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L
ojistiğin tanımına baktığımız 
zaman lojistiği, taşımacılık 
ve depolama hizmetlerinden 
ayıran iki şeyin olduğunu 

görüyoruz. Birincisi hammaddeden 
tüketime kadar olan sürecin kontrolü, 
diğeri de bilgi akışının planlanması, 
uygulanması ve kontrol edilmesidir. 
Bu da bize lojistiğin temelinde bilgi 
teknolojilerinin bulunması gereği-
ni ortaya koymaktadır. Çağımızda 
kontrol ancak verilerin on-line top-
lanabileceği bir ölçümleme sistemi 
ile başlamaktadır. Bu veriler on-line 
iletişim sistemleri ile bilgi depolama 
ünitelerine aktarılmaktadır. Verile-
rin uygun yazılımlarla işlenerek bilgi 
haline getirilmesi için bilgisayarlar 
ve yazılımlar gerekmektedir. Bu ya-
zılımlardan elde edilecek sonuçlar 
iş emri olarak çıktı haline gelmekte 
ve operasyonu yönlendirmektedir. 
İş emirleri ile yapılan işlemler, ön-
ceden planlanan işler ile karşılaş-
tırılmalı olarak yerine getirilmekte 
ve sapmalar belirlenmektedir. Bütün 
bu operasyonlar tüm süreç boyun-
ca ve kesintisiz çalışmaktadır. Bu da 
lojistik hizmet üreten 3PL kuruluş-
ların gelişmiş bir bilgi işlem alt ya-
pısına ve yazılıma sahip olmalarını 
gerektirmektedir. 

İşletmeler herhangi bir ERP altın-
da çalışırken lojistik hizmetlerinin 
kontrolü için, yapılan operasyona, 
hatta iş süreçlerine uygun yazılımlar 
gerekmektedir. Lojistik sektöründe 
öncelikle kullanılan programları şun-
lardır: Depo Yönetim Sistemleri (Wa-
rehouse Management System-WMS), 

Nakliye Yönetim Sistemleri (Transpor-
tation Management System-TMS), İleri 
Planlama Sistemleri (Advanced Plan-
ning and Scheduling-APS), Sipariş 
Sistemleri, Veri Tabanı Yönetimi ve 
Veri Sondajı Sistemleri, Elektronik 
Veri Değişimi (EDI), Mobil Araç Ta-
kip ve POS Ürün Teslim Programları. 

Bu yazılımlar hem hizmet üreten 
hem de hizmet alan kuruluşların prog-
ramları ile problemsiz şekilde çalı-
şacak yapıya veya ara yüzlere sahip 
olmalıdır. Yazılım şirketlerinin üreti-
ciler için hazırladığı envanter yöneti-
mi, nakliye planlanması programları 

gerçekte üretici kuruluşlar için ha-
zırlanmış olup gerçek anlamda lojis-
tik hizmet üreten kuruluşlar için an-
cak küçük ölçeklerdeki işlerde kulla-
nılabilmekte ve ölçekler büyüyünce 
yetersiz kalmaktadır. Bu nedenden 
dolayı temel işleri lojistik program-
lar hazırlamak olan birçok uluslara-
rası firma pazarda hizmet vermek-
tedir. Paket program hazırlamakta 
olan kuruluşlar da kendi içlerinde 
bu şirketleri satın alarak veya lojis-
tik sektöründen yöneticileri kadro-
ların alarak lojistik sektörüne olan 
ilgilerini geliştirmektedir.

Yurtdışında lojistik sektöründe ça-
lışan büyük kuruluşlar ERP’ler gibi 
kurumsal kaynakların planlanmasına 
dönük yazılımlar kullanmak yerine 
adına SCM (Supply Chain Manage-
ment) dediğimiz yazılımları kullan-
maya başlamışlardır. SCM yazılım-
ları ERP’ler gibi kaynakların plan-
lanması yanında lojistik süreçlerin 
daha iyi yönetilmesi için gereken ta-
şıma yönetimi, dağıtım merkezi yö-
netimi, araç ve ürün takip sistemleri 
gibi optimizasyonlarla birlikte çalı-
şan özel yazılımlarla güçlendirilmiş-
tir. Amaç, kaynakların planlanması 
yanında operasyonlarda optimizas-
yonun sağlanması, çözüm üretme 
kapasitesi yüksek, operasyonların 
yönetimi için karlılık ancak verim-
li algoritmalar üretebilen yazılım-
lar kullanmak SCM yazılımlarının 
temel fonksiyonudur. Hedef ERP’ler 
gibi maliyetlerin belirlenmesi ve kont-
rolünden öte, tüm sürecin tek nokta-
dan optimizasyonunu elde etmektir.

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE YAZILIMLAR 
İşletmeler herhangi bir ERP altında çalışırken lojistik 
hizmetlerinin kontrolü için, yapılan operasyona, hatta iş 
süreçlerine uygun yazılımlar gerekiyor.

ATİLLA YILDIZTEKİN

Tedarik Zinciri ve
Lojistik Yönetim Danışmanı

ANALİZ | LOJİSTİK

OTOMOTİV VE 
YEDEK PARÇA 
TAŞIMACILIĞI

LOJİSTİK 
YAZILIMLARI 

Motorlu taşıtların ve 
parçalarının üretim 
bantlarından hedef pazarlara 
nakliyesini kapsayan otomotiv 
ve yedek parça taşımacılığı, 
çok yönlü hizmetleri 
bünyesinde barındırıyor. 
Türkiye’nin ihracatında önemli 
bir paya sahip olan otomotiv 
sektörü aynı zamanda 
ciddi bir istihdam alanı 
da oluşturuyor. Otomotiv 
sektörü açısından büyük bir 
pazara sahip olan Türkiye’de 
otomotiv ve yedek parça 
taşımacılığı da ön plana 
çıkıyor. Ekovitrin, otomotiv ve 
yedek parça taşımacılığı ile 
ilgili analizlere ve firmaların 
yatırımlarına yer veriyor.

Yazılımlar, lojistik sektörünün 
yükünü önemli ölçüde 
hafifletiyor. Dosyamızda 
‘LOJİSTİK YAZILIMLARI’ 
konusu da yer alıyor.

HAZIRLAYAN

HARUN REŞİT TIĞLI
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OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ARAÇ VE 
YEDEK PARÇA LOJİSTİĞİ

Otomotiv, bundan 3-4 yıl sonra karşılaşmayı bekleyeceğimiz bir kriz 
yılına kadar gözde sektör olmaya devam edecek, hızla büyüyecek. 
Bu büyümede lojistiğin büyük katkısı olacağına inanıyorum.

GÜLŞEN YEŞİLDAĞ

Lojistik Danışmanı

LOJİSTİK | ANALİZ

Ü
lkemizde ekonomik gös-
tergelere yön veren ikin-
ci önemli sektör otomotiv 
sektörüdür. Aynı zaman-

da otomotiv, bütün dünyada her 4-5 
yılda bir olumlu veya olumsuz bü-
yük şoklar yaşayan bir sektördür. 
Bu şokların nedeni dünya ekonomi-
sinde rastladığımız belli periyotlarla 
tekrar eden değişimlerdir. Otomotiv 
sektörü beraberinde geniş bir yan 
sanayi kapasitesini, bu yan sanayiyi 
besleyen hammadde üretimini kö-
rüklemektedir. Sacından plastiğine, 
kumaşından boyasına, lastiğinden 
camına tüm sektörler otomotiv sek-
törünün gelişmesinden veya gerile-
mesinden doğrudan etkilenmekte-
dir. Otomotiv, küresel bir sektördür. 
Son 50 yılda gümrük duvarlarıyla 
korunan ulusal otomotiv üretici-
leri, ana markaların tüm dünyada 
kendi isimleri ile çalışmaları akımı-
na karşı duramamış ve üretimden 
gelen yerel hisselerini ana marka-
ya satarak milli marka özelliklerini 
bırakmışlardır. 

Son yıllarda otomotive sektörü de-
ğişim yaşamaktadır. Küresel marka-
lar artık ülkemizde kendi iç tüketi-
mimiz için araç üretmemekte, başta 
Avrupa Birliği olmak üzere tüm böl-
ge için üretim yapmakta, az sayıda 
modelle yüksek üretim adetlerine 
ulaşmaya çalışmaktadırlar. 

Ülke içi model eksikliği yurtdışın-
dan ithalatla karşılanmaktadır. Bu 
sayede bir yandan otomobil ihraç 
ederken diğer yandan da otomobil 
ithal eder hale gelmiştir ülkemiz. 

Yapılan doğrudur. Ölçekleri bü-
yüterek üretimde maliyet avantajı 
ve üretim kolaylığı sağlanmıştır. Ar-
tan üretim adetlerinin gerektirdiği 
yedek parça artık ülke içindeki yan 

sanayiden daha uygun şartlarla ve 
akışı sürekli kılacak şekilde sağla-
nabilmektedir. Birçok konuda ulus-
lararası yan sanayi üreticileri gerek 
şirket evlilikleri gerek şirket satın al-
maları ile ülkemize gelmekte ve bu-
rada yan sanayi parça üretimi yap-
maktadırlar. Kapasiteleri ekonomik 
ölçeğe uygun seçilmiş olup boş ka-
pasite ile yapılan üretim ülkemiz için 
bir ihraç kalemi haline de gelmiştir. 
İthal yüzdesi azaltılmaya ve mümkün 
olduğu kadar yerel kaynaklardan te-
min yoluna gidilmektedir. 

Daha fazla yerel üretici ile çalışma 
avantajı, beraberinde JIT sevkiyatın 

daha düzgün planlanmasına ve hatta 
parça toplamada Milk Run gibi sis-
temlerin uygulanmasını getirmiştir. 
Artık daha sık taşıma periyotlarıyla, 
daha planlı mal toplama programla-
rıyla üretim için malzeme girişi kolay, 
hızlı, ekonomik hale getirilebilmiş-
tir. Eskiden her üreticinin fabrika-
nın kapısına küçük, pahalı ve riskli 
JIT teslimleri ile malzeme taşıması 
azalmaya başlamıştır. Lojistik kuru-
luşlar bu hizmeti konsolide ederek 
üretim için gereken malzemeyi JIT 
olarak üretim yapan fabrikanın ka-
pısında değil yan sanayinin deposun-
dan almaya başlamışlardır. Inbound 
lojistik dediğimiz giriş lojistiği dene-
me de olsa, küçük çapta da olsa ül-
kemizde uygulanmaya başlamıştır. 

