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Eylem Planı çerçevesinde 
demiryolu payının artırılma-
sına yönelik yatırımlara önce-
lik verilecek.

Kara yolu yük taşıyıcıla-
rının sayısındaki artış, trafik 
sıkışıklığını artırıyor ve buna 
bağlı gecikmelere yol açıyor. 

İNTERMODAL taşımacı-
lık da ulaştırma sisteminde 
karbon azaltım hedefine yar-
dımcı olacak en önemli mod. 
Karayolu taşımalarında birim 
başına karbon salımı diğer 
modlara göre daha yüksek 
olduğu için Yeşil Mutabakat 
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Tüm bu faktörler, nakliye 
şirketlerini malları daha uzun 
rotalarda taşımak için deniz-
yolu, karayolu ve demiryol-
larının bir kombinasyonunu 
kullanmaya zorluyor. Bu hem 
alıcıya hem de nakliye firma-
sına maliyetler açısından fay-
da sağlayacak bir durum. Bu 
nedenle, birçok gönderici, 
tek bir taşıma modu yerine 
intermodal yük taşımacılığı-
nı tercih etmeye başladı.

Kargohaber Dergisi olarak 
bu ayki sayımızda “Intermodal 
Taşımacılık Sürdürülebilirlik”  
konusunu ele aldık ve firmala-
rının intermodal taşımacılığa 
yönelik ne gibi hizmetler sun-
duklarını konuştuk.

DFDS Akdeniz İş Birimi, 
Mersin-Trieste hattında 
3’üncü gemisini müşteri-
lerinin ve dolayısıyla böl-
ge ihracatçısının hizmeti-
ne sundu.

ULAŞTIRMA ve Haber-
leşme Şurası’nda, gelecekte 
kullanılacak teknolojilerin 
hem çevreci hem de yerli ve 
milli olması gerektiği vurgu-
landı. Çevreciliğin önemine 
değinen Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
yeşil liman sertifikasının gün-
demlerinde olduğunu, havacı-
lıkta da sıfır karbona ulaşmayı 
hedeflediklerini kaydetti. 
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ATLAS Lojistik Ödülleri 
2021 yarışmasında heyecan 
başladı. Sektörün en pres-
tijli ödülü haline gelen ve 
bu yıl 12’ncisi düzenlenen 
yarışmada, Atlas’a sahip ol-
mak için her zaman olduğu 
gibi yine lojistik dünyasın-
dan önde gelen firmalar ve 
profesyoneller yarışacak. 

Atlas, daha önceki yıllar-
da da alışılageldiği gibi bu yıl 
sahiplerine yine EKO MMI 
Fuarcılık tarafından düzen-
lenen logitrans Fuarı’nın ev 
sahipliğinde yapılacak ödül 
töreniyle ulaşacak.

TÜRKİYE ve Almanya ara-
sındaki ticaret hacminin yak-
laşık 38 milyar dolar olduğunu 
belirten DEİK Başkanı Nail 
Olpak, “Yüzde 5’lik bir artış 2 
milyar dolar demek, yüzde 10 
dediğinizde 4 milyar dolar de-
mek. Tedarik zinciri en önemli 
gündem maddelerinden. He-
pimizin konuştuğu, dünyanın 
gündemi tedarik zinciri” dedi.

DFDS
Mersin-Trieste 
Hattına 3’üncü 
Gemiyi Ekledi
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Salınımını
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Renault Trucks’ın Yeni
T, C, K Serileri Türkiye’de
YAKIT tüketimindeki id-
diası ile bilinen Renault 
Trucks yeni T, C ve K seri-
lerini tanıttı. Renault Trucks 
Türkiye Başkanı Sebastien 
Delepine, bir önceki modele 
göre yüzde 3 daha fazla tasar-
ruf sunan yeni araçlarının; 
yakıt tasarrufu, konfor, gü-
venlik ve sağlamlıkta en iddi-
alı araç olduğunu söyledi. 

Renault Trucks, iç me-
kanda her zamanki gibi 
sürücü konforuna ve sürüş 
güvenliğine odaklanılıyor. 
Yeni Renault Trucks T, T 
High, C ve K, Sürüş kon-
foru, müşterilerin otomobil 
benzeri bir sürüş pozisyonu-
na sahip olunması talepleri 
doğrultusunda geliştirildi. 

Devamı 24. sayfada
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SINIR kapılarındaki kuyrukları-
nın uzamasının birden fazla nede-
ni olduğunu belirten Ayşem Ulu-
soy; “Son dönemdeki temel sorun 

Türkiye’den ziyade diğer ülkelerin 
işi ağırdan almasından kaynaklanı-
yor. Türkiye daha çok geçiş yatırım 
yaptığı halde Bulgaristan tarafı bu-

Ulusoy: “Kapıkule’deki Bekleme 
Süreleri İhracatı Zorluyor”

pitan Andreevo Sınır Kapıları’nın 
eşgüdümlü çalışmalarının sağlan-
ması gerekiyor. Aksi takdirde Tür-
kiye tarafında yapılan iyileştirmeler 
amaca hizmet etmekte yetersiz ka-
lıyor; araç işlem kapasitemizi her 
ne kadar artırsak da Bulgaristan 
tarafıyla da eşgüdümün sağlanması 
gerekiyor” dedi. 

Karayoluna taleplerin artması 
nedeniyle Avrupa sınır kapıların-
daki yoğunluğun daha da yüksele-
ceğini ve kapılardaki bekleme sü-
relerinin uzamasının beklendiğini 
dile getiren UTİKAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy; 
“Bu yoğunluğun karşılanması ve 
beklemelerin azaltılması için sı-
nır kapılarındaki tescil ofislerinin 
sayılarının arttırılması gerekiyor. 
Aldığımız son bilgiye göre Türkiye 
tarafında yalnızca 2 tescil ofisi çalı-
şıyor. Bunun sebebi ise Bulgaristan 
tarafında yalnızca 2 tescil ofisinin 
çalışıyor olması. Bu yüzden ge-
çiş süreleri uzuyor. Bizim normal 
çıkış yapmamız gereken 5 tescil 
ofisimiz mevcut ancak ne yazık ki 
çalıştırma imkanı yok. Bulgar ma-
kamlarında yetkili bulamıyoruz” 
diye konuştu. 

Kapıkule Sınır Kapısı’nın 
Türkiye’nin Avrupa ülkelerine 
olan ihracatında kilit öneme sa-
hip olduğunu ifade eden Ayşem 
Ulusoy; “UTİKAD, T.C. Ticaret 
Bakanlığı nezdinde oluşturulan 
Kapıkule Eylem Planı kapsamın-
da önceki yıllarda yapılan çalış-
malarda yer alarak katkı sağladı. 
Kapıkule Sınır Kapısı’nda yaşanan 
darboğazın giderilmesine yönelik 
önerilerimizin yer aldığı raporu-
muzu 2020 yılında Bulgaristan 
Taşıma İşleri Organizatörleri 
Derneği’ne ilettik. Kapıkule’deki 
araç kuyrukları şoförler için elve-
rişsiz koşullar anlamına geliyor. 
Günlerce süren beklemeler ülke-
mizin araç filosu kapasitesinden en 
üst düzeyde yararlanılmasını en-
gellerken bu sebeple artış gösteren 
navlun fiyatları da ihracatçımızın 
dış pazarlarda rekabet gücünü azal-
tıyor. Kapıkule’deki araç kuyruğu 
sorunu sadece lojistik sektörünün 
değil, ülkemizin dış ticaret erbabı-
nı da çok yakından ilgilendiren bir 
sorundur. Bu sebeple temennimiz 
sorunun acilen çözüme kavuştu-
rulmasıdır” dedi.

na karşılık verecek iyileştirmeleri 
yapmadı. Sınır kapısının Türkiye 
tarafında yapılan iyileştirmelerin 
verimli olması için Kapıkule ve Ka-
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Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmetler Üretenleri Derneği UTİKAD, Kapıkule’deki bekleme sürelerinin 
uzamasıyla ilgili yetkililere yeniden çağrıda bulundu. UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy, pandemi 
kısıtlamalarının azalmasıyla birlikte ihracatın arttığını ancak sınır kapılarındaki bekleme sürelerinin sektörü zor 
duruma soktuğunu söyledi. 
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YENİ RENAULT TRUCKS T HIGH, T, C & K
Piyasanın en iyi direksiyon kolonlarından biri, Euro VI Step E motor, yeni süper 
konforlu yatak, % 60’a varan uzatılmış bakım aralıkları ve daha fazlası...

renault-trucks.com.tr

DAHA FAZLA KONFOR, DAHA FAZLA GÜVENLİK,
DAHA FAZLA TASARRUF

YENİ RENAULT TRUCKS 
T HIGH, T, C & K
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İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) 
Başkanı Şekib Avdagiç, konteyner 
ve navlun fiyatlarına ilişkin yazılı 
açıklama yaptı. Avdagiç, dünyada 
önce konteyner ve navlun fiyatları-
nın yükseldiğini, şimdi de ciddi bir 
enerji krizi yaşandığını kaydetti. 
Tüm bu krizlerin, Batılı ekonomile-
rin tedarik zincirlerinde artık geçici 
değil, kalıcı bir sorgulamayı günde-
me taşıdığını belirten Avdagiç, kü-
resel lojistik maliyetlerdeki artışın 
Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
pazarına yakın bir konuma sahip 
olan Türkiye için ciddi bir rekabet 
avantajı da sağladığını söyledi.

Avdagiç, sözlerine şöyle devam et-
ti: “Kovid-19 öncesi, bir konteyne-
rin Şanghay’dan Los Angeles’a nak-
liyesinin maliyeti yaklaşık bin 600 
dolardı. Bugün, aynı rotada navlun 
için ödenecek fatura tutarı, tam 20 
bin dolar. O da uygun boş konteyner 
bulacak kadar şanslıysanız.

Lojistik uzmanlarına göre, Noel 
tedariki telaşının ardından yıl sonu-
na doğru söz konusu rota için fiyat-
lar bir miktar inebilir. Bin 600 do-
larlık fiyatlara dönmek ise artık bir 
hayal. Sonuç itibariyle artık birçok 
Avrupalı ve Amerikalı şirket, Çin’de 
üretimi ya da Çin’den tedarik seçe-
neğini ciddi şekilde sorguluyor.”

“Akrep ve yelkovan, 
hiç olmadığı kadar Türkiye ve 

Türk özel sektörü lehine dönüyor”
“Akrep ve yelkovan, hiç olmadığı 

kadar Türkiye ve Türk özel sektö-
rü lehine dönüyor” diyen Avdagiç, 
“Türk reel sektörünün Kovid son-
rası dönemin henüz daha başında 
oldukça başarılı bir çıkış yakalaması 
son derece memnuniyet verici. Hü-
kümetin, özel sektörün yakaladığı 
hızlı aksiyonu sürdürülebilir hale ge-
tirmek için bugüne kadar aldığı ted-
birlere yenilerini ekleyeceğine inan-
cımız tamdır” ifadelerini kullandı.

Küresel piyasalara ilişkin görüş-
lerini ifade eden Şekib Avdagiç, 
uzmanların emtia, navlun ve son 
olarak enerji krizinin oluşturduğu 
maliyet artışları karşısında Batılı 
ülkelerin, Çin’den tedarik stratejile-
rini gözden geçireceğine inandıkla-
rını kaydetti. Avdagiç, “Çinliler bile 
yüksek navlun fiyatlarına rağmen A-
merikan şirketlerinin hâlâ Çin’den 
ithalatı nasıl avantajlı bulduklarını 
soruyorlar” dedi.

Türkiye’nin bu avantajı kalıcı 
hale dönüştürülebileceğini belir-

ten Avdagiç, bunun izlerini gör-
meye başladığımızı vurguladı. 

Avdagiç, şöyle devam etti: 
“Türkiye’nin son dönemde 

ABD ve Avrupa paza-
rına yönelik ihra-
catında gözlenen 
yüksek oranlı 

artışlar, bize göre bu değişimin ayak 
sesleridir. Konjonktür, küresel teda-
rik zincirinde güçlü bir ‘hub’ olmaya 
odaklanması konusunda Türkiye’ye 
her zamankinden daha güçlü kaçı-
rılmaz bir fırsat sunuyor. Türkiye de 
bu fırsatı, hem hükümetin yerinde 
politikalarıyla, hem de sanayicisinin 

taleplerdeki artışı karşılayacak şe-
kilde şimdiden başladığı yatırım ve 
pazarlama stratejileriyle lehine çevi-
recektir, kalıcı hale dönüştürecektir. 
Bundan zerrece şüphemiz yok.”

Dünyadaki son ekonomik geliş-
meler ve Türkiye ekonomisine etkisi 
hakkında görüşlerini de paylaşan İTO 

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: 
“Konteynerde Bin 600 Dolarlık
Fiyatlara Dönmek Artık Hayal”

Başkanı Avdagiç, küresel ekonominin, 
Kovid-19 krizinden geri dönüş yolcu-
luğunda risklerin arttığını vurguladı.

Avdagiç, şöyle devam etti: “Uzman-
lar ilk olarak, hükümetlerin ve merkez 
bankalarının bu karmaşık sorunların 
çözümüne odaklanmış politika setleri 
oluşturmalarının aciliyetine işaret edi-
yorlar. Ancak kısa vadeli büyüme için 
pandeminin kontrol altına alınması 
büyük önem taşıyor. İkinci olarak, 
uzun vadeli üretkenliği artırmaya çalı-
şırken, kısa vadeli talebi desteklemek 
için ince ayara sahip bir maliye politi-
kasının gerekliliği öne çıkıyor. 



ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu 
ve beraberindeki heyet UND 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu başkanlığın-
daki yönetim kurulu üyele-
riyle Dernek Merkezinde bir 
araya geldi. Toplam 4 saat 
süren toplantıya Ulaştırma 
ve Altyapı Bakan Yardımcısı 
Selim Dursun ile Ulaştırma 
Hizmetleri Düzenleme Ge-
nel Müdürü Murat Baştor’un 
da katıldı.

Toplantıda UND, sek-
törün öncelikli beklenti-
si olan, 2021 yılının geri 
kalan dönemi için temin 
edilmesi gereken Avusturya, 
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Slovenya, Macaristan, Ro-
manya, İtalya, Yunanistan, 
Kazakistan ve Rusya başta 
olmak üzere tüm belge ih-
tiyaçlarının yanı sıra 2022 
yılında da ihtiyaç duyulacak 
geçiş belgesi sayılarını Bakan 
Karaismailoğlu’na sundu. 
Karaismailoğlu, geçiş belge-
leri sorununun en hızlı şekil-
de çözümlenmesi için Bakan 
Yardımcısı Dursun ve Ulaş-
tırma Hizmetleri Düzenle-
me Genel Müdürü Baştor’a 
Ticaret Bakanlığı ile eşgü-
dümlü olarak çalışmalara en 
hızlı şekilde başlanması tali-
matını verdi.

UND, toplantıda; 12’nci 
Ulaştırma ve Haberleşme 
Şurası Karayolu Sektör 
Raporu’nda karayolu taşı-

macılık özelinde yer alan he-
defler ve aksiyonlara ilişkin 
değerlendirmelerini de ak-
tardı.  Mevzuat, Yönetişim, 
Eğitim ve İnsan Kaynak-
ları, Altyapıda Dönüşüm 
ve Entegrasyon, Lojistik, 
Güvenlik ve Denetim, Yatı-
rım ve Destekler ile Avrupa 
Birliği konu başlıklarında 
UND’nin yaptığı çalışmala-
rının anlatıldığı toplantıda 
bölgesel bazlı ülke değer-
lendirmesi de yapıldı. Bu 
içeriklere bağlı olarak başta 
öncelikli ülkelerde olmak 
üzere Ulaştırma Müşavir-
liklerinin kurulması, haksız 
rekabetin önlenmesi ama-
cıyla yol kenarı denetimle-
rinin etkinleştirilmesi gibi 
sektörün gündeminde olan 
konular Bakan Karaismai-
loğlu ile paylaşıldı. 

Sektör sorunlarının 
çözümü için yoğun bir 

çalışma yürütülüyor
Bakan Karaismailoğlu, 

karayolu taşımacılık sektö-
ründe yaşanan artışla birlik-
te uluslararası ilişkilerde de 
yoğun bir dönemin yaşandı-
ğını belirterek, sorunları her 
düzeyde karşı ülkelerdeki 
muhataplara ilettiklerini söy-
ledi.  Yapılan çalışmalardan 
örnekler veren Karaismai-
loğlu sözlerine şöyle devam 
etti: “Macaristan transit geçiş 
belgesi sayısı 36 binden 130 
bine yükseldi. Eylül ayında 
yapılan son Kara Ulaştırması 
Karma Komisyon (KUKK) 
Toplantısı ile transitte sı-
nırsız belge alınacağı proto-
kol ile güvence altına alındı. 
Azerbaycan tek-tip geçiş 
belgesi sayısında yıllar sonra 
artış sağlanmış, kota 35 bin-
den 46 bine yükseltilmiştir. 
Azerbaycan geçiş maliyetleri 
konusu çok yakından takip 
ediliyor. İlgili kanunun Azer-
baycan Meclisi’nden geçme-
siyle birlikte ücretlerde kayda 
değer indirim sağlanacak.”

Sektörün çözülen her bir 
sorunu ihracata ve 

istihdama katkı sağlıyor
Karayolu taşımacılık sek-

törünün tüm ülkenin hayatı-
na vurgu yaptığına dikkat çe-
ken Karaismailoğlu, “Bugün 
artık dünya ticaret yolları 
üzerinde hakimiyetimizi ilan 
ettik. Karayolu taşımacılığın-
da yaşanan her bir sorunun 
çözümü, ülkemiz ihracatına 
ve istihdamına önemli katkı-
lar sağlıyor. Kara yollarında 
fiziki altyapımızı güçlendir-

diğimiz gibi kara yolu taşıma-
cılık sektörünü düzenleyecek 
yasal altyapı çalışmalarına da 

büyük önem verdik. 19 yılda 
ülkemizin ulaşım ve iletişim 
altyapısına 1 trilyon 119 
milyar liranın üzerinde yatı-
rım yaptık ve bunun 689,2 
milyar lirasını, yani yüzde 
62’sini kara yollarımızın ge-
lişmesine harcadık. Yatırım-
larımız sayesinde hem do-
ğu-batı koridorlarında hem 
de kuzey-güney akslarında 
altyapı ve üstyapı problem-
lerini büyük ölçüde çözdük” 
ifadelerini kullandı. 

Bakan Karaismailoğlu, 

“2021 yılında Rusya’dan 
toplam 14 bin 500, 
Kazakistan’dan ise 5 bini 
RO-RO taşımalarında geçerli 
14 bin transit geçiş belgesi te-
min edildi. Yine Rusya’dan 5 
bin 500 ikili ilave belge alına-
rak taşımalarımıza büyük ko-
laylık sağlandı. Sektörümüz-
deki sürücü temini sıkıntısını 
çözmek için 31 Aralık 2023 
tarihine kadar geçerli şekilde, 
yaş kısıtlaması ‘69 yaşından 
gün almamış olmak’ şeklinde 
uzatıldı” diye konuştu.

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

Kuzey Buz Denizi 
Alternatif mi?

Türkiye, baş edemediği orman yan-
gınları ve sellerle daha çok yüzleşmeye 
başladı. 2021 yılında bu yangın ve sel so-
nuçları ağırlaştı. Orman yangınları ve sel-
ler, dünyanın pek çok yerinde yaşanıyor. 
Bir yandan küresel ısınmadan, buzulların 
erimesinden, öte yandan bununla müca-
dele kapsamında ağırlaşan standartlar-
dan bahsediyoruz. Görünen o ki; küresel 
ısınma denizyollarında bir değişime ne-
den olacak. Erimenin yoğunlaştığı Kuzey 
Buz Denizi’nden bir süredir gemi geçişle-
ri, yeni rotalar, yeni hatlar deneniyor. 

Kuzey Buz Denizi üzerinden ilk kez 
2014 yılında bir deneme seferi yapılmış-
tı. Önceki yıl dünyanın en büyük hat iş-
letmecilerinden olan Maersk de oradaki 
gelişimi görmek, zorlukları test etmek 
ve değerlendirmek üzere bir deneme se-
feri yaptı. Devamı gelmediğine göre şu 
durumda verimli değil gibi duruyor. İş-
letmeler için talihsizlik olsa da insanlık 
adına ne büyük bir talih ki; buzkıranlarla 
devam etmek gerekiyor. Çünkü seyir ha-
lindeyken yüzer-gezer buzullar risk oluş-
turuyor. 

Ne yazık ki mevcut koşullarda 2050 
gibi bu buzulların tamamen eriyece-
ği öngörülüyor. O zaman Japonya’dan, 
Kore’den çıkan bir geminin şu andaki gibi 
Süveyş üzerinden Avrupa’ya gitmesi ye-
rine Kuzey Buz Denizi üzerinden gitmesi 
arasında çok ciddi maliyet farkı olduğu 
görülecek. Beklenti, bu farkın yaklaşık 
yüzde 40 düzeyinde olacağı yönünde. 
Süre olarak da Güney Kore’den çıkan bir 
yük Avrupa’ya bugün 30-32 günde ulaşı-
yorsa, Kuzey Buz Denizi rotasıyla 23-24 
günde gidebilecek. Yani bu yol, bir hafta-
lık belki daha uzun bir zaman tasarrufu 
sağlıyor. O zaman Kuzey Buz Denizi rotası 
çok daha anlamlı görülecek. Fakat şu anki 
duyarlılık, dünyanın korunması yönünde. 
Buna bağlı olarak da armatörler, büyük 
konteyner hatları ne olursa olsun bu op-
siyonu kullanmayacaklarını açıklamaya 
başladılar. Bugün için sektörde de bu 
açıklamalara güvenmek isteyenlerin sayı-
sı azımsanmayacak kadar çok. Umarız hat 
işletmecileri bu sözlerine sadık kalırlar ve 
gerçekten bir yandan dünyayı korumak 
için karbondioksit salınımını azaltalım 
derken, bir yandan da daha hızlı gidip 
daha çok para kazanacağız diye o bölge-
deki doğayı, hayvanları yok etmezler.   

Aslında Kuzey Buz Denizi hiçbir ülke-
nin değil, tamamen doğaya ait. Küresel 
ısınma nedeniyle buzulların erimesi, de-
niz ticareti için açılmış bir yol olabilir. 
Bu noktada en çok iştahı kabaran ülke 
de Rusya. Çünkü Rusya buradan açaca-
ğı yolla kendine, Polonya’yı pas geçecek 
bir Avrupa bağlantısı kurabilir. Burada-
ki gelişmeleri yalnızca ekonomik değil, 
eğer öyle olsa belki bir mücadele şan-
sı olabilir fakat Rusya’nın Avrupa’ya, 
Almanya’ya geçişini petrol ve doğalgaz 
borularıyla birlikte düşünmek gereki-
yor. Rusya’nın bu noktada girişimleri 
bulunuyor. Siyasi gelişmeler belki de bu 
seçeneğe ilgiyi artıracaktır. Bu hattın 
oluşumuna çevre açısından karşı durul-
ması gerektiğine inansak da maalesef 
endüstrilerin yarattığı yıkımın başka 
sonuçları olacağını şimdiden görmek ve 
buna uygun politikalar geliştirmek du-
rumundayız. 

Dünya ticaret rotalarındaki değiş-
melerin sadece ticari değil, ülkelerin 
dünya pazarındaki değerini artıran ya 
da düşüren etkileri olduğunu görüyoruz. 
Türkiye olarak yolların dışında sapa bir 
yerde kalmanın kayıpları bir yana, gidip 
oraları fethedecek kimse de yok elbette 
ancak bu rotalara bağlantıların nasıl ku-
rulacağına bakmak lazım. Önceliği çevre-
nin korunmasına, dünyanın ve insanlığın 
selameti için buzulların erimemesine ver-
mek, tüm çalışmaları ve enerjiyi bu yöne 
akıtmak gerekiyor. Belki de sadece buna 
motive olmak için bile bir yandan da 
‘ya buzullar erir de gemiler buralardan 
geçmeye başlarsa sonumuz ne olur’ diye 
derin derin bakmak lazım. Belki o zaman 
buzulların erimesine çare olunamasa da 
eridikten sonrasına hazırlık yapılır...

BAKIŞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu
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leri taşıma noktasında, alterna-
tif nakliye modu seçeneklerini 
artık daha fazla göz önünde bu-
lundurmak zorunda kalıyor. 
Bu noktada en başarılı seçe-
neklerden biri olan intermodal 
taşımacılığın maliyet düşürücü 
ve çevreci özellikleri her geçen 
gün daha fazla şirketin kendi-
sine yatırım yapmasını sağlıyor.

İntermodal taşımacılık da 
ulaştırma sisteminde karbon 
azaltım hedefine yardımcı 

TÜRKİYE’DE intermodal 
taşımacılık her geçen gün 
çok daha yaygın olarak tercih 
ediliyor. Bunun en temel ne-
denleri arasında intermodal 
taşımacılığın geniş taşıma se-
çenekleri ve bununla birlikte 
gelen ekonomik avantajlar yer 
alıyor. Her ne kadar firmalara 
ekonomik anlamda fayda sağ-
lasa da intermodal taşımacılık 
özellikle çevre ve doğaya bü-
yük avantajlar sunuyor.

Intermodal taşımacılıkta 
hangi taşıma yöntemlerinin 
kullanılması gerektiği taşına-

cak malın içeriği ve kapasitesi-
nin yanı sıra farklı birçok etke-
ne de bağlıdır. Mümkün olan 
en uygun maliyetli ve en hızlı 
taşıma yöntemlerinin tercih 
edilmesi, firmaların kazancı-
nı doğrudan etkilemektedir. 
Bununla birlikte taşınacak 
malın mevsim şartlarından et-
kilenmemesi gibi etkenler de 
taşınan malın içeriğine göre 
değişiklik gösteriyor.

Şirketler, navlun maliyet-
lerini ve karbon ayak izlerini 
azaltmanın yeni yollarını değer-
lendirirken, uzun mesafeli yük-

şirketlerini malları daha uzun 
rotalarda taşımak için deniz-
yolu, karayolu ve demiryol-
larının bir kombinasyonunu 
kullanmaya zorluyor. Bu hem 
alıcıya hem de nakliye fir-
masına maliyetler açısından 
fayda sağlayacak bir durum. 
Bu nedenle, birçok gönderici, 
tek bir taşıma modu yerine 
intermodal yük taşımacılığını 
tercih etmeye başladı.

KargoHaber Dergisi olarak 

bu ayki sayımızda “Intermo-
dal Taşımacılık Sürdürüle-
bilirlik”  konusunu ele aldık 
ve firmalarının intermodal 
taşımacılığa yönelik ne gibi 
hizmetler sunduğunu ve hiz-
met esnasında ne gibi kriter-
lere önem verdiğini konuştuk. 
Ayrıca intermodal taşımacılık 
sisteminin firmalara sağladığı 
maliyet-zaman tasarrufunun 
yanı sıra avantajlarını da dosya 
konusu kapsamında ele aldık.

olacak en önemli mod. Kara-
yolu taşımalarında birim ba-
şına karbon salımı diğer mod-
lara göre daha yüksek olduğu 
için Yeşil Mutabakat Eylem 
Planı çerçevesinde demiryolu 
payının artırılmasına yönelik 
yatırımlara öncelik verilecek.  
Karayolu yük taşıyıcılarının 
sayısındaki artış, trafik sı-
kışıklığını artırıyor ve buna 
bağlı gecikmelere yol açıyor. 
Tüm bu faktörler, nakliye 

Intermodal
Taşımacılığın
Yıldızı Daha da 
Parlayacak
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Yeşil lojistik olarak da bilinen 
intermodal taşımacılık, Yeşil 
Mutabakat ile birlikte az karbon, 
daha az azot oksit (NOX) salımı ve 
daha az dizel yakıt tüketimi gibi 
çevresel avantajlarından dolayı 
dünyada tercih edilen bir taşımacılık 
modeli haline geldi.  

tüm tesislerinde kimya ve 
FMCG endüstrileri için tasar-
lanmış operasyonlar ile katma 
değerli ürün elleçleme ve yük-
sek standartlara sahip, güven-
lik öncelikli operasyonların 
yürütüldüğünü belirtti. Damla 
Alışan ayrıca, depoculukta ö-
nümüzdeki yakın süreçte müş-
teri ihtiyaçlarına ve projelerine 
bağlı olarak büyüme ve yeni ya-
tırım stratejilerinin de devam 
edeceğini sözlerine ekledi.

Alışan Lojistik olarak, 
2021 yılı hedeflerine de 
vurgu yapan Damla Alışan, 
“2020 yılını pandemi ve di-
ğer bütün olumsuzluklara 
rağmen hedeflerimize çok 
yaklaşarak 750 milyon TL 
seviyelerinde kapattık. 2021 
yılı için ise, yaklaşık yüzde 
15 seviyelerinde bir büyü-
me hedefi öngördük. Alışan 
Lojistik bugün 500 adet öz 
mal araç filosu ve Türkiye 
genelinde 32 farklı lokasyon-
da çalışan bin 500 çalışanı 
ile entegre Lojistik hizmeti  
sunan köklü bir markadır. 
Firma olarak, bu yıl da müş-
terilerimize terzi dikimi hiz-
metler sunmaya; intermodal 
taşımaya ve operasyonları-
mızda katma değerli hizmet-
lere odaklanmaya devam 
edeceğiz. Ayrıca, teknoloji 
ve dijitalizasyon anlamında 
çağın gereklerine uygun yeni 
çalışma ve iş yapış modülleri 

ALIŞAN Lojistik, profesyo-
nel iş disiplini ile çözüm o-
daklı işler geliştirmeye devam 
ediyor. Alışan Lojistik olarak, 
başta SQAS ve ADR mevzu-
atı olmak üzere, uluslararası 
standartlar ve yasal mevzuat-
lar düzeyinde süreçlerini yö-
nettiklerini ve yatırımlarını 
bu temel üstüne planladıkla-
rına değinen Alışan Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Damla Alışan, özellikle tan-
ker yıkama konusunun, ken-
dileri gibi büyük firmaların 
çevreye karşı bir yükümlülü-
ğü olduğunu vurguladı. 

1985 yılından bu yana 500 
adet öz mal araç filosu ve Tür-
kiye genelinde 32 farklı lokas-
yonda çalışan, bin 500 çalışa-
nı ile uluslararası karayolu 
taşımacılığı hizmeti sunduk-
larını söyleyen Alışan Lojis-
tik Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Damla Alışan, 35 
yıldan bu yana ağırlıklı olarak 
kimya ve hızlı tüketim mal-
ları (FMCG) sektörlerindeki 
müşterilerimize terzi dikimi 
ve entegre lojistik hizmetleri 

sunduklarını belirtti.
Intermodal taşımacılığın, 

aynı taşıma aracı ile iki veya 
daha fazla taşımacılık modu 
kullanılarak yapılan ve mod 
değişimlerinde araç içindeki 
yüklerin herhangi bir elleçle-
meye tâbi tutulmadığı taşıma 
şekli olduğunu bilgisini veren 
Alışan, “Biz de intermodal ta-
şımacılık hizmetimizde müş-
terilerimize katma değer yara-
tacak, maliyetlerini azaltacak 
ve onlara sürat kazandıracak 
çeşitli ulaşım türlerini kullana-
rak, kapıdan kapıya hızlı, etkili 
ve güvenilir ulaşım hizmeti su-
nuyoruz” diye konuştu.

Ülke çapındaki coğrafi 
büyümemizi sürdürmek, 
filomuzu gençleştirmek ve 
Katma Değerli Hizmet ope-
rasyonlarında yenilikler ya-
ratmak olmazsa olmazımız.” 
diyen Alışan; şunları söyledi: 
“Entegre olarak kullandığı-
mız taşıma modları, teslimat 
ve yüklemeler karayolu ol-
mak üzere, denizyolu (RO-
RO Servisleri) ve demiryolu-
dur. Son yıllarda uluslararası 
operasyonlarımız arasında 
payı yükselen bir taşıma mo-
du olan intermodal taşımacı-
lık alanında partnerlerimizin 
de katkısıyla dünyadaki bü-
tün güzergâhlar üzerinden 
taşıma planlaması yapmamız 
mümkündür.”

Damla Alışan, Alışan’ın 

iş ortaklarımızla hayata geçir-
meye özen gösterdik. Kimya-
sal madde taşıyan tankerlerin 
çevreye zarar vermeden yıkan-
masını sağlayan ilk tank te-
mizleme tesisini 2005 yılında 
Avrupa Birliği standartlarında 
hizmete biz açtık. Eş zamanlı 
olarak ülkemiz lojistik ve kim-
ya firmalarının kullanımına 
sunduk. Aynı şekilde ilgili 
mevzuatın çıkartılması konu-
sunda da önemli katkılarımız 
var. Tüm bu çalışmalarımı-
zın sonucunda, Dünya Sağlık 
Örgütü desteğiyle kurulan 
‘Türkiye Sağlıklı Kentler Bir-
liği’ tarafından ‘Çevreci Tesis 
Ödülü’ne layık görüldük.”

Kadın istihdamına büyük 
önem veriyoruz

İstihdam konusu ile ilgili 
bilgi veren Alışan Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Damla Alışan; “Bir konuya 
dikkatinizi çekmek isterim. 
Lojistik sektöründe erkek 
egemen imaj son yıllarda 
kadın yöneticilerin çoğal-
masıyla değişim gösterme-
ye başladı. Kadınların her 
sektörde olduğu gibi burada 
da önemli başarılara imza 
attıklarını gözlemliyoruz. 
Kadınların daha ayrıntıcı, 
titiz ve sabırlı olmaları işe 
farklı bir yaklaşım kazan-
dırıyor. Women Owned 
Company” (Kadınların 
Sahip Olduğu İşletmeler) 

global sertifikası sahibi şir-
ketimizin içinde kadın çalı-
şan oranına bakarsak, 2020 
yılında yüzde 23 arttı; 2021 
hedefimiz ise yüzde 20’dir. 
Bu rakamı 2023’e kadar 
benzer oranlarda artırma 
yönünde çalışmalarımız var. 
Yönetim Kurulumuzun 
ise yüzde 75’ini ise kadınlar 
oluşturuyor. Sektörümüzde 
kadın olmak güç, ama bizle-
rin isteyip de başaramayaca-
ğı hiç bir şey yok. Başaralı 
olanların da diğer kadınları 
yüreklendirmesi gerekiyor. 
Bizde de bu sistem bu şekil-
de işliyor. Örneğin Lojistik 
Sektöründe ilk istif maki-
ne operatörü kadın bizim 
bünyemizde yetişti. Ayrıca, 
kadının eğitimini de des-
tekleyen projeleri üretmeye 
ve/veya desteklemeye de 
aralıksız devam ediyoruz.

Alışan olarak kadın istih-
damına büyük önem veriyo-
ruz. Bu çerçevede son olarak, 
Birleşmiş Milletlerin küresel 
bazda yürüttüğü; kadınların 
tüm sektörlerde ve her düzey-
de, ekonomik yaşamın içinde 
yer almalarını ve güçlenmele-
rini hedefleyen, özel sektörün 
küresel ve en önemli girişim-
lerinden biri olan Kadının 
Güçlenmesi Prensipleri ’ne 
imza atan ve onları rehber 
edinen tek lojistik şirketi ol-
duk” açıklamasını yaptı.

tasarlamak; müşterilerimizin 
iş takip sistemleriyle konu-
şan, entegrasyon kabiliyeti 
yüksek yazılım tekniklerini 
hayata geçirmek de yürüyen 
projelerimiz arasında” ifade-
lerini kullandı. 

Sürdürülebilir bir dünya 
için lojistikçilere büyük 

görevler düşüyor
Avrupa Birliği’nin Avrupa 

Yeşil Mutabakatı çerçevesin-
de hayata geçireceği “sınırda 
karbon düzenlemesi” kimya, 
lojistik gibi birçok sektörün 
sürdürülebilirliğe yönelik ge-
rekli değişiklikleri yapmasını 
mecburi tutacağını belirten 
Alışan, “Kurumsal vatandaş-
lık çerçevesinde de büyük 
markalar bu düzenlemele-
ri yapan lojistik şirketlerini 
tercih edecektir. Alışan ola-
rak bu konu bizim için çok 
hassas. Atıkların azaltılması 
ve bunların çevreye zarar ve-
rilmeden bertaraf edilmesi 
konusunda da uzun süredir 
hassas çalışmalar yürütmek-
teyiz” dedi.

Alışan Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkanı Damla Alışan 
sözlerine şöyle devam etti: “A-
lışan Lojistik olarak; 2010 yı-
lından günümüze kadarki sü-
reçte müşterilerimize hizmet 
sunarken; çevresel koşullara 
en uygun lojistik uygulama-
larını hem kendi bünyemizde 
hem de tedarik zincirindeki 

Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan, “Intermodal taşımacılık hizmetimizde müşterilerimize 
katma değer yaratacak, maliyetlerini azaltacak ve onlara sürat kazandıracak çeşitli ulaşım türlerini kullanarak, kapıdan 
kapıya hızlı, etkili ve güvenilir ulaşım hizmeti sunuyoruz” dedi.  

ALIŞAN LOJISTIK INTERMODAL TAŞIMACILIĞINDAKI IDDIASINI SÜRDÜRÜYOR

Alışan Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Damla Alışan

Birinci sayfadaki haberin devamı

Haberin devamı 8’inci sayfada
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artırdık. Bizi bu dönemde di-
ğer firmalardan daha öne çıka-
ran ise bu alandaki tecrübemiz 
oldu” dedi.

“Intermodal taşımacılık 
konusunda en önemli alt ya-
pımız operasyonel becerimiz 
ve uluslararası ofis ağımız” 
diyen Naci Altun, “Bu saye-
de kara-demiryolu, deniz-de-
miryolu, hava-denizyolu ve 
benzeri tüm kombinasyonla-
rı hızlı ve verimli bir şekilde 
müşterilerimize sunabiliyo-
ruz. Ürünleri konteyner ya 
da treylerden çıkarmadan bir 
taşıma şeklinden diğerine gü-
venle geçirip son adreslerine 
teslim ediyoruz. Teknolojik 
altyapımız sayesinde konum 
bilgilerini müşterilerimizle 
paylaşıp uçtan uca görünürlük 
ve izlenebilirlik imkanı sunu-
yoruz. Özellikle son dönemde, 
müşterilerimizin çevre dostu 
taşıma modellerine yönelik ih-
tiyaçları doğrultusunda hibrit 
araçlarla da bu hizmetimizi çe-
şitlendiriyoruz” diye konuştu.

Intermodal taşıma ope-
rasyonları ile ilgili bilgi veren 
Naci Altun,  Avrupa’da bir 
çok ülke alternatifi ile hiz-
metlerini farklı güzergah ve 
alternatif taşıma modelleri ile 
her zaman çeşitlendirdiklerini 
kaydetti.

Altun sözlerine şöyle devam 
etti: “Özellikle sınır kapıların-
daki yoğunluklardan etkilen-
meme, yol ve hava koşulların-
dan en az oranda etkilenmesi 
ile intermodal taşımacılığı ön 
plana alarak müşterilerimi-
ze belirlenen süreler içinde 
yüksek güvenlikli teslimatlar 
sağlamaktayız.  Teknolojik 
gelişmeleri yakın takip ede-
rek yenilikçi yaklaşımımız ile 

mansını çevre, çalışma, insan 
hakları, etik ve sürdürülebilir 
satın alma kategorilerinde 

intermodal taşımacılıkla 
ilgili tüm operasyon sü-
reçlerini optimum mali-
yet ve maksimum müşteri 
memnuniyeti ilkesini be-
nimseyerek gerçekleştiri-
yoruz. Dünya çapındaki 
geniş ağımız, bize nerede 
ve ne zaman olursa olsun 
intermodal taşımacılık 
yapabilme fırsatı vermek-
tedir. Lojistiğe olan bakış 
açımızı sürekli yenileye-
rek intermodal taşımacı-
lığı müşterilerimize özel 
avantajlarla sunuyoruz.”

Naci Altun, iklim de-
ğişikliğine katkı sağlama-
sı ve ekolojik dengenin 
korunabilmesi adına ileri 
teknoloji ve inovasyonel 
yaklaşım ile intermodal 
taşıma oranlarını yükselt-
meyi hedeflediklerinin 
altını çizdi.

Özellikle pandemiden 
önce intermodal taşıma 
oranlarının yüzde 30 do-
laylarında iken pandemi 
sonrası bu oranın yüzde 
66 seviyelerine ulaştığını 
söyleyen Altun, 2022 yılı 
hedeflerinde intermodal 
alt yapısında majör bir 
olumsuzluk yaşanmadığı 
sürece daha da arttıracak-
ları bilgisini verdi.

ağacın, yani 8 futbol sahası ye-
şil alanın korunmasını sağladı. 
2022 için intermodal taşıma-
cılığını artırarak daha fazla 
ağaç kurtarmayı planlıyor.

