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AYŞEM ULUSOY

UTİKAD Başkanı

Covid-19 salgını sonrası büyük de-
ğişime giren küresel ticaret, 2021 yı-
lında dengesizleşen piyasa koşulları, 
2022 yılında başlayan Rusya-Ukray-
na savaşı ile daha karmaşık bir boyu-
ta ulaştı. Bu süreçte, coğrafi konumu-
nun yanı sıra üretim ve lojistik altya-
pısı ile Türkiye’nin kıtalar arası köprü 
rolü daha da güçlendi. 2022 yılı, Tür-
kiye’nin, küresel tedarik zincirinde ve 
ticaret rotalarındaki değişimi fırsata 
dönüştürdüğü bir yıl oldu. 2022 yılın-
daki siyasal ve ekonomik zorlukların 
piyasalarda yarattığı belirsizlik ve oy-
naklık firmaların lojistik operasyonla-
rını zorlaştırsa da 2022 yılı lojistik fir-
maları açısından kapasite artırımına 
gittikleri oldukça dinamik bir yıl oldu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türki-
ye’de de lojistik sektörü ülke ekono-
misine büyük girdi sağlayan hizmet 
sektörleri arasında yer alıyor. 2021 
yılı istatistiklerine baktığımızda; 225 
milyar 214 milyon 458 bin dolar ih-
racat gerçekleştiğini, 271 milyar 425 
milyon 553 bin dolar ithalat gerçek-
leştiğini görmekteyiz. 

2022 istatistiklerine baktığımızda; 
2022 yılının ilk üç çeyreğinde ihraca-
tın 188 milyar 152 milyon 249 bin do-
lar, ithalatın ise 271 milyar 249 milyon 
080 bin dolar olduğunu görüyoruz. 
Uluslararası hizmet ticareti istatis-
tiklerinde ise hizmet ihracatının 2021 
yılında yüzde 39,6 artarak yaklaşık 35 
milyar dolar olduğunu gözlemliyoruz.  

Hizmet ihracatının önemli bir bölü-
münü oluşturan taşımacılık hizmetle-
rinde 2021’de; yüzde 51,8’lik bir artış 
yaşandı ve dolayısıyla buradan elde 
edilen gelir 24 milyar 420 milyon do-
lara ulaştı. Hizmet ihracatı içerisin-
de en büyük payı yüzde 70,2 ile taşı-
macılık hizmetleri aldı.

Hizmet ihracatına ilişkin TC. Merkez 

Bankası verilerine göre Ocak-Tem-
muz 2022 döneminde; bir önceki yı-
lın aynı dönemine göre yaklaşık yüz-
de 65 artışla 42 milyar dolar tutarın-
da hizmet ihracatı gerçekleştirilmiştir. 
Bu dönemde yaklaşık 20 milyar do-
lar tutarında hizmet ticareti fazlası 
sağlanmıştır. Yine bu dönemde, hiz-
met ihracatı sektörleri arasında bir 
önceki yılın aynı dönemine göre; taşı-
macılık hizmetleri yüzde 57 artmıştır.

Bu veriler ışığında lojistik sektörü-
nün mevcut krizden çok da fazla etki-
lenmediğini söyleyebiliriz. Ancak dün-
yada ciddi bir ekonomik krizin şiddetini 
artırarak sürdürdüğünü de görebi-
liyoruz. Global ekonomik durum, si-
yasi krizler, savaşlar ve kısıtlamalar 
geleceğin öngörülmesini zorlaştırsa 
da navlun fiyatlarının kısa-orta va-
dede artması beklenmiyor. Sektörel 
nedenler dışında global enflasyon ve 
faiz verileri, siyasal krizler ve enerji 

krizi artık dünyada her sektörü ya-
kından ilgilendiren ve takip edilmesi 
gereken göstergeler olarak öne çı-
kıyor. Mevcut küresel belirsizlik or-
tamında gündemin dinamik ve doğ-
ru şekilde takip edilebilmesi yapıla-
cak ufak bir öngörü için bile büyük 
önem taşıyor.

Faiz artırımları nedeniyle gelişmek-
te olan ülkelerde ciddi bir alım gücü 
düşüşü gözlemleyebiliyoruz. Yine Rus-
ya savaşı ve enerji krizi özellikle Av-
rupa halklarını tedirgin ederek har-
camaların kısılmasına neden oluyor. 
Enerji krizi ve güvensizlik nedeniyle 
Avrupa hane halkının harcamaları-
nın, dolayısıyla ihracatının ciddi an-
lamda azalacağı öngörülüyor. Uzun 
yıllardır büyüme ve artan ekonomik 
değerlere alışkın olan dünya ekono-
misi durgunluk ve küçülme gibi kav-
ramlar ile tanışıyor, henüz tanışma-
yanlar da gelen fırtınayı hissediyor. 
Dünyada dev taşımacılık şirketleri-
nin değerlerinde ciddi anlamda dü-
şüşler yaşanıyor. Bu şirketler karla-
rında yarı yarıya azalma olacağını 
öngörerek gelecek planlarını ve ya-
tırımlarını gerçekleştiriyorlar. Ülke-
mizdeki lojistik firmalarının da buna 
göre tedbirler almasında fayda ola-
cağını düşünüyoruz. Ciddi bir finan-
sal yönetim modeli oluşturmak ve 
kontrolsüz yatırım yapmamak ge-
rektiğini söyleyebiliriz. 

UTİKAD olarak bu süreçte sektö-
rümüzün mücadele ettiği zorlukları 
kendimiz de tecrübe ettiğimiz için bili-
yoruz. Bu zorluklarla mücadele eder-
ken sektörümüzün önündeki fırsat-
ların da değerlendirilmesi için me-
sai harcıyoruz. Bir yanda dijitalleşme 
projemizi adım adım şekillendirir-
ken diğer yandan ülkemizin tran-
sit ticarette nasıl kilit nokta olabile-
ceğini her platformda anlatıyoruz.

