
Dünyada 7 trilyon dolarlık 
bir hacme ulaşan lojistik sek-
törü, Türkiye’de ise 150 milyar 
TL’lik bir büyüklüğe yaklaştı. 
Sektör, 2017 yılını yüzde 6 
civarında büyümeyle kapattı. 
2017’de sektörde önemli geliş-
melerden biri Türkiye Lojistik 
Master Planı’na yönelik yü-

YAKLAŞIK 150 milyar 
TL’lik büyüklüğe ulaşan lojis-
tik sektörü 2017 yılını yüzde 
6 büyümeyle tamamladı. 2018 
yılında çeşitli altyapı yatırımla-
rının tamamlanması ve işlerlik 
kazanması sektörün günde-
mindeki önemli konular ara-
sında yer alıyor. 
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rütülen çalışmalar oldu. 2017 
yılının Temmuz ayında düzen-
lenen Türkiye Lojistik Master 
Planı Birinci Çalıştayı ile bu 
hedefe yönelik daha somut 
adımlar atıldı.

2017 yılını yaklaşık yüzde 
6’lık bir büyümeyle kapatmaya 
hazırlanan Türkiye’deki lojis-
tikçiler, 2018 yılında bu büyü-
meyi daha da yukarılara taşıma-
yı hedefliyorlar. Gerçekleşmesi 
beklenen altyapı çalışmaları ve 
dijitalleşmeye yönelik yatırım-
lar ise bu büyümedeki en önemli 
itici güç olacak gibi gözüküyor.

Son iki yıldır mevcut kon-
jonktürden etkilenen lojistik 
sektörü büyüme anlamında ge-
rekli adımları atamasa da, 2017 
yılında toparlanmaya başladı. 

ALTERNATIVE Trans-
port’un yeni gemisi FA-
DIQ, Yalova RO-RO Ter-
minali’nden ilk seferini 
gerçekleştirmek için yola çıktı.

Genişleyen filosu ile de-
nizcilik sektörüne ve ülke 
ekonomisine önemli avan-
tajlar sunan FADIQ, Yalo-
va RO-RO Terminali’nden 
ilk seferini gerçekleştireceği 
İtalya-Trieste’ye gitmek için 
demir aldı. 
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UND ve TİM öncülüğünde 
İstanbul Lojistik tarafından 
Avusturya’ya karşı açılan “Ta-
şıma Kotalarının Kaldırılma-
sı” konusundaki dava Avrupa 
Adalet Divanı’nda görüldü.

Türkiye, Avusturya’nın yıl-
lık 160 bin sefer geçiş ihtiya-

Macaristan Çilesinden 
Sonra Gözler Avusturya’da

ULAŞTIRMA, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı ya-
tırımları arasında bu yıl en 
yüksek tutar 10 milyar 776 
milyon 304 bin lirayla de-
miryolu ulaştırmasına ayrıldı. 
Demiryolu ulaştırmasında, 
TCDD Genel Müdürlüğü-
ne 7 milyar 435 milyon lira, 
gerçekleştirilecek diğer de-
miryolu projelerine 2 milyar 
388 milyon 304 bin lira ve 
TCDD Taşımacılık AŞ Ge-
nel Müdürlüğüne 953 mil-
yon lira ayrıldı. Demiryolu 
ulaştırmasına toplam 10 mil-
yar 776 milyon 304 bin liralık 
yatırım yapılması öngörüldü.

FADIQ 
Yalova’dan 
Demir Aldı

Devamı 15. sayfada

Devamı 20. sayfada

ULAŞTIRMA, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığının 
Karayolu Taşıma Yönet-
meliği 30295 Sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe girdi. Söz konusu 
yönetmeliğin Karayolu ta-

Devamı 21. sayfada

Devamı 6. sayfada

Devamı 7. sayfada

Lojistik Hizmet 
İhracatı 50 Milyar 
Doları Aşacak
TÜRK Eximbank Genel 
Müdürü Adnan Yıldırım’a 
bir teşekkür ziyareti yapan 
UND Yönetim Kurulu 
lojistik hizmet ihracatının 
arttırılması amacıyla Exim-
bank tarafından lojistik 
sektörünün bilgilendiril-
mesi ve desteklenmesi ko-
nusunda verdiği destekler-
den dolayı Eximbank Genel 
Müdürü Adnan Yıldırım’a 
teşekkür etti. 

Nuhoğlu, “Hizmet ihra-
catçıları birliğinin kurulma-

Demiryoluna 
10.7 Milyar TL
Yatırım

Lojistik Sektörü
Yatırımlarını Hızlandıracak

sı lojistik sektörüne de Tur-
quality ve marka desteğinin 
sağlanması Hizmet Fuarla-
rına katılımın da deste kler 
kapsamına alınması ülke-
mizde ilk kez 2023 hizmet 
ihracat stratejisi belirleme 
çalışmalarına başlanması 
500 büyük hizmet ihracatçı-
sının tespiti ve ödüllendiril-
mesi Bunlardan bazılarıdır. 
Özellikle Eximbank üzerin-
den sağlanan kredi desteği 
sektörümüz için can suyu 
niteliğindedir” dedi.
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cına rağmen Türk TIR’larına 
tanıdığı 21 bin adetlik transit 
geçiş kotası nedeniyle, bu ülke 
üzerinden Avrupa’ya yapılan 
Türk ihraç ürünlerinin gün-
lerce bekletildiğini ve ilave 500 
Avro ek maliyete neden oldu-
ğunu kaydetti. Avrupa Ada-
let Divanı’nın Macaristan’ın 
Türk araçlarından geçiş üc-
reti alınamayacağı yönün-
deki kararı da hatırlatılarak 
Avusturya’nın bu ayrımcılığa 
son vermesi gerektiği iletildi. 

Karayolu Taşıma
Yönetmeliğinde Yeni Dönem

Devamı 2. sayfada

şımacılık faaliyetlerini Tür-
kiye ekonomisinin gerektir-
diği şekilde düzenlemek ve 
taşımacılık faaliyetlerinde 
düzeni ve güvenliği sağla-
mak amacıyla yayımlandı.
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Lojistik sektörünün ülkemiz dış 
ticareti için stratejik önemine deği-

TÜRK Eximbank Genel Müdürü 
Adnan Yıldırım’a bir teşekkür ziya-
reti yapan UND Yönetim Kurulu 
lojistik hizmet ihracatının arttırıl-
ması amacıyla Eximbank tarafından 
lojistik sektörünün bilgilendirilmesi 
ve desteklenmesi konusunda verdi-
ği desteklerden dolayı Eximbank 
Genel Müdürü Adnan Yıldırım’a 
teşekkür etti. 

nen Çetin Nuhoğlu, “Hükümetimiz 
son yıllarda hizmet ihracatına özel-
likle de lojistik hizmet ihracatına 
gereken desteği vermiştir. Hizmet 
ihracatçıları birliğinin kurulması 
lojistik sektörüne de Turquality ve 
marka desteğinin sağlanması Hiz-
met Fuarlarına katılımın da destek-
ler kapsamına alınması ülkemizde 
ilk kez 2023 hizmet ihracat stratejisi 

Lojistik Hizmet İhracatı Alınacak 
Önlemlerle 50 Milyar Doları Aşar

sektörümüz için can suyu niteliğin-
dedir. Ekonomi Bakanımızı Nihat 
Zeybekçi, hizmet ihracatına yönelik 
devrimsel adımlar atılmasını sağla-
mıştır. Ekonomi Bakan yardımcılı-
ğı görevinden beri sektörümüzden 
desteğini esirgemeyen Eximbank 
Genel Müdürü Yıldırım’ın katkıla-
rını da unutamayız” dedi.

Nuhoğlu: “Lojistik, 1 koyup 
10 alınacak bir sektördür”

İhracat odaklı bakıldığında di-
ğer sektörlere göre farklı özellikle-
ri olduğunu ifade eden Nuhoğlu,   
“Toplam 50 Milyar dolar hizmet ih-
racat geliri içinde payımız 15 milyar 
dolar. Bu rakam ürün ihracatının 
yüzde 10’undan fazladır. Toplam 
ihracat içindeki katma değere bakıl-
dığında payı çok daha fazla. Bu yö-
nüyle sektörümüz bizatihi kendisi 
döviz kazandırıcı bir ihracat olması 
yanında ürün ihracatının başarısı 
için en stratejik sektördür. Amaç ih-
racatı artırmak ise lojistik, 1 koyup 
10 alınacak bir sektördür” dedi. 

2023 yılında 150 milyar dolarlık 
hizmet ihracatına ulaşmak için lojis-
tik sektörü üzerine düşen 50 milyar 
dolarlık katkıyı sağlayacaktır ancak 
bunun için yapılması gerekenler var 
diyen Nuhoğlu, “Bugünkü İhra-
cat rakamı 2023 yılında 50 milyar 
doları aşar. Bu hedefe ulaşmak için 
tabiki 8 bakanlığımızın müsteşarla-
rından oluşan lojistik koordinasyon 
kurulunun ve 9 bakanlık, müsteşar 
ve yardımcılarından oluşan Ticare-
ti Kolaylaştırma Kurulu’nun öne-
mi çok büyüktür. Asya, Avrupa ve 
Asya’nın kesişim noktasında olan 
ülkemiz için lojistik Öncelikli Stra-
tejik konu olarak ele alınmalıdır. 
Özellikle Çin tarafından ilan edilen 
Tek Kuşak, Tek Yol “One Belt One 
Road” inisiyatifi Asya ve Avrupa 
ticaretinde Türkiye’ye önemli bir 
lojistik katma değer sağlayacaktır. 
AB ile ilişkilerin de seyri hiç şüphe-
siz başarı için çok önemli olan ikinci 
konudur. Bugün için toplam ihracat 
içinde yüzde 50’den fazla paya sahip 
olan Batı ile siyasi ve ticari ilişkilerin 
gidişatı hizmet ihracatımızda önem-
li bir etken olacaktır” diye konuştu.

Lojistik hizmet ihracatının top-
lam ihracatımız içindeki payının 
çok iyi seviyede olduğunu ifade eden 
Eximbank Genel Müdürü Yıldırım, 
“Ülkemiz ihracatla kalkınıyor. Kat-
ma değeri daha yüksek olan Lojistik 
hizmet ihracatı bizim için stratejik 
bir alandır. Temel misyonu ihraca-
tı ve döviz kazandırıcı faaliyetleri 
desteklemek olan Eximbank ürün 
ihracatımızı da daha rekabetçi kılan 
Lojistik sektörüne verdiği desteği 
arttırarak devam ettirecektir” dedi.

belirleme çalışmalarına başlanma-
sı 500 büyük hizmet ihracatçısının 
tespiti ve ödüllendirilmesi Bunlar-
dan bazılarıdır. Özellikle Eximbank 
üzerinden sağlanan kredi desteği 
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Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği Başkanı Nuhoğlu, 
15 milyar dolarlık lojistik 
hizmet ihracatının, 2023 
yılında 50 milyar doları 
aşacağını söyledi.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Antrepolara “Tavan Fiyat” Kısıtlaması Geliyor

DEİK Lojistik 
İş Konseyi 
Yürütme Kurulu 
Seçildi

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, Bakanlık olarak 
antrepo ve geçici depolama alan-
larındaki tavan ücretleri belirle-
yeceklerini belirterek, “Böylece 
ihracatçı ve ithalatçının üzerindeki 
maliyeti düşüreceğiz. Limanlarda-
ki geçici depolama maliyetleri çok 
yüksek” dedi.

