.

Rachita, ‘Hareketliliği 
geliştirmenin yollarını ara-
dığımızı ve önümüzdeki 10 
yılın sonuna kadar tama-
men sürdürülebilir ve ba-
kım gerektirmeyen lastikleri 
piyasaya sürmeye hazırlandı-
ğımızı göz önünde bulundur-
duğumuzda, bu durum önemli 
bir dönüm noktası niteliğinde.’ 
açıklamasında bulundu.

Jacksonville Ulaştırma Dai-
resi Üst Yöneticisi (CEO) Nat-
haniel P. Ford Sr. ise, bu yenilik-
çi ve sürdürülebilir teknolojiyi 
Otonom Araç Test ve Öğrenme 

Programlarına dahil etmekten 
gurur duyduklarını bildirdi.

Beep Üst Yöneticisi (CEO) 
Joe Moye de, Goodyear havasız 
lastik gibi başka yeniliklerin 
provasını yapmak üzere test ve 
öğrenme programının kapsa-
mını genişletme fırsatı yakala-
manın heyecan verici olduğu-
nu anlattı.

Local Motors Başkanı Vik-
rant Aggarwal da, ‘Goodyear’ın 
havasız lastikleri, bakım ekiple-
rine daha az iş bırakırken, yol-
culara sessiz ve dengeli bir sü-
rüş sunmak üzere geliştiriliyor. 
Havasız lastikler, önümüzdeki 
yıllarda sektörde standart hale 
gelebilir.’ ifadelerini kullandı.

Sava 5 Serisi Ürün Grubunu Tanıttı
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Sava 5 Serisi, dört mevsim performansın 
sağladığı çok yönlülükle birlikte sağlam ve 
güvenilir lastik arayan filolar için tasarlandı.  
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Services’ içinde yer alan ‘Pro 
Time’ ile müşteriler, Türkiye 
ve Avrupa çapında yılın her 
günü 24 saat boyunca ağır 
ticari araçların lastikleri kay-
naklı arızalar için yol yardımı 
hizmeti alabilecek.

Filo sahipleri, filo yönetimi 
için doğru maliyet planlaması 
yapabilecek.

Yenilenen ve gelişen ‘Pro 
Time’, yardıma ihtiyaç duyan 

için AB CO2 emis- y o n 
standartlarının gerektirdiği şe-
kilde OEM’lerin ve filoların, 
CO2 emisyonunu 2025 yılına 
kadar yüzde 15 ve 2030 yılına 
kadar yüzde 30 oranlarında a-
zaltmalarını destekleyen kritik 
bir ekipman oluyor. Günümü-
zün verimli dizel teknolojisini 
daha da geliştirmek, elektri-
fikasyon ve diğer fosil yakıt 
dışı tahrik sistemlerine doğru 
eğilimde uygun maliyetli (eko-
nomik) ve çevreye duyarlı bir 
basamak oluyor” diye belirtti. 

PAYLAŞIMA ve 
yeniden kullanıma 
dayalı iş modeliyle 
sektörlere özel teda-
rik çözümler sunan 
CHEP, faaliyetle-
rinden kaynaklanan 
CO2 emisyonlarını 
sıfıra indirerek 2025 
S ü r d ü r ü l e b i l i r l i k 
Hedefleri’ne yönelik 
önemli bir adım attı. 

Tedarik zinciri-
ne yönelik 60 ül-
kede çözümler su-
nan CHEP, Eylül 
2020’de beş yıllık 
sürdürülebilirl ik 
programını başa-

PROMETEON Türkiye, 
sektörün ağır vasıta lastik yol 
yardım hizmeti ‘Pro Time’ ile 
müşterileri için fark yaratma-
ya ve filoların yanında olmaya 
devam ediyor. Müşterilerin 
ihtiyaçları ve talepleri göz 
önüne alınarak yeniden tasar-
lanan ‘Pro Time’, yurt için-
de ve yurt dışında ağır ticari 
araçlar için lastik yol yardım 
hizmeti sunacak.

DÜNYA çapında otobüs 
uygulamalarında verimlili-
ği kanıtlanmış, yüksek yakıt 
tasarrufu ve düşük emisyon 
sunan şanzıman, artık kam-
yon operatörleri için de elekt-
rifikasyon yolunda ekonomik 
bir basamak oluyor.

Yeni 3000 xFE ve 3200 xFE 
modelleri, 370 beygir gücü ve 
1695 Nm’ye kadar tork ürete-
bilen motor (uygulamaya bağ-
lı olarak) donanımlı 28,5 tona 
kadar brüt araç ağırlığı olan 
kamyonlar için tasarlandı. 

Standart 3000 ve 3200 
Serisi şanzımanlarla karşılaş-

rıyla tamamladığını ve reje-
neratif tedarik zincirlerine 
öncülük etmeyi hedefleyen 
daha da iddialı bir progra-
mı uygulamaya koyduğunu 
duyurdu. 

Bu durum, şirketin net 
CO2 emisyonlarının stan-
dartlaştırılmış Sera gazı 
(GHG) Protokolü’nün; ya-
kıt yakılması sonucu oluşan 
doğrudan emisyonlar yani 
kapsam 1 ve satın alınan 
elektrik üretimi sonucunda 
oluşan dolaylı emisyonlar 
yani kapsam 2 emisyonları 
bakımından sıfıra indirdiği 
anlamına geliyor. Kapsam 1 
ve 2 emisyonlarında karbon 

Prometeon, ağır ticari a-
raçlara özel lastik yol yardım 
hizmeti ‘Pro Time’ı, müşte-
rilerinin yol yardım ihtiyaç-
larını kusursuz bir şekilde 
karşılamak üzere yeniden 
geliştirdi. Prometeon’un, fi-
loların lastikten maksimum 
verimi alabilmelerine ve ge-
nel toplamda tasarruf elde 
etmelerine imkan sunan kat-
ma değerli çözüm ailesi ‘Pro 

tırıldığında yeni 3000 xFE 
ve 3200 xFE, CO2 emisyon-
ları ve yakıt tüketimini yüzde 
3,7’ye kadar azaltabiliyor. En 
büyük kazanımlar, aks oranı-
na bağlı olarak 32 km/s altın-
daki ve 72 km/s üzerindeki 
hızlarda elde ediliyor.

