
ler de geliştirilmeye çalışıyor.
Başta Çin ve Avrupalı bir çok 

ülke modern İpek Yolu’nu geliş-
tirmek için çaba sarf ediyor. Bir 
süre önce Çin’den Avrupa’ya 
başlayan ve 20 gün süren tren 
seferleri şimdilerde 15 gün se-
viyesine indi. Batıya daha hızlı 
mal sevkiyatı yapmak isteyen 
Çin’in çılgın projesi ise 1 haf-

MODERN İpek Yolu yeniden 
kurulurken tarihi avantajını 
yeniden kullanmak isteyen 
Türkiye, adımlarını hızlan-
dırmaya çalışıyor. ‘Türkiyesiz’ 
Çin-Avrupa tren seferleri gide-
rek artarken ‘Hazar Koridoru’ 
kozu için altyapı çalışmalarına 
ağırlık veriliyor. TIR’lardan o-
luşan konvoylar gibi alternatif-
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tada Şangay’dan Avrupa’nın 
ortalarına ulaşan hızlı yük treni 
projesi. Bu proje için güzergah-
ta bulunan tüm ülkelerle yoğun 
bir çalışma içerisindeler. 

Diğer taraftan denizyolun-
da da daha hızlı alternatif ara-
yışları sürüyor. Gelişen tekno-
loji ile daha hızlı gemiler inşa 
edilirken global limanlardaki 
tekelleşme daha hızlı teslimat 
için avantaj sağlamaya başladı.

Tüm bu girişimler olurken, 
projeler gerçekleşirken Türki-
ye jeopolitik konum avantajı-
nı kaybetmek istemiyor.

Kars-Tiflis-Bakü tren pro-
jesi bu telaşla tamamlandı. 
Hazar Koridoru için bölgesel 
sorunların çözümüne yönelik 
yeni adımlar atılıyor.

ULAŞTIRMA, Denizcilik 
ve Habercilik Bakanlığı’ndan 
alınan istatistiklere göre, 
2017 yılının ilk 6 ayında Ali-
ağa’daki limanlardan elleç-
lenen konteyner yük hacmi, 
Alsancak limanını geçti. Bu 
süreçte Aliağa limanların-
da elleçlenen konteyner 
hacmi 376 bin 600 TEU 
olurken, Alsancak limanın-
da ise 318 bin 819 TEU 
yük elleçlendi.
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GÜMRÜK ve Ticaret Baka-
nı Bülent Tüfenkci, Gümrük 
Yönetmeliği’nde yaptıkları 
düzenlemeyle ham petrol cinsi 
eşyanın gümrük laboratuvarla-
rında her seferinde tahlile tabi 
tutulması uygulamasına son 
verdiklerini belirterek, “Eko-

Gümrükte Ön Beyan
Uygulaması Başlıyor

2016 yılında Türkiye ağır 
vasıta lastikleri pazarı son 
üç yıldır olduğu gibi bü-
yüme grafiğini sürdürdü. 
Ticari araç satışlarında 
yaşanan düşüşün etkisiyle 
ticari araç lastik satışlarının 
hayal kırıklığı yaratması 
beklenirken özellikle kamu 
inşaat yatırımlarının rüzga-
rı ticari araç lastik satışları-
nı ve lastik kaplama sektö-
rünü memnun etti. 2016 
yılında 1 milyon 700 bin 
civarında ağır vasıta lastiği 
satıldığı, 500 bin lastiğin 
de kaplama işlemi gördüğü 
tahmin ediliyor. 

Aliağa Limanı 
İstikrarlı 
Büyüyor

Devamı 8. sayfada

Devamı 14. sayfada

GEÇTIĞIMIZ yıl yoğun 
çalışmalar yapılsa da darbe 
girişimi ve diğer sebeplerden 
dolayı süreci yavaşlayan Tür-
kiye Lojistik Master Planı 

Devamı 24. sayfada

Devamı 5. sayfada

Devamı 6. sayfada

Elektrikli Araçta Büyük 
Dönüşüm Başlıyor

Devamı 26. sayfada

SON yılların en başarılı fir-
malarından Tesla, ürettiği 
elektrikli otomobillerin yanı-
na elektrikli kamyon, pick-up 
eklemeye hazırlanırken bir 
yandan da pil teknolojileri 
için dünyanın en büyük fabri-
kasının inşaatını sürdürüyor. 
Çılgın girişimci Elon Musk 
önderliğindeki binlerce mü-
hendis, pil teknolojilerinde 
devrime hazırlanıyor.

5.5 milyar dolara mal ol-

Kaplama 
Lastik Pazarı 
Büyüyor

Modern İpekyolu’nda 
Güzergah Savaşları

ması beklenen bu özel fab-
rikada başta araçlar olmak 
üzere tüm sektörler için pil 
geliştirilecek. Yakından fo-
toğraf çekmenin bile yasak 
olduğu fabrikaya şimdiden 2 
binden fazla mühendis işe a-
lındı. Ar-Ge çalışmalarının ve 
ilk üretimin 2018 yılında baş-
laması planlanırken fabrika-
nın tamamının 2020 yılında 
tamamlanması hedefleniyor.
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nomimizin önemli bir girdisi 
olan ham petrolün ivedilikle 
üretim sürecine aktarılması 
sağlanmış oldu” dedi.

Tüfenkci yaptığı açıklama-
da, mevcut gümrük yönetmeli-
ğinde mevzuat ve uygulamada 
tekdüzeliğin sağlanmasını te-
minen transit rejimi hükümle-
rinde değişiklikler yaptıklarını 
söyledi.

Yeni sisteme kullanıcıların 
mağduriyetini önlemek için 1 
Kasım tarihinde geçilecek.

Lojistik Master Plan 
Yeniden Masada

için yeniden harekete geçildi. 
Türkiye’nin 2023 yılı hedef-
lerini ve 2035 - 2050 hedef 
yılları vizyonunu kapsayacak.
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TÜRKIYE Katar’la karayolu üze-
rinden daha hızlı, daha ucuz ve 
sürdürülebilir ticaret yapmak için 
İran’la birlikte ortak adımlar atmaya 
başladı. Türkiye, Katar ve bazı Arap 
ülkeleri arasındaki krizden sonra ih-
racatını yarıdan fazla arttırdı.

Türkiye Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekçi, Müstakil Sanayici ve İşa-
damları Derneği temsilcileri ile bir 
araya geldiği toplantıda, geçtiğimiz 
ay Tahran’da İran ve Katarlı mevki-
daşları ile İran üzerinden Katar’a ih-

Türkiye’den Katar’a Karayolu Üzerinden İhracat
mik, ticari ve özellikle ticari sevkiyat 
işlemleri konusu ve Katar’a karayo-
lu üzerinden daha ucuz bir şekilde 
ihracat yapabilmenin yollarını ko-
nuştuk” dedi.

Zeybekçi, Tahran’daki temasları 
sırasında, ürünlerin kargo uçakları 
ile gönderilmesinin sürdürülebi-
lir olmadığını belirtmiş, yalnızca 
taze süt ve taze tavuğun uçaklarla 
gönderileceğini ve diğer mallar için 
Katar’a karayolu üzerinden dış ti-
caret için alternatif yollar araştırıl-
dığını ve bunun en kolayının İran 
üzerinden olacağını belirtmişti.

Türkiye, Katar ve bazı Arap ül-
keleri arasındaki krizden büyük 
kazanç elde etti. Bu krizden daha 
fazla çıkar sağlayabilmenin yol-
larını arıyor. Türkiye geçtiğimiz 
haziran, mayıs ayına göre Katar’a 
yaptığı ihracat hacmini yakla-
şık yüzde 51.5 oranında artırdı. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
(TİM) verilerine göre bu ay ki 
ihracatın 53.5 milyon dolara ulaş-
ması bekleniyor.

“Dört Arap ülkesinin boykotu 
ile karşı karşıya kalan Katar’ın 
ihtiyaçlarını karşılayabiliriz”
Türkiye Katar’a gönderilen 

çoğu gıda maddesi, meyve, sebze, 
hayvansal ürünler ve sudan oluşan 
ticaret mallarının karşılığında na-
kit dolar almayı öngördü. Bakan 
Zeybekçi’nin temmuz ayında be-
lirttiği üzere, Türkiye’nin Katar’a 
bir aydan kısa bir süre içerisinde, 
dünyanın en büyük sevkiyat hac-
mine ulaşarak günlük ihtiyaçların 
karşılanması için 221 kargo uçağı, 
16 TIR ve bir gemi göndererek, 
büyük bir ihracat işlemi gerçekleş-
tirdi. Türkiye krizin bitiminden 
sonrada Katar’daki konumunu 
koruyarak ihracatı sürdürmeyi ve 
tam olarak istifade etmeyi hedefli-
yor. Bakan Zeybekçi, Tahran’daki 
görüşmeden bir gün önce, iki gün 
boyunca İzmir ve İstanbul’da Ka-
tarlı mevkidaşı ve Katarlı işadam-
larından oluşan heyetle bir araya 
geldiği toplantıda şunları söyledi, 
“Dört Arap ülkesinin boykotu ile 
karşı karşıya kalan Katar’ın ihti-
yaçlarını karşılayabiliriz. Katar’ın 
ihtiyaçlarını sadece burada ürete-
rek hazır göndererek değil, tüm 
günlük ihtiyaçların üretimine 
burada başlayıp orada devam ede-
rek” dedi.

racat yapmak için açılacak bir kara-
yolu anlaşması yaptıklarını söyledi. 
Türkiye, İran ve Katar’dan teknik 
heyetlerin yakın zamanda yapılacak 
olan planları tartışmak üzere bir ara-
ya gelecekleri belirtildi.

Tahran’daki Türkiye, İran ve 
Katar’ın bir araya geldiği üçlü zirve-
de, bu ülkeler arasındaki ekonomik, 
ticari ve ticari sevkiyat işlemlerinde-
ki iş birliği ve ilişkiler görüşüldü. Bu 
bağlamda Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekçi şunları söyledi, “Ekono-

2

Türkiye Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekçi.
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PANAMA bayraklı araştır-
ma gemisi “Fugro Scout”un 
bir römorkör eşliğinde İs-
tanbul Boğazı’nda çalışma 
yapmaya başlaması hava-
dan drone ile görüntülendi. 
Scout’un uzun bir süre İstan-
bul Boğazı’nda çalışmalarını 
sürdüreceği belirtilirken son-
daj çalışmaları sonrası tünelin 
geçiş güzergahı belirlenecek.

Dünyada ilk olacak tünel; 
TEM Otoyolu, E-5 karayo-
lu, Kuzey Marmara Otoyo-
lu ve 9 metro hattıyla enteg-
re edilecek.

Proje ve mühendislik hiz-
metleri kapsamında, karada 
ve denizde derin sondaj ça-

lışmaları yapılarak, zemin 
verileri belirlenecek. İhale 
sürecinin ardından 1 yıl için-
de mühendislik projelerinin 
tamamlanması planlanıyor.

İstanbul Boğazı’nın altın-
dan geçecek söz konusu tü-
nelde, tek tüpte hem karayolu 
hem de demiryolu bulunacak. 
Tünelde, ortadan geliş ve gi-
diş olmak üzere demiryolu, 
üst ve altta da lastik tekerli 
araç geçişine uygun iki şeritli 
yol yer alacak.

Tünelin büyüklüğü ve 
kapsamıyla dünyada ilk 
olacak projenin bir ayağı, 
Avrupa Yakası’nda E-5 ak-
sında İncirli’den başlayan 
ve İstanbul Boğazı’ndan ge-
çerek Anadolu Yakası’nda 
Söğütlüçeşme’ye kadar 
uzanan yüksek kapasiteli 
ve hızlı metro sistemin-
den, ikinci ayağı ise Av-
rupa Yakası’nda TEM 
Otoyolu aksında Hasdal 
Kavşağı’ndan başlayan ve 
İstanbul Boğazı’ndan ge-
çerek Anadolu Yakası’nda 
Çamlık Kavşağı’na bağla-
nan 2x2 şeritli karayolu sis-
teminden oluşacak.

14 dakikada geçilecek
Tünel, TEM otoyolu, E-

5 karayolu, Kuzey Marmara 
otoyolu ve 9 metro hattıyla 
entegre edilecek. Yap-İşlet-
Devret modeliyle yapımına 
başlanmasının ardından 5 
yıl içinde tamamlanması he-
deflenen tünelin kullanıma 

ASYA ve Avrupa’yı ilk kez 
deniz tabanı altından geçen 
iki katlı karayolu tüneliyle 
birbirine bağlayarak iki kıta 
arasında hızlı, ekonomik, 
güvenli, konforlu ve çevreye 
duyarlı ulaşım hizmeti veren 
Avrasya Tüneli’nin İşletme 
ve Bakım Binası, Amerikan 
Yeşil Binalar Konseyi’nin 
(USGBC) verdiği LEED 

geçmesiyle Avrupa yakasında 
İncirli’den, Anadolu yaka-
sında Söğütlüçeşme’ye, 31 
kilometre uzunluğunda 14 is-
tasyondan oluşacak hızlı met-
royla yaklaşık 40 dakikada 
ulaşılacak. Avrupa yakasında 
Hasdal kavşağından Anadolu 
yakasında Çamlık kavşağına 
karayoluyla yaklaşık 14 daki-
kada geçilecek. Hattan günde 
6,5 milyon yolcunun yarar-
lanması bekleniyor.

Güvenli yolculuk
İstanbulluların güvenli ve 

huzurlu seyahati için tüm 
detaylar düşünüldü ve plan-
landı. Arıza yapan araçların 
emniyetle beklemeleri için 
her 500 metrede duraklama 
alanı teşkil edilecek. Bu nok-
talardaki kameralar ile en kısa 
sürede yardım ulaştırılacak. 
Her 240 metrede bir acil du-
rumda katlar arasında güven-
li alana geçiş imkanı sağlayan 
geçit ve merdivenler olacak.

Altın Sertifikası’nı almaya 
hak kazandı. 

Enerji ve çevre dostu yapı-
lara verilen LEED, dünyanın 
en prestijli yeşil bina sertifi-
kası olarak kabul ediliyor.

USGBC (Amerikan Yeşil 
Binalar Konseyi) tarafından 
oluşturulmuş yeşil bina serti-
fikası LEED (Leadership in 
Energy and Environmental 

Design-Enerji ve Çevre Dos-
tu Tasarımda Liderlik), dün-
yada tanınırlığı ve kabul edi-
lebilirliği en prestijli yeşil bina 
sertifikası olarak biliniyor. 

LEED sertifikası için ‘Sür-
dürülebilir Araziler’, ‘Su Ve-
rimliliği’, ‘Enerji ve Atmos-
fer’, ‘Malzeme ve Kaynaklar’, 
‘Yerleşim ve Ulaşım’, ‘İç 
Mekân Kalitesi’, ‘İnovasyon’, 
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Anadolu’nun ‘kuş uçmaz kervan geçmez’ 

yerlerinde bile yüzlerce yıldır ayakta du-

ran kervansaraylar, imaretler, konaklar 

vardır. Yolcuların dinlenmelerini, ra-

hat etmelerini sağlayacak bu yapıların 

önemli bir kısmı nefis mimari detaylara 

da sahiptir. Tüm bunlar yolcu ve yüke 

verilen önemin göstergesidir. Çünkü 

Anadolu, doğu-batı arasındaki köprü-

nün en önemli parçalarından olmuştur. 

Tarihi İpek Yolu seferleri çoğu zaman 

Anadolu’da biter ve buradan Avrupa’ya, 

Afrika’ya yükler aktarılırdı. 

Son yüzyıllarda ticaret yollarının ço-

ğalması ile önemi azalan Anadolu toprak-

ları şimdi yeniden eski ihtişamına kavuş-

ması için çaba sarf edilen İpek Yolu’nun 

‘başrol oyuncularından’ olmak zorunda. 

Dünyanın üretim merkezi haline gelen 

Çin, mallarını batıya daha hızlı ulaştır-

mak için alternatifleri titizlikle inceliyor 

ve bu uğurda büyük paralar harcamaya 

da hazır. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet 

Başkanı Şi Cinping 2013 yılında ‘Bir Ku-

şak, Bir Yol’ projesini açıkladı. Tarihi İpek 

Yolu’nu yeniden canlandırmayı hedefle-

yen bu proje için güzergahlarda bulunan 

bir çok ülkeyi tek tek ziyaret etti ve tüm 

ülkelerin alt yapı çalışmalarına her türlü 

desteği vereceklerini belirtti. 

Özellikle yol üzerinde Çin’in isteklerine 

“hayır” diyebilecek lükse sahip bir ülke 

de olmadığı için Şangay’dan başlayan de-

miryolu, bazı bölgesel sorunlara rağmen 

Avrupa’nın en uç noktasına kadar gelebi-

liyor artık. Şimdilik Macaristan’a kadar 

15 günde gelen bir tren, gün gelecek bir 

BAKIŞ

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

haftada Almanya’ya kadar ulaşabilecek. 

Çünkü Çin, zamanla tüm hattı yüksek 

hızlı trene uygun hale getirmek için bü-

tün giderleri üstlenebileceğini açıkladı. 

Denizyoluyla bir ayda gelebilen ürünlere 

bağlı bir ticaret artık sürdürülebilir değil. 

Dünya eskisinden daha hızlı dönüyor ve 

ticaretin zaman kaybına tahammülü yok. 

Ne yazık ki tüm bu gelişmeler ‘Türki-

yesiz’ gerçekleşiyor. Çin-Avrupa demiryolu 

hattında Türkiye oyundan çıktı bile. Orta 

Asya’dan geçen trenler Rusya üzerinden 

Avrupa’ya ulaşıyor. Kuzey Afrika, Arap 

Yarımadası gibi bölgelere taşımalarda rol 

şansı var. Oyunda saf dışı kalmamak için 

en büyük kozumuz olan Hazar Koridoru 

için son dönemde atılan adımlar yerinde 

ama yeterli değil. Türkiye, hem bölgesel 

siyasi sorunların çözümünde hem de bu 

zenginlik zincirinin diğer halkalarını oluş-

turan ülkelerle işbirliği ve ilişkilerde belir-

leyici, en azından çok daha etkili olmalıdır. 

Yoksa modern kervansaraylarımız, 

yollarımız hızla ‘kuş uçmaz kervan geç-

mez’ bir görünüme bürünecekler. 

Modern İpek Yolu’na 
Son Bilet 

‘Bölgesel Öncelik Kredi-
leri’ kriterleri üzerinden 
değerlendirme yapılıyor.

Avrasya Tüneli, çevreye, 
topluma ve şehre olan duyarlı 
yaklaşımıyla uluslararası stan-
dartlarda örnek olan, ekolo-
jik dengeleri gözeten, çevre 
dostu özellikleriyle ön plana 
çıkıyor. Avrasya Tüneli için 
uluslararası standartlara uy-

gun bir Çevresel 
ve Sosyal Etki 
Değerlendir-
mesi (ÇSED) 

süreci uygula-
narak, Çevre ve 

Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) 
hazırlandı. ÇSED sürecinde 
geliştirilen tüm etki azaltıcı 
önlemler tanımlanarak, nihai 
tasarım, inşaat ve işletme aşa-
malarında uygulama yöntem-
leri ortaya koyuldu.

Büyük İstanbul Tüneli
İçin Start Verildi

Avrasya Tüneli’ne Uluslararası Ödül

Günde yaklaşık 6,5 milyon vatandaşın 
kullanması ön görülen hem karayolu hem 
demir yolu geçişi bulunacak olan Büyük 
İstanbul Tüneli için start verildi. 

Üç katlı büyük İstanbul Tüneli ile 
entegre olacak ulaşım sistemleri:

Raylı Sistem Bağlantıları
• Başakşehir - Bağcılar - Bakırköy Metrosu
• Yenikapı - Aksaray - Havalimanı Metrosu
• Kabataş - Bağcılar Tramvayı
• Topkapı - Sultançifliği Hafif Metrosu
• Mahmutbey - Mecidiyeköy Metrosu
• Yenikapı - Hacıosman Metrosu (Taksim Metrosu)
• Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy-Sancaktepe Metrosu
• Kadıköy - Kartal Metrosu
Marmaray ve Banliyö Bağlantıları - Karayolu  Bağlantıları
• 3. Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprü bağlantısı 
• Kuzey Marmara Otoyolu
• TEM Otoyolu
• D100 (E-5) Karayolu
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GÜMRÜK ve Ticaret Baka-
nı Bülent Tüfenkci, Gümrük 
Yönetmeliği’nde yaptıkları 
düzenlemeyle ham petrol cinsi 
eşyanın gümrük laboratuvarla-
rında her seferinde tahlile tabi 
tutulması uygulamasına son 
verdiklerini belirterek, “Eko-
nomimizin önemli bir girdisi 
olan ham petrolün ivedilikle 
üretim sürecine aktarılması 
sağlanmış oldu” dedi.

Tüfenkci yaptığı açıklama-
da, mevcut gümrük yönetme-
liğinde mevzuat ve uygulama-
da tekdüzeliğin sağlanmasını 
teminen transit rejimi hüküm-
lerinde değişiklikler yaptıkla-
rını söyledi. Mevcut durumda, 
Ortak Transit Sözleşmesi ve 
TIR Sözleşmesi kapsamın-
da Türkiye’ye getirilen eşya-
ya ilişkin beyanların eşyanın 
gelişinden önce alındığını 
anımsatan Tüfenkci, uluslara-
rası sözleşmeler kapsamında 
olmayan ve Türkiye Gümrük 
Bölgesi’ne karayoluyla getiri-
len diğer eşya için de ön beyan 
uygulamasına geçildiğini, em-
niyet ve güvenlik amaçlı risk 
analizi yapılması olanağının 
genişletildiğini anlattı.

Tüfenkci, transit rejimine 
özgü basitleştirmelere ilişkin 
aranacak özel koşullarla baş-
vuruya ve iznin verilmesine 
ilişkin usul ve esasları Resmi 
Gazete’de yayımlanan yönet-
melik ve tebliğlerle düzenle-
diklerini ifade etti. Bu kapsam-
da, Gümrük Yönetmeliği’nin 
transit rejimi hükümlerinin 
ayrıntılardan arındırılarak sa-
deleştirildiği, teknik detayların 
ve iş akışlarının düzenlendiği 
bir uygulama tebliği hazırla-
dıklarına işaret eden Tüfenk-
ci, “Toplu ve götürü teminat 
türlerinin transit rejiminde 
kullanılmasına son verilmesine 
yönelik düzenleme yapılarak, 
kullanıcıların mağduriyetine 
sebebiyet verilmeyecek şekilde 

1 Kasım tarihine kadar bir ge-
çiş süreci öngörüldü. Toplu te-
minat sisteminde, kişinin güm-
rük idaresine her türlü gümrük 
işlemlerine ilişkin verdiği 
teminat, o gümrük 
idaresindeki transit 
rejimi hariç bütün 
gümrük işlemleri 
için kullanılacak. 
Götürü teminat siste-
minde ise gümrükçe onaylan-
mış işlem veya kullanımlardan 
her biri için ayrı ayrı teminat 
verilmesi yerine, transit rejimi 
hariç tüm işlemleri kapsayacak 
bir teminat verilebilecek” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Ham petrol cinsi eşyanın 
gümrük laboratuvarlarında her 
seferinde tahlile tabi tutulması 
uygulamasına da son verdik-
lerini belirten Tüfenkci, “Bu 
sayede, ekonomimizin önemli 
bir girdisi olan ham petrolün 
ivedilikle üretim sürecine ak-
tarılması sağlanmış oldu.” dedi.

“Antrepo stok kayıtları 
standart hale getirilecek”
Tüfenkci, Bakanlık deneti-

minde işletilen geçici depolama 
yerleri ve antrepolarda, işleten 
kişiye ve yere ilişkin koşulların 
da değiştirildiğini, sektöre gü-
venilirlik ve hız kazandıracak 

şekilde iş akışlarının yeniden 
düzenlendiğini aktardı.

Öte yandan, Türkiye’de ge-
çici depolama yeri ve antrepo 
işletmeciliğinin, lojistik sek-

törün modern standartlarına 
çıkarılacağını vurgulayan Tü-
fenkci, düzenlemenin uygula-
mada ortaya çıkan ihtiyaçlara 

cevap verilmesi ve yürür-
lükteki mevzuatın 

güncelleştirilmesi 
noktasında önemli 
bir adım olduğunu 

söyledi.
Antrepo işleticilerin-

ce tutulan antrepo stok kayıtla-
rının da standart hale getirile-
ceğini dile getiren Tüfenkci, 1 
Ocak 2018 itibarıyla tüm güm-
rük idarelerinde tekdüze uygu-
lamaya geçileceğini bildirdi.
“Havayoluyla yapılan taşıma 

işlemleri düzenlendi”
Tüfenkci, Gümrük Genel 

Tebliği ile ulusal ve ortak tran-
sit rejimi kapsamında hareket, 
varış ve teminat gümrük idare-
leriyle transit idarelerinde ya-
pılacak işlemler, transit beyanı, 
teminatların işleyişi, transit 
süresi gibi süreçlerin düzen-
lendiğini belirterek, şunları 
kaydetti: “Transit rejimi kap-
samında havayolu ile yapılan 
taşımalara ilişkin işlemler de 
düzenlendi. Belirli kriterleri 
sağlayan havayolu şirketleri ta-
rafından basitleştirilmiş usulde 
gerçekleştirilecek taşımalar-
da, mevcut taşıma bilgilerinin 
Bakanlığımız ile elektronik 
ortamda paylaşılması suretiyle 
transit beyanı gerekmeksizin 
işlem yapılabilecek. Havayo-
luyla transit işlemlerinin ba-
sitleştirilmesiyle eşyanın hızlı 
şekilde ve daha düşük maliyet-
le ekonomiye kazandırılması 
sağlanırken, ihracat eşyasının 
yurt dışı edilme ve ihracat be-
yannamesinin kapanma süreci 
hızlandırılmış olacak.”

Gümrük kurallarında 
bir dizi düzenlemeye gidildi

Türkiye Gümrük 
Bölgesi’nde uygulanan güm-
rük kurallarında bir dizi dü-
zenlemeye gidildi. Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı tarafından 
hazırlanan Gümrük Yönetme-
liğinde Değişiklik Yapılması-
na Dair Yönetmelik, Resmi 
Gazete’de yayımlandı.

Karayolu taşımacılığında, 
uluslararası sözleşmeler kap-
samında başlamış bir transit 
işlemi kapsamında Türkiye 
Gümrük Bölgesine getirilen eş-
ya hariç olmak üzere, özet be-
yan bilgilerini de içeren transit 
beyanı taşıtın giriş gümrük ida-
resine varmasından önce elekt-
ronik ortamda giriş gümrük 
idaresine verilecek. Daha özet 
beyanın giriş gümrük idaresine 
varılmasından en az 1 saat ön-
ce verilmesi, bunun mümkün 
olmaması halinde aracın giriş 
gümrük idaresine varışından 
itibaren 1 saat içinde verilmesi 
gerekiyordu. Bu değişiklik 15 
Ağustos’ta yürürlüğe girdi.

Türkiye karasularından 
geçen ve hakkında ihbar bu-
lunan veya şüphe edilen eşya 
yüklü gemilerin ambar kapak-
ları veya eşya konulan diğer 
yerleri, gümrük idarelerince 
mühürlenebilecek.

Toplu teminat sisteminde, 
bir kişinin bir gümrük idare-
sine her türlü gümrük işlem-
lerine ilişkin vermiş olduğu 

teminat, o kişinin o gümrük 
idaresindeki transit rejimi ha-
riç bütün gümrük işlemleri 
için kullanılacak.

Götürü teminat sisteminde 
ise gümrük yükümlülüğü ge-
rektiren veya gerektirebilecek 
birden fazla işlem için bakan-
lıkça belirlenecek şartları taşı-
yanların talebi üzerine, güm-
rükçe onaylanmış işlem veya 
kullanımlardan her biri için ay-
rı ayrı teminat verilmesi yerine, 
transit rejimi hariç tüm işlem-
leri kapsayacak bir teminat ve-
rilebilecek. Teminat sistemiyle 
ilgili hükümler 1 Kasım’dan 
itibaren yürürlüğe girecek.

Gümrük ve Ticaret müfet-
tişi ve müfettiş yardımcıları 
ile gümrük idare amirleri veya 
yetkili kılınacak görevliler ta-
rafından yapılacak denetleme 
neticesinde kaçakçılık gibi bir 
suistimal ve/veya yolsuzluk 
saptanması halinde, geçici de-
polama yerinin geçici olarak 
derhal kapatılması uygulaması, 
“tedbir olarak geçici depolama 
yerine eşya girişine izin veril-
memesi” şeklinde değiştirildi.

Yatırım izni için aranan 
sermeye miktarları

Antrepo açma ve işletme 
izni almak üzere başvuracak 

gerçek ve tüzel kişiler, ya-
tırım yapmadan önce, ant-
reponun bağlı bulunacağı 
gümrük müdürlüğüne dilek-
çe ile başvuracak. Akaryakıt 
antrepoları hariç olmak üze-
re, özel antrepolar için yatı-
rım izni aranmayacak.

Yatırım izni yalnızca ka-
mu kuruluşları ve belediye-
ler ile Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine göre kurulmuş, 
asgari 2 yıldır faaliyette bu-
lunan ve ödenmiş sermayesi 
gelişmiş yöre kapsamındaki-
ler için 2 milyon 500 bin lira, 
normal yöre kapsamındaki 
iller için 1 milyon lira, kal-
kınmada öncelikli yöre kap-
samındaki iller için 500 bin 
lira olan anonim ve limited 
şirketlere verilebilecek.

Asgari 2 yıldır faaliyette 
bulunma ve ödenmiş sermaye 
miktarının tespitinde, anonim 
ve limited şirketlerde unvan de-
ğişikliği veya şirket birleşmeleri 
göz önünde bulundurulacak.

Antrepo açma ve işletme 
izni bulunan antrepolar için 
bu yönetmelikte aranan şart-
ların yerine getirilmesi için 
hafif kusurda 1 yıl, orta ku-
surda 2 yıl ve ağır kusurda 3 
yıl süre tanınacak.

Gümrükte Ön Beyan Uygulamasına Geçildi

TOBB İki Şirketin Sayısal Takografını Sertifikalandırdı
TÜRKIYE Odalar ve Borsa-
lar Birliği (TOBB),  ticari ta-
şıma yapan araçların zorunlu 
olarak kullanılması gereken 
sayısal takograflara ilişkin 
iki yerli üretici ASELSAN  ve 
PARS Ar-Ge’nin geliş-
tirdiği ürünlere ser-
tifika verdi.

TOBB Sayısal 
Takograf Araştırma 
ve Uygulama Merke-
zi (STAUM) aracılığıy-
la, iki yerli sayısal takograf araç 
ünitelerinin elektronik sertifi-
kalandırılması sürecini başlat-
tı. Bu işlemi halihazırda birkaç 

küresel firma yürütüyordu.
TOBB tarafından 2010 yı-

lında kurulan STAUM tesis-
lerinde tamamlanan süreçle, 
ASELSAN ile Pars Ar-Ge’nin 
girişimleri sonucunda, iki yerli 

üreticinin Türkiye’nin 
ihracatının tama-

mını karşılaya bi-
leceğini belirtti. 
TOBB açıklama-

sında, yük ve yolcu 
taşımacılığı sektörünün 

araç dönüşümlerinde ekono-
mik yerli bir ürün kullanmasına 
imkan sağladığını belirtilerek, 
1996 model ve üstü araçlarda 

sayısal takograf kullanımının 
zorunlu olduğu hatırlatıldı. 

Yapılan açıklamada, “Yerli 
sayısal takograf araç ünite-
lerinin üretilmesi ve yaygın 

kullanımı ile sektörde haksız 
rekabetin önlenmesi ve ulusal 
ve uluslararası taşımacılık ya-

pan profesyonel sürücülerin 
çalışma ve dinlenme sürelerine 
etkin olarak uymalarının sağ-
lanmasının sonucunda kara-
yollarında yaşanan can ve mal 

kayıp-

larına yol açan trafik kazala-
rının ciddi oranda azalması 
bekleniyor” denildi.

Sayısal Takograf Sistemi 
(STS) hakkında

Takograf cihazı, karayo-
lu araçlarının hareketinin ve 
sürücülerinin belli çalışma 
sürelerinin detaylarını otoma-
tik veya yarı otomatik olarak 

göstermek ve kaydetmek için 
karayoluyla taşımacılık ya-
pan araçlara monte edilmesi 
tasarlanan kayıt cihazıdır. 

Takograf cihazı; Araç kulla-
nım sürelerini, araç hızını, ka-
nunun belirttiği sınırlar içinde 

aracın kullanımını, denetlediği 
kayıtları hafızasında tutar ve ha-
fızasındaki kayıtları grafik veya 

yazılı rapor olarak verir. 
Mekanik ve elektromeka-

nik takograf cihazları yerine, 
1 Mayıs 2006 tarihinden iti-
baren AB’ye üye ülkelerde Av-
rupa Birliği’nin ilgili mevzuatı 
uyarınca karayolu taşımacılı-
ğında kullanılan yeni araçlarda 
sayısal takograf kullanılması 
zorunlu hale gelmiştir. 

Sayısal takograf uygulama-
sı ile, profesyonel sürücülerin 
davranışlarına/faaliyetlerine 
ilişkin daha fazla ve güvenilir 
veri toplayarak, karayolu gü-
venliğinin artırılması amaç-
lanmaktadır. 

Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci.

Birinci sayfadaki haberin devamı



LOJİSTİK

AĞUSTOS 2017

başında hizmete giren ilk test 
treni 9.300 kilometre kat e-
derek Kazakistan, Rusya, Be-
larus, Polonya ve Slovakya ü-
zerinden Budapeşte’ye ulaştı. 
17 günde tamamlanan sefer, 
aynı güzergah üzerinde deniz 
ve demir yoluyla gerçekleşti-
rilen seferlerden neredeyse 30 
gün daha kısa sürüyor. Ekol, 
gelecekte Çin’den Avrupa’ya 
8 tren bağlantısı ile yalnızca 
Budapeşte’yi değil, aynı za-
manda diğer Avrupa şehirle-
rini de Çin’e bağlamayı plan-
lıyor. Çin’deki 8 demiryolu 
terminalinden, Avrupa’da 
sahip olduğu 4 merkeze de-
miryolu seferleri düzenliyor. 
Ekol, Avrupa Birliği bölge-
sindeki demir yolu operas-
yonlarını Deutsche Bahn, 
terminal hizmetlerini de Ma-
hart Container Center ile or-
ganize ediyor. Gümrükleme 
operasyonlarını Budapeşte’de 
gerçekleştiren Ekol, Avrupa 
dağıtımlarında ise kendi araç-
larını kullanıyor.

Hazar Koridoru 
acilen tamamlanmalı

Türkiye’nin modern 
İpek Yolu savaşlarında güç-
lü konuma ulaşması için 
Hazar Koridoru’ndaki ek-
sik parçaların daha hızlı 
tamamlanması gerekiyor. 
Türkiye’den çıkan bir tren ar-
tık Azerbaycan’a ulaşıyor fa-
kat hem Azerbaycan hem de 
Hazar Denizi’nin karşısında 
bulunan Türkmenistan’daki 
limanlar henüz tamamlanma-
dı ve altyapı istenilen düzeyde 
değil. Türkmenistan Hazar 

MEDENIYETLERIN beşiği 
olan Anadolu, doğu-batı tica-
retinde binlerce yıl çok önemli 
bir durak oldu. Ticaret yolları-
nın çoğalması ile bu önemini 
büyük oranda kaybetmiş olsa 
da son dönemde yeniden çi-
zilmeye çalışılan ticaret yolla-
rının bazıları yine bu toprak-
larda kesişiyor. Avrupa, Asya, 
Afrika kıtalarının birleştiği 
noktada olmamızın lojistik ve 
ticaret için büyük avantajları 
var ama tabi bu avantajı akıllı-
ca kullanabilirsek. 

Başta Çin ve Avrupalı bir 
çok ülke modern İpek Yolu’nu 
geliştirmek için çaba sarf edi-
yor. Bir süre önce Çin’den 
Avrupa’ya başlayan ve 20 gün 
süren tren seferleri şimdilerde 
15 gün seviyesine indi. Batıya 
daha hızlı mal sevkiyatı yap-
mak isteyen Çin’in çılgın pro-
jesi ise 1 haftada Şangay’dan 
Avrupa’nın ortalarına ulaşan 
hızlı yük treni projesi. Bu 
proje için güzergahta bulunan 
tüm ülkelerle yoğun bir çalış-
ma içerisindeler. 