Araç ihracat ve ithalat rakamları-
nın artmasıyla da otomobil taşıyan 
gemiler daha büyük olarak ve daha 
sık seferlerle farklı limanlarımıza 
araç boşaltmaya ve yüklemeye baş-
lamışlardır. Bu da ihraç maliyetleri-
ni ve ithal maliyetlerini olumlu etki-
lemiştir. Araçlar günlerce stoklarda 
beklemeden programlı bir şekilde 
tüketime hızla aktarılabilmektedir. 

Otomotiv, bundan 3-4 yıl sonra kar-
şılaşmayı bekleyeceğimiz bir kriz yı-
lına kadar gözde sektör olmaya de-
vam edecektir. Hızla büyüyecektir. 
Bu büyümede lojistiğin büyük katkısı 
olacağına inanıyorum. Gerek giriş 
lojistiğinde gerek ürün lojistiğinde 
ciddi lojistik şirketleri ile yapılacak 
işbirlikleri hem üreticilere hem de 
ülkemizin yeşermeye başlayan lo-
jistik sektörüne büyük yarar sağla-
yacaktır. Üreticilerin lojistik şirket-
lere bir taşeron gözüyle bakmayıp 
birlikte çalışılarak artı değer yara-
tılabilecek stratejik iş ortakları ola-
rak bakmalarını öneriyorum.
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Moving forward since 1977

GÖZLER OTOMOBİL VE 
YEDEK PARÇA TAŞIMACILIĞINDA

Otomobillerde özellikle Türkiye’de muazzam fiyat artışlarının 
yaşandığı pandemi döneminde gözler yeniden otomobil ve yedek 
parça taşımacılığına çevrildi. 

ÖMER SAÇAR

Lojistik Eğitimcisi 

LOJİSTİK | ANALİZ

O
tomobil ve yedek parça lo-
jistiği, pandemi ile beraber 
dünya gündeminde yerini 
aldı. Covid-19, otomobillerin 

üretiminde aksaklık yaşanmasına, 
2019-2020 döneminde otomobiller-
de özellikle Türkiye’de muazzam fi-
yat artışına yol açtı. Pandemi, gözle-
rin yeniden otomobil ve yedek parça 
taşımacılığına çevrilmesini sağladı. 

Otomobil üretiminde firmalar, bir-
çok farklı tedarikçiden ürünü teda-
rik etmekte, üretim hatlarına zama-
nında besleme yapmaktadır. Aynı za-
manda çok farklı tür ve kategoride 
ürünlerin üretime sokulması gerek-
mektedir. Bu sebeple yaşanan yo-
ğun hareketlilik, sektördeki lojis-
tik süreçlerin kesintisiz bir şekilde 
yönetilmesini zorunlu kılmaktadır.

Otomotiv sektörü ile beraber, bu 
sektöre hizmet veren lojistik süreç-
ler üç ana kategoride incelenebilir:

n Üretim için hazır parça tedariği,
n Üretim sonrası tamamlanmış 

ürün lojistiği,
n Satış sonrasına yönelik yedek 

parça lojistiği,

Lojistik firmaları otomobil üretici-
lerine üretim aşamasında ve sonra-
sında sektör odaklı hizmetler sun-
maktadır. Bu noktada uluslararası 
taşımacılık, depolama ve envanter 
yönetimi, milk run ile toplama ve 
dağıtım, özel katma değerli servis-
ler, gümrükleme, sipariş sevkiyat ve 
teslimat yönetimi, JIT/JIS ile üretim 
bandını besleme gibi tüm bileşenle-
ri içeren 3. parti lojistik hizmetleriy-
le süreçlerin etkin yönetimi sağlan-
maktadır.

21. yüzyılda lojistik trendler sade-
ce geleneksel metotlarla fiziki üre-
timin yetersiz kaldığını göstermek-
tedir. Fiziksel depolama ve taşıma 
işlemleri ile beraber online sipariş 
yöntemleri, milk run uygulamaları, 
araçlarda kullanılan GPS teknolojisi 
de devreye girmektedir. Tüm süre-
cin merkezinde yer alan yazılım alt-
yapısının etkin kullanımı sayesinde 
tüm ihracat-ithalat hareketleri izle-
nebilmektedir.

ÜRETİM TRENDLERİ 
VE TÜRKİYE

Elektrikli araçların çıkması ve 

hızla yaygınlaşması sektöre yeni bir 
ivme kazandırmıştır. Ülkeler, kamu 
politikaları ile yeni üretim sürecine 
kendilerini hazırlamaktadır. Otomo-
bil üretimi dünyada batıdan doğu-
ya kayarken, ABD’li otomobil üreti-
cileri yeniden kontrolü elline alma-
ya başladı. Üretimin yeniden Avrupa 
ve ABD merkezli olacağı gündeme 
gelmektedir. 

Türkiye’nin yerli ve milli olarak 
üreteceği ilk otomobili de elektrik-
li olacak ve Gemlik’te üretilecektir. 
Üretimin Gemlik seçilmesi, limana 
sıfır noktada fabrikanın inşa edil-
mesi ve çok kısa süre içerisinde 
Gemlik-Bursa arasında demir yo-
lunun planlanması tamamen lojis-
tik süreçler ile ilgilidir. Orta planda 
yerli ve milli üretimle yüz binlerce 
yıllık üretimin olması, Gemlik’i oto-
mobil merkezi haline getirecektir. 
Bursa bölgesinde şu an 4 binin üs-
tünde otomobil ve yan sanayi şir-
keti faaliyet göstermektedir. Gem-
lik-Kocaeli-Sakarya ekseninde bin-
lerce firmanın varlığı, bölgenin yerli 
otomobil için seçilmesinin ana se-
bebi olarak görülebilir. İleriki yıllar-
da, otomobil taşımasının merkezini, 
Bursa-Gemlik-Kocaeli-Sakarya’nın 
kaptırmayacaktır.

Üretim doğu ve ya batıya kayma-
sı Türkiye için çok bir şey ifade et-
memektedir. Türkiye’nin jeopolitik 
konumu, global arenada rekabet 
üstünlüğünde ülkemize önemli bir 
avantaj sunmaktadır. Türkiye yeter 
ki, kollektif anlamda taşımacılıkta ve-
rimi, efektif depolamayı düşünsün 
ve uzun vadede lojistik master pla-
nını düzenlesin.
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ARCLOG Lojistik Genel Müdürü Fahrettin Arabacı, “Ekspres 
minivan taşımaları ile otomotiv sektöründe havayolu 

maliyetlerini düşürdük. Müşterilerimize bu hizmeti veren ilk 
firmalardan birisi olduk. Otomotivdeki terminleri ve bilgi 

akışını iyi biliyoruz, buna göre aksiyon alıyoruz. Bu nedenle 
otomotivde tercih edilen bir lojistik markası haline geldik” dedi.

B
ursa, İstanbul, Bulgaristan ve Alman-
ya’da 5 bin metrekarelik depolarda 
elleçleme ve depolama hizmeti ve-
ren ARCLOG Lojistik, araç yatırımla-

rına odaklanmış durumda. Çevreci araçlar ve 
küçük minivan ile kamyon yatırımları yapan 

firmanın otomotiv hizmet gelirleri, tüm hiz-
metleri içinde yüzde 40’lık paya sahip. ARCLOG 
Lojistik Genel Müdürü Fahrettin Arabacı, oto-
motiv ve yedek parça taşımacılığı & depoculu-
ğu alanında verdikleri hizmetleri ve pandemi 
sürecinde aldıkları tedbirleri Ekovitrin’e anlattı. 

ARCLOG Lojistik’in otomotiv ve yedek 

parça taşımacılığı & depoculuğunda ka-

pasite, yatırım ve pazar payı anlamında 

ulaştığınız büyüklüğü rakamsal verilerle 

anlatır mısınız? 2021 yılının ilk çeyreğini 

nasıl geçirdiniz?

Bursa, İzmir ve İzmit sanayilerinden haf-
talık 5 bin m3 ihracat ve aynı miktarda itha-
lat yüklemesi taşımacılık yapıyoruz. Genel-
likle Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya, 
Çek cumhuriyeti ve Polonya’ya otomotiv ve 
yedek parça aksamında karşılıklı taşımalar 
gerçekleştiriyoruz. 2021 yılı ilk çeyreğinde 
otomotiv genel olarak dalgalı bir seyir izledi. 
Bazı parçaların bulunamaması üretimleri 
durdurdu. Üretim durunca lojistik de duru-
yor. Biz ayrıca ekspres minivan taşımaları 
ile otomotiv sektöründe havayolu maliyet-
lerini yaklaşık 10 yıldır düşürerek müşteri-
lerimize bu hizmeti ilk olarak veren firma-
lardan birisi olduk. Otomotivdeki terminleri 
ve bilgi akışını iyi biliyoruz, buna göre ak-
siyon alıyoruz. Bu nedenle otomotivde ter-
cih edilen bir lojistik markası haline geldik.

“ARAÇ YATIRIMLARINA 
AĞIRLIK VERDİK”

ARCLOG Lojistik olarak, otomotiv ve ye-

dek parça taşımacılığı & depoculuğunda 

hangi hizmetleri ve yatırımları gerçekleş-

tiriyorsunuz? Otomotiv ve yedek parça ta-

şımacılığına yönelik hizmetleriniz, toplam 

hizmetlerinizle kıyaslandığında ne kadar-

lık bir orana sahip?

