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Dergide yer alan yazı ve fotoğraflar kaynak 
gösterilmeden kısmen veya tamamen başka 
bir yere aktarılamaz. İmzalı yazılarda belirtilen 
görüşler yazarına aittir. 

Dergide yayınlanan yazıların sorumluluğu 
yazarlarına, reklam ve tanıtımların sorumluluğu 
reklam verene aittir  

YEREL SÜRELİ

Funda BİNGÖL

editörden…

Çok uzun bir süredir 
hem dünyayı hem 

de ülkemizi derinden 
etkileyen küresel salgının 
birinci yılı geride kaldı. 
Hayat ne zaman normale 
döner ya da dönecek mi, 
bilmiyoruz. Fakat şu bir 
gerçek ki, salgın boyunca 
hayatın normal akışı-
nın devam edebilmesi 
için oldukça büyük bir 
yük üstlenen lojistik ve 
kargo sektörlerinin tüm 
çalışanlarına büyük bir 
teşekkür borçluyuz. Çoğu-
muzun evlere kapandığı, 
kısıtlama tedbirlerine sıkı 
sıkıya uymaya çalıştığı 
bu dönemde, tüketiciler 
olarak bizlerin ihtiyaç 
duyduğumuz her şeyi 
ulaştırabilmek adına 
gece gündüz demeden 
çalışmak takdire şayan 
bir durum.
Her ne kadar pandeminin 
ilk dönemlerinde tüm 
sektörler gibi büyük bir 
şoka uğramış olsalar 
da lojistik ve otomotiv 
sektörlerinin önemli 

toparlanma sinyalleri 
vermeye başlamış olması 
mutluluk verici. Bu 
sinyaller, son zamanlarda 
ardı ardına gelen dev 
teslimat haberlerinden 
de kolayca anlaşılıyor. 
Sektör, bir yandan yarala-
rını sararken bir yandan 
da önümüzdeki günler 
için yatırım yapıyor. Ben 
bu gelişmeleri, bu yazın 
hem ekonomik hem de 
sosyal anlamda daha iyi 
geçeceği şeklinde okumak 
istiyorum. Umarım öyle 
de olur…
Sektörde hız kavramının 
önemi arttıkça, şirketler 
de operasyonlarını bu 
alanda geliştirmeye de-
vam ediyor. Bu sayımızda 
sayfalarımızda yer ver-
diğimiz bir diğer önemli 
konu da depo ve antrepo 
faaliyetleri oldu. Pandemi 
süreci boyunca hayatı-
mızdaki yerini artıran 
online alışveriş alışkan-
lıklarımız, lojistik depo ve 
antrepolarının öneminin 
bir kat daha iyi anlaşıl-

masını sağladı. Sektörün 
önde gelen isimleri, bu 
alandaki yatırımlarını 
artırarak hem kalitelerini 
hem de hizmet potan-
siyellerini yükseltme 
yarışına giriyor. 
Bahar ayları, insanın 
umudunu her zaman 
yükseltir. Bu bahar da 
öyle oldu. Üstümüze 
kabus gibi çöken bu kötü 
zamanların hızlıca sona 
ermesi artık tek dileğimiz. 
Sektör olarak görmeyi 
fazlasıyla hak ettiğimiz 
güneşli güzel günlerin çok 
yakın olmasını temenni 
ederek yazıma son ver-
mek istiyorum. Dergimize, 
Turkcell Dergilik uygula-
ması üzerinden de ulaşa-
bileceğinizi hatırlatarak 
bir sonraki buluşmamıza 
dek; ulaşım sektöründe 
yer alan tüm aktörlere, 
sektör basını olarak en 
samimi duygularımızla 
başarılar ve bol şanslar 
diliyorum.

Hoşça kalın…

Yeniden Merhaba,
Sektör, bir yandan yaralarını sararken bir yandan da önümüzdeki günler için yatırım ya-
pıyor. Ben bu gelişmeleri, bu yazın hem ekonomik hem de sosyal anlamda daha iyi geçeceği 
şeklinde okumak istiyorum…



Crafter Servis
Konforlu, güvenli ve mutlu
yolculuklara yeni bir adım

Crafter Servis’in içine bindiğiniz anda sunduğu konforu hissedecek,
yenilenen iç tasarımı ve donanımıyla gittiğiniz her yolun keyfini çıkaracaksınız.
Tasarruflu ve verimli TDI motoruyla cebinizi de düşünen Crafter Servis’le,
çalışanlar mutlu, yolculuklar güvenli. Onunla tanışmanız için
sizi de Volkswagen Yetkili Satıcılarına bekliyoruz.

• 15+1, 16+1 ve 19+1 koltuk seçenekleri
• Üst düzey konfora sahip sürücü kabini
• Lüks segment iç tasarım ve yolcu koltukları
• 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği
• 2,0 litre 140 PS 320 Nm ve 177 PS 410 Nm motor seçenekleri
• Artırılmış sürücü destek ve güvenlik sistemleri

www.vw.com.tr

Fotoğraftaki aracın görünümü satışa sunulan modellerimizinkinden farklılık gösterebilir.

DANIŞMA HATTI: (0216) 266 54 98

Doğuş Otomotiv’in Volkswagen için tercihi

Ticari Araç
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İÇİNDEKİLER

içindekiler

A Tipi Genel Antrepo  
İşletmelerinin Dış Ticarete Etkileri

Lokman Koçaslan Otomotiv, 
2020’yi Hedeflerinin Üzerinde 

Kapattı 

MNG’den Teknoloji Altyapısına  
70 Milyon TL’lik Yatırım

Lotus Antrepo Tamamen İnsansız 
Depo Hazırlığında

Lima Lojistik Karayolunda  
Minivan ile Büyüyor

VİP Transport’ta Başarının  
Sırrı Tek Hatta Yüzde Yüz  

Memnuniyette Gizli 

32

14 16

28

20 24

4038
OMV Türkiye, Filosunun 
Yüzde 10’Unu LNG Yakıtlı 
Araçlarla Değiştirerek 
Türkiye’nin En Büyük LNG 
Yakıt ile Çalışan Tanker 
Filosuna Sahip Oldu. 

Premium segmentte  
yer alan, müşterilerine  
üst seviye konfor sunan 
yeni Mercedes-Benz 
V-Serisi, “eşsiz V ötesi” 
sloganıyla türkiye’de satışa 
sunulmaya başlandı. 



DRIVE THE NEW WAY

DAHA FAZLA KONFOR, HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA TEKNOLOJİ.
IVECO S-WAY İLE KİMSE SİZİ DURDURAMAZ
Yolda vereceğiniz bir çay, yemek molası, ya da dinlenme molası dışında kimse sizi durduramaz. Şimdiye 
kadarki en konforlu, en teknolojik kamyon olan IVECO S-WAY’i gururla sunuyoruz, o sizi her görevde 
en iyi şekilde destekleyecek olan seyahat arkadaşınız.
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Volvo Trucks’ın, 20 yıl önce geliştir-
diği ve devrim niteliğindeki otomatik-
leştirilmiş manuel şanzımanı I-Shift, 
sektörün öncüsü olmaya devam ediyor. 
2020 sonu itibarıyla dünya genelinde 
I-Shift teknolojisi ile satılan kamyon 

sayısı 1 milyona ulaştı. Volvo Trucks 
mühendisleri her geçen gün yeni 
özellikler ve avantajlar ekleyerek, yakıt 
tasarruflu, güvenli ve konforlu sürüş 
sunan bu akıllı teknolojiyi geliştirmeyi 
sürdürüyor. 

VOLVO TRUCKS’IN AKILLI  
ŞANZIMANI I-SHIFT 20 YAŞINDA 

DAIMLER TRUCKS’IN İLK 
KAMYONU 125, UNIMOG 
75, ACTROS 25 YAŞINDA
Ağır vasıta sektörünün öncüle-
rinden Daimler Trucks, 2021 yılında 
üç farklı yıldönümü kutluyor. Gottlieb 
Daimler’in 1896’da tanıttığı ilk kamyo-
nu bugün 125 yaşında. İlk kez 1946’da 
prototipi tanıtılan Unimog ise 75 
yıldır tüm zorlu koşulların üstesinden 
geliyor. Tanıtımı ilk kez 1996 yılında 
yapılan ve endüstride devrim yaratan 
kamyon Mercedes-Benz Actros ise 
25’inci yaşını kutluyor.

KARL LAGERFELD’İN LOJİSTİĞİ 
NETLOG’UN İŞTİRAKİ BLECKMANN’E EMANET

YENİ 5 TONLUK FORD 
TRANSİT VAN VE 
KAMYONET TÜRKİYE’DE 

KARL LAGERFELD uluslararası 
büyümesini Bleckmann ile hızlan-
dırıyor. İki şirket arasında varılan ve 
Ocak 2021’den itibaren geçerli olan 
anlaşmaya göre, KARL LAGERFELD’in 
45 ülkedeki lojistik operasyonları uçtan 

uca Bleckmann tarafından yönetile-
cek. Bleckmann söz konusu operasyon 
için Hollanda’nın Enschede bölgesinde 
bulunan deposunun 6 bin metrekarelik 
bölümünü de KARL LAGERFELD ürün-
lerine ayıracak.  

Türkiye’nin ve Avrupa’nın ticari 
araç lideri Ford, sektöre yön veren ve 
Türkiye’nin en çok tercih edilen ticari araç 
modeli Transit’in 5 bin kg azami yüklü 
ağırlığa sahip kamyonet ve van versiyon-
larını tanıttı. Ford’un bugüne dek ürettiği 
taşıma kapasitesi en yüksek Transit 
olarak öne çıkan yeni 5 tonluk Transit 
araçlar, daha gelişmiş süspansiyon, 
aktarma organları ve frenler gibi çeşitli 
özellikler içeren varyantlarla dikkatleri 
üzerine çekiyor.
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Continental, filo sektörüne yönelik 
hizmetlerini Conti360 ° Çözümleri altında 
birleştirdi. Tek noktadan hizmet verecek 
olan Conti360 ° Çözümleri; yakıt tasar-
ruflu lastikler, kaynak tasarrufu sağlayan 

sırt kaplamaları ve dijital lastik izleme 
uygulamasıyla, taşımacılık sektöründe 
sürdürülebilirliği öne çıkaracak. Verimli filo 
yönetimiyle lojistik sektörü için de katma 
değer yaratılacak.

CONTINENTAL FİLO FAALİYETLERİNİ CONTI 360° 
ÇÖZÜMLERİ ALTINDA BİRLEŞTİRİYOR

BRİSA, OTOPRATİK 
MARKALI ÜRÜN GAMINI 
GENİŞLETİYOR
Brisa’nın binek ve hafif ticari araç 
bakımı üzerine uzmanlaşan hızlı bakım 
servisi markası Otopratik, akü, hava, polen, 
yağ ve yakıt filtreleri gibi yedek parça 
ürünleri de yer alan geniş ürün gamına 
cam suyu ve antifrizden oluşan oto bakım 
kategorisi ürünlerini de dahil etti. Şubat 
2021 itibarıyla Otopratik mağazalarında 
sunulmaya başlanan bu yeni ürünler ile 
Otopratik markalı ürün sayısı 54’e çıktı.

İNCİ AKÜ, AĞIR VASITA İÇİN TASARLADIĞI YENİ ÜRÜNLERİYLE 
PAZARA AĞIRLIĞINI KOYMAYA GELİYOR. 
İnci Akü, binek ve hafif ticari araç 
segmentinde pazara getirdiği tekno-
lojik yeniliklerin ardından şimdi de 
ağır vasıta segmentine yön vermeye 
hazırlanıyor. İnci Holding ve GS Yuasa 
iştiraki İnci GS Yuasa’nın öncü markası 

İnci Akü, ağır vasıta araçlar için A sını-
fı teknolojiyle tasarladığı, A kalite yeni 
ürünleri EFB Pantera, Maxim A Gorilla 
ve yenilenen Formul A Taurus’u, ger-
çekleştirdiği dijital lansman toplantısı 
ile ana bayi temsilcilerine tanıttı. 

MICHELIN,  
DÜNYANIN İLK  

LASTİK GERİ 
DÖNÜŞÜM TESİSİNİ 

KURUYOR

ÇEVRE DOSTU LASTİK ÜRETİCİSİ MICHELIN, 
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN HAYATA 
GEÇİRDİĞİ ÇALIŞMALARA BİR YENİSİNİ DAHA 
EKLEDİ. UZUN ÖMÜRLÜ LASTİK TEKNOLOJİLERİYLE 
ÜRETİM YAPAN VE YASAL SINIR OLAN 1,6 MM’YE 
KADAR LASTİKLERİN KULLANIMINI DESTEKLEYEN 

MICHELIN, KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ 
LASTİKLERDEN KARBON SİYAHI, YAĞ, ÇELİK VE 
GAZ ELDE ETMEK İÇİN DÜNYANIN İLK LASTİK GERİ 
DÖNÜŞÜM TESİSİNİ KURUYOR. İSVEÇLİ ŞİRKET 
ENVİRO İLE ORTAK GİRİŞİM PROJESİ OLAN TESİS, 
2023’TE DOĞAYA HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK.

GOODYEAR HAFİF TİCARİ 
ARAÇLAR İÇİN SEKTÖRDE 
BİR İLKE İMZA ATIYOR
Goodyear, EfficientGrip Cargo serisinin 
en yeni modeliyle hafif ticari araç ürün 
portföyünü genişletmekle kalmıyor, 
AXA Sigorta ve AXA Partners iş birliği ile 
hafif ticari araçlar için “Lastik Sigor-
tası Hizmeti” de sunuyor. Anlaşmalı 
Goodyear bayilerinden aynı anda 4 adet 
Goodyear EfficientGrip Cargo 2 deseni 
lastik satın alan Goodyear kullanıcıları, 
fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde 
www.goodyearyanimda.com adresin-
den aktivasyon işlemini tamamlayarak 
fatura tarihi itibarı ile 1 yıl süresince 
Goodyear Lastik Sigortası Hizmeti’nden 
faydalanma hakkı kazanıyor.
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Boeing, Türk havacılık sanayiinin re-
kabetçiliğini ve küresel tedarik zincirine 
entegrasyonunu desteklemek amacıyla, 
aralarında TUSAŞ, THY Teknik, Aselsan 
ve Havelsan gibi şirketlerin de bulun-
duğu 36 Türk şirketi ile SAHA, OSSA ve 
HUKD kümelenmelerinden temsilcilerin 

katılımıyla bir tedarikçi forumu düzen-
ledi. Dijital platform üzerinden düzen-
lenen forumda katılımcılara havacılık 
sektörünün mevcut piyasa görünümü 
ve pandemi sonrası döneme yönelik 
sektörün toparlanma süreçleri hakkında 
bilgi aktarıldı. 

BOEING TÜRK HAVACILIK SANAYİİ İLE BULUŞTU

UND, GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU’NA (GİF) ÜYE OLDU
UND, GENİŞ BİR KATILIMLA KURULAN VE 
GLOBAL KONULARDAKİ ETKİNLİĞİ İLE EN SAYGIN 
PLATFORMLARDAN BİRİ OLAN GİF (GLOBAL 
İLİŞKİLER FORUMU) ÜYESİ OLDU. BAĞIMSIZ BİR 
YAPIYA SAHİP OLAN FORUMDA UND İŞ BİRLİĞİNDE 
AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER KAPSAMINDA 

“ORTAK ÇALIŞMA GRUBU” DA OLUŞTURULMASI 
ÖNGÖRÜLMEKTEDİR. BU SAYEDE AB İÇİNDE, 
GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN ÖNEMLİ BİR UNSURUNU 
OLUŞTURAN LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GÜNDEMİNDEKİ 
KONULAR GENİŞ BİR PERSPEKTİFTEN ELE ALINARAK 
TESPİTLER VE ÇÖZÜMLER SUNULABİLECEK.

İLERİ ARAŞTIRMALAR PROGRAMI  
UFUK 2020’DE FORD OTOSAN’IN BAŞARISI

MICHELIN’DEN  
KARBONSUZ GEMİCİLİK İÇİN 
NEOLINE İLE İŞ BİRLİĞİ 

OYAK’IN OTOMOTİV ODAKLI 
RO-RO LİMANINA İLK SEFER 

Ford Otosan, Avrupa Birliği’nin en büyük 
araştırma ve inovasyon programı olan 
UFUK2020 (HORIZON2020) kapsamında 
fon desteği almaya hak kazandığı projelerle 
global otomotiv arenasında söz sahibi 
olmaya devam ediyor. Şirket, çok sayıda 

ilkleri barındıran 17 projedeki ortaklıkları 
ile yalnızca aktif proje sayısında değil, 
AB’nin ilgili fonlarından şirkete sağlanan 
7,34 milyon Euro bütçe ile geri getirilen 
fon büyüklüğünde de Türkiye’nin program-
daki lider kuruluşları arasında yer alıyor.

Michelin, lojistik operasyonların-
daki karbon emisyonlarını azaltmak 
amacıyla Neoline ile anlaşmaya vardı. 
Karbonsuz taşımacılık alanında yenilik 
vaat eden bu iş birliği ile gemicilik sek-
töründe 2030 yılına dek karbon emis-
yonlarının yüzde 15 oranında azalması 
hedefleniyor. Michelin Grubu’nun 
2050 itibarıyla karbon emisyonlarını 
sıfıra indirme hedefine sahip tesisleri 
gibi, Michelin lojistik operasyonlarını 
da karbondan arındırmak için yeni 
çözümler denemeyi planlıyor.

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri 
AŞ tarafından Japon NYK Line (Nippon 
Yusen Kaisha) ortaklığı ile Kocaeli’ne 
bağlı Körfez ilçesinde, tüm markalar 
ile çalışmak üzere hayata geçen ortak 
liman işletmesinde ilk deneme seferi 
başarıyla gerçekleşti. 2019 yılından bu 
yana inşası devam eden Ro-Ro limanı, 
önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek 
resmi açılışı sonrası uluslararası otomo-
bil markalarının ihracat ve ithalat kapısı 
konumuna gelecek.
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Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye 
distribütörlüğünü üstlendiği İngiliz kökenli 
efsanevi otomobil markası MG (Morris 
Garages), Avrupa pazarlarındaki planla-
rında önemli bir rol oynayacak yüzde 100 
elektrikli premium SUV modeli Marvel R 

Electric’in ardından şimdi de MG5 isimli 
yeni modelini tanıttı. Dünyanın ilk yüz-
de100 elektrikli station wagon otomobili 
olma özelliğiyle dikkat çeken MG5’in 2021 
yılının son çeyreğinde Avrupa pazarlarında 
satışa sunulması hedefleniyor.

MG5 ELECTRIC GÖRÜCÜYE ÇIKTI!

YILIN EN İTİBARLI TİCARİ OTOMOTİV MARKASI: DACIA
MARKETİNG TÜRKİYE VE AKADEMETRE İŞ BİRLİĞİYLE, 
“İTİBAR VE MARKA DEĞER PERFORMANS ÖLÇÜMÜ” 
ARAŞTIRMASI BAZ ALINARAK DÜZENLENEN THE 
ONE AWARDS BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA ÖDÜLLERİ 
17 MART 2021’DE SAHİPLERİNİ BULDU. YIL 
İÇİNDE İTİBARINI EN ÇOK ARTIRAN MARKALARIN 

BELİRLENDİĞİ ÖDÜLLERDE DACIA, “YILIN EN İTİBARLI 
TİCARİ OTOMOTİV MARKASI” SEÇİLDİ. BU YIL 53 
KATEGORİDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAŞTIRMADA 
TOPLAM 12 İLDE BİN 200 KİŞİYLE GÖRÜŞÜLEREK, 
SEKTÖRLERİNDE YIL İÇİNDE İTİBARINI EN ÇOK 
ARTIRAN MARKALAR “YILIN İTİBARLISI” İLAN EDİLDİ.

TAMAMEN ELEKTRİKLİ YENİ  
BMW İX3 SHOWROOMLARDA YERİNİ ALDI

SUZUKI AKILLI HİBRİT  
SUV AİLESİ TÜRKİYE’DE

AVIS’E “ARAÇ KİRALAMA  
KATEGORİSİNDE YILIN 
İTİBARLISI” ÖDÜLÜ

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribü-
törü olduğu BMW’nin “Seçim Gücü” adını 
verdiği ve mevcut modellerinde benzinli, 
dizel ve tamamen elektrikli olmak üzere 
tüm motor seçeneklerini sunmayı hedefle-
diği vizyonunun ilk ürünü olan Yeni BMW 

iX3, 950.000 TL’den başlayan fiyatıyla Türk 
tüketicisiyle buluşuyor. Yeni BMW iX3, hız-
lı şarj istasyonlarında 10 dakikada yaklaşık 
100 kilometrelik bir menzile kavuşurken 
yalnızca 34 dakikada pillerini yüzde 80 
oranında şarj ediyor.