Diğer taraftan denizyo-
lunda da daha hızlı alternatif 
arayışları sürüyor. Gelişen 
teknoloji ile daha hızlı ge-
miler inşa edilirken global 
limanlardaki tekelleşme daha 
hızlı teslimat için avantaj sağ-
lamaya başladı. 

Tüm bu girişimler olurken, 
projeler gerçekleşirken Tür-
kiye jeopolitik konum avan-
tajını kaybetmek istemiyor. 
Kars-Tiflis-Bakü tren projesi 
bu telaşla tamamlandı. Hazar 
Koridoru için bölgesel sorun-
ların çözümüne yönelik yeni 
adımlar atılıyor. 
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu 

ilk yolcularını taşıdı
Ulaştırma Bakanı Arslan, 

geçtiğimiz ay Azerbaycan, 
Gürcistan ve Kazakistan yetki-
lileriyle, Bakü-Tiflis-Kars de-
miryolunu kullanarak Kars’tan 
Gürcistan’a seyahat edip, proje 
kapsamında ilk yolcu taşımacı-
lığını gerçekleştirdi.

Arslan, Azerbaycan De-
miryolları İdaresi Başkanı 
Cavid Gurbanov, Gürcistan 
Demiryolları Başkanı Ma-

muka Bakhtadze, Kazakistan 
Demiryolları Başkanı Kanat 
Alpispayev’i de yanına alarak, 
seyir halindeki trende gazete-
cilere açıklamalarda bulundu. 
Bakan Arslan, yol boyunca 
inşaat çalışmalarını yerinde 
görme ve üç ülkenin yönetici-
leriyle görüş alışverişi yapma 
fırsatı bulduklarını söyledi. 

“Bu proje, üç ülkenin 
dünyanın hizmetine 

sunduğu bir proje olacak”
Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın projeye 
büyük önem verdiğini vurgu-
layan Arslan, şöyle konuştu: 
“Zor bir güzergahta çalışıyo-
ruz. Bu projede 3 ülke birlikte 
çalışıyor. Memnuniyetle ifade 
edebiliriz ki ilk defa yolculu 
seyahat yapıyoruz. Bugün bir 
tarih yazılıyor. Sizinle bu ta-
rihe şahitlik ediyoruz. Kısa 
süre içinde Türkiye ve Gürcis-
tan’daki çalışmalar, üç ülkenin 
iş birliğiyle inşallah bitmiş ola-
cak. Bu hattı özellikle yük taşı-
macılığının hizmetine sunmuş 
olacağız. Bu proje, üç ülkenin 
dünyanın hizmetine sunduğu 
bir proje olacak. En az bizim 
kadar Kazakistan’ı, Çin’i ve 
Avrupa’nın tamamını ilgilen-
diriyor. Çünkü başka koridor-
ları düşündüğünüzde çok daha 
kısa sürede ve düşük maliyette 
yük getirisi sağlanabiliyor.”

Projenin hayata geçmesine 
çok kısa süre kaldığını belir-
ten Arslan, “Temennimiz o ki 
Asya ile Avrupa arasında orta 
koridorun tamamlayıcısı olan 
Marmaray’ı çok daha anlamlı 
hale getirecek olan demiryolu 
projesini hizmete sokmanın 
arifesindeyiz. Bu coğrafyadaki 
kardeşliği pekiştirecek, kül-
türel birlikteliği artıracak, ti-
careti büyütecek bir projenin 
son aşamasına gelmiş bulun-
manın mutluluğunu yaşıyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 

Ekol’den 
Budapeşte-Çin treni 

Daha fazla intermodal bağ-
lantısı geliştirme stratejisi ile 
Ekol Lojistik, geçtiğimiz ay-
larda Çin ve Macaristan ara-
sında yeni bir tren hizmetini 
devreye soktu. Nisan ayının 

kadar karşılık bulacağını şu 
aşamada ölçmek oldukça zor. 

Türkiye Ekonomi Po-
litikaları Araştırma Vakfı 
(TEPAV) Direktörü Prof. 
Dr. Güven Sak, Türkiye’nin 
İpekyolu’nun çok stratejik 
bir noktasında bulunduğu-
nun altını çizerken, Çin’den 
Batı’ya mal akışının hızlan-
dırılmasında Türk şirketlere 
milyarlarca dolarlık altyapı 
işinden proje üstlenme im-
kanı doğuracağını kaydetti. 
Sak, aynı zamanda karayolu 
ve demiryolu taşımacılık sek-
törlerinde de büyük gelişme 
beklediğini bildirdi.

TEPAV Direktörü Prof. 
Dr. Güven Sak, 2013’te Çin 
Devlet Başkanı Şi Cinping’in 
ortaya attığı Bir Kuşak Bir 
Yol’un temel amacının 
Asya’nın küresel ekonomiye 
entegrasyonunun sağlanması 
olduğunu söyledi. TOBB’un 
partneri US Chamber’in de 
yıllar önce bu konuda çalış-
ma yaptığını dile getiren Sak, 
bugüne kadar Çin’in hep kıyı 
bölgelerinin geliştiğini ve artık 
limanların çok yoğun trafiğe 
maruz kaldığını anlattı. Çin 
mallarının Asya üzerinden 
taşınmasının adeta bir zorun-
luluk haline geldiğini belirten 
Sak, bunun da milyarlarca do-
larlık altyapı yatırımı ihtiyacı-
nı ortaya çıkardığını söyledi. 
Bunu Çin’in tek başına yapa-
mayacağını ve yolun geçtiği ül-
kelerin bir kısmının da bunun 
altından kalkacak altyapıya 
sahip olmadığını dile getiren 
Sak, “Örneğin Pakistan’ın 

altyapısını Çin yapacak. Hem 
tren yolu, hem otoyolu ve 
hem de fiber altyapının dü-
zenlenmesi gerekiyor. Burada 
Çin’den Pakistan’a bir ekono-
mi koridoru oluşturulacak. Bu 
projelerin hepsinde Türk iş 
dünyasının Çinlilerle birlikte 
davranma imkanı var” dedi.

Altyapı yatırımları yanı 
sıra ülkeler arasında düzen-
leme, trafik kuralları ve TIR 
sistemine ilişkin de kuralla-
rın olması gerektiğine vurgu 
yapan Sak, “Geçiş ülkelerinin 
bir çoğunda, Avrupa’da alışık 
olduğumuz standartlar yok, 
Türkiye bu ülkelere yakınlığı 
yönüyle de avantajlı bir du-
rumda” ifadelerini kullandı. 
Bu yolun canlanmasıyla bir-
likte Türkiye’nin transit tica-
rette de çok önemli bir konu-
ma ulaşacağını belirten Sak, 
“Çin mallarının Avrupa’ya 
ulaşması için Hazar ve Azer-
baycan üzerinden Türkiye’ye 
gelmesi gerekiyor. Bu nok-
tada, Azerbaycan, Gürcistan 
ve Ermenistan da önemli ola-
cak. Ayrıca Pakistan ve İran 
koridoru da önem kazanacak. 
Eğer koridor Türkiye üzerin-
den de geçerse yeni bir imkan 
ortaya çıkacak ve Panama, 
Süveyş Kanalı gibi işletme-
cilik ve hizmet yönünden de 
önemli bir imkan doğacak” 
değerlendirmesini yaptı.
“Bu hat, güvenli ve ekono-

mik bir güzergahtır”
Türkiye, tarihi İpek-

yolu’nun yeniden canlandırıl-
masını öngören proje kapsam-
da binlerce yıl önce deve ile 
yapılan ticari yolculukların, 
motorlu araçlarla gerçekleşti-
rilmesi için de Çin’e bir öne-
ride bulundu. Çin ziyaretine 
katılan Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, Asya ile Avrupa ara-
sındaki güzergahlara alterna-
tifler getirmek için çalıştıkla-
rını dile getirdi. Bakan Arslan, 
“Türkiye’nin orta koridor ola-
rak da bilinen Modern İpek 
Yolu stratejisi, Türkiye ile 
Çin’i, Hazar Denizi ve Orta 
Asya ülkeleri üzerinden bağla-
mayı hedeflemektedir. Bu hat, 
Doğu-Batı ekseninde mevcut 
hatları tamamlayıcı, güvenli 
ve ekonomik bir güzergahtır.

Anılan güzergaha yönelik 
olarak gerek yurt içinde ge-
rekse bölge ülkeleriyle önemli 
altyapı projeleri gerçekleştir-
mekteyiz. Güzergahtaki eksik 
hatların tamamlanmasıyla 
Çin’den Avrupa’ya kesintisiz 
bir demiryolu hattı tesis edil-
miş olacaktır” diye konuştu. 

Denizi’nden başlayarak kom-
şusu Afganistan’a kadar olan 
demiryolu tamamladı ancak 
hem Afganistan’da halen gü-
venlik sorunları var hem de 
sonraki ülke olan Tacikis-
tan’daki demiryolu altyapısı 
henüz hazır değil. Hal böyle 
olunca Çin’den Avrupa’ya 
planlanan tren güzergahının 
Kazakistan, Rusya, Belarus 
yada Ukrayna olması daha ca-
zip hale geliyor. 

Stratejistlerin ortak inancı 
ise Çin tren yolu bağlantısı-
nın en çok Orta Doğu ve Af-
rika operasyonlarında bizim 
işimize yarayacağı. Türkiye’ye 
ulaşan trenler kara yada deniz 
yolu ile bu bölgelere ulaştı-
rılabilir. Ancak burada da 
çözülmesi gereken en büyük 
sorun ‘güvenlik’ olarak karşı-
mıza çıkıyor. Orta Doğu’da 
yaşanan sorunların hızla dü-
zelmesi İpek Yolu avantajı 
elde etmemiz için önemli bir 
eşik olacak.

TIR’lardan oluşacak 
kervanlar 

mümkün olabilir mi?
Geçtiğimiz aylarda Türk 

heyetinin Çin’i ziyaretiyle 
birlikte İpek Yolu konusunda 
önemli görüş alışverişlerin-
de bulunuldu. Bu projelerde 
mutlaka yer almak isteyen 
Türk tarafı çeşitli önerilerde 
bulundu. Bu önerilerden biri 
de Türk tırlarından oluşacak 
kervanların Çin mallarını 
batıya taşıması oldu. Kara 
nakliyede hatırı sayılır araç fi-
losuna ve altyapıya sahip olan 
Türkiye’nin bu projesinin ne 
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Modern İpek Yolu yeniden kurulurken tarihi avantajını yeniden 
kullanmak isteyen Türkiye, adımlarını hızlandırmaya çalışıyor. 
‘Türkiyesiz’ Çin-Avrupa tren seferleri giderek artarken ‘Hazar Koridoru’ 
kozu için altyapı çalışmalarına ağırlık veriliyor. TIR’lardan oluşan 
konvoylar gibi alternatifler de geliştirilmeye çalışıyor.  

Birinci sayfadaki haberin devamı

Türkiye Modern İpekyolu’nun
Yeniden Önemli Parçası Olabilecek mi?
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Türkiye’nin Kuzey’i ve Güney’i
18 Ulaşım Koridoruyla Bağlanacak
TÜRKIYE’DE lojistikte verimlili-
ği ve hızı artıracak projelerden biri 
de kuzey-güney arasında direkt ula-
şım koridorlarının oluşturulması. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, oluştura-
cakları 18 ulaşım koridoruyla bunu 
sağlayacaklarını belirterek “Ovit 
Tüneli’ni 2018’e kalmadan yılso-
nunda hizmete açacağız” dedi.

Türkiye’nin kuzeyi ile güneyini 
birbirine bağlayacak koridorlardan 
biri olan Ovit Tüneli’ndeki çalış-
maların hızlandırıldığını söyleyen 
Bakan Arslan, tünelin 2018 yılı so-
nunda hizmete gireceğini söyledi. 
Arslan, yaptığı açıklamada, ulaş-
tırmada doğu-batı koridorlarının 
ardından yoğunlaşılan kuzey-güney 
hatlarında yürütülen çalışmalarla il-
gili bilgi verdi. Türkiye’nin kuzeyiy-
le güneyinin 18 ulaşım koridoruyla 
birbirine bağlanacağını dile getiren 
Arslan, bu hatlardan son üçünün 
Karadeniz’i Doğu Anadolu ve Ak-
deniz ile buluşturacağını söyledi. 

Çalışmalarda önemli mesafe 
kat edildiğinin altını çizen Arslan, 
“Biz ülkeyi boydan boya bölün-
müş yollarla donatırken doğu-batı 
koridorlarının çok önem taşıdığı-
nı söyledik ve bu konuda büyük 
mesafe kat ettik ancak bu güzer-
gahlar kuzey-güney koridorlarıyla 
tamamlanmazsa başarılı olamayız” 
diye konuştu.  Arslan, Rize’nin İ-
kizdere ilçesi yakınlarındaki 2 bin 
640 rakımlı Ovit Dağı’nda yapımı 
sürdürülen Ovit Tüneli’nin stra-
tejik önemine işaret ederek, “Ül-
kemizin kuzeyiyle güneyini birbi-
rine bağlayacak 18 koridordan biri 
olan tünelde çalışmalar hızlandı. 
Ovit Tüneli’ni 2018’e kalmadan 
yılsonunda hizmete açacağız” şek-
linde konuştu.  

Dünyanın en uzun ikinci tüneli 
olacak Ovit’in 14 bin 200 metrelik 
güzergahı ve devamında Kop Tü-
neli ile Erzincan’a ulaşımı kolaylaş-
tıracağını anlatan Arslan, tünelin 
Erzurum’un İspir ilçesi üzerindeki 
tünellerle Erzurum’a, Gümüşhane 
üzerinden Trabzon’a ve Erzincan’a 
bağlanacağını bildirdi. Arslan, ku-
zey ile güneyi birbirine bağlayacak 
tünellerden birinin de Zigana ol-
duğunu dile getirerek, şunları kay-
detti: “Zigana Tüneli de Trabzon’u 
Gümüşhane üzerinden Erzincan 
ve Bayburt’a, oradan da Erzurum’a 
bağlayacak. Bu tünelin devamındaki 
Kop Tüneli ile ikinci güzergahı ve 
koridoru tamamlamış olacağız. İn-
şallah sadece bunlarla yetinmeyece-
ğiz, diğer bölgelerimizdeki tünelleri 
de yapacağız ki bahsettiğimiz kori-
dorları bitirelim.”  

Karadeniz’i Doğu Anadolu ve 
Akdeniz ile buluşturacak 3. kori-
dordaki Sahara Tüneli’nin önemi-
ne dikkati çeken Arslan, “Sahara’da 
çalışmaların tamamlanmasıyla ana 

koridorlar birleşmiş olacak.” ifade-
sini kullandı.  Arslan, Karadeniz 
kıyısındaki Artvin’in Hopa ilçesin-
den başlayan, Cankurtaran Tüneli 
üzerinden Artvin’e ulaşan korido-
run, Ardahan’a kadar ulaşarak hem 
yol mesafesini kısaltacağını hem de 
kolay ulaşım sağlayacağını söyle-
di.  Artvin-Ardahan Karayolu’nda 
yapılacak Sahara Tüneli’nin kat-

kısına işaret eden Arslan, “Sahara 
Tüneli’nin proje çalışmaları devam 
ediyor. O da yaklaşık 13 kilomet-
relik uzunluğuyla dünya çapında 
olacak. Sahara Tüneli’ni yaparak 
inşallah Karadeniz’i Artvin üze-
rinden Ardahan’a, oradan Kars’a, 
Iğdır’a ve Ağrı’nın Doğubayazıt il-
çesi üzerinden Van’a bağlayacağız.” 
diye konuştu.
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GEÇTIĞIMIZ yıl yoğun ça-
lışmalar yapılsa da darbe girişi-
mi ve diğer sebeplerden dolayı 
süreci yavaşlayan Türkiye Lo-
jistik Master Planı için yeniden 
harekete geçildi. Türkiye’nin 
2023 yılı hedeflerini ve 2035 
– 2050 hedef yılları vizyonunu 
kapsayacak lojistik projeleri i-
çin temel ilke ve politikaları be-
lirleyecek olan Türkiye Lojistik 
Master Planı (TLMP) projesi 
hazırlama çalışmaları UDHB 
Demiryolu Düzenleme Genel 
Müdürlüğü idaresinde başladı. 
Amaç 7 trilyon dolarlık küresel 
lojistik pazarında, Türkiye’yi, 

coğrafi konumunun avantajıyla 
üs yapmak.

Ön rapor 
yakında açıklanacak

298 OSB, 28 yük limanı, 
terminali ve 20 lojistik merkezi 
hem birbirine hem de uluslara-
rası yollara bağlamak, bu ko-
nuda sorunları, çözümleri ve iş 
takvimini belirlemek amacıyla 
toplanan çalıştayın ön raporu 
yakında kamuoyuna açıklana-
cak. 25 Temmuz’da gerçekleşen 
Türkiye Lojistik Master Planı 
1. Çalıştayı’nda elde edilen ve-
rilerin düzenlenmesi sonucu 
hazırlanan taslak rapor katı-

lımcılara gönderildi. 14 Ağus-
tos itibariyle geri dönüşler alın-
dı. Önümüzdeki günlerde de 
açıklanması bekleniyor.

Demiryolu Düzenleme Ge-
nel Müdürlüğü’nün düzenle-
diği çalıştaylar dizisi, lojistik 
sektörünün de gündeminde. 
Kamu özel bütün tarafları, 
demiryolu, denizyolu, hava ve 
karayolu gibi bütün modlarını 
temsil eden STK’ları aynı masa 
etrafında buluşturan çalışmayı 
sektör çok önemsiyor.

Her kesim rapora kendi so-
runlarını ve görüşlerini yan-
sıtma çabası içinde. Türkiye 
Lojistik Master Planı (TLMP) 
Çalıştayı Türkiye’nin 2023 yı-
lı hedeflerini ve 2035 - 2050 
hedef yılları vizyonunu kap-
sayacak ve ulaştırma - lojis-
tik projeleri için temel ilke 
ve politikaları belirleyecek. 
Türkiye’nin bölgesinde lojistik 
üssü olabilmesi, ekonomisinde 
lojistik faaliyetlerin payının 
arttırılması için lojistik sektö-
rünün ihtiyaçlarının belirle-

ULUSLARARASI hava 
taşımacılığı sektörü son on 
yılda yüzde 5,6 büyürken, 
Türkiye’de bu oran yüzde 14’ü 
buldu. Türkiye’de ağustos ayı 
başı itibarıyla 2008 yılına göre 
balon sayısında yüzde 337, yol-
cu uçağı sayısında yüzde 265, 
iş jeti sayısında ise yüzde 41,8 
artış gerçekleşti.

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğün-
den (SHGM) alınan bilgilere 
göre, son yıllarda havacılık ala-

necek. Yeni kurulacak lojistik 
köy/ merkez/ üslerin yer se-
çim kriterlerinin belirlenmesi, 
mevcut olanların yeniden de-
ğerlendirilmesi ve diğer lojis-
tik faaliyetlerin iyileştirilmesi-
ni sağlayacak.

Durum analizi yapıldı
Raporda Türkiye’nin konu-

mu şöyle saptandı:
Türkiye; Asya ile Avrupa kı-

taları arasında yer alan, bulun-
duğu stratejik alandaki mevcut 
ve potansiyel pazarlara dağıtım 
ve hizmet verebilecek lojistik 
üs konumuna sahip bir ülkedir. 
Ayrıca Kuzey Afrika ve Orta 
Asya ülkeleri için transit geçiş 
ülkesidir. Dünyanın en önemli 

nında dünyanın en hızlı büyü-
yen ülkesi Türkiye oldu. Avru-
pa ülkeleri ve gelişmekte olan 
bazı ülkelerde sektörde çalkan-
tılar yaşarken, Türkiye’de hem 
yolcu hem de kargo için hava-
yolu kullanımı sıçrama yaptı. 
Bu sıçramada hızlı tren gibi 
alternatif ulaşım modlarının 
hedeflendiği gibi ilerleyeme-
mesinin ve yolcular için artık 
hız unsurunun fiyattan daha 
öncelikli hale gelmesinin de et-
kisi bulunuyor.

İstatistikler umut veriyor

enerji yolları üzerinde bulunma-
sı Türkiye’nin lojistik sektörün-
de operasyonel gücünü arttır-
maktadır. Avrupa’nın en büyük 
kamyon filolarından birisi olup 
kara nakliyesinde yeterli serma-
ye birikimi sağlanarak gelişmiş 
bir karayolu taşımacılık ağına 
sahiptir. Avrupa’nın lojistik üs-
sü olmaya aday olan Türkiye; 
büyüyen ekonomisi ve coğrafi 
üstünlüğü nedeni ile yaban-
cı sermayeli şirketlerin birbiri 
ile yarıştığı bir ülkedir. Lojistik 
alanda 2005-2015 arasında ül-
keye 1.9 milyar dolar tutarında 
yabancı sermayeli yatırım ger-
çekleşmiştir. GSYİH’da lojistik 
Türkiye’nin yüzde 12’lik kısmı-

2008 yılında Türkiye’de 
152 uçuş noktası bulunurken 
haziran ayı sonu itibarıyle 295 
oldu. Uluslararası hava taşıma-
cılığı sektörü son on yılda yüz-
de 5,6 büyürken, Türkiye’de bu 
oran yüzde 14’ü buldu.

Türkiye’de havayolu işletme-
leri tarafından kullanılan yolcu 
uçağı sayısı 2008’de 271 iken, 
bu ay itibarıyla rakam yüzde 
265 artışla 988’e yükseldi. 2008 
yılında 43’ü iç, 109’u dış hat 
olmak üzere 152 uçuş noktası 
bulunurken, bu yılın haziran 

nı oluşturmaktadır. Türkiye’nin 
mevcut üretim ve mal hareke-
tinin yüzde 85’ini üretim ve 
satış şirketleri kendileri yapıyor.
Hizmet maliyet oranı: Satış 
fiyatının yüzde 8-15 arasında 
değişmektedir.

Çalıştayda lojistik merkezler 
de konuşuldu. Demiryolunun 
diğer ulaşım modları ile bütün-
leşik olarak değerlendirileme-
mesinin yarattığı sorunlar ele 
alındı. Limanların, OSB’lerin 
büyük sanayi tesislerinin de-
miryolu bağlantılarının yapıl-
ması, yük merkezlerine liman-
lara, OSB’lere ve fabrikalara 
iltisak hatları sağlanması konu-
sunda mutabakat oluştu.

ayı sonu itibarıyla uçuş nok-
tası sayısı yüzde 94 artışla 295 
oldu. İş jeti sayısında da 2008-
2017 yıllarında önemli oranda 
artış dikkati çekti. Türkiye’de 
2008’de 55 iş jeti bulunurken, 
bu ay itibarıyla sayı yüzde 41,8 
artışla 78’e ulaştı.

Türkiye’deki turizm ve ha-
vayolu işletmecileri tarafından 
kullanılan balon sayısında da 
rekor düzeyde artış gerçekleş-
ti. 2008 yılında 57 olan balon 
sayısı, bu ay itibarıyla yüzde 
337’lik artışla 249’a çıktı.

Lojistik Master Plan’da Çalışmalara Kaldığı Yerden Devam

Havayolunu Çok Sevdik, Sektör Tahminlerden Hızlı Büyüyor

İhracatın Yüzde 29’u Karayolu İle Taşındı
ULUSLARARASI Nakliye-
ciler Derneği (UND) verileri-
ne göre, Türk plakalı araçlarla 
ihracat taşımaları için düzenle-
nen sefer sayısı, Ocak-Haziran 
2017’de geçen yılın aynı döne-
mine kıyasla yüzde 8 artarak 
606 bin 473’e yükseldi.

Türkiye’den yabancı plakalı 
araçların gerçekleştirdiği ihra-
cat seferleri ise aynı dönemde 
yüzde 3 artışla 158 bin 315’e 
ulaştı. Bu yılın ilk 6 ayında 
Türk ve yabancı plakalı araç-
larla toplamda 764 bin 788 
sefer yapılan ihraç taşımaları, 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 7 artış kaydetti. Söz 
konusu taşımalarda Türk pla-
kalı araçlar yüzde 79, yabancı 
araçlar ise yüzde 21 pazar payı-
na sahip oldu.

Türkiye’de bu yılın ilk ya-
rısında gerçekleştirilen 77,5 
milyar dolarlık ihracatın yüz-

de 29’una tekabül eden 22,3 
milyar dolarlık kısmının kara 
yoluyla taşındığı dikkate alın-
dığında, araç başına ihracat 
değeri ortalama 29 bin 187 
dolar oldu.

Rusya’ya ihracat seferleri 
artıyor

Söz konusu dönemde Türki-
ye plakalı araçların ihracat taşı-
malarında yüzde 15 artışla 235 
bin 702 sefer düzenlenen Irak 
ilk sırada yer aldı. Irak’ı Suriye, 
Almanya, Nahçıvan, İran, Gür-
cistan, İtalya, Fransa, Roman-

ya, Türkmenistan, Azerbaycan 
ve Birleşik Krallık takip etti. 
Moğolistan’a ise bu dönemde 
Türk araçlar sadece bir ihracat 
taşıması gerçekleştirdi.

Bölgesel bazda ihracat taşı-
malarında en ciddi artış yüzde 
15 ile Orta Doğu’da kaydedi-
lirken, Avrupa yüzde 2 ile artış 
eğilimini sürdürdü. Türkiye 
plakalı araçların yılın ilk yarı-
sındaki ihraç taşımalarında en 
fazla artışın yaşandığı ülke yüz-
de 574 ile Rusya oldu. Bu ül-
keye geçen yılın ocak-haziran 

döneminde 103 olan ihracat 
sefer sayısı, 2017’nin aynı dö-
neminde 694’e yükseldi. Rusya 
sorununun çözülmesi ile bir-
likte Türk Cumhuriyetleri’ne 
olan ihracat taşımalarının da 
artışa geçtiği gözlendi.

Araç başına ortalama 
53 bin dolarlık ithalat

Bu yılın ilk 6 ayında 
2016’nın aynı dönemine göre 
Türk plakalı araçların ithalat 
taşımaları için düzenlediği sefer 
sayısı yüzde 15 artarak 221 bi-
ne yaklaştı. Türkiye’ye yabancı 
plakalı araçların yaptığı ithalat 
seferleri ise yüzde 2 yükselerek 
111 bin seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın ilk yarısında 
Türk ve yabancı araçlarla top-
lam 301 bin ithal taşıması 
yapılırken, 2017’nin aynı dö-
neminde bu rakam 332 bin 
seviyesine çıktı. Bu dönemde 
ithalat taşımalarında Türk a-

raçların payı yüzde 64’ten yüz-
de 67’ye yükseldi.

Türk plakalı araçların yük-
leme ülkelerine göre ithal ta-
şımalarında Almanya, yüzde 

8 düşüş yaşasa da 48 bin 551 
seferle yine ilk sırada yer aldı. 
Irak’tan yapılan ithalat taşıma-
ları ise yüzde 156’lık artışla 40 
bin 890’a yükseldi.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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HER yıl filosundaki araçları çevre 
dostu araçlarla yenileyerek doğa-
yı korumaya özen gösteren Mars 
Logistics, 2016 yılında karayolu 
taşımalarından kaynaklı karbon sa-
lınımını geçtiğimiz yıla göre yüzde 
6,9 oranında azalttı. Büyüyen filosu 
ve artan sefer sayısına rağmen araç 
başına 1,04 ton olan karbondioksit 
salınımını 2016 yılında 0,96 ton 
karbondioksite düşüren Mars Lo-
gistics, bu oranı da yüzde 7,7 ora-
nında azaltmış oldu. 

 “Yeşil lojistik” ve “sürdürülebi-
lirlik” kavramlarına verdiği önemi 
2012 yılından bu yana sürdürdüğü 
Intermodal taşımacılık hizmetiyle 
kanıtlayan Mars Logistics; otomotiv, 
gıda, tekstil, kimya, enerji, kozmetik 
gibi birçok sektöre de bu hizmeti 
veriyor. Geçtiğimiz yıl, kullanılan in-
termodal taşıma çözümleri sayesin-
de yüzde 48 emisyon tasarrufu elde 
eden şirket, 2 milyon 374 bin adet 
ağaç ile 5,9 hektar ormanlık alan kur-
tarmış oldu. Geçtiğimiz yıl atık yağ, 
atık pil, kağıt atık, elektronik atık, 
hurda metal gibi tehlikeli atık mikta-
rı ise yüzde 40 oranında azaldı. 

Mars Logistics Genel Müdürü 
Ali Tulgar, “Intermodal taşımacılık, 
çevreye katkısı ve minimum transit 
sürelerde hizmet vermesi dolayısıy-
la iş ortaklarımız tarafından sıklıkla 
tercih ediliyor. 2012 yılından bu ya-
na bu hizmeti veriyoruz. Bizim için 
en kıymetlisi ise, bu modelin kara-
yolu taşımacılıktaki karbondioksit 
salınımını en alt seviyeye indiriyor 
olması. Rakamların da ortaya koy-
duğu gibi bu anlamda önemli bir yol 
aldık. Sektörümüzün bu çevre du-
yarlılığıyla hareket etmesi ve yüksek 
taşıma sistemlerini kullanmalarını 
temenni ediyoruz” dedi.

Mars Logistics hem doğaya 
hemde geleceğe sahip çıkıyor
2017 yılının ilk yarısında özel-

likle tekstil ve otomotiv cephesin-
den gelen beklentilerin üzerindeki 
üretim ve ihracat rakamları, lojistik 
sektörünün büyümesine katkı sağla-
dı. Yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 
7’lik bir büyüklüğe ulaşan sektörün, 
2017 sonunda ise yüzde 6-8 civarın-
da büyümesi bekleniyor. 

Konuyla ilgili değerlendirmede 
bulunan Mars Logistics Genel Mü-
dürü Ali Tulgar, ihracat artışına 
paralel olarak sektörde hareketlilik 
yaşandığını, özellikle yılın son çey-
reğinde yeni pazarlarla birlikte iv-
menin artacağını söyledi

Türkiye ekonomisinin önemli 
lokomotiflerinden biri olan lojistik 
sektörünün 2017 yılını büyüme ile ta-
mamlaması bekleniyor. Türkiye’nin 
lider lojistik firması Mars Logistics 
Genel Müdürü Ali Tulgar’ın yaptığı 
açıklamaya göre, sipariş takiplerine 
erken başlanmasıyla ekonomik tah-
minler konusunda oldukça başarılı 
öngörüler ortaya koyabilen sektörde 
yaşanan hareketlilik, yılın diğer ya-
rısında da devam edecek. “Özellikle 
tekstil ve otomotiv sektörlerinde 

ihracat ve üretim beklentilerin üze-
rinde. Yılın son çeyreğinde ihracatın 
ekonomimize ve sektörümüze geçti-
ğimiz senelerin üzerinde bir destek 
vermesini öngörüyoruz.” 

İkinci yarıyıl için görüşlerinin iyim-
ser olduğunu ifade eden Tulgar, yılın 
ilk yarısında yaklaşık yüzde 7’lik bir 
büyüklüğe ulaşan lojistik sektörü-
nün, yılsonunda yüzde 6-8 civarında 
büyümesini beklediklerini ifade etti: 
“İhracat pozitif yönde gidiyor. Tür-
kiye ihracatının iki temel sektörü 

otomobil ve tekstil, dört ay sonrasını 
bizlerle paylaşarak işlem yapıyorlar. 
Bu nedenle ihracat ve ithalat verile-
ri konusunda sağlıklı öngörülerde 
bulunabiliyoruz. Mars olarak biz de 
ihracat-ithalat dengelerini düzenli 
bir şekilde sürdürüyoruz. Yılsonu he-
defimiz yüzde 12 büyümeyle yaklaşık 
275 milyon Euro’luk ciroya ulaşmak. 
Hadımköy’de hayata geçireceğimiz 70 
bin metrekarelik yeni Lojistik Merke-
zimiz ile filo yatırımımız bu hedefimi-
ze ulaşmamızı kolaylaştıracak.” 

İhracat Artışı Lojistik Sektörünün Büyümesini Destekledi
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ile 400’den fazla operasyonel 
birimden oluştuğunu ve 10 
bini aşkın insanı istihdam 
ettiğini söyledi. Beyazıt, “Fir-
mamız, Türkiye’de projelerini 
yürüttüğü müşterilerine li-
man ve denizyolu hizmetleri, 

teslim hizmet sunmaktayız” 
bilgisini verdi. 

Türkiye ve dünyanın bir-
çok ülkesinde önemli proje-
lerde yer aldıklarını kayde-
den Kuzucu, şunları söyledi: 
“Dünyanın hızla büyüyen ve 
gelişen ekonomisine paralel 
olarak yatırımlar dev boyut-
lara ulaştı. Başta enerji ve 

2017’nin 2. çeyreğinde şir-
ketin geneline ilişkin olarak; 
gelir yüzde 7,7 arttı, nötr gelir 
yüzde 8,9 oranında yükseldi. 
Müşterilerin geniş kapsamlı 
ürün portföyüne olan taleple-
rinin genişlemesiyle gelir, bü-
tün segmentlerde ve ana ürün 
kategorilerinde arttı.

ABD Yurt içi ile Tedarik 
Zinciri ve Gönderi segment-
lerinde gösterilen güçlü per-
formans sayesinde faaliyet ka-
rı yüzde 8,7 oranında artarak 
2,2 milyar dolar oldu. 2’nci 
çeyrekteki bir yıllık HBK iyi-
leşmesi, öncelikli olarak yakıt 
ve çalışan ücretlerinden elde 
edilen yaklaşık 0,10 dolarlık 
karı içeriyor.

Yatırım stratejilerini des-
teklemek için yılbaşından 
bugüne kadar yaklaşık 2,0 
milyar dolar harcama yapıl-
dı. Bu yıl UPS, bir önceki 

BELÇIKA’NIN köklü lo-
jistik firmalarından Katoen 
Natie, Türkiye’deki operas-
yonlarını büyütüyor. Global 
çapta olduğu gibi Türkiye’de 
de özellikle petrokimya ala-
nında uzmanlaşan firma, hem 
Mersin hem de Gebze mer-
kezli yatırımlarını geliştiriyor. 

1854 yılında Belçika’nın 
Antwerp şehrinde kurulan, 
dünya genelinde 11.500 ça-
lışana sahip olan Katoen Na-
tie ülkemizdeki faaliyetlerine 
2004 yılında Mersin’de baş-
lamıştı. Daha sonra Gebze’de 
bir merkez açan firma 9 ana iş 
kolunda taşımacılık, elleçle-
me, depolama gibi tüm alan-
larda hizmet ağını genişletti. 

Operasyonlarını 
genişletiyor

Kısa bir süre önce yatırım 
ve operasyonlarını 2 katına 
çıkardıklarını belirten Ka-
toen Natie Türkiye Müdürü 
Sinan Beyazıt, firmanın 150 
terminal ve lojistik platformu 

PROJE taşımacılığı ve yük 
mühendisliği alanında faa-
liyet gösteren Hareket, top-
lam 2.500 MW gücünde 
rüzgar enerjisi santrali kuru-
lumunun taşıma ve montaj 
işlemlerini gerçekleştirerek, 
rüzgar enerjisi yatırımlarının 
yarısında anahtar teslim hiz-
met sundu. 

Hareket Lojistik Genel 
Müdürü Engin Kuzucu, 
enerji sektörünü yönelik yo-
ğun çalışmalar yürüttükleri-
ni belirterek, “Şu ana kadar 
Türkiye’de gerçekleştirilen 
rüzgar enerji yatırımlarının 
yaklaşık yüzde 50’si şirke-
timiz tarafından taşındı ve 
montajı yapıldı. Bugüne ka-
dar toplam 2.500 MW rüz-
gar santralinin kurulumuna 
katkıda bulunduk. Rüzgar 
enerji yatırımcılarına anahtar 

UPS, 2017 yılının ikinci 
çeyreğine ait hisse başına kar 
payının, 2016 yılının aynı 
dönemine kıyasla yüzde 11 
oranında artarak 1,58 dolar 
olduğunu bildirdi. Hisse ba-
şına kardaki bu artışın sebebi, 
gelirin yüzde 7,7 oranında 
yükselmesi olarak gösterili-
yor. Üç iş segmentinin her bi-
ri, daha kârlı bir ürün karması 
sağlayarak, verimi artırdı ve 
işletme maliyetinin daha iyi 
yönetilmesini sağladı.