2023’TE LOJİSTİK SEKTÖRÜ İÇİN 
FİNANSAL PLANLAMA ŞART

Lojistik sektörünün mevcut krizden çok da fazla etkilenmediğini 
söyleyebiliriz. Ancak dünyada ciddi bir ekonomik krizin şiddetini 
artırarak sürdürdüğünü de görebiliyoruz. Mevcut küresel belirsizlik 
ortamında gündemin dinamik ve doğru şekilde takip edilebilmesi 
yapılacak ufak bir öngörü için bile büyük önem taşıyor.
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DGC Lojistik Yönetim Kurulu Başka-
nı Onur Gökçe Doğaç, 2018 yı-

lında hizmetlerine başladıklarını söyleyerek, 
temkinli büyüyen ve sadece depolama hiz-
meti veren bir şirket olduklarını ifade etti. 
Kurulduklarından bugüne müşterilerine ol-
dukça verimli operasyonlar sunduklarını 
ve sunmaya devam ettiklerini bildiren Onur 
Gökçe Doğaç, “DGC Lojistik, bugüne kadar 
Türkiye’de özellikle depo verimliliğini artı-
rıcı raf, makine ve yazılım yatırımları yap-
tı. 2022 yılında Türkiye pazarında peraken-
denin yanı sıra, otomotiv, elektronik gibi di-
ğer sektörler ile de çalışmaya başladık, buna 
ek olarak Kazakistan’da depo operasyonla-
rı yapıyoruz. 2023 yılı içerisinde de amacı-
mız yurtdışı operasyonlarımızı büyütmek, 
Gürcistan ve Azerbaycan’da depolama ve 
dağıtım hizmeti vermek” dedi. 

DGC Lojistik’in taşımacılık alanında öz-
mal araçlar ile faaliyetlerinin olmadığı bil-
gisini veren Onur Gökçe Doğaç, “Birçok nak-
liye firmaları ile özel anlaşmalar eşliğinde 
Marmara Bölgesi’nde dökme ve paletli taşı-
macılık hizmetleri veriyoruz. E-Ticaret ope-
rasyonlarımızda ise diğer lojistik firmaları 
gibi kargo firmaları ile sistem entegrasyon-
ları eşliğinde tüm Türkiye’ye gönderilerimi-
zi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“CIS COĞRAFYASINDA 
KUVVETLİ BİR TÜRK MARKASI 
OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”
Onur Gökçe Doğaç, 2023 yılı hedefleri hak-
kında şunları söyledi: “Cumhuriyetimiz’in 100. 
yılında, her zaman olduğu gibi Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün izinde, çalışkan ve dinamik 
bir Türk şirketi olarak yurtdışında operas-
yonlarımızı daha da geliştirip, özellikle CIS 
coğrafyasında kuvvetli bir Türk markası ol-
mak için çalışacağız. 2023 yılında Gürcistan 
ve Azerbaycan’da depo hizmetlerini başla-
tacağız. DGC Lojistik’in özellikle CIS gibi zor 
bir bölgede bulunmasının amacı bu coğraf-
yada hızla büyüyen Türk firmalarına, lojistik 
alanında güvenebileceği bir partner olmak.”

Onur Gökçe Doğaç, sözlerini şöyle nokta-
ladı: “Depo yönetimi her zaman tedarik zin-
cirinin önemli bir halkası oldu. Pandemi ile 
birlikte, minimum stok, maksimum perfor-
manslı tedarik modeli bozulunca artık depo 
yönetimleri çok daha önemli hale geldi. Do-
layısıyla depolarda müşteri envanterini ka-
yıp-hasar vermeden, doğru performans ile 
yönetmek, müşteriye depoda envanterinin 
nasıl yönetildiğine dair doğru raporlamalar 
vermek gerekmektedir. Ürünlerin müşteri 
adına tedarikçilerden teslim alınması, giriş-
lerinin doğru şekilde yapılması bir deponun 
hayatının düzgün devam edebilmesinin en 
büyük şartı. Sonrasında depo içinde verim-
lilik hesapları ile işletme fonksiyonunu ger-
çekleştirmek ve son dönemde popülaritesi 
artan hızlı ve zamanında sevkiyatları sağ-
lamak, müşterilerin diğer önemli beklenti-
leri. Fakat bize göre daha önemli nokta ise 
ölçümleme ve iyileştirme çalışmaları. Aksi 
takdirde sürdürülebilirlik çok kısa dönem-
lerde dahi sağlanamıyor.”

DGC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Onur Gökçe Doğaç, “DGC Lojistik’in özellikle CIS gibi zor bir bölgede 
bulunmasının amacı bu coğrafyada hızla büyüyen Türk firmalarına, lojistik alanında güvenebileceği bir partner 

olmak. 2023 yılında Gürcistan ve Azerbaycan’da depo hizmetlerini başlatacağız” dedi. 

“2023’TE GÜRCİSTAN VE AZERBAYCAN’DA 
DEPO HİZMETLERİMİZİ BAŞLATACAĞIZ”

DGC LOJİSTİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ONUR GÖKÇE DOĞAÇ:

LOJİSTİK | DGC LOJİSTİK

ONUR GÖKÇE DOĞAÇ: “Birçok nakliye firmaları ile özel 
anlaşmalar eşliğinde Marmara Bölgesi’nde dökme 
ve paletli taşımacılık hizmetleri veriyoruz. E-Ticaret 
operasyonlarımızda ise diğer lojistik firmaları gibi 
kargo firmaları ile sistem entegrasyonları eşliğinde tüm 
Türkiye’ye gönderilerimizi gerçekleştiriyoruz.”



SGS.COM.TR/TRANSITNET

SGS TransitNet Transit Sistemi 
Destek Hizmetleri A.Ş.
Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95  
İş İstanbul Plaza Güneşli Bağcılar - İstanbul
t +90 212 368 40 20  
f +90 212 224 78 96
e transitnet.turkey@sgs.com

• Türkiye  

• Bulgaristan  

• Romanya  

• Macaristan  

• Polonya  

• Litvanya  

• Belarus  

• Almanya  

• Hollanda  

• Birleşik Krallık  

• İtalya  

• Fransa  

• İspanya  

• Hırvatistan  

• Sırbistan  

• Makedonya  

• Slovenya  

• Slovakya  

• İsviçre  

• Letonya  

• Yunanistan  

• İrlanda  

• Belçika

140 yıllık geçmişe, dünya genelinde yapılanmış 2.600 ofis ve 93.000’den fazla çalışana sahip olan SGS 
Grubu’nun üyesi olan SGS TransitNet, 22 anlaşmalı partneri ile müşterilerine 7/24 hizmet vermektedir. 
Taşımacılık sektörünün en büyük firmalarının uzun yıllardır tercih ettiği SGS TransitNet’in hizmet kalitesi 
ISO 9001:2015 ve ISO 27001:2013 belgeleri ile de tescil edilmiştir. Taşımacılardan bağımsız yapısıyla 
tüm verilerinizin özenle korunduğu SGS TransitNet platformu üzerinden 2019 yılında 397.000, 2020 
yılında ise 361.000 araç için beyanname açılmıştır ve bu sayı her gün artmaktadır.  