Rehau Türkiye, manye-
tik şerit yüklemelerinin bü-
yük çoğunluğunu Almanya 
95’inci bölgede bulunan 
fabrikasından Bilecik’teki 
fabrikasına süpalan araç de-
ğiştirmeden intermodal ola-
rak sevk etmeye başladı. Bu 
yöntem ile sadece 7 ay gibi bir 

değerlendiren bağımsız de-
recelendirme kuruluşu olan 
EcoVadis’ten de altın ödül 
aldık. Döngüsel ekonomiler 
söz konusu olduğunda şirket 
olarak her zaman öncü ve li-
der olmak istiyoruz.  Zaten 
2025 yılına kadar grup gene-
linde geri dönüşüm oranını 
yüzde 15’in oldukça üzerine 
çıkarmayı ve aynı zamanda 
CO2 emisyonlarını en az yüz-
de 30 azaltmayı planlıyoruz. 
Bu nedenle çevre ve sürdürü-
lebilirlik konusu Rehau Tür-
kiye olarak iş hedeflerimizin 
öncelikleri arasında yer alı-
yor” dedi.

“LOJISTIĞE BAKIŞIMIZI SÜREKLI 
YENILEYEREK INTERMODAL
TAŞIMACILIKTA AVANTAJLAR
SUNUYORUZ”

REHAU INTERMODAL TAŞIMACILIĞI ARTIRARAK 
DAHA FAZLA AĞAÇ KURTARMAYI PLANLIYOR

Horoz Lojistik
Uluslararası Karayolu 

Taşımacılığı Grup Başkanı 
Naci Altun

AVRUPA Yeşil Mutaba-
katı’nın, birim başına kar-
bon salımı kara yoluna göre 
daha düşük olan deniz ve 
demir yolu taşımacılığı-
nı özendirmesi nedeniyle 
lojistik sektörünü kökten 
değiştirmesi ve intermo-
dal taşımacılığı daha da 
öne çıkarması bekleniyor. 
Avrupa’da karbon salımı-
nı 2030’a kadar yüzde 50 
azaltmayı, 2050’ye kadar ise 
sıfıra indirmeyi hedefleyen 
Yeşil Mutabakat’ın, Avrupa 
Birliği’nin (AB) komşuları-
nı ve ticaret ortaklarını da 
dönüştürmesi amaçlanıyor. 
Bu dönüşüm, üretimden lo-
jistiğe birçok alanda değişik-
likler getirecek.

Sarp Intermodal CEO’su 
Onur Talay, yeşil lojistik 
olarak bilinen intermodal 
taşımacılığın, Yeşil Muta-
bakat ile birlikte daha fazla 
tercih edileceğini vurguladı. 
Talay, kara yolu taşımaların-
da birim başına karbon salı-
mı diğer modlara göre daha 
yüksek olduğu için Yeşil 
Mutabakat Eylem Planı çer-
çevesinde deniz ve demir yo-

lunun payının artırılmasına 
yönelik yatırımlara öncelik 
verileceğini söyledi.

“Böylece intermodal ta-
şımacılığın yıldızı daha da 
parlayacak.” diyen Talay, 
Türkiye’nin en önemli ticaret 
ortağı olan AB ile ticarette 
devamlılığı sağlamak ve çevre-
ci ekonomiye geçişi destekle-
mek amacıyla Yeşil Mutaba-
kat Eylem Planı hazırladığını 
kaydetti. Talay, bu kapsamda 
sürdürülebilir ve akıllı taşı-
macılık sistemlerinin gelişti-
rilmesi için Kombine Taşı-
macılık ile Lojistik Merkezler 
yönetmeliklerinin yürürlüğe 
konacağına dikkati çekti.

“Lojistik süreçleri 
Yeşil Mutabakata göre 

planlanacak”
İthalat ve ihracat firma-

larına, sadece üretim değil 
lojistik süreçlerinde de Yeşil 
Mutabakatı göz önünde bu-
lundurarak planlama yap-
maları çağrısında bulunan 
Talay, aksi takdirde yakın 
gelecekte AB ülkeleri ile ti-
carette ciddi zorluklar ve 
yaptırımlar ile karşılaşılabi-
leceğini aktardı. Talay, Yeşil 
Mutabakata ayak uydurama-
yan şirketlerin pazar payları-
nın ve Avrupa’daki dolaşım-
larının da eskisi kadar kolay 
olmayacağını vurguladı.

“Çevreyi korumak yalnız-
ca tüm toplumun ve insanlı-
ğın ortak sorumluluğudur.” 
diyen Talay, son yıllarda 
insanlığın çevreye verdiği 
zararın yaşanan felaketlerle 
daha iyi görüldüğünü söyle-
di. Talay, markaların çevreci 

iş modellerini ve firmaları 
tercih etmesinin ise sorum-
luluk ve farkındalık açısın-
dan oldukça mutluluk verici 
olduğuna değindi.

Sarp Intermodal olarak 
kullandıkları taşıma modları 
ve çevreci lojistik operasyon-
ları ile yüksek miktarda kar-
bon gazının atmosfere salın-
masını önlemiş olduklarının 
altını çizen Talay, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Müşterileri-
miz bizi sağladığımız çevreci 
ve ekonomik fayda yüzünden 
tercih ediyor. Markaların çev-
reye olan farkındalığına katkı-
da bulunmak adına daha fazla 
müşteriye intermodal taşıma-
cılıkla ulaşmaya çalışıyoruz.”

Talay, “intermodal ile 
tanışın” mottosuyla farklı 
sektörlerden birçok firmayı 
Yeşil Mutabakat’a uyum ko-
nusunda teşvik ettiklerini de 
sözlerine ekledi.
Yıl sonu büyüme beklentisi 

yüzde 30’un üzerinde
Pandemiye rağmen yılın 

ilk üç çeyreğini büyüme ve 
yatırımla geçiren Sarp Inter-
modal, sadece bu yıl 950 adet 
yeni 45’lik konteyner yatırı-
mı gerçekleştirmişti. Bu sa-
yede özmal 45’lik konteyner 
adedini bin 950’ye çıkardık-
larını söyleyen Talay, hali 
hazırda iş ortaklarının ekip-
manlarıyla birlikte 5 binin 
üzerinde konteynere direkt 
erişebildiklerini belirtti. 

Talay, yılın ilk üç çey-
reğindeki büyümeden ha-
reketle yıl sonu büyüme 
beklentilerinin yüzde 30 ol-
duğuna değindi. 

Yeşil lojistik olarak bilinen intermodal taşımacılığı, Yeşil Mutabakat 
ile birlikte daha fazla tercih edileceğini daha az karbon, daha az 
parçacık, daha az azot oksit (NOX) salımı ve daha az dizel yakıt 
tüketimi gibi çevresel avantajlarından dolayı dünyada tercih edilen 
bir taşımacılık modeli haline geldi.  

YEŞIL MUTABAKAT ILE LOJISTIKTE
INTERMODAL DAHA DA ÖNE ÇIKACAK

Sarp Intermodal CEO’su
Onur Talay
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I N T E R M O D A L 
Taşıma sadece çevre-
ye duyarlı bir alterna-
tif olmakla kalmayıp 
ekonomik açıdan da 
tercih edilen bir çö-
züm olarak kendini 
gösteriyor. Inter-
modal Servisleri’yle 
komple ve parsiyel 
y ü k l e m e l e r i n i z d e 
alternatif hizmet su-
nan Horoz Lojistik, 
yükleme optimizas-
yonu ve konsolidas-
yonu ile birlikte çevre 
bilinci ve ekonomik 
faktörleri göz önün-
de bulunduruyor.

Pandemi döne-
minde lojistik sektö-
rünün de en hassas 
olduğu noktaların, 
insan sağlığı, çevre-
ye duyarlılık ve hız 
olduğunu belirten 
Horoz Lojistik U-
luslararası Karayolu 
Taşımacılığı Grup 
Başkanı Naci Altun, 
“Intermodal taşıma-
cılık bu dönemde 
verimli, düşük mali-
yetli ve çevreye dost 
olması sebebiyle Ho-
roz Lojistik olarak 
sıklıkla kullandığı-
mız bir taşımacılık 
modu oldu. Son yıl-
larda tüm dünyada 
önemli hale gelen 
intermodal taşımacı-
lığı görsel veriler ve 
rakamsal değerler ile 
çevreye olan etkisini 
ve ekolojik dengeye 
katkısını tüm müşte-
rilerimizle paylaşarak 
tercih edilebilirliğini 

S E V K İ Y A T L A R I N D A 
intermodal taşımacılığına 
dönmeyi tercih eden Re-
hau, sadece bu yıl birkaç lo-
kasyondaki değişiklik ile 8 
futbol sahası büyüklüğünde 
yeşil alan koruyor.

Lojistik faaliyetlerinde in-
termodal taşımacılık sistemini 
de uygulamaya başlayan Re-
hau Türkiye, bu yeni sistemi 
ile 19 bin 143 litre yakıt tasar-
rufu gerçekleştirdi. Böylece; 
Rehau Türkiye yılda 2 bin 324 

sürede CO2 gazı salınımını 
azaltarak Rehau Türkiye çev-
re dostu bakış açısını bir kez 
daha göstermiş oldu.

Intermodal sistem ile yak-
laşık 7 ay gibi bir sürede 606 
bin 837 kg polimer taşıyan 
Rehau Türkiye, ulaşımını 56 
bin 304 km azaltarak 19 bin 
143 litre yakıt tasarrufu sağla-
dı. Bu da 51 bin 132 kg CO2 
azalımı anlamına geliyor. Bu 
yeni sistem ile Rehau Türkiye 
yıllık olarak bakıldığında ise 

yılda 2 bin 324 ağacın yani 8 
futbol sahası yeşil alanı koru-
muş oldu.

Konuya ilişkin açıklama-
larda bulunan Rehau Türkiye 
Stratejik Satınalma Uzmanı 
Alkan Karahan, “Biz marka 
olarak çevreye ve sürdürü-
lebilirliğe büyük önem ve-
riyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 
Sürdürülebilirlik ve İklim 
Liderliğindeki 50 Şirket’ten 
biri seçildik. Ayrıca şirketle-
rin sürdürülebilirlik perfor-

REHAU Türkiye 
Stratejik Satınalma Uzmanı 

Alkan Karahan

6’ncı sayfadaki haberin devamı
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Mars Logistics’in Kadın Sürücüleri Yola Çıktı
EŞİTLİĞİN Cinsiyeti Yoktur pro-
jesi kapsamında şirket içi ve şirket 
dışı toplumsal cinsiyet eşitliği algı-
sını güçlendirmeyi hedefleyen Mars 
Logistics, 2021 yılının ocak ayından 
itibaren çalışmalar yapmaya başladı. 
Mars Logistics çalışanlarından olu-
şan Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur proje 
grubu, şirket içinde ve şirket dışında 
farkındalık çalışmaları yürütüyor.

2021 yılı stratejik plana kadın 
istihdamını artırma maddesini ek-
leyen Mars Logistics, yılbaşından bu 
yana kadar 79 kadın çalışanı işe al-
dı. Mars Logistics Yönetim Kurulu 
Başkanı Garip Sahillioğlu, “Şirketin 
tüm işleyişine yaymayı amaçladığı-
mız projenin bir ayağı da stratejik 
planımıza kadın istihdamını artır-
mayı eklemekti. Bu maddeyi ekle-
diğimizden beri 79 kadın çalışma 
arkadaşımız aramıza katıldı.”

Herhangi bir işin iyi yapılıp ya-
pılamayacağının ölçütünün cinsiyet 
olmadığına inanan Mars Logistics, 
TIR sürücüsü istihdam ederken de 
şirket bünyesinde bir ilk gerçekleş-
tirerek 2 kadın TIR sürücüsünü işe 
aldı. Sahillioğlu, “Bizim için önemli 
olan tarafsız bir şekilde değerlendir-
me yaparak doğru kişileri doğru po-
zisyonlara yerleştirmek. Din, dil, ırk, 
cinsiyet ayrımı yapmadan şeffaf bir 
şekilde gerçekleştirdiğimiz işe alım-
larda 2 kadın TIR sürücüsü arkada-
şımız ile çalışmaya başladık” dedi. 

Mars Logistics filosunda TIR 
sürücüsü olarak çalışmaya başlayan 
Sevil Yıldız, çocukluğundan beri 
hayalinin TIR sürücüsü olmak ol-
duğunu belirtti ve dışarıdan bakıl-
dığında erkek işi olarak adlandırılan 
TIR sürücülüğü konusunda şu söz-
leri söyledi: “Yaptığımız iş kolay bir 
iş değil, dışarıdan bakan bir kişi TIR 
sürücülüğü erkek işidir, kadın yapa-
maz diye bakıyorlar ancak kadın is-
terse başaramayacağı hiçbir iş yok.” 

Yıldız, TIR sürücüsü olmak is-
teyen ancak erkek mesleği olarak 
görüldüğü için cesareti olmayan ka-
dınlar için, “Kadının yapamayacağı 
hiçbir şey yok. Yeter ki istesinler, 
cesaret etsinler” dedi. 

Mars Logistics’te işe başlayan di-
ğer bir TIR sürücüsü Kübra Şeker, 
Türkiye’de kadın TIR sürücüsü ol-
mayı şöyle anlattı: “Türkiye’de bu 
mesleği yapan kadın fazla olmadı-
ğından insanlar hem yadırgıyor hem 
de çok mutlu oluyorlar. Günümüz-

de hiçbir işin kadını erkeği kalmadı-
ğını düşünüyorum. Araç kullanmayı 
seven herkes TIR sürücüsü olabilir.” 
Şeker, Mars Logistics’te, kadınların 
tüm süreçlerde yer aldığını ve bir ai-
le ortamının sağlandığını ifade etti.

“Kadın sürücü almaya
devam edeceğiz”

Mars Logistics Yönetim Kurulu 
Başkanı Sahillioğlu, toplumsal cinsi-
yet eşitliği alanında çalışmalar yapma-
yı sürdüreceklerini belirterek, “Mars 

Logistics olarak kadına yönelik her 
türlü negatif ayrımcılığın karşısında-
yız. Şirketimizin her alanında sürdür-

düğümüz eşitlik politikamızı uygula-
maya, projeler geliştirmeye ve kadın 
sürücü almaya devam edeceğiz” dedi.

Mars Logistics, Ocak ayında başlattığı Eşitliğin Cinsiyeti 
Yoktur projesi ile Birleşmiş Milletler’in belirlediği 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği konusu ile ilgili çalışmalar yapıyor.  

Mars Logistics Yönetim Kurulu  
Başkanı Garip Sahillioğlu
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sürecinde Almanya bizim için 
çok önemli bir ortak” değer-
lendirmesini yaptı.

Almanya’nın Gümrük 
Birliği’nin güncellenmesin-
den yana olduğunu, Türk ve 
Alman iş dünyasının bunu 
desteklediğini belirten Kay-
makcı, “Umarız yeni hükü-
met Gümrük Birliği güncel-
lemesini öncelikli bir konu 
olarak ele alır ve bu süreci i-
lerletir. Çünkü bu süreçten en 
fazla yararlanacak AB üyesi 

firmalar ve iş çevreleri, Alman 
iş çevreleri olacak. Vize ser-
bestisi konusunda önümüz-
deki iki hafta içinde AB ile 
bir toplantımız olacak. İçiş-
leri, göç, terörle mücadele ve 
güvenlik konularında Türkiye 
AB Yüksek Düzeyli Diyalog 
Mekanizmasını başlatacağız. 
Bunun temel ayaklarından 
biri de vize serbestisi olacak. 
İçişleri Bakanlığımızın da i-
çinde olacağı bu süreci ilerlet-
meyi arzu ediyoruz. Ama ger-
çekten şuna inanıyoruz, eğer 

ALMANYA’DAKI genel 
seçimlerin ardından ilk top-
lantı olan DEİK EU Talks: 
Türkiye-AB-Almanya İlişkile-
ri: Mevcut Durum ve Merkel 
Sonrası Beklentiler webina-
rında, Türkiye, Avrupa Birliği 
ve Almanya ilişkilerinde son 
duruma ilişkin değerlendir-
me yapılırken Merkel sonrası 
öngörüler ve beklentiler pay-
laşıldı. Webinarı, 200’e yakın 
iş dünyası temsilcisi takip etti.

Dış Ekonomik İlişkiler Ku-
rulu (DEİK) EU Talks kap-
samında düzenlenen “Türki-
ye-Avrupa Birliği-Almanya 
İlişkileri: Mevcut Durum ve 
Merkel Sonrası Beklentiler” 
webinarı, T.C. Dışişleri Ba-
kan Yardımcısı ve AB Başkanı 
Faruk Kaymakcı’nın katılım-
larıyla DEİK Başkanı Nail 
Olpak ve DEİK/Türkiye-Al-
manya İş Konseyi Başkanı Ste-
ven Young ev sahipliğinde iş 
insanlarının katılımlarıyla çev-
rim içi olarak gerçekleştirildi.

Kaymakcı: “Almanya ile 
yakın çalışıyoruz”

Webinarda konuşan T.C. 
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve 
AB Başkanı Faruk Kaymakcı, 
Türkiye’nin ikili ilişkilerinde 
Almanya’nın en yakın ülke 
olduğunu belirterek, ticaret 
ve yatırımların yanı sıra ta-
rihten gelen özel ilişkilerin 
olduğunu söyledi. Kaymak-
cı, dış politika, bölgesel ve 

özellikle Yeşil Mutabakat 
gibi herkesi yakından ilgi-
lendiren konularda Almanya 
ile yakın çalıştıklarını ifade 
etti. Almanya’nın son 2-2,5 
yıl içerisinde Türkiye’nin AB 
ile ilişkilerini düzeltmesinde, 
Doğu Akdeniz’de, Ege’de ve 
Kıbrıs meselesinde de biraz 
sakinleşme sağlama konusun-
da çok önemli katkıları oldu-
ğunu dile getiren Kaymakcı, 
“Almanya, Doğu Akdeniz 
krizinde, Ege krizinde uzlaş-
macı bir rol oynadı. 

Yeşil Mutabakat’ta ve 
Türkiye’nin yeşil dönüşümün-
de Almanya aslında önemli 
rol oynayan ülkelerden bi-
ri. Ülkemizin Avrupa Yeşil 
Mutabakatı’na katılımı için 
gerek AB programlarının kul-
lanımı gerekse bazı kalkınma 
paydaşı dediğimiz ortaklarla 
da bu yeşil dönüşümün finans-
manı konusunda çalışıyoruz. 
Bir mutabakat zaptı söz konu-
su. Türkiye’nin yeşil dönüşü-
münde de Almanya bizim için 
çok önemli bir ortak, değerli 
bir paydaş. Umarız ülkemiz 
önümüzdeki haftalar içerisin-
de Cumhurbaşkanımızın Bir-
leşmiş Milletlerde söylediği 
çerçevede Paris Anlaşması’na 
katılmayı gerçekleştirebilir. 
Hem ikili ilişkilerimiz bağla-
mında hem Türkiye için bir 
çağdaşlaşma ve evrenseli yaka-
lama hedefi de olan AB üyelik 

GABARI dışı olarak da tabir 
edilen, boyut ve ağırlık açı-
sından standart taşıma kabı-
na sığmayan yüklerin ulusal 
ve uluslararası lojistiği konu-
sunda uzman ekibiyle hizmet 
veren şirket, bu alandaki ya-
tırımlarına da hız kesmeden 
devam ediyor.

Çobantur Boltas Türkiye 
Lojistik Direktörü Cumhur 
Erzurumluoğlu, bu taşıma or-
ganizasyonlarını her şirketin 

yapamayacağına dikkati çekti. 
Proje taşımacılığındaki sırrın, 
sürece yön veren yönetim ve 
ekip olduğunu ifade eden Erzu-
rumluoğlu “Çalışanlarımızın 
alanında deneyimli olması ba-
şarımızı artırıyor. Ekibimiz, ta-
şınacak yük ile ilgili daima bilgi 
sahibi olmaya özen gösteriyor. 
Ülkelerin bu alandaki yasal 
prosedürlerini de çok iyi biliyo-
ruz. Köprüleri, yolları santim 
santim hesaplıyoruz” dedi. 

Erzurumluoğlu, proje ta-
şımacılığında riski azaltmak 
adına farklı disiplinlerle hare-
ket ettiklerini vurgulayarak, 
“Güzergâh analizi, izin bel-
geleri, bürokratik süreçler, yol 
bakım çalışmaları gibi birçok 
detay üzerinde titizlikle ça-
lışıyoruz. Taşıma sigortasına 
büyük önem veriyoruz. Aynı 
zamanda tedarikçilerimizi 
olabildiğince sınırlı tutarak 
riski daha da azaltıyoruz” di-
ye konuştu. 

30 tonluk bir yükün belge 
süreçlerinin bazı ülkelerde 2 
ayı bulabildiğinin altını çizen 
Erzurumluoğlu, Firma olarak 

Avrupa’nın en iyi danışman 
şirketiyle iş birliği yaptıkları-
nı, dolayısıyla yasal prosedür-
leri zorlanmadan aşabildikle-
rini ifade etti. 

Proje lojistiği operasyon-
larını kendi ekipmanlarıyla 
gerçekleştirmeye özen göster-
diklerini söyleyen Erzurum-
luoğlu, mevcut filolarına 5 
adet low-bed daha ekledikle-
rini aktardı.  Erzurumluoğlu, 
“Bu yatırıma ek olarak 6-8-10 
akslı yeni low-bed alımıyla 
Avrupa’ya da kendi araçla-
rımızla proje taşımacılığı 
yapmayı hedefliyoruz. Önü-
müzdeki iki yıl içinde proje 

taşımacılığında yüzde 25’lik 
bir büyüme öngörüyoruz” 
bilgilerini paylaştı.

“Kombine Çözümler 
Üretiyoruz”

Avrupa ile Türkiye ara-
sındaki proje taşımala-
rının önemli bir kısmını 
kombine taşımalar ile or-
ganize ettiklerini anlatan 
Erzurumluoğlu,“Avrupa’dan 
Türkiye’ye gelecek yükleri 
öncelikle Almanya, Fransa ya 
da İspanya’dan kiraladığımız 
low-bed araçlar ile Trieste 
Limanı’na yönlendiriyoruz. 
Denizyolu ile Türkiye’ye ta-
şıdığımız yükleri kendi araç-

larımızla son teslimat nok-
tasına ulaştırıyoruz. İhtiyaca 
göre kiralama yoluna da gi-
diyoruz. Türkiye’den Avrupa 
ülkelerine taşınan yüklerde 
ise bu işlemlerin tam tersini 
uyguluyoruz” değerlendirme-
sinde bulundu.

Firma yakın zamanda 5,20 
metre yüksekliğinde 4,80 
metre çapında büyük kazan-
ların taşımasını gerçekleştir-
di. Şirket, Kocaeli Yarımca 
Limanı’ndan kiralanan vinç 
ve gemi ile önce Bandırma 
Limanı’na ardından da low-
bedler ile Kütahya’ya son taşı-
mayı yaptı.

Olpak: “Gümrük 
Birliği’nin güncellenmesi 

ve Yeşil Mutabakat önemli 
başlıklarımız”

Olpak, “AB ile daha kap-
samlı entegrasyon çalışma-
larımız doğrultusunda, Tam 
Üyelik ve Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesi ile vize serbes-
tisinin yanı sıra, mevcut AB 
Komisyon Başkanı ile gün-
deme gelen Yeşil Mutabakat 
da önemli bir başlığımız ol-
maktadır. En büyük ticaret 
ve ekonomik ortağımız AB 
ile ticari ilişkilerimizin, Yeşil 
Mutabakat düzenlemeleriyle 
birlikte sürdürülebilir üretim 
modelleri çerçevesinde ve kar-
bon nötr hedefiyle güçlenerek 
devam etmesi, ülkemiz sana-
yisi için riskleri olduğu kadar 
fırsatları da beraberinde geti-
riyor. Bu minvalde mutabaka-
tın dış ticaretimize getireceği 
yenilikçi düzenlemelerin sa-
nayi kuruluşlarımızın iş yapış 
biçimleri üzerinde oluştura-
bileceği etkileri öngörebilme-
leri ve alınabilecek tedbirleri 
değerlendirmeleri için Ticaret 
Bakanlığımızın çalışmaları-
nı destekleyen “DEİK Yeşil 
Dönüşüm Çalışmamızın” 
son safhasına gelmiş bulun-
maktayız. Buna bağlı olarak, 
geçtiğimiz günlerde Birleş-
miş Milletler Genel Kurulu 
Toplantısı’nda Cumhurbaş-
kanımızın açıkladığı Paris 
Anlaşması’nın önümüzdeki 
ay Meclis’te onaylama kararı-

nı, ülkemiz için 2053 yılında 
Karbon nötr hedefi konması 
ve tüm kalkınma programları-
mızın yeşil kalkınma devrimi 
niteliğinde yürütülecek olma-
sı kararlarını özel sektör ola-
rak memnuniyetle karşıladığı-
mızı belirtmek isterim” dedi.
Young: “Almanya ile ticaret 
hacmimizi 50 milyar dolara 

çıkarmayı hedefliyoruz”
Webinarın moderatörlü-

ğünü yapan DEİK/Türkiye-
Almanya İş Konseyi Başkanı 
Steven Young, DEİK/Türki-
ye-Almanya İş Konseyi ve faa-
liyetlerini değerlendirdi.

Türkiye-Almanya ilişkile-
rinin güçlü ve çok özel bir ya-
pıya sahip olduğunu belirten 
Young, “Türkiye’de 7 binden 
fazla Alman menşeli firma 
faaliyet gösteriyor. Bunlar 
yabancı yatırımcılar arasın-
da en büyük kitleyi temsil 
ediyor. 2020 yılı verilerine 
göre, ticaret hacmimiz 37.7 
milyar dolara ulaştı. 2021 
yılında ticaret hacminin 40 
milyar doların üzerine çık-
masını öngörüyoruz. Ancak 
elbette hedefimiz bunu 50 
milyar dolara çıkarmak. Kü-
resel tedarik zincirlerinin 
el değiştirmeye başladığı ve 
Almanya başta olmak üze-
re Avrupa ekonomilerinin 
Çin’den uzaklaştığı bu dö-
nemde, Almanya’nın hali ha-
zırda güçlü bir tedarikçisi ko-
numunda olan Türkiye için 
büyük fırsatlar görüyoruz. 

vize serbestisi sağlanabilirse 
bugün en az 20 milyon Türk 
vatandaşı diğer Avrupa ülke-
lerinde turizmin, hizmetlerin, 
ulaştırmanın, iş dünyasının 
içinde olabilecek. Bu da iki 
taraf için büyük kazanç” dedi.

Türkiye ve Almanya arasın-
daki ticaret hacminin yakla-
şık 38 milyar dolar olduğunu 
belirten DEİK Başkanı Nail 
Olpak, “Yüzde 5’lik bir artış 2 
milyar dolar demek, yüzde 10 
dediğinizde 4 milyar dolar de-

mek. Çarpan etkisi ve katkısı 
gerçekten büyük. Bunu yap-
mak da devlet yetkililerimizin 
desteğiyle bize, iş dünyasına 
düşüyor. Klasik gündemlerin 
dışında salgın sürecine geldi-
ğimizde bence en önemli gün-
dem maddelerinden biri teda-
rik zincirleri ve Türkiye’nin 
bu süreçteki performansı ile 
bundan sonraki konumu ola-
cak diye düşünüyorum. He-
pimizin konuştuğu, dünyanın 
gündemi tedarik zinciri” ifa-
delerini kullandı.

AB Üyelik Sürecinde Almanya
Bizim İçin Çok Önemli Bir Ortak

Çobantur Boltas Proje Taşımacılığında 
Yüzde 25 Büyüme Hedefliyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak; “Türkiye ve Almanya arasındaki tica-
ret hacmi yaklaşık 38 milyar dolar. Yüzde 5’lik bir artış 2 milyar dolar demek, yüzde 10 dediği-
nizde 4 milyar dolar demek. Çarpan etkisi ve katkısı gerçekten büyük. Bunu yapmak da devlet 
yetkililerimizin desteğiyle bize, iş dünyasına düşüyor” dedi. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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neş panelleri gibi alternatif 
enerji yöntemine başvuruyor. 
Bu çözümü kullanan lojis-
tik şirketlerinin sayısının da 
arttığını görüyoruz. Bunlara 
ek olarak Amazon gibi e-
ticaret pazarı oyuncuları da 
aynı trendi takip ederek, sıfır 
karbon ve yüzde 100 yenile-
bilir enerji ve sürdürülebilir 
paketleme hedefleriyle bağ-
lantılı olarak operasyonlarını 
yeşilleştirme projeleri gerçek-
leştiriyor. Yeşildışı Hizmet 
Bedeli çözümündeyse lojistik 
ve e-ticaret şirketleri karbon 
salınıma negatif etki eden acil 
teslimat, verimsiz paketleme 
ve iade gibi kargo kalitesine 
negatif yönlü etki eden taşı-
macılık işleri için ek hizmet 
bedeli faturalıyor.”

Lojistik ve nakliye şirket-
lerinin yöneticileri arasında 
sürdürülebilirlik konusunda 
artan farkındalığa ve pazara 
sunulan çözümlere rağmen, 
çoğu şirket hala yeşil bir lo-
jistik çözümü için nakliyeci-
lerin ek ödeme yapmaya nasıl 
yaklaştığını ve bunun son 
tüketici için fiyatlara etkisini 
tam olarak ölçebilmiş değil. 
Dünya çapında çeşitli lojistik 
segmentlerinden yaklaşık ola-
rak 100 uzmanla bir araştırma 
gerçekleştirdiklerini ve çarpıcı 
sonuçlara ulaştıklarını belirten 
Simon-Kucher&Partners Kı-

PANDEMI etkisiyle e-
ticaret 2020 yılında rekor bir 
artış kaydetti ve Türkiye’de 
yüzde 45, dünyada yüzde 24 
büyüdü. Bu büyümenin önü-
müzdeki dönemde de sürmesi 
bekleniyor. E-ticaret büyür-
ken lojistik ve taşımacılık faa-
liyetleri de tüm zamanların en 
hızlı büyümesiyle karşı karşı-
ya. Ancak yük taşımacılığı-
nın hacmiyle birlikte çevreye 
etkisi de artıyor. Uzmanlar 
yük trafiğinde yayılan karbon 
emisyonlarının 2050 yılına 
kadar 8 milyar tondan daha 
fazla olacağını tahmin edi-
yor. Dolayısıyla şirketlerin bu 
etkiyi dikkate alarak faaliyet-
lerini yeniden gözden geçir-
meleri daha çevreci çözümleri 
devreye almaları gerekiyor. 

Hali hazırda kamuoyunda 
bu konuda artan farkındalık 
şirketlerin müşteri tedarik 
zincirindeki farklı paydaşla-
rı üzerinde baskı kurmaya 
başladı. Bununla birlikte 
Haziran 2021’de Avrupa 
Parlamentosu tarafından 
onaylanan Yeşil Anlaş-
ma gibi regülatif 
aksiyonlar da şir-
ketler üzerindeki 
baskıyı giderek 
artırıyor. 

Yeşil çözümler 
arasında “Sür-
dürülebilirlik Ra-

porlama Servisi”, “Yeşil Rota 
Optimizasyonu”, “Yeşil Filo 
ve Operasyon” ile “Yeşildışı 
Hizmet Bedeli” öne çıkıyor.  
Simon-Kucher&Partners 
Şirket Ortağı Cem Balıkçı-
oğlu, sürdürülebilirlik rapor-
larıyla taşımacılıkla salınan 
karbon emisyonlarının ve 
operasyonlardaki enerji/su 
kullanımında yenilenebilir 
kaynak kullanım oranlarının 
tam şeffaflık ile raporlandı-
ğı ve böylelikle müşterilerde 
farkındalık yaratıldığını be-
lirtti. Balıkçıoğlu sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Yeşil Rota-
lar, karbon salımını minimi-
ze etmeyi hedefleyen rota op-
timizasyonu süreçlerinin ve 
araçlarının kurgulanmasıyla 
karbon salınımında yüzde 
30’a kadar azalma sağlayabi-
liyor. Yeşil Filo ve Operasyon 

çözümü kapsamında şir-
ketler elektrik veya 

hidrojenize bit-
kisel yağ bazlı 
araçlarla filola-
rını güncelliyor, 
depo ve diğer 

o p e r a s -
y o n l a -

rında 
g ü -

zümler için normal nakliye 
masraflarına ek ödemeye 
yapmaya hazır mı? Simon-
Kucher&Partners’ın araş-
tırması kapsamında yapılan 
anket bu sorunun da yanıtını 
veriyor. Araştırmaya katılan 
taşımacılık müşterileri top-
lam teslimat maliyetlerinin 
yüzde 3 ila 10’u arasında bir 
fiyat artışının kabul edilebi-
lir olduğunu söylüyor. Önü-
müzdeki süreçte sürdürüle-
bilirlik trendi güçlendikçe, 
farkındalıkla birlikte ödeme 
istekliliğinin giderek artması 
bekleniyor. Tüm bu süreçte 
şirketlerin nasıl davranması 
ve hangi fırsatlara odaklan-
ması gerektiğini de ortaya 
koyan Simon-Kucher orta ve 
uzun vadede alabileceği aksi-
yonları da belirliyor. 

Uzun dönemli yeşil lojistik 
stratejilerinin oluşturulması 
gerektiğini söyleyen Balıkçı-
oğlu, “Şirketlerin regülasyon-
larla ve müşteri beklentile-
riyle paralel bir şekilde 2025 
ve 2030 tarihleri gibi ileriye 
dönük sunacakları yeşil lojis-
tik ürünlerinin planlanması-
na şimdiden başlaması şart. 
Yeşil lojistik ürünlerinin ve 

özel hizmetlerin geliştirilme-
si gerekiyor. Hem global hem 
lokal oyuncuların yaptığı gibi 
emisyon miktarını azaltan 
ürünler ve salınım raporla-
maları gibi ek hizmetlerin 
şimdiden planlanması, yıkıcı 
ve yenilikçi çözümlerin Ar-
Ge planlarına dahil edilerek 
pazarın gerisinde kalınma-
ması gerekiyor. Değer bazlı 
fiyatlandırma da önemli. 
Şirketlerin sürdürülebilirliği 
de kapsayan farklı nitelikle-
rin müşteri tarafında ödeme 
istekliliğini ölçümlemele-
ri ve sundukları servislerin 
müşteri tarafında ne oranda 
bir fiyat farkına tekabül et-
tiğini rakamlaştırmaları ge-
rekiyor. Satış ekipleri doğru 
pazarlama ekipmanlarıyla 
donatılmalı. Şirketlerin sa-
tış ekiplerinin yeşil lojistik 
uygulamalarının faydalarını 
ve pazarda yarattığı değeri 
açıklamasına yardımcı ola-
cak dokümanlarla donatması 
hem mevcut hem yeni müş-
terilerinde bu hizmetleri öne 
çıkarmayı sağlamaları dönü-
şümlerinin tamamlanması 
için en önemli adımlardan 
biri” şeklinde konuştu.

demli Danışmanı Ozan Aydın, 
açıklamasında: “Birçok lojistik 
şirketi, yeşil lojistik için ek öde-
meye istekli olan göndericile-
rinin payının yüzde 10 ila 20 
arasında olduğunu düşünüyor. 
Bu değerler ülkeler ve bölgeler 
arasında farklılık gösterse de, 
sektör tecrübelerimizde lojis-
tik şirketlerinin bu konuda gö-
rece karamsar bir bakış açısın-
da olduğunu ve göndericinin 
ve son tüketicinin görüşlerini 
yüzde yüz doğrulukla değer-
lendiremediğini görüyoruz. 
Büyük bir e-ticaret gönderici-
si de sıfır karbon gönderilerin 
temel müşteri grupları için çok 
önemli olduğunu ve bu hizme-
ti sunmadıkları için eleştiril-
diklerini paylaşıyor. ‘Karbon 
salınımsız sevkiyatlar sağlama-
yan bir lojistik şirketi ile part-
nerlik uzun vadede mümkün 
değil’ diyor. Biz de bu tür gö-
rüşlerin yakın gelecekte önem-
li ölçüde artacağına ve lojistik 
şirketlerinin düşünce yapısını 
değiştirmeye başlayacağına 
inanıyoruz” dedi. 

Mevcut tablo geleceğin 
yeşil lojistik çözümlerde 
olduğunu gösteriyor. Pe-
ki göndericiler yeşil çö-

Lojistikte Kârlı Bir Yeşil Çözüm Mümkün Mü? 

PTT ‘Yeşil Lojistik’e Öncelik Veriyor

 Pandemi etkisiyle e-ticaret ve global lojistik servisleri tüm zamanların 
en hızlı büyümesini yaşarken bu büyümenin çevre ve ekoloji üzerin-
deki etkisi de giderek artıyor. Simon-Kucher&Partners, “Yeşil Lojistiğin 
Yükselişi ve Pazara Yansımaları” araştırmasıyla, karlı bir yeşil lojistik 
çözümünün nasıl mümkün olacağını ortaya koyuyor. 

Simon-Kucher&Partners 
Şirket Ortağı Cem Balıkçıoğlu
Simon-Kucher&Partners 
Şirket Ortağı Cem Balıkçıoğlu

ULAŞTIRMA ve Haberleşme 
Şurası’nda, Sürdürülebilir Lo-
jistikte İnovasyon, Yeni Trend-
ler ve Yeşil Lojistik Uygulama-
ları oturumunda konuşan PTT 
AŞ Genel Müdürü Hakan Gül-
ten, PTT’nin geleceğin önemli 
çözümleri arasında görülen Ye-
şil Lojistik alanına büyük önem 
verdiğini söyledi. 
Gülten, dünyanın büyük bir 
hızla yeni teknolojiler geliş-
tirdiği bir dönemde lojistik 
sektöründeki dinamiklerin 
de değişime uğradığını be-
lirterek şu ifadeleri kullandı: 
“Perakende satış, e-ticaretin 
hayatımıza girmesiyle lojistik 
sektörleri için bir dönüm nok-
tası oldu. Öncesinde tedarik-
çiler arasında bir köprü görevi 
üstlenen sektörümüz, bugün 

son tüketiciye kadar mal ve 
hizmet sağlanmasına aracılık 
eder hale geldi. Lojistik ve 
kargo sektörü, bugün doğuyu 
batıyla, kuzeyi güneyle buluş-
turan en dinamik ağı kurmuş 
durumda. Dünya çapında da 
bu hizmetlerden kaynaklanan 
karbon salınımının azaltıla-
bilmesi için PTT Ailesi olarak 
çevre dostu projelere önem 
veriyor ve bu kapsamdaki pro-
jelerimizi hayata geçiriyoruz.” 
PTT’nin çevre dostu proje-
leriyle geleceğe umutla bak-
tığını kaydeden Gülten, bu 
kapsamda hayata geçirdikleri 
projelerle ilgili konuştu. Çev-
re kirliliğini azaltan, pratik 
hizmet sunmayı sağlayan do-
ğa dostu elektrikli scooterları 
2021 Haziran ayından itiba-

ren İstanbul’da dağıtım hiz-
metlerinde kullanmaya başla-
dıklarını ifade eden Gülten, 
bu araçlarla 3 ayda yaklaşık 
450 bin gönderiyi sahiplerine 
ulaştırdıklarını vurguladı. 

Gülten, “Dağıtım süreci-
mizde kullandığımız elekt-
rikli scooterlarımızın sun-
duğu verimlilik konusunda 
sahadan olumlu geri dönüşler 
alıyoruz.  Ayrıca, Şirketimiz-
de kullanılan araçların, bin-
de 5’inin hibrit araçlardan 
seçilmesi yönünde aldığımız 
kararla da karbon salınımı 
konusunda gösterdiğimiz 
hassasiyetle faaliyetlerimize 
devam ediyoruz” dedi.  
Sıfır atık prensibi ile temiz 

bir gelecek inşa ediyoruz
Çevre Kanunu kapsamın-

da, Sıfır Atık Yönetmeliği 
ile pek çok kurum ve kuruluş 
gibi PTT’nin de önemli faa-
liyetlerde bulunduğunu kay-
deden Gülten, 2018 yılından 
bu yana 3 bin tonun üzerinde 
tehlikeli ve tehlikesiz atık bi-
riktirerek belediyelere veya 
lisanslı geri dönüşüm firma-
larına teslim ettiklerini ve bu 
kapsamda ülke ekonomisi-
ne katkı sağladıklarını ifade 
etti.  Sıfır Atık Yönetmeliği 
kapsamında olan 3 bin 100 iş 
yerinden 2 bin 482 adedinin 
temel seviyede sıfır atık bel-
gesi alarak faaliyetlerini bel-
geli bir şekilde sürdürdüğünü 
dile getiren Gülten, “Faali-
yetlerimiz neticesinde kuru-
mumuzda oluşan atıklardan 
kaynaklı sera gazı salınımla-

rının azaltılmasını sağlıyoruz. 
Yürüttüğümüz bu çalışmalar; 
Avrupa Kamu Posta İşletme-
cileri Birliği (PostEurop) ta-
rafından her yıl oluşturulan 
“En İyi Sosyal Sorumluluk 
Broşürü” içerisinde 2020 yılı-
nın iyi uygulamaları arasında 
yerini aldı. Süreçlerimizde ve 
uygulamalarımızda çıtayı hiç 
düşürmeden aynı anlayış ve 
tempoyla devam edeceğiz” 
diye konuştu.  