UPS Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve CEO’su David Abney, 
“UPS, ikinci çeyrekte büyük 
bir yıllık gelir sağladı ve plan-
larımıza uygun bir biçimde 
sağlam bir hisse başına kâr 
büyümesi ürettik. Kapasite-
mizi, pazardaki varlığımızı ve 
küresel erişimimizi genişlet-
mek için ağımıza yatırım yap-
maya devam ediyoruz” dedi.

sağlıyor” dedi.
Katoen Natie’nin Mersin 

terminalinin limana 4 kilo-
metre mesafede olduğunu di-
le getiren Beyazıt, toplam 55 
bin metrekare arazide, 15 bin 
metrekare kapalı, 10 bin met-
rekare açık gümrüklü alan ve 
8 tam otomatik rampadan 
oluşan tesiste, tank konteyner 
hizmeti de verdiklerini anlat-
tı. Ayrıca, Gebze’deki tesisin 
ise 30 bin metrekarelik de-
polama kapasitesine sahip ol-

Yemen’de önemli projeler-
de yerli ve yabancı şirketlere 
hizmetler verdik ve vermeye 
devam ediyoruz.” 

“2017 yılında da
bütçemizin yüzde 30’unu 
yatırımlarımıza ayırdık”
Proje taşımacılığında en 

önemli faktörün deneyimli 
mühendislik ve uzman kadro 
olduğunu ifade eden Kuzucu, 
sektörde makine ekipmanları-
na sürekli yatırım yapılmasının 
da aynı derecede kritik öneme 
sahip olduğunu kaydetti. 

Kuzucu, Hareket’in son 
dönem yatırımları hakkında 
şu bilgileri verdi: “2016 yı-
lında 10 milyon Avro yatırım 
yaptık. Gerçekleştirdiğimiz 
bu yatırımlarla son 7 yılda 
yaptığımız yatırım tutarı 65 
milyon Avro oldu. 2010 yı-
lı başında 180 olan çalışan 

Şirketin tercih edilen müş-
terileri, güçlendirilmiş gelir 
yönetimi girişimlerini ve bü-
tün iş birimlerinde iyileştiri-
len pazar koşullarını aynı ek-
sene getirmesiyle 2016 yılının 
2. çeyreği boyunca gelir yüzde 
12 oranında arttı.

Ekonomik koşullar pera-
kende olmayan piyasada güç-
lenmeye devam ederken Nav-
lun Sevkiyatı ve UPS Freight 
tonaj ücreti gelirleri, iyileştiri-
len önemli sonuçlara katkıda 
bulundu. Dağıtım birimi so-
nuçları, perakende envanter 

duğunu bildirdi. Beyazıt, fir-
manın tüm dünyada iş birliği 
içinde olduğu denizyolu taşı-
macılık şirketleriyle birlikte 
likit kimyasalların taşınması 
hizmeti de verdiğini söyledi.

sayımız ise bugün itibariyle 
414 kişiye ulaştı. 2017 yılında 
da bütçemizin yüzde 30’unu 
yatırımlarımıza ayırdık. Tek-
nolojinin yeni olanaklarını 
sunan makinelere yatırım 
yapmazsanız, uluslararası 
alanda geri planda kalırsınız. 
Bu konuda Hareket dünyanın 
önde gelen kuruluşları arasın-
da bulunuyor. KHL’nin küre-
sel yayın organı International 
Cranes dergisi tarafından her 
yıl yayınlanan, dünyanın taşı-
ma kapasitesi en büyük ağır 
nakliye hizmeti firmalarının 
listelendiği ICT50 listesinde, 
2016 yılında 24’üncü sıraya 
yerleştik. Dünyanın en büyük 
firmalarının yer aldığı liste-
de 24’üncü sırada yer alarak 
Türkiye’ye prestij sağlayan 
önemli bir başarıya imza at-
mış olduk.”

ikmali ve havacılık sektörü-
nün performansının artması 
ile iyileşti. Coyote Logistics, 
iki haneli gelir büyümesi elde 
etti ve birim, pazar payı ka-
zanmaya devam etti. 

Rapor edilen (GAAP) so-
nuçlara dâhil edilebilecek ve 
önemli olabilecek gelecekteki 
gerçeğe uygun değerleme yapı-
lan emeklilik maaşı düzenleme-
lerini de yansıtan bir mutaba-
katın öngörülmesi veya temin 
edilmesi mümkün olmadığın-
dan, şirket düzeltilmiş (GAAP 
dışı) bazda beklenti bildiriyor.

liman terminal arası taşımacı-
lık, gümrük ve resmi işlemler, 
elleçleme ve depolama, katma 
değer lojistik hizmetleri, yur-
tiçi ve yurtdışı transferleri 
için deniz ve karayolu navlu-
nu olmak üzere tam hizmet 

altyapı olmak üzere dev öl-
çeklerde projeler hayata geçi-
riliyor. Hareket olarak biz de 
birçok büyük projede yer al-
dık. Örneğin bölgenin enerji 
haritasını değiştirecek, Azer-
baycan gazını Avrupa’ya ulaş-
tıracak, Avrupa’nın enerji 
güvenliğini sağlayacak ve ye-
ni gaz kaynaklarını sunacak 
olan Şah Deniz Projesinin 
2. fazında İngiliz, Hollanda-
lı ve Belçikalı rakiplerimizi 
geride bırakarak çalışmaya 
hak kazanmamız gibi birçok 
proje söz konusu. Türkiye, 
Türkmenistan, Azerbay-
can, Özbekistan, Bulgaris-
tan, Kazakistan, Romanya, 
Gürcistan, Ukrayna, Rusya, 
Yunanistan, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Irak, İran, Katar, 
Kenya, Mısır, Suriye, Libya, 
Suudi Arabistan, Ürdün ve 

yıla kıyasla hisse başına yüz-
de 6,4 oranında bir artış ile 
yaklaşık 1,4 milyar dolar de-
ğerinde kar payı elde ettive 
hissedarlarına sürekli olarak 
güçlü temettü getirisi sağladı. 
30 Haziran 2017 tarihinden 
itibaren şirket, hissedarlarına 
sermaye dağıtma politikası 
doğrultusunda 900 milyon 
dolar değerindeki 8,4 milyon 
hisseyi yeniden satın aldı.

Abney, “Her bir iş birimin-
deki ekipler, yapısal maliyet 
azaltma programlarıyla bir-
leştirilen gelir kalitesi iyileş-
tirmelerini yürütmektedir ve 
Tedarik Zinciri ve Nakliye 
segmenti bu çeyrekte de ivme 
kazanmıştır,” dedi. “Bu per-
formans bütün iş birimlerinde 
dengeli bir gelişme gösterirken 
gelir ve işletme maliyeti giri-
şimleri temel performansı güç-
lendirmektedir” diye ekledi.

Katoen Natie, Hizmet Kapasitesini Sürekli Büyütüyor

Rüzgar Enerjisi Yatırımlarında Hareket İmzası

UPS’nin Hisse Başı Karı 1.58 Dolar Oldu

MNG 
Kargo’nun 
Satışı
Onaylandı

Katoen Natie Türkiye Müdürü 
Sinan Beyazıt.

Hareket Lojistik Genel Müdürü 
Engin Kuzucu.

MNG Kargo Yurtiçi 
ve Yurtdışı Taşımacılık 
AŞ’nin tek kontrolünün 
Mirage Cargo B.V. tara-
fından devralınması işle-
mi onaylandı. 

MNG Holding, Ha-
ziran ayında Rekabet 
Kurumu’na yaptığı açık-
lamada, grubun en önem-
li firmalarından MNG 
Kargo’yu Dubai merkezli 
Mirage Cargo’ya satacağı-
nı duyurmuştu.  Rekabet 
Kurulu’ndan da satışa o-
nay gelince MNG Kargo 
Mirage Cargo’nun bünye-
sine geçti. 

MNG Kargo Türkiye 
genelindeki 815 şubesi ile 
faaliyet gösteriyor. Bün-
yesindeki 2 bin 600 araç 
ile günde 600 bin adrese 
ürün götüren şirketin ça-
lışan sayısı ise yaklaşık 9 
bin. Mirage Cargo Servi-
ces (MCS), 2009 yılında 
Dubai’de kuruldu. Şirket 
dünya genelinde nakliye ve 
lojistik hizmetleri sunuyor.



TURKISH Cargo, son 10 yıl-
dır yürütmekte olduğu güçlü 
büyüme stratejisini başarıy-
la sürdürmeye ve dünya hava 
kargo pazarındaki payını ar-
tırmaya devam ediyor. Turkish 
Cargo 2016 yılının başlarında 
55 olan kargo uçuş noktasını 
2017’nin ilk yarısı sonu iti-
bariyle 72’ye yükseltti. Açtığı 
hatlarla Asya’dan Afrika’ya, 
Avrupa’dan Latin Amerika’ya 
uzanan geniş bir koridor oluş-

TURKISH Cargo, dünyanın 
120 ülkesindeki müşterileri-
ne sağladığı servis kalitesini 
de kanıtlamaya devam edi-
yor. Turkish Cargo, İstanbul 
ile birlikte; Frankfurt (FRA), 
Tel Aviv (TLV), Seul (ICN), 
Bombay (BOM) ve Haydara-
bad (HYD) istasyonlarında, 
Envirotainer konteynerlerini 
ve soğuk zincir sevkiyatları-
nı idare etme kredibilitesini 
ortaya koydu. Altı akredite 
istasyonda, soğuk zincir taşı-
macılığı gerektiren medikal 

turan Turkish Cargo, 2017 yılı-
nın ilk yarısını büyük bir başarı 
ile tamamladı. 

Turkish Cargo, oluşturduğu 
geniş uçuş ağını uçak filosunu 
güçlendirerek destekledi ve fi-
losuna kattığı iki adet Boeing 
747-400F tipi kargo uçağıyla 
uluslararası pazarda adından 
söz ettirdi. Kargo uçağı sayı-
sındaki artış ve buna bağlı ola-
rak artırılan kapasitenin daha 
verimli kullanılması sonucu 

ürünleri dünyanın en büyük 
ilaç şirketlerine ulaştıracak 
olan Turkish Cargo, müşte-
rilerine daha yüksek kalitede 
hizmet sunarken mevcut iş 
potansiyelinin artmasına da 
olanak sağlayacak.

Turkish Cargo Başkanı Şe-
ref Kazancı; “Envirotainer’ın 
QEP Akreditasyonu, ısı-kont-
rollü taşımalardaki güvenilir-
liğimizin kanıtıdır ve özverili 
çalışmamız ile müşterilerimi-
ze kendimizi adamamızın bir 
sonucudur. Bu onayı almış ol-

kapasite doluluk oranlarını 11 
puan artırdı. 

Turkish Cargo sergiledi-
ği yükseliş grafiği ile Worl-
dACD 2017 Haziran ayı ve-
rilerine göre uluslararası hava 
kargo taşıyıcıları içerisinde 
ilk 10’da yer aldı. Büyüme 
ivmesini bölgesel başarıları 
ile de perçinleyen Turkish 
Cargo; Pakistan, Polonya ve 
Birleşik Arap Emirlikleri’ni  
dünyaya bağlayan üçüncü, 

maktan dolayı gururluyuz ve 
endüstriye öncülük eden bir 
standartta çalışmaya devam 
edeceğiz.” şeklinde bir açıkla-
ma yaptı. 

Avusturya, Bangladeş, Mı-
sır ve Finlandiya’yı dünyaya 
bağlayan beşinci hava kargo 

Envirotainer Uyumluluk 
Müdürü Chris Fore; “Turkish 
Cargo ilaç ürünleri sevkiyatı 
konusunda ilaç endüstrisinin 
güvenebileceği seçkin ve kali-

SAMSUN Çarşamba Havali-
manı Ağustos ayı başından iti-
baren pistinde yapılacak tadilat 
çalışmaları nedeniyle uçak se-
ferlerine 3 ay kapalı olacak.

Pistinde 19 santimetre çökme 
olan Samsun-Çarşamba Havali-
manı, 7 Ağustos 2017 tarihinde 
uçuşlara kapatılarak bakıma alı-
nacak. Daha önce çeşitli neden-
lerle tadilatı iki kez ertelenen 
Samsun-Çarşamba Havalimanı, 
bugün bakıma giriyor. Samsun 
Valiliği yaptığı açıklamada, 1 
Mart 2017 tarihinde başlaması 
planlanan tadilatın İşitme En-
gelliler Olimpiyatları nedeniyle 
1 Ağustos 2017 tarihine ertelen-
mişti. Tadilat çalışması Beşiktaş 
ile Atiker Konyaspor arasında 

şirketi olmasının yanında Çin 
pazarında yüzde 46,8 büyüme 
başarısı gösterdi.

te odaklı bir firmadır. Turkish 
Cargo’yu Kalifiye Envirotai-
ner Tedarikçisi olarak onayla-
maktan mutluyuz.” dedi.

Envirotainer Ortak Yöne-
timi Global Başkanı Bourji 
Mourad “Bu akreditasyon, or-
tağımız Turkish Cargo ile ile-

oynanacak Türkiye Süper Kupa 
finali dolayısıyla ikinci kez erte-
lenerek, 7 Ağustos 2017 tarihi-
ne kadar uzatılmıştı. 

Ordu, Merzifon ve Sinop 
tercih edilecek

Samsun’da havayolu ile gele-
cek yolcular Ordu, Merzifon ve 
Sinop Havalimanlarını tercih 
edecek. Havayolu taşımacılığı 
yapan firmalar bu havaliman-
larını kullanabilecek. Yolcular, 
havalimanı yolcu servislerin-

2017 Haziran ayı sonu 
itibariyle, bir önceki yıl aynı 
dönem ile kıyaslandığında 
gelirde yüzde 24,4 ve taşınan 
kargoda yüzde 26,1 oranında 
artış gerçekleştiren Turkish 
Cargo, hızlı ve kalıcı büyüme-
sini sürdürüyor. 

riye yönelik atılmış bir başka 
olumlu adımdır. Dünyadaki i-
laç müşterileri ve göndericileri 
bu tür bir gelişmeden faydala-
nabilir zira tedarik zincirinde-
ki herkes bu tür hassas ürünle-
ri taşırken riskleri hafifletme 
ihtiyacı duymaktadır” dedi.

den yararlanabilecek. Kasım 
2016’da havaalanını inceleyen 
Devlet Hava Meydanları İşlet-
mesi (DHMİ) Genel Müdürü 
Funda Ocak, “Pist eskiyince 
2012 yılından beri sürekli ola-
rak pistin grubunu izliyoruz. 
Pistimizde 19 santime varan 
çökmeler var. Bunun kabul 
edilmesi mümkün değil. Bu 22 
santime vardığı zaman da ulus-
lararası standardı yitirmiş ola-
cağız” açıklamasını yapmıştı.

Turkish Cargo Büyümede Hız Kesmiyor

Turkish Cargo QEP Akreditasyonuna Hak Kazandı

Samsun Havalimanı Uçak
Seferlerine 3 Ay Kapalı Kalacak

Temmuz Ayında Dış Hat Yolcu 
Sayısı Yüzde 31 Arttı

THY’nin Yolcu Sayısı Yüzde 4.6 Arttı
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Turkish Cargo, 
2017’nin ilk yarısında 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 
24 gelir artışı yakaladı.  

Turkish Cargo, hareket merkezi (Hub) olan İstan-
bul Atatürk Havalimanı’nın (IST) yanı sıra beş 
farklı istasyon için daha ısı kontrollü konteyner 
sağlayıcısı Envirotainer’dan Kalifiye Envirotai-
ner Tedarikçileri (QEP) Akreditasyonu aldı.

TÜRK Hava Yolları (THY) 
bu yılın ikinci çeyreğinde 189 
milyon dolar, ilk yarısında ise 
17 milyon dolar esas faaliyet 
karı gerçekleştirdi. Şirketin 
ikinci çeyrek zararı ise 194 mil-
yon TL olarak açıklandı. Bu 
dönemde şirketin yolcu sayısı 
yüzde 4.6 arttı.

Türk Hava Yolları 2017 yılı 
2. çeyreğinde 194 milyon TL 
zarar açıkladı. Şirket açıkla-
mayı KAP’a yaptı. THY geçen 
yılın aynı döneminde 656 mil-
yon TL zarar etmişti.

THY’nin temmuzda top-
lam yolcu sayısı geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 
24.3 artışla 7.2 milyon oldu. 
Temmuzda yolcu sayısındaki 
artış iç hatlarda yüzde 26.8, dış 
hatlarda yüzde 22.5 olarak ger-
çekleşti. Yolcu doluluk oranı 
da söz konusu ayda 10.5 puan-
lık artış ile yüzde 83.8’e ulaştı.

Ocak-temmuz döneminde 
ise toplam yolcu sayısı, geçen 
yılın aynı dönemine kıyasla 
yüzde 4.6 artışla 37.5 milyon 
olarak gerçekleşti. Bu dönem-

de yolcu doluluk oranı 3.8 pu-
anlık artış ile yüzde 77.4’e çıktı.

Esas faaliyet karı 
189 milyon TL

Türk Hava Yolları (THY), 
bu yılın ikinci çeyreğinde 189 
milyon dolar esas faaliyet karı 
gerçekleştirdi.

İkinci çeyrekte yolcu gelirle-
ri 2016 yılının aynı dönemine 
göre yüzde 5 artarak 2,2 milyar 
dolara, kargo gelirleri ise yüzde 
29 artış ile 327 milyon dolara, 
toplam gelirler ise yüzde 7 artış 
ile 2,6 milyar dolara ulaştı. Yı-

lın ilk yarısında ise 4,6 milyar 
dolar toplam gelir elde edildi.

Geçen yılın ikinci yarısında 
başlanan gider tasarruf planına 
2017 yılında da devam edi-
lirken, yılın ikinci çeyreğinde 
toplam operasyonel giderler 
yüzde 7 azaldı ve 2,5 milyar 
dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında açılan 
5 yeni dış hat noktası ile bir-
likte toplam 120 ülkeye uçuş 
gerçekleştiren Türk Hava Yol-
larının filosundaki uçak sayısı 
da 228’i dar gövde, 93’ü geniş 

gövde ve 15’i kargo olmak üze-
re 336’ya ulaştı.

Ikinci çeyrekte yolcu sayısı 
yüzde 8,5 arttı

Trafik sonuçlarına bakıldığın-
da, 2016 yılının yüzde 4 üzerin-
de kapasite arz edilen 2017 yılı-

nın ikinci çeyreğinde turizmin 
canlanmaya başlaması ile beraber 
taşınan yolcu sayısı bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 
8,5 artarak 17,3 milyon olarak 
gerçekleşti, doluluk oranı ise 4,1 
puan artışla yüzde 77,7 oldu.

DEVLET Hava Meydanla-
rı İşletmesi (DHMİ) Genel 
Müdürlüğü, 2017 yılı Tem-
muz ayına ilişkin havayolu 
uçak, yolcu ve yük istatistik-
lerini açıkladı.

Buna göre; Temmuz ayın-
da, havalimanlarının uçak 
trafiği geçen yılın aynı ayına 
göre iç hatlarda yüzde 16,9 
artışla 88.381, dış hatlarda 
ise yüzde 11,6 artışla 67.490 
oldu. Toplam uçak trafiği 
de (üstgeçişler dâhil) yüzde 
13,1 artışla 194.726 oldu.

Bu ayda, iç hat yolcu sayısı 
yüzde 16,2 artışla 10.752.816, 
dış hat yolcu sayısı ise yüzde 
31 artışla 10.175.895 ola-
rak kaydedildi. Böylece söz 

konusu ayda direkt transit 
yolcular da dâhil edildiğinde 
yolcu sayısı, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 22,8 artış ile 
20.956.508 oldu.

İstanbul Atatürk Havali-
manı turizm sektöründe ya-
şanan daralma öncesindeki 
uçak rakamlarını da geçti. 
Havalimanı, Temmuz ayın-
da 43 bin 323 uçağın kul-
lanmasıyla aylık bazda tüm 
zamanların uçak rekorunu 
kırdı. Temmuz ayında İs-
tanbul Atatürk Havalimanı 
yolcu sayısı ise; iç hatlarda 
yüzde 12 artış ile 1.918.726, 
dış hat yolcu trafiği ise yüzde 
11 artışla 4.134.977 toplam-
da ise 6.053.703 oldu.

Yük trafiği toplamda 
yüzde 15,9 arttı

Havalimanları Yük (kar-
go, posta ve bagaj) trafiği 
Temmuz ayı itibarıyla iç 
hatlarda yüzde 11,1 artışla 
99.677 ton, dış hatlarda yüz-
de 17,9 artışla 244.070 ton, 
toplamda ise yüzde 15,9 ar-
tışla 343.747 tona ulaştı.

2017 Yılı Temmuz Sonu 
gerçekleşmelerine göre; hiz-
met verilen toplam uçak trafiği 
(üstgeçişler dâhil) yüzde 2,9 
artışla 1.065.579, toplam yol-
cu trafiği (direkt transit dâhil) 
yüzde 7,4 artış ile 105.154.084, 
yük (Kargo+Posta+Bagaj) 
trafiği ise yüzde 8,5 artışla 
1.840.310 tona ulaştı.
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tada ki düşüncemiz “Alsancak 
Limanı mı? Aliağa limanları 
mı?” ikilemine girmeden en 
uygun, en iyi hizmeti en ve-
rimli şekilde nasıl verilebilir; 
bunu bulmak üzerineydi. O 
dönem ‘su akar yolunu bulur’ 
demiştik. Görüldüğü gibi iş-
letmeler modern ve teknolo-
jik olursa ekonomik olarak 
yük ve işlev artışları kendi-
liğinden gelişiyor.  Tabi bu 
noktada biz Alsancak lima-
nında gerek duyduğu alt yapı 
yatırımlarının gerçekleşme-

ve katma değer yaratma gibi 
pek çok konuda öncü oldu. 
Dünya ticaret dengeleri ve 
lojistik altyapısındaki geliş-
melere paralel olarak gemi-
cilik sektörünün önemi daha 
da arttı. Eylül sonuna kadar 
mevcut desteklerin yanında 
Eximbank tarafından sektöre 
yönelik desteklerin çeşitlen-
dirilmesi ve iyileştirilmesi, 
sektörde yüksek teknolojili 
üretimin çeşitli araçlarla des-
teklenmesi gibi önemli adım-
lar hızlıca atılacak” dedi.

Destekler bunlarla da kal-
madı. İMEAK Deniz Tica-
ret Odası Ağustos Ayı Ola-
ğan Meclis Toplantısı’nın 
konuğu olan Deniz Ticareti 
Genel Müdürü Durmuş Ü-
nüvar da sektöre yönelik ve-
rilecek yeni destekleri açık-
ladı. Geçtiğimiz mart ayında 
resmi gazetede yayınlanan 
kararla Türk sahipli yabancı 
bayraklı gemi ve teknelerin 
Türk bayrağına geçmesini 
sağlamak için ÖTV sıfır-
lanmış, yüzde 18 olan KDV 
ise yüzde 1’e indirilmişti. Bu 
kısa sürede 4290 teknenin 
Türk bayrağına geçtiği bil-
gisini veren Ünüvar, “He-
defimiz burada 6 bin tekne. 
Umarım sonbaharda biraz 
daha artış olacak. Hedefimi-
zi yakalarız diye düşünüyo-
rum. Bu mevcut koşullarda 

ULAŞTIRMA, Denizcilik 
ve Habercilik Bakanlığı’ndan 
alınan istatistiklere göre, yı-
lın ilk 6 ayında Aliağa’daki 
limanlardan elleçlenen kon-
teyner yük hacmi, Alsancak 
limanını geçti. Bu süreçte A-
liağa limanlarında elleçlenen 
konteyner hacmi 376 bin 600 
TEU olurken, Alsancak lima-
nında ise 318 bin 819 TEU 
yük elleçlendi.

Aliağa limanlarının 2017 
yılı ilk 6 aylık verilerini değer-
lendiren Aliağa Ticaret Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Saka, Denizcilik fir-

malarının za-
man, maliyet 
ve derinlik 

DENIZCILIK sektörüne 
yönelik destek ve teşvikler 
artıyor. Eylül sonunda Exim-
bank tarafından sektöre 
yönelik desteklerin çeşitlen-
dirilmesi ve iyileştirilmesi, 
sektörde yüksek teknolojili 
üretimin desteklenmesi gibi 
bir dizi önemli teşvik geliyor.

2008 global krizinden en 
fazla etkilenen, dolayısıyla en 
geç toparlanan sektörlerden 
biriydi denizcilik. Sektörün 
her alanında tarihi dipler 
görüldü. Krizden önce ‘altın 
çağı’nı yaşayan, özellikle ge-
mi inşada dünya çapında isim 
yapan denizcilerimiz, eski 
günlerine dönmek için her 
fırsatta hükümetten destek 
talebini dile getirdi.

Sektöre yönelik destekler 
arttı, yeni destekler de gelme-
ye devam ediyor. Son bir yıl-
da verilen en önemli destek-
lerden biri tersanelerin kira 
sözleşmelerinin 49 yıla çıka-

avantajı ile daha fizibıl olan 
Aliağa limanlarını tercih et-
tiğini ifade ederek bölgede el-
leçlenen bu yükten daha fazla 
katma değer sağlamak için bir 
lojistik köy kurulması gerekti-
ğini söyledi.

Toplam yük elleçlemesin-
de Alsancak limanı yılın ilk 6 
ayında 4 milyon 800 bin ton 
yük elleçlerken Aliağa liman-
ları 27 milyon 358 bin ton 
yük elleçlemesi yaptı. Gemi 
hareketlerinde ise 2017’nin 
ilk yarısında 2 bin 506 ge-
minin yanaştığı Aliağa, İs-
tanbul Ambarlı’yı sollayarak 
İzmit’ten sonra ikinci yoğun 
bölge oldu. 1903 geminin 
yanaştığı Alsancak Limanı ise 
İskenderun, Mersin, Ambarlı, 
Tuzla, İstanbul, Samsun ve 
Tekirdağ’ın ardından on bi-
rinci sırada yer aldı.

Aliağa Ticaret Odası Baş-
kanı Adnan Saka, “İlçede 
2009 yılında hizmete giren 
konteyner limanları 8 yıl gi-
bi sektör için çok kısa sürede 
müthiş bir aşama kaydetti ve 
Alsancak limanını geçti. A-
çıkçası bu sonuç beklediğimiz 
bir durumdu. Bizim bu nok-

rılması oldu. Ayrıca kiraları 
da cironun binde biri oranına 
düşürüldü. Kira sözleşme sü-
relerinin dolması nedeniyle 
mevcut tersaneler yeni yatı-
rım yapmaktan, yabancılar 
ise Türkiye’de bu sektöre gir-
mekten çekiniyordu. Yakla-
şık iki hafta önce gemilerin 
boğazlarda bekleme süresi 48 
saatten 168 saate çıkarılmıştı. 
Denizcilere büyük maliyet 
avantajı sağlayacak bu geliş-
menin ülkeye de yıllık 500 
milyon dolar gelir sağlaması 
bekleniyor. Şimdi de finans-
man konusunda da önemli 
destekler geliyor. Geçtiğimiz 
günlerde Ekonomi Bakanı 
Zeybekci, sektörü sevindiren 
bir haber verdi.

Eximbank tarafından 
sektöre yönelik destekler 

çeşitlendirilecek
Zeybekci, “Gemi ve yat 

sektörü ihracat, istihdam, 
yatırım, teknolojik gelişim 

den Saka, “İleride bu büyük 
rakamların bölgeyi kilitleme-
mesi için Aliağa’daki yük ha-
reketlerinin planlı bir şekilde 
gerçekleşmesi gerekiyor, bu-
nun içinde bölgede mutlaka 
bir lojistik üs yapılanmasına 
gidilmeli” diye konuştu.

“Lojistik avantajlar 
Aliağa’yı cazibe merkezi 

haline getirdi”
Lojistik avantajların 

Aliağa’yı yatırımcı için cazibe 
merkezi haline getirdiğini ve 
limanlarda elleçlenen yükten 

daha fazla katma değer sağ-
lamak için lojistik köy kurul-
ması gerektiğini Saka, “Yalnız 
taşıma ile lojistik olmuyor. 
Buraya gelen malları, bölge-
mizde ayrıştıracak ve yeniden 
sevkiyatını yapacak bir lojis-
tik köy kurmamız gerekiyor. 
Bunun altyapısını şimdiden 
hazırlamak zorundayız. Ali-
ağa’daki her hangi bir limana 
bir gemi ile dökme olarak bin-
lerce ayakkabı geldiğinde, bir 
firmanın o ürünleri lojistik 
köye alarak orada, ambalajla-
yıp, parti parti farklı adreslere 
göndereceği bir yapıda çalışa-
bilmemiz gerekiyor. Bu siste-
mi kurduğumuzda, malın asıl 
sahibi buradaki lojistik köyde 
hizmet veren bir firma ile an-
laşacak, navlun maliyetlerini 
düşürmek için bazı işleri bu-
raya aktaracak ve ürün bura-
dan son tüketiciye ulaşacak. 
Aliağa’da elleçlediği yükler-
den çok daha fazla katma de-
ğer sağlamış olacak. Aliağa’da 
lojistik köyü kurmak için 
doğru yeri seçip, doğru plan-
lama ile zamanında bütün ya-
tırımlarını yapmamız lazım” 
şeklinde konuştu.

sini ve modern teknolojilerle 
donatılarak hizmet vermesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Al-
sancak limanının kapatılması 
gibi bir durum söz konusu 
olmamalı. İzmir limanlar şeh-
ridir ve bölgedeki limanların 
işlevine devam etmesi gereki-
yor” dedi.

İzmir’den Aliağa’ya doğ-
ru kayan yük hareketlerinin 
Çandarlı limanının da dev-
reye girmesiyle birlikte böl-
gedeki mevcut potansiyelin 
katlanarak artacağını kayde-

hala yabancı bayrakta kal-
mak isteyenleri de şiddetli 
tavsiyemiz Türk bayrağına 
geçmeleri. Yaptığımız bu dü-
zenlemeden sonraki adımı-
mızda Türk bayraklı tekne-
lerin daha avantajlı olacağı 
bir düzenleme yapmak. Bu 
yol haritasına göre Türk bay-
rağına geçmeyen teknelere 
yapılacak yeni düzenlemeler 
de peyderpey bakanlığımız 
tarafından uygulamaya ge-
çecek” şeklinde konuştu.

Bakanlık yetkilileri ile sek-
tör temsilcilerinin geçtiğimiz 
haftalarda Bodrum’da düzen-
lediği deniz turizmi konulu 
çalıştayı hatırlatan Ünüvar, 
“Deniz turizmi ile ilgili dün 
ilgili liman başkanlıklarıyla 
bakanlıkta toplantı gerçek-
leştirdik. Yine gezinti tekne-
lerine ve gemilerine yönelik 
yeni düzenlemeler de eylül 
ayından itibaren bakanlığın 
gündeminde” dedi.

Deniz ticaretiyle ilgili 
toplantılarda sektörden bü-
rokrasi şikayetleri aldıklarını 
ifade eden Ünüvar, “Liman 
başkanlıkları ve Gümrük 
Bakanlığı yetkilileri ile bü-
rokrasiyi azaltmaya yönelik 
görüşmelerimiz sürüyor. Tek 
pencere uygulaması ve çalış-
tığımız acentelerle tek kart 
uygulaması gündemimizde” 
ifadelerini kullandı.

Aliağa Limanları 27 Milyon 358 Bin Ton Yük Elleçledi

Denizciye Yeni Destekler Yolda Katar İle Pakistan 
Arasında Yeni 
Denizyolu Açıldı

Aliağa Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Saka.

KATAR ile Pakistan ara-
sında ticaret ürünleri sevki-
yatının doğrudan yapılması 
için yeni denizyolu hattının 
açıldığı bildirildi.

Katar’da hükümete bağlı 
“Katar Limanları Yönetim 
Şirketi”nden yapılan yazılı 
açıklamada, başkent Do-
ha’daki Hamed Limanı ile 
Pakistan’ın Karaçi kentin-
deki liman arasında haftalık 
deniz seferlerinin başlatıldı-
ğı belirtilerek söz konusu ye-
ni denizyolu hattı kapsamın-
da 1200 konteyner yüklü 
geminin Karaçi’den Katar’a 
doğru yola çıktığı belirtildi.

İki ülke arasında düzen-
lenecek seferlerin, Katar 
Ulaştırma ve Haberleş-
me Bakanlığının Hamed 
Limanı’nın uluslararası ve 

bölgesel konumunu öne 
çıkarma çalışmaları çerçe-
vesinde gerçekleştiğine dik-
kat çekilen açıklamada, bu 
adımın Pakistan ile Katar 
arasındaki ticareti de hare-
ketlendireceği kaydedildi.

Suudi Arabistan, Birleşik 
Arap Emirlikleri (BAE), 
Bahreyn, Mısır ve Yemen, 
5 Haziran’da “teröre des-
tek verdiği” ve “düşmanca 
tutumlar” sergilediği iddia-
sıyla Katar’la tüm diploma-
tik ilişkilerini kestiklerini 
duyurmuştu. Hava sahala-
rını Katar’a kapatan Suudi 
Arabistan, BAE ve Bahreyn, 
Katarlı diplomatların ül-
kelerinden ayrılmasını iste-
mişti. Suudi Arabistan ayrı-
ca Katar’ın tek kara sınırını 
da kapatmıştı.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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GEÇTIĞIMIZ ay uluslararası ya-
tırım şirketi Abraaj Group’a hisse 
satışı için anlaşma imzalayan Net-
log Lojistik Grubu, düzenlediği 
basın toplantısı ile yeni projelerini 
açıkladı. Toplantıya Netlog Yöne-
tim Kurulu Başkanı Şahap Çak, 
Netlog Başkan Yardımcısı Gökalp 
Çak, Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı 
Arda Ermut, The Abraaj Group Or-
taklarından Omar Syed, The Abraaj 
Group Türkiye ve Orta Asya Bölge 
Başkanı Selçuk Yorgancıoğlu katıldı.

“Hedefimiz gelecek 5 yılda 
3 kat büyümek”

Netlog Başkan Yardımcısı Gökalp 
Çak lojistiğin çok kapsamlı bir işlem 
olduğunu belirterek, son 6 yıl içeri-
sinde Netlog olarak Türkiye’de lo-
jistik sektöründe en büyük şirket ol-
duklarını kaydetti. Çak, amaçlarının 
bölgede 1 ile 4 milyar dolarlık büyük 
şirketler arasına girebilmek olduğu-
nu, Türk iş adamlarının da bölgede 
iş yapmasını istediklerini ifade etti.

Netlog olarak 2016’da yüzde 25 
büyüdüklerini bildiren Çak, hedefle-
rinin gelecek 5 yılda 3 kat büyümek 
olduğunu dile getirdi. Çak, Abraaj’ın 
Netlog’a yaptığı yatırımla yeni alan-
larda yatırım yapacaklarını belirte-
rek, hedeflerinde lojistik sektörünün 
yanı sıra IT firmalarının da olduğu-
nu bildirdi. Netlog Yönetim Kurulu 
Başkanı Şahap Çak da lojistik sektö-
ründeki başarılarının arkasında bilgi 
işlem yapılanmalarındaki gelişmişlik 
ve bütün sistemlerin entegre olarak 
yönetebilmeleri olduğunu vurguladı.

Başbakanlık Türkiye Yatırım Des-
tek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) 
Başkanı Arda Ermut ise geçen sene 
Türkiye’ye gelen uluslararası doğru-
dan yatırımların (UDY) 12,3 milyar 
dolar olduğunu anımsatarak, “Ben 
bu sene kesinlikle onu geçeceğimizi 
düşünüyorum. Fakat ne kadar geçe-
ceğimizi, bu bölgesel gelişmeler, glo-
bal belirsizlikler etkileyecek” dedi. 

“Türkiye bizim için 
önemli bir pazar”

The Abraaj Group Ortağı Omar 
Syed ise global bir şirket oldukları-
nı vurgulayarak, 30 ülkede 17 ofisle 
hizmet verdiklerini belirtti. Bugüne 
kadar 10 milyar dolarlık fon yönettik-
lerini, bu fonun 7,7 milyar dolarının 
şirketlerde yatırım olarak bulunduğu-
nu ve 190 şirkete yatırım yaptıklarını 
bildiren Syed, büyümekte olan pazar-
larda en büyük özel sermayeli fon ol-
duklarını kaydetti. Syed, bütün büyü-
mekte olan pazarların tüketim odaklı 
pazarlar olduğunu ve söz konusu pa-
zarlarda ekonominin büyüdüğünü, 
bölgede nüfus ve demografi açısından 
elverişli bir ortam olduğunu ifade etti.