Allison Transmission E-
MEA Pazarlama Direktörü 
Sjoerd Vos, “Kamyon filo ope-
ratörleri, emisyonları azaltma-
ları için yasal baskı altında bu-
lunuyor ve elbette tüm filolar, 
yakıt maliyetlerini de azalt-
mak istiyor. Yeni xFE şanzı-
manlar, ağır hizmet araçları 

nötr hale gelmek, CHEP’in 
aynı zamanda iş ortaklarının 
faaliyetlerinden kaynaklanan 
emisyonları da içeren kapsam 
3 tedarik zincirinin tamamını 
karbonsuzlaştırmaya yönelik 
iddialı ve zorlu hedefinin ilk 
adımını oluşturuyor. 

CHEP, 2015 ve 2020 yıl-
ları arasında gerçekleştirdiği 
önemli miktardaki emisyon 
azaltımı da dahil, son 70 yıl 
içinde karbon emisyonlarını 
azalttı. Karbon emisyonla-
rının azaltımı bakımından 
net sıfır emisyon hedefine 
ulaşmak ancak karbon telafi-
si inisiyatiflerinin sayesinde 
mümkün olacak. 

filo yönetiminde doğru mali-
yet planlaması yapabilmesine 
de imkân sağlanıyor.  

Ağır ticari araç kullanıcısı 
müşterilerin, lastik kaynak-
lı arızalar için Prometeon 
Türkiye’nin dört bir yanın-
daki iş ortağı olan bayilerine 
yardım isteğini belirtmesiyle 
birlikte yol yardım talebi çağ-
rı merkezindeki uzmanlara 
iletiliyor. Pro Time Çağrı 

Merkezi, müşterinin ihtiya-
cına göre hızlıca talebi işleme 
alıyor. Tüm süreçler, gece ve 
gündüz fark etmeksizin stan-
dart bir fiyat listesi sistemine 
göre ilerliyor. Çağrı Merkezi, 
aracın bulunduğu konuma en 
yakın uzman Pro Time servis 
sağlayıcısını yönlendiriyor ve 
sorunu en hızlı şekilde çöze-
rek, aracın güvenli bir şekilde 
yola devam etmesini sağlıyor.

müşterilerin, Prometeon iş 
ortaklarına taleplerini ilet-
mesiyle birlikte aracın hızlı ve 
verimli bir şekilde tekrar yola 
çıkması için gerekli yardımı 
sağlıyor. Gerçek zamanlı sü-
reç takibi sayesinde müşteri-
ler, çağrı merkezi tarafından 
sürecin her aşaması hakkında 
bilgi alabiliyor. Ayrıca, şef-
faf süreçler ve fiyatlandırma 
politikası ile filo sahiplerinin 

Prometeon’dan Ağır Vasıta Lastik 
Yol Yardım Hizmeti: Pro Time
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Allison Tam Otomatik
Şanzımanının İki Yeni
Versiyonunu Tanıttı

CHEP Karbon Nötr Bir
Şirket Haline Geliyor
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ROBOTLAR fabrikada dola-
şırken yollarına çıkan herhangi 
bir kişi veya nesneyi tanıyabi-
liyor. Parçaların taşınması gibi 
işlerde çalışanlara yardımcı ol-
ması için kullanılan bu iki akıllı 
robot 250 kiloya kadar taşıma 
500 kiloya kadar çekme kapa-
sitesine sahip. Bu robotlar 360 
derecelik değerleri işleyerek, 
fabrikada dolaşırken yollarına 
çıkan herhangi bir kişi veya nes-
neyi tanıyabiliyor. Çalışanlar 
üzerlerinde herhangi bir cihaz 
bulundurmalarına gerek kalma-
dan EffiBOT’un ekranına do-
kunarak robotların kendilerini 

TÜRKIYE’DE üretilen yüzde 
100 elektrikli yeni nesil hizmet 
aracı Tragger, FEV Türkiye 
mühendisleri tarafından geliş-
tirilecek akıllı araç fonksiyon-
ları ile otonom hale gelecek. 
Fabrikalar, depolar, havaalan-
ları, kampüsler, limanlar gibi 
alanlarda yük ve insan taşıma-
ya yönelik olan ve seri üreti-
mi devam eden araçlar, Türk 
start-up’ı Tragger’in Bursa Ha-
sanağa Organize Sanayi Bölge-
sindeki tesisinde üretiliyor. 

Tragger araçları, 700 kg 
yük taşıma ve 2 ton çekme ka-
pasitesine sahip. Yüklü halde 
yüzde17’lik eğimi tırmanma ye-
teneği ve 2.8 metre  dönme çapı 
olan, 3.1 metre uzunluğundaki 
Tragger, hızlı ve yavaş olmak 
üzere iki farklı hız modunda 
yol alabiliyor. Aracın batarya-
sı, 220V’luk geleneksel şebeke 
akımıyla 6 saatte yüzde100 
dolmakla birlikte, hızlı değişim 
için batarya paketi Quick-Drop 
(hızlı değişim) özelliği sunuyor. 

takip etmesini sağlıyor. Bu sa-
yede otomobil montajı için ih-
tiyaç duyulan her türlü malze-
meyi robotlara taşıtabiliyorlar. 

EffiBOT, SEAT ile işbirliği 
yapan Fransız Effidence şirketi 
tarafından geliştirildi. Üretim 
süreçlerine uyum sağlamayı ve 
şirketin farklı alanları arasında-
ki kaynakları ve iletişimi daha 
verimli yönetmeyi amaçlayan 

FEV Türkiye tarafından seviye 
4 otonomiye ulaştırılacak Trag-
ger araçları, gerekli sensör setle-
riyle donatıldı.

Sahip olduğu güvenilir ve 
stabil alt yapısı, güç aktarma, 
süspansiyon, fren ve direksi-
yon sistemiyle, otonom araca 
tam uygun bir platform özelliği 
taşıyan Tragger Pro serisi araç-
ları, FEV Türkiye tarafından 
gerekli sensörler ve yapay zeka 
kodları çalıştıracak kontrol 
üniteleriyle donatıldı. Tragger 
tarafından tasarlanan ve drive 
by wire (sinyal ile yönlendir-
meli) desteği de eklenen pro-
totip araç üretimi sonrasında, 
otonom özellikleri sağlayacak 
yazılımların kurulum ve testle-
ri için FEV Türkiye mühendis-
lerine teslim edildi.

FEV Türkiye’nin mühen-
dislik çalışmaları ve sayısız 
senaryoyu simüle etmeleri 
sonucunda tasarladıkları en 
uygun sensör seti; 7 adet lidar, 
1 adet radar ve 1 adet kamera-

EffiBOT’lar olarak adlandırılan 
bu robotları İspanya’da kulla-
nan ilk otomobil üreticisi oldu.

Martorell’de EffiBOT’lara 
ek olarak farklı montaj alan-
larında işçilere yardımcı olan 
yaklaşık 20 robot bulunuyor. 