Bursa, İstanbul, Bulgaristan ve Almanya’da 
5 bin metrekarelik depolarda elleçleme ve 
depolama hizmeti veriyoruz. Şu anda araç 
yatırımlarını bu yıl için daha ön planda tu-
tuyoruz. Çevreci araçlar ve küçük minivan 
ile kamyon yatırımları yapıyoruz. Tüm hiz-
metlerimiz içinde yüzde 40’lık bir paya sahip 
otomotiv hizmet gelirlerimiz. İdari ve ope-
rasyon kadromuz otomotiv lojistiğinde ol-
dukça tecrübeli. Bu da müşteride karşılık 
buluyor talep geliyor.

Otomotiv ve yedek parça taşımacılığı & 

depoculuğu sektörünün genel değerlen-

dirmesini yapar mısınız? Otomotiv ve ye-

dek parça taşımacılığı & depoculuğunun 

büyüklüğü hangi boyutta? 

Yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda yur-
tiçi ve yurtdışı depolama konusunda hizmet 
veriyoruz. Bizim için önemli bir sektör. De-
polama kapasitemizin yüzde 80’i bu sektö-
re hizmet veriyor.

Pandemi süreci gerek sektörü gerekse 

firmanızı nasıl etkiledi? Pandemide hangi 

tedbirleri aldınız?

Pandemi tüm dünyada beklenmeyen bir 
süreç olarak yaklaşık bir yıldan biraz faz-
la bir dönemde hayatımıza ve sektörümüze 
girdi. İlk anda sektör ciddi durgunluğa girdi. 
4-5 ay sonra yavaş yavaş üretimler başla-
dı ve ticari araçlar grubunda daha hızlı bir 
üretim oldu. Bir ay önceye kadar bazı par-
çaların tedariğinde sorun yaşanana kadar 
bu aradaki süreç verimli geçti. 

Pandemide idari personel uzaktan çalış-
ma sürecine girdi. Şoför sayımızı vize so-
runları ve hastalık riskine karşılık yüzde 
30 artırdık. Kesintisiz hizmet vermeye ça-
lıştık. Tüm ofisler, depolar, araçlar sürek-
li dezenfekte ediliyor. Çalışan ve şoförlerin 
sürekli PCR testleri yapılıyor. Hijyen ekip-
manları dağıtılıyor.

“KAPASİTEMİZİ 
YÜZDE 20 ARTIRACAĞIZ”

Otomotiv ve yedek parça taşımacılığı & 

depoculuğu ağırlıklı olmak üzere tüm hiz-

met ve çözümlerinizde 2021 yılına yönelik 

hedeflerinizi ve yatırım planlarınızı açık-

lar mısınız?

Depo yatırımı sürecini en son Bulgaristan 
yatırımı ile tamamladık. 20 bin metrekarelik 

lojistik depo hizmeti ile devam edeceğiz bu 
sürece. Araç yatırımlarına çekici, dorse, kam-
yon ve kamyonet olarak devam ediyoruz. 
Planlanan yatırımlar ile kapasitemiz yüzde 
20 artacak. Toplam 200 araç ile sektörün 
önemli bir aktörü olmaya çalışıyoruz. Yatı-
rım sürecini 2021’in ikinci yarısındaki ge-
lişmelere göre planlamaya devam edeceğiz.

“OTOMOTİVDE TERCİH EDİLEN BİR 
LOJİSTİK MARKASI HALİNE GELDİK”

ARCLOG LOJİSTİK GENEL MÜDÜRÜ FAHRETTİN ARABACI:

ADRES: ARCLOG Lojistik, Emek Zekai Gümüşdiş Mah. Sanayi Cad. 
No: 540/1, Osmangazi-Bursa. TEL: 0 224 242 66 00

E-mail: destek@arclog.com.tr

FAHRETTİN ARABACI: “Depo yatırımı sürecini en son Bulgaristan yatırımı 
ile tamamladık. 20 bin metrekarelik lojistik depo hizmeti ile devam ede-

ceğiz bu sürece. Araç yatırımlarına çekici, dorse, kamyon ve kamyonet ola-
rak devam ediyoruz. Planlanan yatırımlar ile kapasitemiz yüzde 20 arta-
cak. Toplam 200 araç ile sektörün önemli bir aktörü olmaya çalışıyoruz.”



ADVERTORIAL | ANT LOJİSTİK

Ant Lojistik Pazarlama Müdürü Ayça Sobutay, ‘’20-25 adet TIR’la butik hizmet veren bir 
lojistik hizmet sağlayıcıdan, 190 özmal TIR’ı ile tüm Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda 

aktif rol alan bir lojistik hizmet sağlayıcıya dönüştük. Taşınan araç hacmine göre Türkiye’nin 
ilk üç oyuncusu arasında yer alıyoruz’’ diye konuştu.

B
itmiş otomotiv lojistiğinde uzman-
laşan, yüzde 100 yerli sermayeli 
bir firma olan Ant Lojistik, taşıma-
cılık ve forwarding hizmetlerinin 

yanı sıra toplam 10 bin adet araç kapasiteli 
gümrüklü ve gümrüksüz sahalarında stokla-
ma, PDI ve otomotiv lojistiğinin katma değer 
yaratan diğer hizmetlerini sunuyor. Geldi-
ği noktada taşınan araç hacmine göre Tür-
kiye’nin ilk üç oyuncusu arasında yer alan 
Ant Lojistik’in Pazarlama Müdürü Ayça So-
butay, otomotiv taşımacılığı ve depoculuğun-
da verdikleri hizmetleri Ekovitrin’e anlattı.

Ant Lojistik olarak otomotiv taşımacılı-

ğı ve depoculuğunda kapasite, yatırım ve 

pazar payı anlamında ulaştığınız büyük-

lüğü rakamsal verilerle anlatır mısınız? 

ANT Lojistik bitmiş otomotiv lojistiğinde 
uzmanlaşmış, yüzde 100 yerli sermayeli bir 
firma. Mevcut ortaklarımızın şirketi 2008 yı-
lında devralmasıyla birlikte, 20-25 adet tırla 
butik hizmet veren bir lojistik hizmet sağla-
yıcıdan, 190 özmal tırı ile tüm Türkiye’de ve 
uluslararası pazarlarda aktif rol alan bir lo-
jistik hizmet sağlayıcıya dönüştük. Taşıma-
cılık ve forwarding hizmetlerimizin yanı sıra 

toplam 10 bin adet araç kapasiteli gümrük-
lü ve gümrüksüz sahalarımızda stoklama, 
PDI hizmeti ve otomotiv lojistiğinin katma 
değer yaratan diğer hizmetlerini (mini ona-
rım ve dolu onarımı, montaj hizmetleri, sur-
vey hizmeti vb.) sunuyoruz. Bugün, taşınan 
araç hacmine göre Türkiye’nin ilk üç oyun-
cusu arasında yer alıyoruz. Türkiye’de Mer-
cedes, Hyundai, Honda, Toyota, Kia, Mitsu-
bishi başta olmak üzere birçok marka ile 
sürdürdüğümüz iş birliklerimiz sayesinde 
senede 100 bine yakın aracın bayi dağıtımı-
nı ve yurtiçi taşımasını, ek olarak 300 bin 

adet aracın liman taşımalarını (ihracat ve 
ithalat taşımaları) gerçekleştiriyoruz. Ayrı-
ca, lider olduğumuz Azerbaycan ve Gürcis-
tan pazarları başta olmak üzere 10 bin ila 
15 bin adet aralığında transit aracın yurt-
dışı taşımalarını sağlıyoruz. Düzenli olarak 
genişleyen yurtiçi ve yurtdışı müşteri port-
föyümüz sayesinde 13 senedir yıllık ortala-
ma yüzde 16’lık bir büyüme hızı ile filomuzu 
genişletmeye ve filo yaş ortalamamızı 5’in 
altında tutmaya devam ediyoruz. 

2020 yılında baş gösteren pandemi sü-

reci gerek sektörü gerekse firmanızı na-

sıl etkiledi? Ant Lojistik olarak, pandemi-

de hangi tedbirleri aldınız? 

Geçtiğimiz Mart ayı ortasında pandemi 
gerçeği ile karşılaşmadan önce 2020 yılı, 
2018’den itibaren daralmakta olan otomo-
tiv pazarının tekrar yükselişe geçeceği ön-
görülen bir seneydi. İlk çeyrekte başlayan 
ve ikinci çeyrekte devam eden kapanmala-
ra, otomotiv fabrikalarında 1,5-2 ay süreyle 
durdurulan üretime ve dövizdeki yükselişe 
rağmen Türkiye otomotiv pazarı pandemi-
nin olumsuz etkilerini bertaraf edip, ciddi 
anlamda daralan Avrupa pazarının aksine, 
2020’yi yüzde 60’lık bir büyüme ve 772 bin 
araç satışı ile kapattı. Bu olumlu tabloda kuş-
kusuz ertelenmiş taleplerin etkisi ve pande-
minin bireysel ulaşıma verilen önemi art-
tırmasının rolü büyük. Pandemide operas-
yonlarına ara vermeden devam eden sayılı 
sektörlerden biri olarak biz de gerek saha-
daki personelimiz gerekse beyaz yaka per-
sonelimizle hızla bu yeni döneme adapte ol-
duk. Öncelikle tırlarımızı her sefer sonunda 
düzenli olarak dezenfekte etmeye başladık. 
Aynı şekilde sahalarımızda stok hizmeti ver-
diğimiz sıfır araçların da tıra yüklenmeden 
dezenfekte edilmesini sağladık. Özellikle yo-
ğun dönemlerde uyguladığımız çift sürücü 
uygulamasını kaldırdık. Ofislerdeki teması 
azaltmak için geçtiğimiz Mart ayından itiba-
ren beyaz yakada dönüşümlü olarak yüzde 
80-85 seviyesinde evden çalışma sistemine 
geçtik. Şu an evden çalışan tüm personeli-
mizin ERP sistemimize ve diğer çevrimiçi 
platformlarımıza güvenle erişimini, online 
toplantılara ve eğitimlere kesintisiz katılma-
sını sağlıyoruz. Bu anlamda uzaktan çalış-
ma modeline tam adapte olduğumuzu ra-
hatlıkla söyleyebilirim. Pandeminin büyüme 
stratejimizde önemli bir yeri olan dijitalleş-
me sürecimizi daha da hızlandırmamızda ve 
bu alandaki yatırımlarımızı arttırmamızda 
gözle görülür bir etkisi oldu. Bu dönemde, 
OCR teknolojisi dökümanlarımızın dijital or-
tamda arşivlenmesini sağladık, müşterileri-
mize sunduğumuz günlük sevk raporlama-
larını detaylandırdık (anlık statü paylaşımı 
gibi) ve otomatikleştirdik, telefon ve email 
trafiğini rahatlatmak amacıyla daha fazla 
müşterimize farklı sevk adımlarına yönelik 

otomatik bildirimler tanımladık. Ayrıca ha-
sar ve sigorta sürecimizde kullandığımız, 
dijital kayıt ve arşivleme çözümü sayesin-
de dökümantasyon sürecimizi kolaylaştır-
dık, KPI raporlarımızın sıklığını ve akabin-
de aldığımız hasar önleyici aksiyonlarımı-
zın hızını artırdık.