Syed, Türkiye’de ilk yatırımlarının 
Acıbadem olduğunu anımsatarak, 
Netlog’un ise 10. yatırımları olduğunu 
bildirdi. Türkiye’ye toplamda 1 milyar 
dolarlık yatırım yaptıklarını kaydeden 
Syed, Netlog’un lojistik sektörün-

de karlı bir şirket olduğunu, Abraaj 
olarak değer katabilecekleri şirketlere 
yatırım yaptıklarını vurguladı. Syed, 
şunları kaydetti: “Netlog’u bir sonra-
ki büyüme aşamasına taşıyacağımızı 
düşünüyorum. Sadece Türkiye’de de-
ğil uluslararası piyasada da Netlog’u 
büyük bir şirket haline getirme viz-
yonunu paylaşıyoruz. Netlog, lojistik 
hizmetleri anlamında değer katan hiz-

metler sunuyor. Netlog’un uluslara-
rası pazarlara taşınma anlamında çok 
güzel geçmişi var. Abraaj olarak lojis-
tik sektöründe çok önemli deneyime 
sahibiz. Bu anlamda Netlog ile ortak-
lık yapmaktan heyecan duyuyoruz. 
Birkaç hafta sonra Netlog ile birlikte 
ilk satın almamızı gerçekleştireceğiz. 
Türkiye’de başka bir lojistik şirketine 
daha yatırım yapacağız.”

Netlog Abraaj Ortaklığı İle Birlikte 
Yatırımlarını Hızlandıracak
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Şuan da inşaat 24 saat boyun-
ca devam etmektedir” dedi.

TCDD Samsun İşletme 
Müdürü Kokuroğlu açıkla-
masına şöyle devam etti; “İn-
şaatın bitiminde hattın taşıma 
kapasitesi en az 5 kat artmış 
olacak. Bu hattın konvansi-
yonel hat olması nedeniyle 
yük taşımacılığında Samsun’a 
ortalama yıllık bin milyon ton 
yük hareketi bu hat üzerinden 
yapılmaktadır. Samsun, kara-
yolu, demiryolu, denizyoluna 
sahip olması nedeniyle lojistik 
bir üs olma potansiyeline sa-
hip şehirdir. Samsun’a katma 
değer katan en önemli lojistik 
ayağı demiryoludur. Ayrıca 
hattın yenilenmesi sonucun-
da karşılıklı Samsun-Sivas 
yolcu Express trenimiz dev-
reye alınacaktır. Hızımız ve 
konforumuz dolayısıyla yolcu  
trenlerimiz rantabl bir tren 
işletmeciliğine kavuşmuş ola-
caktır. Bizim yolumuzun asıl 

Sivas-Ankara 2 saat, Sivas-İs-
tanbul 5 saat, Sivas-Halkalı ise 
5 buçuk saat olacak. Sivas’tan 
çıkan bir yolcumuz 5 buçuk 
saatte Halkalı’ya kadar gelebi-
lecek. Halkalı-Kapıkule’nin 
de ihalesini yapıyoruz bu 
sene, hızlı tren olarak proje-
lendirmesi bitti ihale dosya-
ları hazırlandı ve bu sene in-

2015 yılının Eylül ayında tren 
trafiğine kapanan Samsun-Si-
vas demiryolu hattında mo-
dernizasyon çalışmaları hızla 
devam ediyor. Türkiye Cum-
huriyeti Devlet Demiryolları 
(TCDD) Samsun İşletme 
Müdürü Hasan Kokuroğlu 
“Hattın taşıma kapasitesi en 
az 5 kat artmış olacak” dedi

2015 yılının Eylül ayın-
da kapanan Samsun-Sivas 
demiryolu hattında yapılan 
yenileme çalışmalarının ar-
dından 2 yıl geçti. Modern-
leştirilen demiryolu hattında 
çalışmaları tüm hızıyla devam 
ediyor. 3 yıllığına tren trafi-
ğine kapatılan Samsun-Sivas 
demiryolu hattının 2018 yı-
lının Eylül ayında trafiğe açıl-
ması planlanıyor.

Çalışmalar hakkında açık-
lamalarda bulunan TCDD 
Samsun İşletme Müdürü 
Hasan Kokuroğlu, “Sam-
sun-Sivas arasındaki demir-

ULAŞTIRMA Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, İstanbul’da Anadolu 
ve Avrupa yakasındaki banli-
yö hatlarının metro standart-
larına getirilerek 2018 yılı 
sonunda Marmara’ya bağla-
nacağını, Ankara’dan kalkan 
Yüksek Hızlı Trenlerin de 
Haydarpaşa ve Halkalı’ya ka-
dar gideceğini açıkladı.

Hali hazırda Ankara-İstan-
bul arasında çalışan YHT’lerin 
Pendik’e kadar geldiğine işaret 
ederek, oradan ulaşımların o-
tobüslerle sağlandığını anlatan 
Arslan,  “Marmaray projesinin 
devamı olan gerek Anadolu 
yakasındaki gerek Avrupa ya-
kasındaki banliyö hatlarının 
metro standartlarına getirilme-
si ve Marmaray ile bağlanması 
şehir içi trafiğini olağanüstü 
derecede rahatlatacak ve çok 

yolu hattı 2015 yılının Eylül 
ayı sonunda tadilata girdi. 
Samsun’dan Sivas’a kadar 
uzanan 402 km’lik demiryo-
lu hattının yanında ayrıca 35 
km’lik Çarşamba hattımız da 
vardır ancak bu hattımızda 
şuan da kapalıdır” dedi.

Avrupa Birliği Hibe 
Fonları’ndan bedeli karşı-
lanan yenileme çalışmaları 
hakkında bilgi veren Hasan 
Kokuroğlu, “Samsun-Sivas 
demiryolu trafiği sinyaller-
le idare edilecek. Amacımız 
modernizasyon projesi kap-
samında daha sağlıklı tren 
trafiğini sağlamak” diye ko-
nuştu. Normal iş planına 
göre 32 aylık bir iş programı 
uygulandığını belirten Koku-
roğlu, “Yolun yenilenmesi ve 
modernizasyon tamamlan-
ması bu süre içerisinde yapı-
lacaktır. 2018 yılının Eylül ayı 
itibariyle tren yolunun işlet-
meye açılması planlanmıştır. 

konforlu, metro standardında 
taşımacılık hizmeti sunmuş 
olacak. Ayrıca Avrupa-Asya 
arasında kesintisiz demiryolu 
işletmeciliği yapılacak. Mevcut 
iki hattı metro standardına ge-
tirirken, yanına üçüncü bir hat 
yapıyoruz Gebze’den-Halkalı 
’ya kadar. Bu üçüncü hattı-
mız gündüzleri yüksek hızlı 
trenlere hizmet edecek, gece 
ise yük trenlerine hizmet ede-
cek” dedi.

İstanbul’da Marmaray pro-
jesinin devamı olan banliyö 
hatlarının metro standardına 
getirme çalışmaları tamam-
landığında Ankara’dan kal-
kan YHT’lerin Haydarpaşa’ya 
3 saatte, Halkalı’ya da 3 bu-
çuk saatte ulaşacağının altı-
nın çizen Arslan, şöyle devam 
etti: “Ankara-Sivas YHT 
Hattı’nın tamamlanması ile 

mında ayrıca; Yerköy-Sivas 
Güzergâhı (Km:184+400-
Km:465+500) Üstyapı ve E-
lektromekanik İşi 1 Milyar 83 
Bin TL bedelle 13.07.2017 
tarihinde ihale edildiği ve söz-
leşme imzalandığı da edinilen 
bilgiler arasında. Aynı zaman-
da TCDD Genel Müdürlüğü 
tarafından yatırım programı-
na alınan Demiryolu Lojistik 
Merkezi II. Organize Sanayi 
Bölgesi olarak belirlenen 
alana yakın olan Ulaş Kovalı 
mevkiinde kurulması plan-
lanmakta. Lojistik merkezin 
kurulması noktasında proje 
çalışmaları devam ediyor.

TCDD 4. Bölge Müdürlü-
ğü 2017 yılı yatırım programı 
kapsamında Sivas’a 94,3 Mil-

“Yüzde 15 oranında yüksek 
hızlı treni tercih ediliyor”

Ankara YHT Gar ve 
YHT yolcu taşıma payına 
da değinen Bakan Arslan, 
Ankara’ya inşa edilen ve 29 
Ekim 2016’da hizmete açılan 
YHT Gar’ın çok fonksiyon-
lu olarak hizmet verdiğini, 
yolcuların her türlü sosyal 
ihtiyaçlarını karşılayabildik-
lerini belirtti.

“Vatandaşlarımız artık An-
kara-İstanbul arasında ki bü-
tün ulaştırmalarda yüzde 15 
oranında yüksek hızlı treni 
tercih ediyorlar. Hatta YHT 
Hattı’nın, Haydarpaşa’ya ve 
daha sonra da Halkalı’ya ka-
dar devam ettiği zaman bu 
oranın yüzde 40’lara kadar 
gelmesini bekliyoruz.” di-
yen Arslan, Eskişehir’de bu 
oranın şu anda yüzde 78’lere, 

yon TL’lik yatırım yapacak. 
Bölge Müdürlüğü başlayan 
işler için 24,7 Milyon TL’lik 
ödenek ayırdı.

TCDD 4. Bölge Müdür-
lüğü tarafından demiryolu 
ulaşımının iyileştirilmesi ve 
geliştirilmesi amacıyla bakım 
ve onarım, yol yenileme, ihata 
duvarı ve istinat duvarı yapım 
işleri, hemzemin geçit çalışma-
ları, kaynak ve makas yenileme 
çalışmaları, telekomünikasyon 
ve elektrifikasyon gibi çalışma-
larına 2017 yılında da devam 
edecek. 2017 yılında yaklaşık 
94,3 milyon TL’lik yatırım 
yapacak olan TCDD Bölge 
Müdürlüğü Ankara Sivas arası 
hızlı tren çalışmalarını da aynı 
zamanda takip ediyor.

Konya’da ise yüzde 66’lara 
kadar geldiğini, bu yüzden 
Ankara-İstanbul arası oranın 
da en az yüzde 40’lara kadar 
gelmesini öngördüklerini, ge-
lecekte de bu oranın daha da 
yükseleceği değerlendirme-
sinde bulundu.

Özellikle demiryollarının 
gelişmesi ile birlikte ulaşım 
sektörlerinin ticari anlam-
da birbirlerine olan etkileri 
hakkında da konuşan Arslan, 
“Gerek havayolları gerekse 
demiryollarında ki, demir-
yollarında bir serbestleşmeye 
gittik... Arz-talep dengesi ile 
birlikte fiyatlar belirli bir den-
geye oturuyor. Mesafe olarak 
400 ila 500 km altına düşen 
seyahatlerde yüksek hızlı 
trenler varsa insanlarımız za-
ten onu tercih ediyorlar”  ifa-
delerinde bulundu.

geliri yük kapasitesindedir.”
TCDD Samsun İşletme 

Müdürü Hasan Kokuroğlu, 
“Samsun-Sivas demiryolunun 
Samsun-Ankara Hızlı Tren 
Projesi ile bir alakası yoktur. O-
nun projesi de 24 saat boyunca 
hızla ilerlemektedir” dedi.

Hızlı tren 
Sivas’a yaklaşıyor

Ankara-Sivas arasında ya-
pılan hızlı tren çalışmaları 
kapsamında alt yapı çalışma-
larında yüzde 75 oranında 
fiziki gerçekleşme sağlandı. 
Aynı zamanda Yerköy-Sivas 
Güzergâhının Üstyapı ve E-
lektromekanik işi de 1 Milyar 
83 Bin TL bedelle 13 Temmuz 
2017 tarihinde ihale edildi.

Ankara Sivas Yüksek Hız-
lı Tren Projesi kapsamında 
405 km uzunluğundaki yük-
sek hızlı tren hattının altyapı 
inşaat çalışmalarında yüzde 
75 fiziki gerçekleşme sağlan-
dığı öğrenildi. Proje kapsa-

şallah ihalesine çıkacağız. Bu 
vesileyle Sivas’tan çıkan bir 
yolcumuz hızlı trenlerimizi 
kullanarak Kapıkule’ye ka-
dar gelebilecek. 2022-2023’e 
kadar Halkalı-Kapıkule’yi 
bitirmek istiyoruz ki böylece 
ülkemizin doğusundan çıkan 
bir tren Londra’ya kadar gide-
biliyor olsun.”

Samsun-Sivas Tren Hattı 
1 Milyar Ton Taşımaya Aday

YHT, Haydarpaşa ve Halkalı’ya Kadar Gidecek

‘Milli Trenin 2019’da Raylarda Olmasını Hedefliyoruz
TÜRKIYE Vagon Sana-
yi AŞ (TÜVASAŞ) Genel 
Müdürü İlhan Kocaarslan, 
milli tren projesine ilişkin, 
“2018’de üretimin başlama-
sını ve inşallah 2019 yılında 
da milli trenimizin raylarda 
olmasını hedefliyoruz” dedi.

Sakarya Ticaret ve Sana-
yi Odası (SATSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahmut Kö-
semusul ve yönetim kurulu ü-
yeleri, TÜVASAŞ Genel Mü-
dürü Kocaarslan’ı ziyaret etti.

Karaarslan, Kösemusul ve 
beraberindeki heyetin ziya-
retinden duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek, “Yerli ve 
millileştirme çalışmalarımız 
hızla devam ediyor. 2018’de 
üretimin başlamasını ve in-
şallah 2019 yılında da milli 
trenimizin raylarda olmasını 
hedefliyoruz.” diye konuştu.

İlhan Kocaarslan’a göre-
vinde başarılar dileyen Köse-
musul, ekonomik hedeflere 
her geçen gün daha da yaklaş-

tıklarını vurguladı.
Kösemusul, Sakarya’nın 

milli üretimler şehri olduğu-
nu ve milli tren üretimi için 
iş dünyası olarak tüm desteği 
vereceklerini belirtti.

Milli Tren projesi için 
30 mühendis alınacak

Türkiye Lokomotif ve Mo-
tor Sanayii AŞ (TÜLOM-
SAŞ) Genel Müdürlüğü’nce, 
Milli Tren Projesi’nde istih-
dam edilmek üzere 30 mü-
hendis alınacak.

Resmi Gazete’de yayımla-
nan ilana göre, Genel Müdür-
lük, Milli Tren Projesi’nde 
istihdam edilmek üzere 
sözleşmeli statüde 20 ma-
kine, 10 elektrik-elektronik 
alanından olmak üzere 30 
mühendis alımı için yazılı ve 
sözlü sınav yapacak. 
Adaylara, ata-
ma onayları 
hariç, tüm 
tebligatlar 
ve duyu-

rular http://www.tulomsas.
com.tr internet adresinden 
yapılacak.

Yazılı sınavda başarılı olarak 
sözlü sınava girmeye hak kaza-
nan adaylara, bu 
s ı -

navın tarihi ve yeri ayrıca du-
yurulacak. Nihai başarı listesi 
http://www.tulomsas.com.tr 
adresinde ilan edilerek, alımı 
yapılacaklara yazılı tebligatta 

bulunulacak.



DEMİRYOLU

 We have the right environmentally
friendly solution for the transport 
of your trucks, trailers, buses
and cars worldwide.

transport on its own wheels
transport on special trailers
trailer trucking
rail transport
container trucking
logistic chain/combined solutions
ro/ro service
service centre

 Vega International Car-Transport and Logistic-Trading Ges.m.b.H.

 HEADOFFICE SALZBURG
Schmiedinger Straße 67  Tel +43/662/436280  E-mail vega@vegatrans.com
A-5020 Salzburg Fax +43/662/436294 Internet www.vegatrans.com
 

 Vega International Car-Transport and Logistic-Trading Ges.m.b.H.

Excellence 
is our driver
Excellence 
is our driver

 Salzburg.Vienna.Ulm.Trieste.Gent.Istanbul.
Karlovy Vary.Tiblisi.Moskau.Zagreb.Aiud.Bucuresti

Vega_Anz_Automotive_Logistic15_210x297_rd.indd   1 02.03.15   11:1017
AĞUSTOS 2017

Konya YHT Gar İle Lojistik Merkezin Temeli Atıldı
KONYA Yüksek Hızlı Tren Garı 
ve Kayacık Lojistik Merkezi’nin te-
meli,  Başbakan Binali Yıldırım’ın 
katılımıyla Kayacık mevkiinde dü-
zenlenen törenle atıldı.

Törene,  Başbakan Yardımcısı Re-
cep Akdağ, T.C. 26. Başbakanı Ah-
met Davutoğlu, Ulaştırma Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Eşref Fakıbaba, İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz, Kalkınma 
Bakanı Lütfi Elvan,  milletvekille-
ri ile yerel yönetim ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri, TCDD 
Genel Müdürü İsa Apaydın, TCDD 
Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Vey-
si Kurt, demiryolcular ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı 
konuşmada, “Hızlı tren garının 55 
bin metrekare alan üzerine kurula-
cağını, burada alışveriş merkezi, otel 
ve mağazaların bulunacağını, garın 
adeta bir yaşam merkezi olacağını, 
YHT Garın ve Lojistik Merkezin 
Konya’nın çehresini değiştireceğini 
belirten Yıldırım, hızlı treni hizme-
te aldıkları 2011’den bugüne kadar 
kente toplam 13 milyon ziyaretçinin 
geldiğini, yüksek hızlı trenden önce 
Konya’ya gelen ziyaretçi sayısının 
yılda 500 bin olduğuna vurgu yaptı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haber-

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığının, “Demiryolu 
Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeli-
ğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliği”, Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye’de üretilen 
veya ithal edilen demiryolu araç-
larının tescili için Avrupa Komis-
yonu tarafından yayımlanan TSI 
teknik ve idari şartlarıyla yönetme-
likte belirtilen hususları karşılaması 
zorunlu tutuluyor ancak ulusal de-
miryolu altyapı ağında çalışmaları-
na rağmen şehir içi raylı toplu ta-
şıma aracı şeklinde çalışan banliyö 
demiryolu araçlarında, ulusal de-
miryolu altyapı ağı standartlarına 
uygun olması halinde TSI teknik ve 
idari şartları aranmayacak.

Bakanlığın, “Gezi Tekneleri ve 
Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeli-
ğince Atıfta Bulunulan Uyumlaş-
tırılmış Standartlar veya Uyumlaş-
tırılmış Standarda Karşılık Gelen 
Ulusal Standartlar Listesinin Ya-
yımlanmasına İlişkin Tebliği” de 
Resmi Gazete’de yayımlandı.

leşme Bakanı Ahmet Arslan da 
konuşmasında 15 yıldır Konya’ya 
önemli hizmetlerde bulunuldu-
ğunun altını çizerek Bakanlığın 
Konya’daki yatırımları konusunda 
açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin 
her yerinde geceyi gündüze katarak 
çalıştıklarını vurgulayan Arslan, 
“Biliyoruz ki lojistik merkezleri sa-
dece Konya’da değil, Türkiye’nin 
her yerinde yapılmakla birbirini 
destekliyor olacak, Karaman Lojis-
tik Merkezi Projesi’nin de ihale sü-

recine başlandı. 3 Ekim’de teklifler 
alınacak.” diye konuştu.

Konya YHT Garı yılda 
3 milyon yolcuya hizmet verecek

Bilindiği üzere, yüksek hızlı tren 
işletmeciliği ile artan yolcu talebini 
karşılamak üzere inşa edilen Konya 
YHT Garı,  yılda üç milyon yolcu-
ya hizmet verecek şekilde planlandı. 
Gar,  kentiçi  hafif raylı sistem proje-
siyle entegre olurken,  sosyal ve kül-
türel donanımları ile kentin cazibe 
merkezlerinden birisi olacak.

Demiryolu 
Araçları 
Tescil ve 
Sicil 
Yönetmeliği 
Değişti
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zi olarak öne çıkıyor. Burada 
Türk mühendislerin geliştir-
diği ve Türk işçilerin üretti-
ği modeller, en yüksek satış 
adetlerine ulaşan modellerdir.  

MERCEDES-BENZ Türk, 
otobüsleri daha verimli kul-
lanmaları için halk otobüs 
şoförlerine ekonomik sürüş 
eğitimi verdi. 

Araçların doğru kullanımı 
ile Mercedes-Benz otobüsle-
rinin yakıt tüketim miktarını 
düşürmeyi hedefleyen eğitim 

TÜRKIYE’DE 1996 yı-
lından beri öğrenci, perso-
nel, yolcu ve yük taşımacı-
lığı sektörüne hizmet veren 
Mercedes-Benz Sprinter, 10 
yıldır Arobus ile istikrarlı 
şekilde yürütülen üretim iş-
birliğinde 30bininci aracını 
banttan indirdi. 

İlk olarak 2007 yılında 
200 adet üretim kapasitesiy-
le başlayan Mercedes-Benz 
Türk - Arobus işbirliği, 2013 
yılı sonunda yıllık 5 bin adet 
üzerinde üretim hacmine ula-
şarak hızla büyüdü. Arobus 
tesisilerinde Türk mühendisler 
tarafından tasarlanarak Türk 
işçilerin emeği ile üretilen 
Mercedes-Benz Sprinter mini-
büsler, 2014 yılında tamamla-
nan Sprinter Minibüs İhracat 
Projesi ile Türkiye’den pek çok 
ülkeye ihraç edilmeye başlandı. 

Hafif ticari araçlar ürün gru-
bunda da sadece ithalatçı değil 
aynı zamanda ihracatçı konu-
muna yükselen Mercedes-Benz 
Türk, Türkiye ekonomisi ile 
sektöre katma değer sağlıyor. 
Türk mühendisleri tarafından 
tasarlanan Sprinter okul servis-
leri ve minibüsler bugün deniz 
aşırı 120 ülkeye ihraç ediliyor.

MB Türk, Daimler’in kü-
resel üretim ve Ar-Ge ağı-
nın çok önemli bir noktası 
konumunda. Daimler bün-
yesinde üretim ağında yer 
alan merkezler giderek daha 
fazla birbirine kenetlenirken 
Mercedes-Benz Türk üretim 
tesisleri bir yetkinlik merke-

sahip olan Sprinter aracımızın 
2016 yılında Türkiye’de 60 bi-
ninci satışını gerçekleştirdik. 
Bu başarı çizgimizi artırarak 
sürdürmeyi hedefliyoruz. A-
robus ile 2007 yılında iş anlaş-
ması olarak başlayan ilişkimiz 
ise şu anda stratejik iş ortaklı-
ğına dönüştü. Geçtiğimiz 10 
yıllık döneme bakıldığında,  
bu işbirliği neticesinde 30 bin 
adet Sprinter minibüs aracı-
mızın üretiminin başarıyla 
gerçekleştirildiğini ve farklı 
sektörlerin ihtiyaçlarını kar-
şılamak için 10+1’den 22+1’e 

- frenleme, doğru vites kul-
lanımı ve kaygan yolda araç 
kullanımı ile öneriler ve tek-
nikler paylaşıldı. Halk otobüs 
şoförleri teorik eğitim öncesi 
ve sonrası yaptıkları test sü-
rüşlerinde ne kadar yakıt ta-
sarrufu yaptıklarını gördüler.

Mercedes-Benz Türk Pa-

OTOKAR, Türkiye’nin 
en çok tercih edilen küçük 
otobüsü Sultan’ı yeniledi. 
Türkiye’nin yanı sıra Al-
manya, Fransa, İtalya ve İs-
panya gibi ülkelerde de 
büyük beğeni 
toplayan yeni 
yüzü ve özellik-
leriyle Otokar 
bayilerindeki 
yerini aldı.

Müşteri bek-
lentilerine her 
zaman öncelik 
verdiklerini ifade eden Oto-
kar Genel Müdür Yardımcısı 
Basri Akgül, “Toplu taşıma 
ve turizm sektörünün son 
yıllarda en çok tercih ettiği, 
küçük otobüs pazarının li-
deri Sultan ailesi, yenilenen 
özellikleriyle sektöre yön 
vermeye devam edecek. Sek-
törümüzde müşteri beklenti-
leri doğrultusunda konforun, 
güvenliğin ve estetiğin her 
geçen yıl daha da öne çıktığı-
nı görüyoruz. Yeni Sultanlar 
beklentilerin ötesinde sun-
duğu bu özellikler ile birlikte 
aynı zamanda kullanıcısına 
performans ve ekonomi va-

kadar koltuk konfigürasyon-
larıyla sunduğumuz ürünle-
rimizle müşterilerin beğenisi 
kazandığımızı görüyoruz. 
Sprinter minibüsün Türki-
ye’deki bu başarılarından esin-
lenilerek 2015 yılı itibari ile 
Arobus üstyapılı Sprinter 
minibüs araçlar DCAA (Da-
imler Central Europe, Asia & 
Africa)  projesi kapsamında 
120’den fazla deniz aşırı ül-
keye ihrac edilmeye başlandı. 
Bu başarıda emeği olan herke-
se bu vesileyle teşekkür etmek 
istiyorum.”

zarlama Merkezi’nde gerçek-
leştirilen eğitimler sonrası 
katılımcılar Mercedes-Benz 
Türk Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nı ziyaret ederek, 
kullandıkları Mercedes-Benz 
Contecto otobüslerin üretim 
yerini ve üretim aşamalarını 
da görme fırsatı buldu.

dediyor. Sultan’ın yenilenen 
yüzü, Otokar olarak sahip ol-
duğumuz yenilikçi anlayışın, 
Ar-Ge gücünün ve müşteri 
odaklı anlayışın bir yansıma-

sıdır” dedi. 
Sultan S, Sultan Comfort, 

Sultan Maxi ve Sultan Mega 
araçları, rahatlık ve konforu 
bir adım daha öteye taşımak 
amacıyla yeniden tasarlandı. 
Yeni tasarım okuma lambala-
rı, yenilenen yolcu koltukları 
ve iç trimiyle yolcu konfo-
runun ön planda tutulduğu 
Sultanlar aynı zamanda daha 
ferah iç mekana sahip. Hem 
sürücüsü hem de yolcusu 
için kolaylık sunan geliştir-
melere sahip yeni Sultanlar-
da arka bagaj kapağı artık 
paralel açılıyor.

“Türkiye’de minibus denince 
akla Sprinter geliyor”

Arobus işbirliğinde 30 bi-
ninci MB Sprinter’in üretim 
bandından indirildiğini, bu-
nun yanı sıra yarım milyon-
dan fazla koltuk üretildiğini 
belirten Mercedes-Benz Türk 
Hafif Ticari Araçlar Pazarla-
ma ve Satış Direktörü Tufan 
Akdeniz: “Türkiye’de minibus 
denince akla Sprinter geliyor. 
Bu başarıyı sunduğumuz ürü-
nün kalitesiyle, servis, yedek 
parça, ikinci el ve finans ko-
nularında en üst seviyede ver-
diğimiz hizmetlerle elde ettik. 
2016 yılında karşılaştırmalı 
hafif ticari araç pazarında bir 
basamak daha yukarı çıkarak 
en yüksek satış adedine ulaşan 
ilk 3 marka arasında yerimizi 
aldık. Öğrenci ve personel ta-
şımacılığında önemli bir role 

sırasında güncel otobüs tek-
nolojisinin anlatılmasının 
yanı sıra araçların ekonomik 
kullanılması için kullanım 
önerileri paylaşıldı. Motor ça-
lıştırma - durdurma, günlük 
kontroller, MB sürüş felsefe-
si, ekonomik sürüş önerileri, 
ileri görüşlü sürüş, yavaşlama 

30 Bininci Sprinter Banttan İndi

Mercedes-Benz Türk Halk Otobüs 
Şoförlerine Sürüş Eğitimleri Veriyor

Otokar Endüstri 4.0 İçin Çalışmalara Başladı Otokar Sultan Yenilendi

Mercedes-Benz Türk Hafif 
Ticari Araçlar Pazarlama ve 

Satış Direktörü Tufan Akdeniz.

Türkiye’nin en çok tercih edilen 
minibüslerinden biri olan Mercedes-Benz 
Sprinter’in 30 bininci aracı banttan indi.  

OTOKAR, ürün geliştir-
meden üretime, satıştan bayi 
ve tedarik zincirine kadar 
tüm süreçlerini kusursuzlaş-
tırmak için düğmeye bastı. 
Firma, dijital dönüşüm stra-
tejisi kapsamında farklı alan-
larda 15 ayrı proje ile süreç-
lerini dijitalleştirecek. 

Otokar, 4’üncü sanayi 
devrimi olarak adlandırılan 
Endüstri 4.0’a geçiş için ça-
lışmalara başladı. Türkiye’de 
sanayileşme ve modernleşme 
atılımlarının başladığı dö-
nemden günümüze Ar-Ge, 
mühendislik kabiliyeti, de-
neyimli ve yetkin insan kay-
nağı ile 54 yılda birçok ilke 
imza atan Otokar, 15 ayrı 
proje ile yeni sanayi devri-
mine geçiş yapacak. Proje ile 
birlikte iç iletişim çalışmala-
rı, söyleşiler ve seminerler de 
hayata geçiriliyor.

Sakarya Arifiye’de üret-
tiği yenilikçi araçlarla 60’ın 
üzerinde ülkeye ihracat ger-
çekleştiren, geçtiğimiz yıl 
teknoloji ihracatına da başla-
yan Otokar, dijital dönüşüm 
vizyonunu ortaya koyarken 
odaklanacağı 4 ana alanı; 

Müşteriye Dokunan Diji-
tal Kanallar, Dijitalleşmiş 
Üretim ve Tedarik Zinciri, 
Analitik Karar & Pazarlama 
ve Dijital Ürünler & Servis-
ler olarak belirledi. Hayata 
geçirmeye karar verilen 15 
proje, bu 4 ana temaya odak-
lanıyor. Hayata geçirilecek 
projelerle Otokar, müşterile-
rinin ve çalışanlarının mem-
nuniyetini de artıracak. 

Belirlenen dijital vizyo-
nun uzun soluklu ve önem-
li bir yolculuk olduğunu 
belirten Otokar Üretim ve 
Tedarikten Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı ve Diji-
tal Dönüşüm Proje Lideri 
Ali Rıza Alptekin, “Oto-
kar olarak kurulduğumuz 
ilk günden itibaren kendi 
teknolojimizi geliştirerek 
ürünlerimizde yerli ve mil-
li kimlik özelliğini koru-
yarak, topyekûn mükem-
mellik felsefesi ile hareket 
ediyoruz. Ar-Ge çalışmaları 
için gerçekleştirdiğimiz 388 
milyon TL’lik yatırımlarla 
sektörde birçok ilke imza 
attık.Uluslararası standart-
larda yürüttüğümüz Ar-Ge 

çalışmalarıyla ürettiğimiz 
araçlarımız bugün 5 kıtada 
60’ın üzerinde ülkede kulla-
nılıyor. Otokar’ın ve hizmet 
verdiğimiz sektörün gele-
ceği için hayli önemli olan 
bu dönüşüm, gelecekte kar-
şılaşacağımız teknolojilere 
şimdiden hazır olmamızı 
sağlayacak” dedi. 

“Dijital dönüşüm
yolculuğunda da öncü 
olmayı hedefliyoruz” 

Alptekin şunları kaydet-
ti; “Yeni teknolojilere de 
adapte olabilecek dijital dö-
nüşüm projeleri Otokar’ın 
tüm iş süreçlerini hızlandı-
racak. En yeni üretim tek-
nolojileri ile birlikte adapte 
edeceğimiz projeler üretim-
den tedarikçi veya bayiye 
kadar tüm paydaşlarımızı 

akıllı iş platformuna kavuş-
turacak. 15 proje tamam-
landığında üretimde, satış 
sonrası hizmetlerde yeni bir 
dönem başlayacak. Müş-
teriye özel ürün geliştirme 
süreçlerimizde bize hız ka-
tacak dijital dönüşüm çalış-
maları ile tedarik zincirinin 
bütün aşamalarında önemli 
sonuçlar elde etmeyi hedef-
liyoruz. Çağın gereklilikle-
rini yakından takip eden ve 
bu konuda alanına öncülük 
eden Otokar olarak gele-
cekte başarının anahtarının 
dijital dönüşüme ayak uy-
duranların elinde olduğuna 
inanıyoruz. Dijital dönüşü-
mü yeni üretim segmentle-
rine girmek kadar önemli 
ve kritik bir fırsat alanı ola-
rak görüyoruz.”
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FORD Otosan, 3 fabrikada yıllık 
toplam 415 bin araç olan mevcut 
üretim kapasitesini, 2018 Eylül 
sonuna kadar yıllık 455 bin araca 
çıkarma kararı aldığını açıkladı. 
Özellikle Transit ve Custom mo-
dellerinde artan müşteri talebini 
karşılamak için bu kararı aldığını 
açıklayan şirket, 52 milyon do-
larlık yatırımla Gölcük Fabrika-
sı’ndaki üretim kapasitesini 40 

“SINIRSIZ Ulaştırma Çö-
zümleri” kapsamında faaliyet-
lerine aralıksız devam eden 
Karsan, Finlandiyalı MaaS 
Global isimli dünyanın ilk “ser-
vis olarak mobilite” (MaaS) 
şirketine yatırım yapan ilk oto-
motiv şirketi oldu. Karsan’ın 
hissedarları arasında olduğu 
MaaS Global, farklı ulaşım 
çözümlerini bir arada sunan 
yenilikçi bir ulaşım platformu 
oluşturmak üzere kuruldu.

Toplu taşıma ile bireysel ula-
şım arasında bir köprü oluştu-
ran MaaS Global ulaşımda bir 
devrim gerçekleştirmesiyle ön 
plana çıkıyor. Sadece bireylere 
trafikte kaybettikleri zamanı 
geri kazandırmakla kalmayan 
MaaS Global, aynı zamanda 
otonom sürüş özelliğine sahip 
araçların entegre olduğu daha 
az özel araç kullanımı ile daha 
temiz kentleri hedefleyen viz-
yonuyla dikkat çekiyor. Karsan, 

bin adet artıracak. 
Ford’un Avrupa’da sattı-

ğı tüm ticari araçların yüzde 
71’ini ve Transit Ailesi model-
lerinin yüzde 82’sini Türkiye’de 
üreten Ford Otosan, kapasi-
te artırımı ile artan talebi ve 
müşteri ihtiyaçlarını gelecekte 
de karşılayabilecek. Mevcut 
haliyle 290 bin adet Transit ve 
Custom modellerinin üretile-
bildiği Gölcük Fabrikası, ka-
pasite artırımı sonrasında 330 
bin adet üretim kapasitesine 
sahip olacak. Transit Custom 
ve Tourneo Custom’ın üretimi-
ne 2012 yılında başlayan Ford 
Otosan Gölcük Fabrikası, şu 
an Custom modellerinin dün-
yadaki tek entegre üretim mer-
kezi konumunda bulunuyor. 
Fabrika, Türk işçisinin üretim 
kalitesi ve sahip olduğu yük-
sek üretim teknolojisi sayesin-
de Ford’un Transit modelinin 

gerçekleştirdiği yatırımla kenti-
çi ve kentlerarası ulaşım saha-
sında dünyaya ulaşım hizmeti 
sunma konusunda öncülük et-
meyi hedefliyor. 

Karsan’ın elektrikli araç-
lardan otonom sürüşe kadar 
geleceğe yönelik Ar-Ge odaklı 
vizyon çalışmalarının bulun-
duğunun altını çizen Karsan 
CEO’su Okan Baş, “Önemli 
hissedarlarından olduğumuz 
MaaS Global, dünyanın bu 
alanda faaliyet gösteren ilk şir-
keti olmasıyla dikkatleri çeki-
yor. Ulaşım sistemini çok daha 
etkin hale getirmeyi hedefleyen 
ve uygulamaya konmasında et-
kin ana oyunculardan biri olan 
MaaS Global’e Karsan olarak 
ilk yatırım yapan otomotiv 
şirketi olduk. MaaS’ın ardın-
da yatan temel fikir, bireylerin 
günlük mobilite ihtiyaçlarını 
kullandıkça ödeme veya aylık 
abonelik çözümü ile bir uygu-

dünyadaki öncü üretim merke-
zi haline gelmeyi başardı. 

“Ford’un Avrupa’da 
ticari araç pazarındaki 

birinciliği artan pazar payıyla 
devam ediyor”

Türkiye’nin büyüyen ekono-
misi, hükümetin yatırım orta-
mını destekleyen teşvikleri ve 
stratejik coğrafi konumuyla ya-
tırım ve ihracat için avantajını 
koruduğunu vurgulayan Ford 
Otosan Genel Müdürü Haydar 
Yenigün, şöyle konuştu:  “Ford 
Otosan olarak, bugün Ford’un 
Avrupa’da sattığı tüm ticari 
araçların yüzde 71’ini ve Tran-

lama üzerinden tesis etmek. Bu 
minvalde yapılan global araş-
tırmalara baktığımızda 2030 
yılına kadar küresel mobilite 
çözüm pazarının (MaaS) bir 
trilyon doları aşacağı tahmin 
ediliyor. Hızla büyüyen pazara 
ilk giren Finli şirketin geleceği 
son derece parlak ve umut vaat 
ediyor.  Karsan olarak sektörü-
nün öncüsü olan ve hissedarı 
olduğumuz MaaS Global’e yap-
tığımız yatırımın karşılığını en 
iyi biçimde alacağımıza inanı-
yoruz” dedi.