SGS TransitNet müşterileri, aşağıda yer alan 23 ülkenin gümrük sistemine herhangi bir aracı kuruma 
ihtiyaç duymaksızın direkt olarak beyanname sunabilmektedir.

Gümrükler, limanlar 
ve ötesinde kargonuzu 
hızlandırmanın en hızlı 
ve ucuz yolu



www.ekovitrin.com   •   Aralık 202264

SGS TransitNet Genel Müdürü Mine Kaya, 
2022 yılını 124 milyon TL ciro ile kapatma-
yı hedeflediklerini söyledi. Bu rakamın 2021 
yılına göre yüzde 73’lük bir artış anlamına 
geldiğine işaret eden Mine Kaya, “2022 yılı 
sonunda yıllık toplam 500 bin civarında be-
yanname sunmuş olmayı bekliyoruz. Uluslar 
arası taşımalar içerisindeki pazar payımızın 
yüzde 46 dolaylarında olduğunu düşünüyo-
ruz” dedi. Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya’ya 
karşı uygulanan yaptırımlar nedeniyle, SGS 

yönetimi tarafından TransitNet faaliyetleri 
Rusya’da askıya alındığı için 25 ülke hedef-
lerini 2022 yılında tutturamadıklarını belir-
ten Mine Kaya, 2023 yılında çalışmalarına 
devam edeceklerini ifade etti. 

“İZİNLİ GÖNDERİCİ 
BAŞVURUSUNDA BULUNDUK”
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak tedarik 
zinciri konusundaki artan beklentileri karşı-
layabilmek ve taşımacılık sektörüne yönelik 

çalışmaları daha da ileriye götürmeyi he-
def alarak Avrupa’da birçok ülkede sahip 
olduğu ‘İzinli Gönderici’ yetkisine Türkiye’de 
de sahip olabilmek adına Ticaret Bakanlığı 
Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne, ‘İzinli Gön-
derici’ başvurusunda bulundukları bilgisini 
veren Mine Kaya, “Başvuru sürecinin olum-
lu sonuçlanmasına müteakip ilgili yetkinin 
alınması durumunda, gümrük idarelerinde 
gerçekleşecek işlemler kendi tesisimizde 
gerçekleştirilecek. Transit beyannameleri 

SGS TransitNet Genel Müdürü Mine Kaya, “2022 yılında yüzde 73’lük bir büyüme sağladık. 2022 yılı 
sonunda yıllık toplam 500 bin civarında beyanname sunmuş olmayı hedefliyoruz” dedi. 

“2022 YILINDA YÜZDE 73 
ORANINDA BÜYÜME SAĞLADIK”

SGS TRANSİTNET GENEL MÜDÜRÜ MİNE KAYA:

LOJİSTİK | SGS TRANSİTNET
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kendi tesisimizden başlatılarak müşterile-
rimizin maliyetlerinde ve sevkiyatlarında-
ki gecikmelerde ciddi azalmanın yanı sıra 
gümrük idarelerinin iş yükünün hafifleme-
sine, gümrüklerdeki eşya hareketlerinin ve 
araç sevkiyatlarının hızlandırılmasına, yığıl-
maların önlenmesine ve gümrük idareleri-
nin riskli sevkiyatlara daha çok odaklana-
bilmesine katkı sağlayacağız” diye konuştu.

“24 ÜLKEDE ASIL SORUMLUYUZ”
SGS TransitNet olarak Türkiye, Bulgaristan, 
Romanya, Macaristan, Polonya, Litvanya,  
Belarus, Almanya, Hollanda, Birleşik  
Krallık, İtalya, Fransa, İspanya, Hırvatistan,  
Sırbistan, Makedonya, Slovenya,  
Slovakya, İsviçre, Letonya, Estonya, Yunanistan,  
İrlanda ve Belçika olmak üzere toplam 
24 ülkede asıl sorumlu sıfatıyla hizmet 
verdiklerine dikkat çeken Mine Kaya,  
“SGS TransitNet’i kullanarak bu ülkelerdeki 
herhangi bir hareket noktasından, tüm NCTS 
Ortak Transit ülkelerine yönelik T1/T2/TR/
BY beyannamesi oluşturabilirsiniz. Bunun-
la birlikte Almanya, Fransa ve Birleşik Kral-
lık’ta izinli gönderici yetkimiz; Hollanda, Bel-
çika, İspanya, Polonya ve İrlanda’da YYS ve 
İzinli Gönderici yetkimize istinaden bu ülke-
lerdeki gümrüklere 7/24 beyan sunma yet-
kisine sahibiz” şeklinde konuştu.

“SOSYAL SORUMLULUK 
PROJELERİNE İMZA ATIYORUZ”
Sosyal sorumluluk projelerinden de bahse-
den Mine Kaya, “SGS olarak sürdürülebilir-
lik maskotumuz LESS’in daha iyi bir dünya 
için bize tavsiye ettiği gerekliliklere uyuyor, 
projelere imza atıyoruz. Bu gereklilikler ya-
şadığımız ve çalıştığımız çevrede enerji ta-
sarrufu, doğal kaynakları koruyan ve sıfır 
atık fikrini, geri dönüşüm projelerini kap-
sayan, çeşitliliği benimseyen, teşvik eden ve 
insan haklarına saygı gösteren bir farkın-
dalık projesi. SGS’deki herkesin eylemleri, 
kuruluşumuz genelinde ve ötesinde sürdü-
rülebilirliği teşvik etmek için esas” açıkla-
masını yaptı. 

“BAŞARIMIN SIRRI; ÇOK 
ÇALIŞMAK VE KENDİNİ 
GELİŞTİRMEK”
Mine Kaya, başarısının sırrını ise şöyle özet-
ledi: “Öncelikle çok çalışmak ama bir yan-
dan da sürekli kendini geliştirmek diyebili-
riz. Her an, her gelişmeyi takip etmeli, bilgi-
nize eklemeler yapmalısınız. Dolayısıyla genç 
girişimciler mutlaka kendilerini de geliştir-
mek zorundalar. Dünya, ihtiyaçlar günden 
güne değişiyor ve buna ayak uydurmak en 
önemli faktör.”