Sıfır atık kapsamında, PTT 
olarak çevreye zarar vermeyen 

malzemeleri kullanmaya özen 
gösterdiklerini vurgulayan 
Hakan Gülten, şunları söy-
ledi: “Posta ve kargo dağıtım 
hizmetlerinde kullandığımız 
tüm ambalaj malzemelerimiz 
yüzde 100 geri dönüştürü-
lebilir ve renklendirmelerde 
faydalandığımız materyaller 
ise suda çözülebilir özellikte. 
Tüm bunların yanında, çevre-
ye duyarlı projeler geliştirme-
ye ve bu anlamdaki iş birlikle-
rimizi sürdürmeye de devam 
ediyoruz.”
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Atlaslar Lojistik Sektörüyle Buluşmayı Bekliyor
ATLAS Lojistik Ödülleri 2021 
yarışmasında heyecan başladı. Sek-
törün en prestijli ödülü haline ge-
len ve bu yıl 12’ncisi düzenlenen 
yarışmada, Atlas’a sahip olmak için 
her zaman olduğu gibi yine lojistik 
dünyasından önde gelen firmalar ve 
profesyoneller yarışacak. 

Yarışmayla ilgili bir açıklama ya-
pan ve “Prestiji her geçen yıl daha da 
artan ve kesintisiz olarak devam eden 
yarışmamızın ödül töreninin, 2021 
yılında yeniden fiziksel ortamda ya-
pılacağının müjdesini vermek istiyo-
rum” diyen Ödül Komitesi Başkanı 
İlker Altun, “2020 yılında dijital 
ortamda son derece başarılı bir ödül 
organizasyonu gerçekleştirmiştik. 
Ancak taşımacılık ve lojistik endüst-
risinin 12 yıldır kesintisiz olarak de-
vam eden ulusal ölçekteki en prestijli 
ödülü Atlas, daha önceki yıllarda da 
alışılageldiği gibi bu yıl sahiplerine 
yine EKO MMI Fuarcılık tarafından 
düzenlenen logitrans Fuarı’nın ev 
sahipliğinde yapılacak ödül töreniy-
le ulaşacak. Bu durum bizleri de son 
derece heyecanlandırıyor ve mutlu 
ediyor” diyerek şöyle devam etti: 

“Zorlu ekonomik koşullarda faa-
liyetlerini sürdürmeyi başaran tüm 
firmalar aslında ödülü hak ediyor. 
Ancak Lojistik Ödülü Atlas’ı almak 
için öncelikle başvuru yapmak yani 
aday olmak gerekiyor. Atlas Lojistik 
Ödülleri kurumsal kategoride her yıl 
geliştirilen kriterler, puanlamalar ve 
çok önemli isimlerden oluşan saygın 
jürimiz tarafından yapılan değerlen-
dirmelerle sahipleriyle buluşuyor. Ay-
rıca diğer önemli kategorimiz online 
yarışmamızda da tamamen internet 
ortamında sektör profesyonelleri ve 
lojistik sektörünün diğer paydaşları 
tarafından önerilen adayların yine in-
ternet sitemizden oylaması sonucun-
da sektörün en beğenilenleri belirle-
niyor. Sektörün paydaşları tarafından 
hayata geçirilen projelerin jüri oyla-
rıyla ödüllendirildiği kategorimize de 
ilgi büyük. Tüm lojistik sektörünü üç 
ana kategorimizde de yarışmaya davet 
ediyorum. Atlaslar lojistik sektörüyle 
buluşmayı bekliyor.” 
Ayşem Ulusoy: “Lojistik Sektörü, 

Atlas Ödülleri Ile 12’nci Kez 
Taç Giymeye Hazırlanıyor”

UTİKAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ayşem Ulusoy, lojistik sektö-
rünün geleneksel taç giyme töreni 
olarak nitelendirdiği Atlas Lojistik 
Ödülleri’nin her geçen yıl daha da 
büyük heyecan yarattığını belirterek, 
“Atlas Lojistik Ödülleri tüm sektö-
rün kabul ettiği önemli bir değer. Lo-
jistik sektörünün yıl boyunca yaptığı 
zorlu çalışmalar bu önemli organi-
zasyonda mükâfatlandırılıyor” dedi.

Lojistik sektörünü Atlas Lojistik 
Ödülleri’nde yarışmacı olmaya davet 
eden Ayşem Ulusoy sözlerini; “Zorlu 
ekonomik koşullarda faaliyetlerini 
sürdüren ve hizmet üreten tüm fir-
malar aslında ödüle layıklar. Ancak 
yarışmamızın temel bir kuralı var; ö-

düle aday olmak için başvuru yapmak 
gerekiyor. Her yıl olduğu gibi yenilik-
çi projeleriyle sektörümüze değer ka-
tan firmalarımızı yarışmamızda aday 
olarak görmek bizi özellikle mutlu 
edecek” diyerek sürdürdü.

Atlas Lojistik Ödülleri’nin en çok 
dikkat çeken kategorilerinden olan 
online yarışmaya bu yıl daha da yo-
ğun bir ilgi olduğunu ifade eden Ulu-
soy son olarak; “Çok değerli firmalar 
ve lojistik sektörün kıymetli profes-

yonellerinin yarıştığı bu kategorimiz-
de gelen ilk sonuçlara baktığımızda, 
oylamanın yapıldığı 8 dalda da büyük 
bir çekişme olduğunu görüyoruz. 
Herkesi https://www.lojistikodul-
leri.com/ sitemizden oy kullanmaya 
davet ediyoruz” şeklinde konuştu. 

Bilgi Notu: Lojistik Ödülleri Yarış-
ması ve yarışmanın özel ödülü Atlas, 11 
Kasım 2021 tarihinde ‘Uluslararası lo-
gitrans Transport Lojistik Fuarı’nda ger-
çekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.
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yolunda önemli bir parçası 
olmaktır. Bu amaçla yeni tek-
nolojilerle hazırlamış oldu-
ğumuz yeni Optimus lojistik 
yazılımı ürünümüz ve hizmet-
lerimizle ülkemizin gelişimi-
ne önemli etkisi olan lojistik 
firmalarımızın teknolojik dö-
nüşümlerine rehberlik ediyor 
olmaktan büyük mutluluk 
duymaktayız. Aynı vizyonda 
buluşup birlikte yürümek biz-
leri de güçlendirmektedir.

Select Bilişim olarak 1994 
yılından bu yana lojistik ve u-
laştırma sektörüne yazılım ve 
hizmet üretmekteyiz. Sektö-
rün ihtiyacına cevap verecek 

ve ileri taşıyacak 
web tabanlı CRM, 
taşıma operasyon 
yönetimi, filo yö-
netimi, depo yöne-

timi, muhasebe/finans ve ge-
nel firma denetim raporlama 
programlarımız mevcuttur. 
E-devlet ve diğer çevre eko-
sistemlere entegre olarak çalı-
şan Optimus programımız ile 
hizmet vermekteyiz. Hizme-
timizi en üst noktada verebil-
mek için teknolojinin de en 
yenilerini kullanıyoruz ve bu 
bağlamda piyasada olan son 
ürünümüz Optimus lojistik 
yazılımını bulut üzerinden 
web tabanlı ve kiralık olarak 
sunuyoruz. 

Lojistik ve ulaştırma kendi 
içinde gelişme ve değişim gös-
terirken Select olarak bizler 
de her geçen gün program-
larımızı yenilikler ekleyerek 
lojistik sektörünün tüm de-
ğişimlere önceden hazırlıklı 
olabilmesi için katkıda bulu-
nuyoruz. Ayrıca 25 yılı aşkın 
deneyimlerimiz ile iş akışla-
rında iyileştirme konularında 
da yardımcı oluyoruz. Bu hiz-
met lojistikçilerin işlerini iyi-
leştirmek için bir danışmanlık 
şeklinde değil yazılımlarımıza 
eklediğimiz fonksiyonlar ve 
akışlar ile kendi iş akışları 
içinde farkına varamadıkları 
tıkanıklıklara bizdeki çözüm-
ler ile göstermek, gidermek, 
süreçleri iyileştirme ve hız-
landırma, dolayısı ile mali-
yetlerini düşürme noktasında 
Optimus’un kattığı değerler 
gibi düşünülebilir.

1994 yılında ilk piyasa-
ya sürdüğümüz programlar 
konşimento, ihbar ve fatura 
evraklarını otomatik üretmek 

LOJISTIK ve ulaştırma ken-
di içinde gelişme ve değişim 
gösterirken Select Bilişim 25 
yılı aşkın deneyimleri ile her 
geçen gün programlarına ye-
nilikler ekleyerek lojistik sek-
törünün tüm değişimlerine 
önceden hazırlıklı olabilmesi 
için katkıda bulunuyor. Select 
Bilişim Kurucu Ortağı Çiğ-
dem Uslu ve Select Bilişim 
Kurucusu Gökhan Girgin ile 
hızla büyüyen e-ticaret ve ona 
bağlı e-ihracat taşımaları için 
geliştirdikleri Select Optimus 
Mikro ihracat modülü prog-
ramını ve kullanıcılarına sağ-
ladığı avantajları konuştuk.

2017 yılında 
g e l i ş t i r i l m e y e 
başlanan Select 
Optimus prog-
ramının gelişen 
dünya ihtiyaçları ve tüketimi 
göz önüne alınarak tasarlan-
dığını belirten Select Bilişim 
Kurucusu Gökhan Girgin, 
“Değişim lojistiğin yeni yü-
zünü en kolay ve hızlı şekilde 
firmanıza adapte etmenize 
yardımcı olacak en önemli a-
racınızdır.  Firmaların maliyet 
endişesini kaldırabilmek için 
Optimus bulut tabanlı olarak 
hazırlanmıştır. Optimus prog-
ramı yine maliyet göz önüne 
alınarak kiralık olarak kullanı-
ma açılmıştır” dedi.

Select Bilişim’in en büyük 
hedefinin globalleşmek oldu-
ğunu söyleyen Select Bilişim 
Kurucu Ortağı Çiğdem Uslu, 
“Select Optimus daha 1.5 yıl-
lık bir program olması karşın 
yurtdışında bir çok müşteriye 
ulaştık. Bunlar bir pazar oluş-
turmak adına küçük adımlar 
olmuş olsa da 2022 yılında 

global firma olma yolunda 
öneli adımlarımız olarak ve 
tüm dünyada bilinir bir marka 
haline gelmek için hedefimize 
doğru yürüyeceğiz. Hedefi-
miz birkaç yıl içinde dünyada 
en çok kullanılan ilk 5 yazı-
lımdan birisi olmak.  2022 
de bu hedefin başlangıç yılı 
olmuş olacak” diye konuştu.

Bugün gelinen noktada uz-
manlaşılan alanlar arasında 
yer alan lojistik ve ulaştır-
maya dair verilen hizmetle-
riniz nelerdir? 

Çiğdem Uslu: Tekno-
loji’nin günlük hayatımıza 

daha hızlı bir şekilde girmesi 
ve pandemi ile birlikte oluşan 
koşullardan sonrası işletmele-
rimizde hız, zaman, verimlilik 
ve lokasyon bağımsız çalışa-
bilme ortamları gibi etkenler 
rekabette önde olabilmek için 
çok önemli olmaya başladı.

Lojistik sektörünün ülke-
mizin geleceğinde de büyük 
önem taşıdığını düşündüğü-
müzde, firmaların dış pazar-
larda da rekabet gücünü ve 
ticaret hacmini artırmış olma-
ları en büyük amaçları olacak-
tır. Bu amacı gerçekleştirebil-
me yolunda ilerleyen firmalar 
biliyorlar ki bunu ancak dijital 
dönüşümlerini tamamlayarak 
ilerleyebileceklerdir.

Select olarak bizim de viz-
yonumuz lojistik firmaları-
mızın bu çok önemli hedef-
lerine ulaşmalarında, dijital 
dönüşümlerini tamamlama 

dığından zaman ve maliyet 
kazancını da getirmektedir. 

Optimus ayrıca gelişmekte 
olan diğer kollarında çok kısa 
sürede geliştirilebileceği ge-
niş bir programdır. Özellikle 
pandemi ile birlikte değişen 
kişi alışkanlıkları ile birlikte e-
ticaret artmış ve global pazara 
kadar ulaşan satışlar artmıştır. 
Bu da lojistik ihtiyaçlarını de-
ğiştirmiştir. Optimus progra-
mı bunları ön görerek gelece-
ğin lojistik yapma şekillerine 
göre tasarlandığı için de bu 
yeni yöntemleri müşterilerine 
sunan veya küçük geliştirme-
ler ile büyük farklar yarattıran 
programdır. Bu avantaj yurti-
çi e-ticaret ürün dağıtımı ve 
milkro ihracat gönderimi ya-
pan lojistik firmalarını anında 
pazardan pay sahip olmaların-
da yardımcı olmuştur. 

Optimus’un tüm bu yeni-
likçi teknoloji ve içeriği lojis-
tik firmalarına daha az hata 
yapmalarında yardımcı ola-
rak karlarını arttırıyor, hızlı 
operasyon kabiliyeti ve doğru 
yönlendirmeleri ile dosya ba-
şına harcanan zamanı da ka-
zandırarak karlarını arttırıyor.

Optimus programını hazır-
larken sadece operasyonel ihti-
yaçları değil lojistik firmaların 
dijitalleşme önündeki bariyer 
ve sıkıntılarını da göz önüne 
alarak ürünü oluşturduk.

Firmaların dijital dönüşü-
münün önünde gördükleri 
engeller nelerdir, siz bunlara 
nasıl çözüm üretiyorsunuz?

Gökhan Girgin: 2017 yı-
lında geliştirilmesine başla-
nan Select Optimus programı 
gelişen dünya ihtiyaçları ve 
tüketimi göz önüne alınarak 
tasarlanmıştır. O yüzden deği-
şim lojistiğin yeni yüzünü en 
kolay ve hızlı şekilde firmanı-
za adapte etmenize yardımcı 
olacak en önemli aracınızdır. 

Firmaların maliyet endişe-
sini kaldırabilmek için Op-

timus bulut tabanlı olarak 
hazırlanmıştır. Bu sayede ser-
ver, network altyapısı ve ilgili 
lisanslarının alınmasına gerek 
duymadan, yıllar içinde es-
kiyecek ve değer kaybedecek 
yatırımların yapılmasına  ge-
rek kalmadan minimum ma-
liyetler ile istenilen her an ve 
her yerde kullanılmaya hazır 
bir program haline gelmiştir.

Optimus programı yine 
maliyet göz önüne alınarak 
kiralık olarak kullanıma açıl-
mıştır. Böylece küçük veya 
büyük firma olunmasına ba-
kılmaksızın program ilk ya-
tırım maliyeti olmadan aylık 
maliyet ve ödemeler ile kulla-
nabileceğiniz uzun vadede en 
ucuz kullanım şekli ile işleri-
nizi yürütebileceğiniz kiralık 
olarak kullanılan programdır.

Firmaları artık her an ve-
rilere ulaşabilmelidir ve bu 
veriler güvenli olmalıdır. O 
yüzden de bulut tabanlı olma-
sı her yerden her an erişilebilir 
olmak açısından çok önemli-
dir. Ayrıca bulut hizmeti veren 
firmaların serverlerı bir firma-
nın kendi içinde kurabileceği 
güvenlikten çok daha yüksek 
seviyede olduğundan verileri-
nin kendi serverlarında tutul-
masından daha güvenlidir. 

Lojistik firmaları iş gücü 
eksikliği endişesi ile her taşı-
ma modunu gerçekleştirme-
yebiliyor. Ek adam istihdam 
etmek istemeyebilir. Fakat 
Optimus tüm modüllerin 
bir arada olduğu hava, kara, 
deniz, demiryolu ve yurtiçi 
taşımacılığı yanında inter-
model ve multimodel taşıma 
modlarını da destekleyen tek 
pencerede tüm ihtiyaçlarını 
yürütebileceğiniz bir oto-
masyondur.  Optimus sadece 
taşımacılık yönetimi değildir. 
CRM modülü, pricing mo-
dülü, depo yönetim modülü 
ve muhasebe/finans modülle-
ri ile tam bir lojistik yönetim 
otomasyonudur. 

için olmuş olsa da şu ana baktı-
ğımızda süreçleri hızlandıran, 
otomasyona sokan, hataları 
önleyen ve en önemlisi müşteri 
ve tedarikçiler ile interaktif şe-
kilde online hizmet üretmekte 
yardımcı olan bir ana yönetim 
sistemi haline gelmiştir. Geli-
şen teknoloji ve oluşan vizyo-
numuz ile son versiyonumuz 
Optimus ortaya çıkmıştır.

Optimus programı sadece 
yenilikçi teknolojiler kullanı-
larak hazırlanmış kayıt giriş 
ve raporlama programı değil-
dir. İçinde bulunan iş akışları, 
ve robot yazılımı sayesinde iş 
süreçlerinizi yönetmenizde 
sizi yönlendiren ve yardımcı 
olan programdır. Doğru pa-
rametrik ayarlamalar ile as-
lında size o anda ne ile ilgilen-
meniz gerektiğini gösteren, 
rutin işleriniz ise arkada çalı-
şan robotun sizin için yaptığı 
bir yönetim programıdır.

Optimus ayrıca bir lojis-
tik ekosistem platformu-
dur.  Optimus alt yapısı ve 
tasarımı sayesinde tüm par-
tilerin online olarak içinde 
bulunabilecekleri bir onli-
ne platformdur. Müşteriler 
Optimus’a kendilerine veri-
len kullanıcı adı ve şifresi ile 
sisteme girip sipariş verebilir, 
teklif isteyebilir, yükleme 
onayı verebilir, evrak yükle-
yebilir veya indirebilir, yük-
lerinin durumlarını takip 
edebilirler. Müşteriler yanın-
da alt taşıma ve depolama 
tedarikçileri de aynı şekilde 
sisteme girebilir ve bir çok iş-
lem yapabilir. Tüm bu veriler 
ise ortak  noktada tutulup ve 
anında diğer tüm partilerin 
yetkileri dahilinde görebi-
lecekleri kadarı ile iletilir. 
Dolayısı ile müşteri veya alt 
tedarikmişler sistem üzerin-
de tüm yapmaları gerekeni 
görüp takip edebilirler. Bu 
da partiler arası mail, telefon 
vb tüm iletişimleri minimize 
ettiği gibi, anlık olarak yapıl-

Select Mikro İhracat 
Taşıması Yapmak
İsteyenlere Entegre 
Yazılım Sunuyor

Select Bilişim kurucu ortakları 
Çiğdem Uslu (solda) ve Gökhan Girgin.
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Lojistik sektörü için fir-
maların ticaretlerini yönet-
melerinde, operasyonlarını 
yürütmelerinde yardımcı 
olan, yönlendiren yazılım-
lar üretiyorsunuz. Select Bi-
lişim son olarak Optimus 
Mikro Ihracat yönetim oto-
masyon programı geliştirdi. 
Bize program hakkında bil-
gi verir misiniz?

G.G.: Optimus programını 
Mikro İhracat yönetim modü-
lü e-ticaret üzerinden satılan 
malların yurtdışına gönderile-
rinin yönetimi için hazırlanmış 
programdır. Bu programın en 
önemli özelliği ise yurtdışın-
daki e-ticaret siteleri ve global 
hızlı kargo firmaları ile olan 
online entegrasyonlarıdır. Bi-
reyler ve kobiler yurtdışındaki 
satışlarının büyük kısmını Etsy, 
Amazon, Wallmart gibi global 
e-ticaret siteleri üzerinden yap-
maktadır. Bu satışlar normal 
olarak onlara iletildikten sonra 
firmalar bunları gönderi için fi-
yat almakta ve siparişlerini geç-
mektedirler. Yani satış sonrası 
bir adımları daha vardır. Opti-
mus bu adımı bir otomasyona 
sokmaktadır. Lojistik firması 
ile anlaşıp dünyanın değişik 
yerleri için fiyatları almışlar ise 
o zaman o kişi veya kobi Op-
timus sistemine girip bir çok 
işlemi otomatik yapabilir. E-
ticaret sitelerine entegrasyon 
sayesinde öncelikle tüm satışla-
rı otomatik olarak Optimus’un 
içine düşecektir. Anlaşılmış fi-
yatları var ise anında o gönderi 
için maliyet hesabı da yapabile-
cekler ve oradan gönderiyi o-
naylayabiliyorlar. Bu durumda 
gönderi ücreti ile birlikte tüm 
satış ve gönderi detayı Optimus 
üzerinde lojistik firmasının 
siparişler bölümüne otomatik 
düşmektedir. 

Optimus’un ayrıca TNT, 
Fedex, DHL, UPS gibi hızlı 
gönderi firmaları ile de en-
tegrasyonları vardır. Onların 
istemdeki fiyatına göre sistem 
lojistik firmasına en uygun ma-
liyetle gönderiyi taşıma fiyatını 
ve seçeneklerini hesaplar ve 
önerir.  Seçim için lojistik fir-
ması sadece tedarikçi seçimini 
onaylar. Bundan sonra satış ve 
alış fiyatları otomatik oluşmuş 
olduğu gibi hızlı kargo teda-
rikçisi ile olan entegrasyon sa-
yesinde konşimento ve etiket 
gibi tüm evraklar tedarikçiden 
otomatik alınır ve gönderi için 
gerekli tüm işlemler lojistik 
firmasının fazla bir müdahale 
ihtiyacı olmadan yürütülmüş 
olur. Gelen ve giden faturaları 
da zaten e-fatura veya e-arşiv 
fatura olarak hazırlandığından 
mikro ihracat süreci tam bir o-
tomasyon içinde tamamlanmış 
olur. Tabiri caiz ise el değme-
den bir gönderi yönetimi ya-

pılmış olur. Dolayısı ile karlılık 
maksimize edilmiş oluyor.  E-
ticaret hızla büyürken devletin 
e-ihracatı destekleme paketleri 
de artmaktadır. Bu da mikro-
ihracatı gelecek dönem de da-
ha da önemli hale getirecektir. 
Rakamların gönderi başı nis-
peten ufak olduğu bu taşıma 
şeklinde karı maksimize etmek 
çok daha önemli olacaktır. O 
yüzden de Optimus’un Mikro 
İhracat modülünün sunduğu 
otomasyon mutlak bir gerekli-
lik olacaktır.

Hızla büyüyen e-ticaret ve 
ona bağlı e-ihracat taşımala-
rı için geliştirdiğiniz Select 
Optimus Mikro ihracat mo-
dülü programının kullanı-
cıya sağladığı avantajlardan 
bahsedebilir misiniz?

G.G.: Optimus progra-
mının her modülü öncelikle 
entegrasyonlar ve robotlar ile 
tam otomasyonu sağlamakta-
dır.  E-ticaret siteleri ile var 
olan entegrasyonlar siparişle-
rin manuel olarak girilmesine 
gerek kalmadan tüm bilgilerin 
online ve anında eksiksiz gi-
rilmiş olmasını sağlamakta-

dır. Online gelen siparişlerin 
elleçlemesindeki gecikmeleri 
de içinde bulunan robot ile 
uyarı sistemi haline geldiği i-
çin müşteriye hizmeti en hızlı 
şekilde oluşmasını sağlamak-
tadır. Ayrıca müşteriye veri-
len fiyat tablolarının ve alış 
maliyet fiyatlarının girilmesi 
ile hem satış rakamları hem 
de alış rakamları otomatik he-
saplandığından kar-zarar daha 
sipariş aşamasında hesaplana-
bilmektedir. Bununla paralel 
olarak sistem en yüksek kar ile 
gönderi sağlamak için sistem 
içinde alış fiyatlarını inceleyip 
bazı kriterleri de göz önünce 
tutarak kullanıcıya en doğ-
ru tedarikçiyi önermektedir. 
Kullanıcıya sadece önerilere 
göre tedarikçi seçim onayı kal-
maktadır. Sonrasında ise gön-
deri ile ilgili tüm detaylar en-
tegrasyonlar sayesinde online 
olarak anında kargo firmasına 
gönderilmekte ve tüm gerekli 
evraklar oradan online alın-
makta veya sistemde otomatik 
olarak üretilmektedir. Bu ev-
raklar da yine otomatik olarak 

müşteriye iletilmektedir. Ba-
kıldığından bir iki noktadaki 
onay haricinde kullanıcıya 
hiçbir işlem düşmemektedir. 
Bu hem hız sağlamaktadır, 
hem maliyet düşürmektedir 
hem de olası hata kaynaklı ka-
yıpları yok etmektedir.

Bunun yanında sadece o-
fis içi işlemlerde otomasyon 
sağlamakla kalmıyor, kurye 
ve şoförler için hazırlanmış 
aplikasyon da sistemin hızlı 
ve hatasız işlemesine yara-
maktadır. Şoförlerin kullan-
dığı IOS ve Android tabanlı 
aplikasyonlar ile toplama ya-
pacakları gönderilerin detay-
ları adreslerini ve rotalarını 
görebilmektedirler. Ürünleri 
teslim alırken tüm evrakları 
bluetooth yardımı ile mobil 
yazıcılardan çıkartıp anın-
da paketi hazırlayabilirler. 
Ayrıca sistemde olmaktan 
gönderileri de oradan gire-
bilirler. Bunları hepsi apli-
kasyon üzerinden kolaylıkla 
yapılabilmektedir. Bakıldı-
ğından ürün ile daha temas 
etmeden teslim alınıp teslim 
edilene kadar tüm işlemler 
sistem üzerinden otomatik 

ve online şekilde anlık yapı-
labilmektedir.

Gönderi sürecinde teda-
rikçi kargo firmaları ile olan 
entegrasyon sayesinde gön-
der durum takibi de müş-
teri tarafından anlık olarak 
yapılabilmektedir Lojistik 
firması bunun için de ek bir 
efor sarf etmeden durumları 
tedarikçi firmadan otoma-
tik alabiliyor, görebiliyor ve 
müşteriye iletebiliyor.

Kısacası Select Optimus 
mikro ihracat adımlarındaki 
tüm süreçleri entegrasyon sa-
yesinde online ve anlık tam 
bir otomasyon içinde hatasız 
ve en hızlı şekilde yapılmasına 
imkan tanımaktadır.

Müşterilerinizin özellikle 
uluslararası taşımacılıkta 
artan çözüm talepleri hangi 
yönde gelişiyor?

G.G.: Pandemi sektörde 
çok şey değiştirdi. Lojistik 
sektörü açısından ele alırsak 
evlerden çalışma döneminde 
uzaktan erişim çok önemli 
oldu. O yüzden eski tekno-

lojiler işe yaramaz 
oldu veya e-
rişmek için 
ek mali-
y e t l e r 
y a p ı l -
m a s ı 
gerekti. 
Bu du-
r u m d a 
bir çok 
firma yeni 
teknolojileri ara-
maya veya buna imkan 
tanıyan programlara bak-
maya başladılar. Dolayısı ile 
bulut tabanlı yazılımlar en 
çok talep edilen çözümler-
den olmaya başladı. Bir de 
planlanmamış bir yatırım 
olduğundan minimum ma-
liyetle sahip olmak önemli 
oldu. Bundan sebep de ki-
ralık programlar yine çok 
talep edilen programlar ol-
du. Pandemi sadece prog-
ram ihtiyacını değiştirmedi. 
İnsanların tüketim şekli ve 
dolayısı ile ticaretin şekli de 
değişti. Özellikle e-ticaretin 
patlaması lojistik sektöründe 
önemli bir dönüm noktası 
oldu. Bu lojistik süreçlerini 

de değiştirdi. Dolayısı ile e-
ticaret lojistiğini yönetmekle 
ilgili yazılım talepleri de art-
tı.  Pandemide artan e-ticaret 
ile dosya sayısı çok arttı. Do-
layısı ile rutin yapılan ma-
nuel işler de arttı. Firmalar 
bunların otomatik yapılma-
sını sağlayan sistemleri talep 
etmeye başladı. Artan dosya 
sayısı ile birlikte müşteri ve 
tedarikçi arasındaki mailleş-
me ve mesajlaşma trafiği de 
hızla arttı. Bunlarda aksak-
lıklar yaşandı. Bu bilgilerin 
de bir noktadan diğer nokta-
ya anlık olarak iletilmesi çok 
önemli hale geldi.  Buraya ka-
dar sayılan tüm talepler artık 
neredeyse olmazsa olmazlar 
halini almaktadır. Optimus 
ise tam bu noktada tüm ihti-
yaçlara cevap veren çözüm o-
larak karşımıza çıkmaktadır. 
2017de yazımına başlarken 
bu ön görüler ile hazırladığı-
mız Optimus’a karşı olan ilgi 
ve satışlar Select olarak bizle-
ri de kullanan müşterileri de 
ihtiyaçların karşılanma nok-
tasında kendilerini de mutlu 

etmektedir. 
Dünyada ve 

Türkiye’de 
B i l i ş i m 

ve Lo-
j i s t i k 
s e k t ö -
r ü n ü n 
geleceği 

hakkın-
da öngö-

rüleriniz ne-
ler?

G.G.: Pandemi ile bir-
likte dijitalleşme çok daha faz-
la telaffuz edilen bir kavram 
oldu. O yüzden globalde tüm 
sektörlerdeki gibi lojistik sek-
töründe de dijitalleşme çok 
önem kazandı ve hızlanacak. 
Bir dönem bankacılık sektörü 
bu geçişi yıllar önce yapmış-
tı ve yapamayanlar rekabet 
edemedi. Benzer konu lojistik 
firmaları için de geçerli. Bu 
dönüşümü sağlayamayanlar 
rekabette geride kalacaktır. 
Ama iş sadece dijitalleşme 
değil. Dijitalleşme ile birlikte 
hizmetleri bu çerçevede iş a-
kışlarını da yenileyerek uçtan 
uca otomasyona çevirmeleri 
gerekecektir. Örneğim deniz 
taşımacılığına hatlar nasıl ar-
tık dijital ortamda fiyat verip 
lokasyonları yaptırıp eski yön-
tem iletişim ve iş yapma şekil-
lerini bıraktılar ise lojistik fir-
maları da benzer yöntemlere 
geçmek zorunda kalacaklar. 
Bu doğrultuda bir dönüşüm 
içine girecek olan firmalar 
için en önemli nokta ise kulla-
nacakları yazılımlar olacaktır. 
Artık insan gücü yerine robo-
tik süreçler ile desteklenmiş 
kendi karar verebilen Opti-
mus ve benzeri programlar 
firmaların gereksinimleri ve 
gelecekleri olacaktır. 

2021 yılı sektör ve firma o-
larak nasıl geçiyor. Select 
Bilişim’in 2022 yılına 
ilişkin beklentileri ne-
lerdir?

Ç.U.: Select olarak 
Optimus programını 
yazarken geleceğin ya-
zılımı olarak bir vizyon 
belirlemiştik. E-ticaretin 
artacağını,  dijitalleşmenin 
hızlanacağını, sistemlerin ko-
nuşarak işlerin takip edileceği-
ni zaten ön görmüş ve ona göre 
bir altyapı hazırlamıştık. Fir-
ma olarak varacağımız nokta-
ları bir zaman çizelgesine koy-
muştuk. Lojistik firmalarının 
dönüşüme vereceği önem ve 
yatırımı belli yıllara göre dağı-
lımı planlamıştık. Pandemi ise 
tüm bu süreçleri hızlandırdı ve 
geriye çekti. Bu da Optimus’un 
kullanıcı sayısında hızlı ar-
tışı getirdi. Planlarımızdan 
daha fazla kullanıcı katıldı 
Optimus’a. Bakıldığından 

2020’de yüzde 80 büyüdük. 
2021 de benzer bir büyüme 
ile devam ediyor. Fakat Select 
olarak sadece satışlar ile büyü-
müyoruz. Programlarımızın 
içeriklerini de çok hızlı şekilde 
zenginleştiriyoruz. 2021 yı-
lında Mikro ihracat yönetim 
modülünü de ürün gamımıza 
kattık. Var olan fonksiyonları-
mızı daha fazla entegrasyonlar 
ile tam otomasyona geçirdik. 

2022 yılı ise bizim açımız-
dan ayrıca önemli Robotik 
süreçler ile ilgili geniş bir ça-
lışma sürdürüyoruz ve 2022 
yılında manuel yapılmak 
zorunda kalan rutin işlerim 
neredeyse tamamını robotik 
süreçlere taşıyıp bu hizmeti 
de lojistik firmalarına verme-
ye başlayacağız. 

Ayrıca bir çok modülü 
aplikasyona taşımaya devam 
ederek yakın gelecekte tama-
men mobil cihazlar üzerin-
den kullanılan program hali-
ne geleceğiz.

Select için gelecek yıl plan-
larımız için de olan en büyük 
hedef ise globalleşmek. Şu 
anda Optimus daha 1.5 yıl-
lık bir program olması karşın 
yurtdışında bir çok müşteriye 
ulaştık. Bunlar bir pazar oluş-
turmak adına küçük adımlar 
olmuş olsa da 2022 yılında 
global firma olma yolunda 
öneli adımlarımız olarak ve 
tüm dünyada bilinir bir mar-
ka haline gelmek için hede-
fimize doğru yürüyeceğiz. 
Hedefimiz birkaç yıl içinde 
dünyada en çok kullanılan 
ilk 5 yazılımdan birisi olmak.  
2022 de bu hedefin başlangıç 
yılı olmuş olacaktır. 

Son cümle olarak belirt-
mek isteriz ki yeni ürünümüz 

Optimus’u geliştirirken ilk 
günden bugüne ekip olarak 
oluşturduğumuz tecrübeleri-
miz ile müşterilerimizin ih-
tiyaçlarını anlamak, onların 
isteklerini belirleyebilmek 
için yerinde dinleme fırsatı 
yaratan müşterilerimizin kat-
kısı büyüktür, katkılarından 
ötürü tüm değerli ekibimize 
ve müşterilerimize teşek-
kürlerimizi sunarız.  Birlikte 
büyümenin heyecanı ve mo-
tivasyonu ile daha da ilerleye-
ceğimiz günlerimiz olacaktır.

14’üncü sayfadaki haberin devamı
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ismailoğlu, Türkiye’nin Paris 
İklim Anlaşması’nı kabul et-
tiğini anımsattı. Yeşil liman 
sertifikasının gündemlerinde 
olduğunu söyleyen Karaisma-
iloğlu, havacılıkta da sıfır kar-
bona ulaşmayı hedefledikleri-
ni kaydetti. Karayollarında da 
karbon salınımı azaltmanın 
öncelikleri olduğunu söyle-
yen Karaismailoğlu, projeler-
de kullanılan yerlilik oranını 
arttırmak için çalışmalar yap-
tıklarını da ifade etti.

Üç gün süren şura boyunca 
Kovid-19 sonrasında dünya 
ölçeğinde ulaşım stratejileri-
nin ve küresel tedarik zinciri-
nin yeni standartlarını enine 
boyuna ele aldıklarını belir-
ten Karaismailoğlu, ulaşım 
koridorlarının ülkelere etkile-
rini tüm yönleriyle tartıştıkla-
rını da söyledi.

Yıldırım: “Ulaştırma veya 
haberleşme refahı artıran 

bir araçtır”
Eski Başbakan Binali Yıldı-

rım yaptığı konuşmada; Lojis-
tik, mobilite ve dijitalleşme-
nin birbiriyle bağlı olduğunu 
ve bütünlüğü ile ticaretin ve 
refahın artışına etkiler oluş-
turduğuna dikkat çekti. 

Bugün yapılan çalışmala-
rın, altyapıya bir yılda gayri 
safi milli hasılanın yüzde biri 
kadar yatırım yapıldığında 5 
yıl içinde milli gelirin 6,5’u 
kadar geriye katkı sağladığını 
gösterdiğini aktaran Yıldı-
rım, “Bakanlık ve Başbakan-
lık döneminde bir şeyi hep 
söyledim. Ulaştırma veya ha-
berleşme, her ikisi de para ka-
zandıran yatırımlar değildir. 
Amacı da para kazandırmak 
değildir, ticareti geliştirmek, 
refahı artırmak için bir araç-
tır” dedi.

“Haberleşmede Dijital 
Reform: Dijital Yollar” pa-
nelinde konuşan Ulaştırma 
ve Altyapı Bakan Yardımcısı 

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanlığınca düzenlenen, 
geleceğin ulaşım ve haberleş-
me sistemlerinin ele alındığı 
12’nci Ulaştırma ve Haberleş-
me Şurası, 6-7-8  Ekim 2021 
tarihleri arasında Atatürk 
Havalimanı C Terminali Et-
kinlik Merkezi’nde gerçekleş-
tirildi. Şura’nın açılışında, In-
ternational Transport Forum 
(ITF) Genel Sekreteri Young 
Tae KİM, Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanı Adil Karaismai-
loğlu ve eski Başbakan Binali 
Yıldırım konuştu.

3 gün süren Şura’ya, 55 ül-
keden 13 bakan katıldı. 105 
firmanın yer aldığı Şura’ya, 
20 bin katılımcı ilgi gösterdi. 
Ana oturumda 46, sektör top-
lantılarında 15, Transport-
tech Salonu’nda 12 konuşma-
cı, alanındaki son gelişmeleri 
değerlendirdi.

Dünyada ve Türkiye’de 
ulaştırma sektörünün mev-
cut durumu ve dinamikleri, 
sektörlerin geleceğe yönelik 
planlarının, öngörülerinin, 
hedeflerinin ve politikaları-
nın konuşulduğu etkinlikte 
sektör çalışma gruplarının, 
vizyon kurulunun ve akade-
mik danışmanların katkılarıy-
la Türkiye Ulaştırma Politika-
sı Strateji Belgesi, Karayolu, 
Denizyolu, Demiryolu, Ha-
vayolu ve Haberleşme Sektör 
Öngörü Raporları ile Lojistik, 
Dijitalleşme, Mobilite Vizyon 
Raporları hazırlandı. 

“Geleceğin ulaşım ve ha-
berleşme sistemlerinin” ma-
saya yatırıldığı panellerde, 
gelecekte kullanılacak tekno-
lojilerin hem çevreci hem de 
yerli ve milli olması gerektiği 
vurgulandı.

Salgınla birlikte dünyada 
ulaştırma adına “dijitalleşme, 
karbonsuzlaştırma, evrensel 
erişim, bağlantı-güvenlik ve 
sağlık” temalarının ön plana 
çıktığını belirten Genel Sek-

reter Kim, “Şu an Avrupa’nın 
ötesine geçiyoruz, üyelerimi-
zin 44’ü Avrupalı ülkeler fakat 
daha farklı ülkelerden katılım 
sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü 
ulaşım bir bölgenin konusu 
değil, küresel bir konudur. 
Finans sektörü ile ulaşım 
sektörünü kombine etmeye 
çalışıyoruz. Türkiye, Asya ve 
Avrupa’yı birbirine bağlayan 
çok önemli bir konuma sahip. 
Eğer bir coğrafyada ulaşımdan 
konuşacaksak, salgın sonrası e-
konomileri nasıl canlandıraca-
ğımıza odaklanmalıyız. Bu da 
birçok sektörle birlikte hareket 
etmeyi gerektiriyor” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Adil Karaismailoğlu 
ise ulaştırma ve haberleşme 
sektöründeki yatırımlara ve 
hedeflere dikkat çekerek, eri-
şilebilirliği merkeze alan, ve-
rimli, sürdürülebilir, akıllı ve 
entegre hareketliliği sağlamak 
için çalışmalara hız kesme-
den devam ettiklerini belirtti. 
Kaismailoğlu, “Bütünsel kal-
kınmayı sağlayacak ekonomi 
ve ulaşım koridorlarının ge-
lişimi ve ülkelere etkisi gibi 
önemli konularda sektördeki 
işbirliği fırsatlarını, bölgesel 
sorunları ve çözüm önerileri-
ni ortaya koyacağız. Geleceğe 
yönelik fırsatları belirleyece-
ğiz ve iş birliği olanaklarımızı 
masaya yatıracağız” açıklama-
sında bulundu.

Karaismailoğlu: 
“Havacılıkta sıfır karbona 

ulaşmayı hedefledik”
Gerçekleştirilen Şurayı de-

ğerlendiren Karaismailoğlu, 
5 sektör için 474 hedefin be-
lirlendiğini açıkladı. Çevreci-
liğin önemine değinen Kara-

Çevreyi korumak için atı-
lan her adımın arkasındayız. 
Bakanlık olarak yaptığımız 
tüm projelerde bu yer alıyor. 
Otoyollar, limanlar, altyapılar 
hepsinde bu geçerli. Emisyon 
azaltımı ve çevreci uygulama-
lar büyük önem taşıyor. Dün-
ya da, AB de çalışma yapıyor 
bu konuda. Avrupa’da karbon 
düzenlemesi yapılıyor. Yeşil 
Mutabakat ile ilgili dönüşüm-
lere karşın bizler de şimdiden 
hazırlık yapmalı ve uygulama-
ya geçmeliyiz.”