Hietanen: “Mobiliteye 
bugüne kadar hep yanlış 
bakış açısıyla baktık”
Helsinki merkezli 

start-up MaaS Global’in 
CEO’su ve kurucusu 
Sampo Hietanen, MaaS’ı 
servis olarak Mobilite 
(Mobility as a Service) 
alanında dünyanın ilk 
şirketi olarak konum-

sit Ailesi modellerinin yüzde 
82’sini Türkiye’de üretiyoruz. 
Diğer bir deyişle, Ford’un tica-
ri araç pazarındaki en önemli 
üretim merkezi ve dolayısıyla 
önemli bir kar merkezi konu-
mundayız. Türk mühendisle-
rinin ve işçilerinin emeği ile 
ürettiğimiz araç ve parçaları 83 
ülkeye ihraç ediyoruz. Geçtiği-
miz yıl 3,8 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirerek ‘Türkiye ihra-
cat şampiyonu’ unvanımızı ko-
ruduk” dedi.

Türkiye’de ticari araç ih-
racatının yüzde 65’ini tek 
başlarına gerçekleştirdikleri-

landırmasıyla dikkat çekiyor. 
Sistemin zaman kazandırma 
noktasında tüketiciye çok bü-
yük fayda sağladığını ifade 
eden Sampo Hietanen, “MaaS 
Global’in Whim uygulamasıyla 
kullanıcılarımıza otobüslerden 
trenlere, tramvaylara, taksilere 
ve hatta kiralık otomobillere 
kadar her türlü ulaşım ihtiyacı-
nı çözme yolu 

ni kaydeden Yenigün, “Şu an 
Ford’un Avrupa’da ticari araç 
pazarındaki birinciliği artan 
pazar payıyla devam ediyor ve 
Avrupa’dan bize gelen talepte 
ciddi bir artış var. Gelecekte 
daha da artacağını öngördüğü-
müz bu talebi karşılayabilmek 
için üretim kapasitemizi artır-
ma kararı aldık. Diğer yandan 
Türkiye’de özellikle ticari araç 
üretimi, ana ve yan sanayisiyle 
çok ileri seviyeye ulaşmış du-

sunuyoruz. Sistemimiz ay içeri-
sinde gerçekleştirilecek her bir 
seyahati kapıdan-kapıya şeklin-
de kapsıyor. Bence sistemin en 
büyük faydalarından biri araba 
sahipliği ihtiyacını azaltıp mev-
cut ulaştırma modlarının en 
etkin ve bireylerin ihtiyacına 
uygun olarak kullanılması ile 
trafik sıkışıklığına önemli bir 
çözüm sunarak bireylere daha 

fazla zaman kazandırı-
yor olması. Her gün 

ortalama 90 da-
kikamızı ulaşı-
ma ayırıyoruz. 
Söz konusu sü-
reyi kendimi-
ze ayırıp geri 
kazanabilsek, 

nasıl olur?” 
dedi.

rumda. İhracat pazarlarında 
artan talep bu başarının da bir 
göstergesi. Şimdi, Türk otomo-
tiv sanayiinin dünyaya açılan 
kapısı Kocaeli’de üretimi artı-
rarak, üretim ve ihracatta yeni 
rekorlar kırmak için harekete 
geçiyoruz. İnanıyoruz ki bu 
yatırım ile Türkiye ihracat li-
derliğini önümüzdeki yıllarda 
da sürdürecek ve ekonomimize 
değer katmaya devam edece-
ğiz”  açıklamasını yaptı.

“Bugüne kadar mobilite ko-
nusuna yanlış bir bakış açısıyla 
yaklaştık” diyen Hietanen; “Sa-
dece A noktasında B noktasına 
ulaşmak son kullanıcı için ye-
terli değil, tüm yolculuk süre-
sindeki deneyim de önemli. E-
ğer ulaşım hizmetleri gerçekten 
rahat ve kullanışlı kılmak üzere 
dijital olarak entegre edilebi-
lirse trafik sıkışıklığı ve kirlilik 
azaltarak verimlilik önemli o-
randa arttırılabilir” yaklaşımıy-
la da şirket vizyonu hakkında 
önemli ipuçları veriyor. 

Ford Otosan’dan 52 Milyon Dolarlık Yatırım

Karsan’dan Mobilite Yatırımı

Krone Gaziantep ve Kilis’den Gelen Nakliyecileri Ağırladı

Ford Otosan Genel Müdürü 
Haydar Yenigün.

Karsan CEO’su Okan Baş.

Ford Otosan, 52 milyon dolar tutarındaki 
yeni yatırım hamlesiyle, üretim kapasitesini 
artırma kararı aldı. Şirket, Avrupa başta olmak 
üzere global pazarlarda artan talebi karşılamak 
amacıyla mevcut üretim kapasitesini 415 bin 
adetten 455 bin adede çıkaracak.  

Karsan, ‘Sınırsız Ulaştırma Çözümleri” 
vizyonuyla aldığı aksiyonları kapsamında 
Finlandiyalı mobilite servis operatörü MaaS 
Global’e yatırım yapan ilk otomotiv şirketi oldu.  

KRONE, Türkiye’nin Gü-
neydoğu’sundan gelen mi-
safirlerini Tire fabrikasında 
ağırladı. Gaziantep ve Kilis 
illerinden gelen 15 farklı nak-
liye şirketi sahibi, Alman ka-
litesini Türk misafirperver-
liği eşliğinde gezip tanıma 
fırsatı buldu. 

Türkiye’de hayata geçir-
diği Direkt Satış Yöntemi 
ile kullanıcılarına en hızlı 
şekilde ulaşan ve bu hızını 
da kullanıcılarına sundu-
ğu profesyonel çözümlerle 
taçlandıran Krone, her yıl 
Türkiye’nin çeşitli bölgeler-
den farklı nakliyecileri Tire 

fabrikasında ağırlıyor. Bilin-
dik Alman kalitesini Türk 
misafirperverliği eşliğinde 
tüm kullanıcılarına tanıtma-
yı amaçlayan bu ziyaretlerde, 
aynı zamanda kullanıcıların 
talepleri ve önerileri de tüm 
birimler tarafından dikkat-
le dinleniyor. Son olarak da 
Gaziantep ve Kilis illerinden 
15 farklı nakliyeci Krone’nin 
İzmir, Tire’de bulunan üre-
tim fabrikasını ziyaret etme 
fırsatı buldu. Nakliyeciler zi-
yaret kapsamında Tire fabri-
kasını gezerek üretim aşama-
ları hakkında yetkililerden 
bilgi aldılar. 

Akgün: “Kullanıcılarımıza 
en yakında olmayı

amaçlıyoruz”
Krone Türkiye CEO’su 

Rıza Akgün, “Siz kullanıcıla-
rımızla bir araya gelebilmek 
bizim için çok önemli. Do-
layısıyla sizleri burada kendi 

evimizde de ağırlayabilmiş ol-
maktan ötürü büyük mutluluk 
duyuyoruz. Krone, Türkiye’de 
var oldukça en kaliteli treylere 
ulaşmak sizler için daha kolay. 
Bizleri kırmayıp bu davete ica-
bet ettiğiniz için her birinize 
teşekkür ediyorum.” 

Akgün, Türkiye’de haya-
ta geçirdikleri Direkt Satış 
Sistemi ile son kullanıcıla-
rına hep en yakında olmayı 
amaçladıklarını da belirterek, 
“Bölgelerimizde satış yöneti-
cilerimize her gün bir önceki 
günden daha fazla kullanıcı-
mızla temasa geçmelerini ve 
bir bardak çaylarını içmeleri-
ni telkin ediyoruz. En önemli 
hedefimiz, müşterilerimizle 
sürekli bir araya gelmek, sü-
rekli iletişim halinde olmak, 
onların hal ve isteklerini ye-
rinde ve zamanında tespit 
edebilmek ” dedi.

Nakliyeciler adına konuşan 

Gaziantep Nakliyeciler Odası 
Başkanı Zafer Aydıngüler de, 
“Krone, Tire’de harika bir iş 
yapıyor. Uzun yıllardır Krone 
markasını ve kalitesini bil-
mekteyiz. Ancak ilk defa ge-
lip bu üretim tesisini gezme 
fırsatı bulduk. Bu tesiste her 
şey düşünülmüş ve müşteri 
taleplerini bire bir dinleyen 
bir yönetici kadrosuna sahip-
ler. Krone’ye Türkiye’de bu 
yatırımları yaptığı için, daha 
yüksek kaliteyi biz nakliyeci-
lere daha kolay ulaşılabilir kıl-
dığı için bölgemdeki ve tüm 
Türkiye’deki nakliyeciler adı-
na teşekkür ediyorum” dedi.
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şük yakıt tüketimine sahip 
motor seçenekleri ve yüksek 
güvenlik ve teknolojik dona-
nım özellikleriyle de jürinin 
ilgi odağı oldu. 

Bundan 36 yıl önce, ilk kez 
pazara sunulduğunda önden 

şirketimize sahip olmuş bu-
lunuyoruz, bu da yerel pazar-
da daha hızlı gelişme imkânı 

Federasyonu’nun Ulusal Ser-
gisi kapsamında yer aldı.

Şehiriçi ve şehirlerarası 
yük ve yolcu taşımacılığına 
yönelik yeni nesil orta tonaj-
lı bir kamyon olan GAZon 
Next’in şasisi katoforez kap-
lama sayesinde korozyondan 
korunuyor. Şasinin üzerine 
üstyapının yerleştirilmesin-
deki basitlik sayesinde dam-
per, tanker, vidanjör, soğutu-

FIAT Professional Ailesi’nin 
köklü üyelerinden Ducato, 
İngiltere’de gerçekleştirilen 
Motor Transport Ödülleri 
2017 etkinliği kapsamında, 
‘Yılın Filo Vanı Ödülü’ne 
layık görülerek bir kez daha 
başarısını gözler önüne serdi. 
Londra’da gerçekleştirilen et-
kinlikte ödüllendirilen, Fiat 
Professional’ın amiral gemisi 
Ducato, 50 kişilik jüri tara-

GAZ Group Türkiye’de 
tüm metal van ve Kombi van  
GAZelle Next  kamyonet 
üretimine başladı. Araç üre-
timi için gereken ana parça-
lar Rusya’dan ithal ediliyor 
ve ayrıca Türk üreticilerden 
satın alınıyor. GAZ’ın Tür-
kiyedeki üretim tesislerin-
de üretilen ilk tüm metal 
van ve Kombi van GAZelle 
Next  kamyonetler bu son-
baharda Türk piyasasında 
satışa çıkarılacak. 

GAZ Group’un “hafif 

GAZELLE Next ambü-
lans, GAZelle Next iş atöl-
yesi üstyapılı çift kabinli 
kamyonet ve yakıt tankeri 
üstyapılı GAZon Next orta 
tonajlı kamyon GAZ Group 
tarafından sergilendi. GAZ 
Group, 86’ncı Uluslarara-
sı İzmir Fuar’ında GAZelle 
Next ve orta tonajlı GA-
Zon Next serisilerini tanıttı. 
GAZ Group’un standı Rusya 

fından detaylı bir şekilde de-
ğerlendirildi. 

Farklı müşteri ihtiyaçları-
nı karşılayabilecek hizmet ve 
çözümleri ile bu ödüle layık 
görülen Ducato, 10 binden 
fazla farklı model varyasyonu 
sayesinde jüri üyeleri tarafın-
dan “profesyonel olmak için 
doğmuş” övgüsü aldı. Bugün 
80 ülkede satışa sunulan Du-
cato, güçlü olduğu kadar dü-

ticari araç ve binek oto-
mobilleri” müdürü, GAZ 
Group’un, Türkiye’deki 
bağımlı kuruluşunun başka-
nı  Pavel Sereda, “GAZelle 
Next tüm metal vanının 
üretiminin başlangıcı 2012 
yılında  GAZellei Business 
aracının ve 2014 yılında 
GAZellei Next araçlarının 
üretiminden sonra  Sakar-
ya’daki üretimimizin üçüncü 
etapını oluşturuyor.  Yeni 
modelin üretimiyle birlikte 
Türkiye’de kendi bağımlı 

silindirli YaMZ-534 turbo-
arasoğutmalı dizel motor, 
2300 devir/dk’de 135 bey-
gir güç ve 1200 ile 

2 1 0 0 
devir/dk arasında 417 
Nm azami tork üretiyor. İyi 
ayarlanmış gövde geometrisi, 
önde ve arkada disk frenler, 
ABS, ASR ve EBD sistemleri 
sürüş güvenliğini artırıyor.

Türkiye’deki model cetve-

nımlı, yüzde 100 elektrikli 
Terberg YT202-EV terminal 
tipi çekiciyi kullanıyor.  

Scherm Group Filo Müdürü 
Ulf Frenzel konu ile ilgili ola-
rak; “Elektrikli kamyon, şehir 
içi dağıtımlarda kendini kanıt-
ladı ve BMW ile aramızdaki tes-
limat programımız, tam zama-
nında akıcı bir şekilde devam 
ediyor. Allison tam otomatik 
şanzımanlar ile elektrikli mo-

kompakt bir şekle sahip yük 
bölmesi, çok amaçlı gövde 
tipleri ve otomobil benzeri 

sürüş tarzıyla Avrupa paza-
rında en çok satan hafif ticari 
araç oldu.

ve yeniden ayarladık.  Bunlar 
bugün artık yeni gövde tip-
leriyle çalışıyorlar. Fabrika-
da uygulanan GAZ Group 
uluslararası standartları tüm 
üretim sürecini kurallara 
bağlamaktadırlar, neticede 
çıkışta en yüksek kalite stan-
dartlarına uygun ürün elde 
ediyoruz” dedi.

ve ‘GAZel Next’ kombi van-
ları Türk pazarına bu sonba-
harda satışa sunulacak. 

GAZ Group İhracat Mü-
dürü Leonid Dolgov, konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada “Bi-
zim hedefimiz 2022 yılına ka-
dar Türkiye hafif ticari taşıtlar 
pazarında yüzde 5 pay elde et-
mek, satış noktalarımızın sayı-
sını 50’ye çıkartmak ve ürün 
yelpazemizi genişlitmek. He-
defimiz oldukça büyük; ancak 
biz eminiz ki kaliteli ürün, ye-
rel montaj ve doğru tanıtım ile 
bu hedefleri başaracağız.”

fazlı senkron motor ve Alli-
son 3000 serisi tam otomatik 
şanzıman donanımına sahip. 

Allison şanzıman,ise aktar-
ma organları arasında en 
önemli görevi üstleniyor. 
Kamyonun, 65 tona ka-

dar brüt toplam ağırlığı 
ile yoğun teslimat program-

larını tamamlayabilmek için 
mümkün olan en kısa sürede 
maksimum hıza ulaşması ge-
rekiyor. Bu da kalkış ve hızlan-
ma sırasında motor torkunu 
artıran şanzıman tork konver-
törü ile mümkün oluyor.

çekişli sürüş dinamikleri, 
güçlü motorları ve yüksek 
yükleme kapasitesi ile hafif 
ticari araç pazarında devrim 
yaratan Ducato tarihi boyun-
ca boyunca sınıfına referans 
olmayı sürdürdü. Kare ve 

sağlar. Biz, bir bayi ağı geliş-
tirmeyi,  yerinde otomobil 
montaj hattını genişletmeyi  

culu kasa ve kapalı kasa gibi 
üstyapılan kolaylıkla monte 
edilebiliyor. 5 ton taşıma 
sığasına ve 8.7 ton toplam 
yüklü ağırlığa sahip GAZon 
Next’in üç kişilik tek, 
yedi kişilik çift kabin 
sürümleri ve iki fark-
lı uzunlukta dingil 
aralığı bulunuyor.

Next ailesin-
deki orta tonajlı 
kamyonların ya-
pımında Bosch 
yakıt sistemi, ZF 
direksiyon, Tenne-
co amortisör, Wabco 
fren sistemi, ZF debriyaj, 
Takata emniyet kemeri ve 
Delphi havalandırma siste-
mi gibi dünyanın önde ge-
len tedarikçilerinin ve yan 
sanayi firmalarının parçaları 
kullanılıyor. 4.4 litrelik dört 

SCHERM Group’un 65 
tonluk terminal tipi çekicile-
ri, yoğun dağıtım görevlerini 
yerine getirmek üzere Allison 
Tork konvertörü sayesinde 
mümkün olan en kısa sürede 
maksimum hıza erişiyor. 

Scherm Group, yaklaşık iki 
yıldır BMW Group fabrikası-
na malzeme ve parça  taşıma 
hizmetleri için Allison tam 
otomatik şanzıman dona-

Fiat Ducato’ya İngiltere’den Ödül

GAZelle Next Marka Kamyonetler Sakarya’da Üretilecek 

GAZ Group, GAZelle Next ve GAZon Next’i Tanıttı

Fiat Ducato, İngiltere’de gerçekleştirilen Motor 
Transport Ödülleri kapsamında, ‘2017 Yılının 
Filo Vanı Ödülü’ne layık görüldü.  

Rusya’nın en büyük ticari araç üreticilerinden 
GAZ Grubu’nun, Sakarya’da GAZelle NEXT 
marka kamyonet üretimine başladığı bildirildi.  

GAZ Group, 
Kültürpark’ta 
düzenlenen 86’ncı 
Uluslararası İzmir 
Fuarı’nda GAZelle 
Next ve orta tonajlı 
GAZon Next serilerini 
tanıttı.  

ve bizim araçları esas ala-
rak özel araçlar üretebilecek 
Türk Şirketleriyle çalışmayı 
planlıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de GAZ monta-
jının üretim müdürü Çingiz 
Yüksel, “Özellikle tüm metal 
van GAZelle Next üretimine 
başlamak için montaj dona-
nımlarımızı modernleştirdik 

linde, tüm araçlar Sakarya’da 
bulunan ‘GAZ Grubu’nun’ 
kendi montaj fabrikasında 
üretiliyor. Bu yıl Ağustos ayı-
nın başında komple metal yük 

vagonu ve ‘GAZel 
Next’ kombi 

v a n ı n ı n 
ya-

p ı -
mı- n a 

başlandı. Araçların te-
mel parçaları Rusya’dan te-
min edilmekle birlikte Türk 
tedarikçilerden de satın alı-
nıyor.  Türkiye’deki ‘GAZ’ın’ 
fabrikasında üretilen ilk 
komple metal yük vagonları 

torun 
g ü c ü 
en iyi 
ş e k i l d e 
kullanılabili-
yor. Allison sayesin-
de e-kamyon, rahatça manevra 
yapılabiliyor ve araç kullanımı 
oldukça kolaylaşıyor” dedi.  

Tamamen elektrikli kam-
yon, 138 kW’lık maksimum 
güç kapasitesine sahip üç 

Terberg Elektrikli Kamyonların 
Şanzımanı Allison’dan 
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TEMSA, 2017 yılının ilk 7 
aylık değerlendirmesini düzen-
lediği toplantı ile basın men-
suplarıyla paylaştı. Toplantıya 
Temsa Yurtiçi Satış Direktörü 
Murat Anıl,  Otobüs Satış Mü-
dürü Baybars Dağ, Kamu Satış 
Müdürü Ayşegül Gökçe ve Ku-
rumsal İletişim Müdürü Ebru 
Ersan katıldı. Temsa Yurtiçi 
Satış Direktörü Murat Anıl, 
toplantıda 2017 yılının ilk 7 
ayını değerlendirdi, geleceğe 
yönelik beklentilerini aktardı. 

2017 yılının ilk 7 aylık pa-
zar sonuçlarına göre Temsa 
yüzde 33’lük pay ile liderliğini 
koruyor. Temsa Yurtiçi Satış 
Direktörü Murat Anıl, “Da-
ralan satış hacmine rağmen 
yatırımlarda yine Temsa’nın 
öncelikli marka olması gurur 

veriyor.  Temsa otobüsler iş-
letim sürecinde kullanıcısını 
avantajlarla, seyahat sürecinde 
de yolcuları yüksek konfor dü-
zeyi ile memnun etmeye devam 
edecek” dedi.  

2017 yılı Temmuz sonu 
itibari ile toplam pazarda 2489 
adet otobüs satıldı. Temsa’nın 
pazardaki payı 823 adetlik sa-
tışla yüzde 33 oldu.  

Ekonomide yaşanan zorluk-
ların, kurlardaki değişimin oto-
motiv sektörüne yansımaları-
nın da yoğun olduğuna dikkat 
çeken Murat Anıl, 2017’nin 
ilk 7 ayında otobüs pazarının 
bir önceki yıla göre yüzde 19 
daraldığını belirtti. Toplam 
pazarda satış hacminin 2 bin 
489 dolayında gerçekleştiğini 
de açıklayan Murat Anıl, “ Bu 

dönemde Temsa olarak bizde 
823 adetlik bir satış gerçek-
leştirdik ve pazardan yüzde 
33’lük bir pay aldık. Ekonomik 
zorluklarla birlikte daralan bu 
pazarda elde ettiğimiz seviye ve 
liderliğe devam etmemiz bizler 
için gurur verici” dedi.

Toplam otobüs pazarını 
segment bazlı değerlendirme-
sini de yapan Murat Anıl, en 
büyük daralmanın seyahat oto-
büs pazarı olarak adlandırılan 
segmentte yaşandığını söyledi:  
Geçen yılın aynı dönemine gö-
re yüzde 53 daralan Coach pa-
zarında, Temmuz 2017 sonu 
itibarı ile toplam 379 araç satı-
şı gerçekleşti. Safir, bulunduğu 
RD segmentinde 106 adetlik 
satış ile yüzde 41 mertebesin-
de, tüm Şehirlerarasında ise 
18 adetlik Maraton ile birlikte 
yüzde 33 pazar payı elde etti.

Şehiriçi otobüs pazarını da 
değerlendiren Murat Anıl, 
şunları söyledi:  Geçen yılın 
aynı dönemine göre aynı kalan 
şehiriçi pazarında, Temmuz 
2017 sonu itibarı ile toplam 
570 araç satışı gerçekleşti. 
Temmuz sonu itibarı ile 67 
adet Avenue satışı gerçekleş-
tirilmiş olup, şehiriçi pazarın 

yüzde 88’ ini oluşturan Solo LF 
segmentinde yüzde 13’ ünü, 
tüm şehiriçinde ise, 17 adetlik 
MD9 LE ile birlikte yüzde 15 
mertebesinde pazar payı elde 
etti.” 

“Yılın geri kalanında 
biz pazarın biraz daha 

hareketleneceğine inanıyoruz”
Yılın geri kalanına ve 2018 

yılına yönelik de değerlendir-
melerde bulunan Murat Anıl, 
“Taşıma modlarındaki geliş-
meler otobüs pazarını etkile-
meye devam edecek. Ancak 
bu yapı, taşımanın da belki de 
daha verimli yapıda çalışması-
na imkan verecek. Belki tren 
ve havayolunun daha çok en-
tegre olduğu bir yapıya doğru 
gideceğiz. Daha kısa mesafeli 

bir taşımacılık ama daha ve-
rimli ve karlı bir taşımacılık 
dönemi olabilir. Önemli olan 
bu noktada otobüs sektörü-
nün artık hesaplamalarını 
daha iyi yaparak, ilk alım ma-
liyetinden başlayarak, işletim 
sürecindeki ömrü ile kazanım 
sağladığı araçlara yatırım yap-
ması olacak.  Biz Temsa ola-
rak her süreçte taşımacılarla 
iş ortaklarımızla bir arada ola-
cağız. Onlara katkı sağlayan, 
avantajlar elde etmesine im-
kan tanıyan ürünlerle pazarda 
olmaya devam edeceğiz.” 

Şehiriçi ve midibüs paza-
rında hareketliliğinin de ar-
tacağına inandığını belirten 
Murat Anıl, “Şehiriçi otobüs 
pazarı geçen yıla göre iyi gi-

TOYOTA’NIN hidrojenli 
kamyonu yaygınlaşıyorYakıt 
hücreli kamyonların soğutma 
üniteleri de yakıt hücresiyle 
çalışacak. Aynı zamanda Se-
ven-Eleven mağazalarında, 
yakıt hücreli güç jeneratörleri 
konumlandırılarak, hidrojen 
istasyonları ile birlikte güç kay-
nağı olarak kullanılabilecek.

Toyota, Yakıt Hücreli Kam-
yon ile ticari alanda da enerji 
tasarrufu çalışmalarına devam 
ediyor. Geçtiğimiz yıl yakıt 
hücreli Mirai modelini satışa 
sunan Toyota, aynı zamanda 
Japonya’daki fabrikasında ya-
kıt hücreli forkliftlerle emis-
yon oranlarını düşürürken, 
başka ticari alanlarda da yakıt 
hücreli araçların yaygınlaşması 
için çalışmalar yapıyor.

Toyota’nın son olarak ta-
nıttığı Yakıt Hücreli Kamyon 
ve Yakıt Hücresiyle çalışan je-
neratörler, hidrojenli geleceğin 
yaygınlaşmasına katkı sağlaya-
cak. Sıfır emisyonla çalışacak 

diyor. Önümüzdeki süreçte 
yerel seçimler yaklaşıyor. 2018 
yılı içerisinde birçok kamu 
alımının olacağı düşüncesiyle 
pazarın büyüyeceğini düşünü-
yoruz. Burada daha çevresel 
etkenler nedeniyle elektrikli 
otobüsler noktasında bir yö-
nelim olacağına inanıyoruz. 
Midibüs pazarında da artık 
teknolojik olarak yeni dona-
nıma sahip, işletim maliyeti 
düşük, konfor düzeyi yüksek 
midibüslerle değişim her ge-
çen gün hızlanıyor. Midibüs 
pazarı geçen yılın seviyesine 
gelecek ve bir parçada üstü-
ne çıkabilir. Ama şunu tüm 
toplam pazar için söylemek 
mümkün, 2018, 2017’den da-
ha iyi olacak.  Belki bugünden 
yatırım yapan, hazır olan taşı-
macı grupları da 2018’de daha 
avantajlı olacaklar” dedi. 

yakıt hücreli araçlar, yapılan 
anlaşmayla Seven-Eleven mar-
ket zinciri tarafından kulla-
nılacak. Bu sayede marketin 
ürün dağıtımı ve operasyonu 
sürecinde enerji tasarrufu sağ-
lanacak ve toplam CO2 emis-
yonu oranı düşürülecek.

Yakıt hücreli kamyonların 
kullanılmaya başlanması ile 
birlikte, her iki şirket de, gele-
cekte hidrojen bazlı araçların 
olduğu bir toplumun oluşma-
sına katkı sağlamış olacak.

Üretilecek çevre dostu yakıt 
hücreli kamyonların soğutma 
üniteleri de yakıt hücresiyle çalı-
şacak. Aynı zamanda Seven-Ele-
ven mağazalarında, yakıt hücreli 
güç jeneratörleri konumlandırı-
larak, hidrojen istasyonları ile 
birlikte güç kaynağı olarak kul-
lanılabilecek. Ayrıca, mağazala-
ra yeniden şarj edilebilir batarya 
sistemlerinin kurulması ile bir-
likte doğal afet gibi acil durum-
larda sistemin güç kaynağı ola-
rak da kullanılması planlanıyor.

Temsa İlk 7 Ayda 823 Adet Otobüs Sattı

Anadolu Isuzu Geleceğin 
Toplu Taşıma Aracını Tanıttı

Toyota’nın Hidrojenli 
Kamyonu Yaygınlaşıyor

Temsa Yurtiçi Satış 
Direktörü Murat Anıl, 
2017 yılı Temmuz 
sonu itibari ile toplam 
pazarda 2489 adet 
otobüs satıldığını, 
Temsa’nın pazardaki 
payının 823 adetlik 
satışla yüzde 33 
olduğunu söyledi.  

Anadolu Isuzu 
Ar-Ge merkezinde 
Türk tasarımcı 
ve mühendisler 
tarafından 
geliştirilecek olan 
“elektrikli toplu 
taşıma aracı projesi 
ve akıllı mobilite 
sistemleri” tanıtıldı.  

ANADOLU Isuzu Ar-Ge 
merkezinde yüzde yüz Türk ta-
sarımcı ve mühendisler tarafın-
dan geliştirilecek olan “elekt-
rikli toplu taşıma aracı projesi 
ve akıllı mobilite sistemleri”, 
Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu’nun katıldığı bir 
toplantıyla Türkiye’nin dört 
bir yanından gelen belediye 
başkanlarına tanıtıldı.

Anadolu Isuzu, Ar-Ge mer-
kezinde yüzde yüz Türk tasa-
rımcı ve mühendisler tarafın-
dan geliştirilme çalışmalarına 
başlanan yeni elektrikli toplu 
taşıma aracını ve bu araçta kul-
lanılacak akıllı teknolojileri 
Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen belediye başkanlarına 
tanıttı. Yeni elektrikli toplu 
ulaşım aracının tanıtım top-
lantısına Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu, Erzu-

rum Milletvekili Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu sözcüsü Prof. Dr. 
Mustafa Ilıcalı, Anadolu Isuzu 
Genel Müdürü Tuğrul Arıkan 
ile şirket yöneticileri ve çalı-
şanları katıldı.

Anadolu Isuzu Genel Mü-
dürü Tuğrul Arıkan top-
lantıda yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin üretim gücüne 
33 yıldır katkıda bulunduk-
larını vurgulayarak, Anadolu 
Isuzu’nun sektördeki konu-
muna dikkat çekti: “Anado-
lu Isuzu kalitesiyle; midibüs, 
otobüs, kamyon, kamyonet ve 
pick-up’ların dünyadaki üre-
tim merkezlerinden biri olarak, 
23 yıldır ihracat yapıyoruz. 
Bugün Fransa’dan İtalya’ya, 
İspanya’dan Litvan-ya’ya kadar 
onlarca Avrupa ülkesinde ve 
Afrika’nın dahil olduğu diğer 

kıtalarında, Türk tasarımcı ve 
mühendislerinin geliştirdiği ve 
Anadolu Isuzu fabrikalarında 
üretilen araçların satılmasın-
dan, ülke ekonomisine yaptığı-
mız katkıdan gurur duyuyoruz. 
12 yıldır ülkemizin Midibüs 
İhracat Şampiyonuyuz. Önem-
li bir yatırımla hayata geçirdiği-
miz 6220 m2 kapalı alana sahip 
Ar-Ge merkezimiz ile çalışma-
larımıza tüm hızla devam edi-
yoruz. Bugün, ithal çözümlere 
ihtiyaç duymadan en ileri tek-
nolojilerle üretim yapabilme 
kapasitesine sahibiz.”

“Endüstri 4.0, nesnelerin 
interneti, akıllı şehirler 

çağındayız”
“Ulaşımın geleceği için biz 

Anadolu Isuzu olarak üretime 
hazırız” diyen Arıkan konuş-
masına şöyle devam etti: “Ar-
tık, yeni sanayi devrimi olarak 
adlandırılan Endüstri 4.0, 
Nesnelerin İnterneti, Akıllı Şe-
hirler çağındayız. Alışılagelmiş 
çözümlerin dışına çıkan, daha 
özgür bir dünyada yaşıyoruz. 
Şehirleşmenin hızla yükseldiği 
bu modern hayat, bir yandan 
da ulaşımı karmaşıklaştırıyor. 
Günümüzde raylı sistemlerin 
çok daha konforlu olduğunu 
ve herkesin hayali olduğunu 
görüyoruz. Ancak her kentin, 

yüksek yatırım maliyetleri ne-
deniyle bu hayallerini gerçek-
leştirme imkânı yok. Bugün 
ideal ulaşım sistemi; düşük 
işletim, yatırım ve bakım mali-
yeti olan, uzun ömürlü, yüksek 
kapasiteli, güvenli, konforlu, 
çevreci, sessiz ve en önemlisi 
akıllı olarak tanımlanıyor. İşte 
tam bu noktada Anadolu Isuzu 
olarak, belediyelere kentlerinin 
ulaşımını rahatlatmak için tüm 
bu özellikleri içeren yeni bir 
çözüm sunmak için çalışmalara 
başladık. Dünyada toplu taşıma 
araçlarında önemli bir aşamaya 
imza atarak, 24 metre uzun-
luğunda, çift körüklü ve 300 
yolcu taşıma kapasitesine sahip 
elektrikli toplu taşıma aracı-
mızı geliştirmeye başlıyoruz. 
Akıllı mobilite sistemine sahip 
elektrikli toplu taşıma araçları-
mızın, düşük yatırım ve işletim 
maliyetleriyle kentlerin ulaşım 
sorununa çare olacağına inanı-
yoruz. Türkiye için hız kesme-
den çalışmaya devam edeceğiz.”
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sa Genel Müdürü Cevdet 
Alemdar, “Lastik, yaklaşık 
80 farklı hammadde ve 20 
farklı karışımdan oluşan ileri 
teknoloji içeren bir üründür. 
Brisa, Türkiye lastik sektö-
rünün yenilik lideridir. Bu-
güne kadar pek çok ilke imza 
attı. Belgelendirilen Ar-Ge 
Merkezimizle bir sanayi şir-
ketinden inovasyon şirketi-
ne dönüşüm yolculuğunda 
önemli bir adım daha attığı-
mıza inanıyoruz. Son kulla-
nıcı deneyimini önceliğimize 
alarak, teknoloji üretebilme 
yetkinliklerimizle pazarın ih-
tiyaçları doğrultusunda ürün 
geliştiriyoruz” dedi.
“Bu yıl Ar-Ge’ye 22 milyon 

TL yatırım yapacağız, 
yıl sonu ihracat hedefimiz 

ise 180 milyon dolar”
Ar-Ge yatırımları ile 

Brisa’nın Türk mühendisleri 
ile dünyaya lastik geliştirdik-
lerini ifade eden Brisa Genel 
Müdürü Cevdet Alemdar; 
“Aksaray fabrikamızın in-
şasına tüm hızıyla devam 
ederken, ülkemize kuvvetle 
yatırım yapıyoruz. Bu yıl Ar-
Ge’ye 22 milyon TL yatırım 
yapacağız, yıl sonu ihracat he-
defimiz ise 180 milyon dolar” 
diyerek sözlerine devam etti; 
“Hedefimiz, teknolojimizi ve 
ürünlerimizi dünyanın dört 
bir yanına taşıma çalışmala-

SON 5 yılda uluslararası pa-
zara 1,5 milyar TL değerinde 
ürün ihraç eden Brisa, katma 
değerli ürün geliştirme ve 
üretme faaliyetlerine ivme ka-
zandırmak üzere İzmit fabri-
kası içerisinde belgelendirilen 
bir Ar-Ge Merkezi kurduğu-
nu duyurdu. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın teş-
viki ile hayata geçirilen Brisa 
Ar-Ge Merkezi’nin duyurusu 
Brisa Genel Müdürü Cevdet 
Alemdar’ın ev sahipliğinde, 
Bridgestone Corporation 
Başkan Yardımcısı ve Brisa 
Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı ve JV Yönetici Ortağı 
Makoto Hashimoto, Sabancı 
Holding Sanayi Grup Başkanı 
ve Brisa Yönetim Kurulu Baş-
kanı Cenk Alper katılımlarıy-
la 10 Ağustos Perşembe günü 
Sabancı Center’da yapıldı. 

Brisa, belgelendirilen 
Ar-Ge Merkezi ile birlikte 
uluslararası rekabet gücünü 
artıracak yenilikçi süreç ve 
geliştirme teknolojileriyle 
ihracatını güçlendirecek. Bu 
sayede yeni ürünleri paza-
rın ihtiyaç duyduğu şekilde 
daha kısa sürede devreye al-
ma, yeni nesil teknolojilerle 
dünya standartlarında ürün 
geliştirme, hammadde kay-
naklarını daha kısa sürede 
onaylama gibi kabiliyetlerini 
artıracak. Belgelendirilen Ar-

Ge Merkezi ile Brisa, yüzde 
94 olan yerli üretim oranını 
artıracak ve ihracatına ivme 
kazandıracak. Ar-Ge Merke-
zi, şirketin Aksaray Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki yeni ne-
sil üretim anlayışıyla, toplam 
300 milyon Amerikan Doları 
yatırımla kurmakta olduğu 
ikinci fabrikasına da hizmet 
edecek. Tüm bu çalışmalarıy-
la Brisa ülke ekonomisine ve 
endüstriyel birikime sunduğu 
katkıyı artıracak. 

30 yıldır teknoloji ve 
ürün geliştirme alanına ya-
tırım yapan Brisa, Ar-Ge ya-
tırımlarını son üç yılda yak-
laşık 50 milyon TL yatırım 
gerçekleştirdi. 