Şirket, son yıllarda tüm 
üretim döngüsü boyunca, 
EffiBOT’lar, ortak çalışmaya 
dayalı robotlar, iç ve dış alan-

dan oluşuyor. Bu sensörler ile 
araç, çevresindeki ortamı 360 
derece algılayabiliyor, 80 met-
reye kadar hareketli nesneleri 
ayrıştırıp, çarpışma ihtimalini 
hesaplayabiliyor. Yüksek çözü-
nürlüklü kamera ve yapay zeka 
tabanlı görüntü işleme algo-
ritmaları sayesinde şerit, yaya 
veya engel gibi olguları ayrıştı-
rabilmesi, aracın yayaların da 
olduğu trafik ortamında daha 
güvenli ilerlemesini sağlıyor. 

FEV Türkiye Akıllı Araçlar 
Departman Müdürü Dr. Selim 
Yannier, yeni teknolojilerin 
mobiliteyi hızla değiştirdiğini 

lardaki AGV’ler ve lojistik ta-
şımacılık için insansız hava 
araçlarının yanı sıra yapay zeka, 
büyük veri ve blok zinciri tek-
nolojisi gibi teknolojik yeni-
likleri hayata geçirdi. Bununla 
birlikte, şirket yeni Endüstri 
4.0 projelerinin oluşturulması 
için farklı alanlardaki çalışan-
lardan oluşan bir inovasyon 
ekibine de sahip. 

ve elektrifikasyon, otonomi ile 
bağlılık unsurlarının öne çıktı-
ğını belirtti. Bu alanda birçok 
projeyi aktif olarak yöneten 
FEV Türkiye ekibinin birikim-
lerini Tragger aracı üzerinde 
toplamanın Ar-Ge çıktılarını 
hızlandıracağının altını çizdi.

Araç sadece otonomi için 
değil, aynı zamanda sürücü a-
sistan sistemleri test platformu 
olarak da kullanılabiliyor. FEV 
Türkiye’nin geliştirdiği, yerli 
ve yabancı üreticilere sağladı-
ğı, İleri Acil Frenleme Sistemi 
(AEBS), Dur-Kalk Destekli A-
daptif Hız Kontrolcüsü (ACC 

Şirketin Üretim ve Lojistik 
Başkan Yardımcısı Herbert 
Steiner: “Otonom mobil ro-
botlar, otomotiv sektöründe 
yenilik konusunda ön planda 
yer almamızı sağlıyor. Ayrıca, 
çalışanların işlerini kolaylaş-
tırmak için robotların onlarla 

Stop & Go), Şerit Takip Asis-
tanı (LKA), Kör Alan Tespit 
Fonksiyonu (BSD), Park Asis-
tanı (PA) ve İleri Çarpışma 
Uyarıcı Sistemi (FCW) gibi 
birçok İleri Sürücü Asistan Sis-
temleri (ADAS) araç üzerinde 
kurulu ve testlere hazır. Geçti-
ğimiz yıl 3 patent üreten FEV 
Türkiye bu testler sayesinde, 
sürücü destek sistemlerinin gü-
venliğini arttıracak.

Otonom sürüş testlerinin 
Bilişim Vadisi’nde yapılması 
planlanıyor. Üzerindeki yazı-
lım altyapısı ve FEV tasarımı 
olan bağlantı modülü sayesin-
de, aracın internet şebekesi 
üzerinden kumanda edilmesi 
ve verilerin bulut ortamında 
toplanması da sağlanacaktır. 

FEV Türkiye Genel Mü-
dürü Dr. Taner Göçmez, ha-
lihazırda yerel ve küresel oto-
motiv üreticilerinin otomobil, 
otobüs, kamyon ve kampüs içi 
araç projelerine otonom sürüş 
fonksiyonları geliştirdiklerini 

nasıl ortak çalışmaya dayalı iş 
yapabileceğinin açık bir ör-
neğini gözler önüne seriyor. 
Onların bir araya gelmesi En-
düstri 4.0’ı sürdürmeye ve bizi 
daha verimli, esnek, çevik ve 
rekabetçi hale getirmeye katkı 
sağlıyor” dedi.

ve şimdi de Tragger araçlarına 
uygulayacaklarını belirtti. Dr. 
Göçmez: “Global projelerdeki 
tecrübelerimizi ülkemizin tek-
noloji kabiliyetlerini daha ileri 
taşımak adına uyguladığımız ve 
geliştirdiğimiz yüzde100 elekt-
rikli Tragger araç projemizde 
ulaşımı daha güvenli ve kolay 
hale getiriyoruz.” dedi. 

Tragger Kurucu Ortağı Saf-
fet Çakmak: “İleri teknolojiyle 
çevre dostu olarak ürettiğimiz 
araçlara yurt dışından büyük 
bir talep var. Mevcut araçlara 
akıllı sürüş ve sanal gerçeklik 
gibi unsurları da ekleyerek 
2022’de ihracattaki hedefimizi 
büyütmeyi hedefliyoruz.” ifa-
delerini kullandı.

ZORLU Enerji’nin geleceğin 
enerji şirketi olma vizyonuyla, 
sürdürülebilirlik alanındaki 
en büyük yatırımlarından biri 
olan elektrikli şarj istasyonu 
ağı Zorlu Energy Solutions 
(ZES) kesintisiz yolculuk 
deneyimini ulaşılabilir hale 
getirmek için verdiği hizme-
ti her geçen gün daha ileriye 
taşıyor. Zorlu Enerji, karbon 

nötr bir gelecek için elektrikli 
araç dönüşümünü destekle-
mek amacıyla 2018 yılında 
kurduğu elektrikli araç şarj 
istasyonu ağı ZES, 81 ilin ta-
mamında bin sokete ulaştı.  

Elektrikli araçlarla kesintisiz 
yolculuk imkânını Türkiye’nin 
tüm illerine taşıyan ZES,  tek-
noloji ve yeniliği hayatlarına 
en hızlı şekilde adapte eden 

üniversiteli gençler arasında da 
elektrikli araç kullanımını ö-
zendirmek amacı ile üniversite 
yerleşkelerine şarj istasyonu ağı 
kurmaya başladı. ZES, İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nin ardın-
dan, bu kez İstanbul Üniversi-
tesi-Cerrahpaşa yerleşkelerin-
deki öğrencilerle buluştu. İki 
tanesi Avcılar Yerleşkesi’nde 
olmak üzere, Büyükçekmece, 

Bahçeköy, Cerrahpaşa, Sul-
tangazi ve Bakırköy yerleşke-
lerine kurulan 7 adet ZES şarj 
istasyonu sayesinde öğrenci-
ler Uluslararası Yenilenebilir 
Enerji Sertifikası (I-REC) ile 
belgelendirilmiş temiz enerji 
ile araçlarını şarj edebilecek.