“PANDEMİ SÜRECİNDEN 
HİÇ ETKİLENMEDİK”
SGS TransitNet olarak Türkiye henüz Or-
tak Transit’e taraf olmadan çok çok önce 
2006 yılında elektronik ortamda uzaktan 
kendi ofisinden transit beyanname sun-
ma hizmetini Türkiye’de ilk başlatan firma 
olarak, verdikleri hizmetin doğası gereği 
pandemi sürecinden hiç etkilenmedikle-
rini kaydeden Mine Kaya, “Pandemi süre-
cinde hizmetlerimizi hiçbir kesinti ve ak-
sama olmadan uzaktan çalışma yöntemi 
ile devam ettirdik. Müşterilerimiz de uzak-
tan beyan sunmanın ne kadar önemli ol-
duğunu yaşayarak öğrenmiş oldular. Ay-
rıca İzinli Gönderici/YYS olduğumuz ülke-
lerde gümrük idarelerine hiç uğramadan 
7/24 beyan sunma kabiliyetimiz sayesinde 

müşterilerimizi ve şoförlerini sosyal temas-
tan uzak tuttuk ve taşımalarını hiçbir ak-
sama olmadan devam ettirmelerini sağ-
ladık” dedi.

“LOGITRANS’A KATILIM 
ORANINDAN ÇOK MEMNUNUM”
Mine Kaya, Logitrans Fuarı ile ilgili de şun-
ları söyledi: “Açıkçası bu sene fuara olan ka-
tılımdan çok memnun oldum. Ancak halen 
özellikle taşımacılar için müşteri olabile-
cek kesimin katılımının artırılması yönün-
de çalışmalar yapmak gerektiğini düşünü-
yorum. Böylece çok daha etkin ve geniş katı-
lımlı olabilecek, daha çok taşımacı fuara ilgi 
duyabilecek. Yeni yer çok güzel olmuş. Daha 
derli toplu ve düzenli. Ancak tek sorun, fua-
rın bitiş saatindeki ve gidiş-gelişteki trafik.”

MİNE KAYA: “Pandemi sürecinde 
hizmetlerimizi hiçbir kesinti ve aksama 
olmadan uzaktan çalışma yöntemi ile 
devam ettirdik. Müşterilerimiz de uzaktan 
beyan sunmanın ne kadar önemli olduğunu 
yaşayarak öğrenmiş oldular. Ayrıca İzinli 
Gönderici/YYS olduğumuz ülkelerde gümrük 
idarelerine hiç uğramadan 7/24 beyan 
sunma kabiliyetimiz sayesinde müşterilerimizi 
ve şoförlerini sosyal temastan uzak tuttuk ve 
taşımalarını hiçbir aksama olmadan devam 
ettirmelerini sağladık.”
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T ürkiye pazarında ağır hizmet tipi 
ve tamamen elektrikli dört yeni 
kamyon modelinin satışına baş-
layacak olan Volvo Trucks, kara-

yolu ağır yük taşımacılığında elektrikli araç-
lara geçişi hızlandırmayı hedefliyor. Tüketi-
cilerin karbonsuzlaştırma ve daha çevreci 
nakliye seçeneklerini tercih etmeleri ve ik-
lim hedeflerini dikkate alan Volvo Trucks, 
satışa sunduğu dört yeni elektrikli kamyon 
modeliyle Türkiye yollarındaki dönüşümün 
öncüsü olmayı amaçlıyor. 

ELEKTRİK KAMYON DÖNÜŞÜMÜNE 
VOLVO TRUCKS İMZASI
Toplantıda konuşan Temsa İş Makinaları 
Kamyon Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Di-
rektörü Kıvanç Kızılkaya, Volvo Trucks ola-
rak taşımacılık sektörünün şimdiye kadarki 
en büyük dönüşümüne öncülük etmenin gu-
rurunu yaşadıklarını söyledi. Elektrikli kam-
yon modelleriyle gerçekleşecek büyük dö-
nüşümün hem taşımacılık sektörüne hem 
de topluma fayda sağlayacağından emin ol-
duklarını söyleyen Kıvanç Kızılkaya, 2017 yı-
lından beri satış ve satış sonrası hizmetler-
de gerçekleştirilen yatırımlardan bahsede-
rek, “Tüm Türkiye’de yetkili satıcı ve servis 
ağımızı genişleterek sektördeki gücümüzü 
gün geçtikçe artırıyoruz. Genişleyen ağımız 
ve işimizdeki uzmanlığımızla müşterileri-
mizin çözüm ortağı olmak, ihtiyaçlarınıza 
özel hizmetler sunmak ve taşımacılık sek-
törüne değer katmak için çalışıyoruz” dedi.

Kızılkaya sözlerini, “Volvo Trucks olarak 
insan hayatına verdiğimiz değerle tanınan 
bir markayız. Son yarım asırda bu değer-
li vizyona çevreyi de dahil ederek; hem ik-
lim hem doğal kaynaklar hem de insanlık 
için sürdürülebilir teknolojiler geliştirme-
ye odaklandık. Gelecek için belirlediğimiz 
hedef ise ‘Sıfır Emisyon’. 2040 yılına ulaş-
tığımızda Volvo Trucks markasını taşıyan 
tüm araçların yollarda sıfır emisyonla ha-
reket etmesini öngörüyoruz. Bizi bu sürdü-
rülebilirlik hedefimize taşıyacak en önemli 

adım elektromobilite olacak” diye sürdürdü.
Türkiye pazarında satışa sunulacak dört 

farklı elektrikli Volvo kamyon modeli bulu-
nuyor. Volvo FH Electric, şehirler arası taşı-
macılık için geliştirilen sessiz ve sıfır emis-
yona sahip bir ağır yük kamyonu. Bu tam 
elektrikli kamyon, 35. yaşını kutlayan FH 
modelinin gelecekteki temsilcisi olarak gö-
rülüyor. Volvo FM Electric, işlevselliği, geniş 
görüş açısı ve manevra kabiliyeti ile bölge-
sel taşımacılık ve şehir içi taşımacılık için 
çevreci, sessiz ve ekonomik bir çözüm su-
nuyor. Volvo FMX Electric, kentsel inşaat 
projeleri için sıfır emisyona sahip, sessiz 
ama çok güçlü ve sağlam bir iş kamyonu 
olarak hizmet veriyor. Volvo FL/FE Electric 
modelleri ise esneklik, güvenlik ve manev-
ra kabiliyeti gerektiren şehir içi taşımacı-
lık ihtiyaçlarına ekonomik, güvenli ve çev-
reci çözümler sunuyor.