2021 yılının ilk çeyreğini nasıl geçirdiniz? 

Ant Lojistik’in Otomotiv taşımacılığı ve de-

poculuğu hizmet ve çözümlerinde 2021 yı-

lına yönelik hedeflerinizi ve yatırım plan-

larınızı açıklar mısınız?

Son bir yıldır hayatımızda olan ve belli 
aralıklarla sıkılaştırılan pandemi kaynak-
lı tedbir ve kısıtlamaların tüketimde daral-
ma, istihdam kaybı ve alım gücünde düşüş 
gibi olumsuz ekonomik sonuçlarını maa-
lesef yaşıyoruz. Otomotiv pazarı olumsuz 
makro gelişmelerden bire bir aynı oran-
da etkilenemese dahi genel görüş mevcut 

ekonomik şartlar ve sektör özelinde yaşa-
nan çip tedariği sorunu sebebiyle pazarın 
bu sene geçen senenin bir tık altında kala-
cağı ve seneyi 700 bin seviyesinde kapata-
cağı yönünde. Firmamız açısından baktığı-
mızda, 2020 senesi yaşanan tüm olumsuz-
luklara rağmen kazandığımız yeni projeler 
sayesinde (Kia’nın Türkiye’deki tüm lojistik 
hizmetleri, Toyota’nın Orta Asya taşımaları 
gibi), şirketimizin başarı ile tamamladığı ve 
büyümesini sürdürdüğü bir sene oldu. Do-
layısıyla bu sene pazarda öngörülen kısmi 
düşüşe rağmen tır yatırımlarımızı sürdü-
rüyoruz. Aynı zamanda kazandığımız yeni 
projeler kapsamında IT entegrasyon çalış-
malarımıza ve pandemide hızlandırdığımız 
dijitalleşme projelerimize öncelik vermeye 
devam ediyoruz. Bu sene tamamlamayı he-
deflediğimiz projelerden en önemlisi, akıllı 
telefon uygulaması ile gerçek zamanlı pla-
ka/şasi no ve konum kontrolü yapacağımız, 
sektörde henüz uygulaması olmayan bir ça-
lışma. İkincisi ise sahalarımızda sağladığımız 
PDI (teslimat öncesi kontrol) hizmetinin ta-
mamen dijitalleşmesine dair yürüttüğümüz 
bir proje. Tüm bu dijital yatırımlarımızın ya-
nında bu sene de kaynaklarımızı değerlen-
direbileceğimiz, mevcut çalışmalarımıza si-
nerji katabileceğimiz ilave projeleri takip et-
meye ve değerlendirmeye devam ediyoruz. 

“TAŞINAN ARAÇ HACMİNE GÖRE 
TÜRKİYE’NİN İLK ÜÇ FİRMASI ARASINDAYIZ”

ANT LOJİSTİK PAZARLAMA MÜDÜRÜ AYÇA SOBUTAY:

MERKEZ OFİS
ADRES: Barbaros Mahallesi Dereboyu Cad. Ihlamur Sokak Uphıll Court Sit. A1-B 

Blok Daire: 31-35 Ataşehir-İSTANBUL
Telefon: 0 216 580 93 03 / Faks: 0 216 580 93 09

E-Posta: ant@antlojistik.com.tr / www.antlojistik.com.tr

AYÇA SOBUTAY: “Türkiye’de Mercedes, Hyundai, Honda, 
Toyota, Kia, Mitsubishi başta olmak üzere birçok marka 

ile sürdürdüğümüz işbirliklerimiz sayesinde yılda 100 
bine yakın aracın bayi dağıtımını ve yurtiçi taşımasını, 
ek olarak 300 bin adet aracın liman taşımalarını (ihra-

cat ve ithalat taşımaları) gerçekleştiriyoruz.”
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MARTAŞ OTOMOTİV’DEN 
ANTALYA’YA YENİ LOJİSTİK MERKEZİ

Martaş Otomotiv, ülke genelindeki dağıtım ağını güçlendirmeye yönelik 
çalışmaları kapsamında 2021 yılına yatırımla başladı. Geçtiğimiz yıl 

İstanbul Avrupa Yakası ve Samsun’da iki yeni dağıtım merkezi açan Martaş 
Otomotiv, son olarak Antalya’da yeni bir dağıtım merkezi açtı. 

T
ürkiye’nin en köklü otomotiv ye-
dek parça dağıtım markalarından 
Martaş Otomotiv, ülke genelindeki 
dağıtım ağını güçlendirmek üzere 

yaptığı yatırımlara devam ediyor. Geçtiğimiz 
sene pandemiye rağmen yatırımlarına ara 
vermeyerek İstanbul Avrupa Yakası ve Sam-
sun’da iki yeni dağıtım merkezi açan Mar-
taş Otomotiv, son olarak Antalya’da yeni bir 
dağıtım merkezi daha hizmete açtı. Martaş 
Otomotiv, bu sayede Adana ile birlikte Ak-
deniz Bölgesi’ndeki dağıtım merkezi ağını 
daha da güçlendirmiş oldu. 2 bin 500 met-
rekaresi açık alan olmak üzere toplamda 5 
bin metrekare alan üzerine kurulan Martaş 
Otomotiv Antalya Dağıtım Merkezi, tekno-
lojik ekipmanlarıyla tam donanımlı büyük 
bir lojistik merkezi olarak, başta Antalya ol-
mak üzere çevre illerdeki taleplere hızla ya-
nıt vermeye başladı. Martaş Otomotiv, yap-
tığı son yatırımla birlikte Türkiye genelin-
de dağıtım merkezi sayısını ise 7’ye çıkardı.

Martaş Otomotiv Genel Müdürü Erdem 
Çarıkcı, “Geçtiğimiz yıl Samsun ve İstanbul 
Avrupa Yakası’nda iki yeni dağıtım merkezi 

açmıştık. Bu yıl Antalya’daki merkezimizin 
açılışını gerçekleştirdik. Gerek yeni ürün 
gruplarına yönelik çalışmalarımız gerek-
se yeni dağıtım merkezlerimizle Türkiye 
genelinde çok daha kapsayıcıyız. Türkiye 
yedek parça pazarına sunulabilecek mak-
simum parçada ürünü sunarken, aynı za-
manda ülkenin yüzde 80’ini kapsayan bir 
alan içerisinde bu parçaları aynı günde tes-
lim edebiliyoruz. Böylece müşterilerimizin 
stok tutma alışkanlıklarını tamamen değiş-
tirdik. Hedefimiz, daha fazla parçayı bünye-
mizde bulundurmak ve tek alışveriş nokta-
sı haline gelmek. Kısa bir süre içerisinde ise 
Türkiye’nin tamamına bir günde yedek par-
ça tedariki sağlamak istiyoruz” dedi.

ERDEM ÇARIKCI: “Hedefimiz, daha faz-
la parçayı bünyemizde bulundurmak 

ve tek alışveriş noktası haline gelmek. 
Kısa bir süre içerisinde ise Türkiye’nin 

tamamına bir günde yedek parça te-
dariki sağlamak istiyoruz.”

T
ürkiye’nin en önemli ihtiyaçların-
dan birisi olan ‘Otomotiv Odaklı 
Ro-Ro Limanı’na ilk uluslarara-
sı deneme seferi gerçekleştirildi. 

Köstence’den (Romanya) başlayan ve Körfez 
Bölgesi’nde başarıyla tamamlanan ilk sefer-
de ithal araçlar limanda tahliye edildi. 2019 
yılından bu yana inşası devam eden Ro-Ro 
limanı, önümüzdeki günlerde gerçekleştiri-
lecek resmi açılışı sonrası uluslararası oto-
mobil markalarının ihracat ve ithalat kapı-
sı konumuna gelecek.

ÜLKE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ 
KATKILAR SAĞLAYACAK

Japon devi NYK işbirliği ile hayata geçi-
rilen liman, Türkiye ihracatının lokomoti-
fi otomotiv sektörünün yarattığı yeni ihti-
yaçları ve talepleri karşılayacak olup ülke 
ekonomisine de önemli katkılar sağlayacak. 
Yıllık 780 bin araç elleçleme kapasitesi ve 
toplam 265 bin metrekare kapalı otoparkı 
ile sadece otomotiv sektörüne hizmet vere-
cek olan liman, Türkiye’de ilk kez yabancı 
ortaklıkla kurulan ve kendi alanında en bü-
yük liman olma özelliğini taşıyor.

Yapılan ilk deneme seferinin başarıyla 
tamamlanmasının uluslararası otomotiv 
sektörü için tarihi bir an olduğunu kayde-
den OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş 

Erdem, “Dünyanın en köklü ve en büyük de-
nizcilik şirketlerinden NYK Line ile 2018 yı-
lında başladığımız yolculukta çok önemli bir 
basamağı başarıyla geride bıraktık. İlk se-
ferin tüm süreçlerinin OYAK Grup Şirket-
leri işbirliği ile yürütülmesi de bizleri ayrı-
ca gururlandırdı. Türkiye’nin çok önemli bir 
ihtiyacına daha çözüm olacak bu yatırımı-
mız, otomotiv sektörüne olan güvenimizin 
de bir göstergesi. Kısa bir zaman içerisin-
de uluslararası otomotiv lojistiğinin rotası-
nı değiştirerek merkez konumuna gelecek 
olan limanımızın ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi. 