 Ayözen: “Kentleşme 
mobilite artışını ikiye 

katladı”
 Ulaştırma ve Altyapı Ba-

kanlığı Strateji Geliştirme 
Başkanı Dr. Yunus Emre 
Ayözen, dünyada nüfus artı-
şı ve kentleşmenin arttığını, 
bunun da mobilite artışını i-
kiye katladığını belirtti. Paris 
Anlaşması’na göre 2053 yı-

lında sıfır emisyon hedefiyle 
gerçekleştirilen planlamada 
da özellikle buna uygun bir 
ulaşım ağının ortaya koyul-
ması gerektiğini vurgulayan 
Ayözen, “Bu emisyona yüz-
de 16.2 ile ulaşım sektörü 
etki ediyor. Bunu azaltıcı 
birtakım adımlar atmamız 
lazım. Elektrikli araçların 
satışları artıyor. Sürdürü-
lebilir kalkınma hedefleri 
de bunları öngörüyor. Öte 
yandan şehir daha kompakt, 
daha mobilite ile ulaşılabilir 
hale gelecek. Buna ayak uy-
durmamız gerekiyor. Micro 
mobilite araçlarının da arta-
rak 2024’te 4.6 milyona ula-
şacağını söylüyorlar. Yolların 
sonuna ve başına bir micro-
bilite araçları koyulduğunda 
bu tür kullanımların 1.5- 2 
kat arttığını gösteriyor çalış-
malar. Biz de bunları çalışı-
yoruz” dedi.

Ömer, Fatih Sayan, “Tek bir 
uygulama platformunu tek 
seçenek olarak kabul etmek 
ve seçenek üretmemek kriz 
dönemlerinde ağır neticeler 
doğurabilir. Dolayısıyla seçe-
nekleri çoğaltmak ve özellikle 
yerli, milli uygulamalara hız 
vermek gerekiyor” dedi.

Dursun: “Emisyon azaltımı 
ve çevreci uygulamalar 
büyük önem taşıyor”

Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kan Yardımcısı Selim Dur-
sun, “Sürdürülebilir Lojistik-
te İnovasyon, Yeni Trendler 
ve Yeşil Lojistik Uygulamala-
rı” panelinde konuştu; yeşil 
lojistik uygulamalarına dik-
kati çekti. Bakanlığın yürüt-
tüğü çalışmalardan örnek 
veren Dursun, şunları kaydet-
ti: “Bu konularda Bakanlık 
olarak yürüttüğümüz ya da 
yapacağımız birçok çalışma 
var. Çevreci uygulamalar ya-
pan firmalara belge verecek, 
ödüllendirmeler yapacağız. 

Ulaşımda Öncelikli Hedef
Karbon Salınımını Azaltmak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu

12’nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda, gelecek fırsatları ve yeni yol haritası belirlendi. 
Paris İklim Anlaşması’nın Türkiye tarafından kabul edildiğini kaydeden Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu, çevreci ve yerli yatırımların gelecekte öne çıkacağını söyledi. 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Er-
doğan, Atatürk Havalimanı’nda düzenle-
nen 12’nci Ulaştırma ve Haberleşme Şura-
sı’ndaki konuşmasında, “Önümüzdeki yıl 
milli elektrikli lokomotifimizin üretimine 
başlıyoruz” dedi.

Erdoğan, bu güzel gelişmeleri demir 
yolu endüstrisinde yaptıkları yatırımlarla 
bir adım daha öteye taşıdıklarını vurgu-
layarak, “Raylı sistem araçları üreten fir-
malarımızı tek bir çatı altında toplayarak 
önemli bir atılım yaptık. Milli elektrikli 
tren setimizi geliştirdik. Önümüzdeki yıl 
milli elektrikli lokomotifimizin üretimine 
başlıyoruz. Hızlı tren tasarımını tamamla-
dık, prototip üretimi safhasındayız. Aynı 
şekilde metro, banliyö, tramvayda da üre-
tebilecek hale gelmek üzereyiz.” dedi.

Türkiye’nin en büyük atılımları yaptığı 
alanlardan birinin de hava yolu taşımacılı-
ğı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözle-
rini şöyle sürdürdü: “Bulunduğu coğrafya 
itibarıyla doğunun ve batının, kuzeyin ve 
güneyin yani insan ve yük taşımacılığının 
en yoğun olduğu hatların merkezinde 
yer alan Türkiye’yi potansiyeline uygun 
bir havayolu altyapısına kavuşturduk. 
Yaklaşık 3 yıldır hizmette olan İstanbul 

Havalimanı’mız dünyanın en iyileri ara-
sında ikinci sırada, Avrupa’da en yoğun 
havalimanı sıralamasında ilk sırada yer 
alıyor. Türk Hava Yolları da dünyanın en 
iyi hava yolu şirketleri arasındaki yerini 
sürekli yükselterek zirveye oynuyor. Hava 
ulaşımındaki yatırımlarımız ve elde ettiği-
miz başarılarla hem ülke içinde hem dün-
yada erişmedik yer bırakmama hedefimize 
büyük ölçüde yaklaştık.”

Bunun yanında dünya ticaretinin yüz-
de 90’ını üstlenen deniz yolu ulaşımını 
da ihmal etmediklerini aktaran Erdoğan, 
Türkiye’nin dış ticareti içinde denizyolunun 
payını 4 kat artırdıklarını, sadece bu yılın 
ilk 7 ayında denizyolu ile yapılan dış ticare-
tin 158 milyar doları bulduğunu kaydetti.

Erdoğan, Filyos Limanı, Rize İyidere 
Lojistik Limanı, Çandarlı Limanı, Mersin 
Limanı’nın genişletilmesi gibi projelerle 
deniz yolu ulaşımının ticaretteki payını 
daha da artırmanın gayreti içinde oldukla-
rını ifade etti.

“MILLI ELEKTRIKLI 
LOKOMOTIFIMIZIN
ÜRETIMINE
BAŞLIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Önümüzdeki dönemde, 
Gothenburg’un tamamen kı-
yı gücü ile faaliyet gösterme-
sini bekliyoruz.

-Belirli rotalarda, çevre 
dostu Amonyak ve Metanol 
yakıtları için testler yapıyo-
ruz. (Esbjerg - Immingham)”

Barcolana Deniz Zirvesi, 
katılımcı şirketlerin sürdürü-
lebilirlik politikalarını yön-
lendiren siyasi, ekonomik ve 
sosyal nitelikli bir zirve ola-
rak düzenleniyor. Etkinlik bu 
yıl gerçekleştirilen oturumlar, 
Akdeniz’in sağlığı ile ilgili 
konu ele aldı ve Akdeniz’i ko-
rumak için harekete geçme-
nin önemini vurguladı.

Mersin-Trieste hattına
3’üncü gemiyi ekledi

DFDS Akdeniz İş Birimi, 7 
Ekim 2021 tarihinden itiba-
ren Mersin-Trieste hattındaki 
3’üncü gemisini müşterile-
rinin ve bölge ihracatçısının 
hizmetine sunarken, liman 
kenti Mersin’deki faaliyetleri-

DFDS Akdeniz İş Birimi, 
Trieste’de gerçekleştirilen 
“Barcolana Deniz Zirvesi” 
(The Barcolana Sea Summit) 
kapsamında sürdürülebilir-
lik hedeflerini ve bu yöndeki 
çalışmalarını paylaştı. Etkin-
lik, Akdeniz’deki mevcut de-
nizciliğin durumunu ve onu 
korumaya yönelik yenilikçi, 
sürdürülebilir ve entegre po-
litikaları ele aldı.

DFDS, şirketin yeşil lo-
jistik ile ilgili hedeflerini ve 
planlarını sundu. 2050 yılına 
kadar iklim açısından nötr 
olmak ve 2030 yılına kadar 
feribot ve kamyonlardan kay-
naklanan CO2 emisyonlarını 
yüzde 45 azaltmak yönünde-
ki genel hedeflerini açıkladı. 
Şirket, 2020’de karbon emis-
yonlarının azaltılması konu-
sundaki hedeflerinin yüzde 
50’sine ulaştıklarını paylaştı. 

Zirvede, 7 Ekim 2021 ta-
rihinde “Sürdürülebilirliğe 
Giden Yol” (The Route To-
wards Sustainability) başlık-
lı panelde konuşan DFDS 
Akdeniz İş Birimi Başkanı 
Lars Hoffmann şunları söy-
ledi: “DFDS olarak lojistikte 
daha iyi ve sürdürülebilir bir 
gelecek için alternatif çevre 
dostu çözümler üretmeye 

kararlıyız. Elle tutular örnek 
vermek gerekirse, son dö-
nemde hayata geçirdiğimiz 
girişimlerimiz şunlardır:

-Bugün Trieste liman ter-
minalimiz sayesinde, Türkiye 
ve Avrupa arasındaki tüm yük 
hacimlerinin yaklaşık yüzde 
50’sini demiryolu ile taşıyoruz.

-Karayolu taşımacılığımı-
zı sürdürülebilir kılmak için 
Volvo Trucks ile ortak bir 
proje hayata geçirdik. Proje 
kapsamında sipariş ettiğimiz 
100 adet tamamen elektrikli 
kamyonlardan bir kısmı hali 
hazırda Gothenburg’da çalışır 
durumdadır. 

-İlk yeşil gemimizi, en geç 
2025’te suya indirme hedefi-
miz var.

-Yalnızca sürdürülebilir ya-
kıtlar ve ilgili gelecek projeler 
üzerine çalışan Sürdürülebilir 
Filo Projeleri’ni kurduk.

-Birçok limanla iş birliği 
içinde gemilerimiz için kıyı 
gücü çözümleri geliştirdik. 

ile hizmet veren DFDS Ak-
deniz İş Birimi, Mersin-Tri-
este hattında 3’üncü gemisini 
müşterilerinin ve dolayısıyla 
bölge ihracatçısının hizmeti-
ne sundu. Sağlanan frekans ve 
kapasite ile ihracatçı ve itha-
latçılar, artan gemi kontenja-
nının yanı sıra kısalan transit 
süreleri sayesinde artık çok 
daha fazla yük taşıma potan-
siyeline sahipler. 

DFDS Akdeniz İş Birimi 
Başkanı Lars Hoffmann etkin-
likte şöyle konuştu: “DFDS 
olarak bölge için oldukça 
faydalı olacağını ve Türkiye 

ekonomisine katkıda buluna-
cağını ön gördüğümüz 3’üncü 
gemi yatırımımızı bütün pay-
daşlarımız ile bizzat Mersin’de 
bir etkinlikte buluşarak pay-
laşmak istedik. 3’üncü ge-
mi hizmetimizi Türkiye’nin 
ihracatında büyük payı olan 
bölge ihracatçısının hizmetine 
sunmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz. Bunun yanı sıra 
Mersin’deki operasyonların 
daha etkin olması için acente 
ofisimiz, roll trailer yatırımla-
rımızla bölgeye yönelik çalış-
malarımızı daha üst seviyeye 
taşımaya devam ediyoruz.”

ni, Mersin ve Trieste (İtalya) 
hatları arasında gerçekleştiri-
len seferler ile ilgili yenilikleri 
ve hedeflerini iş dünyası lider-
leri ve iş ortakları ile bir araya 
gelerek paylaştı. 

DFDS’in Türkiye’de 
faaliyet gösteren şirketi 
DFDS Akdeniz İş Birimi, 
DFDS Akdeniz İş Birimi 
Başkanı Lars Hoffmann 
ve DFDS Akdeniz İş Biri-
mi Başkan Yardımcısı Fuat 
Pamukçu’nun ev sahipliğin-
de,  iş dünyası temsilcileri ve 
iş ortakları ile buluştu. 

DFDS Akdeniz İş Birimi 
etkinlikte, Akdeniz coğraf-
yasının ve Türkiye’nin en 
önemli limanlarından biri 
olan liman kenti Mersin’de-
ki faaliyetlerini, Mersin ve 
Trieste (İtalya) hatları ara-
sında gerçekleştirilen sefer-
ler ile ilgili gelişmeleri ve 
hedeflerini paylaştı. 

Mersin-Trieste hattında 
2009 yılından bugüne 2 gemi 

DFDS 2050 Sürdürülebilirlik Hedeflerini Paylaştı

DFDS Akdeniz İş Birimi 
Başkanı Lars Hoffmann

DENIZCILIK ve 
lojistik alanlarında 
Avrupa’nın öncü firma-
sı Danimarkalı DFDS, 
22-23 Eylül tarihlerinde 
Amsterdam’da gerçek-
leştirilen Avrupa Feribot 
Denizcilik Zirvesi’nde 
dev RO-RO gemisi ile 
uluslararası büyük ödü-
lün sahibi oldu. 

Avrupa’da denizcilik 
sektörünün ve endüstri 
liderlerinin ihtiyaçları-
nı karşılamaya yönelik 
bir buluşma olarak ger-

çekleştirilen ve prestijli 
bir feribot ve taşımacı-
lık konferansı konsepti 
olarak tanınan zirvede 
Ocak 2019 ile Ocak 
2021 tarihleri arasında 
filosuna altı gemi ekle-
yen DFDS; mega RO-
RO  gemisindeki üstün 
özelliklerle “2020 Yılın 
RO-RO Gemisi” ödülü-
nün sahibi oldu. Ödül, 
zirvenin organizatörleri 
Bo-Lennart Thorbjörn-
sson ve Frans Baud tara-
fından verildi.

DFDS’NIN DEV RO–RO 
GEMISINE ÖDÜL

seti sunmamızı sağlayacak. DP 
World, iç lojistik, limanlar ve 
terminaller genelinde altyapı-
dan yararlanarak, Asya, Orta 
Doğu ve Afrika gibi hızla bü-
yüyen ticaret yollarında verim-
liliği arttırmayı ve gelişmiş bir 
bağlantı sağlamayı hedefliyor.”

DP World’ten iki milyar 
dolarlık iki satın alma

DP World, iki yeni satın 
alma ile gücünü bir adım da-
ha öteye taşıdı. Dp World, 
Güney Afrikalı lojistik şir-
keti Imperial Logistics’i ve 

Sulayem sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Bu önemli büyüme 
bir kez daha doğru lokasyon-
larda olduğumuzu ve yükün 
çıktığı yer ve varış noktasına 
odaklanmanın büyüme ve 
dayanıklılıkta doğru dengeyi 
sağlamaya devam edeceğimizi 
gösteriyor. Kısa süre önce du-
yurulan Imperial Logistics ve 
Syncreon satın almalarımız, 
yüksek büyüme ve pazarlarda 
katma değerli yetenekler ge-
tiriyor ve bu da bize daha iyi 
bir tedarik zinciri çözümleri 

DP World, 30 Haziran’da so-
na eren dönemde karın geçen 
yılki 313 milyon dolardan 475 
milyon dolara yükseldiğini 
açıkladı. Gelirlerin bir önceki 
yılki 4 milyar dolar seviyesin-
den yüzde 21 artarak 4.95 mil-
yar dolara yükseldiği belirtildi. 

DP World Grup Başkanı 
ve CEO’su Sultan Ahmed Bin 
Sulayem, “Genel olarak, kısa 
vadeli görünüm olumlu olma-
ya devam ediyor ve Kovid-19 
salgını ve jeopolitik belirsizli-
ğin küresel ekonomik topar-
lanmayı bir kez daha bozabi-
leceğinin farkında olsak da, 
endüstrinin orta ve uzun vade-
li temelleri konusunda olumlu 
olmaya devam ediyoruz” dedi.

Syncreon Holdings’i 2 mil-
yar 90 milyon dolar yatırımla 
bünyesine kattı. Bu iki satın 
almayla birlikte DP World, 
lojistik operasyonlarını çe-
şitlendirmede bir adım daha 
atmış oldu.

Güney Afrikalı lojistik 
şirketi Imperial Logistics’i 
hisse fiyatı üzerinden yüzde 
39.5’lik bir primle yaklaşık 
890 milyon dolara alan fir-
ma, ekonomik bölgelerinin 
ve terminallerinin altyapısını 
Afrika’da genişletecek.

Imperial Logistics, 25 ül-
kede faaliyeti bulunan firma, 
tüketici ürünleri, sağlık, oto-
motiv, kimya ve sanayi gibi 
hızla büyüyen alanlarda yer 
alıyor. Satın almanın ardın-
dan, Afrika’nın iç lojistiği, 
limanlar ve terminaller, eko-
nomik bölgeler ve deniz lojis-
tik ağları da güçlenecek. DP 
World’ten yapılan açıklama-
da “DP World, hızla büyüyen 
ticaret yollarında dünyanın 

geri kalanıyla Afrikalı üre-
ticiler arasındaki bağlantıyı 
geliştirmeyi hedefliyor” de-
ğerlendirmesinde bulunuldu.

Tedarik zinciri çözüm-
leri sağlayıcısı Syncreon 
Holdings’i de 1.2 milyar do-
larlık bir yatırımla satın alan 
DP World, yatırımın bu yılın 
ikinci yarısında tamamlanma-
sının beklendiğini ve finans-
manın da mevcut kaynaklar-
dan karşılanacağını açıkladı. 

DP World’ün 2021 Gelirleri Yüzde 21 Arttı
DP World, tüketimdeki hızlı artış ve koronavirüs pandemisi sonrası 
küresel ticarette yaşanan toparlanmayla birlikte 2021’in ilk yarısında 
karını yüzde 52 artırdı. 

Birinci sayfadaki haberin devamı

DFDS Akdeniz İş Birimi, 6-9 Ekim tarihleri arasında Trieste’de gerçek-
leştirilen ve deniz taşımacılığı sektörünün liderlerinin buluştuğu “Bar-
colana Deniz Zirvesi” (The Barcolana Sea Summit) kapsamında sürdü-
rülebilirlik hedeflerini açıkladı. Zirvede panellerde, liman şehirlerinin 
geleceği ve sektörde “sürdürülebilirlik” konuları tartışıldı. 
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TURKISH Cargo, Türkiye ve dün-
yada nükleer tıp alanında,kanser has-
talarının yüksek kalitede tanı ve te-
davi ürünlerine, kesintisiz bir şekilde 
ulaşmasında öncü rol oynuyor. Tur-
kish Cargo, Almanya, Kolombiya, 
Hindistan, Cezayir ve Tayvan başta 
olmak üzere dünyanın dört bir yanı-
nakanser ve tümör tedavisinde kulla-
nılan radyoaktif kanser tanı ilaçlarını 
taşıyor. Sağlık taşımacılığında yüzde 
8 pazar payına sahip olan milli mar-
ka, Eczacıbaşı-Monrol şirketi tara-
fından gece saatlerinde üretilen ve 
yarı ömrü olan radyoaktif ilaçları, 
hızlı ve güvenli bir şekilde taşıyarak 
kanser hastalarına umut oluyor. 

Eczacıbaşı-Monrol Nükleer 
Ürünler Genel Müdürü Aydın Kü-
çük; “Eczacıbaşı-Monrol olarak 
misyonumuz; yaşamsal hastalıkların 
tanı ve tedavisinde öncü ve yenilikçi 
yaklaşımlarla insan hayatına değer 
katmaktır.  Türkiye’nin ilk radyo-
farmasötik üreticisi ve 50’den fazla 
ülkeye ihracat yapan bir kuruluş 
olarak, kanser tedavisinde nükleer 
tıp ilaç üreticileri arasında dünyada 
sayılı kuruluşlar arasında yer alıyo-
ruz. Tüm bu başarılarımızı güçlü 
lojistik operasyonumuz sayesinde, 
Avrupa’dan Afrika’ya, Amerika’dan 
Uzakdoğu’ya, dünyanın dört bir ya-
nındaki hastalara ulaştırabiliyoruz. 
Bu kapsamda hızı, operasyon kalite-
si, geniş ulaşım ağı ile Turkish Car-
go, 1995 yılından bu yana en büyük 
destekçimizdir” dedi.

Turkish Cargo, üreticiye sundu-
ğu imkânlarla Türkiye’de yerli üre-
ticiler tarafından üretilen medikal 
ürünlerin planlanandan daha kısa 
sürede hastalara teslim edilmesine 
ve ihracatçıların yeni ülkelere açıl-
masına önemli katkı sağlıyor. Geniş 
uçuş ağıyla ihracatçı taleplerine de 
rahatlıkla cevap veren Turkish Car-
go, ülke ekonomisine katkısını ih-
racatçıya özel indirimlerini ve kam-
panyalarını artırarak sürdürüyor. 

30 yıllık deneyimi ile insan
hayatına dokunuyor

Turkish Cargo, ilaç ve ilaç ürünle-
ri taşımalarında operasyon kalitesi, 
özel taşıma yöntemleri ve alanında 
uzman ekipleriyle dünyanın 300’den 
fazla noktasına sağlık taşımaya de-
vam ediyor. Gerekli alt yapıya sahip 
özel sıcaklık kontrolü yapılan odalar-
da depolanan ilaçlar, uzman ekipler 
tarafından muhafaza ediliyor. Ayrıca 
IATA CEIV (Bağımsız Denetleyi-
ciler için Mükemmellik Merkezi) 
Pharma sertifikasına sahip olan Tur-
kish Cargo, ilaç ve aşı taşımalarında 
küresel standartlarda tasarladığı ‘TK 
Pharma’ ürünü ile en ideal şartlarda 
soğuk zinciri koruyor. İlaç üretici-
leri, nakliye şirketleri, havaalanları, 
yer hizmetleri ve ülke otoriteleri ile 
görüşmelerini sürdüren başarılı mar-
ka, ultra dondurulmuş aralıkta olan 
(-70° C) taşımalarda kuru buz gibi 

özel soğutulmuş kaplar ve araçlar 
kullanılarak, ilaç ve aşı üreticilerinin 
gereksinimlerini karşılayabiliyor.

Dünyanın herhangi bir ülkesin-
den gelen ithalat ve ihracat talebine 
rahatlıkla karşılık verebilen Turkish 
Cargo, “Ülkemizin Emeğini #Gu-
rurlaTaşıyoruz” projesi kapsamında 
yayınladığı tanıtım filmleri ile ülke-
miz ihracatçılarıyla olan işbirliğini 

anlatan Gülbirlik tanıtım filmi ve 
Türkiye’nin sağlık ihracatının konu 
edildiği Eczacıbaşı-Monrol filmi 
yer alıyor. Milli marka, gelecek dö-

nemde Türkiye’nin kültür, teknoloji, 
sanayi alanındaki ihracatını anlatan 
tanıtım filmleriyle her alandaki ihra-
cat iş birliğini anlatmayı hedefliyor.

anlatıyor. Milli marka, geçtiğimiz yıl 
başlattığı tanıtım filmleri projesi ile 
ülke ihracatçısına sağladığı benzer-
siz pazar erişimi imkânlarının aza-
mi ölçüde değerlendirilmesi, hava 
kargonun efektif, yerinde ve makul 
fiyatlamalarla kullanılacağının daha 
yakından anlatılmasını amaçlıyor. 
Projenin ilk aşamasında Türk gül 
ürünlerinin hava kargo yolculuğunu 

Turkish Cargo Türkiye’nin 
İlaç İhracatına Katkı Sağlıyor
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macılığında yaşanan yüzde 36 
artışın etkisiyle bir önceki yıla 
göre toplamda yüzde 2 artış 
ile 2020 yılı yük taşımalarımı-
zı 29,9 milyon tona çıkardık. 
Bu yıl ise yük taşımalarımızda 
yüzde 5 artış sağlayarak 31,5 
milyon ton taşımayı bekliyo-
ruz. 2024 yılında ise yük ta-
şımalarımızı 33 milyon tona 
çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Pezük,  Kovid-19 pande-
misi nedeniyle demiryolla-
rında yaşanan dönüşümü an-
latırken temassız taşımacılık 
ve dijitalleşme ile pandemi 
döneminde demiryollarına 
ilginin arttığını ve yapılan 
yatırımlarla lojistikte demir-
yolunun daha da ön plana çı-
kacağına vurgu yaptı.

Yatırımların devam ettiğini 
ve artan yatırımlarla hedefle-
rinin daha yüksek olduğunu 
da belirten TCDD Taşıma-
cılık Genel Müdürü Pezük: 
“Demiryolu altyapımızı, 
lojistik merkezleri ve iltisak 

hatları dahil olmak üzere Lo-
jistik Master Plan hedeflerine 
uygun hale getirmek için ilgili 
kurumlarımızla çalışıyoruz. 
Limanları, OSB’leri, lojistik 
merkezleri, büyük fabrika ve 
üretim merkezlerini iltisak 
hatları ile demiryolu ağına 
bağlıyoruz. İltisak hatlarının 
sayısını artırarak blok tren iş-
letmeciliğini artırmak istiyo-
ruz. 12 adet Lojistik merkez 
sayısını yapım ve proje çalış-
ması devam edenlerle birlik-
te 26’ya çıkarıyoruz. Lojistik 
merkezlerin doğru ve verimli 
kullanılması ile ilgili işletme 
modelleri üzerinde Bakan-
lığımızla birlikte koordineli 
olarak çalışılıyoruz” dedi.

Uluslararası yük taşımacı-
lığı, BTK ve Orta Koridor’da 
kıtaları birleştirdiklerine vur-
gu yapan Pezük: “Türkiye’mi-
zin sahip olduğu jeopolitik 
konum ve dünya ülkeleriyle 
geliştirdiği dostane ilişkiler 

12’NCI Ulaştırma ve Ha-
berleşme Şurası’nda Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet De-
miryolları (TCDD) sektör 
temsilcileri ile bir araya geldi. 
Çamlıca Sektör Salonu’nda 
düzenlenen toplantılarda De-
miryolu Altyapısında Dijital-
leşme, Demiryolu ve Çevre, 
Demiryollarında Emniyet ve 
Güvenlik, Uluslararası Ta-
şıma Koridorları ve Lojistik 
konuları masaya yatırıldı.

Şura’nın ikinci gününde 
gerçekleşen “Demiryolu Sek-
tör Oturumu”nda TCDD 
Taşımacılık Genel Müdürü 
Hasan Pezük, TCDD Genel 
Müdürü Metin Akbaş, TÜ-
RASAŞ Genel Müdürü Mus-
tafa Metin Yazar ve AYGM 
Genel Müdürü Yalçın Eyigün 
konuşma yaptı.

TCDD Genel Müdürü 
Metin Akbaş’ın sunumuyla 
başlayan oturumda demiryol-
larının dünü, bugünü ve gele-
ceği anlatıldı.
Akbaş: “Demiryolu sektörü 

her geçen gün artarak 
büyümektedir”

Akbaş: “Demiryolu sektö-
rünün paydaşları olarak bu 
oturumda birbirimizin yolu-
nu aydınlatarak hayırlı ve gü-
zel sonuçlar elde edeceğimizi 
umuyorum. Hepinizin bildiği 
gibi, hareketliliğin, hızın ve 
dakikliğin çok önemli olduğu 
günümüz dünyasında, emni-
yetli, güvenilir, hızlı ve çevre 
dostu bir ulaştırma sistemi 
olan demiryolu sektörü her 
geçen gün artarak büyümek-
tedir. Sürdürülebilir ekono-
mik büyümeye katkısı olan 
demiryolu sektörümüzde, ö-
zellikle kent içi raylı sistemler 
ve yüksek hızlı tren işletmeci-
liğine yönelik yatırımlar arta-
rak devam etmektedir.” dedi.

Akbaş konuşması boyunca 
demiryollarında dijitalleşme, 
demiryolu ve çevre, demiryol-
larında emniyet ve güvenlik, 
uluslararası taşıma koridorları 
ve lojistik konularına değindi.

Akbaş’ın sunumunun 
ardından konuşma yapan 
AYGM Genel Müdürü Yal-

çın Eyigün demiryollarında 
dünya çapında 12’nci sırada 
olduğumuzu ancak ilk 4 ül-
kenin Amerika, Çin, Japonya 
ve Hindistan olduğunu ve bu 
ülkelerin yüz ölçümleri bakı-
mından Türkiye’nin yarışa-
bileceği ülkeler konumunda 
olmadığını vurguladı. Artan 
demiryolu yatırımlarıyla 
birlikte ülkemizin diğer de-
miryolu taşımacılığı yapan 
ülkeler içinde üst sıralara ta-
şınmasının kaçınılmaz oldu-
ğunu da sözlerine ekledi.

Pezük: “2024 yılında ise 
yük taşımalarımızı 

33 milyon tona çıkarmayı 
hedefliyoruz”

TCDD Taşımacılık Genel 
Müdürü Hasan Pezük yaptı-
ğı konuşmada, “Demiryolu 
yolcu taşımacılığı alanında 
yüksek hızlı trenler, kent 
içi banliyö trenleri ve kon-
vansiyonel ana hat ve bölgesel 
trenlerle 2019 yılında toplam 
164,5 milyon yolcu taşıdık. 
2024 yılında ise özellikle 
Marmaray’da 182,5 milyon, 
YHT’de 16,7 milyon ve kon-
vansiyonel trenlerde de 21 
milyon yolcu taşıyarak toplam 
yolcuda 237 milyona ulaşmayı 
hedeflemekteyiz. Diğer taraf-
tan, 2019 yılında 29,3 milyon 
ton yük taşıdık. Geçen yıl 
özellikle uluslararası yük taşı-

sonucu ülkemiz birçok ulus-
lararası koridorun geçiş mer-
kezinde yer almaktadır. 

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) 
demiryolu hattının 2017 
yılında açılması, Gürcistan, 
Azerbaycan, Rusya ve Orta 
Asya Türk Cumhuriyetlerine 
olan taşımalarımıza önemli o-
ranlarda ivme kazandırmıştır.

Tarihi İpek Yolu’nun ye-
niden canlandırılması adına 
hayata geçirilen Orta Kori-
dor (Trans-Hazar Doğu Batı 
Orta Koridoru), Türkiye’den 
başlayarak Kafkaslar böl-
gesine, buradan da Hazar 
Denizi’ni aşarak Türkme-
nistan ve Kazakistan’ı taki-
ben Orta Asya ve Çin Halk 
Cumhuriyeti’ne ulaşmaktadır.

Trans-Hazar Uluslararası 
Taşıma Güzergâhının geliştiril-
mesine yönelik kurulan TITR 
Uluslararası Birliğin daimi 
üyesi olan Kuruluşumuz, Orta 
Koridor’un etkin ve verimli ha-
le gelmesi için büyük bir çaba 
göstermektedir. Çin-Türkiye-
Avrupa hattında başlayan taşı-
maların gelecekte giderek arta-
cağı öngörülmektedir. 

Trans-Hazar güzergahı ile 
Çin’den Avrupa’ya kesintisiz 
bir ulaşım ağı oluşturulmuş 
bu sayede Denizyolu ile 45-60 
günde giden yüklerin Çin’den 
Türkiye’ye yaklaşık 8 bin 700 
km’lik bir güzergahta 14 gün 
gibi bir sürede taşınması müm-
kün hale gelmiştir. TCDD Ta-
şımacılık Genel Müdürlüğü o-
larak, verimliliğimizi artırarak 
ve demiryolu taşımalarımızla 
sağlayacağımız avantajlarla ih-
racatçımızın ve sanayicimizin 
rekabet ortamlarına katkıda 
bulunmaya devam edeceğiz.” 
şeklinde konuştu.
Yazar: “2022 senesinde 160 

kilometre hıza ulaşabilen 
hızlı trenin seri üretimine 

geçilecek”
TÜRASAŞ Genel Mü-

dürü Mustafa Metin Yazar 
ise millileşmeye vurgu yaptı. 
Yazar tramvaydan hızlı trene, 
metrodan yüksek hızlı trene 
birçok raylı sistem araçlarının 
ülkemizde üretilerek yerli ve 
milli teknolojilerin kullanı-
mının çok yakında olduğu 
söyledi. 2022 senesinde 160 
kilometre hıza ulaşabilen 
hızlı trenin seri üretimine 
geçileceği ve yerli ve milli tek-
nolojilerin kullanım alanının 
artacağını belirtti.

Oturum sektör hedefleri-
nin oylamaya sunulması ve 
katılımcı değerlendirmeleriy-
le son buldu.

Demiryolu Yük Taşımacığında
2024 Hedefi 33 Milyon Ton

TCDD Genel Müdürü 
Metin Akbaş

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük 
Kovid-19 pandemisi nedeniyle, temassız taşı-
macılık ve dijitalleşme ile pandemi dönemin-
de demiryollarına ilginin arttığını ve yapılan 
yatırımlarla lojistikte demiryolunun daha da 
ön plana çıkacağını kaydetti. 

ULAŞTIRMA ve Ha-
berleşme Şurası’nın ikin-
ci gününde Kırgız Temir 
Jolu Ulusal Şirketiyle ile 
TCDD Taşımacılık AŞ 
arasında protokol imza-
landı.

Kırgız Temir Jolu UŞ 
Genel Müdür Yardımcı-
sı Abdes Anarbekov ile 
TCDD Taşımacılık AŞ 
Genel Müdür Yardımcı-
sı Çetin Altun arasında 
imzalanan protokolün 
gündemi, iki demiryolu 
şirketi arasında işbirliğin 
gelişimi, pekiştirilme-
si, Kırgız Cumhuriyeti 
üzerinden transit Çin-
Türkiye yönünde ve çok 
modlu koridor Kaşgar-
Oş-Andican boyunca 
multimodal konteyner 

taşımacılığının geliştiril-
mesi ve TCDD Taşıma-
cılık tarafından Kırgız 
Demiryolları personel-
lerinin eğitimi ve meslek 
gelişimi açısından Kırgız 
Temir Yolu UŞ işletmesi-
ne katkı sağlaması oldu.

İmza töreninin ar-
dından birbirine hediye 
takdim eden iki genel 
müdür yardımcısı işbir-
liklerinin devamını di-
lediklerini söylerken 
Kırgız Temir Jolu UŞ 
Genel Müdür Yardımcısı 
Abdes Anarbekov böyle 
büyük bir organizasyo-
na davet edilmelerinden 
dolayı duydukları mem-
nuniyeti dile getirerek 
TCDD Taşımacılık 
AŞ’ye teşekkür etti.

Kırgız Temir Jolu
Ulusal Şirketiyle 
TCDD Taşımacılık 
Arasında Protokol 
İmzalandı
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GÜCÜNE
GÜÇ KATMAYA
GELDİK
Denizcilik ve lojistikteki
150 yılı aşkın tecrübemizle
Türkiye’nin ihracatını
yeni ufuklara taşımak
en büyük hedefimiz.
Türkiye ile birlikte
şimdi tam yol ileri...
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TÜRK demiryollarının 165’inci 
Kuruluş yıldönümü ile Türk-İş’e bağ-
lı Demiryol-İş Sendikasının da yer 
aldığı kamu işçilerinin toplu iş söz-
leşmesini imzalamaları kapsamında  
“Omuz Omuza 165 Yıl Demiryolu 
İşçi Buluşması” etkinliği Ankara Gar 
yerleşkesinde bulunan Behiç Erkin 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. 
Dr. Vedat Bilgin,  TCDD Genel 
Müdürü Metin Akbaş, TCDD Taşı-
macılık Genel Müdürü Hasan Pezük 
TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa 
Metin Yazar ve Türk-İş Genel Başka-
nı Ergün Atalay, basın mensupları ve 
demiryolcular  katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu yaptığı konuşmada, 
toplam 3 bin 515 kilometrelik hızlı 
tren hattı ile 357 kilometrelik kon-
vansiyonel hatta yapım çalışmaları-
nın devam ettiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, şehir içi ulaşımın-
da inşa edilen metrolardan şehirler 
arası YHT hatlarına, Türkiye’nin e-
konomik gücünü artıran uluslararası 
hatlardan kıtaları bağlayan Marma-
ray, Bakü-Tiflis-Kars gibi projelerde 
demiryolu çalışanlarının alın teri ve 
emeklerinin çok büyük olduğunu 
ifade ederek, “Bu emeğin karşılığın-
da Türkiye güçlenecek, kalkınacak, 
büyüyecek.” dedi.

Türkiye’yi demir ağlarla örerek 
insan ve yük taşımacılığında demir-
yolu potansiyelini artırmaya devam 
ettiklerini vurgulayan Karaismai-
loğlu, şöyle konuştu:

“Asya ile Avrupa arasında, 
Çin’den Londra’ya kadar uzanan 
Demir İpek Yolu’nun Orta Kori-
dor’unda yer alan ülkemiz, ulusla-
rarası yük ve yolcu taşımacılığında 
bir merkezdir. Hükümetlerimiz 
döneminde ülkemizin demiryolla-
rının gelişmesi için yaptığımız yatı-
rım miktarı 212 milyar lirayı geçti. 
Demiryollarının yatırımda 2013’te 
yüzde 33 olan payını, 2020’de yüz-
de 47’ye çıkardık.”

“Fabrika, liman, organize sanayi 
bölgeleri gibi yük merkezlerinin de-
miryolu bağlantısının sağlanması, 
taşıma maliyet ve miktarında daha 
rekabetçi olma açısından, yük po-
tansiyeli olan bu merkezlere iltisak 
hatları yapım çalışmalarımız da tüm 
hızıyla sürüyor. Böylece üretimde-
ki lojistik maliyetlerde de önemli 
tasarruf sağlayacağız. Tüm bu ça-
lışmalarımız neticesinde demiryolu 
taşımacılığında nihai hedefimiz 25 
lojistik merkezimizde, 20 milyon 
metrekarelik alanda, 75 milyon 
ton taşıma kapasitesine ulaşmak ve 
ülkemizin bütünsel kalkınmasına 
katkı sunmaktır.”

TCDD Taşımacılık AŞ Genel 
Müdürü Hasan Pezük de 1213 kilo-

metresi YHT olmak üzere yaklaşık 
12 bin 803 kilometrelik demiryolu 
ağında günde binlerce yolcuyu, bin-
lerce ton yükü ulaştırırken 165 yıllık 
köklü tarihin bilgi birikimi, dene-
yimi, demiryolu sevdasıyla hizmet 
verdiklerini söyledi.

Salgın süresince demiryolları-
nın, ticaretin devamlılığının sağ-

lanmasında ön plana geçtiğini, 
demiryolu taşımacılığına talebin 
giderek artarak 2020 yılında 29,9 
milyon ton yük taşındığını ifade 
eden Pezük, bu süreçte demiryolu 
tarihindeki en iyi taşıma mikta-
rının yakalanarak bir önceki yıla 
göre 600 bin ton taşıma artışı sağ-
landığını bildirdi.

Demiryollarında Yük 
Taşımacılığı Yüzde 20 Arttı
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Turfan: “Almanya, Ford 
Trucks’ın küresel büyüme 

planlarında kilit role sahip”
Ford Trucks olarak pan-

demiye rağmen, kilit önem 
taşıyan pazarlarda ardı ardına 
açılışlar gerçekleştirdiklerini 
belirten Ford Trucks Genel 
Müdür Yardımcısı Serhan 
Turfan, şunları söyledi:

“Türkiye otomotiv sa-
nayinin öncü gücü Ford 
Otosan’ın ağır ticari markası 
Ford Trucks olarak, yarım as-
rı aşkın süredir o-
tomotiv sektö-
ründe ‘ilk’leri 
başarmaya ve 
dünya çapın-
da bir başarı 
hikayesi 
yaz-

menzil ve hızlı yakıt dolum 
süresiyle dikkat çekiyor.

İlk hidrojen prototiple-
rimizi tanıtmaktan gurur 
duyduklarını belirten Hyvia 

TÜM Avrupa’ya yayılma he-
defiyle Portekiz, İspanya, İtal-
ya, Belçika ve Lüksemburg’da 
arka arkaya distribütör ata-
malarını gerçekleştiren Ford 
Otosan’ın ağır ticari araç 
markası Ford Trucks, Batı 
Avrupa’daki stratejik büyü-
mesini şimdi de Avrupa’nın 
en büyük ağır ticari pazarı 
olan Almanya’ya adım atarak 
sürdürüyor.

Avrupa’daki büyüme yol-
culuklarına hız kesmeden 
devam ettiklerini vurgulayan 
Ford Trucks Genel Müdür 
Yardımcısı Serhan Turfan, 
“Uluslararası pazarlarda yer-
li üretimle büyüyen, global 
ağını hızla genişleten Ford 
Trucks olarak, ülkemizi yurt-
dışında en iyi şekilde temsil 
etmek için çalışıyoruz. Bu 
doğrultuda; Avrupa’daki bü-
yüme planlarımızda stratejik 
öneme sahip Almanya’da, 
müşterilerimizi ITOY ödül-
lü çekicimiz F-MAX ve en 
verimli taşıma çözümleri 

12 m3 kargo hacmine ve 500 
km’ye kadar menzile sahip 
minibüs 2022’de sunulacak. 
30 kW’lık bir yakıt hücresi 
ile donatılan araç, yıl sonuna 

sunan modellerimizle buluş-
turmak için sabırsızlanıyo-
ruz” dedi.

Türk otomotiv sanayinin 
öncü şirketi Ford Otosan’ın a-
ğır ticari markası Ford Trucks, 
dünya çapındaki büyümesini 
Portekiz, İspanya, İtalya, Bel-
çika ve Lüksemburg’un ardın-
dan Avrupa’nın en büyük ağır 
ticari pazarına sahip Almanya 
ile sürdürüyor.