Tüfenkci yaptığı açıklamada, ya-
tırım ortamının iyileştirilmesi için 
hazırlanan reform paketine ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

Tüfenkci, bu sayede şirket kuru-
luşu aşamasında ticaret sicili işlem-
lerinin çok düşük maliyetlerle ger-
çekleştirileceğini bildirdi.

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni 
Yasası’nın bir yıllık uygulamasında 
ortaya çıkan sonuçlar ve bu kap-
samda kendilerinden talep edilen 
hususlara ilişkin de düzenleme 
yaptıklarını anlatan Tüfenkci, “O 

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK) İş Konseyleri Olağan Ge-
nel Kurulu 11 Ocak 2018 tarihinde 
gerçekleşti. 

Dış Ekonomik İlişkiler Kuru-
lu’nun (DEİK) faaliyetlerini daha 
etkin ve odaklanmış şekilde sürdü-
rebilmesi için üyelerin de desteği 
ile planlanan, bölgesel üyelikten ülke 
bazlı yapılanmaya dönüşüm süreci 
kapsamında İş Konseyleri Olağan 
Genel Kurulu 11 Ocak 2018 tari-
hinde gerçekleştirildi. Seçimler sonu-
cunda 142 iş konseyinin başkanları 
ile 6 koordinatör başkanı belli oldu.

Yürütme kurulunda dergimiz 
KargoHaber İmtiyaz sahibi ve EKO 
MMI Fuarcılık Kurucu Ortağı  
İlker Altun’la beraber sektörün 
önemli isimleri de DEİK Lojistik İş 
Konseyi’nin yeni dönemdeki Yürüt-
me Kurulu’nda yer alıyor. 

Turgut Erkeskin başkanlığa ye-
niden seçildiği  DEİK Lojistik İş 
Konseyi’nin yeni dönemdeki Yü-
rütme Kurulu’ndaki isimler şöyle: 
Diane Arcas (Arkas Lojistik A.Ş.), 
Mehmet Hakan Genç (Marport Li-
man İşletmeleri San. Tic. A.Ş.), Yu-
suf Yalçın Dorman (Solmaz Nakliyat 
ve Tic. A.Ş.), Oğuz Güleç (Horoz 
Bollore Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.), 
Gökalp Çak (Netlog Global Forwar-
ding Taşımacılık A.Ş.), İlker Altun 
(Eko Mmi Fuarcilik Ltd. Şti), Ali 
Sedat Özkazanç (MNG Havayolları 
ve Taşımacılık A.Ş.), Özgür Gökşen 
Töre Sancak (Ford Otosan A.Ş.), 
Koral Karşılıklı (Merden Lojistik 
A.Ş.), Ekin Murat Küçük (Aras Kar-
go Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.)

Antrepoda tavan ücret 
belirlenecek

Antrepo ve geçici depolama-
ların tavan ücretlerini belirle-
me yetkisini de Bakanlık olarak 
alacaklarını anımsatan Tüfenkci, 
şunları kaydetti: “Böylece ihra-
catçı ve ithalatçının üzerindeki 
maliyeti düşüreceğiz. Limanlar-
daki geçici depolama maliyetle-
ri yüksek. Bakanlığımıza azami 
miktarın belirlenmesi için yetki 
veriliyor. Bu ücretler, 640 dolar-

da ham maddelere rehin konuldu-
ğunda ve bu ham madde imalata 
dönüştüğünde rehnin devamı ko-
lay olmuyordu. Şimdi bu düzen-
lemeyle ham madde üzerine rehin 
konsa da ondan mamul bir ürün 
elde edildiğinde rehin o üründe 
de devam edecek. Örneğin, ham 
madde olarak elinizdeki sacla siz 
soba yaptınız. Siz saca rehnini koy-
dunuz, o sacdan çıkacak 50 tane 
sobaya rehin devrolmuş oluyor” 
diye konuştu.

dan 5 bin dolara kadardı. Herkes 
kendi kafasına göre fiyat belir-
liyordu, limandan limana ya da 
uygulanan yerlere göre farklılık 
arz ediyordu. Buna uymayanlara 
da cezayı 50 kata kadar artırma 
yetkisi olacak. Böylece caydırıcı-
lık sağlanmış olacak. Cezalar çok 
düşük kalmıştı. Artık insanlar ka-
falarına göre bedeller belirlemeye-
cek. Bakanlık olarak haddini be-
lirleyeceğiz. Böylelikle ihracat ve 
ithalatta maliyetleri düşüreceğiz.”
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MÜSTAKIL Sanayici ve 
İşadamları Derneği (MÜSİ-
AD) Lojistik Sektör Kurulu 
tarafından, 27 Ocak Cumar-
tesi günü, Mersin’de,  T.C 

Kalkınma Bakanı Sn. Lütfi 
Elvan’ın katılımlarıyla “Kıta-
lararası Lojistik Üssü Türki-
ye” ana temalı Türkiye İstişa-
re Toplantısı düzenlendi.

Ekinliğe, Bakan Elvan’ın 
yanı sıra Mersin Valisi Ali 
İhsan Su, MÜSİAD Genel 
Başkanı Abdurrahman Kaan, 
UND Başkanı Çetin Nuhoğ-
lu, MÜSİAD Lojistik Sektör 
Kurulu Başkanı Emin Taha, 
MÜSİAD Mersin Başkanı 
Hakan Kayacı, MÜSİAD ve 
UND Yönetim Kurulu Üye-
leri katılım gösterdi.

Toplantıda konuşan Lüt-
fi Elvan, teması lojistik olan 
bu toplantının Mersin’de 
düzenlenmesinin son derece 
anlamlı ve önemli olduğunu 
söyledi. Lojistiğin Türkiye’de 
en önemli ve geleceği parlak 

olan sektörlerin başında gel-
diğini vurgulayan Elvan, “Fir-
malarımızın verimliliğinin ar-
tırılması, girdi maliyetlerinin 
azaltılması ve böylece küresel 
ölçekte daha etkin bir rekabet 
gücünü elde edebilmesine im-
kan sağlayan lojistik faaliyet-
ler, ekonomik değer zinciri 
içerisinde hayati bir öneme 
sahip. Önümüzdeki dönem 
ulaştırma sistemlerinin ve lo-
jistik faaliyetlerinin çok daha 
verimli olmasını zorunlu kı-
lıyor. Geleceğin dünyasında 
rekabet için önem arz eden 
3 temel alan olduğunuz dü-
şünüyorum. Bunlardan bir 
tanesi yenilikçi bir yaklaşım, 
yenilikçi bir ürün ortaya ko-
yabilmek. İkincisi mevcut 
sanayi tesislerimizin dijitalleş-
mesinin ve dijital dönüşümün 

için ellerinden gelen tüm öz-
veriyi gösterdiklerini belirten 
Nuhoğlu “Sektöründe yetkin 
olan, yıllarını ve emeklerini 
bu işe vermiş lojistikçilerin bu 
güçlerini sürdürebilmesi için 
tüm sektörlerin destek olması 
gerekmektedir”  dedi.  

Sektör olarak hem bugün-
kü durumu hem geleceğin 
tasarlanmasında ilgili STK ve 
bakanlıklarla her zaman ortak 
çalıştıklarını aktaran Nuhoğlu  
“Macaristan’a karşı açtığımız 
ve Avrupa Adalet Divanı’nda 

bulunan MÜSİAD Lojistik 
Sektör Kurulu Başkanı Emin 
Taha, bu noktada yapılması 
gerekenlere ilişkin önerilerde 
bulundu. Taha, “TİM-TOBB 
Odalar ve Belediyelerde Lo-
jistik kavramının daha iyi 
anlaşılması amacıyla Lojistik 
Konseyi oluşturulmalı ve tek 
bir bakanlık altında birleşti-
rilmeli. Lojistik Sektörüne de 
devlet destekleri dâhil edilme-
li. Lojistik sektöründe faaliyet 
gösteren firmalar, KOBİ sını-
fına dâhil edilmeli” dedi.

görülen dava ile Macaristan’ı 
mahkûm ettik. Sırada 
Avusturya’ya karşı açmış ol-
duğumuz dava var ve bu dava 
da görülecek. Macaristan’dan 
sonra Avusturya’da  Türk 
tırlarına uygulamış olduğu 
haksız uygulamaların hesabını 
verecek, bunu hep birlikte ba-
şardık” dedi.
Taha: “Transit taşımacılıkta 

cezalar hafifletilmeli”
Toplantıda, lojistik sek-

törünün sorunları ve çözü-
müne ilişkin açıklamalarda 

sağlanması. Üçüncüsü ise lo-
jistik. Bir ürünün kaliteli üre-
tilmesi önemli ama tek başına 
değil. Bir ürünün üretildikten 
sonra en hızlı şekilde ve en 
düşük maliyetle güvenilir, ön-
görülebilir şekilde tüketiciye 
ulaştırılması da önem arz edi-
yor” şeklinde konuştu.

Elvan: “Ulaşım, lojistik ve 
bağlantılar konusuna çok 
önem vermemiz gerekir”
Lojistiği ulaştırmadan ayır-

manın mümkün olmadığının 
altını çizen Elvan, sözlerine 
şöyle devam etti: “Ulaştırma 
yatırımlarında temel bazı ön-
celiklerimiz var. Bunlardan 
birisi kuzey-güney, doğu-batı 
koridorunun bir an önce ta-
mamlanması. Bu noktada çok 
yoğun çalışmalar yürütülüyor. 
İnşallah önümüzdeki bir kaç 
yıl içerisinde bu koridorlarda 
yapılan karayolları alt yapısı 
itibariyle tamamlamayı he-
defliyoruz. Yine kombine yük 
taşımacılığının daha da geliş-
tirilmesi yer alıyor. Bir diğer 
önemli olan demiryoluyla de-
niz yolu paylarının daha fazla 
artırılması. Bir diğer önemli 
konu ise organize sanayi böl-
gelerimizin demiryolu bağlan-
tılarının yapılması. Kombine 
taşımacılığının geliştirilmesi 
doğrultusunda planlanan 21 
lojistik merkezden 8 tanesini 
işletmeye açtık.”

“Kıtalararası Lojistik Üs-
sü Türkiye” programında, 
2000’li yıllarda batıdaki tica-
ret ve ekonomik gelişmelerin 
yavaş yavaş doğuya kaydığını 
söyleyen Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği (MÜSİ-
AD) Genel Başkanı Abdur-
rahman Kaan, “Gelecek süreç-
te nüfus gücünün yoğunlaştığı 
Asya-Pasifik bölgesinin, üre-
timin merkezi olacağını ve bu 
nedenle lojistiğin daha fazla 
ön plana çıktığını” vurguladı.

