MÜŞTERİ GÖRÜŞLERİ
TNT EXPRESS
BD Otomotiv'in Türkiye’de ilk müşterisi olan uluslararası kargo sektörünün öncü
kuruluşlarından TNT Express, önce bir elektrikli eKangoo ve eTrafic kullanmaya başladı.
Bu araçlarla firma ayda 4,000 TL yakıt tasarrufu sağladı. Bu araçlarla ilgili oluşan
olumlu görüş sonrasında 8 adet elektrikli eKangoo daha TNT’nin İstanbul’daki
operasyonlarında kullanılmaya başlandı.

"Araçlarımız her gün trafikte. Daha verimli çalışmak ve çevreci olmak ise çok
önemsediğimiz konular. 2 araçla 12 ay boyunca deneme yaptık ve bu araçlarla bir ayda
4000 lira tasarruf sağladık. Bir filonuz olduğunu düşünün, bu çok ciddi bir rakam. Bu
araçlar sıfır emisyona sahip. Karbondioksit salınımının azalması araç başına ortalamada
2.5 ton. Sonuçta bize mali açıdan artılar katıyor. Kesinlikle elektrikli araçlar faydalı.
Araçlarımızı yenilenebilir enerjiyle şarj ediyoruz. Yakıtta çok ciddi tasarrufumuz var. Filo
genişledikçe hem şirket açısından hem de çevre açısından çok iyi olacak. 10 elektrikli
aracımız var, yeni araçlara yatırım yapacağız." Turgut Yıldız, Genel Müdür

ARAS KARGO
Türkiye'nin en büyük kargo şirketlerinden Aras Kargo da 5 elektrikli eKangoo ve bir
elektrikli eTrafic kullanıyor. Firma ilk olarak iki araçla yaptığı deneme sonrasında
gördüğü fayda üzerine filosuna dört araç daha ekledi. BD Otomotiv Türkiye'de ilk kez
bu araçlara hem 220V hem de 380V ile şarj edebilen iki ayrı priz yerleştirdi. Bu sayede
Aras Kargo firma merkezinde kurulan şarj üniteleri ile araçları dört saatte şarj
edebiliyor. Ayrıca bu araçları şehir içinde herhangi bir noktada normal bir 220V prizden
şarj etmek de mümkün.

"Dünyadaki sera gazının %60’ı lojistik sektörü tarafından üretiliyor. Bu rakamı,
dolayısıyla sektörümüzün karbon ayak izini azaltmak için öncelikle benzinle çalışan
arabalara karşı en çevreci alternatif olan elektrikli arabaları kullanıma soktuk. Bu
konuda, çalışmalarında enerji verimliliğine odaklanan BD Otomotiv ile bir yılı aşkın
süredir işbirliğimiz sürüyor. Bu süre zarfında 6 elektrikli aracımız oldu. Sektörümüzde
elektrikli araba ile hizmet veren ilk ve tek Türk kargo firması olmanın mutluluğunu
yaşıyoruz." Evrim Aras, Yönetim Kurulu Başkanı
SÜRAT KARGO

“Çevreye verdiğimiz değerin pekişmesi açısından mevcut araçlara en çevreci alternatif
olan ve doğaya en fazla önemi veren elektrikli araçları kullanmaya başladık. Sektörü
çevrecilik kavramı ile tanıştıran ilk kargo firmasıyız. Yaklaşık 3 yıl önce daha pahalı
olmasına rağmen tüm kargo poşetlerimizi doğada bozulan malzemeden ürettirdik. Uzun
zamandır da çevre kirliliği ve karbon salınımını azaltmak için çalışmalarımız devam
ediyordu. Bunun neticesinde elektrikli araçları aldık ve kullanmaya başladık. Sektör
olarak bu konuda alınması gereken epey mesafe var. Ama bu konunun öncüleri
arasında yer almak bizim için mutluluk verici.” Halis Sağırlı, Genel Müdür

MİGROS SANAL MARKET
Migros Ataşehir filosuna kattığı eKangoo ile sanal market müşterilerinin siparişlerini
evlerine servis ediyor. Migros Sanal Market “Çevreye duyarlıyız, elektrikli araç
kullanıyoruz” sloganı ile kullanmaya başladığı 4 adet eKangoo model %100 elektrikli
araç ile yılda ortalama 18,5 ton daha az CO2 salınımı meydana getirirken yaklaşık 8000
lt yakıt tasarrufu sağlayacak.