ELEKTRİKLİ KAMYONDA DA 
VOLVO TRUCKS EN ÖNDE
Toplantıda, yakın dönemde kamyon taşıma-
cılığında elektrikli araçlara geçilmesi konu-
sunda büyük bir potansiyel olduğunu be-
lirten Volvo Trucks Uluslararası Elektrik-
li Kamyon Segment Geliştirme Direktörü 
René Müller, elektrikli kamyonların 2030 
yılına kadar satışlarının yarısını oluştur-
masını hedeflediklerini ileterek, “Bu yıl iti-
barıyla üretimde olan toplam altı elektrik-
li kamyon modeliyle Volvo Trucks, küresel 
kamyon endüstrisinde şehir içi dağıtımdan 
kamuya, inşaat araçlarından bölgesel nakli-
yeye kadar tüm segmentleri kapsayan eşsiz 
bir elektrikli ürün yelpazesine sahip. Küre-
sel bayi ağımız ve servislerimiz aracılığıyla 
sunduğumuz bu eksiksiz elektrikli taşıma-
cılık çözümleri, müşterilerimizin başarıla-
rı açısından da hayati bir role sahip” açık-
lamasında bulundu.

Günümüz itibarıyla Volvo Trucks, seri 
üretimdeki altı farklı modelle sektördeki 
en geniş elektrikli kamyon ailesine sahip 
bulunuyor.

Volvo Trucks, karayolu 
taşımacılığının geleceğine imza 

atacak elektrikli kamyon ailesinin 
Türkiye lansmanını gerçekleştirdi.

VOLVO TRUCKS, TÜRKİYE’DE ELEKTRİKLİ 
KAMYON DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞLATIYOR

Volvo Trucks, elektrikli kamyon ailesinin Türkiye 
tanıtımını yaptı. Türkiye lansmanına Volvo 

Trucks Uluslararası Elektrikli Kamyon Segment 
Geliştirme Direktörü René Müller ve Temsa 

İş Makinaları Kamyon Satış ve Satış Sonrası 
Hizmetler Direktörü Kıvanç Kızılkaya katıldı. 

Volvo Trucks Uluslararası Elektrikli Kamyon Segment 
Geliştirme Direktörü René Müller, Temsa İş Makinaları 

Kamyon Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Kıvanç 
Kızılkaya ile birlikte.

LOJİSTİK | VOLVO TRUCKS
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L ogitrans Lojistik Rusya İş Geliştirme 
Müdürü Atilla Burak Tunç, Rusya 
ve Türki Cumhuriyetler hattında 
Türkiye pazarında lider bir firma 

olduklarını söyledi. Sahip oldukları 500’den 
fazla araçla ciddi anlamda büyük bir alt-
yapıyla hizmet verdiklerini belirten Atilla 
Burak Tunç, “Toplam 12 ülkedeyiz, 18 tane 
ofisimiz var. Büyük bir lojistik şirketiyiz. En 
büyük avantajımız, dev olmamıza rağmen 
hantal değiliz, çok hızlı kararlar alabiliyoruz, 

çok hızlı bir şekilde günün gereksinimleri-
ne göre organize olup, yatırım yapabiliyo-
ruz. Herhangi bir konuda sabit fikirli deği-
liz, lojistikte bu çok önemli, tüm alternatifleri 
değerlendirmeye her zaman hazırız, bu da 
bizim en büyük avantajımız” dedi.

“INTERMODAL TAŞIMACILIK 
ZARARA UĞRADI”
2022’nin Rusya coğrafyası için bir kırılma 
yılı olduğunu kaydeden Atilla Burak Tunç, 

“Çünkü 2022 yılının Şubat ayında beklen-
medik bir şekilde Rusya tarafından Ukray-
na’ya bir müdahale ile karşılaştık. Bundan 
dolayı zaten Kırım’la birlikte Rusya’ya karşı 
oluşmuş olan ambargolar katlanarak daha 
da arttı. Hemen hemen tüm dünya ticare-
tinden Rusya soyutlanmış oldu. Rusya Fe-
derasyonu’na bizim kendi özmalımızı kul-
lanarak oluşturmuş olduğumuz transit Uk-
rayna ticareti, bu yüzden tamamen durdu. 
Ro-Ro taşımacılığı ile dorselerimizi Ukrayna 

Logitrans Lojistik Rusya İş Geliştirme Müdürü Atilla Burak Tunç, “Genç ve dinamik bir şirketiz. Toplam 12 
ülkede, 18 tane ofise sahibiz. Ciddi yatırım ve atılım planlarımız var, sefer sayılarımızı ve ciromuzu artırmak 

istiyoruz. Rusya ve Türki Cumhuriyetler hattında Türkiye pazarında lider bir firmayız” dedi.

“12 ÜLKEDE 18 ADET OFİSLE HİZMET 
VERMEYE DEVAM EDİYORUZ”

LOGITRANS LOJISTIK RUSYA IŞ GELIŞTIRME MÜDÜRÜ ATILLA BURAK TUNÇ:

LOJİSTİK | LOGİTRANS

ATİLLA BURAK TUNÇ: “Yaşadığımız pandemi dönemi, bize dışımızda gelişen olaylara da adapte olma gereksinimini 
öğretti. 2023 için biz çok daha elastik çözümler sunmaya çalışıyoruz. Rusya’dan transit geçen yükler tüm Orta Asya 
coğrafyasına dağılıyor. Bizim Kazakistan ve Özbekistan’da ofislerimiz var, orada çok ciddi bir potansiyele sahibiz.”
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limanı olan Odessa’ya getirip, Odessa’dan 
Rusya Federasyonu ve Türk coğrafyasına 
dağıtmayı amaçlıyorduk. Kerç Boğazı, Rus-
ya-Ukrayna savaşından dolayı kullanılamaz 
hale geldiği için ne yazık ki çok büyük bir 
sekteye uğradık. Bunun yanı sıra deniz ta-
şımacılığı ile ilgili bütün global büyük gemi 
armatörleri, Rusya Federasyonu’na servisi-
ni kestiği için intermodal taşımacılık da çok 
büyük zarara uğradı” diye konuştu.