Nuhoğlu: “Sektör olarak, 
ihracatın gelişmesi için 

elimizden gelen tüm 
özveriyi gösteriyoruz”

Panelde konuşma yapan 
Çetin Nuhoğlu güçlü lojis-
tiğin öneminden bahsede-
rek “Eğer biz kalkınacaksak, 
Türkiye’yi geliştireceksek ih-
racat temelli olmamız lazım, 
ihracat temelinde de sürdü-
rülebilirliği sağlamak için mu-
hakkak güçlü lojistik altyapı-
sını kurmalıyız” dedi.  Sektör 
olarak, ihracatın gelişmesi 

Sa hi bi
AysbergBasınYayın
San.Tic.Ltd.Şti.Adına

İl ker AL TUN
•

SorumluYazıİşleri
Müdürü

Akın ÖCAL
•

Ha ber Mer ke zi
Gülbin BEKTAŞ
Ali İrfan ALCAN

Ekin Seren ÜNSAÇ
İ. Sergen ALTUN

•
DışHaberler
Al tı nay BE KAR

•
AkademikDanışman
Prof. Dr. Stefan ISKAN

•
GrafikUygulama

Er tan AL TUN
•

Halklaİlişkiler
Müdürü

Sel ma AL TUN
•

Multimedya
Sinan GÖRAL

•
Abone-Dağıtım

abone@aysberg.com

Fiyatı:10TL

AYDABİR
YAYINLANIR

ISSN 1302-0021

YayınTürü
Ye rel Sü re li Ya yın

YayınaHazırlayan
Ays berg Ba sın Ya yın 

San. Tic. Ltd. Şti.

Baskı-CTP: 
BilnetMatbaacılıkve

YayıncılıkA.Ş. 
Dudullu Organize Sanayi 
Bölgesi 1. Cadde No:16 

Ümraniye/İS TAN BUL
Tel:+90.216 444 44 03

Faks:+90.216 365 99 07-08

YayınAdresi
Bi ra cı lar Sok. No:10 34387

Me ci di ye köy / İS TAN BUL
Tel:+90.212-217 49 59 (Pbx) 
Faks:+90.212-211 62 77

Web: www.kar go ha ber.com 
E-ma il: in fo@kar go ha ber.com 

Kar goHa ber’de ye ra lan ya zı lar 
izin siz ola rak kul la nı la maz

Küresel ticaretin artışı ile birlikte artan 
Türkiye’nin ihracatı, beklentilere olumlu 
yansıdı.  Buna bağlı olarak dış ticarete yö-
nelik hedef ve beklentiler de yükseldi. Yüz-
de 10’u aşkın ihracat artışı ve 170 milyar 
dolara dayanan 2018 ihracat beklentisi, lo-
jistikte de hedefleri artırdı. Geçen yılı yüzde 
6 oranında büyüyerek geçiren lojistik sek-
törünün bazı oyuncuları 2017 yılında yüz-
de 15-20 düzeyinde büyüme rakamlarına 
ulaştılar. Pek çok taşımacılık ve lojistik şir-
keti, uluslararası yapısını güçlendirmeye, 
yurtdışındaki bağlantılarını ve ağını geliş-
tirmeye çalıştı. İçeride ise araç ve ekipman 
kadar inovasyona, Ar-Ge’ye, teknolojiye, 
yazılıma, insan kaynaklarına, kurumsallaş-
maya yatırımdan söz edildi. Lojistikçilerin 
bazıları tarafından açıklanan 2018 yılına 
ilişkin hedefler de gösteriyor ki yatırımlar 
sürecek. Gerçekleşen taşımacılık rakamları 
da bunu destekliyor.  

Türkiye’nin taşımacılık faaliyetlerine 
bakıldığında, dış ticaret rakamlarına da 
paralel olarak Almanya’nın çok önemli bir 
yer tuttuğu görülüyor. Almanya taşımala-
rının yüzde 2 artması da bu anlamda çok 
önemli. Fakat ortalamanın gerisindeki bu 
artış, bir anlamda geride kalmayı ifade 
ediyor. Bu ülkeye yönelik taşımacılık ra-
kamları, Türkiye’nin en büyük dış ticaret 
ortağı olması nedeni ile sektörün geneli 
açısından önemli. Almanya Çin’in de en 
büyük ticaret ortağı olup Çin ile dış tica-
reti 170 milyar Avro’ya (180 milyar dolar) 
çıktı. Fransa ile ticareti ise 165 milyar do-
lardan 167 milyar dolara ulaştı. ABD ile 
yapılan ticaret ise 165 milyar dolar. Şimdi 
en büyük ortak Çin olsa da ABD, 2015’de 
Fransa’yı geçerek Almanya’nın en büyük 
ticaret ortağı olmuştu. Sadece ihracat 
açısından bakıldığında, 107 milyar do-
lar ile ABD en büyük Alman malı alıcısı. 
Almanya’nın ABD’ye ihracatı, ithalatından 
49 milyar Avro daha yüksek. Türkiye’nin 
de en büyük alıcısının Almanya olması, bu 
iki ülkenin kendi aralarındaki ticaretin ve 
buna bağlı taşımacılığın önemini artırıyor. 

Yüzde 4 artış gösteren sefer sayıları-
na bakıldığında, artışın özellikle Irak ta-
şımalarından geldiğini görüyoruz. Toplamı 
bu kadar etkilemese de batıda yüzde 22 
İspanya, yüzde 14 Romanya taşımaları, 
doğuda yüzde 32 Özbekistan, yüzde 18 
Azerbaycan taşımaları artışı da elbette 
bu sonuca olumlu katkı yapmış bulunu-
yor. Fransa ve Polonya küçük düşüşler 
sergilese de bunun; Belçika, Hollanda ve 

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

yeniden hareketlenen Rusya, kendi içinde 
ayrıca bakılması gereken İspanya taşıma-
larındaki istikrarlı artışla karşılık bulması, 
teselli edici bir durum. Ayrıca, UND tara-
fından Avrupa’da sürdürülen Türk taşıma-
cılarının maliyetlerini artıran en önemli 
unsurlardan biri olan taşıma kotalarının 
kaldırılması mücadelesi, şüphesiz ki bu 
sayılara olumlu yansıyacaktır. Sayılar ka-
dar verimliliğe de katkısı büyük olacak-
tır. Macaristan’da sonuç alınmış olması, 
Avusturya konusunda da ümitleri artır-
maktadır. UTİKAD tarafından mücadelesi 
verilerek üzerinde uzlaşmaya varılan ordi-
no ücretleri meselesi de lojistikçiler adına 
olumlu bir sonuçtur. 

Suriye, Türkmenistan, Gürcistan, Nah-
civan gibi pazarlara yönelik taşımalar-
daki düşüşlerin ise ortalamayı olumsuz 
etkilemekten ayrı bir anlamı var. Çünkü 
bu tür pazarların taşımacıları da ağırlıklı 
olarak sadece bu pazarlara çalışan fir-
malardan oluşmaktadır. Düşüşlerin etkisi 
de bazen hayati önem taşıyabilmektedir.  
Dolayısıyla bu pazarlara yönelik özel ted-
birlerin alınmasını beklemek bölge nakli-
yecilerinin hakkıdır. 

Taşımacılık ve lojistiğin uluslararası 
kısmında bunlar yaşanırken içeride de hem 
süregiden hem de yenileri açıklanan büyük 
ölçekli yatırım projeleri, özellikle ticari 
araçlar ve iş makineleri açısından olumlu 
beklentileri artırıyor. Yanı sıra bu işlerin 
de kendine özgü bir lojistik iş potansiyeli 
doğurduğunu gözardı etmemek gerekiyor. 
Devasa alt yapı yatırımlarında neredeyse 
dağlar, denizler yer değiştiriyor. Projelerin 
kendi iş kapasitesi kadar, lojistik iş po-
tansiyeline yönelik çarpan etkisi de büyük 
olmaktadır. Hal böyle olunca, 2018 yılında 
taşımacılık lojistik ve ticari araç endüst-
risindeki büyüme beklentileri olağan bir 
beklenti durumunu alıyor.

Artış Var 
Seneye de Olacak

Lojistik Sektörü 
Mersin’de 
Bir Araya Geldi

BAKIŞ



PAZARDAKİ İLK 8 İLERİ  
OTOMATİK VİTES SEÇENEĞİ 
en iyi konfor ve güvenlik için

ÜSTÜN YAKIT EKONOMİSİ 
ECO VE POWER 

modları sayesinde

SINIFININ EN İYİ  
PERFORMANSI 

205 BG en yüksek güç 
ve 205Nm tork ile 

%10 DAHA DÜŞÜK BAKIM  
VE ONARIM MALİYETİ  

güvenilirliği ve sağlamlığı  
sayesinde

SINIFINDA TEK 8 İLERİ TAM OTOMATİK VİTES

MÜKEMMEL SÜRÜŞ KEYFİ

ARACINIZA ÖZEL TASARLANMIŞ HİZMET
YENİ IVECO UYGULAMASI BURADA!
KULLANIŞLI. KOLAY. ÜCRETSIZ.



LOJİSTİK

OCAK 2018

Nihai karar Ekim ayında 
açıklanacak

Avusturya, uyguladığı ko-
tanın malların serbest dola-
şımına zarar veriyor olsa da 
bu meselenin hizmetlerin 
serbest dolaşımı kapsamında 
çözülmesi gerektiğini savuna-
rak Türkiye ile AB arasında 
hizmetlerin serbest dolaşımı 
başlığının henüz müzakere 
edilmediğini, Türk araçlarına 
mahkeme kararı ile böyle bir 
kolaylık sağlanmasının baş-
latılacak hizmetlerin serbest 
dolaşımı müzakerelerine za-
rar vereceğini iddia etti. Dava 
ile ilgili mütalaa hakimi 26 
Nisan’da raporunu hazırlaya-
cak ve büyük oranda bu rapo-
ra dayanarak karar verilecek. 
Kararın Ekim 2018 tarihinde 
çıkması bekleniyor. 

UND İcra Kurulu Baş-

malarda “Yük Teslim Talimat 
Formu” için aşırı ücret talep 
edildiği, bu durumun da dış ti-
caret firmalarımızın mağduri-
yetine sebep olduğu gündeme 
gelmiştir. Bu kapsamda Yük 
Teslim Talimat Formu’nun 
aynı esaslar çerçevesinde kon-
şimento başına 150 TL tavan 
ücret bazında ve tavan üc-
retler her takvim yılı başında 
bir önceki yılın tüketici fiyat 
endeksi (TÜFE) oranında ar-
tacak şekilde uygulanacaktır” 
ifadeleri yer aldı.

Ordinoya getirilen tavan 
fiyat uygulamasıyla ilgili 
açıklama yapan Uluslara-
rası Taşımacılık ve Lojistik 
Hizmet Üretenleri Derneği 
(UTİKAD) Başkanı Emre 
Eldener, “UTİKAD olarak 
konunun gündeme geldiği 
günden bu yana ‘ordino’ veya 
‘yük teslim formu’nun güm-
rük mevzuatı ve süreçleriyle 

TÜRKIYE, Avusturya’nın 
yıllık 160 bin sefer geçiş 
ihtiyacına rağmen Türk 
TIR’larına tanıdığı 21 bin 
adetlik transit geçiş kota-
sı nedeniyle, bu ülke üze-
rinden Avrupa’ya yapılan 
Türk ihraç ürünlerinin 
günlerce bekletildiğini ve 
ilave 500 Avro ek maliyete 
neden olduğunu kaydetti. 
Avrupa Adalet Divanı’nın 
Macaristan’ın Türk araçla-
rından geçiş ücreti alınama-
yacağı yönündeki kararı da 
hatırlatılarak Avusturya’nın 
bu ayrımcılığa son vermesi 
gerektiği iletildi. 