Deniz taşımacılığındaki düşük maliyet, Ro-
Ro limanlarının potansiyelini artırıyor. Top-
lam taşımacılıktaki payı yüzde 90 olan deniz 
yolu taşımacılığı, maliyeti en düşük taşıma-
cılık yöntemi olarak tüm dünyada giderek 
daha çok talep görüyor. Maliyet avantajının 
yanı sıra çevresel sürdürülebilirlik adına ül-
kelerin deniz yolu ve demir yolu taşımacılı-
ğına yönelmesiyle potansiyeli artan Ro-Ro 
limanları ile de şirketlerin multimodal ta-
şımaları daha çok tercih ettiği görülüyor. 
Tüm bunlarla birlikte, Türkiye’nin en önemli 
ihracat pazarı Avrupa Birliği’nde, karayolu 
taşımacılığını azaltıcı, deniz yolu taşımacı-
lığını özendirici ve artırıcı politika değişik-
liği planlanıyor.

SÜLEYMAN SAVAŞ ERDEM: “Dünyanın en köklü ve 
en büyük denizcilik şirketlerinden NYK Line ile 
2018 yılında başladığımız yolculukta çok önemli 
bir basamağı başarıyla geride bıraktık. Türkiye’nin 
çok önemli bir ihtiyacına daha çözüm olacak bu 
yatırımımız, otomotiv sektörüne olan güvenimizin 
bir göstergesi.”

OYAK | LOJİSTİK

OYAK’IN ‘OTOMOTİV ODAKLI 
RO-RO LİMANI’NA İLK SEFER 

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri AŞ tarafından Japon NYK Line (Nippon Yusen 
Kaisha) ortaklığı ile Kocaeli’ye bağlı Körfez ilçesinde, tüm markalar ile çalışmak üzere 

hayata geçen ortak liman işletmesinde ilk deneme seferi başarıyla gerçekleştirildi. 
Uluslararası standartlarda hizmet verecek olan otomotiv odaklı Ro-Ro Limanı, küresel 

otomotiv lojistiğinin yeni merkezi olmaya hazırlanıyor. 
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SÖYLEŞİ | ERSEL TOPALOĞLU

“PANDEMİDE MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN 
GÜVENİLİR BİR ÇÖZÜM ORTAĞI OLDUK”

TGL Transtaş Global Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersel Topaloğlu, “Transtaş, her 
zaman olduğu gibi pandemi sürecinde mevcut müşterileri için güvenilir bir çözüm ortağı olduğunu 

bir kez daha ispat etti. Birçok yeni firma da müşteri portföyümüze doğal olarak eklendi. Tüm 
zorluklara rağmen, 2020’de taşımalarımız bir önceki yıla göre yüzde 12 arttı” dedi.

L
ojistik sektöründe sahip olduğu 
44 yıllık tecrübeyle hizmet ver-
meye devam eden TGL Transtaş 
Global Lojistik, pandemi sürecin-

de birçok yeni firmayı müşteri portföyüne 
eklemeyi başardı. Firma, 2020’de taşıma-
larını bir önceki yıla göre yüzde 12 oranın-
da artırdı. TGL Transtaş Global Lojistik Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersel To-
paloğlu, ihracatçıların yaşadığı konteyner 
sorunu ve TGL Transtaş olarak uyguladık-
ları stratejileri Ekovitrin’e anlattı. 

Son günlerde ihracatçılarımız yükleri-

ni yurtdışına göndermek için konteyner 

bulamamaktan şikayet ediyorlar. Sizce bu 

sadece Türkiye’nin sorunu mu?

Bu sadece Türkiye’nin değil tüm dünya-
yı aynı anda etkileyen büyük bir sorun. Ül-
kemizde, Avrupa’da, Uzakdoğu’da ve hemen 
hemen dünyanın her yerinde ihracatçılar ve 
ithalatçılar yüklerini yükleyebilmek için ye-
terli sayıda konteynere erişebilmek gayreti 
içindeler. Artık bu problem sadece lojistik en-
düstrisinin problemi değil, ithalatçıların, ihra-
catçıların, perakende şirketlerinin de prob-
lemi. Nihayetinde, son tüketicinin de sorunu.

“KONTEYNERLERİN LİMANLARA 
DÖNME SÜRELERİ UZADI”

Bu problemin nasıl oluştuğu konusun-

da neler söylemek istersiniz? Bugünlere 

nasıl gelindi?

Soruna kronolojik olarak bakarsak şunları 
söyleyebiliriz. 2020 yılının başlarından itiba-
ren koronavirüs etkisini göstermeye başla-
dı. Mart ve Nisan aylarında birçok ülke tam 
kapanmaya gitti. Kapanma ile ekonomik ak-
tiviteler sınırlandı. Bu durum sahada çalı-
şan insanları da etkiledi. Tam kapanma sı-
rasında tüm dünyada limanlarda çalışan 
insan sayısı nispeten azaldı. Bu nedenle li-
manlarda kargo elleçleme hızı düştü. Bazı 
fabrikaların kapalı kalması limanlarda dolu 
konteynerlerin yığılmalarına neden oldu. İlk 
aylardaki üretim azlığı nedeniyle, yeterince 
yük olmaması armatörleri serviste bulunan 

gemilerin sayısını azaltmaya itti. Haziran ayı 
itibariyle dünya ekonomik aktiviteleri topar-
lanmaya başladı. Çin koronavirüs ile ilk baş 
eden ülke oldu ve hızla üretime geçti. Bu ne-
denle ülkeler, taleplerini Çin’e kaydırmaya 
başladı. Kuzey Amerika ve Avrupa’da ko-
ronavirüs nedeniyle oluşan liman işçisi ve 
TIR şoförü açığı, bu ülkelere gelen yükle-
rin limanlardan tahliyesini geciktirdi. Ay-
rıca fabrika ve depolarda yeterince işgücü 
olmaması konteyner tahliyelerini iyice ya-
vaşlattı. Sonuç olarak konteynerlerin tek-
rar yükleme limanlarına dönme süreleri ol-
dukça uzadı.

Şu anda durum nedir? Neden bu kadar 

uzadı? Çözüm içim çabalar var mı? Ne za-

man çözülür bu problem?

Sorun halen devam ediyor. Aslında, proble-
min bu kadar uzamasının en büyük sebeple-
rinden biri ABD’de limanlarda bekleyen dolu 
konteynerler, bu sebeple oluşan limanlardaki 
yoğunluklar ve aynı zamanda ABD’nin kontey-
nerlerin tekrar Çin limanlarına boş gitmesini 
engelleme çabaları. Şu anda tüm dünyada so-
runun çözülmesi için yeni konteyner üretimi 

için yoğun faaliyet, neredeyse bir seferberlik 
durumu var. Sadece, Çin’de aylık 300 bin adet 
yeni konteyner üretildiği yönünde yazılar oku-
yoruz. Ama gerçek çözüm, sadece yeni kon-
teyner üretimi ile değil aynı zamanda gemile-
rin planlanan takvimlere göre hareket etme-
si, ana limanlardaki ve aktarma limanlarında 
birikmiş olan dolu konteyner stoğunu eritme-
si ve seferlerin tekrar düzenli hale gelmesi 
ile sağlanabilecek gibi düşünülüyor. Bu ara-
da, Süveyş Kanalı’nda yaşanan sorun nede-
ni ile sürecin daha da uzadığına şahit oluyo-
ruz. Bu nedenle, Haziran hatta Eylül ayından 
daha önce bir çözüm öngörülmüyor.

“TÜRKİYE, GÜÇLÜ BİR KARAYOLU 
FİLOSUNA SAHİP”

Türkiye için fırsat var mı?

Evet var, Çin ne kadar üretimde açık ara 
önde de olsa; Türkiye, Avrupa’ya ve Batı Af-
rika’ya daha yakın, transit süre daha kısa ve 
navlun maliyetleri daha rekabetçi. 

Yeni pazarlar ve yeni ürünler için bu bir 
avantaj olabilir. Ayrıca Türkiye’nin güçlü bir 
karayolu filosuna sahip olması, özellikle Av-
rupa ihracat taşımalarında konteyner ek-
sikliğini, kendi büyük TIR filosu ile ikame 
etme imkanını sağladı. Avrupa yönüne olan 
ihracatı ve taşımaları daha iyi yönetilebildik.

“2020’DE TAŞIMALARIMIZI 
YÜZDE 12 ARTIRDIK”

Transtaş bu süreci nasıl yönetti?

Transtaş, 1977 yılından bu yana sektörün 
içinde, dolayısıyla 44 yıllık tecrübemiz bu sü-
reci doğru yönetmemizi sağladı. Bu dönem-
de, müşterilerimizi daha çok dinledik, ihtiyaç-
larını daha iyi anlamaya özen gösterdik. Böy-
lece, müşterilerimize alternatif çözümler ve 
servisler sunma imkanına kavuştuk. Sonuç 
olarak Transtaş, her zaman olduğu gibi pan-
demi sürecinde mevcut müşterileri için güve-
nilir bir çözüm ortağı olduğunu bir kez daha 
ispat etti. Birçok yeni firma da müşteri port-
föyümüze doğal olarak eklendi. Tüm zorluk-
lara rağmen, 2020’de taşımalarımız bir ön-
ceki yıla göre yüzde 12 arttı.

ERSEL TOPALOĞLU: “Çin ne kadar üretimde açık ara 
önde de olsa; Türkiye, Avrupa’ya ve Batı Afrika’ya 
daha yakın, transit süre daha kısa ve navlun 
maliyetleri daha rekabetçi. Yeni pazarlar ve yeni 
ürünler için bu bir avantaj olabilir.”
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Select Bilişim Hizmetleri Kurucusu Gökhan Girgin, “Pandeminin geleceğini 
bilmiyorduk tabi ki ama bu düzenin başka bir sebeple yakın zamanda 

değişeceğini öngörüyorduk. Bu öngörü ile hazırladığımız Select Optimus, tam 
ihtiyacı karşılayacak yazılım oldu. Select Optimus’a ilgi oldukça büyük” dedi. 