Seat’ın Martorell Fabrikası 
Akıllı Robotlara Emanet

FEV Türkiye ve TRAGGER’den İş Birliği

ZES Elektrikli Şarj İstasyonu 
Ağı Bin Sokete Ulaştı
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SEAT, Martorell fabrikasını giderek daha akıllı, daha dijital hale getir-
mek için dijital araçların ve çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanması 
üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket, bu amacın bir parçası olarak 
EffiBOT olarak adlandırılan akıllı robotları kullanmaya başladı.  

FEV Türkiye ve 
TRAGGER arasında 
yapılan  iş birliği 
ile, FEV Türkiye 
mühendisleri yüzde 
100 Elektrikli 
TRAGGER’i 
otonomlaştırıyor.  
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nuz” açıklamasında bulundu. 
Tırsan Treyler Yurt İçi 

Satış Yöneticisi Osman Ke-
leş konuşmasında; Tırsan 
Avrupa’nın en geniş ürün 
gamını üretme yetkinliğini 
sahip tek üreticidir. Ödüllü 
Ar-Ge merkezimizde geliştir-
diğimiz ürünlerimiz ile inşaat 
sektörüne silo tanker ve plat-
form Low-bed araçlarımız ile 
tam hizmet veriyoruz.  Granül 
ve kuru dökmek yük ile inşaat 
ve kimya sektörünün de tüm 
hammaddelerini güvenle ta-
şıyan damperli ve dampersiz 
silo ailemiz, Avrupa’nın en 
hafif ürün ailesidir. Tek se-
ferde daha çok yükün taşın-
masını sağlayan ürünlerimiz 
aynı zamanda güvenlikten 
hiçbir zaman ödün vermez. 
Kässbohrer 31m3 Yatay Si-
lobasları, 4.250 kg’den başla-
yan boş ağırlığının yanı sıra 
treylerin özel boşaltım koni 
dizaynı ve boşaltım akışkan-
laştırıcı sistemi ile tank içeri-
sinde malzeme kalmadan en 
hızlı ve tam boşaltım yaparak, 
sunduğu tüm avantajların 
yanı sıra müşterimize zaman-
dan da tasarruf sağlayacaktır” 
ifadelerini kullandı.

ÖNDER Canbek Nakliyat, 
en son yatırımı 10 adetlik 
Kässbohrer K.SSL 31 Hafif 
Yatay Silobas Treyler ile filo-
sundaki Tırsan araç sayısını 15 
adede yükselttirken, Bilginay 
Lojistik ise filosuna 15 adet 
Kässbohrer K.STB 5K Akar-
yakıt Tankerini filosuna kattı.

Tırsan’ın gerçekleştirdi-
ği teslimat törenine; Önder 
Canbek Nakliyat Yönetim 
Kurulu Başkanı Önder Can-
bek ve Tırsan Treyler Yurt İçi 
Satış Yöneticisi Osman Keleş 
katılım gösterdi. 

Teslimat töreninde Önder 
Canbek Nakliyat’ın faaliyet-
leri hakkında bilgi veren Yö-
netim Kurulu Başkanı Ön-
der Canbek; “Ankara, İzmir, 
Mersin, Kayseri ve İstanbul 

olmak üzere Türkiye’nin beş 
farklı merkez şehrinde depo-
larımız bulunmaktadır. Son 
yapmış olduğumuz yatırı-
mımız ile birlikte filomuzda 
bulunan Tırsan araç sayısı 15 
adede yükseldi” dedi.

Önder Canbek sözlerine 
şu şekilde devam etti; “Firma 
olarak, taşımacılık hizmetle-
rimizde maksimum kapasite 
ile yüklerin en güvenli şekilde 
taşınmasına önem vermekte-
yiz. Bu doğrultuda Tırsan’ın 
Kässbohrer Hafif Yatay Silo-
bas araçları, bizim her zaman 
ilk tercihimiz olmuştur. Ay-
rıca, Tırsan’ın sahip olduğu 
geniş servis ağı ve bünyesinde 
bulunan uzman kadrosu ile fir-
mamıza vermiş olduğu kaliteli 
hizmetlerden de çok memnu-

EDIRNE Süloğlu Belediyesi, 
Bulgaristan’ın Sungurlare Be-
lediyesi ile birlikte hayata ge-
çirdiği “Doğayı Birlikte Ko-
rumak” projesi kapsamında 
hibe edilen Renault Trucks 

kamyonunu teslim aldı. 
Avrupa Birliği 

Başkanlığı’nın Ulusal Oto-
rite görevini yürüttüğü 
Interreg-IPA Bulgaristan - 
Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği 

Programı 2014-2020 dönemi 
ikinci teklif çağrısı kapsamın-
daki CB005.2.12.116 sayılı 
“Doğayı Birlikte Korumak” 
projesi çerçevesinde Süloğ-
lu Belediyesi’ne Renault 

TrucksD-MED kamyonu hi-
be edildi.

Yeni araç, Süloğlu Be-
lediye Başkanı Mehmet 
Ormankıran’a Renault 
Trucks Bölge Müdürü Tolga 

Aykaç ve Koçaslanlar Oto-
motiv Hadımköy Şube Mü-
dürü Ahmet Sezer tarafından 
teslim edildi. Sungurlare Be-
lediye Başkanı Georgi Kenov 
da teslimat nedeniyle ilçeye 
ziyarette bulundu. 

Süloğlu Belediyesi’nin ö-
zellikle ağaçlandırma ve dere 
yatağı çalışmaları gibi doğaya 
yönelik projeleri için kullana-
cağı aracın teslimatında açık-
lama yapan Süloğlu Belediye 
Başkanı Mehmet Ormankı-
ran; “İlçemize böyle bir de-
ğer kazandırdığımız için çok 

mutluyuz. Sınır ötesi iş birliği 
programı kapsamında daha 
önce de çok güzel projelere 
imza attık. Bu doğrultuda Re-
nault Trucks kamyonumuzu 
ilçemize kazandırdık. Pojede 
emeği geçen herkese teşekkür 
ederiz” diye belirtti. 

Renault Trucks Bölge Mü-
dürü Tolga Aykaç, yeni araç-
larının Süloğlu Belediyesi’ne 
hayırlı olmasını dileyerek; 
“Renault TrucksD-Med 
kamyonlarımız, ilk defa ka-
mu hizmeti sunmak üzere 
teslim edildi” dedi.