Suzuki, geçtiğimiz yıl satışa sun-
duğu Swift Hibrit modelinden sonra 
hem Vitara hem SX4 S-Cross model-
lerinin hibrit teknolojili versiyonlarını 
eş zamanlı olarak satışa sundu. Suzuki 
Vitara Hibrit ailesi 296 bin 900 TL’den 
başlayan fiyatlarla dikkat çekerken, SX4 
S-Cross Hibrit ise 306 bin 900 TL’lik 
anahtar teslim satış fiyatıyla müşterile-
rin beğenisine sunuluyor. Suzuki Vitara 
Hibrit hem 4x2 hem 4x4 versiyonlarıyla 
tercih edilebilirken, SX4 S-Cross Hibrit 
ise sadece önden çekişli olarak müşteri-
lerin beğenisine sunuluyor. 

Otokoç Otomotiv çatısı altında hiz-
met veren Avis, sektörde yaptığı öncü 
çalışmalar, müşterisine sunduğu güven, 
marka bilinirliği, sosyal sorumluluk 
faaliyetleri, iletişim ve reklam çalış-
malarındaki beğeni ve farklılaşma gibi 
birçok kriterin değerlendirilmesiyle 
halk jürisi tarafından ödüllendirilerek 
The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama 
Ödülleri 2020’de “Araç Kiralama Kate-
gorisinde Yılın İtibarlısı” seçildi. 
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Digital Gümrük Müşavirliği uygulamalarımızla 
rekabet gücünüzü artırın.
Tam entegrasyonla maliyetlerinizi azaltın
Lojistik ve gümrük check-up servisimizle 
süreçleri yeniden  tasarlayın

• İSTANBUL 
• İZMİT
• ANKARA
• MERSİN
• İZMİR

info@gunesgumruk.com.tr
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2020 yılında yaşanan zorlu 
sürece rağmen başarılı 
bir satış grafiği yakalayan 
MAN Kamyon ve Oto-büs 
Ticaret A.Ş. Yetkili Satıcısı 

Lokman Koçaslan Otomotiv, “2020-
2021 Değerlendirme Toplantısı” 
düzenledi. Lokman Koçaslan Oto-
motiv Genel Müdürü Müjdat Aras ve 
MAN Kamyon Satış ve Satış Sonrası 
Hizmetler ekiplerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen toplantıda; 2020 
yılının genel bir değerlen-dirmesi 
yapılarak, 2021 yılına ilişkin de hedef 
ve öngörüler paylaşıldı. Toplantı-
da yaptığı konuşma-da, zorluklara 
rağmen başarılı bir yıl geçirdikle-
rini vurgulayan Lokman Koçaslan 
Otomotiv Genel Müdürü Müjdat Aras, 
“MAN araçları, geçen yıl lojistikten 
inşaata, altyapıdan taşımacılığa kadar 
birçok sektörün tercihi oldu. Geçen 
yıl olduğu gibi bu yılda da yine üstün 
nitelikli araçları ve sunduğu hizmet-
lerle sektörde fark yaratmaya devam 
ediyor” diye konuştu.

“2021 HEDEFİMİZ; MAN BAYİ-
LERİ ARASINDA PAZAR PAYI-
MIZ İLE BİRİNCİ OLMAK”
Müjdat Aras, şöyle devam etti: “2020 
yılında, MAN kalitesini tüm Türki-
ye’ye yaymayı temel öncelik olarak 
gördük. Bu hedef doğrultusunda da 
yıla hızlı bir giriş yaptık. Ancak yılın 
ikinci çeyreğinde ortaya çıkan ve tüm 
dünyayı etkileyen Covid-19 salgını, 
her sektör gibi bizi de etkiledi. Ama 
pande-miye bağlı talep azalmasından 
kaynaklı mecburi düşüşler yaşansa 

PANDEMİ KAYNAKLI DÜŞÜŞLERE RAĞMEN 2020 YILINI, HEDEFLERİNİN ÜZERİNDE 
KAPATTIKLARINI BELİRTEN LOKMAN KOÇASLAN OTOMOTİV GENEL MÜDÜRÜ MÜJDAT 
ARAS, “KARANTİNA SÜRECİNE RAĞMEN EKİBİMİZ İLE BERABER GÜZEL İŞLERE İMZA ATTIK VE 
TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ FİRMALARINA YÜKSEK ADETLERDE TESLİMATLAR YAPTIK” DEDİ.

Lokman Koçaslan Otomotiv, 2020’yi 
Hedeflerinin Üzerinde Kapattı 

da biz, salgına rağmen 2020 yılını 
hedeflerimizin üzerinde kapattık. 
Özellikle karantina dönemi ile birlik-
te operasyon süreçlerimizde değişik-
likler yaşansa da ekibimiz ile beraber 
çok güzel işlere imza attık. Özellikle 
Türkiye’nin önemli firmalarına yük-
sek adetlerde teslimatlar gerçekleş-
tirdik. Lokman Koçaslan Otomotiv 

Müjdat Aras, şöyle devam etti: “2020 yılında, MAN kalitesini 
tüm Türkiye’ye yaymayı temel öncelik olarak gördük. Bu hedef 
doğrultusunda da yıla hızlı bir giriş yaptık. Ancak yılın ikinci 
çeyreğinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen Covid-19 

salgını, her sektör gibi bizi de etkiledi. Ama pande-miye bağlı 
talep azalmasından kaynaklı mecburi düşüşler yaşansa da biz, 
salgına rağmen 2020 yılını hedeflerimizin üzerinde kapattık. 

olarak, 2021 yılında hedefimiz; 
Türkiye’de MAN bayileri arasında 
pazar payımız ile birinci olmak. Bu 
kapsamda yeni yılda da müşterile-
rimizin ihtiyaçlarına yönelik geniş 
ürün yelpazemiz ve Bursa, Balıkesir, 
Es-kişehir’de bulunan üç servisimiz 
ile her zaman yanlarında olmaya 
devam edeceğiz.”
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rında yatırım gerçekleştirmeyi 
planlıyor.

HİZMET KALİTESİNİ  
ARTIRACAK DİJİTAL  
ÇÖZÜMLER YOLDA
MNG Kargo Bilgi Teknolojileri, 
İş Geliştirme ve İnovasyondan 
Sorumlu Genel Müdür Yardım-
cısı Gökhan Yoluaçık, düzenle-
diği dijital basın toplantısında, 
“Pandemi sürecinde sunduğumuz 
hizmeti tüketicilerin beklentisine 
ve sosyal mesafe kuralına uygun 
olarak yerine getirebilmek için, 
teknolojiye dayalı inovasyonları 
çok hızlı bir şekilde geliştirdik. 
QR kod, şifre ve OCR teknolojisi 
üzerinden kimlik okutma ile 
temassız bir şekilde alıcılardan 
imza almadan çok daha hızlı tes-
limat yapmayı başardık. ‘Offline 
Teslimat’ uygulamamızla mobil 
hattın çekmediği kot farkı vb. 
olan noktalarda da teslimatları-
mızı zamanında ve eksiksiz yapa-
bildik. Bundan sonraki süreçte, iç 
ve dış müşterilerimizin kulla-
nacağı dijital uygulamalar, yeni 
teslimat modellerini destekleyen 
ve operasyonumuzu mükem-
melleştirmeyi hedefleyen dijital 
çözümler geliştirmeye devam 
edeceğiz. B öylece hem hizmet 
kalitemizi daha da yukarılara çe-
kecek hem de her yıl taşıdığımız 
paket sayısını düzenli şekilde 
artıracağız” şeklinde konuştu.

MNG KARGO’NUN CİROSU 
YÜZDE 56 ARTTI
Son yıllarda ivme kazanan online 
alışverişin pandemi nedeniy-
le rekor büyüme kaydettiğini 
hatırlatan Yoluaçık, bu gelişmeye 
paralel olarak MNG Kargo’nun 

P andemi sürecinde 
sunduğu hizmeti 
tüketicilerin beklen-
tisi ve sosyal mesafe 
kuralına uygun 

olarak yerine getirebilmek için, 
teknolojiye dayalı inovasyonları 
çok hızlı bir şekilde geliştiren 
şirketin günlük işlem kapasitesi 
700 bin adede yükselirken, yüzde 
90 müşteri memnuniyeti sağla-
narak önemli başarı elde edildi. 

2021’DE 60 MİLYON 
TL’LİK İLAVE YATIRIM 
YOLDA
MNG Kargo, sektörde bir ilk olan 
Ar-Ge Merkezi’ni 2017 yılında 
hayata geçirdikten sonra tüm 
süreçlerinde müşterilerin ihti-
yaçlarına yönelik gerçek zamanlı 
çözümler üretmeye odaklandı. 
2018 yılında başlatılan teknoloji 
yatırımları kapsamında sunucu, 
ağ altyapısı ve depolama ünitele-
ri yeni teknolojilere yükseltilerek 
5 kat kapasite artışı gerçekleş-
tirildi. Aktarma merkezlerinin 
teknoloji altyapısı yenilenerek 
verinin merkezileştirilmesi ve eş 
zamanlı yönetilebilmesi sağlandı. 
Şube hatları ve bağlantı cihazları 
yenilenirken, saha operasyon-
larında kullanılmak üzere 3 bin 
500 yeni terminal satın alındı. 
Son 3 yılda yapılan toplam 
teknoloji yatırımı yaklaşık 70 
milyon TL olurken, pandemi 
döneminde artan talebe karşılık 
verebilmek için kapasite artışına 
yönelik yatırımlara ve hizmet 
kalitesini artıracak teknolojik 
uygulamalara hız verildi. Şirket 
2021 yılında, aktarma ve tekno-
lojik altyapı yatırımları ağırlıklı 
olmak üzere 60 milyon TL tuta-

Son 3 yıllık dönemde 
teknoloji yoluyla süreçlerini 
iyileştirmeye odaklanan 
MNG Kargo, aktarma 
merkezleri, şubeleri ve IT 
altyapısına yaklaşık 70 
milyon TL tutarında yatırım 
gerçekleştirdi. 

MNG’DEN TEKNOLOJİ ALTYAPISINA
70 MİLYON TL’LİK YATIRIM



17

2020 cirosunda e-ticaretin payının 
yüzde 55’e çıktığını açıkladı. Şirket 
genelinde yüzde 56 ciro büyümesi 
sağlandı.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 
YÜZDE 90’A ÇIKTI
Pandemi nedeniyle alıcı beklentile-
rinin değiştiğini, MNG Kargo’nun da 
tüm süreçlerini buna göre uyumlan-
dırdığını söyleyen Yoluaçık, “Daha 
önce başarı kriterimiz taşınan kargo 
sayısı iken, artık müşteri memnuni-
yeti daha öncelikli hale geldi” dedi. 
MNG Kargo bu yaklaşımla memnuni-
yet ve sonuç odaklı bir Talep&Şikayet 
yönetimi kurguladı. Bu kapsamda 
tüm sosyal medya ve iletişim kanal-
larından alıcıların sesine kulak veri-
lerek, sorunlarına çözüm sunulması 
hedefleniyor. Kuryelerin performans 
ve prim değerlendirmeleri de müşteri 
memnuniyeti üzerinden yapılıyor. 
Tüm bu çalışmalar neticesinde 2020 
yılı ortalama müşteri memnuniyet 
oranı, bu yılın ilk çeyreğinde 10 
puan artarak, yüzde 90 memnuniyet 
oranına ulaşıldı. 

PANDEMİ SÜRECİNDE  
İSTİHDAMA DESTEK
Yine MNG Kargo tarafından iki yıl 
önce sektöre kazandırılan bir uygu-
lama olan Girişimci Kurye Modeli de 
pandemi sürecinde istihdama destek 
açısından önemli katkılar yaptı. Next 
mobil kurye uygulamasıyla des-
teklenen model sayesinde, kitlesel 
kaynak yönetimiyle 700 araçlı 
girişimci kuryeye iş imkanı sağlan-
dı. Kargolar, pandemi döneminde 
daha kısa sürede ve yüksek müşteri 
memnuniyetiyle teslim edildi. Modeli 
daha da yaygınlaştırmayı planlayan 
MNG Kargo, bu yılın sonunda 1.000 
Girişimci Kurye sayısına ulaşmayı 
hedefliyor. 

KARGO “RUT PLANI” İLE 
DAHA HIZLI DAĞITILACAK
MNG Kargo, bu dönemde tamamen 
kendi iç kaynaklarıyla geliştirdiği 
Next uygulamasıyla sektörde ciddi 
anlamda ayrıştı. Sürekli ek özellikler-

MNG Kargo Bilgi Teknolojileri, İş 
Geliştirme ve İnovasyondan Sorumlu 

Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Yoluaçık, 
“Pandemi sürecinde sunduğumuz hizmeti 
tüketicilerin beklentisine ve sosyal mesafe 
kuralına uygun olarak yerine getirebilmek 

için, teknolojiye dayalı inovasyonları 
çok hızlı bir şekilde geliştirdik. QR 

kod, şifre ve OCR teknolojisi üzerinden 
kimlik okutma ile temassız bir şekilde 

alıcılardan imza almadan çok daha hızlı 
teslimat yapmayı başardık” dedi.
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le çevik bir şekilde geliştirilen Next 
ile rotalama kullanarak kolay teslim 
etme ve teslim alma fonksiyonları, 
etkili harita kullanımı, offline kulla-
nım ve kurye performans yönetimi 
gibi kazanımlar elde edildi. Gökhan 
Yoluaçık’ın verdiği bilgiye göre, MNG 
Kargo, günlük kargo dağıtımlarını 
optimize ederek kuryelerin kargo-
larını belirli bir rut planı dahilinde 
daha verimli ve hızla dağıtmalarını 
sağlayacak yeni bir model üzerinde 
çalışıyor. Bu modelde alıcı evinde 
bekletilmeden kargonun kendisine 
tahmini varış süresi bildirilecek. 
Ayrıca çok yakında notlu teslimat 
da yapılmaya başlanacak. Yoluaçık 
ayrıca, değişen e-ticaret müşteri 
taleplerini karşılayabilmek için şu-
beyi aramadan kargo talebini online 
oluşturma, şubeye gitmeden kargoyu 
kolayca teslim etme ve kolay iade 
ile daha fazla e-ticaret alışverişini 
destekleme konularında çalışmaların 
sürdüğünü kaydetti. 

GENÇ YETENEKLERE VE 
YENİ FİKİRLERE AÇIK
MNG Kargo, genç yetenekleri sektöre 
kazandırmak amacıyla çeşitli yetenek 
programları gerçekleştiriyor. Bu süreç-
te farklı sektörlerden ve farklı illerden 
gelen ekiplere eğitimler verilerek, 
projeleri şirket içinde hayata geçiri-
liyor. Başvuran 955 kişi arasından 
yapılan değerlendirme sonucunda 40 
aday ile görüşme gerçekleştirilirken, 9 
kişi çalışan olarak MNG Kargo ailesine 
katıldı. Öte yandan yeni teknolojik 

fikirlere verdikleri önem doğrultusun-
da geçen yıl temmuz ayında sektörde 
bir ilk olan hackathon yarışmasını 
düzenlediklerini kaydeden Gökhan 
Yoluaçık, “Katılımcılar yarışmada MNG 
Kargo müşterilerinin kargo takibini 
daha kolay yapabileceği bir geliştirme 
önerisi ve müşterinin kargoyu daha 
hızlı ve kolay almasını sağlayacak bir 
geliştirme önerisi üzerine çalıştı. Gelen 
120 projeden 10’u ilerlemeye değer 
bulundu. Notlu teslimat da bu projeler-
den biri” dedi.

MNG KARGO’NUN KÜNYESİ

Tüm Türkiye Ve 220 Farklı 
Ülkeye Hizmet

850+ Mng Kargo Şubesi

9 Teknolojik Aktarma 
Merkezi

Sektörde İlk (2011)

27 Aktarma Merkezi

14 Bölge Müdürlüğü

45 Mini Hub

3.200+ Taşıma Aracı

11.000+ Çalışan

Günlük 700.000+ İşlem 
Kapasitesi

Sektörde İlk Ar-Ge Merkezi 
(2017)

Çalışan Sayısı: 70

Faydalı Model:3

Tamamlanan Proje: 10

MNG Kargo, genç yetenekleri sektöre 
kazandırmak amacıyla çeşitli yetenek 

programları gerçekleştiriyor. Bu süreçte farklı 
sektörlerden ve farklı illerden gelen ekiplere 

eğitimler verilerek, projeleri şirket içinde 
hayata geçiriliyor.
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en uygun şartları süzüyor ve çeşitli 
alternatifleri sunuyoruz.

“LİMA KARAYOLUNUN  
AMİRAL GEMİSİ BÜYÜYE-
CEĞİ ÖNGÖRÜLEN MİNİVAN 
SERVİSİ”
Basında sizi çoğunlukla havayolu 
taşımacılığıyla ilgili konularla görsek 
de aslında karayolunda da güçlü bir 
yönünüz var. Bu alandaki araç parkı-
nızdan ve hizmetlerinizden bahseder 
misiniz?
Evet, Lima Lojistik’in amiral gemisi 
havayolu. Bunun en büyük etkisi, 
kurucu ortakların geçmişten gelen 
tecrübesinin havayolu ağırlıklı 
olması. Karayolundaki tecrübeli, 
donanımlı çalışma arkadaşlarımızın 
sayesinde artan ciro, hacim ve bence 
en az bunlar kadar önemli olan 
müşteri bağlılığı; hedeflerimizi yukarı 
yönde revize etmemizi gerektiriyor. 
Covid-19 nedeniyle, neredeyse 2 
ay durma noktasına gelen 2020 

L ima Lojistik Karayolu 
Direktörü Tansel Akbu-
lut ile Lima Lojistik’in 
karayolu operasyonları 
ve hizmetleri üzerine 

konuştuk.

Öncelikle, şirketinizi kısaca 
tanıtır mısınız? Lima Lojistik 
hangi alanlarda hizmet veriyor 
ve neler yapıyor?
Lima Lojistik, müşterilerine ithalat 
ve ihracat taşımacılık işlemlerinde 
hizmet vermek, yardımcı ve alternatif 
olmak adına 2013 yılında yüzde 100 
Türk sermayesiyle Bursa’da kurulmuş 
bir şirkettir. Kara, hava, deniz, ekspres 
ve mikro taşıma modelleri ile hizmet 
verdiğimiz müşterilerimize, ihtiyaç-
ları doğrultusunda en uygun şekilde 
taşımalarını organize edebiliyoruz. 
Müşterilerimizin bize sadece ithalat ya 
da ihracat yükünün adresini vermeleri 
yeterli, geri kalan tüm işlemleri biz 
gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimiz için 

Lima Lojistik’in karayolu 
operasyonlarının amiral 
gemisinin minivan 
operasyonları olduğunu 
anlatan Lima Lojistik 
Karayolu Direktörü 
Tansel Akbulut, 
“Avrupa’da aynı ülke, 
hatta aynı şehirde 
birden fazla acente ile 
sürekli şekilde temas 
halindeyiz. Bir acentenin 
organize edemediği 
yükleme için müşterimize 
‘maalesef’ demek 
yerine, o yükü organize 
edebilecek acenteyi 
bulabilecek sayıda 
çeşitliliğimiz var” diyor.

LİMA LOJİSTİK KARAYOLUNDA 
MİNİVAN İLE BÜYÜYOR
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yılının cirosunu, bir evvelki yıla göre 
yüzde 17 artış ile kapatmış olma-
mız karayolundaki büyümemizin 
bir sonucu. Servis verdiğimiz tüm 
taşıma modellerindeki “çözüme 
odaklanma” akıllarda “Yapsa, yapsa 
Lima yapar” şeklinde kalmamıza 
neden oluyor. Başka bir deyişle 
Lima, A noktasından B noktasına 
gibi standart taşımanın dışına çıkan 
herhangi bir nakliye organizasyo-
nunda ilk akla gelen partner olarak 
biliniyor. Lima’nın karayolu operas-
yonlarının amiral gemisi artan ve 
artacağı öngörülen minivan servisi. 
Haftalık 65 ile 85 adet arasında 
mininavan trafiğini hem ithalat 
hem de ihracatta yönettiğimizi 
söylemeliyim. Yoğunluk sıralama-
sına göre, Bursa, İstanbul, Gebze, 
İzmir ve Eskişehir’deki müşterile-
rimize minivan hizmeti sağlıyoruz. 
Şirketim, birçok cross yüklemesine 
imza attı ve atmaya devam ediyor. 
Avrupa’nın dev otomotiv firmaları-
nın Fransa-Almanya, Çekya-İspanya 
ya da Sırbistan-Polonya konumları 
arasındaki taşımaları direkt organize 
ediyoruz. 

Avrupa’da operasyonlarınızı 
nasıl yürütüyorsunuz? Özel 
olarak yoğunluk gösterdiğiniz 
ülkeler, hatlar ya da sektörler 
hangileri?
Avrupa’nın hemen hemen tama-
mında çok geniş acente ağımız var. 
Aynı ülke hatta aynı şehirde birden 
fazla acente ile sürekli şekilde temas 
halindeyiz. Bir acentenin organize 
edemediği yükleme için müşterimize 
“maalesef” demek yerine, o yükü or-
ganize edebilecek acenteyi bulabile-
cek sayıda çeşitliliğimiz söz konusu. 
Avrupa’da yoğunluk gösterdiğimiz 
ülkeler, dış ticaret rakamlarımız ile 
paralellik ve benzerlik gösteriyor. 
En çok taşıma yaptığımız ülkeler 
Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, 
İspanya şeklinde. Taşımacılığını yap-
tığımız sektörler, yüzde 55 otomotiv, 
yüzde 25 tekstil, yüzde 10 gıda ve 
yüzde 5 kimyasal ve yüzde 5 diğer 
şeklinde sıralanabilir. 