S
elect Bilişim Hizmetleri, bulut ta-
banlı kiralık kullanılan ‘Optimus’ 
yazılımıyla yeni dijital çağın lojis-
tik yazılımını pazara sundu. Select 

Bilişim Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Gökhan 
Girgin, Select Optimus lojistik yazılımının, lo-
jistik firmalarının bilinen iş yapma yöntemi-
ni kökten değiştirerek, onları birer e-lojistik 
firmasına dönüştürdüğünü söyledi. Gökhan 
Girgin, “Bu yazılım, lojistik firmalarının po-
tansiyel müşteri bulma noktasından başla-
yarak, otomatik fiyatlandırma, robotik sü-
reçler ile tekrarlanan işlerin tam otomasyo-
nu içinde müşteri ile interaktif olarak online 
tüm lojistik süreçlerin yapılmasını sağlıyor. 
Şirketinizi sizin için, sizin kontrolünüz altın-
da yöneten bu programla, mobil cihazların 
gücü ile değişen e-ticaret hacminin üretti-
ği yeni ekonominin dinamiklerini sizin fir-
manıza uygulayıp, sizi de bu yeni dünyada 
yeni lojistik kavramı ile bütünleştiriyoruz 
ve sizi e-lojistik firması haline dönüştürü-
yoruz” dedi.

“SELECT OPTIMUS’A İLGİ BÜYÜK”
2020 yılı başı itibariyle kullanıma giren 

Select Optimus’a ilginin büyük olduğunu ifa-
de eden Gökhan Girgin, “Pandemi ile birlikte 
iş yapma şekilleri ve alışkanlıklar tamamen 
değişti. Dolayısıyla lojistik firmaları da yeni 
dünyaya adapte olmak için önce teknoloji 
ve onunla birlikte yeni yöntemleri firmala-
rına uygulamak zorunda kaldılar. Pandemi-
nin geleceğini bilmiyorduk tabi ki ama bu 

düzenin başka bir sebeple yakın zamanda 
değişeceğini öngörüyorduk. Bu öngörü ile 
hazırladığımız Select Optimus, tam ihtiya-
cı karşılayacak yazılım oldu” diye konuştu.

Select Optimus bulut tabanlı lojistik prog-
ramının hazırlanmasına fikren 2015 yılında, 
geliştirmeye de 2017 yılında başladıklarını 
kaydeden Gökhan Girgin, “Var olan prog-
ramlarımızın sadece yeni teknoloji ile ye-
niden yazılmış bir versiyonu olmaktan çok 

dijitalleşme çerçevesinde değişen ve deği-
şecek iş yapma şekillerine göre bir vizyon 
içinde hazırladığımız Select Optimus, 2020 
başı itibariyle lojistik firmalarının kullanı-
mına açıldı. Tek ofiste çalışan firmalar için 
web tabanlı gereksiz denilirken biz ofissiz 
çalışma ortamı yaratacak programı hazır-
lamayı öngörmüştük. Dolayısıyla Select Op-
timus, pandemi ve pandemi süreci sonra-
sı yeni çalışma şekline uygun bir program. 
Bunun yanında kiralık model ile çalıştığın-
dan ölçeklenebilir büyümeye uygun, mali-
yet azaltan bir lojistik yönetim programı” 
şeklinde konuştu.

“FİRMALAR SELECT 
OPTIMUS’U ÖNEMLİ BİR 
ÇÖZÜM OLARAK GÖRÜYOR”

Gökhan Girgin, sözlerine şöyle devam etti: 
“Dijital lojistik kavramını firmasına oturt-
mak isteyen, ofissiz ortamda işlerini büyüt-
mek isteyen, tek tip taşıma modu hizmeti-
nin yanında hizmetlerini çeşitlendirmek is-
teyen firmalar Select Optimus’u önemli bir 
çözüm olarak görüyor. Ayrıca pandemi ile 
birlikte önemi artan ekspres kargo, kurye/
kargo, e-ticaret dağıtımı, milkrun ve mikro 
ihracat gibi konularda departman açmak 
isteyen, bu kolda faaliyetini büyütmek is-
teyen firmaların da çözüm buldukları bir 
ürün oldu Select Optimus. Geliştirilmekte 
olan büyük e-ticaret siteleri entegrasyonu, 
yurtiçi ve yurtdışı kurye firmaları ile olan 
tam entegrasyon ile özellikle e-ticaret ürün 

taşımalarında ve depolamalarında tam oto-
masyon sağlandı. Şoför ve kuryelerin kulla-
nabileceği mobil aplikasyon ile de ürünün 
ilk ve son temasının sağlandığı noktalarda 
toplanan online bilgiler ile de müşterileriniz 
için eksiksiz yük takip sistemi sağlanıyor.”

Select Optimus’un 7 ana modülden oluştu-
ğu bilgisini veren Gökhan Girgin, “Satış/Pa-
zarlama (CRM), Taşımacılık Yönetimi (TMS), 
Depo Yönetimi (WMS), Finans Yönetimi (FMS), 
Entegrasyonlar (Tools), Müşteri Portalı (CWP) 
ve Tedarikçi Portalı (SWP). Her ana modül 
birbiri arasında tam entegre çalışıyor. Tüm 
modüller entegre çalıştığı gibi tek başına da 
kullanılabilecek kadar detaylı. Hatta CRM, 
WMS, FMS modülleri başka sektörlerde de 
kullanılabilir. CRM modülü tüm sektörler-
deki firmalarda kullanılabileceği gibi taşı-
ma yönetimi modülümüz taşıma hizmetini 
dışarıdan alan üretici, ihracatçı ve ithalat-
çı firmalarda da kullanılabilir şekilde hazır-
landı. Aynı şekilde depo yönetimi programı, 
üretim yapıp deposu olan firmalar için de 
çok uygun” dedi.

Optimus’un sadece bir lojistik programı 
olmayıp, lojistiği yönetmek için bir sistem 
olduğunu ifade eden Gökhan Girgin, “Opti-
mus, işleri ve firmaları tam otomasyona so-
kan, dönüştüren, dijitalleştiren, lojistik fir-
malarını e-lojistik firmaları haline getiren 
bir program” değerlendirmesini yaptı.

“OPTIMUS BUGÜNÜN DEĞİL, 
GELECEĞİN LOJİSTİK YAZILIMI”

Select Optimus’un barındırdığı entegras-
yonlar ile bilgiyi en hızlı şekilde toplayıp en 
doğru şekilde dağıttığı için yükün ve işin iz-
lenirliği yüksek oranda arttığından müşte-
ri memnuniyetinin arttığını kaydeden Gök-
han Girgin, “Sistem içinde var olan iş zekâ-
sı (BI) ile gerek görsel grafiksel gerekse de 
liste raporlar ile şirketin anlık durumunu, 
işlerin anlık durumunu ve gerekli diğer 
göstergeleri kolay okunur kıldığımızdan iş 
süreçlerini yönetmek de kolaylaşıyor ve ge-
rekli adımlar zamanında atılabiliyor. Bu da 

hizmet maliyetinin yüksek oranda düşme-
sini ve verimin artmasını sağlıyor. Müşteri 
portalının sağladığı fonksiyonlar ve müşte-
riye verdiği bağımsız hareket kabiliyetini, 
müşteri memnuniyetini artırdığı gibi dışa-
rıdan ulaşan müşterilerin hızlı şekilde tek-
lif talep edebilme ve rezervasyon açabilme 
kolaylığını da potansiyel müşterilerin kaza-
nımını artırıyor. Select Optimus’un içerdiği 
yeni kavramlar da lojistik firmalarının ge-
lecekteki karşılaşacakları müşteri taleple-
ri açısından onları bugünden hazır ediyor. 
Bu da firmaların kalıcılığını ve hızlı büyü-
melerini sağlayan bir etken oluyor. Dolayı-
sıyla” diye konuştu.

“AR-GE’YE HER YIL DAHA FAZLA 
YATIRIM YAPIYORUZ”

Gökhan Girgin, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Lojistikçilerin bu dijital dönüşüm çalışma-
ları ellerinde olan eski teknoloji programla-
rının yenilenmesini gerektirecek. Kapalı sis-
tem içinde kullanılan programlarını müşte-
rilerine, tedarikçilerine ve acentelerine anlık 
bilgi akışı ve transferleri için açmak duru-
mundadırlar. Bunlar lojistikçilerin sistem-
lerinin yeniden yapılanması ve oluşturul-
ması anlamına geliyor. Bu da Select olarak 
yoğun ar-ge sürecine girmemiz anlamına 
gelecek. Bu aynı zamanda bizi dijitalleşmede 
daha yukarı çekmeye ve var olandan daha 
iyi ve hızlı çözümler yaratmaya da zorla-
yacak. Select, o yüzden hep bugünün de-
ğil, yarının teknolojilerini lojistikçilere ge-
tiren firma olacak. Bu yüzden de Ar-Ge ve 
destek ekibine her sene daha fazla yatırım 
yapıyoruz. Select olarak 25 yıldır bu sektö-
re hizmet veren firma olarak bunu gerçek-
leştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.”