“KONTEYNERDE ALTERNATİF 
HAT OLUŞTURDUK”
Atilla Burak Tunç, bu sebeplerden dolayı he-
defledikleri sefer sayılarını yakalayamadık-
larını fakat bekledikleri cironun üstünde ol-
duklarını ifade etti. Masrafların artmasından 
dolayı tüm fiyatların yukarı çıktığını dolayı-
sıyla cironun da yükseldiğini kaydeden Atil-
la Burak Tunç, “Sınır kapılarının kapanması 
ve taşıma modellerinin azalmasından ötü-
rü ayda bir buçuk sefer yapabildiğimiz bir 
hatta şu anda ayda bir sefer ya da ayda ya-
rım sefer yapabiliyoruz. Transit süreler çok 
uzadı, o yüzden navlunlar da bazı destinas-
yonlarda 3 katına kadar arttı. Şu anda kon-
teyner taşımacılığı yapılıyor. Onun dışında 
Ro-Ro taşımacılığı gerçekleştiriliyor. Geçmiş 
dönemde Kerç’te yaşanan bir terör saldırı-
sından dolayı Kırım Köprüsü ve Kerç Boğa-
zı’nı şu an Rusya kapatmış durumda, o yüz-
den Ro-Ro gemileri Kerç’ten geçip Port Kaf-
kas’a ulaşamıyor, Doris Limanı’nın Ro-Ro’ya 
açılması mevzubahis, fakat şu anda Türk 

limanlarında ciddi TIR sıraları oluşmuş du-
rumda. Gürcistan, Gümrük Birliği’nde olma-
masına rağmen Avrupa’nın uyguladığı bir 
takım ambargolara dahil olup Avrupa mal-
larının transit geçişine izin vermiyor ve bu 
yüzden de bir takım malları kontrole alıyor, 
bu yüzden Gürcistan üstü geçişler çok sı-
kıntılı. Biz buna alternatif olarak konteyner 
taşımacılığı ile aynı zamanda İran, İran üs-
tünden Azerbaycan,  Azerbaycan’dan Rusya 
şeklinde bir taşıma modeli oluşturduk. Fa-
kat şu anda gerçekten tüm kapılar çok yo-
ğun ve tüm taşımacılık hizmetleri zorlukla 
sağlanabiliyor” şeklinde konuştu.

“GENÇ VE DİNAMİK 
BİR ŞİRKETİZ”
Logistrans Lojistik olarak genç ve dinamik 
bir şirket olduklarının altını çizen Atilla Bu-
rak Tunç, “Biz hep şuna inanıyoruz, eğer ye-
rinizde durursanız, düşersiniz. Bisiklete bin-
mek gibi devamlı daha ileriye ve hızlı bir şe-
kilde gitmeye çalışmak lazım. Ciddi yatırım 
ve atılım planlarımız var, tabii ki sefer sayı-
larımızı yükseltmek, ciromuzu artırmak is-
tiyoruz. Yaşadığımız pandemi dönemi, bize 
dışımızda gelişen olaylara da adapte olma 
gereksinimini öğretti. 2023 için biz çok daha 
elastik çözümler sunmaya çalışıyoruz. Rus-
ya’dan transit geçen yükler tüm Orta Asya 
coğrafyasına dağılıyor. Bizim Kazakistan ve 
Özbekistan’da ofislerimiz var, orada çok ciddi 
bir potansiyele sahibiz. Projelerimize gelince; 
daha kuvvetli ve daha düzenli bir demiryolu 

taşımacılığı yapmak, bu hatta eğer gerekiyor-
sa birtakım vagon platformları kiralamak, 
hatta lokomotif kiralamak, işletmek, onun dı-
şında demiryolunu çok daha aktif kullanmak 
istiyoruz. Novorossiysk Limanı’nda duruma 
göre daha evvelden de projemiz vardı, belki 
bir ofis açıp, orada daha fazla aktif bir şekil-
de gelen araçları ve konteynerleri elleçleyip, 
yurt dışına dağıtımını yapmak, aynı zamanda 
yine daha aktif bir şekilde hava taşımacılığını 
kullanmak gerekirse komple uçak kaldırıp, 
uçağı farklı yüklerle, konsolide yüklerle dol-
durup taşımak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

“LOGITRANS FUARI’NA 
İLGİ ÇOK YOĞUN”
Atilla Burak Tunç, Logitrans Fuarı hakkın-
da da şunları söyledi: “Genel olarak tabii ki 
lojistik fuarları, her zaman lojistikçilerin bir-
birlerini göstermeleri,  birbirlerine biz de 
buradayız demeleri şeklinde geçer. Hemen 
hemen herhalde her sektörde bu böyle, ni-
hai müşteriye ulaşmak bu tip fuar organi-
zasyonlarında ana hedef değil, ama stan-
dımıza çok fazla müşteri geldi. Özellikle bu 
seneki Logitrans’ın yoğun geçmesinin en 
büyük sebebi Rusya. Zaten bu yüzden biz 
de Rusya’dan buraya geldik, çünkü Türki-
ye, gerçekten şu anda bir hat istasyonu şek-
linde. Ülkeler, Türkiye üstünden mal taşıyor. 
Bu durum, bizim ülkemiz için de şirketimiz 
için de çok büyük bir avantaj, o yüzden ben 
bu sene fuarın daha verimli geçtiğini dü-
şünüyorum.” 

Logitrans Lojistik Rusya İş Geliştirme Müdürü 
Atilla Burak Tunç, arkadaşımız Harun Reşit Tığlı ile
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N akilnat.com Kurucusu ve Sahibi 
Mehmet Meydan, Türkiye’de lo-
jistik sektörüne olan talebin 2022 
yılı itibariyle arttığını söyleyerek, 

“Bir çok uzman tarafından yapılan açıkla-
mada; 2022 yılında sektörde yüzde 7’lik bü-
yüme bekleniyor. Türkiye, son yıllarda de-
ğişen ve gelişen teknoloji hamleleri ile ya-
şanan dijital dönüşüm projeleri ile birlikte 
yeni bir döneme hazırlanıyor.

Uzmanlara göre Türkiye’de lojistik sektö-
rüne olan talebin 2022’de artması bekleni-
yor. Özellikle son yıllarda yaşanan dijital dö-
nüşüm projeleri ile birlikte yeni bir döneme 

hazırlanan Türkiye’nin, gerek bulunduğu jeo-
politik konum gerekse, sektöre duyulan yük-
sek oranda talep artışı nedeniyle ileride bir 
lojistik devi olabileceğine işaret ediliyor” dedi. 

LOJİSTİK SEKTÖRÜ 
ÖNEM KAZANIYOR”
Mehmet Meydan, sözlerine şöyle devam etti: 
“Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Kara-
ismailoğlu’nun da ısrarla konuşmalarında yer 
verdiği, ‘lojistik sektörünün’ 2022 yılı ile bir-
likte çok büyük önem kazanması bekleniyor. 
Türkiye’nin coğrafi konumu göz önünde bu-
lundurulursa, Avrupa ve Asya arasında hem 

kara hem de deniz taşımacılığı açısından bü-
yük önem arz ediyor.