Türk TIR’ları ile taşınan 
ticaret ürünlerinin kendi 
ülkesinden transit geçişi-
ne engel olan Avusturya’ya 
açılan dava Avrupa Adalet 
Divanı’nda görüldü. Davaya 
destek olmak için Ekonomi 
Bakanlığı, Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakan-
lığı, AB Bakanlığı, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı, Brük-
sel AB Daimi Temsilciliği, 
TOBB (Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği) ve İKV’den 
(İktisadi Kalkınma Vakfı) 
üst düzey temsilciler katıldı. 
Türkiye tarafı, uygulanan 

LOJISTIKÇI ile ithalatçı 
arasında haftalardır süren ‘or-
dino’ tartışmalarına bakanlık 
son noktayı koydu. Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı Deniz Ticareti 
Genel Müdürlüğü tarafından 
3 Ocak 2018 tarihinde yayın-
lanan genelgeyle, eski mevzu-
attaki ifadesiyle ordino, uzun 
süredir kullanılan tanımıyla 
yük teslim talimat formu  için 
bir tavan ücret uygulaması ge-
tirildi. Bakanlık bu belge için  
tavan fiyatı 150 TL olarak 
belirledi. Tavan fiyat uygula-
ması sadece deniz taşımacılığı 
için geçerli olacak. 

Taşımacı ile alıcı arasın-
daki yüklemeye ilişkin ticari 
ilişkinin sona erdiğini, taşı-
macının o yükle ilgili tüm 
sorumluklarından feragat et-

kota nedeniyle taşımala-
ra araç başına 500 Euro ek 
maliyet yüklendiği bunun 
da aslında Türk ihraç ürün-
lerine uygulanan bir kota 
olduğunu söyledi. Gümrük 
Birliği Anlaşması’nın “Mal-
ların Serbest Dolaşımını 
Engelleyen Her Türlü Uy-
gulama Eş Etkili Tedbirdir” 
kararını hatırlatan Türkiye, 
Avusturya’nın bu tutumu-
nun ticarete zarar verdiğini 
söyledi. Macaristan’a karşı 
açılan ve 17 Ekim 2017’de 
Avrupa Adalet Divanı’nın 
“Türk Araçlarından Geçiş 
Ücreti Alınamaz” kararı 
anımsatılarak “Avrupa’nın 
en üst mahkemesi tarafından 
malların serbest dolaşımına 
hiçbir engel, kota ve tedbir 
konulamayacağı açıkça ilan 
edilmiştir” denildi. 

tiğini gösteren bir evrak olan 
ordino, geçici depolama mer-
kezlerine ibraz edilerek malın 
alınmasını sağlıyor. İhracatçı 
ordinonun kalkmasını ister-
ken lojistikçiler ise bu evra-
kın sektör açısından önemli 
olduğunu ve kalkmaması ge-
rektiğini savunuyordu. Konu 
özellikle son haftalarda büyük 
bir tartışmaya neden olmuştu. 
Ordino konusunda devreye 
giren bakanlık, yayınladığı bu 
genelgede “Son zamanlarda 
yaşanan bazı münferit uygula-

Davanın bu temelle açıldığını 
ve yılsonunda Avusturya’nın 
bu haksız uygulamasına son 
verileceğini bekledikleri-
ni aktaran Şener, “Avrupa 
Komisyonu’nun hazırladığı 
rapora göre kotalar nedeniy-
le her yıl 3,5 milyar dolarlık 
ihracat yapılamıyor. Bunun 
1,9 milyar doları Avrupa’nın 
yaptığı ihracat, 1,6 milyar 
doları da Türkiye tarafından 
yapılan ihracat. Aslında ko-
talar nedeniyle Avrupa ken-
disini cezalandırmaktadır. 
Ticaretin önündeki her türlü 
engelin kaldırılması yönünde 

“Serbest rekabet ortamı 
oluşursa tavan fiyat 

uygulaması kalkabilir”
UTİKAD Yönetim Ku-

rulu Başkanı Emre Eldener 
bahse konu Dünya Bankası 
raporunun sonuçlarının, ilgi-
li anket senaryolarına hakim 
olmayan ve piyasa gerçekleri-
ni bilmeyen birkaç firmanın 
yanıtlaması nedeniyle yanlış 
çıktığını belirterek, rapordaki 
ücretlerin gerçeklerle bağdaş-
madığını Sayın Başbakan Yar-
dımcısına aktardı. Eldener, 
“Özellikle eksik ve art niyetli 
bilgilerle yanlış yönlendirilen 
bazı oda ve birliklerle sivil 
toplum kuruluşları, konuyu 
sadece taşımacılıkta alınan 
ordino bedeline indirgemişti. 
Gümrük kanununda yer al-
madığı için hukuksuz olduğu 
iddia edilen ordino belgesinin 
işlevini, hukuki dayanaklarını 
ve uluslararası önemini Baş-
bakan Yardımcımıza detaylı 
olarak aktardık. İthalat sü-
recini adım adım izah ettik, 
süreçte tıkanan noktaları, 
maliyeti arttıran ve özellikle 
kamudan kaynaklanan unsur-
ları ifade ettik” dedi. 

Başbakan Yardımcısı Re-

atılan adımlar dikkate alındı-
ğında Avusturya’nın bu tutu-
munu uzun süre devam ettir-
mesi zaten mümkün değildir” 
diye konuştu. 
“Hakimlerin hukuki karar 

vereceğine inanıyoruz”
Şener davanın nasıl sonuç-

lanacağı ile ilgili de; “AB Ko-
misyonu tarafından mahke-
meye gönderilen avukatların, 
‘Avusturya’daki kota uygula-
ması, her ne kadar malların 
serbest dolaşımını kısıtlıyor 
olsa da mahkemenin Maca-
ristan davasında olduğu gibi 
karar vermemesinin ve konu-
nun Türkiye ile AB arasında 
yapılacak hizmetlerin serbest 
dolaşımı müzakerelerinde çö-
zülmesi gerektiğine’ özellikle 
vurgu yapması dava üzerine 
siyasi bir gölge düşürme riski-
ni getirmiştir. Biz baştan beri 
Lüksemburg’da hakimler var 
diyorduk. Hakimlerin huku-
ki mi yoksa siyasi saiklerle mi 
karar vereceğini merakla bek-
liyor olacağız” dedi. 

cep Akdağ’ın ordino belgesi-
nin ne olduğunu, işlevini ve 
gerekliliğini gayet iyi anla-
dığının altını çizen Eldener, 
“Akdağ maliyetlerin indiril-
mesi çalışmalarına bir yerden 
başlamak gerektiğini, bu ne-
denle ordino belgesi için bir 
tavan ücreti getirildiğini be-
lirtti. Ancak serbest rekabet 
ortamının tam olarak oluştu-
ğuna inanılırsa ordino tavan 
ücretinin kaldırılabileceğini 
de söyledi” diye konuştu.

Eldener, özellikle geçen 
haftalarda taslağı yayınlanan 
Taşıma İşleri Organizatör-
leri Yönetmeliği ile zaten 
ciddi bir rekabet ortamında 
faaliyetlerini sürdüren taşıma 
işleri organizatörlerine yöne-
lik olarak yeniden yüksek bir 
belge ücreti çıkartılmasının 
planlandığını aktardıklarını 
belirterek, devletten zaten 
kanunlar gereği ticari faali-
yetlerini yasal bir çerçeve-
de ve kayıt altında yürüten, 
mevcut piyasa rekabetinden 
dolayı karlılık oranları çok 
düşmüş olan taşıma işleri or-
ganizatörlerine yeni bir mali 
yük getirilmemesini istedik-
lerini belirtti.

kanı Fatih Şener dava son-
rası yaptığı açıklamada, el-
lerinde Macaristan’a karşı 
Avrupa Adalet Divanı’nın 
verdiği bir karar bulundu-
ğunu belirterek, “Avrupa 
Adalet Divanı aynı şekilde 
Türk tezleri doğrultusunda 
karar verecektir, aksi takdirde 
kendisiyle çelişmiş olacaktır” 
dedi. Avrupa yönlü taşıma-
larda Avusturya’nın kilit bir 
ülke konumunda olduğu-
nu hatırlatan Şener, “Türk 
araçları için Avusturya 21 bin  
adet geçiş kotası koyuyor. 
Biz sadece Almanya’ya 160 
bin sefer gerçekleştiriyoruz. 
Ortada çok büyük haksızlık 
ve engel olduğu ortada. Her 
TIR’ın 20 ton yük taşıdığı 
hesap edildiğinde Avusturya 
aslında ‘benim ülkemden 420 
bin ton ihraç yükü geçebilir’ 
demektedir. O halde Güm-
rük Birliği’nin miktar kısıt-
laması yapılamaz kararının 
nasıl değerlendireceğiz” dedi. 

ilgili olmadığını, uluslararası 
taşımacılık işinin sonlanma-
sıyla ilgili bir belge olduğu-
nu vurguladık . Bu belgenin 
sadece Türkiye’de değil tüm 
dünyada da var olduğunu ve 
kullanılmakta olduğunu ör-
nekleriyle gösterdik. Ordino 
belgesinin sadece Gümrük 
Kanunu’nda yer almamasın-
dan yola çıkarak hukuksuz 
bir belge sayılamayacağını 
ve hem bu belgenin hem de 
bu belge için alınan hizmet 
bedelinin hukuki olduğu-
nu belirttik. Eksik ve yanlış 
bilgilendirmelerle art niyetli 
söylemlerin kamuoyunu, bazı 
sivil toplum kuruluşlarını ve 
kamu idarelerini yanlış yön-
lendirdiğini vurguladık. Ve 
haklı çıktık! Ordino vardır ve 
yasaldır” dedi.

UTIKAD, Başbakan 
Yardımcısı Recep Akdağ ile 

görüştü
Uluslararası Taşımacılık ve 

Lojistik Hizmet Üretenleri 
Derneği UTİKAD, Türk lo-
jistik sektörünün sorunlarını, 
çözüm önerilerini ve yatırım 
ortamını iyileştirmeye yönelik 
görüşlerini Başbakan Yardım-
cısı Recep Akdağ’a aktardı. 

Türk Taşımacısının Macaristan
Zaferinden Sonra Gözler Avusturya’da

Ordinoda Tavan Fiyat 150 TL Olarak Belirlendi

6

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND ) ve Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) öncülüğünde İstanbul 
Lojistik tarafından Avusturya’ya karşı açılan 
“Taşıma Kotalarının Kaldırılması” konusundaki 
dava Avrupa Adalet Divanı’nda görüldü.