Avrupa’da birçok noktada bulunan 
gümrük ve depo hizmetimiz sayesin-
de ürünlerin toplanması, depolanma-
sı, istenilen siparişlerin gümrüklen-
mesi ve çıkışın sağlanması gibi farklı 
her hizmeti veriyoruz. Yine güçlü 
acente ağımız ile DDP yükleme, 
uzaktan gümrükleme, mesai dışına 
çıkılması gerektiren durumlarda 
ertesi günü beklemeden işlemleri bi-

Bunların yanı sıra karayolunda 
gerçekleştirdiğiniz başka ope-
rasyonlarınız var mı?
Proje yüklemelerinde servis verdiği-
miz firmaya, operasyonumuzdaki bir 
arkadaşımızı o proje ve müşterimizin 

“OTOMOTİVDE KELİMENİN 
TAM ANLAMIYLA LOJİSTİK 
HİZMET SAĞLIYORUZ”
Otomotiv sektöründe hangi 
alanlarda hizmet veriyorsunuz? 
Bu noktada sizi rakiplerinizden 
bir adım öne taşıyan özellikle-
riniz neler?
Otomotiv sektörü için kelimenin tam 
anlamıyla lojistik hizmet sağlıyoruz. 

tirebilme, sürekli şekilde bilgilendirme, 
çıkması muhtemel sorunları önceden 
görerek, müdahale etme ve çözüm 
bulma, özellikle termin konusunda net 
olma, servis ve operasyonumuzdaki en 
belirgin özelliklerimizdir diyebilirim. 

Avrupa’da operasyonlarınızı nasıl yürütüyorsunuz? 
Özel olarak yoğunluk gösterdiğiniz ülkeler, hatlar ya da 

sektörler hangileri?

Avrupa’nın hemen hemen tamamında çok geniş acente ağımız 
var. Aynı ülke hatta aynı şehirde birden fazla acente ile sürekli 

şekilde temas halindeyiz. Bir acentenin organize edemediği 
yükleme için müşterimize “maalesef” demek yerine, o yükü 

organize edebilecek acenteyi bulabilecek sayıda çeşitliliğimiz 
söz konusu. Avrupa’da yoğunluk gösterdiğimiz ülkeler, dış 
ticaret rakamlarımız ile paralellik ve benzerlik gösteriyor. 
En çok taşıma yaptığımız ülkeler Almanya, İtalya, Fransa, 

İngiltere, İspanya şeklinde. Taşımacılığını yaptığımız sektörler, 
yüzde 55 otomotiv, yüzde 25 tekstil, yüzde 10 gıda ve yüzde 5 

kimyasal ve yüzde 5 diğer şeklinde sıralanabilir. 
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hamisi olarak atıyoruz. Bunun çok 
etkili ve faydalı olduğunu birçok kez 
tecrübe ettik. Müşterilerimizin, güm-
rükleme konusunda telefon ve mail 
trafiğini önemli oranda düşürüyor, 
bizlere verecekleri tek bir talimat ile 
yüklerinin sevki ve gümrük operas-
yonu tek elden organize ediyoruz. 
Tanımlı olduğumuz Amozon Logistics 
Portalı sayesinde, Avrupa’da özellikle 
Almanya ve İngitere’de amazon de-
polarında randevu ile teslimatları or-
ganize edebiliyoruz. Yine Avrupa’nın 
birçok noktası için yapabildiğimiz 
uzaktan gümrük sayesinde ciddi za-
man kazanıyor ve bu zamanı termin 
olarak müşterimize yansıtıyoruz.

“PANDEMİNİN SEKTÖRE  
ETKİSİ KISA SÜRDÜ”
Covid-19 pandemisi karayolu 
taşımaları noktasında sizi nasıl 
etkiledi?
Pandeminin sektörümüzü 2020 
yılının Mart ortası ve Nisan başı gibi 
kısa bir sürede olumsuz etkilediğini 
düşünüyorum. Bu dönemlerde baş-
layan maske, tek kullanımlık cerrahi 
kıyafet, dezenfeksiyon ürünü, de-
zenfeksiyon standı, hijyenik mendil 
gibi Covid-19 ile bağlantılı ürünlerin 

sevkine yetişemediğimizi anımsıyo-
rum. Kapılardaki sürücü karantinala-
rı, bunlara bağlı gecikmeler, Avrupa 
ve Türkiye’de yavaşlayan üretimin 
açılmaya başlaması ile aşırı yoğun-
luk yaşamamıza neden oldu.
 
Sizce bu salgın sektörde neleri 
değiştirecek? Yatırımların ve 
operasyonların önümüzdeki 
dönemdeki seyrini nasıl görü-
yorsunuz?
Salgın, yalnızca sektörümüzde değil 
tüm iş kollarında ve günlük hayatı-
mızda değişiklikleri getirdi, getirme-
ye ve değiştirmeye devam edecek. 
Salgının yarattığı zorunluluklar 

paralelinde dijitalleşmede çok kısa 
sürede önemli mesafe aldığımızı be-
lirtmeliyim. Dijitalleşme konusunda, 
çalışmalarımız ve hedeflerimiz var. 
Yatırımlarımızı, evden hatta tablet ve 
cep telefonundan yapabilme ile ilgili 
değerlendiriyoruz.

Son olarak eklemek istediğiniz 
bir nokta var mı?
Biz; tecrübeli, işine hakim, sektörün-
deki her türlü gelişmeyi yakından 
takip eden bir şirketiz Yönetimin ve 
yönetici kadrosunun en belirgin özel-
liğinin “çalışan mutluluğunun çokça 
önemsenmesi” olduğunu gururla 
ifade edebilirim.

Sizce bu salgın sektörde neleri değiştirecek? Yatırımların 
ve operasyonların önümüzdeki dönemdeki seyrini nasıl 

görüyorsunuz?

Salgın, yalnızca sektörümüzde değil tüm iş kollarında ve günlük 
hayatımızda değişiklikleri getirdi, getirmeye ve değiştirmeye 
devam edecek. Salgının yarattığı zorunluluklar paralelinde 

dijitalleşmede çok kısa sürede önemli mesafe aldığımızı 
belirtmeliyim. Dijitalleşme konusunda, çalışmalarımız ve 

hedeflerimiz var. Yatırımlarımızı, evden hatta tablet ve cep 
telefonundan yapabilme ile ilgili değerlendiriyoruz.
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VİP Transport İşletme Müdürü Vedat Tutu 
ile VİP Transport’un operasyonları ve gelece 
yönelik planları üzerine konuştuk.

Öncelikle, şirketinizi kısaca tanıtır 
mısınız? VİP Transport hangi alanlarda hizmet 
veriyor ve neler yapıyor?
Ticari hayatına 1998 yılında 20 kişilik bir ekiple İstoç’ta mü-
tevazi bir ofiste başlayan VİP Transport, bugün 250 kişilik 
deneyimli ekibiyle, İstanbul’un lojistik üssü Hadımköy’de 
20 bin metrekarelik tesisinde ihracat, lojistik ve depolama 
hizmeti sunuyor. Sahip olduğu İSO Kalite Belgeleri, YYS 
ve izinli gönderici sertifikaları ile hizmetlerinde “yaptığını 

“Yapamayacağını söylemez, 
söylediğini mutlaka yapar” ilkesi ile 
müşterilerine hizmet verdiklerini 
söyleyen VİP Transport İşletme 
Müdürü Vedat Tutu, VİP Transport’un 
bütün Avrupa ülkelerine taşıma 
yapan çoğu rakiplerinin aksine, 
sadece bir hatta ama “yüzde 100 
performans ve yüzde 100 müşteri 
memnuniyeti” ile çalıştığını anlattı.

VİP TRANSPORT’TA BAŞARININ 
SIRRI TEK HATTA YÜZDE YÜZ 
MEMNUNİYETTE GİZLİ
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yazan/yazdığını yapan” olarak bilini-
yor. VİP Transport’ta sürpriz olmaz. 
“Yapamayacağını söylemez, söylediğini 
mutlaka yapar” ilkesi ile müşterilerine 
hizmet veriyor.

Yalnızca Türkiye-Fransa hat-
tında taşıma gerçekleştiriyor 
olmanın size ve müşterilerinize 
sağladığı avantajlardan bahse-
debilir misiniz?
Lojistik sektörünün genç ve başarılı 
oyuncularından biri olan VİP Ulus-
lararası Taşımacılık, Türkiye-Fran-
sa-Türkiye arasındaki ticaretin 
güvenilir elçisi. Çoğu bütün Avrupa 
ülkelerine taşıma yapan rakiplerinin 
aksine, sadece bir hatta ama “yüzde 
100 performans ve yüzde 100 müşteri 
memnuniyeti” ile çalışıyor.

“BİZİM REFERANSIMIZ  
MÜŞTERİLERİMİZİN BİZE 
DUYDUĞU GÜVEN”
Elbette taşıma konusu işin 
sadece bir tarafı. Peki, uçtan uca 
lojistik konusunda nasıl bir hiz-
met gerçekleştiriyorsunuz?
VİP Uluslararası Taşımacılık raftan 
rafa hizmeti ile tam lojistik sunuyor. 
Yük, müşteri deposundan çıktıktan 
sonra alıcı deposuna kadar, müşterimiz 
ne zaman isterse, kullandığımız tekno-
loji sayesinden kendisi yükünü görebi-
liyor. Çünkü, kullanmakta olduğumuz 
yazılım veya araç takip sisteminden 
ayrı ayrı ya da ikisinden de kendi 
yükünü ister cep telefonundan ister 
bilgisayarından takip edebiliyor. Hatta 
ben günlük konum istiyorum diyen 
müşterimize, müşteri temsilcimiz 
üzerinden “günlük yükün konumları” 
veriliyor. Çünkü biz tamamen “şeffaf” 
hizmet sunuyoruz. Bugüne kadar müş-
terilerimize varış için sürpriz yaşatma-
dık ve yaşatmayacağımızı da bililer. 
Bizim referansımız da müşterilerimizin 
bize duyduğu güven.

Müşterilerinize neredeyse  
uçak hızında bir taşıma  
hizmeti sunuyorsunuz. Bunu 
nasıl başarıyorsunuz?
Taşımalarda yüzde 100 müşteri 

memnuniyeti hedefiyle çalışan VİP 
Transport “Ekspres Teslimat” servisiyle 
hız isteyenler için vardiyasız çalışıyor. 
Havayoluna alternatif olarak sunulan 
hizmet kapsamında araçlar çift şoför 
ile varış noktasına yollanıyor. Ro-Ro ile 
taşımalarda da hız isteyenler için çift 
şoförle limandan hareket ediyor, müş-
teri deposunda durur ve VİP Transport 
taşımalarında “zaman” konusunda 
sürpriz yaşanmıyor. Müşteriye yükün 
teslimat noktasına varış saati önce-
den bildiriliyor ve verilen termine 
mutlaka uyuluyor. Taşıma operasyon-
ları her biri SRC, Psiko Teknik, Dijital 
Takograf ve ADR belgelerine sahip 
olan 150 şoför arkadaşımız tarafından 
gerçekleştiriliyor.

“YOLA, ‘TEK HATTA  
YÜZDE 100 MÜŞTERİ  
MEMNUNİYETİ’ İLE ÇIKILDI”
Orta ya da uzun vadede Tür-
kiye-Fransa hattı dışında yeni 
hatlar açmak gibi bir düşünce-
niz var mı?
Hayır! Bu yola çıkarken “tek hatta 
yüzde 100 müşteri memnuniyeti” 
ile çıkıldı ve bu sağlandı. Güven bir 
kere kurulur, bunu sürdürdüğünüz 
müddetçe varsınız ve dürüstsünüz. Biz 
dürüstçe varız.

VİP Uluslararası 
Taşımacılık raftan rafa 
hizmeti ile tam lojistik 
sunuyor. Yük, müşteri 
deposundan çıktıktan 
sonra alıcı deposuna 
kadar, müşterimiz 
ne zaman isterse, 

kullandığımız teknoloji 
sayesinden kendisi 
yükünü görebiliyor. 
Çünkü, kullanmakta 
olduğumuz yazılım 

veya araç takip 
sisteminden ayrı ayrı 

ya da ikisinden de 
kendi yükünü ister 

cep telefonundan ister 
bilgisayarından takip 

edebiliyor.
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Teknoloji altyapınızdan ve bu 
alanda yaptığınız yatırımlardan 
bahsedebilir misiniz? Dijital 
dünyanın nimetlerini müşterile-
rinize nasıl yansıtıyorsunuz?
Firmamızın merkez üssü Hadımköy’de 
bulunuyor. Teknolojik yatırımlarımız 
için asla hiçbir şeyi hafife almadık. 
Tesislerimizde kesintisiz internet ve 
yüksek güçlü jeneratörlerimiz saye-
sinde tüm bilgilerimize her zaman 
ulaşılıyor ve eksiksiz takip ve bilgi akışı 
sürdürülüyor. Kullanmakta oluğumuz 
yazılım programı ve araç takip sistemi 
son derece hassas ve istenileni veri-
yor. 7/24 kesintisiz takip ve eksiksiz 
hizmeti ile müşterilerimizin emrinde 
olduğumuzu biliyor.

Önümüzdeki süreçlere ilişkin 
yeni yatırım ve operasyon plan-
larınızdan bahseder misiniz?
VİP Transport 2021 yılı içinde Fran-
sa’ya ihracat hacimleri ile öne çıkan 
2 büyük şehrimizde yeni şubelerini 
açacak ve mevcut şubelerimizin de 
depo hacimlerini büyüteceğiz. Ayrıca 
anlaşmasını yaptığımız ve teslimini 
beklediğimiz 30 çekici ve 30 yarı rö-
morkun alımı da gerçekleştirecek.

“BOŞALAN RAFLARI  
TEKRAR DOLDURMAK  
İÇİN HAZIR BEKLEDİK”
Pandemi sürecinin işinize nasıl 
bir etkisi oldu? Bunun yanı 
sıra, pandemiyle birlikte tüm 
dünyada özellikle ulaşım ve 

lojistik gibi konularda oldukça 
sıkı tedbirler alındığını gördük. 
Siz bu konuda neler yaptınız ve 
yapmaktasınız?
Pandemi dönemi başladığında sağlık 
koşulları olarak, tesisimiz ve araçları-
mız hızla dezenfekte edildi ve sürdü-
rülebilir temizlik ilkesi benimsendi. 
Personele doktorumuz tarafından 
eğitimler verilerek alınabilecek tüm 
önlemler alındı ve tesisimizi Co-
vid-19’dan arındırılmış hale getirmiş 
olduk. Kısa sürede evden çalışma siste-
mine de geçerek riski en aza indirip bir 
gün dahi boşluk vermeden müşterile-
rimize hizmet verdik. Dünyada hızla 
boşalan rafların tekrar doldurulacağını 
bilerek hazır olduğumuzdan Mayıs ayı 
itibarı ile artan taşımalarımızı yerine 
getirip kazanırken, müşteri memnuni-
yetini de sağlamış olduk.

Sizce bu süreç lojistik  
sektörünü nasıl şekillendirecek? 
Sektörü önümüzdeki günlerde 
neler bekliyor?
Tüm dünya ile birlikte lojistik sektörü-
nün pandemi sebebi ile çok çok önemli 
olduğunu ve ne iş yaparsanız yapın, 
lojistik olmadan yapılamayacağını 
öğrenmiş olduk. Lojistik sektörü de 
yeni dünya düzenine uyacaktır. Artık 
hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bizler 
de kendimizi geleceğe hazırlıyoruz. 
Gelecekte insansız araçtan, insansız 
depolamalara kadar her şey yeni 
dünya düzenine uymak zorunda diye 
düşünüyorum.

Firmamızın merkez 
üssü Hadımköy’de 

bulunuyor. Teknolojik 
yatırımlarımız için 

asla hiçbir şeyi hafife 
almadık. Tesislerimizde 

kesintisiz internet 
ve yüksek güçlü 
jeneratörlerimiz 
sayesinde tüm 

bilgilerimize her 
zaman ulaşılıyor ve 

eksiksiz takip ve bilgi 
akışı sürdürülüyor. 

Kullanmakta oluğumuz 
yazılım programı ve 
araç takip sistemi 
son derece hassas 

ve istenileni veriyor. 
7/24 kesintisiz takip 
ve eksiksiz hizmeti 
ile müşterilerimizin 

emrinde olduğumuzu 
biliyor.
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mış bulunuyor. Serbest depo, tehlikeli 
madde deposu ve antrepomuzun yanı 
sıra yakında hizmete alacağımız insan-
sız e-ticaret (Fulfillment) depomuz da 
bulunuyor.

Sizi bu alanda farklı kılan,  
rakiplerinizden ayıran  
özellikleriniz neler?
Çağımıza ayak uydurmak için tek-
nolojiyi çok yakından takip eden bir 
ekibimiz var sektörde birçok yeniliğe 
öncülük ettik. Kullanmış olduğumuz 
yazılım sistemlerimizi müşterilerimize 

Lotus Lojistik Antrepo Ge-
nel Müdürü Halil Ünlü ile 
Lotus Lojistik Antrepo’yu 
ve sektöre ilişkin önemli 
detayları konuştuk.

Öncelikle, şirketinizi kısaca 
tanıtır mısınız? Lotus Lojistik 
Antrepo hangi alanlarda hizmet 
veriyor ve neler yapıyor?
Lotus Antrepo, 2007 yılında antrepo 
ve serbest depolama hizmeti vermeye 
başladı ve günümüzde yıllık 25 bin 
beyanname depolama hacmine ulaş-

TEKNOLOJİYE ÇOK YAKINDAN TAKİP EDEN BİR EKİBE SAHİP OLDUKLARINI BELİRTEN LOTUS 
LOJİSTİK ANTREPO GENEL MÜDÜRÜ HALİL ÜNLÜ, TAMAMEN İNSANSIZ DEPO İÇİN YURTDIŞINDAN 
FİRMALAR İLE İRTİBAT HALİNDE OLDUKLARINI SÖYLEDİ.

TAMAMEN İNSANSIZ DEPO HAZIRLIĞINDA
LOTUS ANTREPO 

açarak şeffaflık getirdik. Bunca yılın 
tecrübesi de buna eklenince ortaya 
harika işler çıkartıyoruz.

“SEKTÖRDE JUST İN  
TİME MODELİNE DOĞRU  
BİR YÖNELİM VAR”
Efektif bir depo yönetiminin 
tedarik zincirindeki önemi  
sizce nedir?
Ülkemizdeki dalgalı kur seyrinden 
sonra firmalarımızda stok tutma alış-
kanlığı git gide azalıyor. Daha çok “Just 
in Time” modeline doğru bir yönelim 
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var, burada da depoların önemi apaçık 
ortada. Bizler de depomuzu daha efek-
tif yönetebilmek adına teknolojiden 
faydalanıyoruz. Yakında birçok depo da 
robotlar tarafından yönetilen hatasız 
sistemleri görmek işten bile değil.

“SIZMA OPERASYONLARINA 
KATILMIŞ TSK PERSONELİN-
DEN EĞİTİMLER ALIYORUZ”
Depo ve antrepolar söz konusu 
olduğunda güvenlik konusu da 
kaçınılmaz olarak akla gelen ilk 
konulardan biri oluyor. Siz gü-
venlik noktasında hangi önlem-
leri alıyorsunuz?
Bizler 7/24 güvenlik sağlanan bir te-
siste hizmet veriyoruz. Yaklaşık 58 HD 
kamera ile 7/24 ve 1 yıl saklama süresi 
ile kayıt alıyoruz. Bununla yetinmiyor, 
aldığımız kayıtları her ihtimale karşı 
ayrı bir cihazda yedekliyoruz. Buna 
ek olarak tesisimiz Yetkilendirilmiş 
Yükümlü ve İzinli Gönderici statüsüne 
sahip bir tesis. Gerek siber gerekse fizi-
ki güvenlik olarak sürekli denetleniyor, 
birçok sızma operasyonlarına katılmış 
TSK personelinden eğitimler alıyoruz.

Bizler 7/24 güvenlik 
sağlanan bir tesiste hizmet 

veriyoruz. Yaklaşık 58 
HD kamera ile 7/24 ve 
1 yıl saklama süresi ile 
kayıt alıyoruz. Bununla 
yetinmiyor, aldığımız 

kayıtları her ihtimale karşı 
ayrı bir cihazda yedekliyoruz. 

Buna ek olarak tesisimiz 
Yetkilendirilmiş Yükümlü ve 

İzinli Gönderici statüsüne 
sahip bir tesis. Gerek siber 

gerekse fiziki güvenlik olarak 
sürekli denetleniyor, birçok 

sızma operasyonlarına 
katılmış TSK personelinden 

eğitimler alıyoruz.