Bu bağlamda lojistik sektörünün gelecek 
vadetmesi taşımacılık faaliyetlerinin de ar-
tışını gösteriyor. Naklinat ile bu taşımacılık 
faaliyetlerinde, akıllardaki tüm soru işaret-
leri kaldırılarak, kaliteli hizmet anlayışı doğ-
rultusunda düzenli, hızlı, güvenilir ve hatasız 
bir şekilde hizmet sunuyor. Bütün bunlara ek 
olarak Nakilnat, tüm nakliye hizmetlerini ko-
laylıkla gerçekleştirebileceğiniz yeni nesil bir 
platform imkanı da sağlayarak, fabrikaların 
ve KOBİ’lerin büyük ölçüde rahat nefes alma-
larına destek sağlıyor.”

Nakilnat.com Kurucusu ve Sahibi Mehmet Meydan, “Türkiye’de lojistik sektörü devamlı önem kazanıyor. 
Naklinat ile lojistik sektöründe akıllardaki tüm soru işaretlerini kaldırarak, kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda 

düzenli, hızlı, güvenilir ve hatasız bir şekilde hizmet sunuyoruz” dedi. 

“DÜZENLİ, HIZLI, GÜVENİLİR VE HATASIZ 
HİZMET SUNUYORUZ”

NAKİLNAT.COM KURUCUSU VE SAHİBİ MEHMET MEYDAN:

LOJİSTİK | NAKİLNAT

MEHMET MEYDAN: “Nakilnat, tüm nakliye hizmetlerini kolaylıkla gerçekleştirebileceğiniz yeni nesil bir 
platform imkanı sağlayarak, fabrikaların ve KOBİ’lerin büyük ölçüde rahat nefes almalarına destek sağlıyor.”
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LOJİSTİK | OMSAN LOJİSTİK

T ürkiye’de lojistik sektörü medyası 
ve sivil toplum kuruluşlarının des-
teğiyle 13 yıldır verilen Atlas Lo-
jistik Ödülleri bu yılki sahiplerini 

buldu. OYAK Grubu Şirketlerinden Omsan 
Logistics, geçtiğimiz eylül ayında, Avrupa’nın 
güçlü taşımacılık firmalarından Metrans ile 
Türkiye ve Slovakya arasında kurduğu or-
tak ithalat-ihracat hattı projesiyle etkinliğin 
en önemli ödülü olan Jüri Özel Ödülü’ne la-
yık görülürken, Uluslararası Deniz Taşıması 
Firmaları Ödülü’nün de sahibi oldu. 

Omsan Logistics entegre, çevreci ve müş-
teri odaklı lojistik hizmetler sunmayı sür-
dürürken, yurt içi ve yurt dışında karayolu, 
denizyolu, havayolu, demiryolu taşımacılığı, 
serbest ve gümrüklü depo yönetimi, mikro 
dağıtım, proje taşımacılığı, ev ve ofis lojistiği, 

gümrükleme ve sigorta hizmetleri gibi bir-
çok hizmeti müşterileriyle buluşturuyor. 

45 YILA YAKIN TECRÜBEYE SAHİP
OYAK Grubu Şirketleri bünyesinde yer alan 
Omsan Logistics, 45 yıla yakın tecrübesiyle 

entegre, çevreci ve müşteri odaklı lojistik 
hizmetler sunuyor, insan odaklı dijitalleş-
me süreçlerini büyüme stratejisinin mer-
kezine koyuyor. Sektördeki köklü yapısını 
bu strateji ile birleştirerek global bir şirket 
olma vizyonu ile emin adımlarla ilerliyor. Ka-
rayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu ta-
şımacılığı, depolama ve dağıtım hizmetleri 
ve bu faaliyetlerin kombinasyonu ile multi-
modal hizmetler sunuyor.

Yurt dışında Fransa, Romanya ve Fas’ta 
bulunan şirketleri, Türkiye’de Marmara, 
Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz Böl-
ge Müdürlükleri ve farklı hizmet alanları-
na göre yatırım yaptığı uzman insan kayna-
ğıyla geniş bir coğrafyaya yayılarak global 
bir oyuncu olmak için yenilikçi uygulama-
ları hayata geçiriyor.

OMSAN LOGISTICS’E
İKİ ÖDÜL BİRDEN

OYAK Grubu Şirketlerinden Omsan Logistics, geçtiğimiz eylül ayında, Avrupa’nın güçlü taşımacılık firmalarından 
Metrans ile Türkiye ve Slovakya arasında kurduğu ortak ithalat-ihracat hattı projesiyle etkinliğin en önemli ödülü 
olan Jüri Özel Ödülü’ne layık görülürken, Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları Ödülü’nün de sahibi oldu. 

Omsan Logistics, bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ve lojistik sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer 
alan Atlas Lojistik Ödülleri’nde intermodal hizmetleri ve kurduğu yeşil lojistik hatları ile etkinliğin en 
önemli ödülü olan Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Omsan Logistics Uluslararası Deniz Taşıması 

Firmaları kategorisinde de ödül alan firmalar arasında yer aldı.
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HABER | LOJİSTİK

80 yıllık tarihiyle Türkiye’nin yerli ve milli 
kuruluşlarından Horoz Lojistik, ‘Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Grup Başkanlığı’ göre-
vini sektörde 23 yıldır tecrübe sahibi bir isim 
olan Tolga Palabıyık’a emanet etti. Tolga Pa-
labıyık, 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bö-
lümünde lisans öğrenimini tamamladıktan 
sonra 23 yıllık kariyer hayatını lojistik sek-
töründe önemli pozisyonlarda görev alarak 
sürdürdü. 1 Kasım itibarıyla Horoz Lojistik’te-
ki yeni görevine başlayan Palabıyık, Ulusla-
rarası Karayolu Taşımacılığı ve şirketin hiz-
met ağı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ulusla-
rarası Karayolu Taşımacılığı hizmetimiz ile 
Türkiye ile Avrupa, İskandinavya, Baltıklar, 

Yakın ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkeleri 
arasında karayolu köprüleri kuruyoruz. Bazı 
coğrafyalarda hizmetlerimizi kendi şubeleri-
miz üzerinden sunarken, birçok ülkede, o ül-
kenin önde gelen lojistik hizmet sağlayıcıları 
ile kurduğumuz acentelik ilişkileri ile, dünya-
nın önde gelen yüzlerce markasına, yüzler-
ce farklı şehirde, yerinde hizmet sağlama-
nın gururunu yaşıyoruz” dedi. Tolga Palabı-
yık, uluslararası karayolu nakliye hizmetleri, 
haftalık düzenli parsiyel çıkışlar, 24-48 saat-
lik express minivan hizmeti, düzenli araç ta-
kip ve bilgilendirme hizmeti, yurtdışında de-
polama, toplama ve dağıtım hizmetleri, özel 
müşteri hizmetleri, güçlü acente ağı gibi fark 
yaratan çözümler sunduklarını dile getirdi.