2019 Uluslararası Yılın 
Kamyonu (ITOY) ödüllü 
F-MAX başta olmak üzere, 
Ford Otosan mühendisleri-
nin Eskişehir’de sıfırdan ge-
liştirdiği ürün portföyünün 
yanı sıra yenilikçi teknolojiler 
ile uluslararası arenada yoğun 
talep gören Ford Trucks, Batı 
Avrupa yayılım planlarında 
stratejik öneme sahip Alman-
ya pazarına otomotiv sektö-
ründe 100 yılı aşkın köklü bir 
geçmişe ve bilgi birikimine 
sahip yeni distribütörü Steg-
maier Group ile iş birliği ya-
parak girdi.

kadar Fransa’da üretime gire-
cek. Araç, motor ve hidrojen 
entegrasyonu da Fransa’da 
gerçekleştirilecek. Yeni araç 
sıfır CO2 emisyonu, artırılmış 

planlarımızı erkene çekmiş-
tik. Bu doğrultuda 2019 yı-
lında Polonya, Litvanya, Por-
tekiz ve İspanya pazarlarının 
ardından yoğun talep gör-
düğümüz pazarlardan İtalya, 
Belçika ve Lüksemburg yapı-
lanmamızı tamamladık. Şim-
di de Ford Trucks’ın Avru-
pa’daki büyümesinde stratejik 
öneme sahip, Avrupa’nın en 
büyük ağır ticari pazarı olan 
Almanya’ya adım atmanın 
gururunu yaşıyoruz. Steg-
maier Group’un hem ağır 
ticari pazarı uzmanlığı hem 
de Almanya’da tecrübeleri ile 
markamızı en iyi şekilde tem-
sil edeceğinden eminiz.
Ford Trucks’ın hedefi tüm 

Avrupa’ya yayılmak
Almanya’nın Ford Trucks 

nım için uzun menzil sağlama-
da üstün bir çözüm sunuyor.

Master Van H2-TECH, 
12 m3 kargo hacmi ve 500 
km’ye kadar menziliyle yükle-
ri taşımaya yönelik büyük bir 
minibüs olarak 2022’de piya-
saya çıkacak. Master Van H2-
Tech, 30 kW’lık yakıt hücre-
si, 33 kWsa’lik bir batarya ve 
6 kg hidrojen tankları (4 adet 
1,5 kg’lık tank) ile donatıldı.

Fransa’da Batilly fabri-
kasında üretilen Master 
Van’ın elektrik ve hidro-
jen entegrasyonları, Gretz-
Armainvilliers’deki Renault 
Grubu iştiraki olan PVI ta-
rafından gerçekleştiriliyor. 
Motor aksamlarının Cleon 
fabrikasında üretilen aracın 
yakıt hücresi, yıl sonuna ka-

markası için önemli fırsatlar 
barındırdığına da değinen 
Turfan, “Avrupa bizim ana 
ihracat pazarımız ve barın-
dırdığı potansiyel ile büyüme 
stratejimizde büyük öneme 
sahip. Almanya, bu strateji-
nin çok önemli bir parçası. 
Burada, en verimli taşıma çö-
zümleri sunan modellerimiz-
le yeni müşterilerimize de-
ğer yaratacağız. Öte yandan 
Avrupa’nın tamamında kalıcı 
bir büyüme gerçekleştirmek 
için çalışmalarımıza hızla de-
vam ediyoruz. Almanya’nın 
ardından önümüzdeki 3 se-
ne içerisinde Avrupa’nın ta-
mamında bulunarak global 
operasyonlarımızı 55 ülkeye 
yaymayı hedefliyoruz” şek-
linde konuştu.

dar Renault Flins fabrikasın-
da monte edilecek. 

Hyvia’nın Hidrojen Do-
lum İstasyonu ise hızlı yakıt 
doldurma süresi sağlıyor. 
Araç kullanılabilirliğini en 
üst düzeye çıkarmak ise içten 
yanmalı motor kadar basit 
hale geliyor ve yaklaşık 5 da-
kika içerisinde 350 veya 700 
bar dolum yapabiliyor.

Bu prototipler, çevre dos-
tu hidrojen üretimi (elekt-
roliz) ve dağıtım (Hidrojen 
Dolum İstasyonları) dahil 
olmak üzere, bir dizi yakıt 
hücresiyle çalışan hafif ticari 
araç (minibüs, şasi kabin ve 
şehir otobüsü) ile batarya e-
lektrikli araçları tamamlayan 
eksiksiz Hyvia ekosisteminin 
ilk örneği.

maya devam ediyoruz. Bir 
aracı sıfırdan ticari ürün hali-
ne dönüşene kadar, motor da 
dahil olmak üzere komple ta-
sarlayacak, geliştirecek ve test 
edecek tüm yetenek ve altya-
pıya sahip konumdayız. Mü-
hendislik yetkinliklerimiz ve 
Ar-Ge gücümüz sayesinde 
Türkiye’de ürettiğimiz ağır ti-
cari araçları 40’ı aşkın ülkeye 
ihraç ederken, Türk mühen-
dislerinin emekleri ile geliş-
tirdiğimiz araçlar dünyanın 
dört bir yanında bizleri gu-
rurlandırmaya devam ediyor. 
Uluslararası pazarlarda yerli 
üretimle büyüyen, global ağı-
nı hızla büyüten Ford Trucks 
ile ülkemizi yurtdışında en 

iyi şekilde temsil etmek 
için çalışıyoruz. 2019 
Uluslararası Yılın 
Kamyonu (ITOY) 
ödülünün ardın-
dan F-MAX’e 
Avrupa’dan gelen 
yoğun taleple 
birlikte büyüme 

CEO’su David Holderbach: 
“Hyvia olarak hidrojenli ula-
şımının zorluklarını aşmak 
için müşterilerimize özel ola-
rak hazırlanmış çözümler su-
nuyoruz. Hyvia, karbonsuz 
bir ulaşım için tüm ekosiste-
mini bölgelere ve profesyonel 
filolara entegre edecek. Rena-
ult Grubu ve Plug Power gibi 
iki liderin güçlü yanları ve yet-
kinliklerini bir araya getiren 
Hyvia hızla gelişiyor” dedi. 

Master Van H2-TECH, sı-
fır CO2 emisyonu, artırılmış 
menzil ve hızlı yakıt dolum 
süresi sağlıyor. Özellikle ha-
fif ticari araçlar için oldukça 
önemli olan hidrojenli ulaşım, 
büyük yükler ve yoğun kulla-

Ford Trucks Globalleşmede
Çıtayı Bir Üst Seviyeye Çıkardı

MB İkinci El Hafif Ticari Araç Hizmetini Genişletiyor

Hidrojen Yakıtlı Van Prototipi Tanıtıldı

Ford Trucks
Genel Müdür Yardımcısı

Serhan Turfan

IKINCI el hafif ticari araç pa-
zarında müşterilerine “Birinci 
Sınıf, İkinci El” hizmeti sunan 
Mercedes-Benz, uygulamaya 
aldığı“Sertifikalı İkinci El Ha-
fif Ticari Araç” (CertifiedPre-
Owned) programı ile ikinci 
el araçlarını artık iki farklı 
kategoride sunuyor. Uygula-
maya alınan yeni program ile 
Mercedes-Benz güvencesinde 
daha fazla araç, müşterilerin 
beğenisine sunuluyor. 

Mercedes-Benz, “Serti-
fikalı İkinci El Hafif Ticari 

Araç” programıyla ikinci el 
hafif ticari araçlar için özel 

çözümler sunmaya devam 
ediyor. Bu program kapsa-
mında 24 aya varan garantiye 
sahip olan araçlar 12 aya va-
ran Mobilo Van yol yardım 
hizmetinden de faydalanabi-

liyor. 10 güne kadar araç de-
ğişim opsiyonuyla (10 gün / 
500 km) satışa sunulan “Ser-
tifikalı İkinci El Hafif Ticari 
Araç” programındaki araçlar, 
gerçekleştirilen bakımlar sa-
yesinde 6 ay bakım ihtiyacı 
duymayacak şekilde yeni 
müşterilerini bekliyor.

“Birinci Sınıf, İkinci El 
Araç” kapsamındaki ikinci 
el araçlar, “Sertifikalı İkinci 
El Hafif Ticari Araç” prog-

ramındaki araçlar ile birçok 
ortak avantaja sahip. Her 
iki kategorideki araçlar ca-
zip ve esnek finansman ola-
naklarının yanında alt takas 
imkanına sahip. Bu ortak 
özelliklerin yanı sıra tüm bu 
araçların muayeneleri satış ta-
rihinden minimum 3 ay önce 
gerçekleştirilmiş olarak satışa 
sunuluyor. Ayrıca tüketiciler 
dilerse test sürüşü de gerçek-
leştirebiliyor.

Mercedes-Benz Hafif 
Ticari Araçlar, “Serti-
fikalı İkinci El Hafif Ti-
cari Araç” programını 
hayata geçiriyor.  
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Krone Türkiye’de Yatırımlarını Sürdürüyor
AVRUPA’NIN ve Türkiye’nin 
treyler üreticilerinden Krone, 
Türkiye’den 2020 yılında 36,7 mil-
yon dolarlık ihracat hacmine ulaştı. 
TİM tarafından açıklanan 2020 yılı 
ilk bin İhracatçı Firma listesinde, 
tüm firmalar arasında 541’inci, Oto-
motiv sektöründe faaliyet gösteren 
firmalar arasında ise 50’inci sıradan 
kendine yer buldu. Krone, 2016 yı-
lında ilk defa yer aldığı bu listede 
5’inci kez üst üste yer almayı başardı.

Krone Türkiye CEO ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Rıza Akgün, 5’inci kez 
üst üste ilk bin ihracatçı firma liste-
sinde girdikleri için gurur duydukla-
rını belirtirken, “Tire fabrikamızdan 
2020 yılında tam bin 383 adet trey-
lerimizi Batı ve Orta Avrupa başta 
olmak üzere 27 farklı ülkeye gön-
derdik. Tire fabrikamızda faaliyete 
başladığımızda, bu fabrika vasıtasıyla 
ürünlerimizi daha önce üstün Krone 
kalitesiyle tanışmamış ülkelerle bu-
luşturmayı hedeflediğimizi dile ge-
tirmiştim. Bugün geldiğimiz noktada 
ise, söz konusu hedef pazarlarımızın 
yanı sıra, İtalya, Almanya, İngiltere 
ve Fransa gibi seçkin Avrupa ülkele-
rine de buradan treyler ihraç ederek, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafın-
dan ilan edilen bu başarılarımızı taç-
landırıyoruz” şeklinde konuştu. 

2021’i hem ihracatta hem de
iç pazarda rekorlarla kapatacağız

2021 yılının Krone Türkiye açı-
sından yeni rekorlara sahne olaca-
ğını vurgulayan Akgün, “Henüz ilk 
8 ay itibariyle ihracatta 2020 yılı 
adetlerini geride bırakmayı başar-
dık. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 
2 bin 800 adetten fazla treyler ihraç 
ederek Krone kullanıcılarının gön-
lündeki ve Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi’ndeki yerimizi sağlamlaştırmayı 
arzuluyoruz” dedi. 

Dış pazara ek olarak iç pazarda 
da, Türkiye’de faaliyete başladığı 
2012 yılından beri Krone’nin en 
başarılı günlerini geçirdiğinin altını 
çizen Akgün, “Ağustos ayı itibariyle 
bin 500 adet iç satış gerçekleştirdik. 
Yıl sonunda 2 bin 300 adete ulaşaca-
ğız gibi gözüküyor ki bu da tıpkı ih-
racatta olduğu gibi iç satışlarımızda 
da Türkiye’de faaliyete başladığımız 
2012 yılından beri ulaştığımız en 
yüksek adetler olacak.”

2012 yılından bu yana yatırımla-
ra hız kesmeden devam ettiklerini 
ifade eden Akgün, “Üst düzey kalite 
anlayışımız, uzun ömürlü ürün ya-
pımız ve ülkemize olan güvenimiz 
hem iç hem de dış kullanıcılarımız 
nezdinde karşılık buluyor. Kullanı-
cılarımızın en yakınlarındaki trey-
ler üreticisi olma vizyonumuz aynı 
zamanda onların talep ve isteklerine 
hızlı bir şekilde reaksiyon verebili-
yor olmamızı gerektiriyor. Biz de bu 
sene startını verdiğimiz üç aşamalı 
bir yatırım planını devreye aldık. 

Birinci aşamada, hali hazırda 4 
bin metrekare alana sahip olan şasi 
üretim tesisimizi 4 bin 500 metreka-

re daha büyüteceğiz. İkinci aşamada 
ise, yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik 
yeni bir üretim holü inşa edeceğiz. 
Böylece toplam 12 bin metrekarelik 
yeni bir alan inşa edeceğiz. 

Son aşama olarak, robotik hatla-
rın entegrasyonuyla birlikte yüksek 

otomasyona sahip bir üretim hattı 
elde edeceğiz. Bugüne kadar 40 Mil-
yon Avroluk yatırım gerçekleştiren 
Krone’nin, bu aşamaların tamam-
lanmasıyla birlikte Türkiye’ye yaptı-
ğı yatırım tutarı 45 Milyon Avro’yu 
geçecek” şeklinde konuştu.

Krone, İzmir Tire’deki fabrikasından 2020 yılında 27 
farklı ülkeye toplam bin 383 adet treyler ihraç ederken, 
36,7 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştı.  
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da her zamanki gibi sürücü 
konforuna ve sürüş güvenliği-
ne odaklanılıyor. Sürüş kon-
foru, müşterilerin otomobil 
benzeri bir sürüş pozisyonu-
na sahip olunması talepleri 
doğrultusunda geliştirildi. 
Yeni Renault Trucks T, T 
High, C ve K, ayak pedalıy-
la kumanda edilerek 3 yönlü 
ayarlanabilen ve anahtarsız 
çalıştırılabilen bir düğmeye 
sahip. Bu da sürücülerin sü-
rüş pozisyonlarını kişisel vü-
cut şekillerine ve tercihlerine 
göre uyarlamalarını kolaylaş-
tırıyor. Öte yandan kabinde-
ki yaşam konforunda da iyi-
leştirmeler yapıldı.” 

Renault Trucks 
Türkiye’de Bayi Ağı Geliş-
tirme ve Satış Sonrası Hiz-
metler Direktörü Özgür 
Fırat ise toplantıda yaptığı 
açıklamada; “Yeni araçla-
rımızda 2022 yılından iti-
baren devreye alacağımız 
uzaktan bağlı hizmetler ile 
aracın hizmet süresini yani 
yolda olma süresini arttıran 
müşteri çözümleri ile fark 
yaratacağız. Optifleet Filo 
Yönetim Sistemi, bağlan-
tılı bakım planı, uzaktan 
bağlantılı servisler ve Excel-
lence Predict* gibi müşteri 
çözümleri ile müşterilerin 
toplam sahip olma maliyet-
lerini minimize eden hiz-
metlerimizi 2022’nin ikinci 
yarısından sonra sunacağız” 
şeklinde belirtti.  

Özgür Fırat; “Renault 
Trucks yeni TCK serileri, 

RENAULT Trucks tasarım 
ekiplerinin, Renault Trucks 
müşteri ile yakın iş birliği 
içinde 2018’den bu yana ge-
liştirdikleri yeni T, T High, C 
ve K serileri Türkiye’de sunul-
maya başlandı. 

Renault Trucks Türkiye 
Başkanı Sebastien Delepine; 
“Aslında bu yolculuğumuz, 
2013 yılında TCK serileri-
nin lansmanı ile başladı. Pre-
mium serimizden T serisine 
geçildi ve Renault Trucks, 
pazarda kendini yeniden ko-
numlandırdı. Araçlarımız, 
tasarımlarıyla, müşterilerimiz 
için yakıt verimliliği, güve-
nilirlik, dayanıklılık, mak-
simum çalışma süresi gibi 
önemli özelliklerde aşamalı 
olarak mükemmel bir itibar 
kazandı. 2013’ün üzerinden 
8 yıl geçti ve Renault Trucks, 
TCK ürün gamını daha da 
geliştirdi” diye belirtti. 

T-High 520 çekicileri 
Türkiye’de piyasaya sunduk-
larını belirten Delepine; 
“2018’de ise 13 litrelik 480 bg 
çekicimizin lansmanı yapıldı 
ve filolardaki yakıt verimlili-
ğiyle büyük beğeni topladı. 
2019 yılında emisyonu daha 
da azaltmak ve yakıt verimlili-
ğini artırmak için Euro 6 step 
D motor tanıtıldı. Yeni TCK 
serimiz ise Renault Trucks’ın 
yıllardır sürdürdüğü kesinti-
siz gelişim stratejisinin deva-
mıdır. Tüm araç geliştirme-
lerini, müşterilerimizle yakın 
çalışarak başardık” dedi. 

Delepine; “Renault Trucks 
olarak hem müşterilerimiz 
hem de sürücülerimizle olan 
ilişkilerimizin, ürünümüzün 
kalitesi kadar önemli oldu-
ğuna inanıyoruz. Bu nedenle 
yeni TCK serisi, sadece yeni 
bir ürün lansmanı değil, aynı 
zamanda çok çeşitli taşıma-

cılık çözümleri. Taşımacılık 
profesyonelleri ve sürücülerin 
ihtiyaçlarını anlayan ve kar-
şılayan araçlar ürettiğimize 
güvenimiz tam. Sonuçta ta-
sarım, konfor ve verimlilikte 
gerçekleştirilen değişimlerle 
yine düşük toplam sahip olma 
maliyetlerinde iddialı araçlar 
geliştirmeyi başardık” şeklin-
de konuştu.
Filo sahipleri ve sürücülerin 

memnuniyetini daha da 
arttırıyoruz

Yeni araç gamı geliştirilir-
ken hem müşterileri hem de 
sürücülerinin memnuniyet-
lerini göz önünde bulundur-
duklarına değinen Renault 
Trucks Türkiye Satış Direktö-
rü Ömer Bursalıoğlu konuş-
masında; “Bu kombinasyon, 
bizi başarıya götürüyor.  Araç 
performansını ve verimlili-
ğini arttırır ve aracın hizmet 
süresini uzatırken sürücü için 

konforlu ve güvenli iş ve ya-
şam alanı sağlıyoruz. Yüzde 
3’e varan yakıt tasarrufu, sü-
rüş performansı, satış sonrası 
hizmetlerle arttırılan araç hiz-
met süreleri ve çok daha faz-
lası sonunda filo yöneticileri 
için her yönden daha yüksek 
tasarruf ve güvenli iş yöne-
timi anlamına geliyor. Yeni 
Renault Trucks araçlarda sa-
dece araç tasarımı, konforu 
ve verimliliğinde değil aynı 
zamanda bayi ve satış sonrası 
hizmetlerde de köklü deği-
şimlerin görülecek” dedi.  

Araçların ön kısmı, yeni-
den tasarlandı. Ön aydın-
latma, daha iyi aydınlatma 
sağlama avantajının yanı sıra 
LED teknolojisi ile tamamen 
yenilendi. Araçlar, daha farklı 
duruşa, daha farklı bir tarza 
ve anında tanınabilir bir gö-
rünüme sahip. 

Renault Trucks, iç mekan-

cıların yeni Renault Trucks 
modellerini tasarladığı yarış-
mada Türkiye’den Enes Bo-
lat dünya birincisi olmuştu. 
Tasarımı tüm dünyada gerçek 
bir Renault Trucks aracına 
uygulanarak sergilenen Enes 
Bolat da Renault Trucks’ın 
yeni araçlarının tanıtıldığı 
toplantıya katıldı.  

Toplantıda Euro Trucks Si-
mulator 2’den bildiği Renault 
Trucks araçlarının yeni model-
lerini birebir görebilmenin he-
yecanını aktaran Enes Bolat; 
“Renault Trucks’ın yeni mo-

dellerinin lansmanını ETS2 
oyunu ile yapması çok entere-
sandı. T ve T High Evolution 
araçlarının tasarım ve konfor-
ları oldukça etkileyici. Daha 
önce hiçbir kamyon ve çekiciyi 
bu kadar yakından inceleme-
miştim. Uzun yıllardır bilgi-
sayar oyunundan tanıdığım 
bu dünyanın şu anda içinde 
olmama şans tanıyan Renault 
Trucks ailesine çok teşekkür 
ederim. Gençlere böyle kapı-
lar açılması ve bu deneyimleri 
yaşamalarının sağlanması çok 
önemli” şeklinde ifade etti.

müşterilerimizin zamanlarını 
en iyi şekilde değerlendirme-
lerine, hizmet süresini maksi-
mize etmelerine, araçlarının 
tüm potansiyelini kullanma-
larına ve öngörülemeyen du-
raksamaları öngörmelerine 
yardımcı oluyor. Böylece işle-
rini tam bir gönül rahatlığıyla 
yürütebilmelerini sağlıyor” 
diye ekledi.
Yüzde 60’a varan uzatılmış 

bakım aralı
Yeni araçlarımızla birlikte 

aracın kullanım koşullarına 
da bağlı olarak, 13 Litre Step 
E motorla donatılmış araçlar 
için önceki modellere göre 
yüzde 60’a varan uzatılmış 
bakım aralıkları sunulduğunu 
belirten Fırat, “Bu da sözleş-
me bakım maliyetlerinin düş-
mesini, aracın daha az servis 
ziyareti yaparak hareketsiz 
kalma süresinin azalmasını 
ve tüm bunlara ek olarak da 
yakıt tasarrufu sağlıyor. Yeni 
TCK Evo araçlarla birlikte 
müşterilere Classic, Referen-
ce, Performance Standart, 
Performance Maxi, Excellen-
ce ve Excellence Predict* ba-
kım ve onarım sözleşmelerini 
sunacağız” dedi.  
ETS2 Tasarım Yarışması’nın 

Dünya Birincisi 
Enes Bolat da

araçları yakından tanıdı 
Renault Trucks, yeni T ve 

T High modellerini, Euro 
Truck Simulator 2 oyunu ile 
tanıtırken oyun içinde bir de 
tasarım yarışması düzenle-
mişti. Tüm dünyadan katılım-

RENAULT Trucks Z.E. 
serisi, Londra’da bu yıl 
35’incisi düzenlenen The 
Motor Transport Awards 
2021’in “Teknik Mü-
kemmellik Ödülü”nü ka-
zandı. Sektörün kıdemli 
isimlerinden oluşan ba-
ğımsız bir jüri tarafından 
seçilen ödül, müşterileri-
nin operasyonel ihtiyaçla-
rını karşılamak için en iyi 
teknik çözümleri sunan 
araç üreticisine veriliyor.

Jüri, Renault Trucks’ın 
sıfır emisyon sorununu 
ele almak üzere kanıtlan-
mış, ideal çözüm yolları 
arayan operatörler için 
sürdürülebilir taşımacı-
lığın geleceği hakkında 
yol gösterdiğini kaydetti. 
Ayrıca Jüri üyeleri, Rena-
ult Trucks’ın İngiltere’de 
halihazırda faaliyette o-
lan tam elektrikli araçla-
ra sahip olmasını da tak-
dir ettiklerini belirttiler. 

Ödülü alan Renault 
Trucks İngiltere ve İr-
landa Genel Müdürü 
Carlos Rodrigues; “Re-
nault Trucks, İngiltere 

taşımacılık sektörünün 
sıfır emisyon yolculuğu-
nu destekledi. Bu neden-
le tam elektrikli serimiz 
ile “Motorlu Taşımacılık 
Teknik Mükemmellik 
Ödülü”nün sahibi ol-
mak, son derece heye-
can verici. Sıfır karbon 
çözümlerine geçiş, sek-
törümüzdeki en önemli 
değişim olurken tüm 
topluma fayda sağlaya-
cak. Renault Trucks ola-
rak Z.E. modellerimizin 
teknik üstünlüklerinin 
yanı sıra dönüşüme yö-
nelik işbirlikçi yaklaşımı-
mız da çok tatmin edici. 
Bu ödülün, bugünden 
başlayarak birçok opera-
törün daha sürdürülebi-
lir bir geleceğe geçişi için 
bir adım olacağını umu-
yoruz” şeklinde açıkladı. 

Renault Trucks TCK Ürün Gamını Geliştirdi

(Soldan sağa) Renault Trucks Türkiye’de Bayi Ağı Geliştirme 
ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Özgür Fırat, Renault Trucks 

Türkiye Başkanı Sebastien Delepine ve 
Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine (solda)
ve ETS2 Tasarım Yarışması’nın Dünya Birincisi Enes Bolat

Renault Trucks, global lansmanını gerçekleştir-
diği yeni T, T High, C ve K modellerini Türkiye’de 
ilk defa tanıttı. Dış tasarımı güncellenen araçlar, 
daha fazla konfor ve verimlilik sunuyor.   

Renault Trucks’ın
Elektrikli Serisi
Teknik Mükemmellik
Ödülü’nü Kazandı

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Ticari Araç Üretimi Yüzde 26 Arttı
TÜRKIYE otomotiv sanayiine yön 
veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı 
kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Der-
neği (OSD), Ocak- Eylül dönemine 
ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar 
verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 
dokuz ayında toplam otomotiv üreti-
mi bir önceki yılın aynı dönemine gö-
re yüzde 8 artarak 921 bin 619 adet, 
otomobil üretimi yüzde 1 azalarak 
571 bin 108 adet olarak gerçekleşti. 
Traktör üretimiyle birlikte toplam 
üretim ise 962 bin 829 adet oldu. Bu 
dönemde, otomotiv sanayisinin kapa-
site kullanım oranı yüzde 63 olarak 
gerçekleşti. Araç grubu bazında kapa-
site kullanım oranları ise hafif araçlar-
da (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 
62, ağır ticari araçlarda yüzde 56, trak-
törde yüzde 73 seviyesinde gerçekleşti. 

Ocak-Eylül döneminde ticari araç 
üretimi bir önceki yılın aynı döne-
mine göre yüzde 26 artış gösterdi. 
Bu dönemde, ağır ticari araç gru-
bunda üretim yüzde 38 artarken, ha-
fif ticari araç grubunda üretim yüz-
de 25 arttı. Yılın ilk dokuz ayında, 
toplam ticari araç üretimi 350 bin 
511 adet olarak gerçekleşti. Pazara 
bakıldığında ise, Ocak-Eylül döne-
minde bir önceki yılın aynı dönemi-
ne kıyasla ticari araç pazarı yüzde 23, 
hafif ticari araç pazarı yüzde 18, ağır 
ticari araç pazarı ise yüzde 63 arttı. 
Baz etkisi dikkate alındığında 2015 
yılına göre kamyon pazarı yüzde 28, 
otobüs-midibüs pazarı 66 daraldı.

Yılın ilk dokuz ayını kapsayan dö-
nemde toplam pazar geçen yıla göre 
yüzde 15 artarak 582 bin 83 adet 
düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, 
otomobil pazarı da yüzde 12 oranın-
da arttı ve 434 bin 800 adet oldu. 
Son 10 yıllık ortalamalar dikkate 
alındığında Ocak-Eylül döneminde 
toplam pazar yüzde 4 ve otomobil 
pazarı yüzde 7 oranında artarken, 
ağır ticari araç pazarı yüzde 3 ve ha-
fif ticari araç pazarı yüzde 5 daraldı. 
Bu dönemde, otomobil satışlarında-
ki yerli araç payı yüzde 40 olurken, 
hafif ticari araç pazarında yerli araç 
payı yüzde 53 olarak gerçekleşti. 

Ocak-Eylül döneminde toplam o-
tomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre adet bazında yüzde 9 
artarak 671 bin 674 adet olarak ger-
çekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 
4 oranında azalarak 401 bin 437 adet 
oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) verilerine göre, otomotiv sa-
nayi ihracatı Ocak-Eylül döneminde 
toplam ihracattan aldığı yüzde 13,2 
pay ile ilk sıradaki yerini korudu.

Ocak-Eylül’de 27,7 milyar 
dolarlık ihracat gerçekleşti

Ocak-Eylül döneminde bir önce-
ki yılın aynı dönemine göre toplam 
otomotiv ihracatı dolar bazında 
yüzde 25, Avro bazında ise yüzde 17 
arttı. Bu dönemde, toplam otomo-
tiv ihracatı 21,7 milyar dolar olarak 
gerçekleşirken, otomobil ihracatı 
yüzde 6 artarak 6,6 milyar dolar se-
viyesinde gerçekleşti. Avro bazında 

otomobil ihracatı ise yüzde 1 arta-
rak 5,5 milyar Avro oldu. Yılın ilk 
dokuz ayında dolar bazında ana sa-
nayi ihracatı yüzde 18 oranında ar-
tarken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 
35 oranında arttı.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 
2021 yılı Ocak-Eylül döneminde top-
lam pazar yüzde 4, otomobil pazarı 
yüzde 7 oranlarında artarken, ağır ti-
cari araç pazarı yüzde 3 ve hafif ticari 
araç pazarı yüzde 5 oranında azaldı. 

OSD Ocak- Eylül verilerini 
açıkladı. Ocak-Eylül döne-
minde bir önceki yılın aynı 
dönemine kıyasla ticari 
araç pazarı yüzde 23, hafif 
ticari araç pazarı yüzde 18, 
ağır ticari araç pazarı ise 
yüzde 63 arttı.  
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co Capital yer alıyor. Finans 
bölümü, Iveco Grubunun 
yeni iş modellerinde, özellikle 
de alternatif enerji alanında 
bir köşe taşı olarak hizmet 
edecek.

Iveco ve Shell’den 
yeni enerji geçişine çağrı
Iveco ve Shell; Deloitte, 

IRU ve FTI Danışmanlıktan 
düşünce liderleri ve uzmanla-
rı ile, karayolu taşımacılığın-
da karbonsuzlaşmada en iyi 
yol ve LNG ile Bio-LNG’nin 
buradaki rolü hakkında bir 
panel düzenledi.

Açılış konuşmasında Ive-
co Kamyon Bölümü Başkanı 
Luca Sra, Iveco’nun 2040’a 
kadar fosil yakıtları tamamen 
bırakacağının ve AB’nin kar-
bon nötr olma hedefinin 10 
yıl içinde gerçekleşebileceği-
nin altını çizdi.

Her iki şirket de karayolu 
taşımacılığını karbonsuzlaş-
tırma ve daha temiz bir gele-
cek konusunda enerji endüst-
risi, araç üreticileri, müşteriler 
ve çeşitli kuruluşlarla bu ko-
nuda işbirliği yapıyorlar.

Bu etkinlikte uzmanlar taşı-

ON-HIGHWAY şirketleri 
temsil eden 8 güçlü marka ye-
ni bir yapılanma çerçevesinde 
Iveco Group ismi altında bu-
luşuyor. Yeni Iveco Group lo-
gosu, 2022 ilk çeyreğinde ger-
çekleşmesi beklenen CNH 
Industrial N.V. (NYSE: 
CNHI / MI: CNHI) şirke-
tinden yeni bir şirket olarak 
ayrılmaya doğru bir adım. 

Bu yeni oluşumu temsil e-
den, Iveco Group’u çatı şirket 
olarak gösteren bir kurumsal 
logo gelişitirildi: Hafif ve a-
bartısız tasarımıyla, barındır-
dığı markalara önem verirken 
onların zengin ve ortak mi-
rasına saygı gösteren bir logo 
uygulamasında karar kılındı. 
Bu uzun yolculuğa ad veren 
Iveco, 1975 yılında Industri-
al VEhicles Corporation’ın 
(Endüstriyel Araçlar Şirketi) 
kısaltması ile hayata geçmişti.

Grubun keskin odağını 
ifade etmek için harflerde 
belirgin ancak sade bir yazı 
tipinin kullanıldığı eşsiz bir 
kimlik oluşturuldu. Gri renk, 
kararlı ve güçlü bir endüstri-
yel DNA’ya atıfta bulunurken 
şirketin hedeflerine ulaşma-
daki mütevazı ancak ciddi ve 
çalışkan kararlılığı için bir ip 
ucu oluşturuyor. “Iveco” ve 
“Group” kelimeleri arasında 
yer alan mavi renkli nokta 

sürdürülebilir yenilikçilikten 
esinlenen bir geleceği işaret 
ediyor. Daire, logodaki de-
taylar arasında denge sağlayıp 
dikkat çekerek bir merkez 
noktası unsuru oluşturuyor.

Logonun altında ufka ya-
yılmış bir şekilde markalar 
süzülüyor. Bu sıranın merke-
zinde çekirdek şirketlerden; 
tasarladığı, ürettiği ağır, orta 
ve hafif ticari araçlarla öncü 
Iveco ile gelişmiş motorları, 
vites kutuları ile tarım, inşa-
at, denizcilik, enerji ve ticarî 
taşıtlarda küresel lider olan 
kardeş şirket FPT Endüstri-
yel yer alıyor.

Iveco ve FPT Endüstriyel’in 
etrafında ise toplu taşıma ve 
şehirlerarası otobüs marka-
sı Iveco Bus ve Heuliez, sa-
vunma ve sivil savunma için 
uzmanlaşmış Iveco Savunma 
Araçları, büyük ölçekli ağır 
madencilik ve inşaat işlerinde 
küresel uzman Astra, alanın-
da saygın itfaiye araçları ve 
ekipmanları üreticisi Magirus 
ve son olarak stratejik anlam-
da en tepeye oturan Iveco 
Grubunun finansal kolu Ive-

liği meselelerini ciddiye al-
dıklarını ve bu nedenle 2040 
yılına kadar fosil yakıt kul-
lanımını tamamen bırakma 
hedeflerine bağlı olduklarını 
belirtti. Sektörün karbon-
suzlaşmasının yalnız gerekli 
değil, aynı zamanda mümkün 
de olduğunun altını çizen Sra, 
paydaşların güçlerini birleşti-
rerek teknolojinin gelişimi ve 
Bio-Metan ile ağır taşımacılık 
sektöründe karbondioksit sa-
lınımlarını azaltma hedefleri-
ne ulaşabileceklerini söyledi.

Panelde düşük salınımlı 
araçlar için düzenli olarak ta-
lebin arttığı, 2015’te niş bir ü-

hip yeni 6 ileri vites joystick 
şanzıman ile daha sessiz ve 
konforlu bir sürüş keyfi vaad 
ediyor. Ayrıca sürücü tarafı 
hava yastığı, ön sis farları ve 
270 derece açılır mıknatısla 
sabitlenen arka kapılar stan-
dart olarak sunuluyor.

Gaz Türkiye Genel Müdü-
rü Cengiz Yüksel, GAZ’ın ar-
tık sadece fiyat avantajı ile de-
ğil geniş ürün gamı, tasarım, 
konfor, performans, kalite ve 

rün olan LNG’li kamyonların 
bugün yüzde 4’lük paya erişti-
ği, LNG ve Bio-LNG’nin fay-
dalarına değinilirken Bio-Me-
tanın da AB içerisindeki gaz 
kullanımında yüzde 17’lik bir 
paya ulaştığı ve bunun önü-
müzdeki yıllarda artmasının 
beklendiği belirtildi.

Gazla çalışan kamyonların; 
yasal, ekonomik ve teknolojik 
açılardan tartışılmasının ar-
dından, farklı alanlardaki şir-
ketlerin iş birliklerinin öne-
minin vurgulanması ve LNG 
ile Bio-LNG’nin sürdürülebi-
lirlik yolunda teşvik edilmesi 
çağrısı ile panel son buldu.

hizmet seviyesi ile de dikkat-
leri çekmeye başladığını, yeni 
GAZelle NN Panel Van’ın 
daha satışa sunulmadan beğe-
ni kazanarak müşteriler tara-
fından ön sipariş verildiğini, 
Euro 6 emisyon sınıfına sahip 
ürün gamının Panel Van NN 
ile tamamlandığını belirterek 
yılın son 3 ayında artan tale-
be yetişebilmek için üretim 
adetlerini artıracaklarını ifa-
de etti.

macılık sektörünün karbonsuz-
laşması için en iyi yolu masaya 
yatırdılar: Panel katılımcıları, 
temiz enerji kaynaklarının da-
ha geniş adaptasyonu ile LNG 
ve Bio-LNG’nin; araç verimli-
liği, hidrojen ve elektrikli çekiş 
gibi gelişmeler bağlamında oy-
nayacağı role odaklandı.

Etkinlik, Deloitte’ten Ta-
rek Helmi’nin sektördeki eği-
limlere genel bir bakış sunma-
sıyla başladı. Ardından Luca 
Sra ve Patrick Carré, Iveco ve 
Shell’in enerji geçişine dair 
yol haritalarını paylaştılar.

Luca Sra, açıklamasında 
hava kalitesi ve iklim değişik-

HAZIRAN ayında 
tamamıyla yenilenerek 
GAZelle NN Kamyo-
net olarak satışa sunu-
lan modelin 13,5 m3 
hacimli Panel Van ver-
siyonu Türkiye pazarı-
na sunuldu.

Sakarya’da üretimi 
gerçekleştirilen GAZelle 
NN yeni tasarım motor 
kaputu, çamurluk, yan 
dikiz aynaları, tampon, 
ön ızgara ve LED farlar-
la daha agresif ve şık bir 
profile büründü. 

Performansı yükse-
len GAZelle NN’nin 
motoru daha da güç-
lendi, Cummins F2.8 
motoruyla şimdi tam 
170 HP gücünde. Do-
kunmatik tuşlara sahip 
ön konsolu, dijital ek-
ranları ve hız sabitleme 
fonksiyonuyla çok daha 
teknolojik. Euro 6 emis-
yon sınıfına sahip olan 
motor 450 Nm torka sa-

Iveco’da Yeni Yapılanma

GAZelle NN Panelvan’ın 
Satışına Başlandı

Scania 
İklim
Taahhüdüne
Katıldı

Iveco yeni bir yapılanmaya gittiğini duyurdu. 
Yapılan açıklamaya göre Iveco dahil 8 marka 
Iveco Group isimli yeni şirketin şemsiyesi 
altında yeni bir oluşumda yer alıyor.  

Scania, net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı taahhüt eden Amazon ve 
Global Optimism tarafından oluşturulan ‘İklim Taahhüdü’ne imza attı.   

BU taahhüt ile Scania, U-
luslararası Paris İklim An-
laşmasının 2050 yılı sıfır 
karbon emisyonu hedefle-
rine 10 yıl kadar önce 2040 
yılı itibari ile geçiş yapmayı 
planlayan şirketlerden biri 
haline geldi.  

Diğer katılımcılarla bir-
likte iklim taahhüdünde yer 
almaktan gurur duydukları-
nı ifade eden Scania Başkanı 
ve CEO’su Christian Levin, 
“Scania, geniş kapsamlı iklim 
hedefleri belirledi ve iklim 
değişikliğiyle mücadele için 

gereken eylemi gerçekleştir-
mek üzere benzer düşünen 
şirketlerle işbirliği yapmayı 
dört gözle bekliyoruz. Emis-
yonları nasıl azaltacağımızı 
biliyoruz ve gerekli teknolo-
jiye sahibiz. Sektördeki diğer 
şirketleride sürdürülebilir 
bir ulaşım sistemine erişmek 
adına diğer paydaşlarla bir-
likte bizi takip etmeye çağı-
rıyorum” şeklinde konuştu. 
‘İklim Taahhüdüne’ bağlılık, 
Scania’nın üç eylem ilkesini 
kabul ettiği anlamına geliyor. 

Bu eylemler; ‘Sera gazı 

emisyonlarının düzenli ölçü-
mü ve raporlanması,’ ‘Verim-
liliği arttırma, yenilenebilir 
enerji, malzeme azaltımı ve di-
ğer karbon emisyonunu orta-
dan kaldırma stratejileri dahil 
olmak üzere iş değişiklikleri ve 
yenilikler yoluyla Paris Anlaş-
ması ile uyumlu karbondan a-
rındırma stratejilerini ‘uygula-
ma’ ‘2040 yılına kadar net sıfır 
karbon emisyonuna ulaşmak 
için kalan emisyonları ölçü-
lebilir, gerçek, kalıcı ve sosyal 
açıdan faydalı denkleştirme-
lerle etkisiz hale getirme’.



FleetGO'DAN

 ÇÖZÜM!
TAKOGRAF SORUNLARINA

Planlamanızı opttmtze edtn, thlallertn önüne geçtn ve
cezalardan kaçının!

Smart Fleet Technology



TİCARİ ARAÇLAR

28
EKİM 2021

memesi konusunun sıklıkla 
gündeme geldiğini anlatan 
Ercan, “Bu noktada 2030 yıl-
ları konuşuluyor. Yani çok ya-

kın bir gelecek. Otonom da 
bunun arkasından geliyor. Bu 
gelişmelerin ışığında aslında 
Türk otomotiv tedarik sanayi 
olarak önümüzde fırsatlar ve 
riskler var. Eğer tedarik sana-
yi elektrifikasyon ve otonom 
konusunda hareketlenmez ise 
şu anda Türkiye’deki araç üre-
ticilerinin ürettiği araçlarda-

TÜRKIYE’NIN üretim ve 
ihracat alanındaki öncüsü 
otomotiv sektörüne büyük 
katkı sağlayan, 480’e yakın 
üyesiyle Türkiye otomotiv te-
darik sanayinin tek temsilcisi 
olan Taşıt Araçları Tedarik 
Sanayicileri Derneği (TAY-
SAD), düzenlediği “Elektrik-
li Araçlar Günü” etkinliği ile 
dünya genelinde elektrifikas-
yon süreci kapsamında yaşa-
nan gelişmeleri mercek altı-
na aldı. Etkinliğe çok sayıda 
TAYSAD üyesi katıldı. 