Durum böyle olunca sektör; 
sürekli kendini geliştiren, 
lojistik desteğini birebir kar-
şılamayı hedefleyen çözüm 
ortaklarına ihtiyaç duyuyor. 
Her koşulda mükemmelliği 
hedefleyen Bilginay Lojistik 
olarak biz de, akaryakıt da-
ğıtım firmalarının ilk tercihi 
olan Tırsan’ın Kässbohrer 
Akaryakıt Tankerlerini fi-

lomuza katma kararı aldık. 
Tırsan, Türkiye’de ADR 
mevzuatı konusunda kendini 
ispatlamış bir şirket dolayı-
sı ile Kässbohrer markası ile 
üretmiş olduğu tankerlerin 
de verdiği güven tercihimizde 
oldukça etkili oldu” dedi.   

Tırsan Treyler Yurt İçi Sa-
tış Yöneticisi Osman Keleş 
konuşmasında; “Bilginay Lo-

5K Akaryakıt Tankerleri, da-
ha fazla yük taşıma kapasitesi 
ve daha az yakıt tüketimi ile 
sektörün en çok kazandıran 
akaryakıt tankeri olma özelli-
ğine sahiptir. Treylerin sahip 
olduğu alttan ve üstten dolum 
yapabilme özelliği ile müşteri-
lerimiz operasyonel işlerinde 
zamandan tasarruf edebilecek-
tir” açıklamalarında bulundu.

jistik ile yeni bir iş birliğine 
imza atmaktan dolayı gurur-
luyuz. 2002 yılından itibaren 
Tehlikeli Madde Taşımacılığı 
sektörüne yön veren Tırsan 
olarak, uluslararası deneyimle-
rimiz ve ürettiğimiz geniş ürün 
gamımız ile müşterilerimizin 
rekabet gücünü artırmaya de-
vam ediyoruz. Bugün teslima-
tını yapmış olduğumuz K.STB 

Kocaeli, İstanbul, İzmir ve 
Kırıkkale’de garajları bulunan 
Bilginay Lojistik, tehlikeli 
ve kimyasal madde taşımacı-
lığındaki uzmanlığını akar-
yakıt taşımacılığı alanına da 
taşıyarak, 15 adet Kässbohrer 
K.STB 5K Akaryakıt Tanke-
rini filosuna kattı. 

Tırsan, Adapazarı 
Fabrikası’nda Kovid-19’a 
karşı aldığı önlemler doğ-
rultusunda teslimatlarına 
hız kesmeden devam ediyor. 
Tırsan, Bilginay Lojistik’e 
15 adet K.STB 5K Akaryakıt 
Tankeri teslim etti. 

Tırsan’ın, Bilginay 
Lojistik’e gerçekleştirdiği 
teslimat törenine; Bilginay 
Lojistik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Murat Aktaş, Bilginay 
Lojistik Satınalma Direktörü 
Funda Erden ve Tırsan Trey-
ler Yurt İçi Satış Yöneticisi 
Osman Keleş katılım gösterdi.   

Teslimat töreninde açık-
lamalarda bulunan Bilginay 
Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Murat Aktaş, “A-
karyakıt sektörünün ihtiyaç 
duyduğu hizmetler ve içinde 
bulunduğu dinamik ortam, 
sürekli bir iş akışı içinde. 

Tırsan Teslimatlarına Son Sürat Devam Ediyor

Edirne Süloğlu Belediyesi’ne Renault Trucks D-Med
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ARES Logistics, 20 adet 
Mercedes Actros çekici satın 
alırken, Yalova Belediyesi ise 
onuncu Mercedes-Benz kam-
yonunu filosuna kattı.

Ares Logistics, 20 adet Merce-
des Actros çekici yatırımı yaptı. 
Mengerler İstanbul’dan gerçek-
leşen satın almaya ilişkin açıkla-
malarda bulunan Ares Logistics 
Kurucu Ortağı Engin Kırcı, yeni 
araçlarla ihracat ve ithalat sefer-
lerini artırarak Türkiye’nin dış 
ticaretine daha çok katkı sağla-
yacaklarını belirtti.

Türkiye ile Avrupa, Kuzey 
Afrika ve Bağımsız Devletler 
Topluluğu ülkeleri arasında 
entegre lojistik hizmetler su-
nan Ares Logistics, Mercedes-
Benz’in İstanbul Yetkili Sa-
tıcısı Mengerler’den 20 adet 
Actros çekici satın aldı. 

Yaptıkları çekici yatırımı 
hakkında bilgi veren Ares Lo-
gistics Kurucu Ortağı Engin 
Kırcı, artan iş hacimleri karşı-
sında yatırımlarını sürdürdük-
lerini, filolarını yeniledikleri-
ni ve güçlendiklerini söyledi. 
Araç yatırımlarına devam ede-
ceklerini vurgulayan Kırcı, kısa 
süre içinde yeni bir ekipman 
yatırımı gerçekleştireceklerine 
de dikkati çekti.

Kırcı, “Yollardaki gücümüz 
olan sürücü arkadaşlarımız ve 
çözüm ortaklarımız için en iyi-
leri tercih ediyoruz.” dedi. Yeni 
araçlarla ihracat ve ithalat sefer-
lerini daha da artıracaklarının 
altını çizen Kırcı, yatırım görüş-
melerindeki ilgileri için Men-
gerler İstanbul Kamyon Satış 
Müdürü Cihan Ekinci ve Satış 
Danışmanı Murat Soner Peker’e 
teşekkürlerini dile getirdi. 

Teslimata ilişkin değerlen-
dirmelerde bulunan Cihan 
Ekinci ise Mercedes Actros’un 
lojistik sektörü için mükemmel 
bir tercih olduğunu anlattı. A-
res Logistics’in gerçekleştirdiği 
yatırımların karşılığını en iyi 
şekilde alacağına inandıklarını 
belirten Ekinci, lojistik sektö-
rünün güçlenmesi adına tüm 

paydaşlara fırsatlar sunmaya 
devam edeceklerini de sözleri-
ne ekledi. 

Yalova Belediyesi, filosuna 
katılan Yeni Mercedes-Benz 
Atego’lar ile temizlik hizmetle-
rini daha etkin ve düşük mali-
yetlerle gerçekleştirebilecek.

Yalova Belediyesi, Devlet 
Malzeme Ofisi üzerinden sa-
tın aldığı Mercedes-Benz Ate-
go 1518 LKO Yol Süpürme 
Aracı’nı yapılan teslimat töre-
niyle hizmete alarak, toplamda 
onuncu Mercedes-Benz kam-
yonunu filosuna kattı.