Haftalardır süren ‘ordino’ tartışmasına 
bakanlık son noktayı koydu. Yeni bir genelge 
yayınlandı, ordinoda tavan fiyat 150 TL olarak 
belirlendi. Öte yandan hükümet, ‘Serbest 
rekabet ortamının oluştuğuna inanırsak tavan 
fiyatı kaldırırız’ sözü verdi.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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DÜNYADA 7 trilyon dolarlık 
bir hacme ulaşan lojistik sektö-
rü, Türkiye’de ise 150 milyar 
TL’lik bir büyüklüğe yaklaştı. 
Sektör, 2017 yılını yüzde 6 
civarında büyümeyle kapattı. 
2017’de sektörde önemli geliş-
melerden biri Türkiye Lojistik 
Master Planı’na yönelik yü-
rütülen çalışmalar oldu. 2017 
yılının Temmuz ayında düzen-
lenen Türkiye Lojistik Master 
Planı Birinci Çalıştayı ile bu 
hedefe yönelik daha somut 
adımlar atıldı.

2017 yılını yaklaşık yüzde 
6’lık bir büyümeyle kapatma-
ya hazırlanan Türkiye’deki 
lojistikçiler, 2018 yılında bu 
büyümeyi daha da yukarılara 
taşımayı hedefliyorlar. Ger-
çekleşmesi beklenen altyapı 
çalışmaları ve dijitalleşmeye 
yönelik yatırımlar ise bu bü-
yümedeki en önemli itici güç 
olacak gibi gözüküyor.

Son iki yıldır mevcut kon-
jonktürden etkilenen lojistik 
sektörü büyüme anlamında ge-
rekli adımları atamasa da, 2017 
yılında toparlanmaya başladı. 

Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği (UND), 2017 yılına 
ilişkin olarak hazırlanan verile-
re gör; Türkiye üzerinden yapı-
lan transit taşımalarda Türk a-
raçları 2016 yılında 48 bin adet 
iken 2017 yılında 56 bin adet 
transit taşıma gerçekleştirdi. 
Transit çıkışlarda yoğunlukla 
Irak ve İran’a, ardından Gür-

cistan ve Azerbaycan’a taşıma 
gerçekleştiriliyor.

2017 yılında 
35 bin adet 

transit taşıma yapıldı
İran plakalı araçlar 

Türkiye’den aylık 3 bin adet 
transit taşıma gerçekleştirdi-
ler ve 2017 yılında 35 bin adet 
transit taşıma yapıldı. Önceki 
yıla göre yüzde 6 artış sağlan-
dı. Romanya, Gürcistan ve 
Azerbaycan araçlarının transit 
geçişlerinde düşüş yaşandı. En 
yoğun artış sağlayan ülkeler 
arasında Almanya ve Ukrayna 
ve Lübnan dikkat çekmek-
tedir, Ukrayna taşıtları 2016 
yılında 724 adet transit taşı-
ma yapmış iken 2017 yılında 
1089 adet transit taşıma ile 
yüzde 50 artış sağladı. Alman-
ya taşıtları da yüzde 20 artış ile 
bin 639 adet ile 2017 yılında 
Türkiye üzerinden transit ta-
şıma gerçekleştirildi.

Türkiye’ye Boş Giriş yapan 
araçlar incelendiğinde Türk 
araçları 900 bin adet sefer ken-
di ülkesine boş dönüş gerçek-
leştirdi. Bu sayı ihracat sayısı 
ile doğru orantılı olarak artış 
gösterdi. Boş araç girişi sayı-
sının fazla olması, Türk araç-
larının yurt dışından ithalat 
yönünde yük bulamaması veya 
Türkiye’nin transit güzergâh 
olarak kullanılamaması anla-
mına geliyor. Yabancı araçlar 
Türkiye’ye ise 2017 yılında 
125 bin adet boş giriş yaptılar. 

Türkiye’ye boş girip yük alan 
ülkelerin başında 25 bin adet 
ile Gürcistan, 18 bin 500 adet 
ile KKTC ve 18 bin adet ile 
Bulgaristan geliyor. 

Türkiye’ye ayda 10 bin 500 
adet yabancı araç boş giriş ya-
pıyor. Aylık ortalamada: 2 bin 
adet Gürcistan,  bin 500 adet 
KKTC,  bin 500 adet Bulga-
ristan, 800 adet Makedonya, 
700 adet Romanya, 500 adet 
Ukrayna, 450 adet Moldo-
va ülkeleri başta olmak üzere 
boş giriş yapılıyor. İran plakalı 
araçlar geçen yıl ortalama 550 
adet boş giriş yaparken, bu 
oran aylık 55 adet boş girişe 
kadar düştü.

2016 yılında 1 milyon 205 
bin 577 adet olan ihracat taşı-
maları 2017 yılında 1 milyon 
250 bin 067 adet ile yüzde 4 
büyüdü. Bölgesel olarak ba-
kıldığında ise; Yıllık yüzde 5 
büyüme ile en ciddi artışının 
olduğu bölge Ortadoğu olmaya 
devam etti. Ortadoğu ülkele-
rinde Körfez ülkelerinde ciddi 
düşüşler yaşansa da Irak, İran 
ve Ürdün’e yapılan taşımaların 
artmasıyla Ortadoğu en önem-
li bölge olmaya devam etti.

Avrupa’ya yapılan ihracat 
taşımalarında ise artış eğilimi 
Ortadoğu’da olduğu gibi yüzde 
5 artış gösterdi. Doğu Avrupa’ya 
olan taşımalar daha istikrarlı 
görünüyor ve Slovenya’da yüz-
de 117, Macaristan’da yüzde 
16, Sırbistan’da yüzde 16 artış-
lar yaşandı. 

BDT ve Orta Asya ülke-
lerine bakıldığında; Geçen 
yıl Rusya krizinin yarattığı 
etkinin ilişkiler normale dön-
dükten sonra BDT bölgesin-
de olumlu bir etki yaratmış 
olmasına rağmen Nahcivan 
taşımalarında yaşanan yüzde 
29 düşüş ve Gürcistan taşıma-
larında yaşanan yüzde 7 düşüş 

genel olarak BDT bölgesinde 
yüzde 3 düşüş olduğunu gös-
teriyor. Gürcistan ve Azerbay-
can-Nahcivan taşımalarında 
Yabancı araçların payları art-
tı. Türki Cumhuriyetlere ise 
yüzde 20’nin üzerinde artış ve 
Rusya’ya olan taşımaları gün 
geçtikçe daha istikrarlı bir sey-
re geçildi görüldü. İhracat Ta-
şıma pazarı 2017 yılında yüzde 
79 Türk, yüzde 21 Yabancı 
oranında devam etti. Yaban-
cı araçlar toplamda yüzde 7, 
Türkler ise yüzde 4 artış sağla-
dı. Genel toplamda ise yüzde 4 
artış yaşandı.

Türk araçları
453 bin 678 adet ithalat 
taşıması gerçekleştirdi

İthalat taşımalarında 2017 
yılında Türk araçları yüzde 
23 artış ile 453 bin 678 adet 
ithalat taşıması gerçekleştir-
di. İthalat pazarında yüzde 66 
Türk, yüzde 34 Yabancı payı 
ile taşımaların gerçekleştirildi. 
Yabancı araçlar arasında en 
yüksek paya sahip olan ülkeler 
Bulgaristan, İran ve Romanya. 
Avrupa ülkelerinden yapılan 
ithalat taşımalarında yüzde 6 
artış, BDT ve Orta Asya ülke-

lerinden yüzde 10 artış, Or-
tadoğu ülkelerinden ise 2017 
yılında her ay gittikçe artan it-
halat taşıma eğilimi yılsonunda 
yüzde 153 artış ile rekor bir se-
viyede tamamlandı. Bu bölge-
den yapılan ithalatta en büyük 
pay yüzde 252 artış ile Irak’ın 
oldu. Irak’tan 2016 yılında 25 
bin olan ithalat taşımaları 2017 
yılında 88 bin adet taşımaya 
yükseldi. TUİK verilerine gö-
re ithalat değerlerindeki artış 
da taşımacılık oranıyla paralel 
artışların olduğunun kanıtıdır.

Türk araçlarının en yoğun 
yükleme yaptığı ülkelere ba-
kıldığında Almanya ve Irak’ın 
ardından İtalya, Fransa ve Yu-
nanistan, Ukrayna gibi liman 
ülkelerden ithalat taşıma sayı-
larımızın ciddi oranlarda arttı-
ğı görüldü.

2017 yılını yaklaşık yüzde 
6’lık bir büyüme ile kapatan 
lojistikçiler, 2018 yılında da bu 
grafiği devam ettirmek istiyor. 
Sektörün bu yıl başarılarıyla 
dikkat çeken oyuncuları Mars, 
Arkas, Alışan, Reysaş’ın  genel 
sektör değerlendirmelerini ve 
yeni dönem projeksiyonlarını 
sizler için öğrendik.

2017’de Yüzde 6 Büyüyen 
Lojistik Sektörü 2018’de 
Büyümeyi Daha da Yukarı 
Taşımayı Hedefliyor 

Yaklaşık 150 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan lojistik sektörü
2017 yılını yüzde 6 büyümeyle tamamladı. 2018 yılında çeşitli 
altyapı yatırımlarının tamamlanması ve işlerlik kazanması sektörün 
gündemindeki önemli konular arasında yer alıyor.

Mars Logistics Genel Müdürü Ali Tulgar
2017 yılının özellikle bir 
önceki yıldan sonra hızlı bir 
toparlanma sürecine girerek, 
iyi geçtiğini ifade edebiliriz. 
Lojistik sektörü ile ihracat 
arasında doğudan bir bağ bu-
lunuyor. Bu yıl Türkiye ihra-
catının beklenilen seviyeden 
yüksek gelmesi gerek ülke 
ekonomimize gerek sektörü-
müze önemli katkılar sağladı. 
Lojistik sektörü, 2017 yılını 
yüzde 5 oranında bir büyük-
lükle tamamladı.

Sektörün yanı sıra Mars 
Logistics olarak, rakamlar he-
nüz tam netleşmese de 2017 
yılını hedefimize ulaşarak 
yaklaşık 1 milyar 87 milyon 

TL ciro ile kapatacağımızı 
düşünüyoruz. 

Firma olarak 2018 yılında 
Avro bazında yüzde 10 büyü-
me hedefimiz var. Bu hedefe 
ulaşmamızı kolaylaştıracak 
faaliyetlerimiz devam edecek. 
2018 yılına Anadolu yaka-
sındaki dördüncü depomuzu 
faaliyete geçirerek başladık. 
27 bin metrekarelik bir alana 
sahip depomuz hedeflerimize 
ulaşmamıza katkı sağlayacak.  

2018 yılında filomuza yatı-
rım yapmayı sürdüreceğiz. Bu 
dönemde filomuza 20 milyon 
Avro’luk bir yatırım yapmayı 
planlıyoruz. Diğer yandan 
2017’de gündemimizde olan, 

30 Milyon Avro yatırımla 
hayata geçirdiğimiz Hadım-
köy’deki 70 bin metrekarelik 
yeni lojistik merkezimiz 2018 
yılında devreye girecek. 

Türk lojistik sektörü ge-
lişimini sürdürüyor. 2018 
yılında ve ilerleyen yıllarda 
özellikle İstanbul Yeni Ha-
valimanı, Bakü-Tiflis-Kars 
hattının açılması ile liman ya-
tırımları ile demiryollarının 
serbestleştirilmesi gibi geliş-
melerle sektörü etkileyecek.  