Alanında uzman isimlerin 
konuşmacı olarak yer aldığı 
organizasyonda; dünya ge-
nelinde otomotiv sektörün-
de yaşanan elektrifikasyon 
sürecinin tedarik sektörüne 
yönelik yansımaları, bu du-
rumun yarattığı riskler ve fır-
satlar ele alındı. Etkinlik hak-

kında açıklamalarda bulunan 
TAYSAD Başkanı Albert 
Saydam da “Akıllı, Çevreci, 
Sürdürülebilir Çözümler” 
sloganıyla çalışmalarına yön 
verdiklerini belirterek, “Tüm 
çalışmalarımızda, sektör-
deki teknolojik dönüşümü 
merkeze koyuyoruz ve bunu 
sadece anlatmakla kalmıyor, 
üyelerimizin bu yeni tekno-
lojilere dokunmalarını ve 
incelemelerini sağlıyoruz. 
Böylece tüm üyelerimizin 
elektrifikasyon sürecini iç-
selleştirmelerini istiyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Ercan: “Hem fırsatlar
hem de büyük riskler var”

Etkinliğin açılış konuş-
masını yapan TAYSAD 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Berke Ercan, 
“Elektrifikasyon sürecinin 
bir tsunami dalgası gibi u-
zaktan üzerimize geldiğini 
görüyorduk ama uzaklıktan 
ne hızla geldiğini kestirmek 
çok mümkün olmuyordu. Şu 
an görüyoruz ki elektrifikas-
yonun pazara girmesi, bek-
lenenden daha hızlı gerçek-
leşecek” diye konuştu. Çok 
sayıda ülkenin bu konuda 
önemli kararlar aldığını, bu 
bağlamda da artık içten yan-
malı motorlu araçların üretil-

yanlar. Olay aslında fırsatları 
görüp girişimci düşünce tar-
zıyla dönüşümü başlatmak. 
Belki bahsettiğim tedarikçi-
ler dün dönüşüm için ciddi 
yatırımlar yaptılar ve bize 
uzun gelebilecek bir süre bu 
yatırımların geri dönmesi 
için beklediler ama bugün 
onun avantajını kullanıyor-
lar. OEM’lerin o teknoloji-
ye, kapasiteye ve yetkinliğe 
ihtiyacı var. Sonuç itibarıyla 
bugün, içinde ciddi belirsiz-
likler barındıran bir geleceğe 
yatırım yaparak öz varlıkları-
nızın bir kısmını kaybettiği-
nizi düşünebilirsiniz ancak 
yarın mutlaka kazanırsınız. 
Bu, artık bir vizyon olmak-
tan çıktı, gerçek oldu. Değer 
yaratmaya, ekosistemimizi 
büyütmeye, dünyadaki yeri-
mizi yukarıya doğru çekme-
ye devam etmeliyiz” ifadele-
rini kullandı.

“Elektrikli araçlar
konusunda Ford Otosan

ve Anadolu Isuzu ile 
çalışıyoruz”

TAYSAD üyelerine açıkla-
malarda bulunan TAYSAD 
Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Berke Ercan, “TAY-
SAD olarak elektrikli araçlar 
konusunda farklı bir davra-
nış modeline giriştik. Ford 
Otosan ve Anadolu Isuzu ile 
çalışıyoruz. Elektrikli araçlar 
konusunda üyelerimizin ka-

tılımına açık olan bir anket 
hazırladık. Bu konuda ça-
lışmaları olan üyelerimizin 
çalışmalarını aldık, onlarla 
görüştük. 42 üyemiz geri 
döndü. Şu an Ford Otosan ile 
elektrikli araç komponentle-
ri, alt parçalar konusunda da 
neler yerlileştirilebilir, hangi 
üyelerimiz neler üretilebilir 
noktasında çalışmalar yürü-
tüyoruz. TAYSAD böyle bir 
çalışmayı ilk defa yapıyor. Ta-
bii ki belli bir noktaya kadar 
bu çalışmaların içerisinde yer 
alacağız. Ford Otosan zaten 
tedarikçilerle çalışmalarına 
devam ediyor, biz de bu süre-
ce destek vermek adına konu-
nun içindeyiz. Anadolu Isuzu 
ile de benzer bir çalışma ya-
pıyoruz. Tüm üyelerimiz bu 
çalışmalara katılabilir” dedi. 

Etkinlikte katılımcılar; 
MG, Suzuki, Altınay, Ford 
Otosan, Anadolu Isuzu ve 
Tragger’in getirdiği elektrikli 
araçları inceleme imkânı ve 
test sürüşü yapma fırsatı bul-
du. Ayrıca TAYSAD üyele-
rinden Altınay, CDMMobil, 
Sertplas ve Alkor da elektrikli 
araçlar için ürettiği parçalarla 
sergi alanında yer aldı.

ki yaklaşık yüzde 70-80 ara-
lığındaki yerli parça oranının 
yüzde 20’lere kadar düşme 
riski var. Hem tedarik sanayi 
için hem de otomotiv ana sa-
nayi için bu çok ciddi bir sı-
kıntı. Çünkü yanında tedarik 
sanayi olmayan bir ana sanayi 
düşünmek çok zor. O yüzden 
TAYSAD ve Otomotiv Sana-
yii Derneği (OSD) çok yakın 
iş birliği içerisinde” dedi.
Senir: “Bugün yapacağınız 

yatırımlar size
yarını kazandıracak”

Ford Otosan Satınalma 
Genel Müdür Yardımcısı 
Murat Senir ise, elektrikli 
araçlar konusunda dünya ge-
nelinde yaşanan gelişmelere 
değindi. Murat Senir, “Şu 
anda piyasayı domine eden 
elektrikli araç komponent 
tedarikçileri, 5-6 yıl önce 
‘Fosil yakıtlar bitiyor, üretim 
odağımızı değiştirelim’ söy-
lemiyle yatırımlarına başla-

TAYSAD “Elektrikli Araçlar Günü”
Etkinlik Serisinin İlkini Gerçekleştirdi

TAYSAD Başkanı
Albert Saydam

TAYSAD Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Berke Ercan
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TÜRKIYE’DE yer alan fabrika-
sında çağın mobilite ihtiyaçlarına 
uygun ulaştırma çözümleri sunan 
Karsan, yeni yüzde 100 elektrikli 
model ailesi e-ATA’yı tanıttı. Yüksek 
nüfusa sahip şehirlerin çevreci oto-
büs ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
pazara sunulan e-ATA serisi 10, 12 
ve 18 metre uzunluğunda üç farklı 
model olarak pazardaki yerini aldı. 
İsmini Türkçe’de ailenin büyükleri 
anlamına gelen Ata’dan alan e-ATA, 
Karsan’ın elektrikli ürün gamı içeri-
sindeki en büyük otobüs modelle-
rinden oluşuyor. Doğuştan elektrik-
li e-ATA, batarya teknolojilerinden 
taşıma kapasitesine kadar birçok 
alanda oldukça esnek bir yapı suna-
rak ihtiyaçlara hızla yanıt verebili-
yor. 150 kWh’tan 600 kWh’a kadar 7 
farklı batarya paketiyle tercih edile-
bilen e-ATA model ailesi, normal bir 
otobüs rotasında yolcu ile doluyken 
dur-kalk, yolcu indirme-bindirme, 
tüm gün klimanın çalıştığı koşullar-
dan ödün vermeden tamamen ger-
çek sürüş koşullarında 12 metrelik 
boyutunda 450 kilometreye kadar 
menzil sunuyor. Üstelik, sahip ol-
duğu hızlı şarj teknolojisiyle batarya 
paketinin büyüklüğüne göre 1 ila 4 
saat arasında şarj edilebiliyor. e-ATA 
model ailesiyle birlikte artık 6 met-
reden 18 metre uzunluğa kadar tüm 
boyutlarda yüzde 100 elektrikli top-
lu taşıma araçları sunabilen Karsan, 
şehir içi ulaşımdaki elektrikli dönü-
şüme öncülük etmeyi hedefliyor.

“Elektrikli araçlarımız 
iki yılda 2 milyon kilometrelik 

deneyime ulaştı”
e-ATA lansmanında konuşan 

Karsan CEO’su Okan Baş, “Başta 
Avrupa olmak üzere tüm dünya-
da gelecek için daha yaşanabilir ve 
çevreci adımlar atılıyor. Şehir içe-
risinde durmaksızın hizmet veren 
otobüslerin tamamen çevreci hale 
getirilmesi de bu adımlardan bir 
tanesi. Buna yönelik verilen teşvik-
ler ve gelişmiş ülkelerce sıfır emis-
yona geçişle ilgili belirlenen hedef 
tarihler değişimi hızlandırıyor. Biz 
de Karsan olarak bu dönüşüme 3 
yıldır öncülük ediyoruz.  Kendini 
kanıtlamış BMW i batarya tekno-
lojisine sahip, Jest ve Atak Electric’i 
1 yıl gibi kısa bir sürede ardı ardına 
geliştirmiş ve seri üretimine başla-
mıştık. Sınıfının yaratıcısı 6 metre-
lik Jest Electric ile 2020’de Avrupa 
pazarında segment lideri olduk. 
Sınıfının en uzun menzilini sunan 
8 metrelik Atak Electric ise Fransa, 
Almanya ve Romanya başta olmak 
üzere Avrupa’nın dört bir yanın-
dan yüksek talep görüyor. Diğer 
yandan, 8 metre sınıfındaki Oto-
nom Atak Electric modelimizle 
bir ilke imza attık ve seri üretimini 
gerçekleştirerek tüm dünyaya tanıt-
tık. Son iki yılda pek çok Avrupa 

ülkesinde elektrikli araçlarımızla 2 
milyon kilometrenin üzerinde de-
neyim elde ettik.” dedi.

Karsan CEO’su Okan Baş, “Avru-
pa şehir içi otobüs pazarına baktığı-
mızda pazarın yüzde 83’ünü 12 ve 
18 metrelik büyük boy otobüslerden 
oluştuğunu görüyoruz. Öte yandan, 
dizelden elektrikli otobüslere dönü-

şüm ise hızla artıyor. 2024’te satılan 
araçların yüzde 35’inin, 2030’da ise 
en az yüzde 50’sinin tamamen elekt-
rikli olması bekleniyor. Bu dönüşü-
mü desteklemek adına Paris, Lond-
ra ve Hamburg gibi büyük şehirler 
artık yeni otobüs alımlarında sıfır 
emisyonlu araç olması şartı getirdi-
ler.” diye konuştu.

Karsan’dan Yeni Yüzde 100 
Elektrikli Model Ailesi e-ATA
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peş peşe kazandığı üçüncü 
ödül oldu. Bu, fantastik ve 
inovatif ürün portföyümüze 
gösterilen inancın ifadesidir 
ve New MAN stratejimizi 
benimserken çok iyi bir yer-
de olduğumuzu açık ve seçik 
göstermektedir” dedi.

Neoplan Cityliner tüm 
kutularda onay işareti aldı 

Eylül başlarında uz-
manlardan oluşan jüri, 
Avrupa’dan dört otobüs 
üreticisini Slovenya’nın 
Bled kentinde ‘Coach Euro 

Testi’ne katılmaya davet et-
mişti. Burada yapılan sayısız 
test sürüşü ve uzun teknik 

NEOPLAN Cityliner N 
116, bundan 50 yıl önce pi-
yasaya sunuldu. MAN Truck 
& Bus, Neoplan Cityliner’ın 
50’nci yıldönümünü kut-
lamak için ise, efsanevi rol 
modelin “Platin” özel serisini 
üretti. Akılcı tasarım ve ya-
rım asırlık tecrübenin ürünü 
olan yeni Neoplan Cityliner 
Platin serisi, sektörün pres-
tijli ödülü ‘Coach of the Year 
2022-Yılın Seyahat Otobüsü’ 
ödülünü kazandı.

Ödül, Münih’te jüri başka-
nı Tom Terjesen tarafından 
MAN Truck & Bus CEO’su 
Andreas Tostmann’a ve MAN 
Truck & Bus Otobüs İş Biri-
mi Başkanı Rudi Kuchta’ya 
takdim edildi. 

Jüride yer alan 22 Avrupalı 
ticari araç gazetecisi, özellikle 
otobüsün ekonomik sürü-
cü operasyonu özelliklerini 
artıran genel konsepti, ayırt 
edici tasarımının yanı sıra sü-
rücü ve yolcular için sağladığı 
yüksek konfordan ve inovatif 
güvenlik sistemlerinden çok 
etkilendiği belirtildi. 30 yıl-
dan beri verilen ‘Coach of the 
Year’ ödülü, otobüs pazarının 
en önemli uluslararası ödülü 
olarak kabul ediliyor. 

Ödülle ilgili konuşan 
MAN Truck & Bus CEO’su 

Andreas Tostmann, “Ne-
oplan Cityliner’ımızın 
özellikle de yıldönümünde 
uzmanlardan oluşan jürinin 
desteğini almasından dolayı 
çok müteşekkiriz ve gururlu-
yuz. Bu prestijli ödül, azimle 
kendilerini işlerine adayan 
ve olağanüstü işler ortaya 
koyan tüm MAN ekibinin 
harika bir şekilde takdir 
edilmesi demektir. 

MAN Lion’s Coach’un al-
dığı ‘Coach of the Year 2020’, 
yeni MAN Kamyon nesli-

nin aldığı ‘Truck of the Year 
2021’ ödüllerinden sonra bu 
yeni ödül, firmamızın üç yıl 

nabilir sönümleme sistemi 
MAN Comfort Drive Sus-
pension (CDS), dünyanın 
otobüsler için ayna yerine 
kullanılan ilk sistemi olan 
MAN OptiView ile aktif 
uyarı ve yaya tanıma özelli-
ğiyle dönüş yardımcısı gibi 
sistemlerden çok etkilendi.

MAN Truck & Bus Oto-
büs İş Birimi Başkanı Rudi 
Kuchta da şöyle konuştu: 
“Ödül, Neoplan Cityliner’ın 
son 50 yıldır endüstriyi baş-
ka hiç kimsenin yapama-
dığı gibi şekil-lendirdikten 
sonra her otobüs operatörü 
için bugün hala doğru se-
çim olduğunu göstermek-
tedir. 2020’de MAN Lion’s 
Coach ve şimdi de Neoplan 
Cityliner ile kazandığımız 
iki ‘Coach of the Year’ ödü-
lü, otobüs endüstrisindeki 
ustalığımızı göstermektedir. 

Müşterilerimize, özellikle 
de şimdi pandemi nedeniyle 
zorlaşan pazarda son derece 
önemli operasyonel ihtiyaç-
ları için MAN ve Neoplan 
markalarıyla ideal çözümler 
sağlıyoruz. Bu konforlu, ino-
vatif ve çok ödüllü otobüsler, 
aynı zamanda yolcuların, 
otobüs yolculuğundan ye-
niden heyecan duymalarını 
sağlayacak en iyi koşulları 
sunuyorlar.”

Jüri başkanı Tom Terje-
sen ise, “Tasarım, Neoplan 
Cityliner’ın bütünüyle ‘Co-
ach of the Year’ ödü-lünü hak 
ettiğini bize gösteren birçok 
noktadan biri oldu” dedi. 

Bu başarılı modelin 
50’inci yıldönümünü kutla-
mak için üretilen Neoplan 
Cityliner’ın özel serisi ise, 
ismini rol modeli olan 1995 
“Platin” serisinden alıyor. İlk 
bakışta, otobüsün göze çarp-
mayan platin boyalı yanla-
rının, önü ve arkasının yanı 
sıra orijinal “Platin” logoları 
ve diğer krom renkli unsur-
ları, efsanevi öncüsünü hatır-
latıyor. Alışılmışın dışındaki 
dönüşüyle Cityliner’ı adeta 
“oto-büsler arasında bir yarış 
aracı” olarak belirleyen dina-
mik yeni jantlar da çarpıcı bir 
etki yaratıyor. 

tartışmalarla dolu yoğun bir 
test haftasından sonra jüri, 
Neoplan Cityliner’ın ‘Co-
ach of the Year 2022-Yılın 
Seyahat Otobüsü’ olarak ö-
düllendirilmesine karar ver-
di. Uluslararası jüri, özellik-
le maliyet etkinliği, konfor, 
tasarım ve güvenliğin genel 
olarak çok iyi dengelenmiş 
olmasından etkilendi. Jüri 
Başkanı Tom Terjesen, “Ne-
oplan Cityliner’ın “Platin” 
serisi, bizi ekonomik ama 
güçlü ve dinamik sürücü 
operasyonu özellikleriyle et-
kiledi” diye konuştu. 

Jüri üyeleri değerlendir-
melerinde; sürücü ve yolcu-
ların yararlandığı en üst ka-
lite sürücü kabini ile inovatif 
güvenlik ve yardım sistemle-
rinden de övgüyle bahsetti. 
Jüri ayrıca otobüsteki aktif, 
elekt-ronik olarak ayarla-

Neoplan Cityliner ‘Coach Of The Year’ Seçildi

Temsa Üretimini Yüzde 30 Artırdı Kent Electra’nın
Avrupa Tanıtımları
Devam Ediyor

Temsa CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu

50’nci yıla özel üretilen Neoplan Cityliner 
Platin, 22 farklı ülkedeki uluslararası ticari araç 
gazetecisinden oluşan jüri tarafından, ‘Coach of 
the Year 2022- Yılın Seyahat Otobüsü’ seçildi.  

TEMSA, 2021 yılının ilk 
9 ayında üretimini yüzde 
30, ihracatını da yüzde 138 
oranında artırmayı başardı. 
Pandeminin damga vurduğu 
2020 yılında toplam 411 adet 
otobüs üretimi gerçekleştiren 
şirket, 2021 yılının ilk 9 ayın-
da 382 adetlik otobüs üreti-
miyle geçtiğimiz yılın toplam 
rakamlarına yaklaştı. Üre-
timdeki bu artış Temsa’ya 4,5 
puanlık bir üretim payı artışı 
da getirdi. İhracatta ise şirket 
dikkat çeken bir atılım yaşa-
dı. 2020 yılının tamamında 
213 adetlik ihracat gerçekleş-

tiren Temsa, ilk 9 ayda yaptığı 
293 adetlik otobüs ihracatıy-
la geçtiğimiz yılın toplam ra-
kamını geride bıraktı.  

Son dönemde elektrikli 
araçlara odaklanan şirket, 
seri üretime hazır hale ge-
tirdiği MD9 electriCITY, 
Avenue Electron ve Avenue 
EV model elektrikli araçlar-
la, bu alanda müşterilerine 
birden fazla model alternati-
fi sunabilen dünyadaki sayılı 
üreticiler arasında yer alıyor. 
Temsa, gerçekleştirdiği elekt-
rikli otobüs ihracatı ve anlaş-
malarıyla da dikkat çekiyor. 

Şirket, elektrikli şehir içi oto-
büsü MD9 electriCITY’nin 
ilk ihracatını İsveç’e yap-
tı. İsveç’in ardından, 
Romanya’nın Buzau kentinin 
açtığı elektrikli otobüs ihale-
sine Avenue Electron model 
elektrikli araçlarıyla katıldı 
ve küresel rakiplerini geri-
de bırakarak ipi göğüsledi. 
Çek Cumhuriyeti’nde Prag 
Ulaşım Şirketi’nin elektrikli 
otobüs filo sözleşmesine im-
za atan Temsa, 14 otobüsten 
oluşan filoyu 2021 yılının so-
nunda teslim edecek. 

Otomotiv sektörü pan-
demi ve çip krizi kaynaklı 
üretim zorlukları yaşarken 
Temsa olarak üretimlerini 
aksatmadan sürdürdüklerini 
belirten Temsa CEO’su Tolga 
Kaan Doğancıoğlu, pazarın 
daraldığı bir dönemde üre-
tim ve ihracatta ortaya koy-
dukları performansın güçlü 
şirket yapılarının bir sonucu 
olduğunu söylüyor.

 Üretim ve ihracatta ivme 
yaşarken gelişen teknolojiye 
de öncülük ettiklerini dile 
getiren Doğancıoğlu, sözle-

rini şöyle sürdürüyor: 
“Geçtiğimiz yıl birçok 
otobüs şirketi pandemi 
nedeniyle üretime ara 
vermek zorunda kaldığı 
için bu yıl da bu kesin-
tilerin olumsuzlukla-
rını hissetmeye devam 
ediyor. Yılın ilk 9 ayın-
da otobüs pazarında 
üretim ve ihracatta ya-
şanan daralma da yine 
bu olumsuzlukların bir 
yansıması. Bizse bu dö-
nemde üretimdeki gü-
cümüzle öne çıkıyoruz. 
Yılın ilk 9 ayında üre-
timde yüzde 30, ihra-
catta yüzde 138’lik bir 
artış kaydettik. Özellik-
le ihracatta yaşadığımız 
artışta son dönemde 
odağımızda yer alan 
elektrikli otobüsler de 
rol oynadı. Elektrikli 
araç teknolojilerinde 
dünyanın sayılı şirket-
lerinden biri haline gel-
dik. Bazı coğrafyalarda 
pazarın tek oyuncusu 
olarak sektörde oyun 
kurucu konumdayız.”

OTOKAR, ileri teknolojiye 
sahip modern otobüslerini 
Avrupa’nın dört bir yanında 
tanıtmaya devam ediyor. Müş-
teri ihtiyaç ve beklentilerine 
uygun olarak tasarlayıp üret-
tiği araçlarıyla büyük beğeni 
toplayan Otokar, yolcu taşı-
macılığında yeni bir dönemin 
kapısını aralayacak 12 met-
relik elektrikli otobüsü Kent 
Electra’nın Avrupa tanıtım 
çalışmalarına devam ediyor. 

Kısa süre önce Münih’teki 
IAA Mobility 2021’de, 6 gün-
de 2 bini aşkın kişiyi taşıyan 
Kent Electra’nın Avrupa tanı-

tım turu kapsamında sonraki 
durakları İspanya ve Roman-
ya oldu. Şehirlerin sürdürü-
lebilir kalkınmasına katkıda 
bulunmayı hedefleyen araç, 
İspanya’daki özel ve kamu 
toplu taşıma şirketleri tara-
fından test edildi, ardından 
ise Romanya’da Gala Tranzit 
etkinliğinde katılımcıların be-
ğenisine sunuldu. Otokar Ar-
Ge mühendislerinin küresel 
ölçekteki deneyimleriyle ge-
liştirilen Kent Electra; geniş 
iç hacmi ve yolcular için sun-
duğu üst düzey konfor ile yet-
kililerin beğenisini kazandı.
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Pirelli kış lastiklerinden daha 
fazla kilometre yapılabilme-
sini sağlıyor. Yenilikçi Cin-
turato Winter 2’nin hamuru 
şirketin motor sporları ala-
nındaki engin deneyiminden 
elde edilen Pirelli patentli bir 
süreç takip edilerek ıslak ve 
karlı zeminde performansı 

artırabilen yenilikçi bir likit 
polimer sistemiyle geliştirildi. 
Bu süreç, hamurun bileşenle-
rinin en üst düzeyde bütün-
leşmesini sağlayarak lastiğin 

TÜRKIYE’NIN yerli ser-
mayeli sanayi gücü AKO 
Grup bünyesinde faaliyet 
gösteren, ülkemiz lastik sek-
törünün yerli sermayeli ön-
cü kuruluşu Petlas, 2021 yılı 
Ağustos ayında bugüne dek 
gerçekleştirdiği en yüksek 
aylık ihracat rakamına imza 
attı ve Türkiye ekonomisine 
39 milyon dolar ihracat geliri 
sağladı. Aylık ihracat tonajını 
Ağustos ayında 10 bin tonun 
üzerine çıkaran Petlas, dünya 
pazarlarına 500 bin adet las-
tik ihraç etti.

Kendi geliştirdiği yüksek 
teknolojili ürünlerle dünya 
pazarlarında büyük ilgi gö-
ren Petlas’ın 6 kıtada 120 
farklı ülkeye yayılan ihracat 
pazarları arasında, ABD, 
Almanya, İtalya gibi büyük 
ölçekli otomotiv endüstri ve 
pazarına sahip ülkeler de yer 
alıyor. 2020 yılında küresel 
sağlık krizine rağmen ihracat 
rakamlarını büyük ölçüde 
koruma başarısı gösteren ve 
yaklaşık 200 milyon dolar 
düzeyinde ihracat gerçekleş-
tiren Petlas, 2021 yılı ihracat 
büyümesi hedefini de yüzde 
25’ten yüzde 40 seviyesine 
revize etti.

2021 yılında özellikle ihra-
cat tarafında başarılı sonuçlar 
elde ettiklerini ifade eden 
AKO Grup Yönetim Kuru-
lu Üyesi Abdulkadir Özcan, 
“Petlas, küreselleşen ekonomi 
ve rekabet içerisinde ‘Türk 
Markası’ olgusunu dünyada 

PIRELLI, orta ölçekli oto-
mobiller ve CUV’lar için 
geliştirdiği yeni kış lastiği 
Cinturato Winter 2’yi tanıt-
tı. İtalyan şirketinin öncü-
sü olduğu bazı önemli yeni 
teknolojiler bu lastikte ilk 
kez sunuluyor. Sırt desenin-
de , lastiğin ömrü boyunca 
aşınmasıyla temas alanı artan  
daha fazla kar yakalayarak da-
ha fazla tutuş sağlayan kılcal 
kanallar yer alıyor. Lansman 
itibarıyla 16 inçten 20 inçe 
kadar 36 ebatta sunulan Cin-
turato Winter 2 karlı ve ıslak 
zeminlerde hakimiyeti artırır-
ken en soğuk havalarda sürüş 
konforuna destek oluyor. Her 
türlü kış koşulunda pazar li-
deri performans sunan yeni 
Cinturato Winter 2, ünlü 
Alman belgelendirme kuru-
luşu TÜV SÜD tarafından 
Performans İşareti (1) almaya 
uygun görüldü.

Cinturato Winter 2  önceki 
versiyona göre daha faydalı bir 
kullanım ömrüne sahip. Karlı 
zeminde kavramayı artırmak 
için toplamda yaklaşık 43 met-
re uzunluğunda kılcal kanalla-
ra sahip olan lastiğin karda yol 
tutuşu Sottozero 3’e kıyasla 
yüzde 30 oranında iyileştirildi. 

Yeni Cinturato Winter 2, 
kullanım ömrü boyunca las-
tiğin performansını artıran 
yeni bir hamur, sırt deseni ve 
yapı sayesinde önceki nesil 

mobilin hakimiyetinin ko-
runması için suyun verimli 
bir şekilde atılmasını sağlayan 
kanalların tasarımıyla başladı. 
Daha sonra karda maksimum 
kavrama sağlamak için kılcal 
kanalların tanımlanması ve 
yerleştirilmesiyle devam etti.

Cinturato Winter 2 lasti-
ğin bazı ebatları, sürücülere 
daha da fazla güvenlik sağla-
mak için Pirelli’nin gelişmiş 
Seal Inside teknolojisiyle su-
nuluyor. Bu teknoloji lastiğin 
dört milimetreye kadar delin-
mesi durumunda bile aracın 
yola devam etmesini sağlıyor. 
Seal Inside teknolojisi, lastiği 
delen bir yabancı maddeyi 
anında kaplayan ve basınç 
kaybını engelleyen özel bir 
köpükle çalışıyor. Yabancı 
madde çıkarıldığında bu kö-
pük genişlemeye devam ede-
rek oluşan deliği tıkıyor. 

Elektrikli ve şarj edilebilir 

tuda 60 milyon dolarlık yatı-
rımını sürdürüyor.

Abdulkadir Özcan, Petlas’ın 
Ağustos ayında en çok ihracat 
gerçekleştirdiği bölgelerin Ku-
zey Amerika, Güney Amerika 
ve Avrupa olduğunu, ihracatın 
bine yakın konteyner ve TIR 
ile gerçekleştirildiğini de söz-
lerine ekledi.

700 milyon dolar yatırım
Petlas’ta, 2020 yılı içinde 

gerçekleştirilen kapasite ar-
tışına paralel olarak, mevcut 
ürün gamının çeşitlendiril-
mesine ve verimliliğin artma-
sına yönelik yatırımların hız 
kesmeden sürdüğünü ifade 
eden Özcan, “Türkiye’nin 
yerli sermayeli sanayi gücü 
AKO Grup bünyesine, 2005 
yılındaki satın alma sonra-
sında yapılan ve son 10 yıl-
da ivmesi artan yatırımların 
toplamı 700 milyon dolar 
seviyesine yaklaşmaktadır. 

hibrit araçlara yönelik Elect 
işaretli Cinturato Winter 2 
lastikler belirli ebatlarda su-
nuluyor. Elect teknoloji pa-
keti, düşük dönme direncini 
garanti etmek ve batarya men-
zilini maksimuma çıkarmak 
için hamur, yapı ve sırt deseni-
ni bir araya getiriyor. Elektrik-
li otomobillerin sessizliğine ve 
konforuna katkıda bulunmak 
için daha az yol gürültüsü ya-
ratan bu lastikler düşük devir-
lerde bile elektrikli motorlara 
özgü güç ve tork üretmek üze-
re anında kavrama sağlıyor.

karlı veya ıslak zemindeki 
performansını artırıyor.  

Geliştirme sürecinde yakıt 
tüketimini ve zararlı emis-
yonları azaltmaya yardımcı 
olmak için çevresel sürdürü-
lebilirliğe özellikle dikkat e-
dildi. Cinturato Winter 2’nin 
dönme direnci Avrupa lastik 
etiketinde B ve C kategorisin-
de sınıflandırılan önceki mo-
dele kıyasla düşürüldü. Daha 
fazla sürüş keyfi sunmak ama-
cıyla özel bir sırt deseniyle 
tasarlanan Cinturato Winter 
2, yarattığı daha düşük yol 
gürültüsü ve dolayısıyla çev-
reye faydası sayesinde Avrupa 
lastik etiketinde A ve B kate-
gorisinde yer alıyor. 

Sırt deseninin özgün tasa-
rımı, temas alanındaki basın-
cı optimize etmeyi amaçlayan 
bir sanal geliştirme süreciyle 
yaratıldı. Bu süreç suda kızak-
lama durumlarında bile oto-

Pirelli Kış Lastikleri Serisini Yeniledi 

Prometeon’dan Türk 
Yöneticiye Üst Düzey 
Görevlendirme

Petlas 500 Bin Adet Lastik İhracatı Yaptı

GÖKÇE Şenocak, Pro-
meteon Türkiye, AFME 
(Afrika, Orta Doğu), 
Rusya, CIS (Orta As-
ya ve Kafkaslar) Bölge 
CEO’su olarak atanma-
dan önce Prometeon 
Türkiye, Orta Doğu, Af-
rika, Rusya, Orta Asya ve 
Kafkaslar Bölgesi Ticaret 
Direktörü (CCO) olarak 
görev alıyordu. İstan-
bul Teknik Üniversitesi 
Metalürji Mühendisliği 
mezunu olan Şenocak, 
iş hayatına 2002 yılın-
da Goodyear’da başladı. 
Goodyear’da çeşitli gö-
revlerde bulunan Şeno-
cak, 2008-2015 yılları a-
rasında Tatko Grubu’nda 
Genel Müdürlük görevi 
üstlendi. Şenocak, Ocak 
2016 itibariyle Pirelli’de 
Ticaret Direktörü olarak 
görev yapmaya başladı. 

Kariyeri süresince müş-
teri odaklı yaklaşımı ile 
birçok başarıya imza atan 
Gökçe Şenocak, Promete-
on Türkiye’nin Promete-

on Tyre Group içinde en 
başarılı ülke konumuna 
taşınmasına liderlik eden 
ekip içinde rol almıştır. 
Bu uzun süreli strateji 
sonucunda Pirelli ticari 
markalı lastikler ile tek 
markada sektör lideri olan 
Prometeon, müşterilerine 
katma değer sağlayan Pro 
Services çözüm ailesi ile 
filolara tasarruf sağlamaya 
devam ediyor.

Prometeon Tyre Group, Gökçe 
Şenocak’ın Prometeon Türkiye, AFME 
(Afrika, Orta Doğu), Rusya, CIS (Orta As-
ya ve Kafkaslar) Bölgesi’nin yeni CEO’su 
olarak atandığını duyurdu. Şenocak, 
görevi Ekim ayı itibarıyla Antonio 
Dolgetta’dan devraldı. 

Petlas, 2021 yılı Ağustos ayında bugüne dek en yüksek aylık ihracat 
rakamını elde etti ve aylık bazda 39 Milyon dolar değerinde ihracatla 
tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı.  

AFME (Afrika, Orta 
Doğu), Rusya, CIS (Orta 

Asya ve Kafkaslar) Bölgesi 
CEO’su Gökçe Şenocak

hak ettiği yere taşımanın bi-
linciyle hareket ediyor. Ülke-
miz ekonomisine hedefleri-
mizin üzerinde performansla 
ihracat geliri sağlamaktan gu-
rur duyuyoruz. Yerli sermaye, 
yerli Ar-Ge ve mühendislik, 
yerli iş gücü ile ürettiğimiz 
lastiklerimizle, Ağustos ayın-
da rekor seviyede 39 Milyon 
dolar ihracat gerçekleştirdik. 
Bu başarı için tüm çalışma 
arkadaşlarımı tebrik ediyor, 
onlara teşekkür ediyorum. 
Başarımızın bize verdiği öz-
güven ve azimle, daha önce 
yüzde 25 düzeyinde belir-
lediğimiz 2021 yılı ihracat 
büyümesi hedefimizi, yüzde 
40 bandına revize ettik. Ül-
kemize sağladığımız ihracat 
gelirlerini artırmak ve çeyrek 
milyar doların üzerinde, 280 
milyon dolar düzeyinde ihra-
catla ülke ekonomisine katkı-
larımızı artırarak sürdürmek 
azmindeyiz” dedi.

Petlas, ABD pazarına yö-
nelik ihracatında da agresif 
hedeflerle hareket ediyor. 
ABD pazarına ihracatını or-
ta-uzun vadede 100 milyon 
dolar düzeyine ulaştırmayı, 
kendi geliştirdiği yüksek tek-
nolojili ürünlerinin sağladığı 
rekabet avantajıyla hızlı ve 
kalıcı büyüme elde etmeyi 
hedefleyen Petlas, bu doğrul-

Şirketimizde gerek iç pazar-
da, gerek ihracat pazarları-
mızda lastik kullanıcılarının 
ihtiyaçlarını karşılayacak en 
yüksek kalitede ürünlerin 
üretilmesi amacıyla yatırım-
lar sürekli bir şekilde devam 
ediyor. Türk lastik sektörü-
nün yüzde 100 yerli sermaye-
li lider markası Petlas, binek 
araçlardan kamyon ve oto-
büslere, traktörlerden askeri 
birlik ve güvenlik güçlerinin 
kullandığı araçlara, iş ma-
kinelerinden savaş jetlerine, 
80 farklı desen ve 2 bin 500 
farklı ebatta üstün nitelikli 
lastikleri, yerli sermaye, yerli 
mühendislik ve Ar-Ge, yerli 
iş gücü ile üretiyor ve dün-
yaya satıyor. 2021 yılı içinde, 
ürün gamımızın tümünde, 
özellikle de kamyon otobüs 
(TBR) lastiklerde büyüme-
yi sürdürmeyi hedefliyoruz” 
şeklinde konuştu.
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GELENEKSEL ve elektrikli araç 
tahrik çözümleri konusunda lider 
üretici, ayrıca ticari ve savunma 
araçları için orta ve ağır hizmet ti-
pi tam otomatik şanzımanlar ala-
nında en büyük global üretici olan 
Allison Transmission, hali hazırda 
Gaziantep ve bölgesinde satış son-
rası hizmet sunan yetkili servis bayi 
Bilmak ile yeni bir iş birliğine imza 
atıyor. Ankara’daki yeni servis nok-
tası ile Bilmak Otomotiv, Allison 
tam otomatik şanzıman donanım-
lı ticari ve askeri araçlar için satış 
sonrası hizmet sunuyor. (paletli sa-
vunma araçları için çapraz tahrikli 
şanzımanlar hariç).

Türkiye’deki tek Allison Yetkili 
Distribütörü Drive Line Systems 
Turkey Otomotiv (DLS) ile satış 
sonrası hizmetlerini ve servis ağını 
güçlendiren Allison Transmission, 
Bilmak Otomotiv Ankara bayiliği 
ile servis kapsamını hem askeri hem 
ticari araçlar için geliştiriyor. Alli-
son tam otomatik şanzıman dona-
nımlı araç filolarının 7/24 hizmet 
alabileceği yeni yetkili servisi, An-
kara ve bölgesinde Allison’ın varlı-
ğını arttıracak. 

Allison Transmission Türkiye ve 
Ortadoğu Bölge Direktörü Atak 
Talas, konu ile ilgili açıklamasında; 
“Gaziantep yetkili servisimiz Bil-
mak ile başarılı iş birliğimizi uzun 
yıllardır sürdürüyoruz. Yakaladı-
ğımız bu başarıyı, Ankara ve böl-
gesine hizmet sunacak yeni servis 
noktamızla genişletiyoruz. Yeni 
Allison Yetkili Servisimiz, bu böl-
gede Allison donanımına sahip fi-
loların ihtiyaçlarını en ideal şekilde 
karşılamak, zamanında ve kaliteli 
hizmet sunmak üzere çalışacak” di-
ye belirtti. 

Bilmak Otomotiv Yönetim Ku-
rulu Başkanı Sait Bilgili ise; “Allison 
Transmission, İç Anadolu bölgesin-
de satış sonrası ve servis yapılanma-
sını geliştirmeyi planlıyordu. Hem 
askeri hem de ticari araçlardaki 
uzun yıllara dayanan deneyimimizle 
bu bölgede iş birliğimizi sürdürmek 
üzere yeni bir yatırım gerçekleştir-
dik. Bilmak Otomotiv olarak ha-
lihazırda Gaziantep ve çevresinde 
Allison şanzıman donanımlı araç 
popülasyonunun çoğu için bakım 

ve servis hizmeti sunuyoruz. Ayrıca, 
askeri operasyonlar için sahada ve 
operasyon yerinde de servis desteği 
sağlıyoruz. Allison tam otomatik 

şanzımanlar için Ankara’da yaptığı-
mız yatırım ile Ankara ve bölgesinde 
de hizmetlerimize devam edeceğiz” 
şeklinde açıkladı.

Allison Transmission ve Bilmak Otomotiv’in Ankara’da 
hizmete sunduğu yeni satış sonrası servisi, hem askeri 
hem de ticari araçlar için hizmet veriyor.   

Allison Türkiye’de 
Hizmet Ağını Geliştiriyor
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açısından büyük önem taşı-
ması bilinciyle hareket ediyor. 
Bu anlamda sürdürülebilirliği 
odak noktası haline getirerek 
enerji ve doğal kaynak kulla-
nımı konusunda doğa dostu 
teknolojilerin uygulanması 
ve tasarruf önlemleri ile ilgi-
li çalışmalar yürüten Eşarj, 
Türkiye’de Uluslararası Yeşil 
Enerji Sertifikası’na (IREC) 
sahip olan ilk elektrikli şarj 
istasyonu operatörü olma gu-
rurunu taşıyor. 

Enerjisa Enerji CEO’su ve 
Eşarj Yönetim Kurulu Başka-
nı Murat Pınar konuyla ilgili 
olarak yaptığı açıklamada ar-
tan elektrikli araç sayısının bu 
anlamdaki hizmet ağının da 
artışına sebep olduğunu belir-
terek, “Sadece ülkemizin de-
ğil, tüm dünyanın gündemin-
de yer alan sürdürülebilirlik 

devam ediyor. Halen kapalı 
pistlerde test aşamasında olan 
CUbE - “Continental Urban 
Mobility Experience” - yol-
cuları istedikleri yere güvenli 
bir şekilde ulaştırmak için bir 
akıllı telefon uygulaması ile et-
kinleştirilebiliyor. Ayrıca, araş-
tırmacılar otoyolda otomatik 
sürüş ve otoparkta otomatik 
rehberlik potansiyelini araştırı-
yorlar. Sürücüye olan ihtiyacın 
ortadan kalkması, otomobil iç 
aksamı ilgili fikirlere de ilham 
veriyor: Continental mühen-
disleri, aracın içini oturma 
odası kadar rahat ve davetkar 
bir mekana dönüştürebiliyor.

Continental, araçları yo-
la bağlayan lastikte de lider 
konumda. Kauçuk endüstri-
sinde öncü olan Continen-
tal, 1892’de bisikletler için 
pnömatik lastikler üretmeye 
başladı. Bu yeni tip lastik, 
kaldırım taşlarının üzerinden 
geçmeyi güvenli ve konforlu 
hale getirdi. 125 yılı aşkın bir 
süre sonra, Continental Las-
tikleri günümüzün mobilitesi 
için lastikleri baştan tasarla-
maya devam ediyor. Bugün, 

TÜRKIYE genelinde 251 lo-
kasyonda 468 soketli araç şarj 
istasyonu ağı ile en hızlı şarj 
istasyonu haline gelen Eşarj i-
le müşterilerine kesintisiz yol-
culuk deneyimi sunmayı he-
defleyen Brisa arasında, 2019 
yılında anlaşma imzalanmıştı. 
Anlaşma kapsamında Brisa, 
seçili hızlı bakım ve servis zin-
ciri Otopratik mağazalarında 
elektrikli araç şarj istasyonları 
açmaya başladı.  Bu kapsamda 
bugüne dek İstanbul, Bursa, 
Denizli, Antalya, Tekirdağ, 
Trabzon ve Adana illerindeki 
Brisa Otopratik mağazala-
rında toplam 8 adet istasyon 
hizmet vermeye başladı. Brisa 
ve Eşarj, elektrikli araç kul-
lanımının yaygınlaşmasında 
önemli bir ihtiyaç olan bu is-
tasyonların sayısını gerçekleş-
tirilen yeni anlaşma ile yıl so-

1871 yılında yumuşak kauçuk 
ürünler ve kauçuklu kumaşlar 
üretmek üzere kurulan Conti-
nental, o günden bugüne 150 
yıldır inovasyon ve fark yara-
tan yenilikleriyle dolu yolcu-
luğuna devam ediyor. Şirket, 
150’nci yılında da endüstriler 
arasındaki engelleri ortadan 
kaldırarak nasıl bu kadar u-
zun süredir başarılı olduğunu 
gözler önüne seriyor.