Lastiğin emniyet, sağlam-
lık ve konfor anlamında yol-
culuğa kattığı değeri ancak 
teknoloji ile sürdürülebilir 
kılınabileceğinin farkında 
olduklarının altını çizen Bri-

pazarlarda güçlenmesi için 
çalışmalarımızı yoğunlaştır-
dık ve iyi bir başarı yakala-
dık. Türkiye yenileme lastik 
pazarında ise, otomobil seg-
mentinde ekonomik lastikler 
grubu büyümeye devam etti. 
Hem binek araç hem de ticari 
araç lastikleri pazarında yüz-
de 9 oranında artış kaydedil-
di. Sektör lideri olarak pazara 
getirdiğimiz yeniliklerle tüm 
segmentlerde geçen yıla kı-
yasla bir gelişim kaydettiğimi-
zi gözlemliyoruz. Hammadde 
ve kurlardaki artış gibi sektö-
rü zorlayan koşulları, güçlü 
finansal yapımızın yanı sıra 
yeni nesil lastiklerimiz Brid-
gestone Driveguard ve Lassa 
Driveways serisinin katkısı, 
rekabetin yüksek olduğu eko-

nomik segmente özel sundu-
ğumuz ve yerli üretimlerine 
başladığımız Dayton lastik-
lerinin sağladığı ivme ile yö-
netiyoruz. Bütün bunların 
üstüne Brisa, Türkiye lastik 
sektörünün yenilik lideridir. 
Hem üretim teknolojileri 
hem de hizmet çözümlerin-
de sahada, yerinde bakımlar, 
uzaktan yüksek teknoloji öl-
çümler, internette lastik.com.
tr gibi kanallarımız, Bandag 
kaplama hizmetimizle müş-
terilerimize yeni çözümler 
sunuyoruz” dedi. 

Perakendecilik alanında 
girişimcilik çalışmalarını da 
ortaya koyduklarını ifade 
eden Alemdar, “Binek ve 
hafif ticari araç sahiplerine 
hızlı, güvenilir ve kaliteli araç 
ve lastik bakımı hizmeti sun-
duğumuz Otopratik mağaza-
larının sayısını 5 yılda 43’ten 
200’e çıkartacağız.

BRISA, Ocak-Haziran 2017 
döneminde net satış gelir-
lerinde 2016 yılı ilk yarıyıl 
dönemine göre yüzde 17 ora-
nında bir artış yakaladı. Bu 
dönemde hammadde, kurlar 
ve finansman giderlerindeki 
artışı yöneten şirketin cirosu 
1.008 milyon TL, net dönem 
karı 26 milyon TL olarak ger-
çekleşti. İhracat performansı-
nı da güçlendiren Brisa, aynı 
dönemde toplam yurt dışı sa-
tışlarında adetsel olarak yüz-
de 9, cirosal olarak ise yüzde 
34 oranında artış kaydetti.

Ulusal ve uluslararası ge-
lişmeler odağında lastik pa-
zarını değerlendiren Brisa 
CEO’su Cevdet Alemdar; 
“2017 yılı Ocak-Haziran 
döneminde, Aksaray fabri-
kamızın inşasına tüm hızıyla 
devam ettik. Ülkemize kuv-
vetle yatırım yapıyoruz. Las-
sa markamızın uluslararası 

Bridgestone’un küresel çapta 
gerçekleştirdiği teknoloji ça-
lışmaları açısından da önem 
taşıyacağına değinen Brid-
gestone Corporation Başkan 
Yardımcısı ve Brisa Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
JV Yönetici Ortağı Makoto 
Hashimoto “Bridgestone, 
dünya çapında 50’yi aşkın 
fabrikaya sahiptir ve Ar-Ge a-
lanında küresel liderliği üstle-
niyor. Günümüzde otomotiv 
endüstrisi bilgi teknolojisinin 
uygulamaları ile petrol yerine 
elektrik ve hidrojen gibi farklı 
enerji kaynaklarının kullanıl-

dığı yeni nesil araçlara evrim-
leşiyor. Bu araçlar için gere-
ken performansı, daha sessiz 
ve daha düşük yuvarlanma 
direnci sağlayan lastikler ve-
rebilir” dedi.

Brisa’nın Türk-Japon iş 
birliğinin en başarılı örne-
ği olduğunu ifade eden Sa-
bancı Holding Sanayi Grup 
Başkanı ve Brisa Yönetim 
Kurulu Başkanı Cenk Alper 
ise; “İnovasyon, digitalleşme, 
endüstri 4.0 gibi kavramlar 
tüm dünyada iş modelleri-
ni dönüştürürken, Sabancı 
Holding olarak bu toprak-
larda katma değerli yüksek 
teknolojiler üretebilmek için 
önemli yatırımlara imza atı-
yoruz. Bridgestone Corpora-
tion ile ortaklığımız 30. yılına 
yaklaşıyor. Ortak vizyonu-
muz ve gelecek hedeflerimiz 
Brisa’da uyumlu bir iş planı-
na dönüşüyor. Ar-Ge mer-
kezimiz bu ortak vizyonun 
bir ürünüdür. Bu merkezin 
yalnızca topluluğumuza de-
ğil, yaratacağı katma değerli 
üretimle Türkiye’ye de katma 
değer oluşturacağına inanıyo-
rum” şeklinde konuştu.

rımıza Türk mühendisleri ile 
hız ve güç kazandırmak. 2017 
yılı Ocak-Haziran dönemin-
de bir önceki yıl aynı döneme 
kıyasla Brisa toplam yurtdışı 
satışlarında ise cirosal olarak 
yüzde 34 oranında artış sağla-
dık. Avrupa pazarının yüzde 
2 büyüme kaydettiği katma 
değeri yüksek lastikler seg-
mentinde ise Lassa bir önceki 
sene aynı döneme göre yüzde 
13 oranında büyüme sağladı. 
Bugün Lassa markamızı 70 
ülkede araç sahiplerine su-
nuyoruz. 2017 yılı sonunda 
ihracatımız yaklaşık 5 milyon 
adede ulaşacak. Türk mühen-
disliği ile Çin’e özel lastik ge-
liştirdik. Brisa Ar-Ge Merke-
zinde, Türk mühendislerinin 
tasarladığı ürünlerle ihracatta 
vites büyütüyoruz” dedi.

Hashimoto: “Ar-Ge 
çalışmalarımızla Türk 

polimer sanayine de katkıda 
bulunmayı hedefliyoruz”
Brisa Ar-Ge Merkezi’nin 

açılış töreninde şirketin or-
takları Bridgestone Corpo-
ration ve Sabancı Holding 
yönetimi de yer aldı. Belge-
lendirilen Ar-Ge Merkezi’nin 

Brisa Belgelendirilen
Ar-Ge Merkezi İle
İhracatta Vites Büyütüyor

Brisa 2017’nin İlk Yarısında 
Satışlarını Yüzde 17 Artırdı

Kordsa 2017 Yılının 
İlk Yarısında Operasyonel 
Karlılığını Yüzde 22 Artırdı

Brisa Genel Müdürü 
Cevdet Alemdar.

Bridgestone Corporation
Başkan Yardımcısı ve Brisa 

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve JV Yönetici

Ortağı Makoto Hashimoto.

Brisa, bir yandan 
Aksaray’daki 2’nci 
fabrika yatırımlarına 
devam ederken 
bir yandan da 
İzmit fabrikasında 
belgelendirilen Ar-Ge 
Merkezi’ni hayata 
geçiriyor.  

KORDSA, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre operas-
yonel karlılığını yüzde 22 ar-
tırdı. Net karı ise yüzde 11’lik 
artışla 112 milyon TL oldu.

Kordsa CEO’su Ali Çalış-
kan, ilk yarıyıl ile ilgili yaptı-
ğı değerlendirmede: “Kord-

sa “yaşamı güçlendirme” 
misyonu ile katma değerli 
ve yenilikçi güçlendirme 
teknolojilerini Amerika’dan 
Asya Pasifik’e kadar dört kı-
tada sunuyor. Bugün global 
pazardaki Ar-Ge başarıları-
mız, uzun vadeli müşteri iliş-
kilerimiz ve yatırımlarımızla 
tüm paydaşlarımıza değer 
katmaya devam ediyoruz. 
2017 senesi ilk yarıda güçlü 
operasyonel performansı-

mızın yanı sıra, geleceğin 
güçlendirme teknolojilerini 
şekillendirecek inovasyon 
çalışmalarımızı global pa-
zardaki müşterilerimizle 
yaptığımız stratejik iş birlik-
leriyle devam ettirdik. Bu-
gün Türkiye’nin ilk 3 Ar-Ge 
merkezi arasında seçilen Ar-
Ge merkezimizde, geleceğin 
daha hafif lastikleri ve araç-
ları için çalışıyoruz. Mart a-
yında Fransa’da düzenlenen 
ve dünyanın en büyük kom-
pozit fuarı olan JEC’te kür-
lenme süresini 9 dakikadan 
3 dakikaya düşüren yeni re-
çine teknolojimizi tanıttık. 
Enerji tasarrufu ve üretim 
döngüsünde verimlilik artışı 
sağlayan reçine teknolojimiz 
yoğun ilgi topladı.”

“Güçlendirme pazarında; 
lastik, inşaat ve kompozit 

teknolojilerinde büyüme-
mizi devam ettirme hede-
fiyle yatırımlarımızı sür-
dürdük” diyen Çalışkan, “ 
2016 yılında müjdesini ver-
diğimiz polyester iplik ya-
tırımlarımız Endonezya ve 
Türkiye’de tüm hızıyla de-
vam ediyor. 2018 yılı içinde 
her ikisi de devreye alınmış 
olacak ve büyüme ivmesi 
görece yüksek bir pazara 
hizmet edecek. Kompozit 
Teknolojileri Mükemme-
liyet Merkezi’nde yer alan 
Ar-Ge merkezimizde daha 
sağlam ve daha hafif araçlar 
üretilmesi için görsel ve ya-
pısal parçalar geliştiriyoruz, 
proje sayımızı her geçen 
gün arttırdığımız kompozit 
teknolojilerinde 15 işbirliği 
proje seviyesine ulaştık” di-
ye konuştu.
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MICHELIN 2017 yılının ilk 
yarısında, binek araç ve hafif 
ticari lastikleri segmentinde 
satılan lastik bakımından geç-
tiğimiz yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 3, kamyon las-
tikleri segmentinde ise yüzde 9 
oranında büyüdü. Michelin’in 
Türkiye’yi de içine alan Avru-
pa bölgesinde ise ağır vasıta las-
tikleri pazarında yüzde 6’lık bir 
büyüme yaşandı. 

Binek araç ve hafif ticari 
araç lastiklerindeki net satışlar, 
bir önceki yıla göre yüzde 5,9 
artarak 5 milyar 916 milyon 
Avro’dan 6 milyar 263 milyon 

CONTINENTAL’IN dünya 
çapında sunduğu otomotiv tek-
nolojileri çözümlerinin masaya 
yatırıldığı Continental Tech-
Show 2017, Almanya’nın Han-
nover kentinde gerçekleştirildi. 
Etkinlikte yeni bulut termina-
lini tanıtan Continental, daha 
önce doğrudan ana üniteye en-
tegre edilen uygulamaları bulu-
ta taşıdı. Böylece sistem her an 
güncelleniyor ve yeni fonksiyon-
ların eklenebilmesi sağlanıyor. 
Terminalde, HTML5 teknolo-
jisi ile Java Script kullanıyor. Ya-
zılım geliştiricilere platformdan 
bağımsız uygulamalar yaratma 
olanağı sunan Java Script, veri-
nin farklı çözünürlükte çeşitli 

GOODYEAR bu kapsamda 
düşük kilometre maliyeti sa-
yesinde sektördeki lojistik fir-
maları tarafından yoğun talep 
gören bölgesel taşımacılık seg-
mentine yönelik RHS/RHD/
RHT tipi lastikleri tedarik 
ederken, Tatko Lastik A.Ş.; filo 
lastik operasyon verimliliğini 
ölçmek ve değerlendirmek için 
kullandığı özel yazılım, personel 
altyapısı ve filo yönetimdeki u-
zun süreli deneyimi ile TGL’nin 
ana hizmet sağlayıcısı olacak. 

Konuyla ilgili bir açıklama 
yapan Goodyear Türkiye Ti-
cari Lastikler Direktörü Şa-
ban Güngör, “Alanında lider 
TGL’nin, Goodyear lastiklerini 
tercih etmesinden dolayı büyük 
mutluluk duyuyoruz. Goodye-
ar, TGL ve Tatko arasındaki bu 
güzel başlangıcın uzun yıllar sü-
recek bir işbirliğine dönüşeceği-
ne ve aramızdaki bu sinerjinin 
iş süreçlerimize daha da yüksek 
verimlilik olarak yansıyacağına 
inanıyoruz” diye konuştu.

Goodyear ve Tatko ile yap-
tıkları işbirliğine dair olarak 
TGL adına açıklama yapan 
Hadi Diriarın ise; “TGL olarak 
günlük 10 bin ton taşıma kapa-

Avro’ya çıktı. 18 inç ve daha 
büyük jant ebatlı lastik satışları 
toplam satışlara yüzde 23 etki 
ederken; Michelin CrossCli-
mate+ ve Michelin Pilot 
Sport 4S modelleri büyü-
meye hız kattı. 

Kamyon lastikleri ve il-
gili dağıtım segmentindeki 
net satışlar bir önceki yıl 
beyan edilen yüzde 4,6 ora-
nındaki artışla 2.907 mil-
yon Avro seviyesinde 
kalırken, 2017 yılının 
ilk yarısında 3.041 mil-
yon Avro tutarına ulaştı. Miche-
lin X Multi, Michelin X Works 

ekranlarda gösterilmesine de 
imkan tanıyor.

Continental’in yeni Bulut 
terminali, sürücünün dijital 
yardımcısı gibi davranıyor ve 
günün ve haftanın farklı za-
manlarında sürücünün alış-
kanlıklarını analiz ediyor. Bu 
özelliği ile, sabah işe giderken 
sürücünün en sevdiği radyo 
istasyonunu çalmak üzere oto-
matik olarak ayarlanabilen ter-
minal, Navigasyon sistemi gibi 
diğer uygulamaları da benzer 
şekilde kullanabiliyor. Örne-
ğin, sürücü Çarşamba günleri 
spor salonuna gidiyorsa, bu 
güzergah sistem başlatıldığında 
otomatik olarak gösteriliyor ve 

sitemiz ile lojistik sektörünün 
önemli oyuncularından biriyiz. 
Bu büyük filonun kompleks 
lojistik faaliyetinin sorunsuz 
yönetilebilmesi için lastik en 
önemli unsurlardan biri. Bu 
bağlamda Goodyear’ı tercih 
ederek TGL’nin tüm lastik ser-
vis ve bakım işlerinin Goodyear 
ekipleri tarafından yerinde ve-
rilmesini sağlamış olduk. TGL 
olarak, Goodyear ile işbirliği-
miz, kaliteye, teknolojiye yatı-

ve Tire Care servisleri 
ise ağır vasıta segmentindeki bu 
performansın lokomotifi oldu.

sürücünün dijital asistanı ola-
rak ekstra konfor sağlıyor.

Continental, Eylül ayında 
Almanya’nın Frankfurt/Main 
kentinde düzenlenecek olan U-
luslararası Otomobil Fuarı’nda 
yeni bulut terminalini, otomo-
tiv sektörünün ötesinde geniş 
bir yazılım geliştirme toplulu-
ğunun erişimine açıyor. Böyle-
ce, Otomotiv alanında uzman 
olmayan programcıların bile 
standart arayüzler, açık proto-
koller ve standart yazılım ge-
liştirme araçlarının desteğiyle 
uygulamalarını ve fikirlerini 
ortaya koyması hedefleniyor. 

Continental’de Bilgi-Eğlen-
ce Sistemleri & Bağlanabilirlik 

rım yapan, sektöre yön veren iki 
markanın ortak paydada buluş-
ması anlamını taşıyor. Goodye-
ar ve uzun yıllardır Goodyear’ın 
bayiliğini yürüten Tatko ile ger-
çekleşen bu işbirliğinin henüz 
bir başlangıç olduğunu düşü-
nüyor, ilerleyen dönemde yeni 
işbirlikleriyle yan yana gelmeyi 
planlıyoruz” dedi.

Tatko Lastik A.Ş. Ticari 
Lastikler Genel Müdür Yar-
dımcısı Halil İbrahim Açıkgöz 
ise, “Projenin bir parçası ol-
maktan mutluluk duyuyoruz. 
Şirketimiz; 1927 yılından beri, 
Lastik Sektöründe birçok yeni-
liğe öncü olmuştur. Bunlardan 
bir tanesi olan Tatko-Pro Filo 
Lastik Yönetimi; profesyonel 
ekibi ile birlikte sektörde bir-
çok önemli referansa ulaşmış 
ve kendini kanıtlamıştır. Bu 
vizyon ile; TGL’nin, lastik ope-
rasyon verimliliğini ölçmek, de-
ğerlendirmek ve artırmak ana 
hedefimiz olacaktır.”

Michelin ‘Doğru Hava 
Basıncı’ etkinlikleri başlıyor 

Michelin tarafından her yıl 
geleneksel olarak düzenlenen 

‘Doğru Hava Basıncı’ et-
kinliği 2017’de Türkiye 

genelinde 7 ilde ger-
çekleşecek ve sürücü-
lere güvenli sürüş için 
lastikte doğru hava 
basıncının önemini 

anlatacak. 
Bu yıl 26 Ağustos - 

21 Eylül tarihleri arasın-
da Sapanca, Susurluk, Afyon, 
İzmir, Antalya, İstanbul ve 
Ankara olmak üzere toplam 7 

departmanı başkanı Johann 
Hiebel, “Geniş perspektife 
dayanan yaklaşımımız hem 
sürücülerin hem de otomotiv 
üreticilerinin yararlanabileceği 
tamamen esnek bir bilgi-eğlen-
ce sistemi ortaya çıkardı” diyor 
ve ekliyor: “Böylece sistem, 
sürücülerin seyahatlerini ko-
laylaştıracak yeni uygulamaları 
hızla ve kolayca edinebilir, ay-
rıca bu sistemle otomotiv üre-
ticileri de uygulamalarını çok 
düşük bir maliyetle çeşitli araç 
modelleri ve sınıfları için görü-
cüye çıkarabilir.”

noktada düzenlenecek etkin-
liklerde, alanında uzman Mic-
helin yetkilileri tüketicilerle 
buluşarak lastikte doğru hava 
basıncı konusunda farkındalık 
yaratacak. 

 “Doğru Hava Basıncı” ak-

tiviteleri kapsamında kurula-
cak kontrol noktalarında kısa 
zaman içerisinde sürücülerin 
lastik hava basınçları ölçüle-
rek değerlendirilecek. Ölçüm 
işleminin gerçekleşmesinin ar-
dından tavsiyelerini paylaşacak 

Michelin ekipleri, katılımcıla-
rın lastiklerinin hava basıncını 
araç üreticilerinin tavsiyelerine 
uygun olarak ayarlayacak. 

26-27 Ağustos tarihlerinde 
Sapanca’da Berceste Dinlenme 
Tesisleri’nde başlayan aktivite-
ler, 30-31 Ağustos’ta Susurluk 
Festiva Outlet’te; 5-6 Eylül’de 
Afyon Afium AVM’de; 9-
10 Eylül’de İzmir Forum 
Bornova’da; 12-13 Eylül’de 
Antalya 5M Migros AVM’de; 
16-17 Eylül’de Carrefour 
İçerenköy AVM’de ve 20-21 
Eylül’de Ankara Acity AVM 
de gerçekleştirilecek.

Michelin 11 Milyar 59 Milyon Avro Net Satışa Ulaştı

Goodyear TGL’nin Tercihi Oldu

Continental’den Yeni Bulut Terminali

Goodyear Türkiye Ticari 
Lastikler Direktörü 

Şaban Güngör.

Continental yeni bulut terminalini, 
Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen 
Continental TechShow 2017 etkinliğinde 
görücüye çıkardı.   

TGL (Tet Global Lojistik), Goodyear ve Tatko 
ile imzaladığı sözleşme ile 2019 yılının 
sonuna kadar lastik alımlarını Goodyear’dan 
gerçekleştirecek.  
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rine kaplanabilirlik ve karkas 
garantisi veriyor. 

Ayrıca kaplama teknoloji-
siyle, kilometre maliyetinin 
düşürülmesi ve çevreye ve-
rilen zararın azalması sağla-
nıyor. Üstelik filoların ürü-
nümüz hakkındaki kalite/
değer algısı yükseltildiği için 
de sürdürülebilir bir pazar 
elde edilmiş oluyor. Özellikle 
uluslararası nakliye firmaları 
bu konuda daha tecrübeli ve 
bilinçli olarak davranıyorlar. 
Son dönemde şantiye filo-
larında bu konuda oldukça 
bilinçli davranıp, lastikleri 
kaplanamaz duruma gelme-
den önce mutlaka kaplanmak 
üzere lastiklerini getiriyorlar. 

Her türlü kullanım şartı 
için geliştirilmiş geniş ürün 
yelpazesine sahip Novateck 
kaplama ürünleri ilk ömrü-
nü doldurmuş karkaslar yine 
Pirelli’nin orijinal desenleri 
ile kaplanabiliyor. Böylece ye-
ni lastiğinizden almış olduğu-
nuz üstün performansı ve mü-
kemmel kaliteyi aynı seviyede 
kaplanmış lastiğinizden de al-
ma şansını elde ediyorsunuz. 
Üstelik bir lastik kaplama 
maliyeti yaklaşık olarak yeni 
alınacak bir lastiğin yüzde 35-
40’ı kadarına denk geliyor. 

Lastik kaplama alt yapınız 
ve istatistikleriniz hakkında 
bilgi verir misiniz?

Lastik kaplama atölyeleri-

için önemine dikkat çeken 
Prometeon Türkiye CEO’su 
Alp Günvaran, “Prometeon 
Türkiye olarak müşterile-
rimizin rekabet avantajına 
katkı sağlamak ve onların ma-
liyetlerini düşürecek şekilde 
lastik işlerini yönetmelerine 
yardımcı olmak ana amacı-
mızdır. Lastiği üreten çalışa-
nımızdan şirketin en tepesin-
deki yöneticilerimize kadar 
her zaman müşterilerimizin 
yanındayız. Müşterilere do-
kunmanın onların işlerini yö-
netirken yaşadıkları sıkıntıla-
rı anlamanın en iyi yolunun 
müşterilerimizi dinlemekten 
geçtiğinin farkındayız” dedi. 

Öte yandan Güneydoğu zi-
yaretini değerlendiren Günva-
ran, “Bölgenin potansiyelinin 
ve ticaretimizdeki öneminin 
farkındayız. Bu ziyaretimizde 
bölge insanının ve kamyoncu-
ların sıcak yaklaşımlarından 
çok etkilendik” dedi.

2016 yılında Türkiye ağır 
vasıta lastikleri pazarı son üç 
yıldır olduğu gibi büyüme 
grafiğini sürdürdü. Ticari 
araç satışlarında yaşanan dü-
şüşün etkisiyle ticari araç las-
tik satışlarının hayal kırıklığı 
yaratması beklenirken özel-
likle kamu inşaat yatırımla-
rının rüzgarı ticari araç lastik 
satışlarını ve lastik kaplama 
sektörünü memnun etti. 
2016 yılında 1 milyon 700 
bin civarında ağır vasıta las-
tiği satıldığı, 500 bin lastiğin 
de kaplama işlemi gördüğü 
tahmin ediliyor. Artarak de-
vam eden projeler sayesinde 
2017 yılında rakamlarda ar-
tış öngörülüyor.

Prometeon Türkiye Tica-
ret Direktörü Gökçe Şeno-
cak ile kaplama lastik sek-
törünü ve Pirelli’nin lastik 
kaplama teknolojisi olan 
Novateck’i konuştuk.

PIRELLI marka endüstriyel 
lastiklerin üreticisi Prome-
teon Türkiye CEO’su Alp 
Günvaran ve Ticaret Direk-
törü Gökçe Şenocak, Güney-
doğu Anadolu bölgesine ziya-
ret gerçekleştirdiler. Mardin, 
Diyarbakır, Silopi ve Cizre’de 
yetkili satıcıları ve filoları zi-
yaret eden Günvaran ve Şe-
nocak, müşterileri dinlerken, 
onlarla şirketin genel vizyon 
ve stratejilerini paylaştılar. 

Filo çözümleri ile de müş-
terilerin lastiklerinden en 
yüksek verimi almalarına des-
tek olmak için Fleet Mobile, 
Fleet Cube ve Fleet Tech gi-
bi inovatif hizmetler sunan 
Prometeon Türkiye, bu hiz-
metlerle filoların ana işlerine 
odaklanmalarını sağlamaya 
çalışıyor. Bu hizmetlerin ya-
nında üst yönetim de saha 
ziyaretleri ile müşterilerinin 
her zaman yanında olduğu-
nu gösterirken, sadece şir-

Tüketiciler lastik kaplama 
konusunda halen tereddüt-
ler var. Bu tereddüdü gider-
mek için neler söylersiniz?

Lastik kaplama uzman 
kişiler tarafından kaliteli 
malzemeler kullanılarak ve 
uygun tesislerde yapıldığında 
son derece güvenlidir. Gü-
nümüzde hem ticari hem de 
askeri uçakların lastiklerinin 
önemli bir kısmı kaplama 
yapılmaktadır. Bir uçak las-
tiği ortalama 6 kez kaplan-
makta ve kaplanan her bir 
lastik ile 200 iniş ve kalkış 
yapılabilmektedir. Güvenli-
ğin en öncelikli konu olduğu 
uçaklarda dahi kaplama kul-
lanımı bu konuda herhangi 
bir endişe duymanın yersiz 
olduğunu göstermektedir.

Lastik kaplama işlemi 
Türkiye’de özellikle bir süre-
dir tedirgin olunan bir olay 
olmaktan çıktı. Hatta olduk-
ça rağbet gören bir uygulama 
haline geldi. Uzun yıllardır 
bizimle çalışan şantiye, ma-
den ve bölgesel nakliye ya-
pan filoların tüm araçlarında 
kaplama lastik kullanılıyor. 
Bahsettiğiniz tereddütlerin 
aksine kaplanabilirlik yeni bir 
lastikte uygulanan üstün tek-
noloji ve yüksek kalitenin bir 
nevi filodaki kanıtı oluyor. 
Prometeon Türkiye satışını 
yaptığı ürünlere güveniyor. 
Bunu bir göstergesi olarak Pi-
relli marka kamyon lastikle-

ket vizyonu ve stratejilerini 
anlatmakla kalmıyor, ope-
rasyonel anlamda da onlara 
yardımcı oluyor. Nitekim 
son Güneydoğu Anadolu zi-
yaretinde bölgenin en önemli 
filolarından biri olan Mun-
gan Uluslararası Nakliyat’ta 
incelemelerde bulunan Gün-
varan, filoya ait lastik ve per-
formanslarını ölçüp, filoların 
ana işlerine odaklanmaları-
nın nasıl sağlandığını bizzat 
kendisi de uygulayarak gös-
termiş oldu.

Bölge ziyaretlerinin şirket 

sağlıyor. Bu her ne kadar 
yeni lastik satışlarını azaltı-
cı bir aksiyon gibi gözükse 
de Prometeon Grup olarak 
amacımız; iş ortaklarımızın 
maliyetlerini bizim ürünleri-
miz ve servislerimiz ile daha 
avantajlı hale çevirmek ve 
daha uzun soluklu iş birlikte-
likleri yapmak.

Lastik kaplama konusunda 
sektörde yaşanan sıkıntılar 
nelerdir?

Kaplama sektöründeki 
en büyük sıkıntı, filoların 
kaplama konusuna yeterin-
ce önem vermemesi olarak 
gösterilebilir. Oysa kaplama 
lastik kullanımı filolara yak-
laşık yüzde 50 oranında e-
konomik tasarruf sağlamak-
tadır. Ayrıca Türkiye’de 
sertifikalandırılmış yeterli 
atölye sayısının olmaması 
da kaplama sektörünün bü-

yümesinde ciddi bir engel 
oluşturmaktadır. 

Lastik kaplama konusun-
da en büyük sıkıntılardan 
bir diğeri de lastik kullanı-
cılarının önleyici servis ba-
kımlarını gereksiz görmeleri 
ve lastiğe gereken özeni gös-
termemeleridir. Bu konuda 
Prometeon filolarına yeni 
inovatif müşteri yaklaşımla-
rı geliştirmektedir. 

Öte yandan eğitimli per-
sonel açığı da sektörde bu 
anlamda yaşanan sorunlar-
dan biri olarak gösterilebilir. 
Her ne kadar gerçekleştirdi-
ğimiz eğitimlerle personel 
yetiştirmeye çalışsak da bu 
konuda ve usta belgelendir-
me çalışmalarında profesyo-
nel anlamda bir destek söz 
konusu değil. 

Bir diğer sorun ise, kapla-
ma regülasyonu ECE 109 R 
sertifikasının kontrollerinin 
tam bir şekilde yapılmaması-
dır. Bu regülasyon, atölyelerin 
kaplamacılık zihniyetinden 
çıkarak fabrika vizyonuna 
geçişinin başlangıç evresidir. 
Bu konuda yapılan faaliyet-
ler kaplama üreticilerine ek 
maliyetler getirse de kalite-
nin izlenebilirliği açısından 
bunu çok önemli buluyor ve 
destekliyoruz. Bu bağlamda 
kaplama teknolojisine ve sek-
törüne olan güvenin artacağı 
ve lastik kaplama oranlarının 
yükseleceği kanaatindeyiz.

mizde son dönemde Pirelli 
karkas değerini ortaya çı-
karmak anlamında yeni ya-
zılımlar üzerinde çalışıyoruz 
fakat son dönemde toplamış 
olduğumuz 100 bin adet ve 
üzerindeki üretim rakamın-
da, Pirelli marka karkasların 
kaplanabilirliği yüzde 90’nın 
üzerinde çıkmıştır. Yani 
kaplama için gönderilen her 
100 adet Pirelli marka kar-
kasın 90 adet ve üstü kapla-
ma yapılabiliyor. 

Prometeon Türkiye, 
kendi geliştirdiği Novateck 
kaplama teknolojisini kul-
lanıyor. Bu teknoloji ile yeni 
lastik ile aynı desenler kulla-
nılarak benzer performans 
elde ediliyor. Bu sayede 
müşteriler memnun kaldık-
ları yeni lastik performansı-
nı kaplanmış lastiklerde de 
yakalayabiliyorlar. 

Türkiye’de lastik kaplama 
konusunda nasıl yol alınıyor?

Kaplama konusunda Pro-
meteon grup olarak filolarda 
değer odaklı yaklaşım ile iler-
liyoruz. Gerek bayilerimiz, 
gerek kendi personellerimiz 
filo ziyaretlerinde, filonun 
araçlarını kontrol ederek 
kaplanacak lastikleri zamanı 
geçmeden filoya bildirerek 
hem filonun Lastik maliyet-
lerini düşürmeye çalışırken 
bir yandan da kaplamama 
pazarının artışına destek 

Kaplama Lastik Pazarı Büyümeye Devam Edecek 

Euromaster 28 Bin Lastiği 
Garanti Altına Aldı

Prometeon Türkiye 
Güneydoğulu Nakliyecilerin 
Lastik Performanslarını Ölçtü MICHELIN Grubu çatısı 

altında ülkemizde 52 ilde 
200’e varan servis nokta-
sı ile lastik ve araç bakımı 
hizmeti veren Euromaster, 
kısa sürede 7 bin müşte-
riye ilave lastik garantisi 
satarak, 28 bin adet lastiği 
tamiri mümkün olmayan 
sürücü hatalarını da kapsa-
yacak şekilde garanti altına 
aldı. İlave lastik garantisiyle 
yeni lastik bedelinin yüzde 
90’ını karşılayan Euromas-
ter, sadece üretim hataları 
değil, tamiri mümkün ol-

mayan lastikler için kulla-
nıcı hatalarını da garanti 
kapsamına aldı.

Euromaster’ın ilave lastik 
garantisi hizmetinin bedeli, 
4 adet 16 jant ve daha küçük 
ebatlı binek lastikler için 
KDV dahil 49 TL iken, 4 
adet 17 jant ve daha büyük 
ebatlı binek lastikler için 
KDV dahil 69 TL olarak 
dikkat çekiyor. 

İlave lastik garantisi 
hizmetiyle Euromaster’ın 
sektörde fark yarattığını ve 
otomobil kullanıcılarının 
hizmete yoğun ilgi göster-

diğini belirten Euromaster 
Pazarlama Müdürü Zeynep 
Durusu, 31 Aralık 2017 ta-
rihine kadar lansmana özel 
ücret sunduklarını ifade 
etti. Zeynep Durusu, “Bu-
rada sürücülerin dikkat 
etmesi gereken nokta, en 
yüksek teknolojiyle üretil-
miş olsa bile lastik hasarı 
riskinin her zaman var ol-
duğudur. Biz Euromaster 
olarak ilave lastik garantisi 
hizmetimizle tüm risklere 
karşı sürücülerin kendile-
rini güvende hissetmelerini 
sağlıyoruz” dedi.

Euromaster Pazarlama 
Müdürü Zeynep Durusu.

Prometeon Türkiye Ticaret 
Direktörü Gökçe Şenocak.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Petrol Ofisi’ne Yeni CEO
SELIM Şiper Petrol Ofisi A.Ş. tara-
fından CEO ve Petrol Ofisi Yöne-
tim Kurulu Üyesi olarak atandı. 

Petrol Ofisi’nin Vitol Group 
tarafından devralınmasını taki-
ben ataması yapılan Şiper, Petrol 
Ofisi’nin iş stratejisinin yeniden 
yapılanmasını yönetecek ve Petrol 
Ofisi’nin pazar lideri pozisyonunu 
güçlendirecek. Şiper, şu anki CEO 
Gülsüm Azeri’den devralacağı gö-
reve 16 Ekim 2017’de başlayacak. 
Gülsüm Azeri Petrol Ofisi’nin 
ana şirketi VIP Turkey Holding 
B.V’nin Üst Yönetim Kurulu’nda 
(Supervisory Board) görev alarak 
Vitol direktörlerine katılacak. 

Selim Şiper, Türkiye CEO’su ve 
Yönetim Kurulu Üyesi olduğu SHV 
Enerji şirketinden Petrol Ofisi’ne 

geçiyor. Şiper, Türkiye’de başarılı 
bir strateji değişikliğine ve faaliyet-
lerin çeşitlendirilmesine öncülük et-
mesinin yanı sıra, Doğu Avrupa ve 
Asya ülkelerindeki SHV Enerji’ye 
ait birçok şirketin faaliyetlerini de 
yönetiyordu.

Unisel Genel Müdürü ve Unile-
ver Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi 
olmadan önce, geniş bir peraken-
de deneyimi kazandığı kariyerine 
Unilever’de başlamış olan Selim 
Şiper, 1999 yılında Unilever’den 

SHV Energy’ye katılmıştı.
Şiper, atanmasına ilişkin, “Bu eş-

siz bir fırsat. Petrol Ofisi güçlü ve 
saygın bir marka. Çalışmalarımızın 
müşterilerimizin günümüzde ve ge-
lecekteki ihtiyaçlarını karşılamasını 
sağlamak için sabırsızlanıyorum” 
dedi.

Petrol Ofisi Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Vitol Yatırımlar Bölü-
mü Başkanı Javed Ahmed konuya 
ilişkin olarak; “Selim Şiper’in önü-
müzdeki heyecan verici dönemde 

Petrol Ofisi’ni yönetecek olmasın-
dan dolayı çok memnunuz. Kendi-
mizi işe yatırım yapmaya ve Petrol 
Ofisi yönetim ekibiyle birlikte yeni 
bir enerji ile güçlenerek geleceğe yö-
nelik bir iş kurmaya adadık. Şu ana 
kadarki özverili çalışmalarından ve 
değerli katkılarından dolayı Sayın 
Gülsüm Azeri’ye ayrıca teşekkür 
etmek isteriz. Şirketimizin, Üst Yö-
netim Kurulu’ndaki (Supervisory 
Board) rolü ile kendisinin uzmanlı-
ğından ve tecrübelerinden yararlan-
maya devam edeceğinden dolayı çok 
memnunuz” dedi.

Petrol Ofisi A.Ş.  CEO’su Selim Şiper.

Shell & 
Turcas’ın 
Yeni Genel 
Müdür 
Yardımcısı 
Murat Birgül 
Oldu
SHELL & Turcas’ta Perakende 
Satışlar Genel Müdür Yardımcılığı 
pozisyonuna Murat Birgül getirildi. 
Murat Birgül, Satış ve Operasyon 
sorumluluğu yanında Shell & Tur-
cas İcra Kurulu üyesi ve Shell Petrol 
A.Ş.’nin Yünetim Kurulu Başkanı 
olarak da görev yapacak. 