Türkiye coğrafi ve stratejik 
konumuyla dünya üzerinde 
kilit bir noktada yer alıyor. 
Sektörümüz açısından bu 
önemli bir avantaj. Bu ko-

numumuzu değerlendirerek 
küresel pazardaki yerimizi 
sağlamlaştırarak gerek pazar 
büyüklüğümüzü gerekse is-
tihdam alanımızı artırabiliriz. 
Diğer yandan Avro / Dolar 
paritesindeki anı değişimler, 
ülke ekonomimiz ve sektörü-
müz için risk oluşturuyor.

TÜRKİYE
YABANCI
	 GÜRCİSTAN
	 KKTC
	 BULGARİSTAN
	 ROMANYA
	 MAKEDONYA
	 IRAK
	 UKRAYNA
	 MOLDOVA
	 AZERBAYCAN
	 SIRBİSTAN
	 RUSYA
	 ARNAVUTLUK
	 LETONYA
	 YUNANİSTAN
	 POLONYA
	 DİĞER	ÜLKELER
GENEL TOPLAM

TÜRKİYE’YE BOŞ GİRİŞ YAPAN ARAÇLAR

PayDeğişim2012

871.078
149.543

16.668
11.705

20.629
7.425
7.356

23.107
6.068

10.547
442

1.231
4.598

362
348
855
847

37.355
1.020.621

2013

914.232
137.519

19.707
11.333
17.961
7.858
6.955
19.518
6.287
8.795
1.327
1.034
4.876

446
355
601
758

29.708
1.051.751

2014

932.356
151.082

25.558
13.492
19.587
10.961
9.527

13.250
6.582
8.311

3.904
2.482
4.795

818
584
850

1.382
28.999

1.083.438

2015

899.046
136.198
24.788
14.162
18.642
8.743
8.755
8.142

4.680
4.906
4.881
2.903
4.099
1.010

930
1.180
1.274

27.103
1.035.244

2016

873.613
129.287
23.474
14.990
18.419
9.108
9.315

5.440
6.636
6.461
3.536
3.528
1.194
1.547
1.535
1.327
1.224

21.553
1.002.900

2017

904.929
125.093

25.473
18.760
17.778
9.983
9.803
7.269
6.175

5.464
3.797
3.506
2.326
2.121
1.368
1.367
1.344
8.599

1.030.022

88%
12%
20%
15%
14%
8%
8%
6%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
7%

4%
-3%
9%

25%
-3%
10%

5%
34%
-7%

-15%
7%

-1%
95%
37%
-11%

3%
10%

-60%
3%

Haberin devamı 8’inci sayfada

Birinci sayfadaki haberin devamı
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araçla üç farklı taşıma yapa-
biliyoruz ki bu, üretici firma 
ile geliştirdiğimiz çok değerli 
bir proje oldu.  Bu çeşitlilikle 
filo gücümüz bize farklı sek-
törlere hizmet verme ve çeşitli 
ihtiyaçlara yönelik taşımalar 
yapma olanağı sağlıyor. Ayıca 
Ukrayna’da 20 çekici ve 30 
dorse yatırımı yaparak; Türki-
ye-Ukrayna hattındaki müşte-
rilerin hizmetine sunduk. 

Lojistik zincirini tamam-
lamak anlamında depolama 
ve dağıtıma da çok önem ve-
riyoruz. Bu nedenle ekipman 
yatırımlarımızın yanında de-
po yatırımlarımıza da devam 
ettik. Açık ve kapalı depo 
hizmetleri yanında antrepo 
hizmeti de sunuyoruz. Bu 
yıl Mersin/Yenice, Denizli/
Kaklık, İzmir/Aliağa ve İzmit 
Körfez olmak üzere açtığımız 
4 yeni depo ile toplamda 11 
şehirde 15 terminal sayısına 
ulaştık. Bugün  413 bin met-
rekare açık ve 12 bin metre-
kare kapalı konteyner depo-
lama alanımız mevcut.  

Hızlı bir şekilde geliştir-
mekte olduğumuz nakli-
ye iş geliştirme birimimiz 
Türkiye’nin 81 iline dağıtım 
yapıyor.  Petrol Ofisi, Yurt-
bay Seramik, Pınar Su ve Sa-

“Endüstri 5,0”a giden 
yolda, Ar-Ge ve inovasyon 
kavramlarını tüm şirket ça-
lışanlarına benimsetmek 
arzusundayız. Bu bağlamda 
“İnovasyon Geleceğe Taşır!” 
mottosu ile yola çıkarak “Ar-
Ge Merkezi” kurmaya karar 
verdik ve bu yolda gerekli a-
dımları hızla atmaya başladık.

Sektöre yön verme hedefi 
ve iddiası ile hayata geçirdi-
ğimiz “Yön Ar-Ge Merkezi”, 
başarılı bir kültürel dönü-
şüm noktasında ar-ge mer-
kezinin en önemli ihtiyacı 
olan üst yönetim iradesine 
kuvvetli şekilde sahip olma-
sıyla dikkat çekiyor. Ar-Ge 
merkezimiz bünyesinde ger-
çekleştireceğimiz bu projeler 
ile sektöre yön vererek, sek-
törün kaynak ve süreçlerini 
optimize etmesini ve küresel 
çapta sürdürülebilirliğini sağ-
lamasını hedefliyoruz. 

Lojistik sektörünün 
Türkiye’de son yıllarda hızlı 
bir biçimde gelişme göster-
diği görülüyor. Türkiye’nin 
jeopolitik konumu ve mev-
kii olarak kilit noktada bu-
lunması, karayollarının sü-
rekli iyileştirme çabalarına 
tabi tutulması taşımacılığın 

2017 ile birlikte küresel ticaret 
hızla canlandı. Henüz rakam-
lar açıklanmadı ancak dün-
ya ticaret hacminin 2017’de 
yüzde 4’ün üzerinde artması 
bekleniyor.  2018’de yüzde ise 
3,9 artacağı tahmin ediliyor. 
Türkiye’ye baktığımızda ihra-
cat yüzde 10,22 arttı ve 2018 
için 169 milyar dolarlık bir he-
def mevcut.  Sanayi tarafında 
yine güzel bir tablo var, üretim-
de artış görüyoruz. Buradaki 
hedef de 2017 -2020 arası yüz-
de 5,5 büyüme. Ticaretteki bu 
olumlu gelişemelerin lojistik 
sektörüne de olumlu yansıya-
cağını düşünüyoruz. Biz de  bu 
artışa hem destek vermek hem 
de pay almak için hizmetleri-
mizi çeşitlendirerek büyümeye 
devam etmeyi hedefliyoruz. 

Arkas Lojistik olarak 
Türkiye’de ve faaliyet göster-
diğimiz diğer ülkelerde hiz-

2017 yılında sektörün son 
derece hızlı ilerlediğini söy-
leyebiliriz. Bu durumun 
2018’de de aynı oranda de-
vam edeceğini öngörüyoruz. 
Ancak sektörün bazı eksik-
likleri olduğu da bir gerçek… 
Örneğin lojistik hizmeti ve-
ren taşıtların çoğunluğunun 
kamyon tipinde araçlar olma-
sı buna nazaran TIR oranının 
düşük olması, teknolojik alt 
yapıdaki eksiklikler, özellikle 
depo yatırımlarının halen bir 
takım uluslararası normlar 
için “mutlak şart” olan kalite 
standartlarından uzak olması 
gibi sorunlar var.

2017’de tehlikeli madde 
lojistiği ile ilgili bilgi, tec-
rübe ve kapasite anlamında 
Türkiye’nin lider firmala-
rından biri olarak çalışmala-
rımıza ara vermeden devam 
ettik ve uluslararası taşıma-
cılık, yurt içi dağıtım, depo 
antrepo operasyonları, likit 
ve enerji lojistiği, intermo-
dal taşımacılık operasyon-
ları ile bunlara bağlı katma 
değerli hizmetler üreterek 
entegre lojistik hizmetleri a-
lanında saygın konumumu-
zu koruduk. Son dönemde 
sürekli hale gelen büyüme 

met çeşitliliği yaratarak ve ye-
ni projeler geliştirerek 2017 
yılını da büyüme ile kapattık; 
dolar bazında yüzde 15 büyü-
me gerçekleştirdik.

Hizmet çeşitliliğini ve 
farklı sektörlere yönelik uz-
manlıklar geliştirmeyi önem-
sediğimizi her fırsatta dile 
getiriyoruz. Büyüme hedefle-
rimiz ve müşterilerimizin ta-
lepleri doğrultusunda yatı-
rımlarımıza devam ediyoruz. 
2017’de yurt içinde özellikle 
nakliye, yurtiçi dağıtım ve 
depolama konusuna ağırlık 
verdik. Son çeyrekte 5 mil-
yon Avro’luk çekici ve dorse 
yatırımı yaparak filomuzu 
büyüttük. Şu anda 520 çekici 
700’e yakın dorsemiz bulu-
nuyor. Yeni dorselerimizi tek 
ekipman ile çoklu taşıma tip-
lerine hitap edebilecek şekilde 
dizayn ettirdik böylece tek 

ivmesini 2017 yılında da 
tutturarak yılsonu hedefle-
rimize ulaştık. 

2017’de intermodal taşı-
macılık sistemini aktif olarak 
kullanmakla birlikte, müş-
terilerimize en hızlı ve en az 
maliyetli yollarla lojistik ser-
vis sağlayabilmek adına inter-
modal sistemimizi geliştirdik. 
Tercih ettiğimiz intermodal 
taşımacılık; zaman, verimli-
lik, düşük maliyet, emniyet, 
süreklilik, hava şartlarından 
etkilenmeme gibi pek çok artı 
özellik sunarken aynı zaman-
da çevre dostu yaklaşımıyla 
da tek modlu taşımacılık yön-
temlerinden ayrılıyor.

İç Anadolu Bölgesi bizler 
için çok önemli ve değerli bir 
potansiyel olmakla birlikte; 
bu bölgede konumlanış bir-
çok büyük ve modern sanayi 
kuruluşunun en yakın part-
neri olarak bulunmak ve lojis-
tik alanındaki birikimlerimiz 
ile bölge ekonomisine değer 
katmak arzusundayız. Bu an-
lamda önümüzdeki dönemde 
de çalışmalarımızı bu yönde 
sürdüreceğimizi belirtebiliriz. 
Açacağımız yeni tesisler için 
de hazırlıklarımız son hızla 
devam etmektedir.

milyon 525 bin Avro, İş maki-
neleri için de 500 bin Avro ol-
mak üzere toplamda 6 milyon 
Avro’nun üzerinde bir öngö-
rümüz var. Diğer yandan De-
miryolu Serbestleşmesi’nin 
ardından toplamda 24 milyon 
Avro tutarında 6 lokomotif 
yatırımı yapacağız.  

Konteyner taşımalarına 
ek olarak FTL (Full Truck 
Load) yani komple kamyon 
taşımaları yapıyoruz. FTL ile 
başlamış olduğumuz bu da-
ğıtım ağını daha da güçlen-
direrek orta vadede parsiyel 
dağıtımda da Türkiye’de en 
güçlü oyuncularından biri 
olmayı hedefliyoruz.  

Ayrıca devletin hava ter-
minallerine yaptığı yatırımlar 
paralelinde hava taşımacılığı-
nı geliştirmeyi hedefliyoruz.