Continental’in bir buçuk 
asırlık başarı öyküsü yazdığı-
nı söyleyen Conti-
nental Türkiye 
Genel Müdü-
rü Ali Okan 
Tamer, “8 
Ekim 2021‘de 
Continental’in 
kuruluşu-
nun 

nuna kadar 17 hızlı istasyona 
çıkarmayı hedefliyor.

Ülkemizdeki hibrit ve 
elektrikli araç sayısının son 
dönemdeki yükselişi sonra-
sında taraflar arasında gerçek-
leştirilen anlaşma dahilinde, 
hizmet verilen lokasyon sayı-
sının önümüzdeki günlerde 
Mersin, Ankara, Amasya ve 
Diyarbakır illerindeki Otop-
ratik noktalarının da eklen-
mesi ile 17 adete, varolan so-
ket sayısının yaklaşık 50 adete 
çıkarılması hedefleniyor.  

Küresel enerji trendlerini 
ve Türkiye dinamiklerini ya-
kından takip eden Enerjisa 
Enerji, bu trendlerin merke-
zinde yer alan e-mobilitenin, 
karbon salınımının azaltıl-
ması ve tüm dünyada benim-
senen 2030 ve 2050 yılla-
rındaki hedeflere ulaşılması 

150’nci yıldönümünü kutla-
dık. Bu kutlama vesilesiyle 
Continental’in bir buçuk asra 
yayılan başarısını, yıllar için-
deki değişimini ve 150 yıllık 
büyüme hikayesini de anma 
şansımız oldu. Mobiliteye 
olan tutkumuz ve 150 yıllık 
köklü tarihimiz bizi bugün 
olduğumuz konuma yani 
alanında öncü uluslararası bir 
teknoloji haline getirdi. Bu-
güne kadarki tüm başarıları-
mızla gurur duyuyoruz” dedi.

Mobilite, kurulduğu gün-
den beri Continental’in kalp 

atışları oldu. Continental, 
Şeffaf Treyler, Gelişmiş Ra-
dar Sensörleri ve yenilikçi 
Başüstü Göstergeleri gibi 

ödüllü ürünlerle otomobilleri 
daha akıllı ve verimli hale 

getiriyor. Günü-
müzde Con-

t i n e n t a l , 
o t o n o m 
s ü r ü ş ü 
destekle-
yen yeni 
teknoloji-

ler üzerin-
de çalışmaya 

hareketlenmesi ve yollardaki 
elektrik araç sayısının gün-
den güne artmasına paralel 
olarak bu alandaki yatırım ve 
çalışmalarımızı sürdürmeye 
devam edeceğiz” dedi. 

Yapılan işbirliği ile ilgili gö-
rüşlerini aktaran Brisa CEO’su 
Haluk Kürkçü, “Türkiye lastik 
sektörü lideri olarak, değişen 
tüketici alışkanlıkları ve mo-
bilite alanındaki yeni ihtiyaç-
larla birlikte bu alandaki ça-
lışmalarımızı hızlandırıyoruz.  
Bu kapsamda sektörümüzde 
mobilite dönüşümünde ön-
cü olma hedefimizle, Eşarj ile 
elektrikli araçlar için şarj çözü-
mü sunmak üzere güçlerimizi 
birleştirdik. Kapsamlı bir saha 

araştırması ve altyapı çalışma-
sının ardından, müşterilerimi-
zin her türlü servis ve bakım 
ihtiyacını tek noktadan karşı-
ladığımız Otopratik mağaza-
larımızda Eşarj hizmetimizi 
de yaygınlaştırmaya başladık. 
Özellikle yüksek teknolojili 
ve hızlı şarj etme kapasitesine 
sahip istasyonlarla, elektrikli 
araç tercih eden kullanıcılara 
yüksek kalitede hizmet su-
nuyoruz. Bu süreçte bizlerle 
birlikte yol alan hizmet nokta-
larımıza ve iş ortaklarımıza da 
teşekkür ediyorum. Kullanıcı-
ların ihtiyaçları doğrultusunda 
hizmetlerimizi ulaşılabilir kıl-
maya, çeşitlendirmeye ve geliş-
tirmeye devam edeceğiz” dedi.

ve karbon ayak izi konuları, 
iş alanımız açısından büyük 
önem taşıyor.  Daha önce de 
belirttiğimiz üzere, 2030 yılı-
na kadar karbon salımına 2,5 
milyon tonluk katkı sağlama-
yı hedefliyoruz. Bu hedefimi-
ze özellikle geliştirdiğimiz iş 
birliklerinin sağladığı katkı 
ile adım adım ilerliyoruz. 
Brisa ile bu alanda gerçekleş-
tirdiğimiz ve sürdürdüğümüz 
iş birliğimiz bu anlamdaki 
kırılım noktalarından biri. 
Hatta, bizce çarpan etkisine 
sahip. Pandeminin etkileri-
nin oldukça sert şekilde hisse-
dildiği 2021 yılında, 150 bin 
kez şarjlanma sayısına ula-
şan ilk şarj istasyonu şirketi 
olarak, gerçekleştireceğimiz iş 
birlikleri ile bu sayının katla-
narak artmasını hedefliyoruz. 
Elektrikli araç piyasasının 

Continental’in dünya rekor-
ları kırdığı elektrikli araçlar 
da buna dahil. Elektrikli bir 
kamyonun Continental las-
tikleri ile şarj molası verme-
den kat ettiği en uzun mesafe 
Guiness Dünya Rekorları™ 
arasına da girdi. Bu elektrikli 
kamyon, DPD Switzerland 
ve Futuricum iş birliği ile 
otoyolda seyredilen hızlarda 
yaklaşık 10 saatlik kesintisiz 
sürüşe denk gelen toplam 
682,88 mil yol kat etti.

Continental bugün dün-
ya genelinde her 4 araçtan 
3‘ünü Continental lastikleri 
veya otomotiv teknolojileri 
ile donatıyor. Şimdi de Con-
tinental, dünyaya lastiklerin 
bir sonraki hedefini gösteri-
yor: Karahindiba. Bu çiçekli 
bitki, Continental Grubu‘nda 
lastiklerin geleceğinin önemli 
bir bileşeni olarak görülüyor.

Brisa ve Enerjisa 
Hızlı Şarj İstasyonlarını
Artırmayı Hedefliyor

Continental İnovasyonla
Geçen 150’nci Yılını Kutluyor

(Soldan sağa) Brisa CEO’su Haluk Kürkçü ve Enerjisa Enerji 
CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar

Eşarj ile Brisa’nın iş birliği kapsamında şu ana kadar 8 adet hızlı elektrikli şarj istasyonu devreye 
alındı. Brisa’nın hızlı bakım servis zinciri Otopratik mağazalarında devreye alınan istasyon sayısı-
nın yıl sonuna kadar, tamamıyla hızlı şarjı destekleyecek şekilde 17 adete çıkarılması hedefleniyor.  

İlk otomobilin 
üretiminden 10 yıl 
6 ay önce kurulan 
Continental, 
geçmişten geleceğe 
uzanan yolculuğunda 
dünyanın mobiliteye 
olan yaklaşımını da 
değiştiriyor.   

Continental Ailesi 
Kışa Hazır
ISLAK, kuru yollar ve zor-
lu hava şartlarına özel ola-
rak geliştirilen Continental 
kış lastiklerinin performan-
sı bağımsız kuruluşlarca 
yapılan testlerde de onay-
lanıyor. Bu kışa yepyeni iki 
lastiği ile merhaba diyen 
Continental, yeni Winter-
Contact™ TS 870 ve Win-
terContact™ TS 870 P ile 
her türlü zorlu kış koşulun-
da dâhi sürücülere yolda 
tam bir hakimiyet sağlıyor. 
Continental WinterCon-
tact™ TS 870ıslak zeminde 
olağanüstü frenleme ve su-
da kızaklama direnci gibi 
üstün özelliklerinin yanı sı-
ra düşük yakıt tüketimi ile 
de kışın zorlu koşullarında 
bile uzun mesafeler 
kat etmeye yar-
dımcı oluyor.

Winter-
C o nt a c t ™ 
dik paralel 
kanalların 
geliştiril-
miş konfi-
gürasyonu 
s a y e s i n d e 

lastik yerden daha fazla 
kar toplayabiliyor ve daha 
güçlü bir kavrama ile sürü-
cüye daha kontrollü bir yol 
tutuşu sağlıyor. Ne zaman 
fren yapmanız gerekirse; 
uzun silme kenarlar, don-
muş zeminde fren mesafe-
sini azaltmak için suyun ve 
çamurun ekstra hızlı tahli-
yesine yardımcı oluyor. Ye-
ni sürdürülebilir bileşen-
lerden oluşan CoolChili™ 
teknolojisi sayesinde, özel 
hidro oluklar olağanüstü 
suda kızaklama perfor-
mansı sağlıyor.  Kompakt 
ve orta büyüklükte araçlar 
için geliştirilen, test şam-
piyonu Continental Win-
terContact TS 860 ise 

özel sırt tasarımı 
ve kauçuk bile-

şiminin yanı 
sıra güvenli 
sürüş özel-
liğiyle de 
zorlu kış 
şartlarında 
sürücülere 

destek ola-
cak. 
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GO bulutuna yüklüyor. Tüm 
dosyalar, araçlar veya sürücü-
ler nerede olursa olsun yasal 

törden şirketin yanı sıra bi-
reysel araç sahipleri ile kiralık 
araç kullanan müşterilerimize 
de birçok avantaj sunuyor. 
Akıllı Filo Yönetim Sistemi-
miz Otobil ile müşterilerimize 
maliyet ve verimlilik kontrolü 
sağlıyoruz. Filo müşterilerinin 
akaryakıt alımlarının takibi ve 
kontrolünün sağlıklı bir şek-
lide yapılmasına imkan veren 
Otobil, büyüme eğiliminde 
olan işletmelerin giderlerini 
kontrol altına almalarına ko-
laylık sağlıyor” diye konuştu.   

DIJITAL takografların oluş-
ması ve dijital takograflara 
ilişkin yeni düzenlemeler ne-
deniyle nakliye yöneticileri ve 
karayolu taşımacılığı opera-
törleri, ağır takograf cezalarını 
önlemek için her zamankin-
den daha yoğun bir mevzuata 
uyumu sağlamak zorundalar. 
Şirketlerin, çalışma saatlerine 
saygı göstererek ve tüm dijital 
takograf dosyalarını ve sürücü 
kartı dosyalarını analiz edip 
eksiksiz bir günlüğünü tuta-
rak düzenlemelerine uymaları 
gerekmektedir.

OPET yeni nesil taşıt oto-
masyon sistemi Akıllı Filo 
Yönetim Sistemi Otobil ile 
şirket taşıtlarına Opet istas-
yonlarından otomatik ola-
rak, nakit veya kredi kartı ile 
ödeme yapmadan yakıt alma 
imkanı sunuyor. Sistem saye-
sinde Opet müşterileri araçla-
rının dolum ve kilometre gibi 
bilgilerini dijital ortamda ko-
laylıkla öğrenebiliyor. Otobil 
ile araçlarının ne zaman, ne-
reden, ne kadar yakıt aldığını 
öğrenen araç sahipleri, taşıtla-

FleetGO tüm takograf 
dosyalarının kolaylıkla yö-
netilmesine yardımcı oluyor. 
[.ddd] dosyalarının güvenli 
bir yasal arşivinin tutulmasına 
ve çalışma saatleri ihlallerinin 
kolayca tespit edilmesine ola-
nak sağlıyor. Uzaktan Takog-
raf İndirme özelliği ile [.ddd] 
dosyalarını araçlardan veya 
sürücü kartlarından manuel 
olarak indirmeye gerek kal-
mıyor. FleetGO CubiQ, ta-
kografa doğrudan bağlanarak 
hem araç verilerini hem de 
sürücü kartı verilerini Fleet-

rının tüm giderlerini kontrol 
altında tutabiliyor. 

Akıllı Filo Yönetim Sistemi 
Otobil ile 55 bin şirket ve 1 
milyon araca ulaştıklarını be-
lirten Opet Filo Satış ve Tek-
nolojileri Direktörü Hakan 
Koca, “Opet olarak dijitalleş-
meye büyük önem veriyoruz. 
Teknoloji sürekli gelişiyor ve 
bizim de bu alana yatırımla-
rımız devam ediyor. Çalışma 
prensibini müşterilerimizin 
yakıt alım alışkanlıklarından 
alan Otobil, her ölçek ve sek-

tasarruf ederek operasyonel 
yükü azaltabiliyorsunuz. AB 
düzenlemeleri ile uyumlu Fle-
etGO, tüm dijital takograf 
verilerinin otomatik olarak 
indirilmesini sağlayarak ihlal-
lerden kaçınmanızı sağlıyor.

Canlı sürüş özelliği sayesin-
de şirketler ve sürücüler, ka-
lan çalışma saatlerini günlük, 
haftalık ve 2 haftalık olarak 
takip edebiliyorlar. Bu özellik 
sayesinde bir sonraki haftanın 
dinlenme süresinin ne zaman 
olacağını ve bu sürenin (en 
az) ne kadar olması gerekti-

haritalar üzerinden takip edi-
lerek coğrafi konum bilgileri-
ne erişilebiliyor. 

Akıllı Filo Yönetim Sis-
temi Otobil, iki farklı ünite 
sistemi ile her kullanıcı için 
uygun bir hizmet sunuyor. 
Halka tipi ünite olan “Fue-
lopass”, araca özel bilgiler ile 

Bu görev, özellikle şirketin 
2025 ve 2030 ‘Olumlu İk-
lim’ hedeflerinin tedarik 
zinciri operasyonlarına ba-
şarıyla dahil edilmesine ve 
müşterilere yönelik sıfır kar-
bon iş modelini destekleyen 
inisiyatifler de dahil karbon 
azaltma taahhütlerini ger-
çekleştirmesi için gerekli 
eylemlerin belirlenmesine 
yönelik çalışmalar içerecek.

Konuyla ilgili açıklamada 
bulunan Brambles Küresel 
Sürdürülebilirlik Başkanı Ju-
an Jose Freijo, “Artık şirket-
lerin, iklim değişikliğinin et-
kilerini azaltmak için gerçek 
anlamda bir yöntem değişik-
liği yapmasının zamanı geldi. 
Çağımızın en büyük zorluk-
larından biri olan küresel eko-
nomideki şirketlerin karbon-
suzlaştırılması için birlikte 
hareket etmeliyiz” dedi.   

ğini de takip edebiliyorlar. 
Böylece şirketler,sürücüleri 
riske atmadan için kolayca 
yolculuk planlayabiliyor, ak-
saklıkları önleyerek cezalar-
dan kaçınabiliyorlar.

Şirketler için araç takibi, 
karmaşık ve kapsamlı bir 
süreçtir. FleetGO, müşteri-
lerine daha etkin, planlı ve 
akıllı bir “Araç Takip& Filo 
Yönetim Sistemi” sunuyor. 
Bu sayede araçlarınızı gerçek 
zamanlı takip ediyor, analiz 
ediyor ve filonuzu sürekli ge-
liştirebiliyorsunuz.

programlanan akıllı bir üni-
te. Fuelopass, Opet Otobil 
ünitesi ile araçtan inmeden 
güvenli, hızlı ve temas etme-
den yakıt ikmali sağlıyor. Bu 
akıllı ünite ile ayrıca araçlarda 
limitlendirme yapılabiliyor, 
detaylı tüketim raporlarına 
erişim sağlanabiliyor. 

Marisa Sanchez; danış-
manlık, endüstri ve filantropi 
konularındaki bilgi birikimi 
ve çeşitli sektörlerde edindi-
ği iklim riski ve karbon tec-
rübesiyle sürdürülebilirlik 
konusunda uzmanlığı bulu-
nuyor. Sanchez, Avustralya ve 
İspanya’da İklim Değişikliği 
Baş Danışmanlığı görevini 
üstlendiği dünyanın önemli 
ticari patlayıcı ve patlatma sis-
temleri sağlayıcısı Orica’da ve 
Deloitte gibi dünya çapındaki 
kuruluşlarda çalıştı. Sanchez 
ayrıca New York merkezli İk-
lim Tarafsızlığı Standartları 
ve Açlığa Karşı Eylem gibi kar 
amacı gütmeyen kuruluşlara 
da destek veriyor. 

periyotlar içinde otomatik o-
larak indiriliyor. Böylece hem 
zamandan hem maliyetlerden 

Otobil, dijitalleşmenin 
tüm işlemlerde uygulanması 
ile muhasebe kolaylığı sağ-
lıyor. Müşterinin muhasebe 
sistemine entegre olan Oto-
bil, kesilen tek faturayla aynı 
zamanda kağıt harcamayarak 
doğayı da koruyor. Otobil’in 
sunduğu bir diğer avantaj 
ise araç konumlarının her an 
izlenebildiği bir sistem olan 
“Otokonum servisi”. Bu sa-
yede dijital haritalandırma 
sistemi kullanılarak araçlar 
sokak-uydu fotoğrafı bazlı 

DÜNYADA 60 ülkede 
CHEP markası adı altın-
da faaliyet gösteren küre-
sel tedarik zinciri çözüm-
leri şirketi Brambles, yeni 
Küresel Tedarik Zinciri 
Karbonsuzlaştırma Di-
rektörlüğü pozisyonuna 
iklim riski ve karbon tec-
rübesiyle sürdürülebi-
lirlik konusunda uzman 
Marisa Sanchez’i getirildi.

Şirketten yapılan 
bilgilendirmeye göre; 
hem tedarik zinciri ve 
sürdürülebilirlik lider-
liği ekipleri hem de 
bölgesel sorumluluk 
alanları ile yakından 
çalışacak Marisa Sanc-
hez, Brambles’in küresel 
çapta karbon azaltma 
stratejisinin geliştirilme-
sinden ve uygulanma-
sından sorumlu olacak. 

FleetGO Yaptırım ve Cezalara Son Veriyor

Akıllı Filo Yönetim Sistemi İle 
Kontrol Araç Sahiplerinde

Evler Küçüldü Fazla Eşyalar
Depolara Taşındı

Brambles’da
Marisa Sanchez
Dönemi2021 yılında özellikle büyük 

şehirlerde yüzde 50’lere va-
ran kira artışlarının yaşan-
dığını ve bu nedenle evini 
küçültme arayışına girenlerin 
oranında ciddi bir yükseliş 
olduğunu belirten PratikDe-
po Genel Müdürü Okan Ar-
temiz, “Metrekare ve oda sa-
yısı arttıkça kira fiyatları çok 
daha yüksek seviyelere gele-
biliyor. Durum böyle olunca, 
özellikle son yıllarda daha 
küçük alanlar tercih edilme-
ye başlandı. Öte yandan aile 
yadigârı eşyalarımızdan, hobi 
malzemelerimizden, kitap-
larımızdan, çocuğumuzun 
fazla eşyalarından vazgeçme 
ve elden çıkarma lüksüne de 
sahip değiliz. Bu ve benzeri 
ihtiyaçlar sebebiyle, yaşam 
alanlarımızda her zaman ar-
tı bir odaya ihtiyaç duyuyo-
ruz. Tabii kiraların bu denli 
yüksek olduğu bir ortamda, 
İstanbul gibi bir şehirde 

fazladan bir oda aylık 
ortalama 1.250 TL - 
7.500 TL  arasında ek 
kira maliyetine sebep 
oluyor. Bu noktada 
devreye giren Pratik-
Depo, ihtiyaç duyanla-
ra eşyalarını evlerinde-
ki kadar güvenle muhafaza 
eden bir eşya depolama hiz-
meti sunuyoruz” dedi.  

Taşınma ihtiyacınızı 
ortadan kaldıracak çö-
zümler sunduklarını kay-
deden Okan Artemiz, 
“PratikDepo’da tüm eşyalar 
sigortalı olarak depolanır. 
Kullanıcılarımızın eşyaları 
yangın, sel, deprem gibi do-
ğal afet durumlarında sigorta 
teminatı altındadır” diyerek 
standart eşya depolamanın 
yanında, sundukları +1 Oda 
konseptinin özellikle büyük 
şehirlerde kira artışlarına 
bağlı küçük evlere geçenle-
re veya ev değiştiremeyenler 

için hayat kurtarıcı bir çözüm 
olduğunu belirtti. 

PratikDepo, 29 bin met-
reküplük depolama alanında 
yaklaşık 13 bin kişiye eşya 
depolama hizmeti veriyor. 
İstanbul, İzmir ve Ankara’da 
faaliyet gösteren firma, önü-
müzdeki dönemde profesyo-
nel eşya depolama hizmetini 
Antalya, Bursa, Eskişehir ve 
Muğla’ya da taşımayı hedefli-
yor. Yüzde 96 gibi yüksek bir 
müşteri memnuniyetine sa-
hip olduklarına vurgu yapan 
Okan Artemiz, 2022 sonuna 
kadar müşteri sayısında yüz-
de 20’lik bir artış yakalamayı 
hedeflediklerini belirtti.



YAN SANAYİ

37
EKİM 2021

Castrol Türkiye’de Atağa Kalktı
PANDEMI sonrasında elde ettiği 
büyüme ile 2021’nin ilk yarısında 
Türkiye’de çok dereceli motor ya-
ğı pazar payını yüzde 31’e çıkaran 
Castrol, Çin’den sonra en fazla bü-
yüyen ülke oldu. 

Castrol’ün Türkiye, Ukrayna ve 
Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal, 
“Castrol’ün dünyada en iyi perfor-
mansı gösteren ülkelerinden birisi-
yiz. Sıvı mühendisliğinde çok iyiyiz. 
Castrol’ün Avrupa’daki sekiz üretim 
tesisinden biri olan Gemlik’teki 
fabrikamızdan 24 ülkeye ihracat ya-
pıyoruz. Gelecek beş yılda Gemlik 
fabrikamızı 30 milyon dolarlık yatı-
rımla büyüteceğiz” dedi. 

Dünyanın en çok bilinen made-
ni yağ markası Castrol’ün Türkiye, 
Ukrayna ve Orta Asya Direktörü 
Ayhan Köksal ile Pazarlama Di-
rektörü Nilay Tatlısöz, sektörde ve 
Castrol dünyasında pandemi son-
rası dönemi değerlendirdi. Çevrim 
içi düzenlenen basın toplantısında 
pandemi gölgesinde geçen 2020 ve 
küresel toparlanma yılı 2021’i de-
ğerlendiren Ayhan Köksal, sektörle 
ilgili bilgi verdi. 

Ayhan Köksal, pandeminin dün-
yadaki her ülke gibi Türkiye’yi de 
etkilediğini vurgulayarak, 2020 ve 
2021’de Castrol’ün performansı hak-
kında şunları söyledi: “Türkiye’de 
Castrol olarak kazanan taraftayız. 
Pandemiden çok şey öğrendik. Dö-
nemin en önemli ihtiyacı empatiy-
di. Sadece çalışanlarımıza değil tüm 
paydaşlarımıza, iş ortaklarımıza 
ve müşterilerimize bu yaklaşım ile 
maddi ve manevi birçok destek sağ-
ladık. Onların işlerini, çalışanlarını 
ve kendilerini koruyabilmeleri adına 
cesur adımlar attık. Bu sayede 2020 
yılında Castrol dünyasında hacimsel 
büyüme elde eden tek ülke olduk. 
Çift dereceli motor yağlarında pazar 
payımızı ilk 6 ayda yüzde 3’ün üze-
rinde büyüterek yüzde 31’e taşıdık. 
Yine hem binek araç hemağır vasıta 
hem de endüstriyel yağlar segment-
lerinde pazar payımızı eş zamanlı 
artırarak liderliğimizi sürdürüyoruz. 
Bu büyüme ile Castrol’ün dünyada 
performansıyla öne çıkan ülkele-
rinden biri durumundayız. Türkiye, 
Çin‘den sonra en çok büyüyen ikinci 
pazar. Ayrıca dünyadaki en büyük 
beşinci pazarız.”

Castrol’ün Avrupa’daki 8 üretim 
tesisinden biri olan Gemlik fabri-
kasında yılda yaklaşık 90milyon 
litre madeni yağ ürettiklerini ifade 
eden Köksal, “İşimiz sıvı mühendis-
liği. 120 yılı aşkın süredir dünyanın 
hareket etmesine katkı sağlıyoruz. 
Castrol’ün dünyadaki inovasyon ve 
fikir üretim merkezlerinden biriyiz. 
Gemlik, Avrupa tesisleri arasında 
hem lokasyon hem kapasite artırımı 
uygunluğu hem de üretim maliyet-
lerimizin rekabetçi olması sebebi 
ile yatırımları artırmaya karar verdi-
ğimiz bir tesis. Gelecek 5 yıl içinde 
fabrikaya toplam 30 milyon dolar 

yatırım yapmayı planlıyoruz. Böyle-
ce kapasiteyi artıracağız. Bunun 10 
milyon dolarlık bölümünü 2021 ve 
2022 yılı içerisinde tamamlıyoruz. 
Bu sayede artan ihracatımızı daha 
da ileriye taşıyarak Gemlik tesisimizi 
büyüteceğiz. Bu sene ihracat yaptığı-
mız ülkelerin arasına İspanya, Katar, 
Afganistan ve Litvanya’yı da ilave 
ederek toplam 24 ülkeye ihracat yap-
maya başladık. Bölgemizin madeni 
yağ üssüyüz. Castrol Türkiye’yi Cast-

rol dünyasında eşsiz bir örnek ve bü-
yük bir güç haline getirdik. Türkiye, 
Castrol dünyasında üretim, ihracat 
ve insan kaynağı alanlarında geliş-
mekte olan birçok ülkenin önüne ge-
çerek Çin’den sonra en stratejik ikin-
ci pazar konumunda” diye konuştu.  

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta 
Asya Pazarlama Direktörü Nilay Tat-
lısöz, Türkiye’de 65 yıldan fazladır fa-
aliyet gösteren bir marka olarak tüm 
paydaşların, endüstriden otomotive 

tüm müşterilerin ihtiyaçlarını en iyi 
şekilde gözlemleyerek ve geliştirdik-
leri teknolojik yenilikleri ortaya ko-
yarak yağın ötesinde hizmet vermeyi 
hedeflediklerini ve bunun da karşılı-
ğını gördüklerini belirtti. 

Tatlısöz, 2021’de gerçekleştirilen 
Marka Sağlığı Araştırması’na göre 
ustaların bir numaralı tercihinin 
bu sene de Castrol olduğunu söyle-
yerek sözlerine devam etti: “Binek 
otomobil bakım ve onarımı yapan 

yetkili, özel servis, yağ değişim nok-
taları sahibi ve ustalarıyla gerçekleş-
tirilen araştırmada, katılımcıların 
yüzde 90’ı birinci veya öncelikli 
olarak Castrol’ü tercih ediyor. Yüz-
de 53’ünün birinci tercihi olması da 
Castrol’ü en yakın rakibinden 2 ka-
tından fazla öne çıkarıyor” diyerek 
özellikle madeni yağ seçiminin us-
talara bırakıldığında Castrol’ün ilk 
tercih olduğunu vurguladı. 
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olma yolunda stratejik bir 
dönüm noktası teşkil ediyor. 
ACC ile birlikte Avrupa’da 
Mercedes-Benz’in özel gerek-
liliklerine göre tasarlanmış 
batarya hücreleri ve modül-
leri geliştirecek ve verimli bir 
şekilde üreteceğiz” dedi. 

Bu yeni ortaklığın batarya 
hücresi arzını güvence altına 
alma, ölçek ekonomilerinden 
yararlanma ve müşterilerimi-
ze üstün batarya teknolojisi 
sunma imkanı sağladığını 
belirten Källenius sözlerine 
şöyle sürdürdü: “Bunun ya-

rik şebekelerini yormadan ve 
hatta yenilenebilir enerji ile 
elde edilen elektrik enerjisi-
nin kullanımını sağlayan bir 
çözüm geliştirdik” dedi. 

Enerji verimliliği konu-
sunda Hager’in çok ciddi 
yatırımlarının olduğuna dik-
kat çeken İlker İşgör,  “Yakın 
gelecekte yükselen trend, e-
mobilite yani elektrikli araç-
lar konusunda olacak. Hager 
olarak, şarj istasyonları yatı-
rımlarının yanında, yenile-
nebilir enerji kaynaklarından 
elde edilen enerjinin sürekli-
liğini sağlamak adına enerji 
depolama alanında çözümler 
geliştiriyoruz. Böylece insan-
ları sadece şebekeden gelen 
enerji ile yetinmesinin önüne 
geçip yenilenebilir enerjinin 
depolanmasını, araçların ve-
rimli şarj olmasını ve yüksek 
enerji masraflarından kur-
tulmasına teşvik ediyoruz. 
Aynı zamanda şebekedeki 
bütün tüketicilerin anlık ya 
da geçmiş verilerini enerji 
izleme yazılımları ile kulla-
nıcıya sunarak konutların ve 
işletmelerin enerji verimliliği 
durumunu öğrenmesini, bu-
nunla ilgili nasıl bir tasarruf 
yapabileceğine dair öneriler 
sağlıyoruz.”

Türkiye’de özellikle elekt-

ACC, 2020 yılında Stel-
lantis ve TotalEnergies ile 
TotalEnergies’in iştiraki Saft 
arasında başlatılan ve Fransız, 
Alman ve Avrupalı yetkililer 
tarafından desteklenen giri-
şim sonucunda, Avrupa’da 
elektrikli araçlar için batarya 
üretiminde lider bir şirket o-
luşturmak amacıyla kuruldu. 
Mercedes-Benz gibi büyük 
bir ismin ortaklığa katılması, 
ACC’nin sektörde kaydettiği 
ilerlemeyi ve projenin değeri-
ni açıkça gösteriyor ve ortak-
lığı daha da güçlendiriyor.

ACC, elektrikli araçlar 
için güvenlik, performans 
ve rekabet odaklı batarya 
hücreleri ve modülleri geliş-
tirip üretmenin yanı sıra en 
üst düzeyde kaliteye ulaş-
mayı ve karbon ayak izini 
asgariye indirmeyi amaçlı-
yor. Güncel ACC kapasite 
planı, sübvansiyonlarla des-
teklenecek ve öz kaynak ve 
borçla finanse edilecek olan 
7 milyar Euro’yu aşan bir 

HAGER Group, enerji 
verimliliği alanındaki ça-
lışmaları doğrultusunda 
enerji izleme, elektrikli şarj 
istasyonları ve mikro şe-
bekelere odaklandı. Şarj 
istasyonları yatırımının ya-
nında, enerji sürekliliği sağ-
lamak için enerji depolama 
alanında faaliyette bulunan 
Hager,yenilenebilir enerjinin 
depolanmasını ve araçların 
verimli şekilde şarj olmasını 
sağlayacak.

Dünya genelindeki 24 
üretim tesisi ile 136 ülkede 
ticari faaliyet gösteren Ha-
ger Group, Akıllı Evler, Bina 
Otomasyonu, Güvenlik Sis-
temleri ve Tesisat Aksesuar-
ları ile Enerji yönetim ve da-
ğıtım sistemlerine öncülük 
eden Hager Group, elekt-

yatırımı harekete geçirecek. 
Avrupa’da batarya üretimin-
de lider bir şirketin kuruluşu, 
Avrupa’nın mobilite alanın-
da enerji dönüşümünde kar-
şı karşıya olduğu sıkıntıları 
aşmasına ve elektrikli araç 
sektörü için önemli bir bile-
şenin arzını güvence altına 
almasına yardım edecek.

Daimler AG ve Mercedes-
Benz AG CEO’su Ola 
Källenius, yaptığı açıklama-
da, “Mercedes-Benz çok iddi-
alı bir dönüşüm planı uygulu-
yor ve bu yatırım, karbon nötr 

rikli araç şarj istasyonları ve 
mikro şebeke yatırımları ile 
enerji verimliliği için hareke-
te geçti. 

Hager’in elektrikli şarj is-
tasyonları ile gerek bireysel 
kullanım, gerek ise ticari kul-
lanım için araç sarj sistemleri 
hizmeti sunduğunu belirten  
Hager Group Türkiye Genel 
Müdürü İlker İşgör, yatırım-
lar hakkında şu bilgileri verdi: 
“Elektrikli araçlar artık haya-
tımızda varlığını iyiden iyiye 
hissettirmeye başlıyor. Hager 
Group olarak, bu artan talep 
ve ihtiyacı oldukça yakın-
dan gözlemledik. Globalde 
elektrikli araçlara artan ilgi 
ile birlikte şebekelere normal-
den fazla yük bineceğinden, 
elektrik sistemlerini, enerji 
depolama çözümleri ile elekt-

stratejik bir ortak olarak 
Mercedes-Benz’i aramızda 
görmekten mutluluk duyu-
yoruz. Stellantis’in elektrikli 
taşıtlara geçiş stratejisi tüm 
hızıyla sürüyor ve bugün ya-
pılan açıklama, müşterilerin 
taleplerini karşılayan, sını-
fının en iyisi, tam elektrikli 
çözümler sunmaya kendini 
adamış 14 markayla birlikte 
otomotiv sektörünün öncüsü 
olma yolundaki bir sonraki 
adımımızı temsil ediyor. Bu 
konsorsiyum, ortak teknik 
uzmanlığımızdan ve üretim 
sinerjimizden güç alıyor ve 
Stellantis’in en verimli, uygun 
maliyetli ve sürdürülebilir 
mobilite çözümlerinde dünya 
liderliğini sürdürmesini sağlı-
yor” dedi.

Mercedes-Benz’i ACC’nin 
yeni ortağı olarak görmekten 

mutluluk duyduğunu belir-
ten TotalEnergies Yönetim 
Kurulu Başkanı ve CEO’su 
Patrick Pouyanné ise konuyla 
ilgili olarak: “Bu, bir yıl ön-
ce Stellantis ile başlattığımız 
girişimin kredibilitesini gös-
teriyor ve Avrupa’da batarya 
hücresi üretiminde lider bir 
şirket kurma azmimizi tam 
olarak destekliyor. Birlikte, 
sürdürülebilir mobilitenin 
gelişimine katkıda bulun-
mak için tüm becerilerimizi 
bir araya getiriyoruz. Bu yeni 
adım, TotalEnergies’in geniş 
kapsamlı bir enerji şirketine 
dönüşümünün ve elektrikli 
mobilite alanındaki etkinli-
ğimizi artırma isteğimizin bir 
başka göstergesidir. TotalE-
nergies, Avrupa’da elektrikli 
araçların hızla artan büyüme-
sini karşılamak için iştiraki 
Saft’ın batarya alanındaki ka-
bul görmüş uzmanlığından ve 
ortaklarımızın sektörel bilgi 
birikiminden yararlanacak” 
şeklinde konuştu.

nı sıra, Avrupa’nın elektrikli 
taşıt çağında dahi otomobil 
sektörünün merkezinde ol-
masına yardımcı olabiliriz. 
ACC, yeni ortağı Mercedes-
Benz ile birlikte batarya hüc-
relerinin tasarımında ve üre-
timinde Avrupa’nın sektörel 
rekabet gücünü desteklemek 
için Avrupa tesislerinde ka-
pasiteyi iki katının üzerine 
çıkarmayı hedefliyor.”

Stellantis CEO’su Carlos 
Tavares ise açıklamasında: 
“ACC’nin liderliğini hızlan-
dırma tutkumuzu paylaşan 

rikli araçlar ve e-mobilite 
konusunda gidilecek önemli 
bir yolun olduğunu söyleyen 
İlker İşgör,  “Ancak ülkemiz-
deki birçok bölgede mevcut 
enerji altyapısı elektrikli 
araçların enerji ihtiyacını 
karşılayacak durumda değil. 
Avrupa’da elektrikli araçla-
ra çok ciddi bir ilgi var. Bu-
gün bir Fransız ya da Alman 
TV kanalını açtığınızda 10 
reklamdan 5’inin elektrik-
li araçlar üzerine olduğunu 
görüyoruz. AB’de birçok 
belediye ile elektrikli şarj 
altyapısı alanında çalışmalar 
yapıldı. Toplu otoparkla-
rın yüzde 15-20’si elektrikli 
araçlara ayrılmış durumda. 
Önümüzdeki süreçte Tür-
kiye de bu konuda ilerleye-
cek. Son açıklanan ekonomi 
reform paketinde Elektrik 
Enerjisi Depolama Tesisleri 
ve Elektrikli araç şarj altya-
pısı maddelerini eylem planı 
olarak görmek hepimiz için 
sevindirici bir gelişme oldu. 
Elektrikli araçlar yollara çık-
tıklarında mevcut altyapının 
oluşacak talebi karşılayama-
dığını söyleyebiliriz. Hager 
olarak biz bu ihtiyacı uzun 
zamandır görmekteyiz. Bu 
sebeple mikro şebekelere o-
daklandık” diye konuştu.

Elektrikli Araç Sektörü İçin Stratejik İşbirliği

Elektrikli Araç Şarj İstasyonları İle 
Enerji Tasarrufuna Yön Verilecek

Mercedes-Benz, Stellantis ve TotalEnergies, Mercedes-Benz’in Automotive Cells Company’nin 
(ACC) yeni ortağı olması konusunda anlaşmaya vardı. Resmiyet kazanacak ortaklığın sonucunda 
ACC, endüstriyel kapasitesini 2030 yılına kadar en az 120 GWh’ye çıkarmayı taahhüt ediyor.   

Geçiş Döneminin
Yakıtı LPG Olacak 
DÜNYA çapında 191 ül-
kenin taraf olduğu Paris 
İklim Anlaşması Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde 
görüşülerek onaylandı. 
Bugüne kadar imzalanan 
en kapsamlı ve bağlayıcı 
iklim anlaşması olarak gö-
rülen Paris İklim Anlaşma-
sı, yürürlüğe girdiği 2016 
yılındaki karbon salımı 
değerlerini 2030 yılında 
yarı yarıya, 2050 yılında ise 
sıfıra indirmeyi amaçlıyor.  

Anlaşmanın bağla-
yıcılığıyla hareket eden 
Avrupa Birliği, İngiltere 
ve Japonya ‘yeşil planla-
rını’ ortaya koymuştu. 
Türkiye’nin de benzer bir 
adım atarak ‘yeşil plan’ 
duyurusu yapması bekle-
niyor. Peki, karbon emis-
yonunun azaltılmasını 
hedefleyen yeşil planlar, 
ulaşım alanını nasıl etki-
liyor? Alternatif yakıt sis-
temleri üreticisi BRC’nin 
Türkiye CEO’su Kadir 
Örücü açıkladı. 

Örücü, “Motorlu ta-
şıtlar vergisi, hacim öl-
çütü yerine emisyon de-
ğeriyle alınabilir. Maliye 
Bakanlığı’nın geçtiğimiz 
yıllarda bu yönde bir çalış-
ması olmuştu. Ancak ça-
lışma yürürlüğe alınmadı. 
Paris İklim Anlaşması’nın 

kabulüyle motorlu taşıtlar 
vergisinin emisyon değer-
leriyle belirlendiğini göre-
biliriz” diye konuştu. 

Biyolojik yakıtların 
giderek geliştiğini, atık-
lardan uzun yıllardır me-
tan gazı elde edildiğini 
hatırlatan Kadir Örücü, 
“Biodizel yakıtına ben-
zer bir süreçle elde edilen 
BioLPG, geleceğin yakıtı 
olabilir. BioLPG hali ha-
zırda İngiltere, Hollan-
da, Polonya, İspanya ve 
ABD’de üretilip kullanı-
ma sunuluyor. Atıklardan 
üretilen ve karbon ayak izi 
LPG’den de düşük olan 
BioLPG, giderek düşen 
üretim maliyetleriyle ge-
lecekte daha çok karşımı-
za çıkabilir”

Karbon vergisi ve ben-
zin, dizel yasaklarıyla 
tüketicinin LPG’ye yö-
nelebileceğini ifade eden 
Örücü, “LPG fosil yakıt-
lar içerisinde karbon salı-
mı değeri en düşük yakıt-
tır. Karbon ayak izimizi 
azaltmak için ulaşımda a-
tacağımız en akılcı ve eko-
nomik adım var olan araç-
ların LPG’ye uyarlanması 
ve böylece karbon emis-
yon değerlerinin önemli 
miktarda azaltılması sağ-
lanabilir” dedi.



DSV, TÜM LOJİSTİK İHTİYAÇLARINIZ İÇİN YANINIZDA

DSV olarak, seksenden fazla ülkede bulunan ofislerimiz ve alanında uzman ekiplerimiz ile beklentilerinizi
karşılıyoruz.

Havayolu, denizyolu, karayolu, intermodal, proje kargo, depolama, gümrükleme, yük sigortası, E-ticaret
hizmetlerimiz ile A’dan Z’ye tüm lojistik ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere hazırız.