2 sene önce ilk 5 adet MB 
Atego 1518/3600 şasi kam-
yonu üzerine Katmerciler 
firması imalatı olan Hidrolik 
Sıkıştırmalı Çöp üstyapısı ile 
yatırımlarına başlayan Yalova 

KÖKSAL Yapı, aldığı 
yeni karar çerçevesinde 
50 adetlik araç yatırı-
mının ilk grubu olan 15 
adet, 2021-Yılın Kam-
yonu ödüllü MAN TGX 
18.510 LL SA GX kabin-
li çekiciyi teslim aldı.

MAN araçları; hiz-
met verdikleri işletme-
lerde güvenilir çözüm 
ortağı olmaya devam 
ediyor. Özellikle de 
MAN’ın The Inter-
national Truck of the 
Year 2021 (IToY) – 
2021 Uluslararası Yılın 
Kamyonu ödüllü MAN 
TGX serisi, sadece ye-
ni araç yatırımlarında 
değil, aynı zamanda filo 
dönüştürmelerinde de 
başı çekiyor. 

MAN’ın araç ve hiz-
met kalitesine güvenen 
demir çelik ve lojistik 
sektörünün güçlü firması 
Köksal Yapı da aldığı yeni 
kararla tüm araç filosunu 
MAN’a dönüştürmeye 
başladı. Temelleri 1971 
yılında Muzaffer Köksal 
tarafından atılan Köksal 
Yapı, kurulduğu günden 

Belediyesi, takip eden 2 yıl i-
çinde tümü Hidromak imalatı 
olmak üzere 1 adet Mercedes-
Benz Atego 1621/3600 şasiye 
monteli su tankeri ve 3 adet 
Atego 1018/3320 şasiye mon-
teli damper üstyapılı araçları, 
Devlet Malzeme Ofisi üzerin-
den filosuna kattı. Filoya yeni 
eklenen Atego 1518 LKO Yol 
Süpürme Aracı ile 2 yıl için-
de hizmete alınan Mercedes-
Benz kamyon sayısı 10’a ulaş-
mış oldu. 

Yalova Belediyesi Temiz-
lik İşleri Müdürlüğü Park 
Alanı’nda yapılan teslim tö-
renine; Yalova Belediye Baş-
kanı Vekili Mustafa Tutuk, 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Bahaddin Erbay, Temizlik İş-
leri Müdürü Sedat Çil, birçok 
yönetici ve belediye çalışanıyla 
birlikte Mercedes-Benz Kam-
yon Kamu Satış ve İhracat 
Grup Müdürü Sinan Bülent 
Tarhan ve Mercedes-Benz 
Bursa bayisi Mengerler Bursa 
yetkilileri katıldı.

Yalova Belediye Başkanı 
Vekili Mustafa Tutuk, tören-
de yaptığı konuşmada; “Be-
lediyemizin hizmet kalitesini 
arttırmaya yönelik yoğun faa-
liyetlerimiz kapsamında satın 

bu yana deneyimli ve güvenilir 
kadrosuyla imza attığı başarılı 
işlerle dikkat çekiyor. Firma, 
aldığı bu karar doğrultusunda 
50 adetlik yeni araç yatırımının 
ilk kısmı olan 15 adet, yüksek 
donanım ve sürücü konforu-
na sahip ödüllü MAN TGX 
18.510 LL SA GX kabinli çe-
kiciyi törenle teslim aldı.

Ankara Akyurt’taki MAN 
Tesislerinde düzenlenen tesli-
mat törenine Köksal Yapı Yö-
netim Kurulu Başkanı Zafer 
Köksal’ın yanı sıra Filo Mü-
dürü Murat Özen ve Lojistik 
Sorumlusu Faruk Mısırlıoğlu 
ile MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. adına Bölge Satış 
Koordinatörü Ersoy Öksüz ve 

aldığımız araçlarımızla bölge-
mizdeki temizlik hizmetleri-
nin kapsamını geliştirirken, 
mali yapımızı da güçlendiriyo-
ruz. Yalova’ya daha iyi hizmet 
etmenin arayışı içerisinde hem 
araç parkımızı yenilemeye hem 
de belediyemizin mali yapısını 
güçlendirmeye devam ederek, 
hizmet kalitemizi arttırmaya 
yönelik çalışmalarımıza ke-
sintisiz devam edeceğiz. Yalo-
va’mıza katma değer sağlayan 
bu yatırımda emeği geçen tüm 
ortaklarımıza teşekkür ediyor, 
yeni araçlarımızın tüm halkı-
mıza hayırlı olmasını diliyo-
rum.” dedi.

Mercedes-Benz Türk Kam-
yon Kamu Satış ve İhracat 
Grup Müdürü Sinan Bü-
lent Tarhan, konu hakkın-

Satış Uzmanı Tuna Alaybe-
yoğlu katıldı.

Teslimat töreninde sem-
bolik MAN anahtarını alan 
Köksal Yapı Yönetim Kurulu 
Başkanı Zafer Köksal, MAN 
ile olan iş birliklerinden mutlu 
olduklarını belirterek, “Firma 
olarak, bugün demir çelik ve 
lojistik sektöründe ülkemizin 
üreten ve büyüyen gücüyüz. 
Müşteri memnuniyeti odaklı 
hizmet anlayışımızla ülkemi-
zin dört bir yanına ürün ve 
hizmet sunuyoruz. Bu faali-
yetlerimizde de güvenilir çö-
züm ortağımız MAN’ın üstün 
nitelikli araçlarına ve sunduğu 
hizmetin kalitesine güveniyo-
ruz. Şimdi de bu güvenimizi 

da şunları belirtti: “Yalova 
Belediyesi’nin filosuna ekle-
diği onuncu Mercedes-Benz 
Atego 1518LKO/3600 şasi 
kamyon, Mercedes-Benz mar-
kamızın vakumlu süpürge için 
özel tasarladığı bir ürün. Yeni 
1518LKO, 130 kw gücündeki 
çevre dostu motoru ve 8 ileri-1 
geri ve 1 karınca vitesli şanzı-
manıyla her türlü eğimde sü-
pürme işlemi için gerekli hıza 
düşük motor devrinde ulaşabi-
liyor. Bu sayede yakıt tasarrufu 
sağlanıyor. Ayrıca aracımızın 
hava süspansiyonlu altyapısı, 
gerek süpürge fırça ömrünün 
uzaması, gerekse de döküm 
sahasında can ve mal emniye-
tinin sağlanması açısından Ya-
lova Belediyesi’nin tercihinde 
belirleyici oldu.” dedi.

bir adım daha ileriye taşıya-
rak, tüm araç filomuzu MAN 
markasına dönüştürme kararı 
aldık. Bugün 50 araçlık araç 
yatırımımızın ilk kısmı olan 
15 adet MAN çekiciyi teslim 
aldık. İnanıyorum ki, bu iş 
birliğimiz önümüzdeki süreçte 
daha da artarak devam edecek-
tir” dedi.