Yanıcı ve parlayıcı ürünler konu-
sunda nasıl bir prosedür izliyor-
sunuz?
Lotus Antrepo olarak tehlikeli madde 
depomuz da bulunuyor. Araçlar depo-
muza yanaşmadan önce ateş tutucular 
ile donatılıp o şekilde rampalara alını-
yor. Gelen yüklerin MSDS formları (Gü-
venlik Bilgi Formu) önceden tarafımıza 
ulaşıyor ve tehlikeli madde güvenlik 
danışmanlarımız malzemenin riskleri 
ve depolanması konusunda arkadaş-
larımıza bilgi veriyor. Gerekli şartlar 
sağlandıktan sonra en güvenli şekilde 
depolamasını gerçekleştiriyoruz.

“İNSANSIZ DEPO İÇİN YURT-
DIŞINDAN FİRMALAR İLE 
İRTİBAT HALİNDEYİZ”
Tesislerinizdeki teknoloji alt-
yapısından bahseder misiniz? 
Teknoloji konusu sizin için nasıl 
bir öneme sahip?
Tesisimizde kesintisiz internet ve 
elektrik bağlantısı ile donatılmış bir alt 
yapı var. Depomuzda barkod okuyucu-
lar ile çalışıyoruz, her gelen malzeme 
anında sisteme işleniyor. Bu bilgileri 



RÖPORTAJ

30 MART - NISAN

aynı zamanda web sitemiz üzerinde 
bulunan online giriş alanından müşte-
rilerimize de aktarıyoruz. İnsansız depo 
üzerine çalışmalar yürütüyoruz bunun 
ile alakalı yurtdışından birçok firma ile 
irtibat halindeyiz.

Türkiye’de lojistik sektöründe 
depo ve antrepo hizmetleri sizce 
nasıl bir noktada?
Ben mesleğimi çok seviyorum ama 
maalesef geldiğimiz nokta pek 
istediğimiz yer değil. Bununla ilgili 
çalışmaları sürdürüyoruz. Bir an önce 
antrepoları da YYS sürecinin içine kat-
mak için GAİD (Gümrüklü Antrepo İş-
letmecileri Derneği) ile birlikte gerekli 
görüşmeleri sağlıyoruz. Gerek taşıma-
cılık gerekse antrepoculuk alanındaki 
prosedürü biraz olsun kolaylaştırabilir-
sek verilen hizmetin kalitesi çok daha 
iyi yerlere ulaşacaktır.

“HER PERSONELİMİZ  
ADINA DÜZENLİ OLARAK 
AĞAÇ EKİMLERİ YAPIYORUZ”
Son yıllarda Türkiye’de ve 
dünyadaki lojistik depolarında 
çevreci uygulama ve hizmet-
lerin hızla önem kazandığını 
görüyoruz. Siz bu konuda neler 
yapıyorsunuz?
Tesisimizin her yerinde ambalaj 
türlerine göre atık tankları var. 
Tema Vakfı ile anlaşmalı olarak 
bunları biriktiriyoruz, kendileri gelip 
bizlerden teslim alıyorlar. Bu atıklar 
geri dönüşüme kazandırılıyor. Kul-
landığımız tüm ekipmanlar elekt-
rikli, emisyon oranın azalması için 
elimizden geldiğince buna dikkat 
ediyoruz. Aynı zamanda doğaya say-
gı göstermek adına her personelimiz 
adına düzenli olarak ağaç ekimleri 
yapıyoruz. 

Pandemi sürecinde lojistik depo-
lar nasıl bir dönüşüm geçirdi? 
Pandemi sürecinde “online” kavramı 
hepimizin hayatında daha çok girdi. 
Buradan e-ticaret alanındaki kat-
ma değerli hizmetlere bir kez daha 
dikkat çekmek istiyorum. Bizlerinde 
bu konuda atmış olduğu adımlar var 
sanırım yakında bunu duyurmaya 
başlayacağız.

Geleceğe yönelik yatırım  
planlarınız neler?
Mevcut olan yerlerimize ek olarak 
birkaç senedir arazi yatırımı yapıyoruz. 
Bu arazilerde daha teknolojik ve stan-
dartları yüksek işleri robotların yaptığı 
insanlarında bu robotları kontrol ettiği 
stratejik depoları hayata geçirmek için 
çabalıyoruz. Umarım en kısa sürede bu 
ilklerin altına imza atıp sektörümüze 
bir katkıda bulunabiliriz.

Antrepomuzda Hızlı ve Kusursuz 
Operasyon Süreci Yaşatıyoruz

Muratbey Gümrük Müdürlüğüne bağlı 
4.800 m2 Gümrüklü Antrepo, 
5.000 m2 Yanıcı Antrepo, 
Serbest Antrepomuzla 
sizlere en iyi hizmeti sunmaktayız.

7/24 Tesis Güvenliği
Yangın Söndürme Sistemleri
Topraklama Sistemleri
Kapsamlı Sigorta
Yüksek Tahliye Kapasitesi
Hidrolik Rampa Sistemleri
Uzman Personel

Tesis Bilgileri

+90 212 771 61 45
www.lotuslojistik.com.tr
info@lotuslojistik.com.tr
Yeşilbayır Mh. Yapı Cd. No:21/A
Hadımköy / İstanbul

İletişim Bilgileri
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H.Gürkan ÇEHRELI

999 yılından itibaren Türk 
dış ticaretinin önemli bir 
yükünü üstlenen antrepo 
işletmeleri, ticaretin 
hızlandırılması ve ihracata 

dönen yüklerin en önemli hizmet 
merkezleridir. Türkiye geneli 1200 
yakın antrepo işletmesi gelişime 
açık ve modernleşme yolunda 
Avrupa ile baş edecek seviyeye 
ulaşmıştır. Yönetsel olarak dış 
ticaret kapsamında Türkiye’ye giriş 
yapabilecek ulusal markaların cep 
şubesi olmaya adaydır. Dünyanın 
her ülkesinden girişimcinin Türkiye 
pazarına ilgisi yüksektir.
A Tipi Genel Antrepo işletmele-
ri Gümrük Yönetmeliği EK-80/81 
Gümrük Mevzuatı’na uygun açılan 
işletmeler Ürün kabulünden başla-
yarak, komple veya Düşümlü ürün 
çekimi, elleçleme operasyonları, devir 
işlemleri, transit uygulamalarında 
hizmetler vermektedir.  Gümrük Mü-
şavirliği hizmetleri ile oluşturulacak 
partner çalışmalar sayesinde yabancı 
sermayeli firmaların hiçbir yatırım 
yapmadan Türkiye’de satış yapma-
larına olanak tanımaktadır. Yaklaşık 
4.500.000 metrekarelik depolama 
kapasitesi ile Türk dış ticaretine 

A Tipi Genel Antrepo 
işletmeleri Gümrük 

Yönetmeliği EK-
80/81 Gümrük 

Mevzuatı’na uygun 
açılan işletmeler 
Ürün kabulünden 

başlayarak, komple 
veya Düşümlü ürün 

çekimi, elleçleme 
operasyonları, devir 

işlemleri, transit 
uygulamalarında 

hizmetler 
vermektedir.  Gümrük 
Müşavirliği hizmetleri 

ile oluşturulacak 
partner çalışmalar 
sayesinde yabancı 

sermayeli firmaların 
hiçbir yatırım 

yapmadan Türkiye’de 
satış yapmalarına 

olanak tanımaktadır. 

fiziki güç katan işletmeler son sistem 
izlenebilirlikleri, ürün güvenliği, 
sigorta, teminat ve kalite yönetimleri 
ile yetkindirler. Son dönemde A Tipi 
antrepolar uygulamaya alınması 
halinde YYS Statüsünde 9001-27001 
gereksinimine 28001 belgesini de 
ilave ederek bu statüden ticaretlerini 
kolaylaştıran firmalara önemli bir 
destek sağlayacaktır.
Antrepolar geçici depolama siste-
mine acilen dahil edilmelidir. YGM 
kontrolünde hizmetlerini sürdüren 
işletmeler tüm limanlarda ve potan-
siyel şehirlerde ihtiyaç oranlarına 
göre kurulmalıdır. Proje ve yabancı 
sermayenin giriş kısmındaki proje 
bazlı izinler ihtiyaçla ölçülemez. A 
tipi genel antrepolardaki gelişmiş 
yazılım sayesinde standartlaştırılarak 
müşteri veya müşteriler ile entegre 
edilebilir duruma gelmiştir. Antrepo 
işletmeleri yurt dışında temaslarını 
arttırarak ülkemizi bölgemize yakın 
ülkeleri de kapsayacak şekilde çalışır 
hale getirmelidir.
Ticaretimizin artmasına bu kadar 
etken olan bu işletmeleri aktifleştir-
mek ve devamındaki hizmetleri de 
sağlamak başlıca hedef edilmelidir. 
Bu mana da Ticaret Bakanlığımızın 

A TİPİ GENEL ANTREPO 
İŞLETMELERİNİN DIŞ TİCARETE 

ETKİLERİ

A.Tipi Genel Antrepo Danışmanı
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Türkiye genelinde 
üniversitelerle iş 

birlikteliği yapılarak 
dış ticarette önemli iş 
tecrübesi kazanılacak 

alanlarda personellerin 
eğitilmesi ve 

mevcut eğitimlerine 
katkı sağlayacak 

bu işletmeler 
desteklenmelidir. 

Kalite, iş güvenliği ve 
sağlığı konularında 
pandemi döneminde 

inanılmaz bir çalışma 
örneği verilmiştir. 
Özellikle bir seneyi 

aşkındır çalışanlarına 
destek olan bu 

işletmeleri kutluyorum. 

bu konuda bir komisyon veya daire 
başkanlığı oluşturması çok etkili 
olacaktır. Geçmiş dönemlerdeki iş 
yapış modellerinden farklı olarak 
uygulamaya geçilecek konularda 
antrepo işletmecileri ile müzakereler 
başlatılmalıdır. A tipi genel antrepo-
lar; Serbest bölge vergi muafiyetleri-
ni de kullanabilmelidir. Antrepoculuk 
4458 sayılı Gümrük Kanunu’na tabi 
işletmeler olup, çalışanları ile birlikte 
muteber meslek guruplarındandır. 
Limanlardaki maliyetlerin yüksek 
oluşu ve TSE-TAREKS uygulamaları 
nedeni ile yaşanan maliyet artışla-
rının yükünü A tipi genel antrepo-
lar stok yükü ile çekmektedir. Bu 
olumsuzluklara rağmen antrepolar 
müşterilerine önemli tasarruflar sağ-
lanmaktadır. Kurucuları arasında yer 
aldığım Genel Antrepo İşletmecileri 
Derneği (GAİD) bu yönde ciddi çaba 
sarf etmektedir. Yeni yönetim ile bir-
likte sektörün ve mesleğin gelişimi 
adına birçok sosyal projeye de katma 

değer sağlayacaktır. Sonuçta maliyet 
çıktılarının bir stepi olarak kontrollü 
olarak maliyet artışlarının önüne 
geçilmesi yönünde ciddiye alınması 
gereken işletmelerdir. Önemli insan 
kaynağı ve İstihdam alanı yaratan 
işletmeler yine entegre lojistik tesis-
lerde maliyeti indirgeyen bir sistem-
de çalışmaktadır. Türkiye genelinde 
üniversitelerle iş birlikteliği yapıla-
rak dış ticarette önemli iş tecrübesi 
kazanılacak alanlarda personellerin 
eğitilmesi ve mevcut eğitimleri-
ne katkı sağlayacak bu işletmeler 
desteklenmelidir. Kalite, iş güven-
liği ve sağlığı konularında pandemi 
döneminde inanılmaz bir çalışma 
örneği verilmiştir. Özellikle bir seneyi 
aşkındır çalışanlarına destek olan 
bu işletmeleri kutluyorum. Ticaret 
Bakanlığı nezdinde ortak projelerle 
ve mesleki sinerji ile dış ticaretimize 
büyük katma değer sağlanacağından 
kuşkum yoktur.
Sağlıcakla kalın.
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TEST - SÜRÜŞ İZLENİMİ 

Tasarım 
ve Teknoloji
Yeni Kuga’da 
Birleşti

YEPYENİ TASARIMI, MODERN ÇİZGİLERİ VE İÇ MEKANIN 
VERDİĞİ FERAHLIK HİSSİYLE GÖZE HİTAP EDEN FORD’UN 
C-SUV SEGMENTİNDEKİ TEMSİLCİSİ KUGA, ARTIRILMIŞ 
TEKNOLOJİSİ VE KONFOR ÖZELLİKLERİYLE DE KALBİMİ 
KAZANMAYI BAŞARDI. ÜÇÜNCÜ NESLİYLE YOLLARDA 
FIRTINA GİBİ ESEN FORD KUGA İLE KEYİFLİ BİR TEST 
SÜRÜŞÜNE ÇIKTIM VE İZLENİMLERİMİ SİZLER İÇİN YAZDIM.

Y eni Ford Kuga’da ilk 
göze çarpan ayrıntı 
yenilenen dış görü-
nümü. Aracın o eski 
keskin ve sert hatla-

rından eser kalmamış diyebilirim. 
Yeni Kuga, bu özelliğiyle özellikle 
gençlerin de dikkatini çekecek 
yepyeni bir görünüme kavuşmuş. 
Ford, bu değişiklikleri yaparken 
bunu göz önünde bulundurdu mu 
bilmiyorum ama bence çok yerinde 
ve zamanında bir değişim olduğu 
açık. Aracın çekik farları, krom ızga-
rası ve eğimli tasarımı, eski versiyo-
nuna oranla daha şık ve çizgi üstü 
bir tasarıma kavuşmasını sağlamış. 
Aracın 19 inç jantlarının da bu yeni 
sportif görünümünü desteklediğini 
söyleyebilirim. 

İNSANI EVİNDE HİSSETTİREN  
İÇ MEKAN TASARIMI
Yeni Kuga’nın iç tasarımının önce-
likle insana ferah bir hava yaşat-
tığını söylemeliyim. Aracın içinde 
sıkışmış gibi hissetmiyorsunuz hiç. 
Bunda cam tavan özelliğinin ve 
tavan renginin açık olmasının da 
bayı büyük elbette. Aracın sürücü 
koltuğuna oturduğunuzda dikkatinizi 
çeken ilk ayrıntı 8 inç genişliğe sahip 
multimedya sistemi oluyor. 12,3 inç 
genişliğindeki dijital kadran paneli 
de göze hoş gelen bir diğer detay 
olmuş. Renkli dijital gösterge paneli 
ayrıntılı, yüksek çözünürlüklü, daha 
gerçekçi bir görüntüye olanak veri-
yor. Bu da daha parlak ve okunması 
kolay bir yapı ortaya çıkarıyor. Gözü 
yormuyor olması da bir diğer artısı 

olmuş. Çözünürlüğü ve grafikleri 
oldukça başarılı olan gösterge-
nin seçtiğiniz sürüş moduna göre 
tasarımı ve rengi değişiyor. Şık krom 
detaylarla zenginleştirilen ön panel 
de aracın içindeyken daha lüks bir 
hava yaşamanızı sağlıyor. Aracın orta 
konsol bölmesi, bardak tutucuları 
ve kapıların yanlarında alan diğer 
saklama alanlarını yeterince kulla-
nışlı buldum. Aracın konforu sadece 
sürücüye göre değil, aynı zamanda 
ön ve arkada oturan diğer tüm yol-
culara göre ayarlanmış. Araçta tüm 
yolcular için geniş bir diz mesafesi 
bırakılmış. Arka koltukların da ısıtma-
lı oluşu, çoğu kişinin hoşuna gidecek 
güzel bir detay olmuş. Yeni Kuga’nın 
bagajına gelecek olursak, yeterince 
geniş bir alan sağladığını söyleyebi-
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lirim. Bagajın hacmi, koltukları öne 
kaydırdığınız takdirde 650 litreye 
kadar çıkıyor. Bagajı kumandadan 
ya da elleriniz doluysa bir ayak 
hareketinizle sensörler sayesinde 
açabiliyorsunuz. Bu özellik yeni 
Kuga’nın artılar hanesindeki yerini 
alıyor. 

TEKNOLOJİSİ İLE  
 DİKKAT ÇEKİYOR
Yeni Kuga’daki teknolojik yenilikleri 
genel olarak beğendiğimi söyleye-
bilirim. Aracın sunduğu farklı sürüş 
modları gayet kullanışlı. Araçta 
normal, spor, ıslak/kaygan zemin, 
kalın kar / kum veya en üst düzey 
verimlilik için Eko modlarından 
birini seçmek mümkün. Bu sayede 
zçorlu şartlarda 4x4 konforunu 

yakalamak mümkün oluyor. Yeni 
Kuga’da güvenlik asistanlarının 
standart olarak sunuluyor olması 
da bence mükemmel olmuş. Şerit 
takip sistemi, akıllı hız sınırlan-
dırıcı, ikincil çarpışma freni ve 
çarpışma önleme yardımcısı yeni 
Kuga’da standart olarak sunu-
lan özellikler arasında. Bununla 
birlikte ön ve arka park sensör-
leri, e-call özellikli modem SIM 
kart, anahtarsız giriş özelliği ve 
kablosuz şarj ünitesi aracın en baz 
donanımı olan “Style” ile birlikte 
geliyor. 

YENİ KUGA GÜÇLÜ  
MOTORUYLA YAKIT CİMRİSİ 
Araç, 1,5 litrelik 120 bg güç ve 
300 nm torka sahip EcoBlue mo-

tora sahip. Geliştirilmiş hızlanma 
ve iyileştirilmiş vites geçişleriyle 
dikkat çeken şanzıman, sürüş de-
neyimini ve konforunu hissedilir 
oranda artırıyor. 8 ileri otomatik 
şanzıman ile sunulan döner vites 
konsolu geleneksel vites kolunun 
yerini alması sayesinde kullanım 
kolaylığı sağlıyor. Aracın virajları 
alışı, yumuşak vites geçişi keyifli 
bir sürüş yaşatıyor. Bu durum, 
özellikle spor modunda daha çok 
kendini belli ediyor. Yeni Kuga, 
yakıt tüketimi ve karbon salımı 
konularında da benim gönlümü 
kazandı. Tüm bu özellikler göz 
önüne alındığında yeni Kuga’nın 
C-SUV segmentinde iddialı bir 
yeri olduğunu söylemek yerinde 
bir tespit olur. 
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2020 yılının başında ortaya 
çıkan korona virüs pande-
misi, uluslararası ticareti 
ciddi anlamda yavaşlattı. 
Haziranda başlayan topar-

lanma eylül ayı ile yükselişe ve yeni 
yıl öncesi artan ihracatın da etkisiyle 
dış ticarette yoğunluğa dönüştü. O 
sırada tekrar tırmanışa geçen korona 
virüs vakaları, personel ve ekipman 
sıkıntıları ile birleşince küresel ticaret 
ikinci kez yavaşlamaya geçti. Birçok 
limanda indirme, yükleme ve tesli-
matta önemli gecikmeler yaşandı. 
Batu International Logistics Genel 
Müdürü Efe Göktuna, uluslararası 
ticarette inişli çıkışlı karmaşa orta-
mının 2021 yılında lojistik sektörü 
için önemli bir sınav olacağını 
belirtti. 

“LOJİSTİKTE ‘HIZ’  
KAVRAMI ÇOK DAHA 
ÖNEMLİ OLACAK”
Küresel ticarette ortaya çıkan 
sorunların 2021 ile birlikte 
lojistikte “hız” kavramını çok 
daha önemli hale getirdi-
ğinin altını çizen Göktuna, 
artık alternatif çözümler 

üretebilen lojistik şirketlerinin 
daha çok tercih edileceğini söy-

ledi. Karayolu taşımacılığındaki 
mevcut problemlerin, pandeminin 
de etkisiyle daha büyük prob-
lemlere dönüştüğünü belirten 
Göktuna, “Sınır kapılarındaki 

yığılmalar, geçiş belgesi sorunları ve 
ülkeler tarafından uygulanan pandemi 
önlemleri bunlardan bazıları. Önümüz-
deki süreçte bu sorunlar devam ederse, 
çözüm olarak intermodal taşımacılık 
ve minivan gibi hizmetler karayolunu 
tahtından edecektir.” değerlendirmesin-
de bulundu.

İNTERMODAL İLE  
MALİYET VE TRANSİT  
SÜRE AVANTAJI
Batu International Logistics olarak 
sektörel gelişmeleri yakından takip 
ettiklerini anlatan Göktuna, “Minivan 
taşımalarımız ile sınır kapılarındaki 
yoğunluklara takılmadan Avrupa’ya 
2-3 günde ulaşabiliyoruz. Gerektiğinde 
grup şirketlerimizin altyapısını kulla-
narak intermodal taşımacılıkta önemli 
maliyet ve süre avantajı sağlıyoruz.” 
diye konuştu.

“2021’DE LOJİSTİĞE  
TEKNOLOJİ DAMGA  
VURACAK”
Göktuna, pandemi koşullarının lojistik 
şirketlerini teknolojiyle daha çok 
buluşturduğunu ifade ederek, “Tekno-
lojik altyapısı yeterli olmayan şirketler 
operasyonlarını yönetmekte zorlandı. 
Birçoğu ciddi kayıplar yaşadı. Teknoloji, 
lojistik süreçlerinin hızlanmasına katkı 
sağladı. 2021 ve sonraki yıllar, teknoloji 
yatırımlarına öncelik veren ve hızlı 
kararlar alıp çözümler üretebilen şirket-
lerin yılı olacak” bilgilerini de paylaştı.