Bilgi için www.tr.dsv.com veya 444 4 378



Mobilite Alanı Büyük Bir Dönüşüm İçinde

OTOMOBİLİTE

ürün ve hizmetlerin piyasaya 
sunulma süresini yüzde 60’a 
varan oranda hızlandırması 
bekleniyor. Böylece küresel 
çaptaki CASE taleplerine ve 
sürdürülebilirlik girişimleri-
ne hızlı şekilde cevap verilme-
si gereken bir piyasada, fark 
yaratılması amaçlanıyor. 

Mobilion Ventures girişi-
mi, hız ve çevikliği sayesinde 
standart olan 5-6 yıllık ge-
lişim sürecini 2 veya 3 yıla 
indirebiliyor. Bu avantaj 
da Delphi Technologies’e 
portföyünü çeşitlendirme 
fırsatı ve müşterilerine hızla 
değişen mobilite piyasasın-
da önemli bir rekabet gücü 
veriyor. Konuyu değerlendi-
ren Delphi Technologies Sa-
tış Sonrası, Küresel Pazarla-

BORGWARNER çatısı al-
tında otomotiv ekipmanları 
konusunda geleceğe yönelik 
çözümler geliştiren Delphi 
Technologies, akıllı mobili-
te teknolojileri konusunda 
start-up girişimlerine verdiği 
destekle adından söz ettiri-
yor. Delphi Technologies son 
olarak NEXUS Automotive 
International ve Mobilion 
Ventures start-up şirketlerine 
önemli bir yatırım gerçek-
leştirdi. Mobilion adındaki 
girişim sermayesi fonuna ya-
pılan 3 yıllık yatırımla birlik-
te Delphi Technologies; ileri 
kontrol ve güvenlik sistemle-
ri, filo yönetimi ve navigasyo-
nu, elektrikli araç çözümleri 
ve iletişim & bağlantı sistem-
lerinin dahil olduğu alanla-

ra önemli bir erişim imkanı 
sağlıyor. Bu alanlardaki satış 
sonrası ürün ve hizmetler, 
araçlar ve eğitim gibi konu-
larda avantaj sağlayacak olan 
Delphi Technologies, ulus-
lararası rekabette de etkinli-
ğini daha da artırmış oluyor. 
Ayrıca kendi alanında ilk 
örnek olan bu girişimin, yeni 

rişimleri seçme konusunda 
stratejik bir bakış açısı ortaya 
koyduğunu belirten Mobili-
on Ventures Kurucu ve Yö-
netici Ortaği Avi Feldman i-
se; “Delphi Technologies fon 
ortaklarımızdan biri olduğu 
için şanslıyız çünkü bu, bize 
pazarda benzersiz avantaj-
lar sağlıyor. Böylece yatırımı 
yapmadan önce geliştirilmesi 
gereken alanları netleştirebi-
liyor ve en iyi teknolojilerle 
ve yeniliklerle sonuçlanacak 
doğru piyasa yaklaşımı konu-
sunda ortaklarımızla plan ya-
pabiliyoruz” ifadelerini kul-
landı. Fryer açıklamalarını 
“Akıllı mobilite segmentine 

yaptığımız bu yatırım, önem-
li bir girişim ve bu sayede çı-
ğır açan satış sonrası çözüm-
lerde lider pozisyonumuzu 
koruyoruz. Hükümetler ve 
otomotiv şirketleri daha ve-
rimli ve sürdürülebilir mobi-
lite için stratejiler uygularken 
fon da inovasyonu artıracak 
yeni teknolojileri önemli ora-
da daha fazla kullanmamızı 
sağlayacak. Bu da müşteri-
lerimiz için çok sayıda tica-
ri fırsata dönüşerek, onlara 
gelecekteki gelir fırsatlarını 
maksimum seviyeye çıkara-
cak satış sonrası ürünler ve 
hizmetler sunmamızı sağla-
yacak” dedi.

ma, Ürün ve Strateji Başkan 
Yardımcısı Neil Fryer, “Bağ-
lantı, otonomi, paylaşım ve 
elektrifikasyon (CASE) ol-
mak üzere 4 temel bağlantı 
alanındaki akıllı mobilite, 
dünyamızı zaten daha iyiye 
doğru değiştiriyor. Bu fon, 
en son teknolojileri kulla-
nan en yeni fikirlere hızla 
erişerek bu fikirlerin geliş-
tirilmesi ve piyasaya sunul-
ması sırasında etkiye sahip 
olmamızı sağlayacağından 
dolayı, bu heyecan verici 
gelişmelerde hep lider olaca-
ğız” şeklinde konuştu.

Delphi Technologies’in 
yatırım yapılacak en iyi gi-

Delphi Akıllı Mobilite
Teknolojilerine
Yatırım Yapıyor
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Satış sonrası hizmetler alanında global çözümler sağlayan Delphi 
Technologies, akıllı mobilite teknolojilerine yönelik satış sonrası 
çözümler geliştirmeye odaklı olan ileri teknoloji start-up’larıyla yeni iş 
birlikleri gerçekleştirdi.

Gooinn, Türkiye’de 
ve dünyada 
ulaşımda “mobilite” 
hizmetlerini 
kapsayan bir 
araştırma raporu 
yayınladı. 

RAPORDA; 2020 yılında 
616,1 milyar dolar olan mobi-
lite hizmet gelirinin 2024 yı-
lında 1 trilyon 298 milyar do-
lara ulaşması bekleniyor. 2021 
e-mobilite endeksine göre Çin 
dünyada mobilite pazarında 
lider konumda bulunurken, 
Türkiye’de en çok yerel toplu 
taşıma araçlarının kullanıldığı 
ortaya konuyor. Yapılan araş-
tırmada yerel otobüs kullanımı 
yüzde 61 oranında gerçekleşir-
ken, bunu yüzde 51 ile özel-
likle İstanbul’da son günlerde 
yoğun olarak gündeme gelen 
taksiler takip ediyor. Mobilite 
hizmetleri içinde en az olarak 
ise yüzde 8 oran ile paylaşımlı 
motorlu scooter’lar görülüyor.

Dünyada mobilite hizmeti 
tüketiciler arasında ilgi görme-

ye başladığı ve pazarda büyük 
bir büyüme olduğunun ortaya 
konduğu raporda şu görüşlere 
yer veriliyor; “Almanya mobi-
lite pazarında Çin’den sonra 
ikinci büyük hacmi oluştu-
rarak araç üretiminde güçlü 
bir büyüme elde etmektedir. 
Fransa üçüncü, Amerika Bir-
leşik Devletleri ise dördüncü 
sırada yerini almaktadır. Aynı 
endeks raporuna göre Kovid- 
19 pandemisi dünya genelinde 
araç pazarları üzerine olum-
suz etki yaratmasına rağmen 
Avrupa’da elektrikli araç satış-
ları artmıştır. Bu satış hacim-
leri büyük ölçüde teşvik pa-
ketlerinde yer alan satın alma 
teşviklerinden kaynaklanmak-
tadır. Türkiye Avrupa, Orta 
Doğu ve Kafkaslar arasında 

stratejik konumu nedeniyle 
ulaşımda önemli bir noktada-
dır. Ülkenin stratejik açıdan 
önemli bir konumda olması, 
mobilite alanının gelişmesi 
için ortam yaratmaktadır.

Mobilite ekosisteminde 
üzerinde durulan iki kavram 
Mikromobilite ve Akıllı Alt 
Yapı Sistemleri ve Araç Abo-
neliği Modeli’dir. Mikromo-
bilite 45 km/s’nin altında hız-
larda çalışan ve bireysel olarak 
kullanılan küçük ve hafif araç 
anlamına gelmektedir. Kala-
balık şehirlerde en büyük so-
run olan trafiğe alternatif bir 
çözüm olarak görülmektedir. 
Son zamanlarda özellikle kı-
sa mesafeler arasında hareket 
özgürlüğü sağlayarak kent 
içi ulaşımın tüm dinamiğini 

yeniden tanımlamaya baş-
lamıştır. Büyük bir büyüme 
kaydeden mikromobilite çö-
zümleri caddelerde yerini ko-
laylıkla almıştır. E-bisikletler 
ve ardından ortaya çıkan 
e-scooterlar günümüzün pö-
püler mikromobilite araçla-
rından biri haline gelmiştir. 
Şu anda Avrupa’da yaklaşık 
20 milyon e-scooter kullanı-
cısı bulunmakta ve bu pazarın 
2030 yılına kadar 100 milyar 
Avro’nun üzerinde değerle-
nebileceği öngörülmektedir.”
Hibrit ve elektrikli araçlara 

talep artıyor
Bugün,  Zorlu Holding’den 

Sabancı Topluluğu’na ve Ec-
zacıbaşı İnovasyon’a kadar 
birçok büyük holdinge, ban-
kaya ve global girişimcilik 
programlarına inovasyon 
kültürünü tesis eden ve güç-
lendiren Gooinn’nin Mo-
bilite Hizmetleri Araştırma 
Raporu’nda özellikle pande-
miyle birlikte kentlerde hib-
rit veya elektrikli araç satın 
alma eğilimlerinde ciddi bir 
artış olduğu belirtiliyor. Ra-
por bu trendin artarak devam 
edeceğinin belirtiyor ve şöyle 
devam ediyor; “Özellikle Y 
kuşağı ve kentlerde yaşayan 

kişiler otomobillerin kirlilik 
kaynağı olduğunu düşünme-
ye başladı. Yüksek yakıt fiyat-
ları Y kuşağı tarafından oto-
mobillerini kullanmaktan 
vazgeçmeye yönlendiriyor. Y 
kuşağının genellikle paraya 
önem verdiği ve bu nedenle 
araç paylaşımına daha sıcak 
baktığı da ayrıca görülüyor. 
Kentsel alanlardaki otonom 
araçlarla ilişkilendirilen kü-
resel gelirin 2030 yılında 
yıllık 1,6 trilyon dolara ulaş-
ması bekleniyor. Bağlantılı 
araçlar sürücüler için daha 
iyi bir deneyim sağmakla kal-
mayacak aynı zamanda işlet-
meler için de değer yaratacak 
yeni alanlar açan güçlü bilgi 
platformları haline gelerek 
veriden oluşan araçlara dö-
nüşeceği öngörülüyor.”

Bunun yanında sürücü-
süz araçların da tamamen 
farklı bir mobilite deneyimi 
ve yepyeni bir ekosistemini 
oluşturacağının kaydedildiği 
raporda “Kazaların ve tra-
fik yoğunluğunun azalması, 
enerji talebinin ve ulaşım 
maliyetlerinin düşmesi, alt-
yapıların kullanımla orantılı 
olarak ücretlendirilmesi, çok 
modelli ulaşım ile park alan-

larının ortadan kalkması gibi 
gelişmelerin yaşanılacağının” 
altı da çiziliyor.

Startup’lar mobiliteyi 
geliştiriyor

Gooinn’nin Mobili-
te Hizmetleri Araştırma 
Raporu’nda mobilite alanı bü-
yük bir dönüşüm içinde oldu-
ğu da kaydedilirken “Sensör 
teknolojisindeki gelişmeler, 
yapay zekâ, büyük veri, yeni iş 
modelleri, araçların elektrifi-
kasyonu ve otonom araçlar ü-
zerine yapılan tüm çalışmalar 
geleneksel ekosistemi kökten 
değişime uğratmaktadır ve 
yeniden yapılandırmaktadır. 
Bu yeni yapılanma sürecinde 
hızlıca talebe adapte olabilen, 
inovasyona açık startupların 
önemi giderek artmaktadır. 
Startuplar inovasyonu siste-
me hızlı ve daha hızlı bir şe-
kilde sokabilmektedir ve sek-
tördeki firmalar startuplar ile 
çalışmanın inovasyon açığını 
kapatmada büyük bir rol oy-
namaktadır” denildi.



TEKNOLOJİ

KMO Yapay Zekanın Kontrolüne Geçecek
TÜRKIYE’NIN en güvenilir yolu 
Kuzey Marmara Otoyolu (KMO), 
akıllı ulaşım sistemlerine bir yeni-
sini daha eklemeye hazırlanıyor. 
TÜBİTAK BİLGEM (Bilişim ve 
Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler 
Araştırma Merkezi) iş birliği ile ge-
liştirilen proje, fiber optik algılama 
sistemi ve otonom drone kullanımı 
ile otoyollarda meydana gelen bir 
olayın anında tespit edilerek tanım-
lanmasını, hızlı ve yeterli müdaha-
lenin ilgili kişiler/kurumlar tarafın-
dan yapılmasını amaçlıyor. 

Proje uygulaması iki aşamadan 
oluşuyor. İlk aşama, fiber optik sen-
sörlerin kullanılarak zemin titre-
şimlerindeki anormalliklerin tespit 
edilmesi. İkinci aşama ise anormal-
liğin tespit edildiği bölgeye drone-
ların gönderilmesi ve harekete geçi-
rilmesi. Dronelar tarafından izleme 
sırasında toplanan bilgi ve görün-
tüler, gerekli aksiyonların alınması 
için görevlendirilen veya en yakın 
olan istasyona gönderiliyor. Yapay 
zeka sayesinde farklı senaryoları 
anında değerlendirebilen proje ile 
olayların detayları ve boyutu kolay-
ca analiz edilebilecek.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ha-
san Mandal, projeye ilişkin açıklama-
sında lazer, fiberoptik, elektronik, 
sinyal işleme, yapay zeka gibi bir dizi 
teknolojiyi kullanarak TÜBİTAK 
BİLGEM ve SAMM Teknolojinin 
ortak çalışması ile ortaya çıkmış olan 
Fiber Optik Tabanlı Akustik Algıla-
ma Sistemi Fotas’ın yerli ve milli bir 
ürün olduğunu vurguladı. Fotas’ın 
Kuzey Marmara Otoyolu ile yeni bir 
uygulama sahası bulduğuna işaret 
eden Prof. Dr. Mandal, “Bu proje bir 
taraftan dünyada ilk defa gerçekleşti-
rilecek bir sistemi ülkemize kazandı-
rırken bir taraftan da TÜBİTAK’ın 
sanayi ile iş birliği yaklaşımı çerçe-
vesinde sektöre kazandırmış olduğu 
yeni bir kabiliyeti ifade ediyor” dedi.   
Mandal, “Bu örnek uygulama daha 
pek çok sahada yeni açılımların il-
ham kaynağı olacak” değerlendirme-
sinde bulundu.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda 
güvenlik, konfor ve teknolojinin 
yarattığı bir değer zinciri ile bir-
likte esas odak noktalarının daima 
insan hayatı olduğunu vurgulayan 
KMO Genel Müdürü Aynur Uluğ-
tekin, “Yüksek teknoloji, yeni nesil 
otoyollar için büyük bir inovasyon 
fırsatı yaratırken, sürücü dostu uy-
gulamalarla da insan hayatına en 
üst seviyede değer katıyor. Biz de 
KMO olarak ilk günden itibaren 
teknoloji, yapay zeka, Ar-Ge ve 
inovasyonu tüm iş süreçlerimize 
yansıtıyoruz. Şimdi de, Kuzey Mar-
mara Otoyolu’nda seyahat eden 
yolcularımızın güvenliğinin sağlan-
masında yeni bir dönemi başlatacak 
önemli bir projeye imza atmaya 
hazırlanıyoruz. KMO, TÜBİTAK 
ve SAMM Teknoloji olarak yakala-
dığımız sinerji ile dünyanın ilk fiber 

optik tabanlı akıllı ulaşım sistemini 
hayata geçirmek için son aşama-
ya geldik. 8 yıllık uzun soluklu bir 
Ar-Ge süreci neticesinde geliştir-
diğimiz projemizde, fiber ve lazer 
teknolojilerini birlikte kullanarak 
yapay zeka ile olay tespit etmeyi, 
dronelarla anında havadan görün-
tü almayı ve olay yerine en hızlı, en 
doğru şekilde müdahale edilmesini 
amaçlıyoruz” dedi. 

Avrupa yakasında Silivri-Kınalı 

kavşağı ile Eyüp-Odayeri arası ve 
Anadolu yakasında Pendik-Kurna-
köy ile Akyazı arası olmak üzere iki 
ayrı lokasyon olarak hizmet veren 
Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul 
Havalimanı bağlantı yolları ile bir-
leşen toplamda 400 kilometrelik 
otoyol güzergahı ile özellikle İstan-
bul Boğazı geçişlerinde kapasitenin 
üzerinde olan trafik yükünü önemli 
ölçüde azaltıyor. 
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aracın 6 adetini törenle tes-
lim etti.

Yaklaşık 45 senelik geçmişi 
olan Mevlana Lojistik yurt içi 
nakliye ve 2. el araç alım sa-
tım hizmeti ile sektörün söz 
sahibi firmaları arasında yer 
almaktadır. 2021 yılı için an-
laşılan 25 adetlik Iveco alımı-
nın ilk 6 adedi olan DAILY 
70 C 16  tipi araçlar, firma 
merkezinde gerçekleştirilen 
törenle, Ankara yetkili satıcı-
sı Özgözde Otomotiv tarafın-

IVECO’NUN Ankara yetki-
li satıcısı Özgözde Otomotiv 
lojistik firmalarından Deniz 
Lojistik’e satışını gerçekleş-
tirdiği 13 adetlik Eurocargo 
araçları törenle teslim eder-
ken, Mevlana Lojistik ise sa-
tın aldığı 6 adet Daily kam-
yon ile filosunu genişletti.

Iveco’nun Ankara yetkili 
satıcısı Özgözde Otomotiv 
lojistik sektörünün Anka-
ra’daki önde gelen firmaların-
dan Deniz Lojistik’e satışını 
gerçekleştirdiği 13 adet Eu-
rocargo 150E21 yataklı kabin 
araçları törenle teslim etti.

Törene, firmayı temsilen 
yönetim kurulu başkanı De-
niz Yük, yönetim kurulu üye-
leri Coşkun Yük ve Akın Yük 
ile, Özgözde Otomotiv AŞ 
adına yönetim kurulu başka-
nı Erol Arslan, şube müdürü 
Sezgin Işık ve satış müdürü 
Volkan Güntürkün katıldılar.

Deniz Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkanı Deniz Yük, 
son yıllarda özellikle tekno-

lojik yönden gelişim sağla-
yan Iveco modellerinin filo 
içerisindeki ağırlığının arttı-
ğını; araçların yakıt, işletme 
maliyetleri, yaygın ve kaliteli 
servis ağı yönünden memnu-
niyet sağladığı için, bu yatı-
rımlarında da tercihlerinin 
Iveco Eurocargo’ dan yana 
olduğunu dile getirdi.

Şube müdürü Sezgin Işık 
ise, Deniz Lojistik ile birlik-
teliklerinin çok eski yıllara 
dayandığını, özellikle satış 
sonrasında verdikleri kaliteli 
hizmet ile uzun yıllar kendi-
leri ile çalışma hedefinde ol-
duklarını vurguladı.

Törende ayrıca, Deniz 
LojistikYönetimine, Iveco 
tercihleri sebebiyle teşekkür 
edilerek günün anısına plaket 
taktim edildi.

Iveco’nun Ankara yetkili 
satıcısı Özgözde Otomotiv 
lojistik sektörünün Anka-
ra’daki lider firmalarından 
Mevlana Lojistik’e satışını 
gerçekleştirdiği 25 adet Daily 

ŞEHIRLERARASI ve şe-
hir içi dağıtım operasyon-
ları gerçekleştiren Murat 
Lojistik 100 adetlik Rena-
ult Trucks D serisi kamyon 
alımı ile dev bir yatırıma 
imza atarken, ARCLOG 
ise filosunu yeni 7 adet 
Renault Trucks T460 ve 8 
adetlik T 480 X-Low 4x2 
çekici ile güçlendirdi.

Her yıl büyüme kayde-
den Murat Lojistik araç 
yatırımlarında da hız kes-
miyor ve yeni alımını yap-
tıkları 100 adet Renault 
Trucks D kamyonlar ile 
yatırımlarına bir yenisini 
daha katıyor. 

Murat Lojistik’in yeni 
100 aracının teslimatı için 
İzmir’de düzenlenen tö-
rene Renault Trucks Glo-
bal Kıdemli Başkan Yar-
dımcısı Olivier De Saint 
Meleuc, Renault Trucks 
Türkiye Başkanı Sebastien 
Delepine, Satış Direktörü 
Ömer Bursalıoğlu, Murat 
Lojistik Yönetim Kuru-
lu Üyesi Hikmet Yüksel, 
Murathan Jet Kargo Genel 
Müdürü ve Murat Lojistik 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Celal Yüksel ve Özmut-
lubaş Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet 
Mutlubaş katıldılar. Eski 
futbolcu ve sunucu Pascal 
Nouma da toplantıya da-
vetli olarak bulundu.

Teslimat töreninde 
açıklamalarda bulunan 
Murathan Jet Kargo Genel 
Müdürü ve Murat Lojis-
tik Yönetim Kurulu Üyesi 
Celal Yüksel; “2021 yılın 
sonunda hedef ciromuzu, 1 
Milyar TL üzeri olarak ön 
görüyoruz. Ayrıca, bütçe 
planlarımızda 150 Milyon 
TL araç için yatırım kayna-
ğı ayırdık. IT yatırımları-
mızda yazılım, donanım ve 
siber güvenlik alanlarında 
5 Milyon TL üzeri yatı-
rım gerçekleştirmiş olup, 

pandemi sürecinde hızlıca 
devreye almış bulunmaktayız. 
İşimizin en önemli yükünü 
taşıyan belkemiği filomuz ol-
duğu için bu denli özenle sür-
dürdüğümüz yatırımlarımız-
da araç seçimlerimize önem 
veriyoruz. Renault Trucks D 
kamyonları ilk olarak 2020 
yılında kullandık ve çok 
memnun kaldık. Bu nedenle 
alımlarımıza 100 araçlık yeni 
yatırımımızla devam ediyo-
ruz. 2021 yılı sonuna kadar 
yeni Renault Trucks D serisi 
kamyonlarımızın sayısını 150 
adete tamamlayacağız” şek-
linde açıkladı. 

Türkiye çok dinamik ve 
önemli bir pazar 

Türkiye’de pazar paylarını 
son beş yılda iki katına çıkar-
dıklarına değinen Renault 
Trucks Global Kıdemli Baş-
kan Yardımcısı Olivier De 
Saint Meleuc ise Türkiye’nin 
lojistik gücüne dikkat çek-
ti; “2020’den 2030’a kadar 
kentsel nüfus, yüzde 68’den 
yüzde 75’e yükseldi ve artma-
ya devam edecek. Bu, kentsel 
yaşamı ve kamu hizmetlerini 
yönetmemiz gerektiği anla-
mına geliyor.Verimli kent-
sel lojistik ise giderek daha 
önemli hale geliyor. Kentleş-
me ve artan e-ticaret talebi, 
şehirlere giderek daha fazla 
mal ve trafik yükü getiriyor. 
Türkiye, bu alanda çok hız-
lı gelişiyor ve çok önemli bir 
bölge” diyerek ekledi; “Rena-
ult Trucks D serisi kamyonla-
rımızı şehir içi ve şehirlerarası 
nakliye ve dağıtım operasyon-
ları için sunuyoruz. Uzun yol 
serimiz Renault Trucks T 
çekicilerin yüksek yakıt ve-
rimliliği ve avantajlı toplam 
sahip olma maliyeti, D gamı 
kamyonlarımızda daen üst 
noktada. 20 yılı aşkın süredir 
Türkiye’deki varlığımızı, D 
gamı araçlarımız ile daha da 
arttıracağız.” 

Renault Trucks Türkiye 
Başkanı Sebastien Delepi-

Deniz ve Mevlana Lojistik’in 
Tercihi Iveco Oldu

Filolar
Renault Trucks 
İle Büyüyor

dan teslim edildi.
Törene, Mevlana Lo-

jistik adına yönetim ku-
rulu başkanı Turgut Me-
nekşe ve yönetim kurulu 
üyesi Tuncay Menekşe 
ile, Özgözde Otomotiv 
adına şube müdürü Sez-
gin Işık ve satış müdürü 
Volkan Güntürkün ka-
tılmışlardır.

Yönetim kurulu baş-
kanı Turgut Menekşe, fi-
lolarında halen bulunan 
14 adet Iveco Daily araç-
lar yakıt, işletme maliyet-
leri ve uygun yedek parça 
temini yönünden mem-
nuniyet sağladığı için, 
2021 yılı yatırımlarında 
da tercihlerinin Iveco 
markasından yana oldu-
ğunu dile getirmişlerdir.

Tören sonrasında, 
Mevlana Lojistik yöneti-
mine, Iveco tercihleri se-
bebiyle teşekkür edilerek 
Özgözde tarafından gü-
nün anısına plaket verildi.
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VOLVO Trucks, Konya Bü-
yükşehir Belediyesi İtfaiye Da-
ire Başkanlığı’na 2 adet Volvo 
FM 460 6x4satışı gerçekleştir-
di. Volvo FM 460 6x4kamyon-
ların, 2000 nm tork üreten nm 
vpto ve yüksek manevra kabili-
yeti, Konya Büyükşehir Beledi-
yesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın 
tercihinde etkili oldu.

Kurumun, çevre ilçeler de 
dahil olmak üzere bünyesinde 
toplam 254 adet itfaiye aracı 

3 kıtada 50’ye yakın ülkenin 
farklı karayolu standartlarına 
ve coğrafi şartlarına özel ürün-
leri ile müşteri talepleri doğrul-
tusunda beklentilerin ötesinde 
çözümler sunan OKT Trailer 
Avrupa ve Ortadoğu’da büyük 
ölçekli lojistik firmaların ihti-
yaçlarına cevap vererek ulusla-
rarası pazarda toplu teslimatla-
rına devam ediyor.  

Mühendislik kabiliyetini 
kullanarak özel projelerde 

BU yıl 950 adet 45’lik kontey-
ner yatırımı yapan Sarp Inter-
modal, şimdi de filosuna 22 a-
det yeni çekici ve 25 şasi ekledi. 
Sarp Intermodal Operasyon-
lardan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Yiğit Altıparmak, 
12 adet Ford F-Max, 10 adet 
MAN TGX430 ve 25 Krone 
şasi yatırımı gerçekleştirdikle-
rini belirtti. Altıparmak, yeni 
çekicilerin tamamının ADR 
özellikli olduğuna vurgu yaptı. 

Sarp Intermodal, ekipman 
havuzunu ve araç filosunu güç-
lendirmeye devam ediyor. Şir-
ket bu yıl gerçekleştirdiği 950 

bulunuyor. Volvo Trucks’ın 
müşterilerine her türlü çalışma 
koşuluna uygun, terzi usulü 
araç sunabilmesi, kurumun 
markayı tercihinde etkili oldu.

Teslimat törenine, Volvo 
Trucks Üst Yapı ve Kamu Saha 
Satış Müdürü Emrah Kutlu ile 
Konya Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Dairesi Başkanı Cev-
det İşbitirici katıldı. İşbitirici, 
yaptığı konuşmasında; “Sa-
tın almış olduğumuz araçları 

OKT Trailer, 75 adet W Tipi 
Yatay Silobas Semi Treyler 
teslimatını gerçekleştirerek 
Avrupa ve Ortadoğu’da haki-
miyetini arttırıyor. 

Tüm dünyayı etkisi altına 
alan pandemi sebebiyle ham-
madde tedarik zincirinde yaşa-
nan sorunlara ve global pazar-
da yaşanan kırılmaya rağmen 
çalışmalarını ara vermeden sür-
dürdüklerini dile getiren OKT 
Trailer Genel Müdürü Hakan 

adet 45’lik konteyner yatırımı-
nın ardından şimdi de filosuna 
12’si Ford F-Max, 10’u MAN 
TGX 430 olmak üzere 22 çeki-
ci ve 25 Krone şasi kattı. 

Şirketin Operasyonlardan 
Sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı Yiğit Altıparmak, fi-
loya katılan tüm çekicilerin 
ADR özellikli olduğuna dikka-
ti çekti. Likit ve kimyevi mad-
de taşımalarının her geçen gün 
arttığını belirten Altıparmak, 
ihracat rekorları kıran kimya 
endüstrisine lojistik alanında 
destek olmaya devam edecekle-
rini söyledi.

Maraş; “Müşterilerimizin is-
teklerine hızlı çözüm nokta-
sında olmak amacı ile özellikle 

hassas üretimi ve hızlı tesli-
mat çözümleri ile müşterile-
rinin tercih noktasında olan 

farklı bölgelerdeki yangınlarda 
kullanma fırsatımız oldu ve ol-
dukça başarılı sonuçlar aldık. 
Volvo Trucks markasını en-
vanterimize ilk kez dahil edi-
yor olmaktan mutluluk duyu-
yoruz. Markanın, tüm beklenti 
ve taleplerimizi karşılayan, her 

pandemi dönemi öncesinde 
yaptığımız stok planlamaları 
ve geliştirdiğimiz stratejiler ile 
teslimatlarımıza devam ediyo-
ruz. Bunun yanında farklı ül-
kelerin farklı hava koşulları, 
yol koşulları ve standartları 
gibi tüm süreçlerde hızlı cevap 
verebilme ve özel projeler üre-
tebilme kabiliyetimiz ile ihra-
cat payımızı arttırırken yeni iş 
birlikleri ve projelere imza atı-
yoruz. Dünya pazarında sahip 
olduğumuz bu güçlü konumun 
en önemli dayanağı geleceğe 
bakış açımız ve Ar-Ge alanın-
daki çalışmalarımızdır. Bu se-
beple araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerimize ağırlık vererek 
ürünlerimizde ergonomik ve 
yenilikçi çalışmaları ön plana 
çıkarıyoruz” diye konuştu. 

Maraş; “Özel tasarlanan 
alternatif hacim, boşaltım sis-

Altıparmak, çekicileri li-
man-depo-teslimat noktası 
transferlerinde ve RO-RO/
demiryolu operasyonlarına 
entegre karayolu taşımalarında 
kullandıklarını belirtirken, in-
termodal taşımacılıkta özmal 
araç yatırımlarının önemine de 

türlü çalışma koşuluna uygun 
terzi usulü araç sunabilmeleri 
ve yaygın yetkili servis ve ye-
dek parça ağı da tercihimiz-
de etkili oldu. İtfaiye araçla-
rımızın Konya Büyükşehir 
Belediyesi’ne hayırlı olmasını 
dileriz” dedi.

temleri ve donanım seçenekleri 
ile dünya pazarında büyük öl-
çekli işletmelerin tercih sebebi 
olan W Tipi Yatay Silobas Se-
mi Treyler aracımız, müşteri-
lerimizin kurumsal kimliğini 
yansıtan renk seçenekleri, eşsiz 
gövde tasarımı, kendine has 
duruşu ve görsel estetiği saye-
sinde sadece performansı ile 
değil, imajıyla da tüm dikkat-
leri üzerine çekiyor. Tasarım-
sal mühendislik çözümlerimiz 
ile geniş kapasite aralığına ve 
farklı geometrik gövde kesit-
lerine sahip W Tip Yatay Si-
lobas ağırlık optimizasyonunu 
güvenli hafiflik felsefesiyle ve 
özel yüzey kaplama işlemleri 
ile korozyona dayanıklı gövde 
yapısı, üstün üretim teknolojisi 
ve premium donanımları ile u-
zun kullanım ömrünü kazanca 
çeviriyor” dedi.

vurgu yaptı.
Altıparmak “Filomuzdaki 

çekiciler ve kendi sürücüleri-
miz ile yüklerin limanlara ya 
da teslimat noktalarına ulaştı-
rılması işlemlerini daha verim-
li şekilde organize edebiliyo-
ruz” dedi.

Konya Büyükşehir 
Belediyesi’ne
Volvo Teslimatı

Lojistik Filoları OKT İle Güçleniyor

Sarp Intermodal 
Araç Yatırımlarına
Devam Ediyor
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Bursa’da yapılan tesli-
mata ARCLOG Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Fahrettin Arabacı, Lojistik 
ve Satın Alma Müdürü Ali 
Çelik, Koçaslanlar Oto-
motiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Koças-
lan, Genel Müdürü Mesut 
Süzer, Bursa Şube Müdürü 
Müjdat Aras katıldılar.

ARCLOG Lojistik Yö-
netim Kurulu Başkanı Fah-
rettin Arabacı; “Yüzde 35 
ila 40 arasında otomotiv 
olmak üzere gıda, makine, 
kimya sektörlerine hizmet 
veriyoruz. ARCLOG, her 
yıl düzenli olarak yüzde 
20 oranında büyüyerek fa-
aliyetlerine devam ediyor. 
Pandemi döneminde ise 
büyüme yüzdemizi, iş hac-
mi, ciro ve filo olarak yüzde 
50 oranlarına çıkartmayı 
başardık. Sektörde gelişen iş 
hacmi doğrultusunda araç 
filomuza yatırım yaparak 
büyümeye paralel olarak araç 
parkımızı da geliştiriyoruz. 
Renault Trucks, sunduğu 
avantajı çözümler ile en çok 
tercih ettiğimiz araç üreti-
cilerinden” diye paylaştı. 

Özmal araç sayısını her 
geçen gün arttıran ARC-
LOG lojistik filosunda 
110 adet çekici bulunuyor. 
2022’den itibaren yeni yatı-
rımlar ile filonun genişleme-
sinin yanı sıra araç yaşının da 
küçültülmesi hedefleniyor. 

İlk Renault Trucks araç-
larından itibaren satış son-
rası hizmetlerde Koçaslan-
lar Otomotiv’in desteğini 
aldıklarına değinen Fahret-
tin Arabacı; “Gerek rutin 
satış sonrası hizmetlerde 
gerekse acil müdahale ge-
rektirebilen durumlarda al-
dığımız hizmetten oldukça 
memnunuz. Bu bizim için 
Renault Trucks çekiciler ile 
sağlanan yakıt tasarrufun-
dan daha önemli bir kriter.  
Aracınızın yoldan ayrılma-
ması zaten otomatik olarak 
her anlamda karlılığınıza 
katkıda bulunuyor. Bu ara-
da Renault Trucks’ın güç-
lü servis ağından oldukça 
memnunuz” açıklamasın-
da bulundu.

ne, açıklamasında; “Renault 
Trucks D serisi kamyonları-
mız, prestiji ve verimliliği en 
yüksek donanımları ile seg-
mentinde en iyi araçlar olarak 
öne çıkıyor. Bu kamyonları-
mız, Avrupa genelinde büyük 
talep görüyor. Pandemi son-
rası değişen tüketim alışkan-
lıkları nedeniyle lojistik talebi 
arttı. 2020 yılı ve sonrasında 
uluslararası lojistik kadar yurt 
içi dağıtım operasyonlarının 
da önemi giderek daha da 
artıyor. Bu sektörde filolar, 
talebi karşılamak ve pandemi-
nin yarattığı dinamiklerden 
faydalanmak için yatırımları-
na hız verdi. Bu doğrultuda 
Renault Trucks D serisi kam-
yonlarımıza da talep arttı. 
Murat Lojistik ve Murathan 
Jet Kargo, bu ivmeyi yakala-
yan önemli bir iş ortağımız 
olarak 100 adet gibi yüksek 
bir yatırıma imza attı” dedi. . 

Olivier De Saint Meleuc, 
Renault Trucks’ın başlan-
gıçta D serisi ile kendi fabri-
kasında elektrikli ticari araç 
üreten ilk markanın Renault 
Trucks olduğuna dikkat çeke-
rek; “Renault Trucks 3,1 ton 
ile 26 ton arasında yüzde 100 
elektrikli araç gamımız, şehir-
lerimizdeki hava kalitesini iyi-
leştirmek ve gürültü kirliliğini 
azaltmak için günümüzün 
acil ihtiyaçlarını karşılıyor. 
Avrupa’da atık toplama, şehir 
içi dağıtım gibi pek çok uygu-
lama için elektrikli araçlarımız 
kullanılıyor. 2023’ten itibaren 
dağıtım, inşaat ve uzun mesa-
fe de dahil tüm sektörler için 
tam elektrikli Renault Trucks 
araçlarımız bulunacak. 2025 
yılı sonunda toplam satışları-
mızın yüzde 10’unun (12 ton 
üzeri araçlar) elektrikli olaca-
ğını, 2030’da yüzde 35’e çı-
kacağını ve 2040 yılına kadar 
tüm araç serilerimizin %100 
fosilsiz olacağını taahhüt edi-
yoruz” şeklinde açıkladı.

2014 yılında faaliyete baş-
ladığında ilk kuruluş aracı ola-
rak Renault Trucks çekicileri 
tercih eden ARGLOG Lojis-
tik, alımlarına devam ediyor. 
ARCLOG, filosunu yeni 7 
adet Renault Trucks T460, 8 
adet T 480 X-Low 4x2 çekici 
ile güçlendiriyor. 
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ÜLKEMİZİN İHRACATI
TURKISH CARGO İLE YÜKSELİYOR!

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) İLE YAPILAN
İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA %35’E VARAN İNDİRİMLE ÜLKEMİZİN

ÜRÜNLERİNİ DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA GURURLA TAŞIYOR,
İHRACATIMIZA DEĞER KATIYORUZ.

“
YENİ EKLENEN DESTİNASYONLAR VE ARTAN KAPASİTEMİZLE 

HEDEFİMIZİ YÜKSELTİYORUZ!

AYRINTILI BİLGİ
TURKISHCARGO.COM.TR'DE.

LOJİSTİK

verdiği önemin bir göstergesidir. 
AB Sınırda Karbon Düzenleme 
Mekanizması’nın (SKDM) ülkemiz 
için oluşturacağı riskleri bertaraf 
etmek, getireceği maliyetleri olabil-
diğince azaltmak ve desteklerin ülke-
mizin yeşil dönüşümünde ve finans-

TBMM ve Cumhurbaşkanı onayı ile 
yürürlüğe giren Paris Anlaşmasına 
ilişkin yazılı bir açıklama yapan Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 
Başkanı Nail Olpak, “Paris İklim 
Anlaşması’nın TBMM’de onaylan-
ması, hükümetimizin bu konuya 

manında kullanılmasını sağlamak 
adına ulusal emisyon ticaret sistemi-
mizin oluşturulması gerekiyor” dedi.

Yeşil Dönüşüm İçin 
Ulusal Emisyon Ticaret
Sistemi Oluşturmalı

liğinin korunması ve güçlendirilmesi 
adına büyük önem taşıdığını belirten 
Olpak, “11’inci Kalkınma Planı’nda, 
Yeni Ekonomi Programı’nda ‘Büyüme’ 
ve ‘Cari İşlemler Dengesi’ başlıkları al-
tında, Ekonomi Reformları Paketi’nde 
ve Türkiye Uluslararası Doğrudan Ya-
tırım Stratejisi’nde yer verilen ‘Yeşil 
Dönüşüm’ konusunun, Orta Vadeli 
Program’da bir kez daha yer bulması ve 
son olarak Paris İklim Anlaşması’nın 
TBMM’de onaylanması, devletimizin 
bu konuya verdiği önemin bir göster-
gesi. AB Sınırda Karbon Düzenleme 
Mekanizması’nın (SKDM) ülkemiz 
için oluşturacağı riskleri bertaraf et-
mek, getireceği maliyetleri olabildiğin-
ce azaltmak ve desteklerin ülkemizin 
yeşil dönüşümünde ve finansmanında 
kullanılmasını sağlamak adına ulusal 
emisyon ticaret sistemimizin oluştu-
rulması gerekiyor” dedi.

2053 yılı net sıfır emisyon hedefi 
kapsamında Türkiye’nin karbon-
suzlaşma politikasının belirlenmesi 
gerektiğini dile getiren Olpak, “Bu 
politikanın etkin bir şekilde uygu-
lanması, ülkemizin yeşil dönüşümü 
yolunda büyük öneme sahip. Türk 
özel sektörü olarak kamu-özel sek-
tör iş birliğinde hazırlanacak ey-
lem planının hayata geçirilmesinde 
üzerimize düşen görevleri yapma-
ya hazırız. Halihazırda ‘Gümrük 
Birliği’nin Güncellenmesinde Diji-
tal Gündem ve Yeşil Mutabakat’ ve 
‘Türkiye’nin Dijital Ekosistemi’ ve 
‘AB ile İş Birliği’ konulu projeleri-
miz devam ediyor.

Olpak, “DEİK olarak ülkemizin 
‘Karbonsuz Ekonomiye Geçiş’ hedefi 
doğrultusunda, kamu ve özel sektör  
iş birliğinde bu dönüşümün sağlan-
ması adına çalışmalarımızı hızlandır-
dık. AB’nin Yeni Büyüme Stratejisi 
olan ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı 
anlamak, Türkiye için önemini or-
taya koyabilmek, sanayicilerimizi 
konu hakkında bilgilendirmek ve ge-
rekli adımların zamanında atılmasını 
sağlamak amacıyla başlatmış olduğu-
muz ‘Yeşil Dönüşüm’ projesi kapsa-
mında “Sanayide Yeşil Dönüşüm” 
raporunu oluşturduk.

Türkiye ekonomisi ve sanayisinde 
yeşil dönüşümün, kapsayıcı ve sürdü-
rülebilir bir büyümenin tesis edilme-
sinin yanı sıra, başta AB olmak üzere 
üçüncü ülkelere ihracatta rekabetçi-
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