Geçen yıl Bakü-Tiflis-
Kars Demiryolu Hattı da, 
sektörün uzun zamandır 
gündeminde olan, bizim de 

dartlarını yükseltmesi gerek-
mektedir. Bildiğiniz üzere 
ülkemizde ADR mevzuatı 
Ocak 2014 itibari ile yürür-
lüğe girdi. Biz firma olarak 
başta SQAS ve ADR olmak 
üzere tüm bu uluslararası 
standartlar ve yasal mevzu-
atlar düzeyinde süreçlerimizi 
yöneterek ve yatırımlarımızı 
da bu bazda planlayarak ve 
teknolojiye önem vererek 
uluslararası rekabette varlığı-
mızı sürdürüyoruz.

Lojistik sektörünün bü-
yüme potansiyelini kullan-
masını ve ulusal ve uluslara-
rası lojistik merkezi haline 
gelmesini destekleyici çalış-
malar 2017 yılında da arta-
rak devam etti. Bu bizim fır-
sat olarak gördüğümüz bir 
gelişmeydi. Lojistik sektö-
rünün istikrarlı büyümesini 
sürdürmesi bu yıl da beklen-
tiler arasındaydı. Sektörün 
sahip olduğu potansiyel, ya-
bancı sermayenin de lojistik 

çalışmalarına çok önceden 
başladığımız ve gündemin 
ilk sıralarına yerleşen bir ko-
nu oldu. Hattın açılmasının 
ardından Türkiye’den çıkan 
ilk trenin organizasyonunu  
Arkas Lojistik olarak biz üst-
lendik.  Bundan dolayı mutlu 
ve gururluyuz. Tren Yenice 
İstasyonu’ndan yola çıktı. So-
ya küspesi ve derz dolgu mal-
zemesi dolu konteynerler 15 
vagon ile Azerbaycan’a gitti. 
Bu bir başlangıç, bu koridor 
daha da gelişecek. Özellikle 
Orta Asya’dan tahıl ürünle-
rinin buraya akması buradan 
da hazır gıdaların ve inşaat 
malzemelerinin ihracatı anla-
mında çok önemli bir trafik, 
geri dönüş sağlayacak. Ayrıca 
Yenice istasyonu bizim için 
stratejik önemi olan bir istas-
yon. Arkas Holding’in Yenice 
İstasyonu’nun yanında 600 
dönüme yakın bir arsası var. 
Arkas Lojistik olarak bu ara-
zinin 20 dönümlük kısmında 
terminal hizmetleri vermeye 
daha önce başlamıştık. Şimdi 
de bu hizmetin ilk meyve-
lerini alıyoruz.  Bunun yanı 
sıra Azerbaycan ve Kazakis-
tan’daki ofislerimiz vasıtasıyla 
kaliteli buğday, petrol türevi 
gübre, bitümrin gibi ürünle-
rin BTK hattı ile taşınması 
için çalışmalar yapıyoruz.

sektörüne yatırım yapmak 
üzere Türkiye’ye girmesini 
sağlamaktadır. Yabancı ser-
maye girişinin 2018 ve ge-
lecek yıllarda devam edeceği 
beklenmektedir.

Lojistik sektöründe temel 
amaç; taşıma türleri arasında 
dengenin ve birbirini tamam-
layıcılığın sağlandığı, kombi-
ne taşımacılığın yaygınlaştığı, 
çağdaş teknoloji ve uluslara-
rası kurallarla uyumlu, çevre-
ye duyarlı, ekonomik, güvenli 
ve hızlı taşımacılığın yapıldı-
ğı bir ulaştırma altyapısının 
oluşturulmasıdır. 

Günümüzde artan riskler 
birbirleriyle bağlantılı olarak 
gerçekleşiyor. Sektöründe 
bir karmaşık yapıyı özenle 
incelediği takdirde; yere da-
ha sağlam basan, uzun vadeli 
stratejik planlar oluşturacağı-
nı belirtebiliriz. 

Aynı zamanda hepimizin 
bildiği üzere dünya inter-
model taşımacılığa döndü. 
İçinde bulunduğumuz çev-
reye karşı her birimizin bir 
sorumluluğumuz var. Do-
layısıyla daha çevreci mod-
larla, daha sürdürülebilir bir 
hizmet sağlama mecburi-
yetindeyiz. 2018 yılında ve 
gelecek yıllarda da bu gibi 
noktaların da lojistikte yeni 
trendler olarak ön plana çık-
tığını belirtebiliriz.

nica Boru’nun dağıtımlarını 
gerçekleştiriyoruz. 

2017 yılındaki taşıma ra-
kamlarımızı toparlayacak 
olursam,  karayolunda 320 
binden fazla konteyner, de-
nizyolunda 100 bin TEU 
üzerinde yük,  havayolunda 8 
bin ton ve demiryolunda ise 5 
bin tonun üzerinde yük taşı-
ması yaptık.

Devletin yeni havalimanı 
terminalleri ve demiryolları 
yatırımları bu yıl da devam 
edecek. Demiryolu özelleştir-
mesi bu sene işlerlik kazanacak. 
Maliyet çalışmaları önem kaza-
nacak ve üreticileri inovasyona 
zorlayacak. Şirketler süreçle-
rini yalınlaştırmaya ve etkin 
yönetime odaklanacak. Diğer 
yandan jeopolitik riskler, koru-
macılığın artırılmasına yönelik 
söylemlerin çoğalması gibi ko-
şullar yeni pazar arayışlarının 
devam edeceğini gösteriyor.  

Arkas Lojistik olarak 2018 
yılında özellikle yeni oluştur-
duğumuz hizmetlerin hacim-
lerinin artması ile birlikte do-
lar bazında 10-15 ve üzerinde 
büyüme ile devam edeceğiz. 

Yatırım planlarımız ara-
sında araç yenileme, araç ve 
iş makinesi alımları var. Bu 
kapsamda TIR alımları için 5 

gelişmesini ve uluslararası 
arenaya yayılmasını kolaylaş-
tırdı. Türkiye’de lojistik sek-
törünün son yıllarda gelişme-
si birçok kişinin bu sektörde 
istihdamını sağladı. Sürekli 
gelişen ve kendini yenileyen 
lojistik sektörü ciddi anlamda 
yetişmiş insan gücüne ihtiyaç 
duyulan bir pazar konumun-
da bulunuyor.

Sektörümüzün rekabet 
gücünü artırabilmesi için AB 
uyum yasaları çerçevesinde 
ve çok uluslu şirketlere hiz-
met verme perspektifinde 
süreçlerini yenileyerek stan-

Arkas Lojistik Genel Müdür Onur Göçmez

Alışan Lojistik Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Damla Alışan

8

7’nci sayfadaki haberin devamı
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Reysaş Lojistik İş Geliştirme Direktörü Ezgi Kılınçoğlu 
2017 yılı Reysaş Lojistik açısından 
çok iyi bir yıldı. İyi olmasının iki 
önemli nedeni var: Birincisi mevcut 
müşterilerimizle daha da büyüdük, 
ikincisi ise yeni iş ortaklarımızı hem 
depo hem de nakliye operasyonları-
mızla Reysaş dünyasına dahil ettik. 
Lojistiğin en önemli unsurlarından 
biri olan depo yatırımlarına Reysaş 
GYO şirketimizle devam ediyo-
ruz. Depolama kapasitemizi yüzde 
45 civarında artırdık. Yani toplam 
özmal depolama kapasitemizi 800 
bin metrekareden 1 milyon 200 bin 
metrekareye yükselttik. 

Son yıllarda uluslararası nakli-
ye, ithalat ve ihracat yüklemele-
rinde demiryoluna döndük. Şu an 
Avrupa’ya haftada 5 trenimiz çıkı-
yor. Her birinde yaklaşık 32 tane 
konteynerımız var. Demiryoluyla 
haftada 450 TIR’lık bir filo yöneti-
yoruz. Demiryolunun dakikliği ve 
belge gerektirmemesi, ve bundan 
daha önemlisi çevreci bir taşıma 
modeli olması cazibesini oldukça 
arttırıyor. Biz karayolu gibi standart 
konvansiyonel lojistiğin dışına çıka-
rak alternatif alanlarda büyümeyi 
tercih ediyoruz.

Geçen yıl 15 bin konteyner el-
leçledik. Vagon sayısında devlet-
ten sonra en büyük adetlerdeyiz. 
Yurtdışına çıkan en büyük Türk 
firmasıyız. 

Reysaş olarak ciromuzu 2023 yı-
lına kadar yüzde 50 artırmayı ve 1 
milyar dolar ciroya ulaşmayı hedef-
liyoruz. Reysaş’ın büyüme oranına 
cirosal bazda baktığımızda lojistik, 
depoculuk faaliyetlerinden daha 
geniş bir konumda. Bizim ciromu-
zun yüzde 50’si lojistikten, yüzde 
20-25’i depolamadan geliyor. Bir de 
taşıt muayene işlerimiz var. Oranın 
cirosu da toplam ciromuzun yüzde 
10’unu oluşturur. Geri kalan pay da 
demiryolunun diyebiliriz. 

2017’de taşımacılık ve lojistik fa-
aliyetlerimizde yüzde 30 büyüdük. 
2018 yılında da bir bu kadar daha 
büyümeyi hedefliyoruz. Depolama 
alanımızı 1 milyon 200 bin metre-
kareden 1.5 milyon metrekareye çı-
karıyoruz. Biz 2020 yılına kadar çok 
iyi büyüyeceğiz. 

5 yıllık vizyonumuz şöyle: Lojis-
tikte her zaman büyümeye açığız. 
Hedefimiz 1 milyar dolar ciroya 
ulaşmak. Müşterilerimiz büyüdü-
ğü sürece, yeni teklifler aldığımız 
sürece büyümeye devam edeceğiz. 
Depoda 2 milyon metrekareyi geç-

mek istiyoruz, planlıyoruz. Demir-
yolunda 4 yıl önce haftada 1 tren 
yapıyorduk. Şu an haftada 5 trene 
çıktık. 2023 yılında haftada 8 trene 
çıkmayı hedefliyoruz. 

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hat-
tının tamamlanması Türkiye’de 
demiryolu taşımacılığını daha da ge-
liştirecek. Biz de bu hatta olacağız. 
Bu konuda ilk etapta Azerbaycan’da 
ofis açmayı planlıyoruz. Çalışmala-
rımız sürüyor.

Toplam yapılan işte Reysaş her 

yıl büyüyor. Ama maalesef lojistik 
denince Türkiye’deki insanların 
aklına TIR geliyor. Türkiye’de 100 
kişiye “Lojistik nedir?” diye sorsak, 
98’i TIR cevabını verir. TIR’cılığı 
bırakıp lojistiğin diğer alanlarına 
yöneldiğimiz zaman sektörde bir-
çok fırsat var. Türkiye’nin coğrafi ve 
ekonomik konumu özellikle demir-
yolunda ciddi potansiyeller taşıyor. 
Bu potansiyeli önceden gören ve 
gerekli yatırımları yapan firmalar 
ciddi fırsatlara sahip olacaklar. 
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UPS Tesla’nın tamamen elekt-
rikli yeni tırlarından 125 adet 
ön sipariş verdiğini açıkladı. 
Yeni çekiciler, UPS’in elekt-
rik, doğalgaz, propan ve diğer 
geleneksel olmayan yakıtlarla 
çalışan kamyon ve çekicilerden 
oluşan geniş alternatifli yakıt 
ve gelişmiş teknolojili araç filo-
suna katılacak.