2020’DE KORONA VİRÜSÜN ETKİSİYLE DARALAN KÜRESEL TİCARETTE ORTAYA ÇIKAN 
SORUNLAR, LOJİSTİKTE HIZLI ÇÖZÜM ÜRETME BECERİSİNİ HER ZAMANKİNDEN DAHA 
ÇOK ÖNE ÇIKARDI. BATU INTERNATIONAL LOGISTICS GENEL MÜDÜRÜ EFE GÖKTUNA, 
ULUSLARARASI TİCARETTEKİ KARMAŞA ORTAMININ 2021 YILINDA LOJİSTİK SEKTÖRÜ İÇİN 
ÖNEMLİ BİR SINAV OLACAĞINI KAYDETTİ.

Lojistikte “Hızlı Çözüm” 
Üretenler Tercih Edilecek
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Kamil Koç’un filosuna 
kattığı 20 adet son 
model otobüs, İstanbul 
İkitelli MAN Tesislerin-
de düzenlenen törenle 

teslim edildi. Törende konuşan MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel 
Müdürü Tuncay Bekiroğlu, Kamil Koç 
ile uzun yıllara dayanan iş birlikle-
rinden duydukları memnuniyeti dile 
getirerek şunları söyledi: “İş birlikleri, 
öncelikle karşılıklı ‘güven’ temelinde 
kurulur. Bu iş birliklerinin büyüyüp, 
gelişmesi ve uzun yıllara yayılması ise, 
ancak tarafların karşılıklı memnuniyeti 
ile mümkün olur. Kamil Koç ile olan 
‘yol arkadaşlığımız’ da; güven temelinde 
kurulan, karşılıklı memnuniyet saye-
sinde uzun yıllara dayanan bir yol arka-
daşlığıdır. Kamil Koç, ülkemizin seyahat 
sektöründeki en değerli firmalarından 
biri. Seyahat sektörünün böylesine 
güzide firmasının yeni yatırımlarında 
da otobüslerimizi tercihi etmesi, bizim 
için çok değerli. MAN olarak, yüksek 
nitelikli araçlarımızla olduğu kadar, 
satış sonrası hizmetlerimiz ile daima 

müşteri memnuniyetini hedefliyoruz. 
Sunduğumuz hizmetin her kademesin-
de de daima bu hedef doğrultusunda 
çalışıyoruz. Müşterilerimizin araç ve 
hizmet kalitemizden memnun kalmala-
rı ve yeniden bizleri tercih etmesi, bizim 
işimizi ne kadar doğru yaptığımızı 
ortaya koyuyor. Bugün de burada bir-
likte çalışmaktan büyük keyif aldığımız 
değerli firmamız Kamil Koç ile uzun 
yıllara dayanan iş birliğimize yeni bir 
halka daha eklemek için bulunuyoruz. 
Kamil Koç ile iş birliğimizin daha uzun 
yıllara devam edeceğine olan inancımla 
yeni otobüslerimizin hem firmamıza 
hem da yolcularına hayırlı, uğurlu 
olmasını dilerim.”

“YOLCULARIMIZA EN  
SAĞLIKLI, EN GÜVENLİ VE 
EN KONFORLU HİZMETİ  
SUNMAK İÇİN YOLUMUZA 
DEVAM ETTİK” 
Kamil Koç Genel Müdürü Kadir Boysan 
ise şöyle konuştu: “Kamil Koç olarak 
Covid-19 nedeniyle oldukça zorlu 
geçen son 12 ayda iş ortaklarımız ve 

çalışanlarımızla birlikte yolcularımıza 
en sağlıklı, en güvenli ve en konforlu 
hizmeti sunmak için yolumuza devam 
ettik. Türkiye’nin en büyük karayolu 
taşımacılığı firmasıyız. Bu güce iş 
ortaklarımızla geldik. Bundan sonra 
da yine iş ortaklarımızla büyümeye, 
güçlenmeye devam edeceğiz. Yeni 
projelerle, iş ortaklarımızla ağımızı 
genişletmek ana hedefimiz olacak. 
Kamil Koç olarak durmadan, yorulma-
dan hizmeti seviyesini her zaman daha 
iyiye doğru taşıyoruz. Bu inancımızın 
önemli bir göstergesi olarak, böyle-
sine zor bir dönemde, yolcularımızın 
güvenliği ve konforu için son model 
otobüs yatırımlarımıza devam ediyoruz. 
Filomuzu MAN otobüslerle güçlendir-
diğimiz için çok memnunuz. MAN’dan 
aldığımız son model 20 yeni aracımızla 
hem filomuzu güçlendiriyoruz hem de 
yolcularımıza sunduğumuz güven ve 
konforu artırıyoruz. Türkiye’nin dört bir 
tarafını birbirine bağlamak için yatırım-
larımız sürecek. MAN’la işbirliğimiz, bu 
amacımızı gerçekleştirmek için önemli 
adımlardan biri oldu.”

KAMİL KOÇ, 2021 YILINDA DA YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR. TÜRKİYE SEYAHAT SEKTÖRÜNÜN 
KÖKLÜ VE ÖNCÜ FİRMASI KAMİL KOÇ, FİLOSUNU MAN’DAN ALDIĞI 20 ADET SON MODEL 
OTOBÜS İLE GÜÇLENDİRDİ.

2021’de de Güçlenerek Sürüyor
MAN ve Kamil Koç’un Yol Arkadaşlığı
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V 300 d versiyonu ile 
Türkiye’de satışa 
sunulmaya başlanan 
Yeni Mercedes-Benz 
V-Serisi, 2.0 litrelik turbo 

beslemeli 4 silindirli dizel motor, 237 
BG güç seçeneği, 9G-TRONIC otomatik 
şanzıman ve 4MATIC ile müşterilerin 
taleplerini karşılamaya hazırlanıyor. 
Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari 
Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi 
Tufan Akdeniz; “5 bin175 adetlik satış ile 
tamamladığımız 2020 yılında, Sprinter 

ve Vito araçlarımızla bir kez daha mini-
büs ve 8+1 kategorilerinde en çok tercih 
edilen marka olduk. Şimdi ise mevcut 
modellerimizin yanına Yeni V-Serisi’ni 
de ekleyerek premium kategorisinde, 
müşterilerimizin taleplerini karşılamaya 
hazırlanıyoruz. Yeni V-Serisi, özellikle 
bireysel kullanımda standartların bir 
üst seviyeye nasıl taşınabileceğini işaret 
ediyor. Panoramik cam tavan, katlana-
bilir masa, yüksek kalitedeki deri koltuk 
opsiyonları ve daha birçok özelliğiyle 
V-Serisi’nin premium segmentin simgesi 

olacağını öngörüyoruz. Tüm bu özellikler 
ile müşterilerimiz günün yorgunluğunu 
V-Serisi ile atabilecekler. V-Serisi, arka 
bölümde rahat ve konforlu bir alan 
sunarken, sürücülere ise otomatik şan-
zımanı ve sürekli dört tekerlekten çekiş 
sistemi 4MATIC ile benzersiz bir sürüş 
deneyimi yaşatacak” dedi.

ÖZEL DERİ KOLTUKLAR VE 
SÜSLEMELERLE PREMIUM 
ETKİ ARTIRILIYOR 
Tasarımcılar, güncel Mercedes-Benz 

Premium segmentte yer alan, müşterilerine üst seviye konfor sunan yeni Mercedes-
Benz V-Serisi, “eşsiz V ötesi” sloganıyla türkiye’de satışa sunulmaya başlandı. Yeni 
V-Serisi’nin türkiye lansmanı, Mercedes-Benz yöneticilerinin sunumuyla dijital olarak 
gerçekleştirildi.

Hem İş Hem Aileler İçin Yüksek Prestij 
ve Konforlu Yolculuk Deneyimi

Yeni Mercedes-Benz 
 V-Serisi Türkiye’de
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binek otomobil modellerinin iç tasarım 
felsefesini yeni V-Serisi’ne uyarlamak için 
özel bir çaba sarf etti. Yeni V-Serisi’nin iç 
mekânı, markanın güncel tasarım anla-
yışını sürdürüyor. Yeni Mercedes-Benz 
V-Serisi’nin arka bölümünde sunulan yüz 
yüze bakabilen ısıtmalı ve soğutmalı deri 
koltuklar, panoramik cam tavan seçeneği, 
katlanabilir masa ve bardaklıklar ile kon-
for ve ergonomi seviyesi bir üst noktaya 
taşınıyor. V-Serisi, sunmuş olduğu Tartufo 
Nappa Deri, Siyah Nappa Deri ve Bej 
Nappa Deri ile iç mekana modern ve zarif 
bir görünüm kazandırıyor. Arka bölümde, 
kapı döşemelerinde ve ön konsolda uy-
gulanan süslemeler de kabin içerisindeki 
modern ve zarif görünümü destekliyor. 
Yeni V-Serisi’nde sunulan ambiyans 
aydınlatma, polar, solar ve beyaz olarak 
3 farklı renk seçeneği ile her durumda 
kendinizi iyi hissettiren bir ortam yarata-
biliyor. Sportif bir görünüme sahip türbin 
şeklindeki havalandırma ızgaraları ile 5 
inç ekrana sahip gösterge paneli kulla-
nıma sunuluyor. Yalınlaştırılan tasarım 

yaklaşımı sayesinde sürücüler, fonksiyon-
lara kolayca erişim sağlayabiliyor.

STANDART 9G-TRONIC  
OTOMATİK ŞANZIMAN,  
4MATIC İLE SUNULUYOR
9G-TRONIC otomatik şanzıman da Yeni 
V-Serisi’nde yerini alıyor. Kullanıcılar, 
DYNAMIC SELECT sürüş karakter seçim 
fonksiyonu ile “Konfor” ve “Sport” sürüş 
modlarından birini seçebiliyor ve şanzı-
manın vites değiştirme karakteristiğini 
de kişiselleştirebiliyor. İlave olarak “M” 
sürüş modunda, DIRECT SELECT direk-
siyon kulakçıkları kullanılarak vitesler 
manuel olarak da değiştirilebiliyor. Yeni 
V-Serisi’nde sürekli dört tekerlekten çekiş 
sistemi 4MATIC standart olarak sunulu-
yor. Böylece araç farklı yol şartlarında da 
güvenle ilerleyebiliyor. Araç yüksekliği, 
dört tekerlekten çekiş ile donatıldığında 
bile iki metre sınırının altında kalıyor. 
Böylece Yeni V-Serisi üstün günlük 
kullanım kolaylığı ve pratiklik sunarken, 
standart garajlar dışında çok katlı veya 
yer altı otoparklarına da rahat bir giriş 
imkanı sunuyor.

GÜÇLÜ VE VERİMLİ AKTARMA
Yeni Mercedes-Benz V-Serisi’nde yer alan 
sıralı dört silindirli OM 654 dizel motor, 
237 BG (176 kW) güç ve 500 Nm tork 
(karma yakıt tüketimi 6.5-8,5 lt/100 km, 
karma CO2 emisyonu 171-224 gr/km) 
üretiyor. Anlık olarak kullanıma sunulan 
30 Nm ilave tork değerinin de katkısıyla 
bu versiyon 0-100 km/s hızlanmasını 
sadece 9,4 saniyede tamamlayabiliyor ve 
208 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. 
Yeni nesil motor, daha çevreci olmak-
la kalmıyor aynı zamanda çok daha 
düşük ses ve titreşim seviyesiyle sürüş 
konforuna da katkı sağlıyor. Alüminyum 
gövde ve çelik pistonlu kombinasyon, 
kademeli yanma işlemi ve sürtünmeyi 

azaltmaya yönelik silindir yatağı kapla-
ması NANOSLIDE, motora yakın egzoz 
gazı arındırma sistemi gibi gelişmiş 
teknolojiler, bir yandan yakıt tüketimini 
düşürürken diğer yandan ise emisyonları 
düşürmeye yardımcı oluyor.  

YENİ V-SERİSİ’NDE GÜVENLİ 
BİR SÜRÜŞ DENEYİMİ
Standart olarak sunulan Yan Rüzgar Asis-
tanı ile sürücü, şiddetli yan rüzgarlarda 
bile V-Serisi’ni yolda stabil bir şekilde 
sürmeye devam edebiliyor. Bunun dı-
şında sahip olduğu ATTENTION ASSIST, 
V-Serisi’nin güvenlik standartlarıyla ken-
di segmentinde en üst noktaya çıkmasını 
sağlıyor. Yeni V-Serisi, güvenlik özellik-
leriyle standartları belirlemeye devam 
ediyor. Aktif Fren Asistanı önde giden bir 
araçla olası çarpışma riskini algılayabi-
liyor ve ilk etapta görsel ve işitsel olarak 
sürücüyü uyarıyor. Sürücünün tepki 
vermesiyle Aktif Fren Asistanı, sürüş 
koşullarına uygun olarak fren basıncını 
artırıyor. Sürücünün tepki vermemesi 
halinde ise otonom olarak fren yapılıyor. 
Aktif Fren Asistanı, aynı zamanda şehir 
içi trafiğinde sabit nesnelere veya yoldan 
karşıya geçen yayalara da tepki veri-
yor. Böylece kazalar önlenebiliyor veya 
olası kazaların etkileri önemli oranda 
hafifletilebiliyor. Aktif Mesafe Asistanı 
DISTRONIC sürüş yardımcı sistemi 
öndeki araçla güvenli takip mesafesinin 
korunmasına yardımcı oluyor. Radar des-
tekli sistem gerektiğinde aracı frenliyor 
ve mümkünse ayarlı olan istenen hıza 
tekrar hızlandırıyor. Bu sayede arkadan 
çarpma riski azaltılmış oluyor ve sürüş 
konforu artırılıyor. DISTRONIC, aktif 
takip yardımcısı önde bir araç yokken de 
çalışmaya devam ediyor. Radar sensör 
sisteminden gelen bilgiler, sollama yapan 
ve önden giden araçları algılayarak erken 
tepki verme olanağı sağlıyor.
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Türkiye’de LNG’nin kara 
taşımacılığında kulla-
nımına öncülük eden 
OMV Türkiye, mobilite 
yatırımlarını iki aşamalı 

olarak hayata geçirdi. Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK) raporuna 
göre 2020 yılında LNG satışında pazar 
lideri olan OMV Türkiye, yüksek gü-
venlik standartlarına sahip 80 araçlık 
tanker filosunun yüzde 10’unu LNG 
yakıt kullanan araçlarla değiştirdi. 
OMV Türkiye böylece Türkiye’nin LNG 
yakıtlı en büyük filosuna sahip oldu. 
Bu yatırımın paralelinde de Bolu’da 

OMV Türkiye, Filosunun Yüzde 10’Unu LNG Yakıtlı Araçlarla Değiştirerek Türkiye’nin En 
Büyük LNG Yakıt ile Çalışan Tanker Filosuna Sahip Oldu. Şirket Ayrıca Kendi Araçlarına 
Dolum Yapmak Üzere Bolu’da LNG Dolum Garajı Yatırımı da Yaptı. 

OMV Türkiye’den  
İki Önemli LNG Yatırımı
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LNG yakıtlı tankerlere hizmet vermek 
üzere kapalı devre bir LNG dolum 
garajını da hizmete aldı. 

“LNG’NİN KARAYOLLARIN-
DA DA KULLANILMASI İÇİN 
ÖNCÜ OLMAK İSTEDİK”
OMV Türkiye Genel Müdürü Serkan 
Hotoğlu bu iki yatırıma değindi.OMV 
Türkiye’nin doğal gaz konforunu boru 
hattının ulaşamadığı yerlere 15 yıldır 
LNG olarak taşıdığını ve hizmet ver-
diğini vurgulayan Hotoğlu, 80 araçlık 
filo ile yılda 10 milyon kilometre yol 
yaparak Türkiye’nin dört bir yanın-
daki yaklaşık 400 müşteriye hizmet 
götürdüklerini söyledi. Hotoğlu “Dünya 
karbon salınımının yüzde 20’si ulaşım-
dan kaynaklanıyor, bunun karayoluna 
ilişkin kısmının yüzde 65’i ise ağır 
vasıtalardan kaynaklanmakta. Çevreci 
ve temiz bir yakıt olarak LNG’nin 
karayollarında da kullanılması için 
öncü olmak ve teşvik etmek istedik. 
Filomuzun yüzde 10’unu LNG yakıt 
kullanan IVECO çekicilerle değiştirdik. 
Bu girişimin sürekliliği açısından Bo-
lu’da kendi araçlarımıza hizmet edecek 
hem dolum yapabileceğimiz hem de 
araçlarımızın kullanımına ilişkin ve-
rimlilik ve yakıt kullanımını yakından 
takip edebileceğimiz, aynı zamanda 
arzu edildiğinde paydaşlarımıza da 
kapılarını açabileceğimiz bir tesisimiz 
olsun istedik. LNG’yi yakıt olarak kul-
lanan bu tankerlerimizle yılda yaklaşık 
1,25 milyon kilometre yol yapmayı ve 
bu sayede yılda yaklaşık 120 ton CO2 
tasarrufu yapmayı öngörüyoruz” dedi.  

“ÇEVREYE DUYARLILIK  
BİLİNCİ KONUSUNDA  
FARKINDALIK YARATACAK”
Hotoğlu, OMV Türkiye’nin 3 bini aşkın 
doğal gaz, LNG ve elektrik müşterisi-
ne sürekli daha iyi ve yeni hizmetler 
sağlamayı hedeflediğini belirtti. Hedef-
leri kapsamında da aynı çatı altında 
sundukları dijital servisler, enerji 
ekosistem yönetim modeli ve enerji 
servislerinin yanı sıra ‘Gas Enginee-
ring’ hizmetleri ile de farklı sektörler-
den gelebilecek her türlü talebe çözüm 
üretebildiklerini söyleyen Hotoğlu, bu 

ve yaygınlaşması açısından da öncü 
olacağına inanıyorum. Biz belirlediğimiz 
‘nette sıfır karbon’ hedefine ulaşmak 
için hem global faaliyetlerimizde hem 
Türkiye pazarında LNG’nin yaygın 
kullanımı için birçok fırsatı ve yeniliği 
değerlendireceğiz” dedi.

“IVECO OLARAK TÜRKİYE’DE 
İLK LNG’Lİ ÇEKİCİYİ SATAN 
MARKAYIZ”
Basın toplantısına katılan IVECO 
Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak 
da yaptığı konuşmada, “Sektörde söz 
sahibi bir marka olarak LNG’yi yakıt 
olarak kullanan ve yüksek teknoloji 
barındıran çekicilerin pazar için önem 
taşıdığına inanıyoruz. OMV Türkiye 
gibi düşük karbon salınımına duyarlı 
bir şirkete gerçekleştirilen bu filo satışı 
bizim için de çok önemli bir referans, 
OMV Türkiye’ye ilk S-WAY LNG’li 
çekici filosu olarak teslim ettiğimiz 
araçları 7 gün 24 saat takip edecek, 
destek verecek yetkin bir ekibimiz var. 
Türkiye’de ilk doğal gazlı aracımızı 
2011 yılında satmıştık, yine IVECO 
olarak Türkiye’de ilk LNG’li çekiciyi 
satan markayız, LNG’li çekicilerimizin 
güç olarak dizel çekicilerden bir farkı 
yok, 460 BG güç sunuyor ayrıca 1600 
km menzilleri var. Geleceğimiz için bu 
tür çevreci araçların duble yollar ile 
yayılması önemlidir. OMV ve IVECO bu 
konuda öncülük yapmaktadır” dedi.

hizmetlere ek olarak gerçekleştirdikleri 
yatırım sayesinde LNG’nin müşteri-
lerine daha düşük karbon salınımına 
sahip LNG yakıtlı araçlarla servis 
edilmesinin çevre duyarlılığı bilinci 
konusunda büyük farkındalık yarata-
cağına düşündüklerinin altını çizdi.

“OMV’NİN GLOBAL  
HEDEFİ 2050 YILINDA  
NETTE SIFIR KARBON”
Kara ve denizyolu taşımacılığında LNG 
kullanımının artması karbon salınımını 
azaltacak OMV Türkiye Genel Müdürü 
Serkan Hotoğlu toplantıda ayrıca geliş-
miş ekonomilerin iklim değişikliğinin 
önüne geçmek ve karbon salınımlarını 
azaltmak için önemli taahhütlere 
girdiği bu dönemde, enerji dönüşüm 
süreçlerinin gelişimine her zamankin-
den çok daha hızlı şahit olunacağına 
dikkat çekti. Doğal gazın özellikle 
sanayi, elektrik üretimi, kara ve deniz 
yolu ulaşımında daha yüksek karbon 
salınımı olan kömür ve petrol ürünle-
rinin yerini alma potansiyeli olduğunu 
söyleyen Hotoğlu, “OMV’nin global 
hedefi 2050 yılında ‘nette sıfır karbon’. 
Özellikle kara ve deniz yolu taşımacılı-
ğında LNG’nin tercih edilmesi bizim bu 
hedefimize ulaşmamızda önemli bir rol 
oynayacak. Bu nedenle sürdürülebilirlik 
çalışmalarımız kapsamında yaptığı-
mız LNG yakıtlı filo ve dolum tesisi 
yatırımımızın; LNG kullanımının teşviki 
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Filosunu güçlendirmek, 
gençleştirmek ve verim-
liliğini artırmak amacıyla 
yaptığı yatırımlara devam 
eden Arkas Lojistik, 35 

milyon liralık bir yatırımla filosuna 40 
Ford Trucks F-MAX daha çekici ekledi. 
Yeni yatırımla birlikte Arkas Lojistik’in 
çevre dostu Euro 6 motora sahip araç 
oranı da yüzde 50’ye yükseldi. Euro 6 
normuna sahip Ford Trucks çekiciler 
yakıt tasarrufu ile karbon salınımını 
azaltıyor. Yeni araçların yakıt tüketimi 
km’de litre bazında yüzde 5 iyileşme 
sağlayacak.  40 araç ile birlikte ayda 
240 bin km yol kat edilmesi öngörü-
lüyor. Arkas Lojistik yılda 117 bin litre 
yakıt tasarrufu sağlayacak.   