Kamyon ve Otobüs Tica-
ret A.Ş. adına Bölge Satış Ko-
ordinatörü Ersoy Öksüz ise; 
“MAN olarak, geniş ürün yel-
pazemiz, farklı sektörlere yöne-
lik ideal çözüm önerilerimiz ve 
satış sonrası hizmet anlayışımız 
ile firmaların ‘güvenilir çözüm 
ortağı’ olmaya devam ediyo-
ruz. Sektörünün güçlü firması 
Köksal Yapı da iş birliğine çok 
değer verdiğimiz bir iş ortağı-
mız. Kendilerinin hem araç-
larımızdan hem de verdiğimiz 
hizmetten memnuniyet duy-
maları ve bu iş birliğini daha da 
ileriye taşımak istemeleri bizim 
için ayrı bir mutluluk. Bu ne-
denle kendilerine bir kez daha 
teşekkür eder, yüksek konfor 
ve donanıma sahip ödüllü 
MAN TGX serisi araçlarımız 
işletmelerine hayırlı ve uğurlu 
olmasını dilerim.”

Filoların Tercihi Mercedes-Benz Truck Oldu
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Isuzu’dan 
Okan Coşkun 
Meşrubat’a 
25 Adet NPR 3D

Köksal Yapı’nın Tercihi MAN Oldu

ANADOLU Isuzu, filo-
sundaki araçların tamamı 
Isuzu olan Okan Çoşkun 
Meşrubat’a 25 adet NPR 
3D teslimatı yaptı.

Anadolu Isuzu, yetkili 
satış bayisi  Çetaş Otomo-
tiv tarafından meşrubat ve 
gıda sektörünün deneyimli 
isimlerinden Okan Coşkun 
Meşrubat’a NPR 3D serisi 
kamyon teslimatı yaptı. Par-
kurundaki tüm araçları Isu-
zu olan ve toplam 70 adet 
Isuzu kamyonuyla hizmet 
veren Okan Coşkun Meş-
rubat, Avcılar’daki merke-
zinde düzenlenen törenle 
25 adet NPR 3D ile filo-
sundaki Isuzu ailesine yeni-
lerini ekledi. Törene Okan 
Çoşkun Meşrubat Yönetim 
Kurulu Başkanı Mücahit 
Coşkun,  Genel Müdür O-

kan Bolkan  Anadolu Isuzu 
Satış Direktörü Yusuf Teo-
man, Satış Müdürü Atakan 
Gürler, Bayi Kanalı Yöneti-
cisi  Arif Bugeker ve Filo ve 
Özel Müşteriler Yöneticisi 
Hamdi Toker Isuzu Çetaş 
Genel Müdürü Gülay Kök-
baş, Satış Yöneticisi Haydar 
Romancı  katıldı.

Anadolu Isuzu Satış Di-
rektörü Yusuf Teoman, “Çe-
taş bayimiz aracılığı ile ya-
pılan bu teslimattan büyük 
mutluluk duyuyoruz. Okan 
Coşkun Meşrubat, filosuna 
kattığı araçlar için  bir kez 
daha Anadolu Isuzu’yu tercih 
etti. Çok eskilere dayanan 
ilişkimizi yeni teslimatları-
mızla daha da güçlendirdik. 
İş birliğimizi yeni projelerde 
de çözüm ortağı olarak de-
vam ettireceğiz.” dedi.
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İKTİSADİ Kalkınma Vakfı (İKV) 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yaptı-
ğı açıklamada, Türkiye ve Avrupa 
Birliği (AB) arasında zaman zaman 
siyasi sorunlar ve gerilimler yaşansa 
da ekonomik ilişkilerin güçlü bir şe-
kilde devam ettiğini söyledi.

Gümrük Birliği’nin Türk sanayisi-
nin Avrupa değer zincirlerine dahil ol-
masında büyük rol oynadığını vurgu-
layan Zeytinoğlu, “AB, geçen yıl yüzde 
41,3 ile en büyük ihracat pazarımız 
olmaya devam ediyor. Türkiye’nin ih-
tiyaç duyduğu doğrudan yatırımların 
yaklaşık yüzde 60’ı Avrupa ülkelerin-
den kaynaklanıyor.” dedi.

Zeytinoğlu, Türkiye’ye yatırım 
yapan Avrupa firmalarının aynı 
zamanda Türkiye’nin geleceğine 
de yatırım yapmış olduğunu akta-
rarak, bu ilişkinin temelini oluş-
turan Gümrük Birliği’nin 25 yılın 
sonunda güncellenme ihtiyacı bu-
lunduğunu, bu süreç zarfında hem 
dünya ticaretinin hem AB’nin ti-
caret politikasının değiştiğini hem 
de Türkiye’nin ticari boyutlarının 
arttığını söyledi.

Gümrük Birliği’nde var olan so-
runların giderilmesi ve bunun ya-
nında, kapsamının genişletilmesinin 
zamanının geldiğine işaret eden Zey-
tinoğlu, “AB, giderek artan sayıda 
ticaret anlaşmaları imzalıyor. Bu an-
laşmalar Gümrük Birliği üzerinden 
Türkiye’yi de etkiliyor. Ancak tam 
üye olmadığı için Türkiye, bu anlaş-
maların tarafı olamıyor. Daha sonra 
söz konusu ülkelere giderek onlarla 
müzakere etmesi gerekiyor. Ancak 
bu gecikmeye yol açabiliyor ve kimi 
zaman da bu ülkeler Serbest Ticaret 
Anlaşması (STA) imzalamaktan ka-
çınabiliyor.” şeklinde konuştu.

“Gümrük Birliği’nin 
güncellenme müzakerelerine 
başlanması mümkün olabilir”
Ayhan Zeytinoğlu, bazı AB üye-

si ülkeler tarafından Türkiye’den 
mal taşıyan tırlara getirilen kota 
ve geçiş ücretlerinin kapsamlı bir 
çözüme kavuşturulamadığını ve 
bunun maliyeti artırıcı bir etkide 
bulunduğunu vurgulayarak, “Bun-
lara ek olarak iki taraf arasında çı-
kabilecek uyuşmazlıkların etkin bir 
şekilde çözümü, iki taraf arasında 
ticaret politikası alanında danışma-
nın güçlendirilmesi gibi konuların 
da ele alınması gerekiyor. Tabii AB 
tarafının da gündeme getirdiği bazı 
şikayetler söz konusu. Hepsinin ele 
alınıp tatmin edici bir çözüme ka-
vuşturulması gerekiyor.” dedi.