Tırsan, sektörün güçlü oyuncularından 
Şaheser Grup bünyesinde yer alan Nüans 
Lojistik’e 20 adetlik Tırsan Multi Ride sipa-
rişinin ilk 10 adetlik partisini teslim etti. Tır-
san’ın gerçekleştirdiği teslimat törenine, Şa-
heser Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erdi 
Çapar ve Tırsan Treyler Satış Yönetici Re-
cep Öndal Demirci katıldı.

Şaheser Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdi Çapar gerçekleştirilen teslimat töre-
ninde yaptığı konuşmada, “Firma olarak 

sektöre hızlı bir giriş yaptık, hedefimiz Av-
rupa’nın çeşitli noktalarına karayolu taşı-
macılık hizmetimizi geliştirmek. Güvenli ta-
şımacılık denilince aklımıza tek bir güve-
nilir üretici geldi, o da lider Tırsan. Bunun 
içinde filomuzu Tırsan’ın araçları ile güç-
lendirerek, müşterilerimize ihracat ve it-
halat alanında güvenli taşımacılık hizmeti 
sağlayabileceğiz. Tırsan araçları ile müşte-
rilerimizin değişen ihtiyaçlarına doğru za-
manda cevap vererek, hızlı ve sonuç odaklı 

alternatif çözümler sunacağız. Filomuza kat-
tığımız Tırsan’ın verimlilik odaklı Multi Ride 
araçları sayesinde müşterilerimize sundu-
ğumuz hizmetin kalitesini ve sektördeki re-
kabet gücümüzü sürekli artıracağız. Ayrıca, 
Tırsan araçları, uzun yollarda bize hem ya-
kıt tasarrufu sağlıyor hem de sağlamlığıyla 
bize güven veriyor. Bundan dolayı Müşteri-
lerimize kaliteli ve hızlı hizmet vermek için 
araç tercihlerinde her zaman Tırsan’ı ter-
cih edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

HOROZ LOJİSTİK’TE ÜST DÜZEY ATAMA

TIRSAN’DAN NÜANS LOJİSTİK’E 
ARAÇ TESLİMATI

Horoz Lojistik’te ‘Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Grup 
Başkanlığı’ görevine Tolga Palabıyık atandı. 

Tırsan’ın gerçekleştirdiği teslimat törenine, Şaheser Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdi Çapar ve Tırsan Treyler Satış Yönetici Recep Öndal Demirci katıldı.



Aralık 2022   •   www.ekovitrin.com 77

KIŞ MEVSİMİNDE YÜKSEK 
PERFORMANS SUNAN LASTİKLER
Michelin, kış mevsiminde hava koşullarından 
dolayı araçların ıslak, karlı ve buzlu zeminde 
daha iyi tutunmasını sağlamak için özel tekno-
lojiyle donatılmış lastikler kullanılmasını öne-
riyor. Kış sezonunda Alpin ve CrossClimate 
ürün aileleriyle sürücülere güvenlik, konfor 
ve yüksek performans sunuyor.

Michelin hafif ticari araçlar için Agilis Al-
pin ve Agilis Crossclimate, SUV’ler için Lati-
tude Alpin LA2 ve Pilot Alpin 5 SUV, perfor-
mans araçları için Pilot Alpin PA4 ve Pilot 
Alpin 5 ile yollarda olacak. Sürekli ve yo-
ğun kış koşullarının yaşandığı coğrafi özel-
liklere sahip bölgelerde MICHELIN Alpin 6, 
SUV’ların kış koşullarında güvenlik ve ha-
reket kabiliyetini arttırmak için MICHELIN 
Pilot Alpin 5 SUV ve MICHELIN Crossclima-
te 2 SUV’yi öneriyor.

CROSSCLIMATE 2
Michelin’in yeni nesil dört mevsim lastiği MIC-
HELIN CrossClimate 2, kuru ve ıslak yollarda 
frenleme performansı, enerji verimliliği ve uzun 
ömürlülük açısından yaz lastiğinin avantajları-
nı sunarken, karlı zeminde ve düşük sıcaklık-
larda yol tutuşu ve frenleme performansı açı-
sından kış performansından ödün vermiyor. 

ALPIN 6
MICHELIN Alpin 6’nın özel sırt deseni, geliş-
miş teknolojisiyle yasal sınır olan 1,6 mm’ye 
kadar, ilk günkü performansı korumasını sağ-
lıyor. Aşındıkça değişen sırt deseni sayesinde 
yasal diş derinliğine kadar tahliye alanından 
ödün vermiyor. Bu sayede lastikler, yüksek yol 
tutuşu ile mükemmel karlı zemin performan-
sında süreklilik sağlıyor.

CROSSCLIMATE 2 SUV
SUV’ler için tüm mevsim koşullarının uzmanı 

olan MICHELIN CROSSCLIMATE 2 SUV ile ilk 
kilometreden son kilometreye kadar tüm mev-
sim koşullarında kullanıcısına hareketlilik sağ-
lıyor. Dört mevsim için üretilen bu lastik; kış 
sürüşü için sertifikalı (3 PMSF işareti) ve kuru, 
ıslak veya karlı yollarda geliştirilmiş frenle-
me için MICHELIN EverGrip teknolojilerine 
sahip bulunuyor. 

PILOT ALPIN 5
Binek otomobiller için geliştirilen MICHELIN 
Pilot Alpin 5 ile kullanıcılara, ıslak ve karlı yü-
zeylerde geliştirilmiş yol tutuşu, kışın her tür-
lü yolda (kuru, ıslak ve karlı) daha düşük fren 
mesafeleri, ıslak yolda kaymaya karşı daha 
yüksek direnç sunuyor. MICHELIN Pilot Alpin 
5 ile aynı zamanda optimize edilmiş yuvarlan-
ma direnci ve başlıca rakiplerine kıyasla daha 
yüksek kilometre değerleri ile daha düşük ya-
kıt tüketimi ve en iyi uzun ömür vaat ediyor.