“FORD TRUCKS İLE GÜVENE 
DAYALI UZUN SÜRELİ İŞ 
BİRLİĞİMİZ VAR”
Arkas Lojistik Genel Müdürü Serhat 
Kurtuluş, yaptığı açıklamada, “Kara-
yolunda yılda 30 milyon 500 bin km 
yol kat ettiğimiz özmal kara filo-
muzla hedeflerimizi büyütüp hizmet 
kalitesini yükseltiyoruz. Özmal kara 
filomuz, uzman iş ortaklarımız ve 
çalışanlarımız ile lojistiğin arkasın-
daki güç olmaya ve ekonomimize 
değer üretmeye devam ediyoruz. Bu 
noktada iş ortaklarımız olarak nite-
lendirdiğimiz Ford Trucks ile güvene 
dayalı uzun süreli iş birliğimiz var. 
Tamamen Türk mühendislerinin 
geliştirdiği ve Türkiye’de üretilen 

çekicileri bir kez daha filomuza 
katmaktan mutluyuz. Halihazırda 
filomuzdaki Ford Trucks çekicileri-
mizden performans, yakıt tüketimi ve 
teknolojik donanımlarının yanı sıra 
sahip olma maliyeti bakımından da 
çok memnunuz” dedi. 

“VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK, 
BAKIM MALİYETLERİNİ 
DÜŞÜRECEK”
Lojistik sektörünün lider markala-
rından Arkas Lojistik’le iş birliklerini 
büyütmekten dolayı mutlu olduk-
larını belirten Ford Trucks Türkiye 
Direktörü Burak Hoşgören ise şunları 
söyledi: “Ford Trucks olarak, Arkas 
Lojistik’le halihazırda yıllardır 
süregelen iş birliğimiz güçlenerek bü-
yüyor. Uzun yıllardır hem satış hem 
de satış sonrası servis ve hizmetlerde 
güvene dayalı ve köklü ilişkilerimiz 
var. Geçtiğimiz yıl uluslararası ödüllü 
çekicimiz F-MAX ile bu iş birliğinde 
yeni bir sayfa daha açmıştık. Şimdi 
de 40 adet F-MAX’i daha Arkas Lojis-
tik’e teslim ederek Arkas Lojistik’te 
bugüne kadar teslim ettiğimiz toplam 
Ford Trucks markalı araç sayımızı 
175’e yükseltiyoruz. Arkas Lojistik’in 
araç parkında yer alan Ford Trucks 
araçların sayısının yükselmesi bu iş 
birliğimizin güçlenerek büyüdüğünü 
gösteriyor. Yurt içinde ve yurtdışında 
yoğun talep gören F-MAX’in 500 PS 
güce sahip, düşük yakıt tüketimiyle 
dikkat çeken yüksek performanslı 
motoru ve ileri teknolojik donanımla-
rı ile Arkas Lojistik’e büyük verimlilik 
ve katkı sağlayacağına inanıyo-
ruz. F-MAX, bakım maliyetlerinin 
azalması ve sahip olma maliyetini 
düşürmesinin yanı sıra geniş ve 
konforlu kabiniyle de Arkas Lojistik 
kaptanlarının gerekli ihtiyaçlarını 
karşılayacak.”

FİLO YATIRIMLARINA DEVAM EDEN ARKAS LOJİSTİK, FORD 
OTOSAN’IN AĞIR TİCARİ MARKASI FORD TRUCKS İLE OLAN İŞ 
BİRLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR. 40 ADET FORD TRUCKS F-MAX ÇEKİCİ 
YATIRIMI DAHA YAPAN ARKAS LOJİSTİK’İN ÇEVRE DOSTU EURO 6 
MOTORA SAHİP ARAÇ ORANI DA YÜZDE 50’YE YÜKSELDİ. 

Arkas Lojistik, Kara Filosuna 40 
Yeni Ford Trucks F-Max Ekledi
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DFDS Akdeniz İş 
Birimi, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı ile 
denizcilik firmaları 
arasında imzalanması 

planlanan ve “sektörde her yıl stajyer 
olarak işe alınan toplam öğrenci sa-
yısının minimum yüzde 10 oranında 
kız öğrenci olmasını” garanti altına 
alacak iş birliği protokolünü, Dün-
ya Kadınlar Günü’nün kutlandığı 8 
Mart tarihinde imzaladı. İmza töreni, 
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 
ait çok amaçlı kurtarma gemisi olan 
Nene Hatun Gemisi’nde gerçekleşti. 
Protokol denizcilik sektöründe kadın 
istihdamının artırılmasını hedefliyor. 
Kız öğrencilere yönelik fırsat eşitliği 
sağlayacak iş birliği protokolüne, 
imza atan Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu ve DFDS 
Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars 
Hoffmann böylelikle kız öğrencilere 
fırsat eşitliği sağlayacak bir dönemi 
de başlatmış oldu. 

DFDS YÜZDE 17’YE ULAŞTI
DFDS Akdeniz İş Birimi bu yıl gemi-
lerinde stajyer olarak işe aldığı kız 
öğrenci sayısında yüzde 17’lik bir 
orana ulaşarak protokolün beklenti-
lerini karşılıyor. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu proto-
kolün kadınların konumunun iş ve 
toplum yaşamında güçlendirilmesine 
katkı verdiklerini belirterek şöyle 
konuştu: “İmzaladığımız protokolü-
müzle kadınların konumunun iş ve 
toplum yaşamında güçlendirilmesine 

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE HER YIL STAJYER OLARAK İŞE ALINAN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ 
MİNİMUM YÜZDE 10 ORANINDA KIZ ÖĞRENCİ OLMASINI GARANTİ ALTINA ALACAK İYİ NİYET 
PROTOKOLÜ, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU VE DFDS AKDENİZ İŞ 
BİRİMİ BAŞKANI LARS HOFFMANN TARAFINDAN İMZALANDI.

Denizcilikte Kadın  
İstihdamı İçin Anlamlı İmza

katkı verirken, denizcilik sektöründe 
kadınlarımızın daha fazla yer alması-
na imkan sağlamış olacağız.”

2023 HEDEFİ YÜZDE 30
Karaismailoğlu, Denizcilik Genel Mü-
dürlüğü tarafından organize edilen 
Denizcilik Bölümü Kız Öğrencilerine 
Yönelik Fırsat Eşitliği İş Birliği Proto-
kolü törenine eşi Nilüfer Karaismai-
loğlu ile birlikte katıldı. Protokol kap-
samında 12 denizcilik şirketimizdeki 
stajyer kontenjan sayısı 306 olarak 
belirlendi. DFDS Akdeniz İş Birimi 
Başkanı Lars Hoffmann, kadın çalışan 

sayısını artırmaya destek olacak iyi 
niyet protokolü ile ilgili şu bilgileri 
verdi: “DFDS Akdeniz İş Birimi olarak 
denizcilik firmaları ile Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan 
iyi niyet protokolünün bir parçası 
olduğumuz için mutluluk duyuyoruz. 
Öte yandan globalde de çeşitlilik ve 
kapsayıcılık değerlerimiz doğrul-
tusunda halihazırda yüzde 23 olan 
kadın çalışan oranını 2023 yılına 
kadar yüzde 30 düzeyine çıkarmayı 
hedefliyoruz. DFDS Akdeniz İş Birimi 
olarak biz de global plan doğrultu-
sunda hareket ediyoruz.”
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Ağır ticari sektöründe 
gerek mühendislik 
tecrübesi gerekse 
de 60 yıllık mirası 
ile öne çıkan Ford 

Trucks, bir yandan yurt dışında yeni 
pazarlara adım atmaya hazırlanırken, 
diğer yandan müşterilerine sunduğu 
yeni ürün ve hizmetlerle iç pazardaki 
büyümesini sürdürüyor. 

TURFAN: “AĞIR TİCARİ 
PAZARI, 2020 YILINDA 
OLDUĞU GİBİ 2021’DE DE 
YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR”
Türkiye ağır ticari pazarı ekseninde,  
Ford Trucks’ın ilk 3 aydaki perfor-
mansını ve global büyüme planlarını 
paylaşan Ford Trucks Genel Müdür 
Yardımcısı Serhan Turfan, pandemi ile 
birlikte ağır ticari endüstrisinde iniş-
lerin çıkışların yaşandığı zorlu ancak 
başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını 
kaydederek, şunları söyledi: 
“Pandemiyle beraber fiziksel yapılan 
birçok alışveriş e-ticarete kayarken, 
bu da doğal olarak lojistik ve nakliye 
ihtiyacını artırdı. Pandeminin bu etki-
sine paralel olarak, özellikle kamyon, 
çekici talebinde artış devam ediyor. 
Ağır ticari endüstrisi, 2021’e büyüme 
ivmesiyle başladı, önümüzdeki dönem 
bu büyümenin devam edeceğini öngör-
mekteyiz. 2021 yılı ilk çeyrekte 6.100 
adet satışa ulaşan ağır ticari pazarı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre %150 
büyüme gösterdi. Çekici segmenti 
%66’lık pay ile bu büyümede önemli 
rol oynadı. Ford Trucks olarak biz de 

2021’İ YENİ ÜRÜN VE GELİŞTİRMELERLE KARŞILAYAN FORD TRUCKS, PANDEMİNİN ZORLAYICI 
ETKİLERİNE RAĞMEN BAŞARILARLA GERİDE BIRAKTIĞI 2020’NİN ARDINDAN ÖNÜMÜZDEKİ 
DÖNEM İÇİN YENİ PAZARLARA ADIM ATARAK AĞIR TİCARİ PAZARINDA GLOBAL BÜYÜMESİNİ 
HIZ KESMEDEN SÜRDÜRÜYOR. 

Ford Trucks Pazara Umutla  
Bakıyor, 2021’de Rekor Hedefliyor 

2021 yılına hızlı bir başlangıç yaparak 
ilk 3 ay sonunda %30’un üzerinde 
Pazar payı elde ettik.”  

“ULUSLARARASI 
PAZARLARDA EN YÜKSEK 
İLK ÇEYREK SATIŞ 
ADETLERİNE ULAŞTIK”
Ford Trucks’ın uluslararası pazarlarda 
satış rakamlarının güçlendiğini belir-
ten Turfan, “Uluslararası pazarlarda 
satış adetlerimizi bir önceki yılın 
aynı dönemine göre %137 artırarak 
en yüksek ihracat adetlerine ulaştık” 
dedi ve global büyüme planlarını ise 

hız kesmeden sürdürdüklerini aktardı: 
“Orta ve Doğu Avrupa’daki genişle-
memizi 2018’de tamamlamıştık. 
Batı Avrupa’daki yapılanmamıza ise 
2019’da İspanya, Portekiz ve İtal-
ya’daki distribütörlerimizi atayarak 
başladık. Mart ayında Belçika’daki ilk 
distribütörümüzü atayarak pazara 
girdik. Sırada Almanya, Fransa, Hol-
landa ve Lüksemburg var. Özellik-
le, Almanya bizim için en önemli 
pazarlardan biri ve buradaki görüş-
melerimizde son faza geçtik. Çok kısa 
bir süre içinde Almanya pazarına 
girmeyi hedefliyoruz” dedi.
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Maxion Wheels ve İnci Holding 
iştiraki olan Maxion İnci Jant 
Grubu, ağır ve ticari araç jant 
üretim kapasitesini artırmak 
amacıyla 250 milyon TL 

tutarında yeni tesis yatırımı yapıyor. Maxion İnci 
Jant Grubu’nun Manisa OSB Bölgesi’ndeki beşinci 
fabrikası olan ve 18 bin metrekaresi kapalı alan 
olmak üzere toplamda 21 bin metrekarelik alana 
kurulan yeni ağır ve ticari araç jant üretim fabri-
kasının inşaat ve altyapı çalışmaları tamamlandı. 
2022 yılında resmen faaliyete geçmesi planlanan 
yeni fabrikayla birlikte ilk etapta 80 kişi istihdam 
edilecek. İlave istihdamla birlikte Maxion İnci Jant 
Grubu toplam çalışan sayısı 1800 olacak. 

“YILLIK JANT ÜRETİM  
KAPASİTEMİZİ YAKLAŞIK 13 
MİLYONA ÇIKARACAĞIZ”
Avrupa’nın en büyük jant üretim komplekslerin-
den biri olan Maxion İnci Jant Grubu’nun 5 kıtada 
60’ın üzerinde ülkeye ihracat yaptığını belirten 
Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Zaim, “Hali hazırda gerçekleştir-
diğimiz üretim, istihdam ve ihracat ile gurur duyu-
yoruz. Özellikle başta Avrupa ve Amerika pazarları 
olmak üzere artan ihracat taleplerini karşılamak 
için gerçekleştirmekte olduğumuz, 250 milyon 
TL’lik yeni fabrika yatırımımızla Türkiye’mizin ge-
leceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Manisa 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki beşinci, ağır ve ticari 
araç jant üretiminde ise ikinci fabrikamız olan bu 
yeni yatırımımızla yıllık jant üretim kapasitemizi 
yaklaşık 13 milyona çıkaracağız. Avrupa, Afrika 
ve Yakındoğu’nun en büyük ağır ve ticari araç jant 
üreticisi olarak yeni yatırımın kazandıracağı, 50 
milyon dolar ek ihracat ile Avrupa, Amerika, Afrika 
ve Yakındoğu pazarlarındaki liderlik konumumuzu 
daha da güçlendirmiş olacağız” diye konuştu.

MAXION İNCİ JANT GRUBU, AĞIR VE TİCARİ ARAÇ JANT ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRMAK 
AMACIYLA 250 MİLYON TL TUTARINDA YENİ BİR TESİS YATIRIMI YAPMAK İÇİN KOLLARI 
SIVADI. MAXION İNCİ VE MAXION JANTAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA ZAİM, “YENİ 
YATIRIMIMIZLA YILLIK JANT ÜRETİM KAPASİTEMİZİ YAKLAŞIK 13 MİLYONA ÇIKARACAĞIZ” DEDİ.

Maxion İnci Jant Grubu’ndan  
250 Milyon TL’lik Fabrika Yatırımı

“YENİ FABRİKAMIZ 
İLERİ TEKNOLOJİYE 
SAHİP BİR TESİS 
OLACAK”
Yeni fabrikanın faaliyete geç-
mesi ile birlikte başta Türkiye 
ekonomisi olmak üzere Manisa 
ve Ege Bölgesi’nin kalkın-
masında da önemli bir rol 
oynayacağını vurgulayan Zaim, 
“Beşinci fabrikamızda tubeless 
jant diye adlandırdığımız yeni 
ebatlı jant üretimini ve ihra-
catını gerçekleştireceğiz. Yeni 
fabrikamız ile ortaya koyaca-
ğımız kapasite artışı Global 
pazarlardaki konumumuzu 
güçlendirirken, ihracatımızı, 
dolayısıyla ülke ekonomisine 
katkımızı artırarak devam 
etmekten gurur duyuyorum” 
dedi. Mevcut üretim tesisle-
rinde hayata geçirdikleri akıllı 
fabrikalar stratejisinin altını 

çizen Zaim, “Fabrikalarımızda 
dijital dönüşümün öncülüğünü 
yaparak çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Gelecek stratejile-
rimizi, tüm iş akışımızı ‘Akıllı 
Fabrikalar’ hedefimizi destekle-
yecek şekilde kuruyoruz. Dijital 
dönüşüm projemiz kapsamında 
robotlarla birlikte tüm maki-
nelerin Endüstri 4.0’a enteg-
rasyonunu gerçekleştiriyoruz. 
2025’te tüm fabrikalarımızın 
bu gelişimi tamamlaması için 
çalışmalarımıza hız kesmeden 
devam ediyoruz. İnovasyon 
kültürünün işletmelerimizde 
yaygınlaşması konusunda çok 
yol aldık ve bu yoğun çabanın 
meyvelerini toplamaya başla-
dık. Türkiye operasyonlarımız, 
global yapı içinde inovasyon, 
esneklik, hız ve çeviklik anla-
mında çok önemli bir noktada” 
ifadelerini kullandı.
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Ege’nin en köklü fir-
malarından Ars-Pet 
Lojistik, yeni yatırımı ile 
yalnızca Tırsan araçla-
rından oluşan filosunu 

440 araca yükseltti. Tırsan’ın, uzun 
dönemli iş ortağı Ars-Pet Lojistik 
firmasının İzmir’de bulunan merkez 
ofisinde gerçekleştirdiği teslimat tö-
renine; firma sahipleri Aslan Savaşan, 
Cem Savaşan, Ars-Pet Lojistik Genel 
Koordinatörü Can Erbak ve Tırsan 
Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul 
Erkoç katıldı.

“TIRSAN, VAZGEÇİLMEZ  
TEK İŞ ORTAĞIMIZ”
Teslimat töreninde açıklamalarda 
bulunan firma sahiplerinden Aslan 
Savaşan, “75 yıllık köklü bir firma ola-
rak, filomuzda bulunan ileri teknoloji 
ile donatılmış araçlarımız ve İtalya’da 
bulunan ofisimiz ile müşterilerimizin 
iş süreçlerini kolaylaştırıyor ihtiyaç-
larına en uygun hizmet ve çözümleri 
üretiyoruz. Yurt içi ve yurt dışı olmak 
üzere başta Almanya, Hollanda, Yuna-
nistan, Lüksemburg, Slovakya, Fransa, 
Makedonya, Bosna-Hersek, Arna-

vutluk, Avusturya, Belçika ve İtalya 
ülkelerine; ağırlıklı olarak otomotiv, 
yedek parça, tekstil ve gıda taşıma-
cılığı hizmeti vermekteyiz. Tırsan ile 
yıllardır devam ettirdiğimiz güçlü iş 
birliğinden dolayı büyük mutluluk du-
yuyoruz. Tırsan araçları ile hem yurt 
içi hem yurt dışı müşterilerimize en iyi 
hizmetleri sunarak, sektörümüzü ileriye 
taşımaktan dolayı gururluyuz. Tırsan, 
operasyonlarımızın esnekliğini destek-
leyecek şekilde tasarlanmış, en kaliteli 
ve sağlam şekilde üretilen araçları ile 
vazgeçilmez tek iş ortağımız. Filomuzda 
şu anda bulunan 330 adet Tırsan aracı-
mızın performansından çok memnunuz, 
yeni yatırımımızla filomuzu 440 araca 
yükselttik. Tırsan araçlarının, sağlamlı-
ğının yanı sıra düşük işletme maliyeti 
ve yüksek ikinci el değeri de firmamız 
için büyük avantaj. Ayrıca Tırsan, sahip 
olduğu en geniş servis ağı ile firmamı-
zın tüm operasyonlarını her zaman tam 
destekliyor” dedi.

“DEĞERLİ İŞ ORTAĞIMIZIN 
HER ZAMAN YANINDAYIZ”
Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Er-
tuğrul Erkoç konuşmasında, “Ars-Pet 

Lojistik ile yeni bir iş birliğine imza 
atmaktan dolayı gururluyuz. Uzun 
yıllardır karşılıklı güvene dayanan 
nakliye sektörünü ileriye taşıyacak 
çalışmaları beraber yapmaktan mut-
luluk duyuyoruz. Türkiye’nin güvenilir 
lideri Tırsan olarak, ödüllü Ar-Ge mer-
kezimizde müşterilerimizin ihtiyaçları 
doğrultusunda son teknoloji ürünler 
geliştiriyoruz. Teslimatını yapmış ol-
duğumuz Tırsan Tenteli Perdeli Multi 
Ride araçlarımız da en ince ayrıntısına 
kadar müşterilerimizin rekabet gücü-
nü artırmak için dizayn edilmiş ve en 
kaliteli şekilde üretilmiştir. Multi Ride 
araçlarımız her türlü çekici tipinde 
kullanılabilir özelliğe sahip. Bu sayede 
müşterimiz operasyonlarını daha 
kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirerek 
zamandan da tasarruf edebilecektir. 
Öte yandan araçlarımızın üretimin-
den, satış sonrası hizmetlere kadar 
tüm süreçlerde 7/24 müşterilerimizin 
yanındayız. Ars-Pet firmasının yatırı-
mında yine Tırsan’ı tercih etmesinden 
büyük memnuniyet duyuyoruz ve iş 
birliğimiz uzun yıllar sürecek şekilde 
çalışmalarımıza hız kesmeden devam 
edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

YURT İÇİ VE ÇEŞİTLİ AVRUPA ÜLKELERİNE OTOMOTİV, YEDEK PARÇA, TEKSTİL VE GIDA 
TAŞIMACILIĞI HİZMETİ VEREN EGELİ ARS-PET LOJİSTİK, YENİ ARAÇ YATIRIMI İLE FİLOSUNDAKİ 
TIRSAN ARAÇ SAYISINI 330’DAN 440’A YÜKSELTTİ.