PTT
Ptt, İstanbul’da iki adet elektrikli eKangoo panelvan kullanmaya başladı. Bu araçlardan
bir tanesi yakıtlı araç kullanımının yasak olduğu Büyükada’da günlük posta ve evrak
dağıtımında kullanılıyor. Araç sıfır karbon salınımı ile çevreyi kirletmiyor ve sessiz oluşu
sayesinde de Ada’da gürültü kirliliği yaratmıyor. Diğer araç da İstanbul'un Avrupa
yakasında kullanılıyor.

"Posta Dağıtım Merkezi olarak Bakırköy ve Zeytinburnu ilçelerinde dağıtım hizmeti
yürütüldüğünden hizmet araçlarımız genellikle günlük 50-60 km yol kat etmektedirler.
Elektrikli araç en az 100 km gidebildiğinden merkezimizin hizmetlerinde kullanılmaya
uygundur. Otomatik vitesli sessiz ve çevre dostu olması nedeni ile de akaryakıtlı
araçlara göre daha avantajlı olarak değerlendirilmiştir."
İbrahim Acar, Posta Dağıtım Merkezi Müdürü

ÜLKER
Türkiye'nin en büyük gıda şirketlerinden biri olan Ülker grubu da satış operasyonlarında
iki adet elektrikli binek eKangoo kullanmaya başladı. İstanbul'un Asya yakasında
kullanılan her iki araçta da hızlı şarj ünitesi bulunuyor. İhtiyaç halinde gün içinde
araçlar menzil arttırmak için BD Otomotiv'in merkezindeki hızlı şarj ünitesini
kullanıyorlar.

"İstanbul Asya projesinde 2 adet elektrikli araç kullanmaktayız. Araçlar sipariş alan
satış elemanlarımız tarafından Üsküdar ve Kadıköy bölgelerinde kullanılmaktadır.
Günlük ortalama 50 km yok kat eden araçlar, diğer binek araçlardan çok farklı değildir.
Elektrik ikmal noktalarının yaygın hale gelmesi ile birlikte, çevre için de zararı olmayan
bu araçların kullanımının artacağını düşünmekteyiz. " Recep Şabapoğlu, Saha Satış Müdürü
SOFRA GRUP
Uluslararası yemek ve servis firması Compass Group'un üyesi olan Sofra Grup da
günlük operasyonlarında elektrikli araç kullanmaya başladı. Sofra Grup'un Türkiye'deki
tedarikçisi olan G2M tarafından BD Otomotiv'den elektrikli eTrafic Panelvan kiraladı. Bu
araca hızlı şarj yapabilen bir ünite yerleştirildi. Bu sayede normal şarj ile 190 km
yapabilen bu araç gün içinde BD Otomotiv'in şirket merkezindeki hızlı şarj ünitesini
kullanarak bu menzili arttırabiliyor.

BORUSAN LOJİSTİK
Sürdürülebilirliğe ve yeşil teknoloji kullanımına büyük önem veren Borusan Lojistik,
filosuna kattığı eDucato ile 3 yılda karbon salınımını 39 ton azaltacak. Borusan Lojistik
eDucato ile tek şarjla 200 km yol kat ederken karbon salınımını da sınırlıyor. 4 saatte
şarj olabilen bu araç yaklaşık iki saat süren ara şarjlar ile 300 kilometrenin üzerine
çıkabiliyor. 17 m3 iç hacme sahip olan araç şu anda Türkiye'nin 3,5 ton segmentinde
bulunan en büyük taşıma kapasitesine sahip elektrikli aracı olma özelliğini taşıyor.
Elektrikle çalışan ve karbon salınımı olmayan bu araç, debriyajsız olarak ileri-geri
çalışan şanzıman sistemi ile rahat ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

KÜHNE NAGEL
Dünya'nın en büyük lojistik ve nakliye firmaları arasında yer alan Kühne Nagel da BD
Otomotiv’den bir adet elektrikli binek eKangoo kiraladı. Araç saha ekipleri tarafından
gün içinde çeşitli operasyonlarda kullanılıyor.