SELECT BİLİŞİM’DEN LOJİSTİK 
SEKTÖRÜNE ÖZEL YENİ DİJİTAL 

ÇAĞIN YAZILIMI; ‘OPTIMUS’

GÖKHAN GİRGİN: “Optimus, işleri ve firmaları tam oto-
masyona sokan, dönüştüren, dijitalleştiren, lojistik firma-
larını e-lojistik firmaları haline getiren bir program.”

w w w . s e l e c t o p t i m u s . c o m

TEL: 90 212 211 32 11 
www.selectoptimus.com
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IVECO’DAN EKNAK NAKLİYAT’A 
6 ADET ‘S-WAY ÇEKİCİ’ TESLİMATI

AKTRANS TAŞIMACILIK’A 5 ADET X-WAY ÇEKİCİ

IVECO İzmir yetkili satıcısı ve servisi Me-
yeks Otomotiv tarafından İzmir’in taşımacı-
lıkta önde gelen firmalarından Eknak Ulus-
lararası Nakliyat’a 6 adet S-WAY AS440S48 
T/P çekici teslimatı gerçekleştirildi. 1990 yı-
lından bu yana İzmir’de uluslararası nakliye 
faaliyetlerini sürdüren Eknak 2020 yılı içeri-
sinde başladığı çekici yatırımlarını 2021 yılında 
da sürdürerek toplamda 2 adedi geçen yıl ol-
mak üzere 8 adet IVECO S-WAY 480 beygir çe-
kiciyi filosuna kattı. Eknak Garajı’nda gerçek-
leştirilen törene Eknak Yönetim Kurulu Üyesi 
Özgün Kapçı, IVECO Bölge Satış Müdürü Cenk 
Demir, Meyeks Satış Müdürü Osman Bayram 
ve Meyeks Satış Yöneticisi Başar Yılmaz katıldı. 

Teslimat töreninde konuşan Eknak Yöne-
tim Kurulu Üyesi Özgün Kapçı, “Iveco ile uzun 
yıllar öncesinde çalışmaya başlamamıza rağ-
men son dönemlerdeki yatırımlarımızda ça-
lışma şansımız olmamıştı. Yeni S-WAY model 
çekiciler ile birlikte aracı bizden önce satın 
alan kullanıcılarından aldığımız referans-
lar, markaya olan yakınlığımız ve İzmir’deki 

yeni yapılanma nedeniyle 8 adetlik yatırımı-
mızda tercihimiz IVECO’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. Hem şirketimize hem 
de iş ortağımız IVECO’ya yatırımlarımızın 

hayırlı olmasını dileriz” dedi.
Meyeks Satış Müdürü Osman Bayram ise, 

“Eknak, İzmir bölgesinin en güzide firmala-
rından biri olup bizim için çok değerli. Ken-
dileriyle çalışmaktan çok memnunuz. Uma-
rım uzun yıllar da çalışmaya devam edece-
ğiz” diye konuştu.

IVECO İzmir yetkilici satıcısı ve servi-
si Meyeks Otomotiv tarafından Aktrans 
Taşımacılık’a 10 adet X WAY’in son 5 adeti 
teslim edildi. Törene Aktrans Taşımacılık 
firma sahibi Bektaş Akbörü, Meyeks Ge-
nel Müdürü Orhan Genel ve Meyeks Satış 
Müdürü Osman Bayram katıldı.

Törende konuşan Bektaş Akbörü, “IVECO 
X-WAY çekiciler zorlu şartlarda çalışmak 
üzere dizayn edildiğinden dolayı tercih se-
bebimiz oldu. Araçları kullandıkça gerek üs-
tün performans gerekse işimize göre uy-
gun yakıt tüketimi ile ne kadar doğru karar 
verdiğimizi bir defa daha anladık. Umarım 
bu işbirliğimiz uzun yıllar sürecek“ dedi. Or-
han Genel ise, X-WAY’ler, 7.7 mm kalınlıkta 
şasi, çelik tampon seçeneği ve alışılagelmiş 
off road araçlara göre daha az bakım ma-
liyetleri mevcut” diye konuştu. 

YENİ KABİN: MÜKEMMEL SÜRÜŞ 
ORTAMI

Yeni kabinin tasarımı, ideal sürüş pozisyo-
nu ile başlamak üzere sürücülerin ihtiyaçları 

düşünülerek gerçekleştirildi. Ayarlanabi-
lir koltuğun bazası alçaltılıp minderin ka-
lınlığı ve ileri geri hareket mesafesi arttı-
rılarak sürücüye konforlu bir pozisyon ve 
ideal görüş alanı sağlandı. Direksiyonun alt 
kısmı düz tutularak sürücülere daha faz-
la alan bırakıldı ve konfor artırıldı. Kontrol-
lerin ergonomik yerleşimiyle tüm anahtar 
özellikler sürücünün kolayca erişebileceği 

noktalara yerleştirildi ve aracın daha kon-
forlu ve verimli yönetimi sağlandı. Yeni Dur/
Kalk düğmesi ve tümleşik uzaktan kont-
rollü elektronik anahtar yeri ön panelde 
DNR (Otomatik vites kontrolleri) alanının 
yanına uygun bir şekilde konumlandırıldı. 
Yeni kabin konsepti hareket kolaylığı için 
oldukça boş alan bırakan geniş bir yaşam 
ortamı yaratıyor.

Doa Bilgi Teknolojileri-Lojisoft Genel Müdür Yardımcısı Adnan Sakman, “Lojisoft, tüm lojistik 
faaliyetlerini tamamen ‘bulut sistem’ üzerinden yürüten sektördeki ilk ve tek platform. Lojisoft 

ile her müşterimiz ‘terzi dikimi’ özel lojistik yazılımına sahip oluyor” şeklinde konuştu.

DOA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-LOJİSOFT | LOJİSTİK

“LOJİSOFT İLE MÜŞTERİLERİMİZ ‘TERZİ DİKİMİ’ 
ÖZEL LOJİSTİK YAZILIMINA SAHİP OLUYOR”

DOA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-LOJİSOFT 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ADNAN SAKMAN:

D
oa Bilgi Teknolojileri-Lojisoft Ge-
nel Müdür Yardımcısı Adnan Sak-
man, 2007 yılından itibaren lojis-
tik sektörüne yazılım geliştirdik-

lerini söyledi. Lojisoft’un uluslararası kara, 
yurtiçi kara taşımacılığı, hava, deniz, kon-
teyner, demiryolu taşımacılığı, depo-antre-
po, konteyner depo yönetim sistemleri, filo, 
bakım-onarım yönetimi, CRM, muhasebe ve 
finans modülleri gibi birçok modülü bünye-
sinde barındırdığını belirten Adnan Sakman, 
Lojisoft’un tüm lojistik faaliyetlerini tama-
men ‘bulut sistem’ üzerinden yürüten sek-
tördeki ilk ve tek platform olduğunu ifade 
etti. Lojisoft’un 2014 yılından itibaren bulut, 
yani internet olan her yerden çalıştığını kay-
deden Adnan Sakman, “Müşterilerimiz Lo-
jisoft ile bünyelerinde herhangi bir sunucu 
barındırmıyor ve yüksek donanım maliyeti-
ne katlanmıyorlar. Lojisoft, bir paket prog-
ram değil, platform olarak tasarlandı. Ya-
zılım personeli ve kodlama kullanmadan, 
tüm alanlar değiştirilebilir, çıkartılabilir, ila-
ve edilebilir. Her kullanıcı veya şirket kendi 
ekranlarını tasarlayabilir. Böylece her müş-
terimiz ‘terzi dikimi’ özel lojistik yazılımına 
sahip oluyor” dedi. 

Lojisoft’un 16 ülkede, 7 ayrı dilde, 200’e ya-
kın kurumsal müşteri ve 10 bin 500 kişi ta-
rafından kullanıldığı bilgisini veren Adnan 
Sakman, “Sadece Lojistik firmaları değil, 
Türkiye’nin en büyük 9 holding bünyesin-
de üretim yapan onlarca firma, gerek dağı-
tım gerek depolama gibi faaliyetlerinde Lo-
jisoft’u kullanıyor. Son bir yıla baktığımızda 
yeni müşterilerimizin çoğunun eski prog-
ramlarından memnun olmadığı için bizi ter-
cih ettiğini görüyoruz. Artık müşteriler her 
yerden bağlanabilecekleri, donanım masra-
fı ve problemi çıkartmayan, destek hizmeti-
ni iyi alabildikleri, istedikleri değişikliği hız-
lıca yapan ve bunun için ekstra maliyetler 
çıkartmayan yazılım firması ile çalışmak is-
tiyorlar. Bu bakımdan şirketimiz ilk tercih 

sebebi oluyor. 2021 yılı ilk çeyreğinde de ra-
kip firmalardan bize geçiş yapıp Lojisoft kul-
lanmaya başlayan 11 büyük ölçekli yeni müş-
terimiz oldu. Bunların arasında Dinçer Lo-
jistik, Enco Lojistik, Oskar Grup, Almo Grup, 
Denizim Lojistik, Aylog Lojistik, Çalık Hol-
ding firması olan CLK İpekyolu gibi şirket-
leri sayabiliriz. Ayrıca ilk kez program kul-
lanacak 4 firma da Lojisoft ailesine katıldı” 
diye konuştu. 

“PANDEMİDE MÜŞTERİ 
SAYIMIZI ARTIRDIK”

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görül-
düğü tarihten itibaren evden çalışma siste-
mine geçtiklerini kaydeden Adnan Sakman, 
“Bu dönemde verimliliğimizi sürekli ölçtük. 
Geçen 13 ay süresinde performansımızda 
düşme olmadı. Pandemi sürecinde lojistik 
sektörü diğer sektörler kadar etkilenmedi 

aksine büyüme eğiliminde oldu. Buna paralel 
olarak bizim de müşteri sayımız artış gös-
terdi, iyi bir dönem geçirdik. Özellikle evden 
çalışmayı tercih eden firmalar ‘bulut tekno-
lojisi’ kullanan yazılımımıza rağbet gösterdi. 
Bu dönemde yüz yüze ziyaretler minimum 
seviyeye indi. Görüşme, tanıtım ve eğitimle-
rimizi, internet üzerinden yapmaya başla-
dık. Müşterilerimiz de bu duruma alıştılar. 
Hatta internet üzerinden yapılan toplantı-
lar zaman mevhumunu ortadan kaldırdı, 
mesai saatleri dışı dahi toplantı yapar ol-
duk. Pandemi sonrası da bu alışkanlıkların 
devam edeceğini düşünüyoruz. Yazılımları-
mız ve çevresel sistemlerle yaptığımız enteg-
rasyonlar lojistik firmalarına maliyet avan-
tajı, zaman tasarrufu, hata minimizasyonu 
ve yönetimsel kontrol sağlıyor. Bu avantajı 
kullanmaları için bize ulaşmalarını tavsiye 
ediyorum” şeklinde konuştu.