Ars-Pet, Büyüyen Filosuna  
110 Adet Tırsan Araç Ekledi



T ırsan’ın, Ege’nin önde 
gelen lojistik firma-
larından Ceran Nakli-
yat’ın İzmir’de bulunan 
genel merkez binasında 

gerçekleşen teslimat törenine; Ceran 
Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Ceran ve Tırsan Treyler Satış 
Koordinatörü Ertuğrul Erkoç katıldı. 
Teslimat töreninde açıklamalarda 
bulunan Ceran Nakliyat Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Ceran; “Ceran 
Nakliyat olarak, Türkiye’den Avrupa 
ve Balkan ülkelerine, (Almanya, Hol-
landa, Belçika, Yunanistan, Romanya 
ve Bulgaristan) tekstil, sanayi ürün-
leri, makine ürünleri, ham madde ve 
kimyevi madde taşımacılığı hizmeti 
vermekteyiz. Filomuza yeni katmış 
olduğumuz Tenteli Perdeli Multi 
Ride treylerleri, üzerlerinde bulunan 
çift seviyeli süspansiyon sistemi 
sayesinde filomuzdaki farklı lastik ve 
beşinci teker yüksekliklerine sahip 
çekicilerle kullanabiliyoruz. Ayrıca, 

T ırsan, uluslarara-
sı nakliyenin öncü 
firmalarından Ebam 
Uluslararası Nakliyat’a 
40 adet Tırsan Tenteli 

Perdeli Multi Ride Treyler teslim etti. 
Teslimat töreninde açıklamalarda 
bulunan Ebam Uluslararası Nakliyat 
Genel Müdürü Ahmet Mutlubaş, 
“Uzun yıllardır gerek tecrübemiz 
gerekse deneyimimizle firmamızın 
ihtiyaç duyduğu her şeyi Tırsan ile 
eksiksiz tamamlamanın memnu-
niyetini yaşıyoruz. Tırsan araçları, 
kataforez kaplı şasisi, kullanıcı dostu 
tasarımı ve yüksek kaliteden üretilen 
malzemeleri ile filomuza pratik 
ve uzun ömürlü kullanım avantajı 
sağlıyor.  Ebam Uluslararası Nak-
liyat olarak, müşterilerimize başta 

araç tam yük güvenliği ve esnek bağ-
lama avantajı sunan güçlü şasi yapısı 
ile operasyonlarımızı kolay, hızlı ve 
güvenilir şekilde yapmamızı destekli-
yor. Şasinin pas yürümezlik özelliği-
ne sahip olması da filo maliyetleri-
mizi aşağı çekmekte, bu da bizim için 
çok önemli bir faktör. Tırsan ile uzun 
yıllardır devam ettirdiğimiz güçlü iş 
birliğini ileriki dönemlerde de artıra-
rak devam edeceğimize inanıyoruz” 
diye konuştu.

askılı tekstil olmak üzere, otomotiv 
yedek parça ve kuru gıda taşımacılığı 
hizmeti veriyoruz. Tüm operasyonel 
işlerimizi filomuzda bulunan Tırsan 
treylerler ile gerçekleştirerek hem 
zamandan hem de maliyetten tasar-
ruf ediyoruz. Filomuzu yine Tırsan 
araçlarıyla güçlendirmekten ve 300 

“MÜŞTERİLERİMİZE, 
ESNEKLİK VE VERİMLİLİK 
SAĞLIYORUZ”
Tırsan Treyler Satış Koordinatörü 
Ertuğrul Erkoç da teslimat töreninde bir 
konuşma yaparak, “Uzun yıllardır Ceran 
Nakliyat ile çalışmaktan çok memnu-
nuz, ürünlerimizle ve vermiş olduğu-
muz hizmetlerimizle iş ortağımızın her 
durumda ve koşulda yanındayız. Ceran 
Nakliyat ile sürdürdüğümüz başarılı 
iş birliğimizi daha uzun yıllar devam 
ettireceğimize inancımız tam” dedi.

adede yükseltmekten memnunuz” 
dedi. Tırsan’ın satış sonrası hizmet-
lerine de dikkat çeken Mutlubaş, 
“Tırsan’ın sahip olduğu geniş servis 
ağı ve bünyesinde bulunan uzman 
kadrosu ile firmamıza vermiş olduğu 
kaliteli hizmetlerden de çok memnu-
nuz” açıklamasında bulundu.

Ceran Nakliyat: “Filomuz Tırsan’la 20 Yıldır Güçlü”

Tırsan, Ebam’a 40 Adet Multiride Teslim Etti
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T üpraş’ın demir yolu ta-
şımacılığı alanında fa-
aliyet gösteren iştiraki 
Körfez Ulaştırma AŞ, ilk 
defa tank vagon dışında 

bir vagon tipine yatırım yaparak, 
taşımacılık faaliyetlerine çeşitlilik 
kazandırdı. 35 adet RGNS vagon 
yatırımıyla akaryakıt taşımacılığıy-
la birlikte yeni tip taşımacılıkta da 
hızla ilerlemeyi hedefleyen Körfez 
Ulaştırma, emniyetli tehlikeli madde 
taşımacılığının yanı sıra; Tüpraş 
rafinerileri arasında yedek parça gibi 
yeni yükler de taşıyarak ürün gamını 
zenginleştirecek.

TEHLİKELİ MADDE 
SINIFINDA OLMAYAN 
YÜKLER DE TAŞINABİLECEK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
tarafından yayımlanan “Tehlikeli 
Maddelerin Demir Yolu ile Taşınması 
Hakkında” yönetmeliğinin 6. maddesi 
gereği; lokomotif ile akaryakıt dolu 
vagon dizisi arasında tehlikeli madde 
taşımayan ilave vagon (emniyet 
vagonu) olması şartı aranıyor. Çok 
amaçlı kullanılması planlanan yeni 
RGNS vagonlarında her tip yük taşı-
ması rahatlıkla gerçekleştirilebilecek. 
Bu şekilde, yeni vagonlar emniyet 
vagonu olarak kullanılırken uygun 
parkurlarda tehlikeli madde sınıfında 
olmayan yükler de taşınabilecek.

PETROKOK, MALZEME 
VE YEDEK PARÇA 
TAŞIMACILIĞI İÇİN DE 
İMKÂN GELİŞTİRİLECEK
Günümüze kadar TCDD’den kiralanan 
vagonlarla bu işlemleri gerçekleştiren 
Körfez Ulaştırma, 35 yeni RGNS vagon 
yatırımı sayesinde; farklı büyüklükte 
konteynerlerin taşımasını rahatlıkla 
yapabilecek. Yeni vagonlarda acil durum 

müdahale ekipmanları olan özel kon-
teynerlerin de bulundurulması, Tüpraş 
rafinerileri arasında petrokok, malzeme 
ve yedek parça taşımacılığı için de imkân 
geliştirilecek. Körfez Ulaştırma AŞ, işlet-
mecilik ve operasyon emniyeti açısından, 
Türkiye’de Demiryolu Tren İşletmecisi 
olarak Emniyet Yönetim Sistemini ilk 
kuran ve ilk “Emniyet Sertifikası” sahibi 
işletmeci olma özelliği taşıyor. 

KÖRFEZ ULAŞTIRMA, AKARYAKIT TAŞIMACILIĞININ YANINDA DİĞER ÜRÜNLERİN 
TAŞINMASINDA DA ATAĞA KALKTI. YATIRIMINI YAPTIĞI RGNS VAGONLARIYLA EMNİYETLİ 
ŞEKİLDE TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI YAPMANIN YANI SIRA TÜPRAŞ RAFİNERİLERİ 
ARASINDA YEDEK PARÇA GİBİ YÜKLERİ DE TAŞIMAYA HAZIRLANAN KÖRFEZ ULAŞTIRMA, 
PETROKOK KONTEYNER TAŞIMACILIĞIYLA DA ÜRÜN TAŞIMA GAMINI ÇEŞİTLENDİRİYOR.

Körfez Ulaştırma, Taşıdığı  
Ürün Çeşidini Artırıyor
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Türkiye’nin en köklü 
otomotiv yedek parça 
dağıtım markalarından 
Martaş Otomotiv, ülke 
genelindeki dağıtım ağını 

güçlendirmek üzere yaptığı yatırımlara 
devam ediyor. Geçtiğimiz sene pandemi-
ye rağmen yatırımlarına ara vermeyerek 
İstanbul Avrupa Yakası ve Samsun’da 
iki yeni dağıtım merkezi açan Martaş 
Otomotiv, son olarak Antalya’da yeni 
bir dağıtım merkezi daha hizmete açtı. 
Martaş Otomotiv, bu sayede Adana ile 
birlikte Akdeniz Bölgesi’ndeki dağıtım 
merkezi ağını daha da güçlendirmiş 
oldu. 2 bin 500 metrekaresi açık alan 
olmak üzere toplamda 5 bin metrekare 
alan üzerine kurulan Martaş Otomotiv 
Antalya Dağıtım Merkezi, teknolojik 
ekipmanlarıyla tam donanımlı büyük bir 

lojistik merkezi olarak, başta Antalya ol-
mak üzere çevre illerdeki taleplere hızla 
yanıt vermeye başladı. Martaş Otomotiv, 
yaptığı son yatırımla birlikte Türkiye 
genelinde dağıtım merkezi sayısını ise 
7’ye çıkardı.

“AYNI GÜN İÇİNDE 
TESLİMAT YAPARAK 
STOK ALIŞKANLIKLARINI 
DEĞİŞTİRDİK”
Konuyla ilgili bilgiler veren Martaş 
Otomotiv Genel Müdürü Erdem Çarıkcı, 
“Geçtiğimiz yıl Samsun ve İstanbul Av-
rupa Yakası’nda iki yeni dağıtım merkezi 
açmıştık. Bu sene Antalya’daki merkezi-

mizin açılışını gerçekleştirdik. Gerek yeni 
ürün gruplarına yönelik çalışmalarımız 
gerekse yeni dağıtım merkezlerimizle 
Türkiye genelinde çok daha kapsayıcıyız. 
Türkiye yedek parça pazarına sunu-
labilecek maksimum parçada ürünü 
sunarken, aynı zamanda ülkenin yüzde 
80’ini kapsayan bir alan içerisinde bu 
parçaları aynı günde teslim edebiliyoruz. 
Böylece müşterilerimizin stok tutma 
alışkanlıklarını tamamen değiştirdik. 
Hedefimiz, daha fazla parçayı bünyemiz-
de bulundurmak ve tek alışveriş noktası 
haline gelmek. Kısa bir süre içerisinde ise 
Türkiye’nin tamamına bir günde yedek 
parça tedariki sağlamak istiyoruz” dedi.

MARTAŞ OTOMOTİV, ÜLKE GENELİNDEKİ DAĞITIM AĞINI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK 
ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 2021 YILINA DA YATIRIMLA BAŞLAYAN MARTAŞ OTOMOTİV, 
ANTALYA’DA YENİ BİR DAĞITIM MERKEZİ DAHA AÇTI. FİRMA, YAPTIĞI BU SON YATIRIMLA 
BİRLİKTE TÜRKİYE GENELİNDE DAĞITIM MERKEZİ SAYISINI İSE 7’YE ÇIKARMIŞ OLDU.

Martaş Otomotiv’den  
Antalya’ya Yeni Lojistik Merkezi

Türkiye yedek parça pazarına sunulabilecek maksimum parçada 
ürünü sunarken, aynı zamanda ülkenin yüzde 80’ini kapsayan 
bir alan içerisinde bu parçaları aynı günde teslim edebiliyoruz. 
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IVECO DAİLY, YILIN HAFİF TİCARİ ARACI SEÇİLDİ
sahip, üstün sürüş deneyimi sunan bir 
araç. Gelişmiş bağlantı seçenekleri, son 
derece kişiselleştirilmiş hizmetleriyle 
filo sahiplerine ve yöneticilerine işlerini 
verimli, sürdürülebilir ve kârlı yapmanın 
kapısını açıyor. Gerçek anlamda her şey 
dâhil bir taşımacılık çözümü; her filo 
sahibinin spesifik ihtiyaçlarına yanıt 
verebilecek bir araç” dedi. 

otomatik vites seçeneklerini ve de farklı 
gövde boyutlarıyla üst yapı seçeneklerini 
sunarak sınıfının en esnek aracı olarak 
öne çıkmakta. Araç, 2019’dan beri yeni 
sürücü destek sistemleri ve geniş bağ-
lantı seçeneklerine sahip.” IVECO Marka 
Başkanı Thomas Hilse ise “Daily’mizin 
bu ödülü ikinci kez almasından dolayı 
oldukça gururluyuz. Eşsiz çok yönlülüğe 

IVECO Daily, başarılarına bir ye-
nisini daha ekleyerek “Van Fleet World” 
2021 Yılın Hafif Ticarî Aracı” ünvanını 
kazandı. Yıllık olarak düzenlenen “Fleet 
World” Büyük İngiliz Filo Ödüllerinin 
bir parçası olan etkinlikte, filo sektö-
ründe mükemmeliyeti taçlandıran bu 
ödüller için araçlar derginin uzman jürisi 
tarafından değerlendiriliyor. Bu, IVECO 
Daily’nin 2019’dan sonra bu kategorideki 
ikinci zaferi.

“HER FİLO SAHİBİNİN 
İHTİYACINA YANIT 
VEREBİLECEK BİR ARAÇ”
Van Fleet World editörü, John Kendall 
konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: 
“3.500 kg–7.500 kg ağırlık arasındaki 
araçlar rekabetin eksik olmadığı, küçük, 
ancak öne çıkan bir sektör. Daily, bu 
sektördeki en geniş ağırlık seçenekleri-
ni, dizel ya da doğal gaz, manuel ya da 

FORD TRUCKS’TAN  
STRATEJİK BELÇİKA HAMLESİ
Ağır ticari sektöründe gerek mü-
hendislik tecrübesi gerekse de 60 yıllık 
mirası ile öne çıkan Ford Trucks, dünya 
çapında büyümesine Portekiz, İspanya 
ve İtalya’da arka arkaya gerçekleştirdiği 
açılışların ardından Belçika ile devam 
ediyor.  Ford Otosan mühendislerinin 
sıfırdan geliştirerek ürettiği F-MAX 
ile Avrupa’dan yoğun talep alan Ford 
Trucks, Batı Avrupa yayılım planlarında 
stratejik öneme sahip Belçika pazarına 
Herman Noyens Trucks NV iş birliği ile 
giriş yapacak. 

“ULUSLARARASI 
PAZARLARDA HIZ KESMEDEN 
BÜYÜMEYE DEVAM 
EDİYORUZ”
Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı 

Serhan Turfan, Ford Trucks’ın uluslara-
rası büyüme yolculuğundaki bu önemli 
gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde 
şunları kaydetti: “Orta ve Doğu Avru-
pa’daki genişlememizi 2018’de tamam-
lamıştık. Batı Avrupa’daki yapılanma-
mıza ise 2019’da İspanya, Portekiz ve 
İtalya’daki distribütörlerimizi atayarak 
başladık. Pandeminin getirdiği olağa-
nüstü koşullara rağmen planlarımızı 
değiştirmeden Batı Avrupa’da güçlü 

büyüme hedeflerimizi koruyoruz. Bu 
kapsamda Belçika pazarına giriş yapmak 
bizim için kritik önem taşıyor. Ford 
ile ilişkisi 25 yıla dayanan Belçika’nın 
köklü kurumlarından Herman Noyens 
Trucks NV iş birliği ile yapacak olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki, 
en verimli taşıma çözümleri ile değer 
yaratma vizyonumuz doğrultusunda 
Belçika’da kısa zamanda yüzde 5 pazar 
payına ulaşacağız.” 



51

KARGO SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM

ARAS KARGO’YA SEKTÖRÜN EN İTİBARLISI ÖDÜLÜ

Hizmet kalitesini artırmak amacıyla 
geçtiğimiz yıl birçok projeyi hayata geçi-
ren Yurtiçi Kargo, YK Plus çatısı altında 
yeni bir modeli daha müşterilerin kul-
lanımına sundu. E-ticaret kullanıcıları 
artık isterlerse alışverişlerinin sonunda 
teslimat seçeneği olarak YK Plus 7/24 
seçeneğini kullanarak haftanın 7 günü 
24 saat hizmet veren kargo dolapların-
dan kargolarını alabilecek.

KARGODA 7 GÜN 24 SAAT 
TESLİMAT DÖNEMİ BAŞLADI
Yurtiçi Kargo’nun müşterilerinin 
kullanımına sunduğu YK Plus 7/24 
kargo dolapları ile artık haftanın 7 günü 
24 saat kargo teslim almak mümkün 
olacak. Çevresine yerleştirilen güvenlik 
kameraları ile sürekli olarak izlenen 
ve özel bir yazılıma sahip olan kargo 
dolapları, sadece kullanıcıların telefon-
larına gönderilen şifre ile açılabilecek. 
Gün içinde evinde olamayacak olan 
veya çalışan vatandaşlar için büyük 

Pazarlama platformu Marketing 
Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi 
Akademetre iş birliğiyle gerçekleştiri-
len ‘İtibar ve Marka Değer Performans 
Ölçümü’ araştırması baz alınarak 
düzenlenen ‘The ONE Awards Bütünle-
şik Pazarlama Ödülleri’nde Aras Kargo, 
halkın oylarıyla kargo sektöründe ‘Yılın 
En İtibarlı’ markası seçildi. Bu yıl yedin-
cisi düzenlenen araştırma kapsamında 
50’ye yakın farklı kategoride en başarılı 
markalar ve paydaşları, 12 ilde bin 200 
kişiyle yapılan görüşmeler sonucunda 
belirlendi. 

“GÜNDE 1 MİLYONDAN FAZLA 
TESLİMAT YAPTIK”
Aras Kargo Pazarlama Genel Müdür 
Yardımcısı Billur Kaymak Burkutoğlu 
yaptığı açıklamada, “2020 yılında sel, 
deprem ve pandemi gibi olağanüstü 

kolaylık oluşturan esnaf teslim noktası 
modelinde olduğu gibi YK Plus 7/24 
kargo dolapları da e-ticaret kullanıcıları 
için kolaylık sağlayacak. YK Plus 7/24 ile 
müşterilerine kesintisiz hizmet sunacak 
olan Yurtiçi Kargo, bu seçeneği kullanan 
e-ticaret kullanıcılarına günün istedik-
leri saatinde kargolarına ulaşmalarına 
imkan verecek. Kargoları geldiğinde 
SMS ile bilgilendirilen kullanıcılar, 3 
gün içerisinde haftanın 7 günü 24 saat 
boyunca güvenlik kameraları ile izlenen 

kargo dolaplarından kargolarını teslim 
alabilecekler. Konut yoğunluğunun yük-
sek olduğu bölgelere öncelik verilerek 
sayısının artırılması hedeflenen YK Plus 
7/24 kargo dolapları, Yurtiçi Kargo’nun 
entegrasyon sağladığı tüm e-ticaret site-
leri tarafından tüketicilerin kullanımına 
sunulabilecek. İlk etapta büyük e-ticaret 
sitelerinin dahil olduğu sistemde, kulla-
nıcılar adrese teslim veya YK Plus Teslim 
Noktası seçeneklerine alternatif olarak 
YK Plus 7/24 seçeneğini kullanabilecek.

durumları yaşadık. Çalışanlarımız ve 
müşterilerimiz ile kol kola vererek birlik 
içinde bu başarıya ulaşabildik. Daha 
önce günde ortalama 500 bin adrese 
uğrarken pandemi sonrası e-ticaretin 
artışıyla birlikte 1,3 milyon adrese 
uğradığımız günler oldu. Bu süreci gün 
gün planlayarak müşterilerimizle iş 
birliği içerisinde başarabildik. E-ticaret 
tarafındaki paylaşlarımızın kaygılarını 
yönetmek için hemen temassız tesli-
mat uygulamasına geçtik. Bu noktada 
alıcılarımızın olumlu geri bildirimleri 
de bizleri çok mutlu etti. Kargo sektörü 
çalışanları pandemi döneminde sağlık 
çalışanları, güvenlik birimleri ve üretim 
sektöründeki emekçiler gibi fedakârca 
hizmet verdi. Ülkemiz ekonomisinde 
hayati öneme sahip olan tedarik zinciri-
nin devamlılığı için büyük bir özveriyle 
çalıştık” dedi.