Haziran zirvesinde AB liderle-
rinin, var olan sorunların çözümü 
için teknik düzeyde hazırlıkların 
devam etmesi ve bu sırada Türkiye 
ile resmi müzakerelere başlanması 
için komisyonun yetkilendirilmesi 
konusunda çalışmaların yapılması-
na karar verdiğini hatırlatan Zey-
tinoğlu, şunları kaydetti: “Ancak 
AB tarafı süreci biraz daha zamana 
yaymak arzusunda. Hemen olmasa 
da önümüzdeki süreçte Gümrük 
Birliği’nin güncellenme müzakere-
lerine başlanması mümkün olabilir. 
Bunun için siyasi yakınlaşma ve 
teknik hazırlıkların devam etme-
si gerekiyor. Gümrük Birliği’nin 
revizyonu ve güncellenmesi için 
resmi müzakerelerin başlaması iliş-
kilerin ilerlemesi açısından önem 
taşıyor. Bunun yanında Avrupa 
ekonomisinin hızlı değişimine ayak 
uydurmak açısından önemli bir fır-
sat sunuyor.

Özellikle Yeşil Mutabakat ve 
dijital gündem AB için en temel 
iki öncelik. Bu çerçevede üretim 
yöntemleri, ürün standartları ve iş 
yapma biçimleri hızla değişiyor ve 
değişecek. Özellikle 2050 yılında 
iklim nötr olmak için sera gazı e-
misyonlarının azaltılması ve yenile-
nebilir enerjiye geçiş daha da kritik 
bir öncelik haline geldi. AB sınırda 
karbon mekanizması ile yüksek 
emisyonlu sektörlerden gelen itha-
latı ek maliyete tabi tutacak. Zaman 
içinde bu tür önlem ve yaptırımlar 
daha da artacak.”

“AB’nin her geçen gün 
STA’larının sayısını

artırdığını görüyoruz”
İKV Başkanı Zeytinoğlu, AB’nin 

salgın dönemi sonrasında tedarik 
ağlarını çeşitlendirmeyi hedeflediği-
ni ifade ederek, Türkiye’nin, Güm-
rük Birliği ve AB adaylığı sürecinde 
Avrupa değer zincirlerinde ve teda-
rik ağlarında önemli bir yer kazan-
dığını söyledi.

AB ekonomisinin Yeşil Mutaba-
kat ve dijitalleşme sürecinde hızla 
dönüşürken, Türkiye’nin mutlaka 
bu dönüşümün içinde yer alması 
gerektiğini vurgulayan Zeytinoğlu, 
“AB, ürün standartlarını değiştir-
dikçe ve sınırda karbon düzenle-
mesi gibi yeni kriterler getirdikçe 
Türkiye’nin de kendi üretimini bu-
na uydurması gerek. Aksi takdirde 
makas açılır ve Türkiye olarak bu 
avantajı hayata geçirmemiz müm-
kün olmaz.” dedi.

Zeytinoğlu, Türkiye’nin küresel 
değer zincirinin yeniden yapılan-
masını kaçırmaması gerektiğini be-
lirterek, “Asya ülkeleri ile de ticari 
ilişkilerimizi geliştirmemiz ve bu 

Küresel Rekabetin
Anahtarı Demiryolu

gümrüklerde sorun yaşamışlardı. 
Bugün bu sorunlar büyük ölçüde 
çözüldü. Ardından yaşanan kon-
teyner ve gemi sıkıntılarının da 
etkisiyle tırlarla olan taşımacılığı a-
vantaja dönüştürdük. İhracat artış-
larımızda Avrupa’ya yakınlığımızla 
birlikte bunun da olumlu etkileri 
olduğunu söyleyebiliriz.” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, Türkiye’nin ihra-
catının orta ve uzun vadede tır 
üzerinden yapılmaması gerektiğini 
ifade ederek, “Önümüzdeki süreçte 
Türkiye’nin hedefi, AB aday ülke 
sıfatını da kullanarak ve AB’nin 
fonlarından da faydalanarak AB’ye 
olan demir yolu hatlarının moder-
nizasyonu, hızlandırılması ve daha 
verimli hale getirilmesi olmalıdır. 
Demir yolu ağı hedefimiz, Çin ile 
olan rekabet gücümüzü de artırma-
mıza ve küresel tedarik zincirindeki 
yerimizi güçlendirmeye katkı sağla-
yacaktır.” dedi.

Ekonomi yönetimi ve hukuk ko-
nularında reform sürecinin canlı tu-
tulması gerektiğini vurgulayan Zey-
tinoğlu, Türkiye açısından Gümrük 
Birliği’nin güncellenmesinin öte-
sinde esas ve nihai hedefin AB tam 
üyeliği olduğunu söyledi.

Zeytinoğlu, “AB tam üyeliği, 
Türkiye’nin Avrupa karar alma sü-
reçlerinde yer almasını sağlar. 80 
milyonluk nüfusu, dinamik ekono-
misi ile Avrupa için de önemli bir 
kazanım olur. Bu açıdan tam üyelik 
hedefi için çalışmalara kararlılıkla 
devam etmemiz gerekiyor.” dedi.

bölgedeki ülkelerle de yeni STA’lar 
yapabilmemiz gerekiyor. AB’nin 
her geçen gün STA’larının sayısını 
artırdığını görüyoruz. Bu da bir-
çok üçüncü ülkeye AB pazarında 
imtiyazlı erişim imkanı sağlanması 
demek. Türkiye’nin Avrupa paza-
rındaki rakipleri artarken, uyum 
sürecine önem vermek gerekiyor.” 
diye konuştu.

Ulaştırmanın tedarik zincirleri 
açısından kritik bir konu olduğu-
na işaret eden Zeytinoğlu, “AB’ye 
ihracatın büyük bir kısmını tır-
larla gerçekleştiriyoruz. Özellikle 
pandeminin ilk günlerinde tır ile 
yapılan ihracatlarda firmalarımız 
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Uçak, gemi, otomotiv, medikal ekipman ve
makina yedek parça taşımacılığı.

ZAMAN ODAKLI YEDEK PARÇA
LOJİSTİĞİNDE İDDİALIYIZ!

Türkiye’nin son yıllarda ağırlık verdiği demir yolu 
ağı yatırımları, küresel tedarik zincirinde Türkiye’nin 
pozisyonunu güçlendiriyor.
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