Enerji sektöründe, satış alanındaki 
kariyerine üniversite mezuniyetinin 
hemen ardından Shell’de başlayan 
Murat Birgül’ün 15 yılı aşan tecrübe-
si bulunuyor. Ticari Satışların farklı 
alanlarında görev yaptıktan sonra, 
Ticari Filo iş kolu Satış ve Pazarlama 
Müdürlüğü görevini üstlenen Birgül, 
son 2 buçuk yıldır, Shell’in Türki-
ye’deki Elektrik ve Doğal Gaz Ti-
careti operasyonunu gerçekleştiren 
Shell Enerji şirketinin Ülke Ticaret 
Müdürlüğü görevini üstlendi. 

Birgül, İşletme dalındaki üniver-
site eğitimine İstanbul’da başlayıp, 
İngiltere’de De Montfort Üni-
versitesi ve sonrasında Middlesex 
Üniversitesi’nde tamamladı. Murat 
Birgül, evli ve 1 kız çocuğu babasıdır.
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Elektrikli otomobilde 
dönüm noktası: Model S
Elektrikli otomobillerde 

özellikle Model S‘in piyasa-
ya çıkışı ile birlikte problem 
menzil de değil performans 
da değil. En önemli sorun 
maliyetlerin yüksekliği. Ma-
liyetlerin yüksek olmasının 
en büyük sebebi ise piller. 
Bir elektrikli otomobil ba-
taryası ne kadar enerji tuta-
biliyorsa tek şarj ile o kadar 
uzağa gidebiliyor ve batar-
yası o kadar uzun ömürlü 
oluyor. Bataryaların enerji 
kapasitesi kWh cinsinden 
ölçülüyor ve kWh başına 
maliyetler en önemli kalem. 
Uzmanlar kWh başına 150 
dolar maliyet rakamına inil-
diğinde fosil yakıtlı arabala-
rın artık ekonomik olarak 
mantıksız olacağı ve devri-
min resmi olarak gerçekleşe-
ceği görüşünde.

Otomobil pillerine aşırı 
talep olmadığından üretim 
artırılamıyor, üretim artı-
rılmayınca üretim teknikle-
rinde yenilikler ve hacim ile 
maliyetler azalmıyor. Mali-
yetler azalmayınca otomobil 
pillerine talep artmıyor. İşte 
bu yüzden Tesla bir yandan 
sadece bir prototip göste-
rimi ile 400.000 ön sipariş 
alan Tesla Model 3 ile tale-
bi artırırken diğer yandan 
çölün ortasına 2013 Dünya 
lityum pil arzını ikiye katla-
yacak fabrikayı inşa ederek 
arzı artırıyor. 
Tesla’nın elektrikli kamyonu 

merakla bekleniyor
Elektrikli otomobilde 

büyük başarı sağlayan Tes-
la, geçtiğimiz aylarda 2017 
sonuna doğru elektrik kam-
yonu da piyasaya süreceğini 
açıkladı. Ürünün prototipi 
sergilendi ancak henüz tek-
nik detaylar paylaşılmadı. 
Tesla CEO’su Elon Musk‘ın 
Twitter arayıcılığıyla yaptığı 
açıklamaya göre Tesla’nın 
elektrikli kamyonu önü-
müzdeki Eylül ayında görü-
cüye çıkacak. Bugüne kadar 
lüks otomobil modelleriyle 
karşımıza çıkan Tesla, elekt-
rikli kamyon sayesinde ta-
şımacılık sektörünü baştan 
aşağı değiştirmeyi planlıyor. 
Açıklamasında Tesla ekibi-
nin muhteşem bir iş çıkart-

ÜRETTIĞI elektrikli oto-
mobillerle dikkat çeken 
Tesla’nın ABD’de çölün 
ortasında inşa ettiği ‘Giga-
factory’ isimli pil fabrikası 
tamamlanmaya başladıkça 
heyecan da artıyor. 5.5 mil-
yar dolara mal olması bekle-
nen bu özel fabrikada başta 
araçlar olmak üzere tüm sek-
törler için pil geliştirilecek. 
Yakından fotoğraf çekmenin 
bile yasak olduğu fabrikaya 
şimdiden 2 binden fazla mü-
hendis işe alındı. Ar-Ge ça-
lışmalarının ve ilk üretimin 
2018 yılında başlaması plan-
lanırken fabrikanın tamamı-
nın 2020 yılında tamamlan-
ması hedefleniyor.

Bu fabrika neden önemli?
Tesla’nın CEO’su Elon 

Musk, 2050 yılında her 2 
araçtan birinin elektrikli 
olacağını düşünüyor ve bu 
yüzden elektrikli motor, pil, 
batarya gibi ürünlere yatırı-
mın her şeyi değiştireceğine 
inanıyor. Hatta o kadar id-
dialı ki, yeni fabrikalarında 
ilk üretilen pillerin şu an 
kullanılanların en az 2 katı 
daha iyi olacağını söylüyor. 
Gigafactory için konuşu-
lanlar neredeyse efsane bo-
yutuna ulaştı. Tüm taşıma 
araçlarında kısa sürede pet-

role bağımlılığı bitirebilece-
ği dedikodusuna inanan ka-
dar inanmayan da var. Kısa 
sürede şarj edilebilen ve tek 
şarj ile daha uzun mesafe yol 
alabilen araçlar tüm tüketi-
cilerin hayali. 

Gigafactory’nin detayları 
neler?

Gigafactory Tesla Motors 
tarafından ABD’nin Nevada 
eyaletinde Tahoe Reno En-

düstri Merkezi’nde inşa edil-
mekte olan lithium-ion pil 
fabrikasıdır. Gigafactory’nin 
finansmanındaki en büyük 
iki ortak Tesla Motors ve 
Tesla Motors’un mevcut pil 
satıcısı Panasonic’tir. Tesla 
Motors’un uzun vadeli viz-
yonu ve Tesla Model 3‘ün 
piyasaya çıkışında en önemli 
etmenlerden biridir.

Bitmiş bina kapladığı 
yüzey olarak dünyanın en 
büyük binası olup 558 bin 
metrekare alan kaplayacak. 
Gigafactory Washington’da 
bulunan Boeing uçak fabri-
kasından sonra hacim bakı-
mından dünyanın en büyük 
ikinci fabrikası olacak.

Tesla, Gigafactory saye-
sinde pil maliyetlerinde en 
az yüzde 30 azalma bekli-
yor ve 2018 yılında yılda 
500.000 Tesla otomobile 
yetecek kadar pil üretmesini 
hedefliyor. Fabrika aynı za-
manda güneş paneli, rüzgar 
enerjisi gibi sürdürülebilir 
enerji kaynaklarından üre-
tilen enerji ile çalıştırılacak, 
yani üretim için harcadığı 
enerjinin herhangi bir çevre 
kirliliği ya da CO2 emisyo-
nu olmayacak.

çalışacak ve sistemin ne za-
man kazalara neden olduğu 
ya da hangi durumlarda ka-
zayı önleyebileceği üzerine 
bilgi toplayacak. 

Musk, Tesla’nın bir gün 
sürücüsüz araç teknolojisinin 
direksiyon arkasındaki insan-
lardan daha güvenli olduğuna 
yönelik verileri toplayabilece-
ğine inanıyor. Tesla’nın S ve 
X model araçlarındaki oto-
pilot sistem sollama ve trafik-
teki akış hızını yakalama gibi 
özellikler sunuyor. 

Çılgın girişimlerin 
ardındaki adam: 

Elon Musk 
Sadece elektrikli araç üre-

timinde değil bir çok alan-
da çılgın fikirleri olan Elon 
Musk için “Apple’ın kuru-
cusu Steve Jobs’un çok daha 
ilerisinde” tanımlaması yapı-
lıyor. PayPal, Solar City gibi 
markaların da arkasındaki 
isim olan Musk, sadece bir 
girişimci değil aynı zamanda 
mucit, yenilikçi ve bir mü-
hendis. Musk elektrikli araba 
ve uzay gemilerinin dizaynın-
da kişisel olarak katkıda bulu-
nuyor, çalışıyor.

1971 yılında Güney 
Afrika’da doğan Elon Musk 
İngiliz asıllı. 10 yaşında ilk 
kişisel bilgisayarını aldı. He-
men programlamaya merak 
saldı ve kendi başına öğren-
meye başladı. 12 yaşında 
“Blastar” adında kendi yap-
tığı oyununu satarak 500 
dolar kazandı. Liseyi bitir-
dikten sonra önce Kanada’ya 
sonra ABD’ye giden Musk, 
fizik dalında lisan ve eko-
nomi dalında master yaptı. 
Çok genç yaşta kardeşi ile 
Zip2 isimli IT firmasını kur-
dular ve büyük başarı sağla-
dılar. 1999 yılında zamanın 
en büyük arama motoru Al-

taVista Zip2’yu 307 milyon 
dolar nakit para ve 34 mil-
yon dolar değerinde menkul 
kıymetler karşılığında satın 
aldı. Bu satış nakit olarak 
şirket satın almalarda bir re-
kora imza attı. Musk 20 mil-
yon doları hemen McLaren 
F1 yarış aracı ve özel jet gibi 
lükse harcadı.

Yine Elon Musk’un kuru-
cuları arasında bulunduğu 
PayPal şirketi 1.5 milyar do-
lara eBay şirketine satıldı ve 
Musk bu satıştan 180 milyon 
dolar aldı. IT ve internet tek-
nolojilerine yatırımı bırakan 
Elon, 2003 yılında mühen-
disler Martin Eberhard ve 
Marc Tarpenning’in kurdu-
ğu Tesla’ya ortak oldu fakat 
şirketin yönetimine uzun sü-
re karışmadı.

Ancak 2007 yılında Tes-
la Roadster üretime girmek 
üzereyken Musk için ardı 
ardına gelen bir kötü şanslar 
silsilesi başladı. Bazı yöne-
timsel hatalar sonucu araba-
nın satış fiyatı ilk başta rek-
lamı yapılan 92.000 doların 
iki katı çıktı. Üstüne Martin 
Eberhard stratejik bir hesap-
lama hatası yaptı; Tesla Ro-
adster için yaptığı konsept 
şanzıman işe yaramaz çıkıp 
arabanın bir yıldan fazla er-
telenmesine sebep oldu. Bu 
kriz süresince Elon Musk 
inanılmaz kritik yönetim be-
cerilerini ortaya koydu. Aynı 
zamanda bir çok özel men-
kul ve eşyasını da sattı.

Kısa sürede işler o kadar 
iyi gitti ki, 10 yıl boyunca 
kar edemeyen şirketin değe-
ri 3 yıl içerisinde 25 milyar 
dolara çıktı. Tam bir işkolik 
olan Elon Musk, şimdiden 
toplu taşıma için uzay araç-
larına yatırım yapmak iste-
diğini söylüyor. 

tığını belirten Musk, elekt-
rikli kamyonun bir sonraki 
seviye olduğunu dile getirdi.

Aslında bu açıklamanın 
sürpriz olmadığını, Elon 
Musk’ın ilk olarak geçtiği-
miz yıl elektrikli minibüs 
ve kamyonların karşımıza 
çıkabileceğini belirttiğini 
de ekleyelim. Başka bir yeni 
modelin müjdesini de ve-
ren Elon Musk, Tesla’nın 
elektrikli pickup modelinin 
2019 yılında karşımıza çıka-
cağını açıkladı.

Taşımacılıkta ezberler 
bozulabilir

Tesla’nın elektrikli kam-
yonu yeni geliştirilecek pil-
lerle paralel otomobildeki ba-
şarısını sağlarsa taşımacılıkta 
dengeler hızla değişebilir. 
En az yüzde 25 düşecek olan 
yakıt giderlerinin sektörün 
paydaşlarına nasıl dağıtılaca-
ğı merak konusu. Bu gelişme 
üzerine diğer ticari araç üre-
ticileri de elektrikli kamyon, 
çekici çalışmalarını hızlan-
dırdılar. Sektörel uzmanlar 
uzun yol taşımacılığında 
elektrikli araçların verimli 
olabilmesi için önümüzde u-
zun yıllar olduğu konusunda 
görüş birliğindeler fakat kısa 
mesafe ve özellikle şehir içi 
taşımalarında kısa sürede çok 
yol alınabilir.

Tesla yeni arabalarının 
tümünü sürücüsüz araç 

olarak üretecek
Elektrikli araç üreticisi 

Tesla bundan sonra bütün 
otomobilleri sürücüsüz araç 
donanımıyla üreteceğini 
açıkladı. Tesla geçen yıl araç-
larında oto fren gibi sürücü-
süz araç özelliklerini içeren 
otopilot sistemini tanıtmıştı. 
Tesla kurucusu Elon Musk 
aracın teçhizatını “bir araç i-
çinde süper bilgisayar” olarak 
tanımladı ancak sürücüsüz 
araçların yollarda ne zaman 
kullanılacağına yetkililerin ve 
kamuoyunun karar vereceği-
ni söyledi. 

Musk, sürücüsüz araç 
teknolojisinin bu aşamada 
yerleştirilmesinin daha man-
tıklı olduğunu çünkü daha 
sonra bu donanımı araca 
monte etmenin yeni araç 
almaktan daha pahalıya mal 
olacağını belirtti. Şimdilik 
bu teknoloji “gölge devrede” 

Gigafactory Elektrikli Araçlar 
İçin Devrimi Başlatabilecek mi?

Elektrikli otomobilde büyük başarı sağlayan Tesla, çok yakında 
elektrikli kamyon ve pick-up’ı pazara sürecek.

Tesla’nın Panasonic ile birlikte çölün ortasında inşa ettikleri
‘Gigafactory’ isimli pil fabrikası, geleceğin enerji depolama 

sistemlerine çare arayacak.

Tesla CEO’su çılgın girişimci 
Elon Musk, geleceğin 

teknolojilerine çok büyük 
yatırımlar yapmaya

hazırlanıyor.

Son yılların en başarılı firmalarından Tesla, ürettiği elektrikli 
otomobillerin yanına elektrikli kamyon, pick-up eklemeye hazırlanırken 
bir yandan da pil teknolojileri için dünyanın en büyük fabrikasının 
inşaatını sürdürüyor. Çılgın girişimci Elon Musk önderliğindeki binlerce 
mühendis, pil teknolojilerinde devrime hazırlanıyor.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Türk Otomotiv Sektörünün 
İhracat Hedefi 27 Milyar Dolar

TAŞIT Araçları Yan Sanayicileri 
Derneği (TAYSAD) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Alper Kanca, yaptığı 
yazılı açıklamada Türk Otomotiv 
Sektörünün geçen bir yılını değer-
lendirdi. Alper Kanca, Türk Oto-
motiv Sektöründe yükselişin sür-
düğünü, ekonomi temsilcilerinin 
çalışmalarına aralıksız devam ede-
rek, Türk sanayisinin gücünü tüm 
dünyaya gösterdiğini söyledi.  

Türk Tedarik Sanayi ve Otomotiv 
Sektörünün paydaşlarının beklenti-
lerini karşılama noktasında istikrarlı 
ilerleyişini koruduğunu söyleyen Al-
per Kanca, “Bilindiği gibi geçen yıl 
bu dönemlerde, ülkemiz zor bir sı-
navdan geçti ve demokrasiye inanan 
Türk Halkının, siyasi iradenin ve 
güvenlik güçlerimizin kararlı duruşu 
sayesinde bu zorlu dönemi atlattık. 
Ülkemiz, ekonomik olarak istikrar-
lı bir yapı içerisinde yoluna devam 
etmektedir. Geçen bir yılda Türk 
Otomotiv Ana Sanayii ve Tedarik 
Sanayii de küresel müşterilerine ver-
diği tüm sözleri, kesintiye uğramak-
sızın yerine getirerek güven tazeledi” 
diye konuştu. 

TAYSAD Başkanı Alper Kan-
ca, “Hem genel ekonomik rakam-
lar, hem de otomotiv sektörünün 
rakamları incelendiğinde son 1 yıl 
içerisinde ekonomimizde iyi yönde 
gelişmeler yaşandığını görebiliriz. 
Tüm sektör temsilcileri, ekonomi-
nin devamlılığını sağlamak; reka-
betçiliğini korumak ve verimliliğini 
arttırmak için canla başla çalışmala-
rını sürdürüyor” dedi.

Otomotiv sektör ihracatı
ilk yarıda yüzde 22 arttı

Başkan Alper Kanca, “Türki-
ye’nin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 
büyüdüğünü görüyoruz. Bunun yanı 
sıra Türk otomotiv sanayinin küresel 
otomotiv sektörünün önemli üretim 
merkezlerinden biri. 180 ülkeye ih-
racat yapan sektörümüzün ihracatı-
nın yüzde 78’i AB ülkelerine yönelik. 
2016-2017 yıllarının ilk yarısında, o-
tomotiv sektörünün toplam ihracatı, 
yüzde 22’lik artış ile 14,5 milyar sevi-
yesine ulaştı. Bu rakamın 4,7 milyar 

doları tedarik sanayimizin payı oldu. 
Yılın ilk yarısında toplam üretimi-
miz, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 20 artarak 869 bin ade-
de yükseldi. Bu başarının yılsonuna 
yansımasının ise, 1 milyon 650 bin 

adedin üzerinde araç üretimi, 1 mil-
yon 350 bin adedin üzerinde araç ih-
racatı ve 27 milyar doları aşan ihracat 
rakamı şeklinde olmasını hedefliyo-
ruz” diye konuştu.

Sektöre yönelik gelişmeleri de 

aktaran Kanca, “Sektörümüzde 
herhangi bir olumsuzluk yaşanma-
dığı gibi, tüm iş süreçlerimiz normal 

düzeninde sürmektedir. Yurtdışı te-
maslarımız ve işbirliklerimiz de hız 
kesmeden devam ediyor” dedi.

TAYSAD Başkanı Alper Kanca.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, “Hem Alman hem de Türk politikacıların 
medya üzerinden birbirlerini eleştirmeleri veya karşılıklı tartışmaları, iki ülke vatandaşla-
rının da kalbini kırıyor. İş dünyası bakımından iki ülke arasında bir sorun yok” dedi.
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çıkartarak StartUp dünyasın-
da “Unicorn” olarak bilinen 
büyüklük seviyesine ulaştı.

 6. Rivigo  (Hindistan)
Bilişim teknolojilerindeki 

gücü ile bilinen Hindistan’ta 
lojistik sektörü parçalı bir 
yapıda ve kurumsal işleyişten 
çoğunlukla uzak. İletişim ko-
şullarının özellikle yönetim 
maliyetlerini aşırı derecede 
arttırdığı ve Kamyoncuların 
uzun beklemelere-gecikmele-
re yol açan koşullarla müca-
dele edildiği görülüyor.

Hindistan’da “Trucks 
First” (Önce Kamyonlar) slo-
ganıyla 2014 yılında canlıya 
geçen Rivigo StartUp’ı ön-
celikle Kamyoncuların gidiş 
ve dönüş yükleri bulmalarını 
hedefleyen bir strateji güdü-
yor. Rivigo, ABD merkezli 
Warburg Pincus grubundan 
aldığı son 75 Milyon USD 
yatırım ile birlikte toplam de-
ğerini 114.9 Milyon USD’ye 
çıkartarak Hindistan dijital 
lojistik hizmetlerinde kendi-
ni gösteriyor.

7. Delhivery  (Hindistan)
2011’de kurulan Start-

Up’ın stratejik alanı içinde e-
ticaret ve e-ticaret lojistiği yer 
alıyor. StartUp bünyesinde 
e-ticaret çözümlerine odak-
lı tedarik zinciri yönetimi, 
3PL, tersine lojistik, depola-
ma yönetimi, nakliye yöneti-
mi ve tahsilat yönetimi için 
geliştirilmiş dijital altyapı 
sağlanıyor. 1.5 Milyon USD 
yatırımla kurulan StartUp, 
kısa sürede dikkat çekerek 
6 Milyon USD ve ardından 

DÜNYA’DA lojistik sektö-
rünün geleceğine damga vura-
rak Milyar dolarlara koşacak 
lojistik StartUp’ları kimler 
mi? İşte Dünya’nın birçok ül-
kesinde hedefi 12’den vuran 
Amerika, Türkiye, Brezilya, 
Çin, Hindistan, Avustralya, 
ABD- Almanya, Malezya-
Singapur’dan, 12 lojistik 
operasyon yönetim StartUp’ı 
şunlar:

1. Coyote (ABD)
2006’da kurulan Şika-

go merkezli StartUp, Mart 
2014’te “Access America 
Transport”u bünyesine katı-
yor. Coyote, Kuzey Amerika 
bölgesinde Nakliye ve Lojis-
tik firmalarına karayolu lojis-
tik hizmetleri sağlıyor. Gün-
lük 30 Bini aşkın yüklemeye 
aracılık yapan dijital platform 
2015 yılında dijital dönüşüm 
için çözüm arayan dünyanın 
en büyük kargo taşımacılığı 
şirketi UPS’in dikkatini çekti 
ve geçtiğimiz yıl tam 1.8 Mil-
yar USD’ye satın alındı. 

2. Convoy  (ABD)
Nakliye ve Lojistik firma-

larıyla, kamyoncu ve kamyon 
kooperatiflerini birleştiren 
bir platform ve altyapı hiz-
meti veren StartUp, Ekim 
2015’te 2.5 Milyon USD 
yatırım ile hayata geçti. Kısa 
süre içinde hızla büyüyen ve 
dikkat çeken Convoy, Mart 
2016’da Greylock Partner ya-
tırım grubundan 16 Milyon 
USD yatırım aldı.  

Kasım 2016’da perakende 
devi Unilever ile anlaşarak 
Unilever’in tedarik zincirine 
dijital altyapı ve platformuyla 
bir lojistik ERP olarak hizmet 
vermeye başladı. Unilever an-
laşmasından sonra değeri hız-
la artan Convoy, 200 Milyon 
USD’ye yakın bir değerleme-
ye ulaştı.  

 3. Doft (ABD)
ABD’de hizmet veren 400 

bin bireysel kamyon sahibi 
ve küçük nakliye firmasına 
hizmet vermek üzere hayata 
geçen Doft, oldukça iddi-
alı bir şekilde pazara girdi. 
Doft, Uber ve Lyft’e benzer 
yapısıyla toplam değeri yak-
laşık 80 Dolar’ı bulan lojis-
tik taşıma pazarına hızla ya-
yılmayı hedefliyor. Doft’un 
kazanç modeli, platform 
üzerinden yapılan yük ta-
şıma hizmeti başına 5 Do-
larlık hizmet bedeli olarak 
belirlenmiş. Yükün değeri, 
büyüklüğü, mesafesi ne olur-
sa olsun taşıma başına alınan 
bu bedel değişmiyor. Doft 
aynı zamanda boş dönen 
kamyonlara da yük buluyor. 
Doft sayesinde ilk etapta ge-

ri dönüşü yükü olmadan boş 
dönen kamyonlarda yüzde 
15 ile yüzde 25 oranında bir 
azalma bekleniyor.

4. CargoX (Brezilya)
2014 yılında 1 Milyon 

USD kurucu sermaye ile 
yatırım ve geliştirme süre-
ci başlamış, 2016 yılında 4 
Milyon USD yatırım ala-
rak canlıya geçmiştir.  Car-
goX sadece bir yıl gibi kısa 
sürede dijital platformuna 
üye kamyoncu sayısını 100 
bine çıkarmıştır.  CargoX 
Brezilya’daki Nakliye ve 
Lojistik firmalarını diji-

tal olarak birleştiriyor ve 
Brezilya’nın tüm bölgeleri-
ne uzanan hizmet veriyor. 
Brezilya lojistik sektörün-
de ses getiren CargoX’in 
başarısı Uber’i de fonlayan 
Goldman Sachs grubunun 
dikkatini çekiyor ve 2016 
içinde yatırım grubundan 
10 Milyon USD fonla bü-
yümesini sürdürüyor.

 Halen değeri 40 Milyon 
USD’nin üzerine çıkan Lojis-
tik teknolojisi startup’ı Car-
goX Brezilya’da “Kamyonların 
Uber’i” unvanıyla biliniyor.

 5. Huochebang (Çin)
Lojistik taşımaların yüzde 

80’inin karayolundan gerçek-
leştiği, 20 Milyon Kamyonun 
hizmet verdiği dev Çin lojis-
tik sektöründeki yıllık hacim 
1.6 trilyon USD’yi geçmiştir. 
Bu dev pazarda 2008 yılın-
da kurularak hızla öne çıkan 
Huochebang. Çinli Kamyon-
cular ve Lojistik firmaları için 
dijital bir lojistik platformu 
sağlıyor. Aralık 2016’da aldı-
ğı 115 Milyon USD fon ile 
toplam değerini 885 Milyon 
USD’den 1 Milyar USD’ye 

Flipkart’an aldığı 70 Milyon 
USD yeni yatırımla birlikte 
toplam değerini 100 Milyon 
USD’ye taşıdı.

9. Truckiez  
(Avustralya)

2016’da Avustralya 
merkezli kurulan Truc-
kiez, hizmet ağıyla tüm 
Avustralya’yı kapsayan bir 
dijital lojistik platform sağ-
lıyor. Trukiez StartUp’ı 
Avustralya’da 20 
yılı aşkın süredir 
perakendeci ve 
üreticilere, lojistik ve tedarik 
zinciri hizmeti veren TIC 
Group’u bünyesine alıyor.

Avustralya’da taşıyıcıların 
yüzde 80’i, 1 ila 5 kamyon-
dan fazlasına sahip olmayan 
küçük nakliye firmalarından 
oluşuyor. Bu yapı taşımala-
rın sürekli outsource edil-
diği, takip edilmesi güç bir 
yapı oluşturuyor. Truckiez 
StartUp’ı bu küçük ve or-
ta ölçekli taşıma şirketlerini 
bünyesindeki dijital platfor-

ma alarak, Lojistik firmala-
rı ile -Yük Veren- şirket ve 
fabrika yüklerini Truckiez 
ERP üzerinden kolayca ta-
kip edip yönetebilmelerini 
sağlıyor. Truckiez’in hedefi; 
52 Milyar USD’lik Avust-

ralya lojistik sektörüne dijital 
dönüşüm sağlayarak sektörün 
yönetim giderlerinde hem 
kayda değer bir tasarruf elde 
etmek hem de efektif yönetim 
kazancı sağlamak. 
10. uShip  (ABD-Almanya)

2003 yılında ABD Texas 
merkezli olarak kurulan uS-
hip StartUp’ı kendisini on-
line nakliye pazaryeri olarak 
tanımlıyor. Online platfor-
mu üzerinden birçok yük çe-
şidinin nakliye hizmeti sağla-
nabiliyor. Taşıyıcı havuzunda 
büyük lojistik şirketleri ile bir-
likte, küçük filolar, sadece bir 
kamyonu olan şoförler hatta 
bazen sadece bir yerden başka 
bir yere yolculuk eden özel 
araçlar bile olabiliyor. uShip 
müşteri merkezli yapısı için-
de parsiyel yük taşımaya  ola-
nak veren bir yapı kurarken 
diğer yandan da geliştirdiği 
“kurumsal yazılım altyapısı” 
ile büyük lojistik firmaları-
nı, lojistik brokerları ve 3PL 
hizmet veren yapıları barın-
dırabiliyor. DB Schenker’den 
aldığı son 25 Milyon USD’lik 
yatırımla toplam değerini 69 
Milyon USD’ye çıkartan uS-
hip, Schenker’le birlikte başta 
Almanya ve Avrupa geneline 
de hizmet ağı kuracak.

11. Ezyhaul
(Malezya-Singapur)

Nisan 2016 yılında ku-

rulan Singapur merkez-
li dijital lojistik StartUp’ı 
Ezyhaul Singapur lojistik 
sektörü liderlerinden 836 
bin USD kuruluş yatırı-
mı aldı. Toplam değeri 27 
Milyar USD’yi bulan Gü-
neydoğu Asya karayolu 
taşımacılığında geleneksel 
yönetim uygulamalarından 
oluşan verimsizlikleri diji-
tal teknoloji çözümleriyle 
aşmayı hedefliyor. Güney 
Asya’nın Malezya gibi diğer 
anahtar lojistik pazarlarına 
da açılma imkânı yakala-
yan Startup canlıya geçti-
ğinden beri her ay %80’lik 
bir büyüme yakaladı. Başa-
rılarında özveriyle çalışan 
Kuala Lumpur, Penang ve 
Johor Bahru’daki ofisleri-
ne dikkat çeken Ezyhaul 
StartUp’ı 2017’de Güney 
Doğu Asya’nın iki ana paza-
rında daha ofis açarak büyü-
me stratejisi güdüyor.

12. TIRPORT (Türkiye)
TIRPORT, “Lojistiğin 

Geleceği” sloganıyla, inter-
net yatırım şirketi AB Plus 
Bilişim Teknolojileri A.Ş. 
tarafından Türkiye’de haya-
ta geçirildi. 2014 yılında2.5 
Milyon USD’lik bir yatırım-
la başlayan çalışma, 2016’da 
tamamlandı. TIRPORT’un, 
gelecek 3 yıl içerisinde, 
günlük 20 binin üzerinde 
taşımaya aracılık yapması 
hedefleniyor. TIRPORT, 
yük veren fabrika ve şirket-
ler ile lojistik firmalarına ve 
kamyoncu kooperatiflerine 
mevcut lojistik operasyon-
larını, etkili bir şekilde yö-
netebilme, gerçek zamanlı 
ve konum tabanlı olarak iz-
leyebilme hizmeti sağlıyor. 
TIRPORT’un kamyonla-
ra ücretsiz olarak takmaya 
başladığı Araç Güvenlik 
Sistemi(AGS) ile de, araçlar 
Karakutu’ya sahip. Önü-
müzdeki 3 yıl içinde günlük 
20 binin üzerinde taşımaya 
aracılık yapmayı hedefleyen 
TIRPORT, bölgenin en bü-
yük lojistik yönetim platfor-
mu olmayı hedefliyor.

35 Milyon USD ek yatırımla 
büyüdü.

Delhivery, 2015 Mayıs’ın-
da ABD merkezli Tiger Glo-
bal Management yatırım 
grubundan aldığı 85 Milyon 
USD ve 2017 Mart’ında The 
Carlyle Group’dan yeni aldı-
ğı 100 Milyon USD yatırım 
ile toplam yatırım değerini 
227.5 Milyon USD’ye taşıdı.

8. Blackbuck  (Hindistan)
2015 yılında canlıya geçen 

Blackbuck, Hindistan lojis-

tik sektöründeki geleneksel 
yapıların verimsizliğine çö-
züm sağlamayı amaçlıyor. 
StartUp, sektörün büyük bir 
dijital dönüşüm ile yeniden 
yapılanarak güvenilir ve efek-
tif bir yapıya kavuşması için 
hizmet veriyor. Böyle bir di-
jital dönüşümün Hindistan 
Lojistik Sektörü için yeni bir 
başlangıç olacağı savunulu-
yor. Temmuz 2015’te 5 Mil-
yon USD yatırımla kurulan 
Blackbuck, kısa sürede ABD 
merkezli Accel Partners ya-
tırım grubunun dikkatini çe-
ken StartUp, Kasım 2015’te 
aldığı 25 Milyon USD ile 
toplam değerini 30 Milyon 
USD’ye çıkarttı.

BlackBuck yeni yatırım-
cısı Sands Capital ve haliha-
zırdaki yatırımcıları Accel 
Partners ve e-ticaret devi 

Lojistikte Dikkat Çeken 12 StartUp
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araçlarının kalitesini duyu-
yordum. Demo için deneme 
kararı aldık. Ocak yetkilimiz 
aracın kalitesi ve sağlamlığı-
na hayran kaldı. Bunun üze-
rine ben de aracın şantiyede 
çalışmasını takip ettim. Ön-
celikle yakıtı beni cezbetti. 
Daha sonra sağlamlığını gö-
rünce gözlerime inanama-
dım. Çalıştırdıkça perfor-
mansını ve verimini gördük. 
Araçları almaya karar verdik. 
Bundan sonra aile olduk. Bu 
araçların devamının gelece-
ğine inanıyorum. Sağlamlığı, 
yakıt tüketimi ve bakımı ile 
ilgili bir tereddüdümüz yok. 
Zaten bakım anlaşmasını 
yaptık. Aracı taşıma koşulla-
rında kıyaslamaya tabi tuttu-
ğumuzda aracın yatıp hemen 
kalkabildiğini gördük. Diğer 
araçlar bu durumda devrile-
biliyor. Devrilme oranı çok 
daha az. Kamyonlarımızı 6 
ila 8 yıl arasında dönüşüme 
sokuyoruz, Renault ile 10 
yıla bunu getirebiliriz diye 
düşünüyorum.” 

Renault Trucks K Xtrem 
aracını tercih eden bir diğer 

Ticaret A.Ş. adına Kamyon 
Satış Direktörü Serkan Sara, 
TopUsed Kamyon Satış Mü-
dürü Özgür Özdil, İç Anado-
lu Bölge Koordinatörü Do-
ğucan Suyani ile Volkswagen 
Doğuş Finansman A.Ş.’den 
ise Bölge Satış Yöneticileri Ali 
Tuğrul Aykın ve Doğan Mus-
tafa Gamsız hazır bulundular. 

Törende konuşan Şensan 
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 
Hulusi Şen, “Şensan MAN 
olarak İstanbul, İzmir, An-
kara’ da Yedek Parça, Ser-
vis ve Satış olarak hizmet 
vermekteyiz. Çok yakında 
Kocaeli’nde de hizmet ver-
meye başlayacağız. MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. ile uzun yıllara dayanan 

UYSAL Madencilik ise 
filosunu 8 adet Renault 
Trucks K XTREM kom-
yon ile güçlendirdi. Uysal 
Madencilik’in Tekirdağ Mal-
kara’daki merkezinde düzen-
lenen törene Renault Trucks 
Türkiye Genel Müdürü Se-
bastien Delepine, Uysal Ma-
dencilik sahibi Cengiz Uysal, 
Renault Trucks Satış Direk-
törü Ömer Bursalıoğlu, Re-
nault Trucks Satış Sonrası 
Hizmetler Direktörü Serkan 
Karataban, Renault Trucks 
Pazarlama Direktörü Şeb-
nem Uygurtürk, İnşaat Gamı 
Satış Müdürü Zafer Arız ve 
Satış Sorumlusu Gökhan Hı-
raca katıldı.

Renault Trucks Türkiye 
Genel Müdürü Sebastien De-
lepine, Uysal Madencilik’e 
verilen 6 adetlik araç teslima-
tında yaptığı konuşmada şun-
lar söyledi:  “Uysal Madenci-
lik gibi referans sayılabilecek 
öncü firmalarla çalışmak bi-
zim için gururdur. Maden ve 
şantiye işini çok iyi bildiğimiz 
için müşteri beklentilerini de 
çok iyi biliyoruz. Bizim stra-
tejimiz en güçlü ve dayanıklı 
araçları satmaktan ibaret de-
ğil. Aynı zamanda müşterile-
rimizin operasyonlarının ve-
rimliliğini, kilometre ve ton 

TÜRKIYE lojistik sektörü-
nün önde gelen köklü marka-
sı Efe Logistics Group, bün-
yesindeki şirketlerin filosunu 
60 adet MAN çekici ve kam-
yon satın aldı.

Şensan MAN tarafından 
Volkswagen Doğuş Finans-
man A.Ş. işbirliği ile gerçek-
leştirilen satışlarda; Efe Logis-
tics Group şirketlerinden Efe 
Worldwide Lojistik ve Dış Ti-
caret A.Ş. 30 adet MAN TGS 
18.400 4x2 BLS-E5 LX çeki-
ci, CFS İstanbul Yatırım A.Ş. 
8 adet TGS 41.480 8X4 BB-
E6 M damper, EF Logica ise 
22 adet MAN 2. el çekici aldı. 

Şensan MAN’ın Ankara 
Kayaş’taki tesislerinde düzen-
lenen teslimat törenine; Şen-

başına maliyetlerini optimize 
edecek bir strateji güdüyoruz. 
Bunun için elimizdeki en iyi 
silah aracımızın en dayanıklı, 
en güçlü ve en iyi yakıt verimi-
ni sunan araç olması. Güven-
test-bakım Ürünün ötesinde 
müşterilerimizle alıcı satıcı 
ilişkisinin ötesinde iş ortak-
lığı yapmamız gerekiyor. Bu-
nunu için servis sözleşmeleri 
ile kendi işlerine odaklanma-
larını sağlamaya çalışıyoruz. 
Önceliğimiz güven ilişkisi 
oluşturabilmek. İkinci olarak 
demo araçlarımızla ürünü-
müzün performansını ortaya 
koymak. Diğer önemli nokta 
bakım ve aracın sağlıklı çalış-
masını sağlamak. Bütün bun-
larla beraber esas yolculuğu-
muz başlıyor.” 