BİLLUR KAYMAK BURKUTOĞLU
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CAVİT DEĞİRMENCİ YENİDEN 
GAİD’İN BAŞINA SEÇİLDİ

DKV, RUSYA’DA 2 BİN 100 YAKIT 
İSTASYONUNU HİZMET AĞINA KATTI

Faaliyetlerine 27 Temmuz 2020’de 
başlayan ve ilk döneminde kamu ve 
özel sektör nezdinde başarılı çalışma-
lar yürüten GAİD’in Yönetim Kurulu 
Başkanı Değirmenci, öncü sektör örgütü 
olma hedefiyle yeni dönemde de eki-
biyle şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir 
çalışmalar yapmayı sürdüreceklerini 
söyledi. GAİD’in ortak mesleki sorunlar-

Uluslararası taşımacılık sektö-
rüne nakitsiz yol yardım hizmetleri 
sunan ve Avrupa’da pazar lideri olan 
DKV Euro Service, Avrupa Birliği 
dışındaki tedarik ağını istikrarlı bir 
şekilde büyütmeye devam ediyor. 
Son olarak Rusya’da Lukoil’e bağlı 
2 bin 100’den fazla yakıt istasyo-
nunu hizmet ağına entegre eden 
DKV’nin Rusya’daki yakıt istasyonu 
ağı 6 bin 400’ü geçti. DKV Enerji 
ve Araç Servisleri Genel Müdürü 
Sven Mehringer, bu yeni gelişmeye 
ilişkin “Lukoil yüksek kaliteli yakıt 
ve ürünler sunuyor ve müşterilerimiz 
tarafından itibarlı bir marka olarak 
biliniyor” açıklamasını yaptı.
Avrasya Ülke Müdürü Fedor Velikanov 
ise şunları söyledi: “Bu yeni gelişme ile 

da tartışma ve görüş alışverişi ortamı 
oluşturup çözümler üreterek motivasyon 
ve koordinasyon fonksiyonu üstlendiği-
ni ifade eden Değirmenci, “Antrepo ve 
geçici depolama hizmeti veren kişi ve 
kuruluşlar arasında temas imkânlarını 
artırarak sektör üyelerinin ortak mesleki 
faaliyetlerinde yararlı veya zorunlu olan 
hususlarda bilimsel ve piyasa araştırma-

yakıt istasyonlarında Rusya Federas-
yonu’ndaki durumumuzu daha da 
geliştirdik. Hizmet ağımız şimdi ülke-

ları yapıyoruz. Ülke ekonomisine fayda 
sağlamak amacıyla, kaynak israfını 
minimize edip etkinliğimizi artırıyoruz. 
Üyelerin görüşlerini ortak bildiriler 
halinde derlemek ve savunmak üzere 
üyeler adına özel ve resmi kişi, kurum ve 
kuruluşlarla temas ederek temsil yetkin-
liğini artırıp gerekli bildirim ve önerilerde 
bulunuyoruz” diye konuştu. 

nin bütün önemli bölgelerini kapsıyor. 
Böylece son 12 ayda Rusya’daki hizmet 
ağımızı üç misli büyütmüş olduk.”
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EKPET İNŞAAT,  
FİLOSUNU 20 ADET MAN 
KAMYON İLE GÜÇLENDİRDİ

VOLVO TRUCKS’TAN TRANS 33 
LOJİSTİK’E 5 ADET VOLVO KAMYON

Köklü geçmişi ve zengin makine 
parkı ile inşaat, mühendislik, danış-
manlık ve taahhüt alanlarında sektörün 
deneyimli firması Ekpet İnşaat, yeni 
araç yatırımında MAN’ı tercih etti. Ekpet 
İnşaat, bu kapsamda filosuna 20 adet, 
TGS 41.430 serisi MAN kamyon kattı. 
Törende konuşan Ekpet İnşaat Makine 
İkmal Müdürü Alper Atayık, “Zengin 
makine parkımız ve profesyonel ekibimiz 
ile birlikte Türkiye’nin pek çok bölgesin-
de başarılı altyapı ve üstyapı projeleri 
gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız işte başarı 
ve zamanında teslim noktasında; kullan-
dığımız araçların performansı, dayanık-
lılığı, işletme maliyeti ve satış sonrası 
hizmet desteği büyük önem taşıyor. 
Bu konuda da MAN’a güveniyoruz. 
MAN’ın hem araç hem de hizmet 
kalitesinden memnunuz”

Temsa İş Makinaları, Trans 33 
Lojistik’e 5 adet Volvo FH500 satışı 
gerçekleştirdi. Filolarında bulunan 42 
adet Volvo Trucks araçtan memnuni-
yetlerini dile getiren Trans 33 Lojistik 
Yönetim Kurulu Eş Başkanı Emin 
Arslan, Volvo Trucks tercih etmelerin-
de araçların performansı, markanın 
yaygın yetkili servis ağı ve Volvo 
Trucks’ın çözüm ortağı yaklaşımının 
etkili olduğunu belirtti ve şöyle devam 
etti: “Volvo Trucks markasını sadece bir 
araç değil bizim için doğru seçilmiş bir 
iş ortağı olarak görüyoruz. Bu nedenle 
yolumuza Volvo Trucks ile devam edi-
yoruz. Gerek güvenlik gerek kalite ge-
rekse toplam maliyet anlamında tüm 
beklentilerimizi karşılıyor. Bunların 
tümü sebebiyle Volvo Trucks markası 
bizim için değişmez tercihtir.”

DÜZTAŞ, FİLOSUNU SCANIA İLE BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYOR

Düzce merkezli uluslararası nakliye 
firması Düztaş Lojistik, filosunu Scania 
ile genişletmeye devam ediyor. Firma, 
filosuna 5 adet R500 A4x2LA Düşük 
Şasili Çekici daha ekledi. Düztaş Lojistik’e 
yeni araçları, Scania Samsun bayisi Erçal 
tesislerinde gerçekleştirilen teslimat 
töreninde Erçal Scania Satış Müdürü 
Muhammet Demir tarafından teslim 
edildi. Teslimat töreninde bir açıklama 

yapan Düztaş Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail Civelek, “Geçtiğimiz 
yıl filomuza ilk Scania araçlarımızı 
dahil etmiştik. Geçen süre boyunca bu 
araçlardan yakıt tasarrufu, operasyonel 
devamlılık, sürüş konforu ve performans 
anlamında çok memnun kaldık. Geçen 
sene yaptığımız yatırımdaki doğru karar 
yeni yatırım kararımızda bizleri tekrar 
Scania ile buluşturdu” diye konuştu. 

Şehirler arası yolcu taşımacılığı 
faaliyetlerini aralıksız olarak sürdüren 
Isparta Petrol Turizm’in 2020 yılında 
gerçekleştirdiği 25 adetlik otobüs 
alımı, teslim edilen 4 adet Tourismo 
16 ve 2 adet Tourismo 16 2+1 ile 
tamamlandı. Teslimat töreninde ko-
nuşan Isparta Petrol Turizm Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Baştok, “2021 

yılında da bu alandaki yatırımlarımızı 
sürdürerek 20 adetlik bir filo alımı 
planlıyoruz. İstanbul-Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda üretilen araçlarımız-
da ve satışında emeği geçen tüm 
Mercedes-Benz Türk çalışanlarına, 
Koluman Ankara’nın değerli ekibine 
ve Mercedes-Benz Türk yöneticilerine 
teşekkür ediyoruz” dedi.

ISPARTA PETROL TURİZM, 25 ADETLİK  
TOURISMO SİPARİŞİNİN TAMAMINI TESLİM ALDI
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Gıda taşımacılığı yapan KA 
Trans, filosunu 40 adet Renault 
Trucks T460 ADR’li ve retarderli çe-
kiciler ile güçlendirdi. Bu araçlardan 
önce şirketin filosunda 35 adet çekici 
bulunuyordu. KA Trans firma sahibi 
Bayram Yıldız, alım kararlarını ver-
meden önce detaylı olarak araştırma 
yaptıklarını belirterek, “Bolu merkezli 
çalışan pek çok firmadan, Renault 
Trucks çekiciler ile ilgili memnu-

KA TRANS, 40 ADET ÇEKİCİ ALIMI İLE 
RENAULT TRUCKS AİLESİNE KATILDI

TTS LOJİSTİK, 
GÜÇLÜ FİLO İÇİN TEK 
TERCİHİMİZ TIRSAN DEDİ

ÖZ BİLAL LOJİSTİK, VOLVO 
FH460’I TERCİH ETTİ 

Tırsan, lojistik sektörünün öncü fir-
malarından TTS Lojistik’e 14 adet Tırsan 
Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ 
treyler siparişinin ilk 7 adedini teslim 
etti. TTS Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi 
Şahver Demirel teslimat töreninde yaptığı 
konuşmada, “Firmamız, İtalya, Alman-
ya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere, 
İspanya ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerine; 
kimyasal, ilaç ve ilaç hammaddesi, tekstil, 
havalandırma sistemleri, makine ve yedek 
parça taşımacılığı hizmeti vermektedir. Bu 
doğrultuda müşterilerimize kaliteli ve hızlı 
hizmet vermek adına filomuzu yine en 
kaliteli ve sağlam şekilde üretilen Tırsan 
araçlarıyla güçlendirdik. Filomuzda şu 
anda 40 adet Tırsan marka araç bulunu-
yor, hedefimiz iki yıl içerisinde bu sayıyı 
80’in üzerinde çıkarmak” dedi.

Volvo Trucks, Türkiye’den AB ülkele-
rine frigorifik taşımacılık yapan Öz Bilal 
Lojistik’e 6 adet Volvo FH460 çekici satışı 
gerçekleştirdi. Dayanıklılık, güvenlik 
ve yakıt verimliliği ile öne çıkan Volvo 
FH460’lar ile Öz Bilal Lojistik’in filosun-
daki Volvo Trucks markalı araç sayısı 20 
oldu. Öz Bilal Lojistik şirketinin Yönetim 
Kurulu Başkanı Şemsettin Bulun, Volvo 
Trucks ile olan uzun soluklu iş birlikle-
rine vurgu yaparak şunları söyledi: “Her 
zaman bir aile olarak gördüğümüz Volvo 
Trucks markası ve Temsa İş Makinaları 
ile ilerlemek gücümüze güç katıyor. Volvo 
Trucks araçlarının kalitesini ve perfor-
mansını zaten biliyoruz. Buna ek olarak 
markanın, finansmandan araç bakımına 
her ihtiyacımızda yanımızda olması bizim 
için çok değerli” dedi.

İRFAN İLHAN, MAN TGE’Yİ TERCİH ETTİ  
Değerli metal, maden ve katali-
zör geri dönüşüm ve katalizör satışı 
alanında faaliyet gösteren sektörün 
önemli firmalarından İrfan İlhan Geri 
Dönüşüm; 2021 yılı araç yatırımları 
kapsamında filosunu 3 adet MAN TGE 
6.180 panelvan ile güçlendirdi. Firma-
nın aldığı vişne kırmızısı, ekstra yük-
sek tavan 17,5 metreküp panelvanların 
teslimat töreni ise Ankara Akyurt’taki 
MAN Tesislerinde gerçekleştirildi. Fir-

ma olarak, olmazsa olmazlarının kalite 
olduğunu vurgulayan İrfan İlhan Geri 
Dönüşüm Yönetim Kurulu Başka-
nı İrfan İlhan; “MAN TGE’ler bize 
aradığımız tüm özellikleri fazlasıyla 
sağlıyor. Sadece satış anında değil, 
satış sonrası hizmetleri ve bakım pa-
ketleri ile daima yanımızda oluyorlar. 
Dolayısıyla bugün 3 adet MAN TGE 
aldık ama hedefimiz yıl sonuna kadar 
bu sayıyı 8’e çıkartmak” dedi.

niyetlerini öğrendik. Bu firmaların 
araçların özellikle yakıt tasarrufu, 
düşük arıza frekansı ve satış sonrası 
hizmetler konusunda bizlerle paylaş-
tıkları bilgiler, alım kararımızda etki-
li oldu Aradığımız araç özelliklerinin 
tamamını Renault Trucks çekiciler 
ile sağladık. ADR’li ve retarderli 
T serisi çekiciler ile istediğimiz 
performansı yakalayabileceğimize 
inanıyoruz” şeklinde açıkladı.

TESLİMAT
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IVECO’nun Trabzon yetkili 
satıcısı Armutçuğlu satışını 
gerçekleştirdiği 20 adet S-WAY 
AS440S48 T/P çekicilerin 5 
adetini Koçtur Nakliye firmasına 
teslim etti. Ordu yetkili servisi 
ORMETAY’ın tesisinde yapılan 
törene IVECO bölge satış müdürü 
Deniz Çetinkya, Armutçuoğlu 
yönetim kurulu başkanı Neca-
ti Armutçu, ORMETAY servis 
sahibi Turgay Öztürk, Koçtur 

filo müdürü Sami Çelik katıldı. 
Törende konuşma yapan Sami 
Çelik firmalarının 1998 yılında 
kurulduğunu, toplam araç sayıla-
rının 85 olduğunu ve toplam araç 
parkında 45 adet IVECO marka 
araç bulunduğunu ifade etti. 
Necati Armutçu’da Koçtur’u 
satış sonrasında Karadeniz böl-
gesindeki yaygın IVECO servis 
ağı ile yalnız bırakmayacakları-
nı sözlerine ekledi.

KOÇTUR NAKLİYE’NİN  
TERCİHİ IVECO S-WAY OLDU

GRANDVİZYON, FİLOSUNA 4 ADET  
YENİ MAN LION’S COACH KATTI 
Şehirlerarası yolcu 
taşımacılığını bünyesindeki 
Kale Seyahat markası altında 
yürüten Grandvizyon, yeni 
araç yatırımları kapsamında 
filosuna 4 adet 13 metre, 2+2 
koltuklu MAN Lion’s Coa-
ch kattı. MAN Lion’s Coach 
otobüsleri ile filolarının daha 
da güçlendiğini belirten 
Grandvizyon Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Rıza Çelebi, “MAN 
otobüsleri, sahip olduğu teknik 
özelliklerinin yanında yolcu 

memnuniyetinden güvenliğe, 
düşük yakıt tasarrufundan 
konfora birçok avantajı bir 
arada sunuyor. Tüm bunlar da 
yolcularımızın seyahat keyfine 
katkı yapmasının yanından iş-
letme olarak, bize de artı değer 
katıyor. MAN iş birliğimiz ile 
yolcularımız rahat, konforlu ve 
güvenli bir yolculuğun tadını 
çıkarırken, biz de aracın işlet-
me maliyetlerimize sağlaya-
cağı avantajlarla karlılığımızı 
arttıracağız” diye konuştu.

OTOKAR’DAN FSR TURİZM’E  
6 SULTAN COMFORT
Sultan Comfort, FSR Turizm’in de tercihi oldu. 
Sultan Comfort’un yeni teslimatı, Otokar Bayi 
Ahmet Özfidan Otomotiv tarafından yapıldı. 
Filosunu 6 adet Sultan Comfort ile güçlendiren 
FSR Turizm’in teslimat töreni Ahmet Özfidan 
Otomotiv Bayi Satış Müdürü İsmail Demir, FSR 
Turizm sahibi Durmuş Akyol ve Filo Müdürü 
Osman Çakır’ın katılımı ile gerçekleşti. Sultan 
Comfort’la ilgili memnuniyetini dile getiren 
Durmuş Akyol, “Turizm ve personel taşımacılığı 
alanlarında kullandığımız Sultan araçlarımızda 
bugüne kadar sorun yaşamadık. Sultan Comfort, 
sahip olduğu özelliklerle hem kullanıcısına hem 
de yolcularına yüksek konfor sunuyor. Satış sıra-
sında Özfidan Otomotiv’den, satış sonrasında ise 
Otokar Muğla servisinden çok memnunuz” dedi.

GÜLEÇ TRANSPORT, VOLVO FH 
ÇEKİCİLERLE FİLOSUNA GÜÇ KATTI
Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makina-
ları’nın yürüttüğü Volvo Trucks, Güleç Transport 
Uluslararası Taşımacılık’a 4 adet Volvo FH460 ve 1 
adet Volvo FH540 olmak üzere 5 adet Volvo Trucks 
çekici teslimatı gerçekleştirdi. Güleç Transport’un, 
bu teslimatla birlikte filosunda toplamda 10 adet 
Volvo Trucks çekicisi bulunuyor. Volvo Trucks 
çekicileri özellikle yakıt verimliliği, performansı ve 
dayanıklılığı sebebiyle tercih ettiklerini belirten 
Güleç Transport Uluslararası Taşımacılık şirketinin 
firma ortağı Ahmet Can Volvo Trucks kalitesine 
vurgu yaparak: “Markanın Avrupa hattındaki 
satış sonrası hizmetlerinin kalitesi, araçların yakıt 
tüketiminin düşük olması ve özel olarak sunu-
lan finansman çözümleri alım konusunda karar 
vermemizi sağladı” diye konuştu.
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IVECO İzmir yetkilici satıcısı ve servisi 
Meyeks Otomotiv tarafından İzmir’in 
taşımacılıkta önde gelen firmalarından 
Eknak Uluslararası Nakliyat’a 6 adet 
S-WAY AS440S48 T/P çekici teslimatı 
gerçekleştirildi. Teslimat töreninde söz 
alan Eknak yönetim kurulu üyesi Özgün 

Kapçı, “Iveco ile uzun yıllar öncesinde 
çalışmaya başlamamıza rağmen son 
dönemlerdeki yatırımlarımızda çalışma 
şansımız olmamıştı. Yeni S-WAY model 
çekiciler ile birlikte aracı bizden önce 
satın alan kullanıcılarından aldığımız 
referanslar, markaya olan yakınlığımız 

ve İzmir’deki yeni yapılanma nedeniyle 
8 adetlik yatırımımızda tercihimiz IVE-
CO’dan yana oldu. İlk 2 adet aracımızı 
2020 yılı içerisinde filomuza kattık. 
Araçları bir süre kullandıktan sonra 6 
adetlik yeni yatırımımızda da tercihimizi 
IVECO olarak verdik” dedi.

IVECO’DAN EKNAK’A 6 ADET S-WAY ÇEKİCİ TESLİMATI

ISUZU NOVOCITI LIFE 
İSPANYA YOLLARINDA

NESGÜN TURİZM FİLOSUNU 
OTOKAR SULTAN COMFORT 
İLE GÜÇLENDİRDİ

İŞKAYA İNŞAAT’IN TERCİHİ 
MAN KAMYONLARI OLDU

Anadolu Isuzu’nun alçak tabanıyla, 
değişen pazar ihtiyaçlarına yönelik bir 
çözüm olarak ön plana çıkan modeli 
Novociti Life, İspanya yollarında hizmet 
vermeye başladı. İspanya pazarına bir 
yıl önce Turkuaz modeli ile giriş yapan 
Anadolu Isuzu, Ponferrada Belediyesi’ne 
4 adet Novociti Life teslimatı gerçek-
leştirdi. Ponferrada Belediye ihalesini 
Anadolu Isuzu’nun İspanya distribütörü 
Mobility Bus ile kazandıklarını belirten 
Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arı-
kan, “İhracat pazarlarımızdaki ihtiyaçlar 
doğrultusunda geliştirdiğimiz yüksek 
teknolojiyle donatılmış araçlarımız 
Avrupa’da büyük ilgi görüyor. İspanya 
pazarında 1 yıldır faaliyet gösteriyoruz. 
En önemli sevkiyatlarımızı Turkuaz mo-
deli ile gerçekleştirdik” diye konuştu.

Turizm’in de tercihi oldu. Yalova’da 
personel taşımacılığının yükselen isim-
leri arasında yer alan şirket, filosunu 10 
adet Sultan Comfort ile güçlendirdi. Oto-
kar Kocaeli Bayisi Gaziantepli Kardeşler 
Otomotiv tarafından gerçekleştirilen 
teslimat töreni, Nesgün Turizm Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Eski, Yönetim 
Kurulu Ortakları Sinan Gündüz, Oktay 
Tunç, Filo Müdürü Nuhi Tunç, Gazi-
antepli Kardeşler Bayi Satış Yöneticisi 
Vedat Kaşıkçı’nın katılımıyla gerçekleşti. 
Törende Nesgün Turizm Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Eski, tasarımı, kalitesi, 
konforu ve yüksek ikinci el değeriyle 
sektörün en çok tercih edilen aracını 
filolarına katmaktan dolayı mutluluk 
duyduklarını dile getirdi.

Telekomünikasyon sektörünün 
yanı sıra yurtiçinde, yurtdışında başarılı 
altyapı ve üstyapı projeleri hayata ge-
çiren İŞKAYA İnşaat, yeni araç yatırımı 
kapsamında MAN’ın sunduğu uygun 
finansman çözümleri ile filosuna 35 adet 
MAN TGS 41.430 damper tip kamyon 
kattı. Firmanın yurtiçi projelerinde kulla-
nılacağı belirtilen yeni MAN kamyonlar, 
Ankara Akyurt’taki MAN Tesislerinden 
düzenlenen törenle İŞKAYA İnşaat’a 
uğurlandı. MAN ile çalışacak olmaktan 
memnuniyet duyduklarını ifade eden 
İŞKAYA İnşaat Makine İkmal Müdürü 
Mahmut Kaya, “Hedefimiz önümüzdeki 
süreçte MAN ile olan iş birliğimizi daha 
da büyüterek, bu sayıyı 100’e çıkartmak. 
Çünkü MAN’ın hem araç hem de hizmet 
kalitesine güveniyoruz” dedi.

TESLİMAT