ADNAN SAKMAN: “Lojisoft, 16 ülkede, 7 ayrı dilde, 200’e yakın kurumsal müşteri ve 
10 bin 500 kişi tarafından kullanılıyor. Müşterilerimiz Lojisoft ile bünyelerinde 
herhangi bir sunucu barındırmıyor ve yüksek donanım maliyetine katlanmıyorlar.”
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Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “Pandeminin etkisiyle her bir noktaya bir 
paket bırakmaya başladık. Böylece ziyaret ettiğimiz adres sayısı 500 binlerden 1 

milyonun üzerine çıktı. Yılın sonuna geldiğimizde ise 200 milyon adrese uğramış olduk. 
Yani Türkiye nüfusunu 2 kereden fazla ziyaret ettik diyebiliriz” dedi. 

LOJİSTİK | ARAS KARGO

“PANDEMİDE TÜRKİYE NÜFUSUNU 
2 KEREDEN FAZLA ZİYARET ETTİK”

ARAS KARGO GENEL MÜDÜRÜ UTKU AYYARKIN:

T
ürkiye’nin öncü ve yenilikçi kargo 
firması Aras Kargo, bir yılı geçen 
pandemi sürecinde hem ekono-
mik hem de sosyal anlamda Türki-

ye’nin birleştirici güçlerinden biri oldu. Aras 
Kargo, iş yapma şekilleri ve tüketim alışkan-
lıklarının önemli ölçüde değiştiği bu dönem-
de geçtiğimiz yıllara göre daha fazla adre-
se uğrayarak tedarik zincirinin devamlılığı 
bakımından önemli bir rol üstlendi. Taşıdığı 
kargo sayısı ile Türkiye nüfusunun 2,5 ka-
tına ulaşan Aras Kargo, en fazla kargoyu 
Aralık 2020’de taşıdı.

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyar-
kın, pandeminin ardından daha önce hiç ol-
madığı kadar sosyal ve ekonomik anlamda 
büyük değişim sürecine girdiklerini belir-
terek, özellikle e-ticaret tarafında yaşanan 
hızlı büyüme nedeniyle iki katı aşan bir iş 
hacmi ile karşı karşıya kaldıklarını kaydet-
ti. Ayyarkın, “Pazaryeri ve e-ticaret müşte-
rilerimize ait gönderi sayısı iki kat arttı. Di-
ğer yandan kurumdan kuruma gönderi ya-
pan B2B müşterilerimizin paket sayısı ise 
azaldı. Buradaki değişimler iş modelimize 
yansıdı ve daha önce bir noktaya gidip bir-
den fazla paket bırakırken, pandeminin et-
kisiyle birlikte eve teslimatlar artmış olup 
her bir noktaya bir paket bırakmaya baş-
ladık. Böylece ziyaret ettiğimiz adres sayısı 
500 binlerden 1 milyonun üzerine çıktı. Yılın 
sonuna geldiğimizde ise 200 milyon adre-
se uğramış olduk. Yani Türkiye nüfusunu 2 
kereden fazla ziyaret ettik diyebiliriz” dedi. 

“SAATLİK KAPASİTEMİZİ 
3 KAT ARTIRDIK”

Artan iş hacmini yeni işe alımlar ile yö-
nettiklerini söyleyen Ayyarkın, “Bu süreç-
te binden fazla kişiye yeni iş imkanı sun-
duk. Aras Kargo olarak operasyon şirke-
tinden teknoloji şirketine dönüştüğümüz 
bir sürecin içerisindeyiz. Şube ve transfer 
merkezleri olmak üzere 2 başlıkta teknolojik 

yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Dijital dönü-
şüm yatırım planlarımız çerçevesinde oto-
masyon yatırımlarımızı daha da hızlandır-
dık. Zamanı ve kapasiteyi daha iyi yönetebil-
mek için 8 transfer merkezimize yaptığımız 
otomasyon yatırımlarımızla yüzde 300’ün 
üzerinde kapasite artışı sağlayarak, saatlik 
işleme kapasitesinde gerçekleşen 3 katlık 
artışla sektörün otomasyonla iş üreten en 

önemli oyuncusu haline geldik. Artan adres 
ve data operasyonunu yönetmek için hari-
ta altyapımızı geliştirdik, Kurye Rota Opti-
mizasyonu projesini başlattık. Veriye anlık 
ulaşabilmek için el terminallerimize yatırım 
yaptık. Self servis uygulamalarımızı geliş-
tirdik. Sesli yanıt sistemimizi ve mobil apli-
kasyonumuzu yeniledik. Kargo teslim biçi-
mimizi farklılaştırdık. Kimlik kartı okuma 
ve SMS kodu ile temassız teslimatı başlat-
tık. Bu süreci en sağlıklı şekilde yönetebil-
mek ve müşterilerimizin bize istediği zaman 
ulaşabilmelerini sağlamak için çağrı yöne-
tim süreçlerimizi uçtan uca geliştirdik ve 
çağrı karşılama kapasitemizi 2,5 kat arttır-
dık. Böylece hem çağrı hem şikayet sayısı-
nı ciddi oranda düşürebildik” diye konuştu.UTKU AYYARKIN: “Aras Kargo olarak operasyon şirke-

tinden teknoloji şirketine dönüştüğümüz bir sürecin içe-
risindeyiz. Şube ve transfer merkezleri olmak üzere 2 
başlıkta teknolojik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Dijital 
dönüşüm yatırım planlarımız çerçevesinde otomasyon ya-
tırımlarımızı daha da hızlandırdık.”

MERCEDES-BENZ | OTOMOTİV

MERCEDES EQS’DEN DÜNYA LANSMANI
Mercedes-EQ markasının lüks sınıftaki tamamen elektrikli ilk otomobili EQS, dijital 

dünya lansmanı ile tanıtıldı. Yeni EQS, lüks ve üst sınıf elektrikli araçlara yönelik modüler 
mimariye dayanan ilk model olmasıyla dikkat çekiyor. 

M
ercedes-EQ, tamamen elekt-
rikli ilk lüks sedan modeli EQS 
ile lüks araç segmentini yeni-
den tanımlıyor. EQS aynı za-

manda lüks ve üst sınıf elektrikli araçlara 
yönelik modüler mimariye dayanan ilk mo-
del olmasıyla da dikkat çekiyor. Üstün tek-
noloji, tasarım, işlevsellik ve bağlanabilir-
lik özelliklerini birleştiren EQS, hem sürücü 
hem de yolculara odaklanıyor. İlk aşamada 
245 kW gücündeki EQS 450+ ve 385 kW gü-
cündeki EQS 580 4MATIC modelleri tanıtı-
lan EQS’in, Türkiye’de ise EQS 580 4MATIC 
modeliyle 2021 yılının son çeyreğinde satı-
şa sunulması planlanıyor. 

MARKANIN ELEKTRİKLİ 
OTOMOBİL VİZYONU

Mercedes-Benz, Ambition 2039 girişimi-
nin bir parçası olarak önümüzdeki 20 yıl 
içinde karbon nötr yeni bir araç filosu sun-
mayı hedefliyor. Şirket, 2030 yılında, sattığı 
otomobillerin yarısından fazlasının elektrik-
li ve şarj edilebilir sistemler dahil elektrikli 

güç-aktarma sistemlerine sahip olmasını 
planlıyor. Mercedes-Benz birçok alanda 
geleceği bugünden düşünüyor. Yeni EQS 
de bu yaklaşıma uygun olarak, sürdürüle-
bilir bir şekilde tasarlandı. Araçlar karbon 
nötr bir yaklaşımla üretiliyor ve geri dönüş-
türülmüş iplikten üretilen halı gibi malzeme-
lerle kaynaklarını verimli kullanıyor. Mer-
cedes-Benz bu nedenle geliştirme ve teda-
rikçi ağından kendi üretim sürecine kadar 
tüm değer zincirini dikkatle ele alıyor. Mer-
cedes-Benz AG’nin iklim koruma hedefleri, 
Science Based Targets Initiative (SBTI) ta-
rafından da onaylandı.

EN AERODİNAMİK 
SERİ ÜRETİM OTOMOBİL

Aerodinami uzmanları ile tasarımcıların 
yakın işbirliği ve ‘amaca yönelik tasarım’ yak-
laşımını kapsayan çok sayıda titiz detay sa-
yesinde elde edilen 0,20 Cd sürtünme katsa-
yısı ile en iyi Cd değerine ulaşıldı. Bu, EQS’i 
dünyanın en aerodinamik seri üretim oto-
mobili yapıyor. Sözkonusu değer, özellikle 

sürüş menziline olumlu yansıyor. EQS, aynı 
zamanda düşük rüzgar sürtünmesi ile en 
sessiz araçlardan biri olarak öne çıkıyor.

EQS aynı zamanda enerji geri kazanımı 
için de çok iyi değerler kaydediyor: DAuto 
enerji geri kazanım programında 5 m/s², ya-
vaşlama anında 3 m/s² geri kazanımla (2 m/
s² tekerlek frenleri) yavaşlama sağlanıyor. 
Bu durum, fren pedalını kullanmadan dur-
ma noktasına kadar yavaşlamayı sağlarken, 
aynı zamanda menzil de yüksek geri kaza-
nım seviyesinden (290 kW’a kadar) yararla-
nıyor. Örneğin trafik ışıklarında önde algı-
lanan bir araç olması halinde durma nok-
tasına kadar yavaşlama uygulanıyor. Akıllı 
enerji geri kazanım sistemi, ECO Assist yar-
dımıyla, sürüş koşullarına göre optimize edi-
liyor ve diğer unsurların yanı sıra trafik ko-
şullarını veya topografyayı dikkate alarak 
araç öngörülü bir sürüş tarzı ile hareket 
ediyor. Sürücü ayrıca direksiyon üzerindeki 
kulakçıkları kullanarak süzülme fonksiyo-
nunu ayarlayabiliyor ve üç ayrı enerji kaza-
nım seviyesinden birini seçebiliyor.