Uysal Madencilik Sahibi 
Cengiz Uysal da yaptığı ko-
nuşmada yıllık 500 bin ton 
kömür üretimine sahip bir 
şirket olduklarını söyledi. 
Bu işi yapmak için kamyona 
ihtiyaç duyduklarını, akılla-
rında başka markaların da 
bulunduğunu ancak Renault 
Trucks’ın K Xtrem aracını 
test ettikten sonra Renault 
Trucks’a yatırım yaptıklarını 
söyledi. Uysal yaptıkları araç 
yatırımı ile ilgili şunları söy-
ledi:  Renault Turcks’ın yeni 

san A.Ş. adına Yönetim Ku-
rulu Üyesi Hulusi Şen, Bursa 
Şube Müdürü Faruk Aydın, 
Ankara Şube Satış Müdürü 
Mehmet Demir ve 2. El Satış 
Müdürü Musa Koçyiğit’in ev 
sahipliği yaptığı törene, Efe 
Worldwide Lojistik ve Dış 
Ticaret A.Ş. adına Yönetim 
Kurulu Üyesi Efe Behram, 
Filo Müdürü Eşref Altundiş, 
Pazarlama Grup Müdürü Ser-
dar Çam, Proje ve İş Geliştir-
me Müdürü Taner Tiga, An-
kara Şube Müdürü Hümeyra 
Yiğit, Kurumsal İletişim ve 
Satın Alma Müdürü Yağmur 
Turan ve Operasyon Müdürü 
Yasin Burak Karadeniz ka-
tıldılar. Teslimat töreninde 
MAN Kamyon ve Otobüs 

na sahip olmaları önceliklidir. 
Öte yandan yakıt tüketimi ve 
kamyonun sağlamlığı, işletme 
maliyetlerimizi düşürmek 
ve kontrol edebilmek adına 
bizim için çok önemli. Sağ-
lamlıktan kastettiğimiz ise 
diferansiyel ve şasinin sistem 
içinde çalışırken en az hasar 
ile faaliyetini sürdürebilme-
sidir. Araç alımlarımızda bir 
kamyonun bu üç konuda da 
ihtiyaçlarımızı karşılaması 
gerekir. Dördüncü önemli 
kriter ise servis ve yedek parça 
hizmetidir. Herhangi bir arı-
za olduğunda servisin hızlıca 
çözüm üretebilmesi, yedek 
parça tedariki yapabilmesi ve 
kamyonu en az zaman kay-
bıyla tekrar işletmeye dön-
dürebilmesi maden işletmesi 
olarak bizler için hayati önem 
taşır. Tüm bu koşulları üstün 
verimlilikle sağlayabilmesi 
nedeniyle Renault Trucks K 
XTREM kamyonlar öncelikli 
tercihimiz oldu” diye belirtti. 

Öte yandan İbrice Maden 

tegre olarak yurtiçi taşıma, 
gümrükleme, liman, depola-
ma ve stoklama olmak üzere 
tüm stratejik lojistik alanla-
rında hizmet verdiğini belir-
ten Efe Worldwide Lojistik 
ve Dış Ticaret A.Ş. adına Yö-
netim Kurulu Üyesi Efe Beh-
ram da konuşmasında şunları 
söyledi: “Lojistik sektörünün 
gelecekteki değerinin bilin-
cinde olarak 20 yılı aşkın son 
derece başarılı bir süreçte, 
grubumuzun özmal varlıkla-
rını arttırmaya, bugün gurur 
kaynağımız olan filomuzu ge-
liştirmeye devam ettik. 

Efe Logistics Group, ağır 
yük ve proje taşımacılığına 
ihtiyaç duyan tüm müşteri-
lerimize yıllarca en iyi hiz-
meti sunmuş ve lojistiğin bu 
önemli kulvarında bayrağını 
her zaman en ön sıralara ta-
şımıştır. Avrupa hattında, 
geniş hizmet ağı ile İtalya baş-
ta olmak üzere tüm Avrupa 
destinasyonlarına komple ve 
parsiyel hizmet vermekteyiz. 
Avrupa’da sahip olduğumuz 
depolar, aktarma merkezleri, 
Avrupa plakalı araçlar ile her 
ebattaki malın sevkiyatını en 

İşletmeleri’nin araçları Re-
nault Trucks ve Reference 
Servis Kontratı güvencesi ile 
aldıklarını belirten Sebastien 
Delepine; “Reference Servis 
Kontratımız, aracın bakım iş-
lemlerini içeriyor. Firma için 
özelleştirilen Bakım Progra-
mı sayesinde aracın hizmet 
dışı kalma riski minimuma 
indiriliyor. Ayrıca gerekli ba-
kım çalışmalarında İbrice’nin 
yükü hafifletiliyor. Reference 
kontratı sayesinde firmanın 
servis ziyaretlerinin planla-
ması, bütçe hesaplaması ve 
maliyet takibi yapmasına ge-
rek olmuyor. Böylece İbrice, 
zaman tasarrufu sağlarken 
araçlarını sürekli çalışır hal-
de sahalarında kullanarak 
verimliliğini de arttıracak. 
Bu kazanımların yanı sıra İb-
rice, grup şirketi olmamızın 
avantajını da bu alımlarında 
yaşadı. İbrice, yeni araçlarını 
VFS finansal hizmetlerinin 
kredilerini kullanarak satın 
aldı” dedi.

hızlı ve güvenilir şekilde sağ-
lamaktayız. Bu doğrultuda 
60 araçlık bu yatırımımızda 
da gerek MAN ve gerekse 
Şensan’ın sunduğu ayrıcalık-
lar tercihimizi şekillendirdi.”

MAN araçlarının, üstün 
nitelikleri ile olduğu kadar, 
finans ve satış sonrası hiz-
metler alanında sunduğu ay-
rıcalıklarla da fark yarattığını 
belirten MAN Kamyon ve 
Otobüs Ticaret A.Ş. adına 
Kamyon Satış Direktörü Ser-
kan Sara, “Dünyanın mühen-
dislik ve üretim devi MAN, 
250 yılı aşkın köklü geçmişi 
boyunca gerek ürün ve gerek-
se hizmet kalitesi ile hep ön 
planda olmuştur. Volkswa-
gen Doğuş Finansman A.Ş. 
de sunduğu benzersiz finan-
sal çözümler ile öne çıkıyor. 
Şensan MAN, büyük MAN 
Ailesi’nin önemli bir üyesi. 
Efe Logistics Group da, Tür-
kiye lojistik sektörünün di-
namik ve öncü bir kuruluşu. 
Böylesine önemli 4 markanın 
altına imza attığı bu önemli 
işbirliğinin tüm taraflara ha-
yırlı uğurlu olmasını diliyo-
ruz” dedi.

işletmeci de İbrice Maden 
İşletmeleri oldu. 250 milyon 
ton rezerve sahip olan İbri-
ce Maden İşletmeleri, 6 adet 
K520 8x4 K XTREM kam-
yonlarını teslim aldı. 

Yeni araçların teslimat 
törenine İbrice Maden İş-
letmeleri Yönetim Kuru-
lu Başkanı İrfan Pullukcu 
ile Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Burak Pullukçu 
katılırken Renault Trucks 
Türkiye Genel Müdürü Se-
bastien Delepine, Satış Di-
rektörü Ömer Bursalıoğlu, 
Satış Sonrası Direktörü Ser-
kan Karataban, Pazarlama 
Direktörü Z.Şebnem Uy-
gurtürk, İnşaat Grup Mü-
dürü Zafer Ariz, Bölge Satış 
Müdürü Gökhan Hıraca ve 
Volvo Finansal Hizmetler 
adına Genel Müdürü Ertan 
Çolak törende bulundular.

Teslimat töreninde İbrice 
Maden İşletmeleri adına ko-
nuşma yapan Yönetim Ku-
rulu Başkanı İrfan Pullukcu; 
“Bizim için sürücülerimizin 
konforu, araç içinde sağlıklı 
ve güvenli bir çalışma ortamı-

köklü işbirliğimizdeki başarı 
ve memnuniyeti biz de müş-
terilerimize taşıyoruz. Müş-
terimiz Efe Logistics Group, 
toplam 60 araçlık bu önemli 
yatırımında; düşük işletme 
maliyetleri, araçların hafif 
olması, yakıt tüketiminin az 
olması ve Şensan’ın tüm araç 
alımlarında iş ortağı olarak 
çalışıp yedek parça, servis ve 
satış alanında yanında olması 
nedeniyle MAN marka araç-
larımızı tercih etmiştir” dedi.

Efe Logistics Group’un 
1995 yılında Mersin’de ku-
rulduğunu ve hali hazırda 
uluslararası proje, karayolu, 
havayolu, denizyolu, demir-
yolu, multimodal, chartering 
taşımacılık sistemleri ile en-

Uysal Madencilik ve İbrice Maden 
İşletmeleri Renault Trucks Dedi

Efe Logistics Group Filosunu 60 MAN İle Güçlendirdi

Renault Trucks’tan Uysal Madencilik’e 8 adet, İb-
rice Maden İşletmeleri’ne ise 6 adet olmak üzere 
toplam 14 adet K XTREM kamyon teslim etti.
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tış Müdürü Aytolan Yılmaz 
eşlik etti.  

Mercedes-Benz Türk Di-
rektörler Kurulu Başkanı 
Süer Sülün: “Mercedes-Benz 
Türk olarak 50.yılımızı kutla-
dığımız bu özel sene de Boğa-
ziçi Beton ile dostluğumuzu 
ve işbirliğimizi bir adım daha 
ileriye taşıdık. 2012 yılında 
oluşan iş ortaklığımızı her 
geçen yıl daha da kuvvetlen-
diriyor ve güçlendiriyoruz. 
Boğaziçi Beton’a gerçekleştir-
diğimiz 122 adet Mercedes-
Benz Arocs araç teslimatını 
gerçekleştirmekten gurur 
duyuyoruz. Daha güçlü, 
daha ekonomik yeni nesil 
Mercedes-Benz inşaat araç-
larının işlerinde kolaylıklar 
sağlamasını diliyorum. Türk 
inşaat sektörünün önemli bir 
temsilcisi olan Boğaziçi Beton 
şirketinin Türkiye’nin gelişi-
mine hizmet eden daha nice 
önemli projelere imza atma-
sını temenni ediyorum” dedi.

adet Sprinter ekledi. 
Bu satışla birlikte araç 

parkındaki Mercedes-Benz 
marka hafif ticari araç sayı-

BOĞAZIÇI Beton, 
Mercedes-Benz Türk Yetki-
li Bayi Gülsoy Otomotiv ve 
Mengerler’in destekleriyle 
gerçekleşen satışla birlikte fi-
losuna 100 adet Arocs 4142 B 
ve 22 adet Arocs 4142 K aracı 
eklerken, Ali Çavuşoğulları 
Lojistik ise filosunu 30 adet 
Actros çekici ile büyüttü.

Mercedes-Benz Türk, uzun 
süredir iş ortağı olan Boğaziçi 
Beton şirketine 122 adetlik 
Mercedes-Benz Arocs’un 
teslimatını Beşiktaş’ta Voda-
fone Park tesislerinde törenle 
gerçekleştirdi. 

Vodafone Park sahasında 
gerçekleştirilen teslimat tö-
renine Mercedes-Benz Türk 
Direktörler Kurulu Başkanı 
Süer Sülün ve Boğaziçi Be-
ton Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdurrahim Zengin katıldı-
lar. Bu teslimatın mümkün 
olmasını sağlayan Mercedes-
Benz Türk Kamyon Pazarla-
ma ve Satış Müdürü Bahadır 

GIRAY Turizm, filosunu 40 
adet Sprinter ile genişletir-
ken, İlkem Turizm 36 Adet 
MB Sprinter’ı filosuna ekledi.

Özbayır, Kamyon Filo Satış 
Müdürü Haluk Burçin Akı, 
Kamyon ve Otobüs Müşte-
ri Hizmetleri Müdürü Can 
Balaban, Kamyon Müşteri 
Hizmetleri Müdürü Mehmet 
Doğan ve Mercedes-Benz Fi-
nansman Türk Satış ve Pazar-
lama Müdürü Gökmen Ön-
bulak şirketlerini temsilen 
hazır bulundular.

Mercedes-Benz Türk yet-
kili bayileri Mengerler ve 
Gülsoy yetkilileri araçların 
teslimatına vesile oldukları 
için duydukları memnuniyeti 
dile getirdiler. Törene Gülsoy 
Otomotiv Yönetim Kurulu 
Üyesi İsmet Emre Gülsoy, 
Gülsoy Anadolu Genel Mü-
dürü Serkan Açar, Kamyon 
Satış Müdürü Murat Yerli 
katıldı. Mengerler Ticaret 
Türk Yönetim Kurulu Üyesi 
Hayrettin Karaboğa’ya eki-
binden İstanbul Şubesi Genel 
Müdürü Nusret Güldalı ve 
İstanbul Şubesi Kamyon Sa-

Mercedes-Benz Türk Yet-
kili Bayi Koluman Otomotiv 
aracılığı ile gerçekleşen satışla 
Giray Turizm, filosuna 40 

leşmesindeki katkılarından 
dolayı Mengerler ve Gülsoy 
Otomotiv’e teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. Ayrıca bu sene 
50.yılını kutlayan Mercedes-
Benz Türk’ü gönülden tebrik 
ediyor, işbirliğimiz ve dostlu-
ğumuzun ilerleyen dönemler-
de de baki kalmasını diliyo-
rum” dedi.

Ali Çavuşoğulları Lojistik, 
filosundaki araç sayısını ar-
tırırken tercihini bir kez da-
ha Mercedes-Benz’den yana 
yaptı. Satın aldığı araçların 
tamamını yurtiçi nakliyede 
kullanacak olan şirket, ger-
çekleşen teslimatla birlikte 
filosuna 30 adet Euro 6 mo-
torlu Actros 1842 LS çekici 
kattı ve filosundaki araç sayı-
sını 100 adede çıkardı.

Mercedes-Benz Türk 
Yetkili Bayi Bayraktarlar 
Merkon’da gerçekleştirilen 
teslimat törenine Mercedes-
Benz Türk Kamyon Filo Satış 
Müdürü Haluk Burçin Akı, 
Mercedes-Benz Türk Yetkili 
Bayi Bayraktarlar Merkon 
Genel Müdürü Mehmet 
Akyol, Bayraktarlar Mer-
kon Kamyon Satış Müdürü 
Serdar Üçyıldız ve Ali Çavu-
şoğulları Lojistik Yönetim 
Kurulu Üyesi Erkan Genç 
katıldılar. 

Ali Çavuşoğulları Lojistik 
Yönetim Kurulu Üyesi Er-
kan Genç, “Mercedes-Benz 

şubesinden teslim aldı. 
Mercedes-Benz Türk Ha-

fif Ticari Araçlar Pazarlama 
ve Satış Direktörü Tufan Ak-
deniz, “Mercedes-Benz Türk 
Hafif Ticari Araçlar olarak 
araçlarımızı müşterilerimizin 
beklentileri ve yorumlarına 
göre tasarlıyoruz. Kalite ve 
güvenden asla ödün vermi-
yoruz. Bu sebepten dolayı da 
hafif ticari araç satışlarımıza 
tüm hızımızla devam ediyo-
ruz. Giray Turizm’e bir kez 
daha markamıza olan yakın 
ilgilerinden dolayı teşekkür 
ediyor ve yeni araçlarının ha-
yırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Mercedes-Benz Türk Yet-
kili Bayi Koluman Otomo-
tiv Ticari Araçlar, Gazian-
tep Şube Müdürü Mustafa 
Merter Çankaya, “40 adet 
Mercedes-Benz Sprinter’ın 

Türk ile uzun yıllara dayalı 
işbirliğimizin sonucu olarak 
bu alımda tercihimizi yine 
Mercedes-Benz’den yana 
yaptık. Yurtiçi nakliyatta 
kullanacağımız Actros çeki-
cilerin düşük emisyona, yakıt 
ekonomisi sağlayan dayanıklı 
motorlara sahip olması ve 
markanın güvenilir olması 
bizim için çok önemli ter-
cih nedenleri. Diğer önemli 
bir etken de Mercedes-Benz 
Türk’ün yaygın servis ağına 
sahip olması. Bu değerli işbir-
liği için Mercedes-Benz Türk, 
TruckStore ve Bayraktarlar 
Merkon’a teşekkür ediyor, 
işbirliğimizin daha da artarak 
devam etmesini temenni edi-
yoruz” şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Filo Satış Müdürü 
Haluk Burçin Akı ise “De-
ğerli bir iş ortağımız olan 
Ali Çavuşoğullar Lojistik 
şirketine 30 adet Mercedes-
Benz Actros 1842 LS çekici 
teslimatını gerçekleştirme-
nin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Mercedes-Benz çekicileri ye-
ni Euro 6 motorlarıyla yakıt 
ekonomisinde performan-
sını daha da artırdı. 120 bin 
km’ye çıkan bakım aralıkları 
ve yüzde 20 oranında düşen 
bakım maliyeti ile Actros, 
müşterilerimize ticari anlam-
da büyük avantaj sağlıyor” 
ifadelerini kullandı. 

personel taşımacılığı alanında 
Gaziantep’te öncü olan Giray 
Turizm filosuna büyük kat-
kı sağlayacağına inanıyoruz. 
Giray Turizm’in farklı ürün 
gruplarında olduğu gibi ha-
fif ticari araçlar grubunda da 
Mercedes-Benz araçları tercih 
etmesi bizleri onurlandırıyor. 
Verimli iş beraberliğimizin 
bu şekilde ilerlemesini diliyor, 
hayırlı olsun diyoruz” dedi.

Giray Turizm Yönetim 
Kurulu Başkanı Şerif Dal-
gıç, “Mercedes-Benz Türk’e 
verdikleri kaliteli hizmetten 
dolayı, Mercedes-Benz Türk 
Used1 ekibine 2.El alım sa-
tım işlemleri için ve bu satışın 
gerçekleşmesindeki katkıla-
rından dolayı Mercedes-Benz 
Türk Yetkili Bayi Koluman 
Otomotiv’e teşekkür ediyo-
ruz” diye konuştu.

Boğaziçi Beton Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdurra-
him Zengin: “Boğaziçi Beton 
olarak kaliteye, sağlamlığa ve 
güvene çok önem veriyoruz. 
Mercedes-Benz Türk de bi-
zim için kaliteyi, sağlamlığı 
ve güveni temsil ediyor. Bu 
sebepten dolayı yine her za-
man olduğu gibi yeni araç alı-
mımızda “yıldız”ı tercih ettik. 

Mercedes-Benz Türk’ün 
yeni nesil araçları bizim ça-
lışma alanımızın ihtiyaçla-
rını karşılayan özelliklerle 
donatılmış durumda. Uzun 
soluklu işbirlikleri ancak u-
zun soluklu memnuniyet ile 
mümkün olabiliyor. Bu se-
beple bu teslimatın bizim 
için de önemi büyük. Gele-
neği bozmadık diyebiliriz. 
Mercedes-Benz Türk yöne-
tici ve yetkililerinin bizlere 
gösterdikleri alakadan dolayı 
teşekkür ediyorum. Ayrıca 
Mercedes-Benz Finansman 
Türk’e ve bu satışın gerçek-

sını 200 adede çıkaran Giray 
Turizm, araçlarını Mercedes-
Benz Türk Yetkili Bayi Kolu-
man Otomotiv’in Gaziantep 

Filolar Mercedes Benz İle Büyümeyi Sürdürüyor

Giray Turizm ve İlkem Turizm’in Tercihi Sprinter Oldu
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SERAY Uluslararası Nakliyat 
son yatırımında 4 adet Schmitz 
Cargobull Mega Varios ile filo-
sunu güçlendirdi. 

Seray Uluslararası Nakliyat 
tesislerinde gerçekleşen teslimat 
törenine firma sahibi Doğan 
Bayındır ile Schmitz Cargobull 
adına Satış Müdürü Kaan Kay-
ral ve Türkiye Satış Müdürü Ni-
hat Ö. Ayhan katıldılar. 

Doğan Bayındır törende 
yaptığı konuşmada, “Farklı 
yüklere farklı çözümler su-
nan Varios treylerler ile müş-
terilerimize daha kaliteli bir 

SAĞLIK Lojistik filosuna al-
dığı 50 adet araç için, Volvo 
Trucks’ın Türkiye distribütörü 
Temsa İş Makinaları ile anlaştı.

hizmet sunuyoruz. Schmitz 
Cargobull’un 6 yıl / 1.000.000 
km garanti imkanı sunan yürü-
yüş takımı sayesinde en zorlu 
yol koşullarında bile gözümüz 
arkada kalmıyor. Müşterile-
rimizin yükleri güvenle ad-
reslerine ulaşırken filomuzun 
servis ve işletme maliyetleri 
minimum seviyede kalıyor. 
Dolayısıyla biz de yeni yatı-
rımlarımızda Schmitz’i tercih 
ediyoruz” dedi.

Schmitz Cargobull Türkiye 
Satış Müdürü Nihat Ö. Ay-
han ise, “Schmitz Avrupa’da ve 

Temsa İş Makinaları, dün-
yanın önde gelen ağır hizmet 
tipi kamyon üreticilerin-
den Volvo Kamyon ile tüm 

Türkiye’de uzun yıllardır faali-
yet gösteren, sektörün öncüsü 
bir firma. Fakat son bir senede 
Türkiye’de yaptığımız yatırım ve 
bunun doğal getirisi müşterileri-
mizin yüksek beklentisi ve ilgisi 
ile birlikte hızlı bir şekilde bü-
yüyor. Sonuç olarak ürüne artan 
talep de büyüyor. Amacımız her 
zaman olduğu gibi bu ilgiyi ve ta-
lebi layıkıyla cevaplayıp, bilinen 
Schmitz kalitesini yeni sürpriz-
lerle kullanıcılarımızın beğenisi-
ne sunmaktır. İş ortağımıza yeni 
treylerlerinin hayırlı olmasını 
diliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’yi kapsayan tek yetkili 
distribütörlük anlaşması imza-
ladıktan sonra Sağlık Lojistik 
ile ilk filo yatırım anlaşmasını 

Schmitz Cargobull Satış 
müdürü Kaan Kayral, “Seray 
Nakliyat son dönemde yaptığı 
yatırımlarda sağlamlığı, kalite-
si, düşük işletme maliyetleri ve 
yüksek donanımıyla Schmitz 
Cargobull’u tercih ediyor. 
Müşterimiz aynı zamanda filo-
suna katmış olduğu Varios mo-
del treylerleri ile yükleme ihti-
yacına göre farklı iç yükseklikte 
ve farklı 5. teker yüksekliğine 
sahip çekicilerle kullanabilme 
avantajını da elde ediyor.

Aynı zamanda bütün trey-
lerlerimiz standart olarak teh-

gerçekleştirdi. Sağlık Lojistik, 
Temsa İş Makinaları distribü-
törlüğünde satışı tamamlanan 
50 adetlik Volvo Trucks Euro 

likeli madde taşımaya uygun 
olarak üretiliyor. Şu an yürür-
lükte olmasa da yakın gelecekte 
şekillenecek mevzuatlara göre 
biz üretimimizi hazır tutup 
müşterilerimize bir nevi yarı-

6 araçlarıyla, filosunu 550 ara-
ca çıkarmış oldu.

Sağlık Lojistik Yenibosna 
tesislerinde gerçekleştirilen 
teslimat törenine; Temsa Ge-
nel Müdürü Eşref Zeka, Sağlık 
Lojistik İcra Kurulu Başkanı 
Zahit Sağlık ve Yönetim Ku-
rulu Üyesi Nahit Sağlık katıldı. 

Yatırım hedefleri doğrul-
tusunda filosuna 50 adet araç 
daha ekleyen Sağlık Lojistik 
yetkilileri, Temsa İş Makinaları 
ile yapılan bu iş birliğinden ya-
ratıcı ve vizyonel çalışmaların 
da doğacağını düşündüklerini 
belirtti. Gerçekleşen bu ortak 
çalışmada, emeği olan herkese 
Temsa İş Makinaları ailesi adına 
gönülden teşekkür eden Eşref 
Zeka, “Temsa İş Makinaları için 
Sağlık Lojistik ile birlikte çalış-
mak bir onur. Aramızdaki bu iş 
birliğinin yeni iş birliktelikleri-
ne kapı açacağına, daha uzun yıl-
lar güçlenerek devam edeceğine 

nın teknolojisini de sunuyoruz. 
Müşterimizin bize duyduğu 
güvenin arkasında 125 yıllık 
tecrübemiz var. İşbirliğimizin 
artarak devam edeceğine inan-
cım sonsuzdur” diye belirtti.                

inanıyorum. Bu iş birliğinin ger-
çekleşmesinde katkısı bulunan 
herkese teşekkür ediyorum” şek-
linde sözlerini tamamladı. 

Sağlık Lojistik, karbondiok-
sit salınımının ve gürültünün 
azaltılması için filosunda çevre 
dostu araçlara yer veriyor. Bu 
yeni yatırımında Volvo Trucks 
Euro 6 araçları tercih ettik-
lerine değinen Zahit Sağlık, 
“Volvo Trucks; araç kalitesi, 
teknolojik donanımları ve sür-
dürülebilir çevre koruma anla-
yışıyla otomotivde en güvenilir 
ve en iyi markalardan biri. Yur-
tiçi ve yurtdışı uzun yol taşıma-
cılığında kullandığımız Volvo 
Trucks araçlar, yakıt tasarrufu 
sağlayan dayanıklı motorlarıyla 
maliyetlerin düşüşünde rol oy-
nayıp, karlılığımıza önemli bir 
katkı sağlıyor. Yakıt verimlili-
ğinin yanında bakım aralıkları-
nın da uzun olması, bizim için 
oldukça önemli” dedi.

Seray Uluslararası Nakliyat 
Schmitz Cargobull İle Çıtayı Yükseltti

Tırsan’ın Avrupa Teslimatları Sürüyor 

Sağlık Lojistik Yatırımına Temsa İş Makinaları İle Devam Ediyor

TIRSAN, Belçika merkezli 
ICTS Group’a gerçekleştirdi-
ği son teslimatta intermodal 
taşımacılığa uygun Kässbohrer 
marka K.SCS M Perdeli Mega 
treyler teslim etti. 

Tırsan, Avrupa’nın önde 
gelen kiralama şirketlerinden 
biri olan Belçika merkezli 
ICTS Group’a gerçekleştirdi-
ği son teslimatta intermodal 
taşımacılığa uygun Kässbohrer 
marka K.SCS M Perdeli Mega 
treyler teslim etti. 

Firmanın 250’nin üzerin-

deki siparişinin teslimatları, 
eşzamanlı olarak Tırsan’ın Al-
manya’daki Goch ve Ulm lo-
kasyonlarında bulunan fabri-
kalarından gerçekleştirilirken, 
son araçlarının teslimat töreni 
Tırsan Adapazarı Fabrikası 
lokasyonunda ICTS Group 
Başkan’ı Jan Coene ve Genel 
Başkan’ı Johan de Coster’ın 
katılımı ile gerçekleşti.

Teslimat töreni öncesin-
de, ICTS Group yetkililerine 
yapılan fabrika gezisinde, son 
teknoloji ile üretilen geniş 

ürün yelpazesine ait üretim 
hatları, Kaynak Akademisi, 
Prototip Test Merkezi ve Ka-
taforez (KTL) tesisi gezilirken, 
ziyaretçilere üretim prosesleri 
ve ürünler üzerinde uygulama-
lı olarak detaylı bilgiler verildi. 
Yapılan fabrika gezisinden çok 
memnun kaldıklarını belirten 
ziyaretçiler, Tırsan’ın sahip 
olduğu son teknoloji üretim 
tesislerinden çok etkilendik-
lerinin altını çizerek, Tırsan 
ile olan iş birliklerinin ileriki 
dönemlerde artarak devam 

edeceğini vurguladılar.
ICTS Group, treyler kirala-

ma, bakım ve saha hizmetleri 
kapsamında faaliyet gösteren 
bir firmadır. İngiltere, Hol-
landa, Belçika, Polonya ve 
Rusya’da ICTS firması, Avru-
pa’daki belli başlı ulaşım yol-
larında hizmet sunmaktadır. 
1.800’ün üzerinde treylere 
sahip olan firmanın filosunda 
250’nin üzerinde Kässbohrer 
marka araç bulunmaktadır.

ICTS filosundaki Käss-
bohrer intermodal Tenteli 

Perdeli treylerleri, Ro-Ro taşı-
macılığı için özel dizayn edilen 
ve olası darbelere karşı ekstra 
koruma sağlayan, kaynaklı 
kayıcı sac ve güçlendirilmiş 
king-pin bölgesi kullanılmak-
tadır. Öte yandan KTL kap-

lamalı şasisi ile 10 yıl paslan-
mazlık garantisi sunmaktadır. 
Firmanın filosunda ayrıca, 
Kässbohrer K.SCX X Perdeli 
Maxima treylerler ve K.SHG 
L  Kässbohrer Konteyner Şasi 
de bulunmaktadır.

Tarihi İpek Yolu binlerce yıl tica-
retin ve dolayısıyla taşımacılığın 
en önemli güzergahı oldu. Ana-
dolu toprakları ise bu güzerga-
hın çoğu zaman başlangıcı ya da 
bitişi olması sebebiyle de ayrı bir 
öneme sahipti. Özenle inşa edilen 
kervansaraylar bugünkü dinlenme 
tesislerinin yerini almıştı. Coğrafi 
keşifler ile değişen ve alternatifi 
artan taşıma güzergahları İpek 
Yolu’na darbe vurmuş olsa da son 
dönemde yeniden eski ihtişamlı 
günlerine dönmesi için seferber-
lik ilan edildi. Mallarını batıya 
daha hızlı sevk etmek isteyen Çin 
başta olmak üzere onlarca ülke 
uluslararası demiryolu ve kara-
yolu ağlarının kendi ülke sınırları 
içerisinde kalan kısımlarının yatı-
rımlarına hız verdiler. Bu yarışta 
geride kalmak istemeyen Türki-
ye, Hazar Koridoru gibi kozlarını 
daha etkin oynamaya çalışsa da, 
Çin’den Macaristan’a ‘Türkiyesiz’ 
başlayan tren seferleri can sıkı-
cı boyuta ulaştı. Aynı şekilde TIR 
katarlarının seferleri konusunda 

da ciddi girişimler var. Türkiye ar-
tık hem kendi alt yapı projelerini 
daha hızlı tamamlamalı hem de 
güzergahların geçtiği diğer ülke-
lere daha çok baskı yapmalı hatta 
yardım etmeli.  

İpek Yolu savaşlarındaki gele-
ceğimizi de etkileyebilecek meşhur 
Lojistik Master Planı konusunda 
nihayet yeniden harekete geçildi 
ama ümitlenmek için henüz erken. 
Gerçekleştirilme arası sürekli açılıp 
hiçbir sonuç alınamayan toplantı-
lar serisi için gerçekten hiç vakti-
miz yok. Her gün başka ülkelerin 
ve global firmaların çılgın projele-
rine, ezber bozan uygulamalarına 
şahit olduğumuz bir dönemde, bel-
ki de daha öncelikli gibi görünen 
projelerden feragat ederek ulaştır-
ma altyapısı için gerekli ne varsa 
tamamlayıp rahatlamalıyız. 

Elektrikli araçların daha kulla-
nışlı ve yaygın kullanımda olduğu 
günler şimdilik biraz uzak görün-
se de teknolojik bir sıçrama bütün 
planları altüst edebilir. Bu yüz-
den Tesla’nın ABD’de inşa etmek-

te olduğu devasa ‘pil fabrikası’ 
tamamlanıp fonksiyonel ürünler 
üretmeye başlarsa dünya ekono-
misinde temel direkler sallanır. 
Şimdilik prototip düzeyde olan 
elektrikli kamyon gibi taşımacılığı 
ilgilendiren projeler domino etkisi 
yaratarak yeni bir dünyaya kapı 
açar. Bu işi çok yakından takip 
ettiğimiz için her sayımızda neler 
olup bittiğini bu sayımızda olduğu 
gibi sizlerle paylaşacağız. 

Gelecek sayımızda neler var?
Kargo Haber dergisinin gelecek 

sayısında lojistik sektörünün ge-
lişmesi beklenen yeni alanlarını, 
fırsatları araştıracağız. Ayrıca en-
düstriden sonra lojistik sektörünü 
de etkisi altına alan Lojistik 4.0 
kavramını ve bu yolda neler yapı-
labileceğini inceleyeceğiz. Otonom 
giden araçlar, insansız depolar, 
robotlarla gerçekleştirilen yükle-
me-boşaltma operasyonları gibi 
prosesler adım adım hayatımıza 
girerken sektördeki dengeler de 
mutlaka değişecektir. 

Sonuç Olarak;



LOJİSTİK

ticaret merkezlerinden biri haline ge-
tirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gümrüklerde iş akış süreçlerini 
hızlandırmayı amaçladıklarını anla-
tan Tüfenkci, kara sınır kapılarında 

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, “Gümrüklerde daha hızlı 
ve aynı zamanda güvenli geçiş için 20 
sınır kapısına Plaka Tanıma Sistemi 
kuruyoruz” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci yaptığı açıklamada, 
bakanlık olarak yenilikçi yaklaşım 
ve uygulamalarla Türkiye’yi gümrük 
hizmetlerinin ve ticaretin en kolay ve 
en güvenli yapıldığı, dünyanın sayılı 

durak sayılarının azaltılarak, araçların 
kayıt, tescil ve muayene işlemlerini en 
kısa sürede ve eksiksiz olarak tamam-
lamak istediklerini belirtti.

Kara sınır kapılarındaki manuel ka-
yıt sisteminin kaldırılacağını aktaran 
Bakan Tüfenkci, bunun yerine son tek-
noloji kullanılarak çok daha hızlı ve gü-
venli bir sistemin kurulacağını anlattı.

Türkiye’deki 20 kara sınır kapısına 
Plaka Tanıma Sistemi kurulması ça-
lışmalarının hızla devam ettiğini vur-
gulayan Tüfenkci, konuşmasına şöyle 
devam etti: “Gümrüklerde daha hızlı ve 
aynı zamanda güvenli geçiş için 20 sınır 
kapısına Plaka Tanıma Sistemi kuruyo-
ruz. Proje sayesinde kara sınır kapıla-
rımızdan giriş ve çıkış yapan araçların 
plakalarının hızlı ve güvenli bir şekilde 
Kara Kapıları Taşıt Takip Programı’na 
kaydedilmesi, gümrük işlemlerinin ülke 
güvenliğimizi koruyacak şekilde hızlan-
dırılması ve kaçakçılıkla mücadelede 
etkinliğin artırılması amaçlanmaktadır.

Kapıkule, Hamzabeyli, Dereköy, 
İpsala, Pazarkule, Yayladağı, Cilvegö-
zü, Öncüpınar, Akçakale, Karkamış, 
Nusaybin, Habur, Üzümlü, Esende-
re, Dilucu, Çıldır/Aktaş, Türkgözü, 
Kapıköy, Gürbulak ve Sarp gümrük 
kapılarında yüklenici firma tarafın-
dan Plaka Tanıma Sistemi kurulum 
çalışmaları devam etmektedir.” 

Tüfenkci, “Ayrıca sistem, araçlara ül-
ke içerisindeki trafik ihlalleri dolayısıyla 
kesilen trafik cezalarının tahsil ve taki-
bine imkan sağlayacaktır. Yürütülen 
yoğun çalışmalar sonucu projede önem-
li bir aşamaya gelinmiş olup, sistemin 
merkezi sunucu ve veri depolama ünite-
lerinin kurulumları 14 Temmuz’da Ba-
kanlık Veri Merkezi içerisinde tamam-
lanmıştır. Ekim ayında 20 kara sınır 
kapısında tüm kurulumların tamamla-
nıp sistemin faaliyete alacağız.”

20 Sınır Kapısına 
‘Plaka Tanıma Sistemi’ Geliyor

ABD’de yaşayan Charles 
Freuhauf, bir müşterinin bir 
tekneyi çekebileceği bir araç 
istediğinde, ilk traktör römor-
kunu 100 yıl önce 1914’te 
icat etti. Bu icat sonrasında 
firması hızla global bir treyler 
markasına dönüştü.

1900 yılında ABD’de sade-
ce 8 bin otomobil vardı. Bu 
rakam 1920’de 8 milyona, 
2000 yılında ise 220 milyona 
çıktı. 2050 yılında ise toplam 
araç sayısının nüfusu geçe-
ceği tahmin ediliyor.
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