UPS, daha etkili filo ope-
rasyonları için sektörün yeni 
teknolojileri test etmesi ve uy-
gulaması konusunda liderlik 
yapıyor. Bilişim ve mühendis-
lik başkanı Juan Perez, Tesla ile 
filo üstünlüğüne olan bağlılı-
ğımızı genişletmeyi dört gözle 
bekliyoruz. Bu çığır açan elekt-
rikli tırlar, geliştirilmiş güven-
lik, azaltılmış çevresel etkiler 
ve düşük mülkiyet maliyeti gibi 
yeni bir döneme girmeye hazır-
lanıyor” dedi.

UPS, aracın UPS görev 

döngüsü için beklenen perfor-
mansının değerlendirilmesi-
nin bir parçası olarak Tesla ile 
UPS’in gerçek dünya tır şerit 
bilgilerini paylaştı. UPS, kul-
lanıma hazır duruma geldiğini 
ispatlamış çözümler konusun-
da kendilerine yardımcı olmak 
amacıyla gelişmekte olan araç 
teknolojileri tedarikçileriyle 
sık sık ortak çalışıyor.

Tesla Semi çekiciler, tek bir 
şarjla 500 mile kadar giderken 
sürücülere benzersiz bir kabin 
tecrübesi, gelişmiş yol güvenli-
ği ve önemli ölçüde azaltılmış 
uzun vadeli mülkiyet maliyeti 
sunuyor. çekicilerin otomatik 
acil fren, uygulanabilir seyir 
kontrolü, otomatik şerit kıla-
vuzu ve elektronik fren ve di-
reksiyon sistemi gibi güvenlik 
özellikleri bulunuyor. ABD 
hükümetine göre, Tesla’nın sü-
rücü yardım uygulamaları kaza 

oranlarını yüzde 40 oranında 
azaltıyor. Tesla, araçların üreti-
mine 2019’da başlamayı planlı-
yor ve UPS, araçları kullanacak 
ilk şirketlerden biri olacak.

UPS’in Tesla Semi araçları-
nın ön siparişleri, Bilim Taban-
lı Hedefler girişimi tarafından 
onaylanan bir metodoloji kul-
lanarak geliştirilen 2025 yılına 
kadar küresel yer hizmetlerin-
den kaynaklı mutlak sera gazı 
(GHG) emisyonlarını yüzde 
12 oranında azaltma konusun-
daki kararlılığını tamamlıyor 
ve ilerletiyor.

UPS, tükettiği elektriğin 
yüzde 25’inin, 2025 yılına ka-

MARKETING Türkiye 
ve Akadametre iş birliğiy-
le düzenlenen ve son 4 yılda 
Türkiye’de marka perfor-
mansı değerlendirmesinde en 
önemli organizasyonlarından 
biri haline gelen “The ONE 
Awards Bütünleşik Pazarlama 
Ödülleri”nde sonuçlar belli 
oldu. Lojistik Firmalar kate-
gorisinde Borusan Lojistik bu 
yılın “En İtibarlı Şirketi” ödü-
lünü kazandı.  

Ödül sahipleri pazarlama 
sektörünün saygın yayınların-
dan Marketing Türkiye adına 
Akadametre tarafından yapılan 
“İtibar ve Marka Değer Perfor-

dar yenilenebilir enerji kay-
naklarından gelmesi için bir 
hedef belirledi. Buna ek ola-
rak, UPS 2020 yılına kadar-
2016’daki oran olan yüzde 
16’dan yükselerek- yılda 
dört yeni araçtan birinin 
alternatif bir yakıt veya ileri 
teknoloji ürünü araç olaca-
ğını planlıyor. Şirket ayrıca, 
2025 yılına kadar, yerdeki 
operasyonu için harcadığı 
yakıtın-2016’daki oran olan 
yüzde 19,6’dan artarak- yüz-
de 40’ının konvansiyonel 
benzin ve dizel dışındaki 
kaynaklardan olacağı yeni 
bir hedef belirledi.

mans Ölçümü” araştırmasının 
sonuçlarıyla belirlendi. 

İlk kez 2015 yılında 12 sek-
tör üzerinden yapılan “İtibar 
ve Marka Değer Performans 
Ölçümü” çalışmasının kapsa-
mı genişletilerek 2016’da 32, 
2018’de ise 46 sektöre çıkartıl-
dı. Organizasyon, yıl içinde iti-
barını en çok artıran markaları 
ve paydaşlarını ödüllendiriyor. 
Araştırmada yılın en başarılı 
markaları ve paydaşları 12 ilde 
toplam bin 200 kişiyle yüz yüze 
gerçekleştirilen görüşmeler so-
nucunda belirleniyor. 

Kazanılan ödülle ilgili bir 
açıklama yapan Borusan Lo-

jistik Genel Müdürü İbrahim 
Dölen şunları söyledi: “Bo-
rusan Lojistik faaliyetlerini 
sürdürülebilir bir zeminde 
gerçekleştirirken yüksek ka-
liteye ve müşteri memnuniye-
tine odaklanıyor, ekonomi ve 
bütün paydaşları için değer 
yaratıyor. Sosyal sorumlu-
luklarını ihmal etmeden ye-
rine getiriyor ve paydaşlarıyla 
ilişkilerini her zaman dürüst, 
şeffaf ve güvene dayalı bir 
yaklaşımla yürütüyor. Müş-
terilerimizin başarısı, bizim 
sözlerimizi doğru zamanda, 
bize duydukları güvene layık 
bir şekilde yerine getirmekle 

HOROZ Lojistik, kuruluşu-
nun 75’inci yılı için ünlü cam 
sanatçısı Felekşan Onar ile özel 
bir projede bir araya geldi. Fe-
lekşan Onar’ın beş ayrı temada 
oluşturduğu koleksiyon, Ho-
roz Lojistik’in sektördeki 75 
yıllık gücünü vurguluyor. Her 
biri sertifikalı 200 eserle sınır-
lı olan ‘Horoz Lojistik 75’inci 
Yıl Felekşan Onar Özel Kolek-
siyonu’ , Horoz Lojistik’in özel 
müşterileriyle buluşuyor.  

mümkün. Bu yaklaşımımızın 
sonucunu ‘The ONE Awards 
Bütünleşik Pazarlama Ödül-
leri’ndeki başarımızla almış 
olduk. Halk jürisi tarafından 
seçilmemiz mutluluğumuzu 
artırırken, şirket olarak doğ-
ru yolda olduğumuzu da bize 
bir kez daha gösterdi. “Fark 
Yaratan, Fayda Sağlayan iş 
Ortağınız” mottomuzla tüm 
paydaşlarımız için aynı karar-
lılıkla ve titizlikle değer ya-
ratmak için yolumuza devam 
ediyoruz. Bu organizasyonu 
gerçekleştiren Marketing 
Türkiye ve Akadametre’ye te-
şekkür ediyorum.”

75’inci yıl koleksiyonunun 
ana parçası olan Saturn, ışıltı-
sı ile albenisi en yüksek eseri 
olarak konumlanıyor ve ki-
tap tutacağı veya aksan objesi 
olarak kullanılabiliyor. Horoz 
Lojistik’in kurumsal renkle-
riyle vücut bulan eser, 75 yıl-
dır önce Türkiye, sonra tüm 
dünyada lojistik alanında hiz-
met veren Horoz Lojistik’in 
sonsuz servis alanına gönder-
me yapıyor.

Borusan’a “En İtibarlı Şirket” Ödülü

Horoz Lojistik Uluslararası Karayolu 
Taşımacılığı Grup Başkanı Savaş Yaşar Oldu

Horoz’un Vizyonu 
Camda Hayat Buldu

UPS 125 Adet Tesla 
Çekici Siparişi Verdi

İSVEÇ, Ekol’ün kendi tesisleriy-
le faaliyet göstereceği 16’ncı ülke 
oldu. Bu ülkedeki operasyonlar 
‘Ekol Nordics’ adı altında yürü-
tülecek. Yeni operasyon merke-
zi ile İskandinavya’yı; Türkiye, 
Orta Doğu ve Ekol’ün kendi 
şirketlerinin bulunduğu diğer ül-
kelerle yakınlaştıracaklarını ifade 
eden Ekol Nordics Bölge Direk-
törü Jarmo Halonen, bir sonraki 

aşamada tüm Avrupa ülkeleriyle 
bağlantı kurulacağını söyledi. 

Gothenburg’daki ofisle, pa-
zarın tüm gelişimini destekle-
yebilecekleri bir noktadan ça-
lışmaya başladıklarını belirten 
Halonen, “İki yıl içerisinde 30 
çalışana sahip olmayı planlıyo-
ruz. Hedefimiz; 2020 sonuna 
kadar yıllık 30 milyon Avro ci-
ro elde etmek” dedi. 

Ekol’ün bu bölgedeki müş-
terilerine daha yakın olmak 
ve ihtiyaçlarını daha iyi karşı-
lamak için Nordics şirketinin 
kurulmasına karar verildiğini 
kaydeden Ekol Avrupa Genel 
Müdürü Wojciech Brzuska,  
“Ekol blok trenlerinden biri 
İskandinav ülkelerindeki yük 
hacimleri için hazırlanarak, 
Trieste’den  (İtalya), Kiel’e (Al-

manya) ulaşması sağlanıyor. 
Yakın gelecekte tren sayısını 
artırmayı planlıyoruz. Bu tren 
bağlantısıyla İskandinavya ile 
Güney Avrupa ve Türkiye in-
termodal taşımacılıkla birbiri-
ne yakınlaşacak. Ayrıca, 2018 
yılının ikinci yarısında Akde-
niz bölgesine çift yönlü deniz 
seferlerini başlatmayı düşünü-
yoruz” diye konuştu.

Ekol Ülke Zincirine İsveç’i Ekledi

Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle 
düzenlenen “The ONE Awards Bütünleşik 
Pazarlama Ödülleri” sonuçlandı. Borusan 
Lojistik, “Lojistik Firmaları” kategorisinde 
“En İtibarlı Şirket” ödülünün sahibi oldu.  

20 yılı aşkın bir süredir lojis-
tik sektörünün çeşitli alanla-
rında görev alan Savaş Yaşar, 
Horoz Lojistik Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Grup 
Başkanlığı’na atandı.

Horoz Lojistik, kuruluşu-
nun 75’inci yılında bünyesine 

kattığı deneyimli isimlerle güç-
lenmeye devam ediyor. Horoz 
Lojistik, uluslararası karayolu 
taşımacılığı alanında kazandığı 
başarı ve gelişimin verdiği cesa-
ret ve inançla, yeni hizmetleri-
ni, yeni coğrafyalar ve ürünler-
le çeşitlendirerek geliştirmek 

amacıyla Uluslararası Karayolu 
Taşımacılığı Başkanlığı için Sa-
vaş Yaşar ile el sıkıştı.  

20 yılı aşkın bir süredir lo-
jistik sektörünün çeşitli iş bi-
rimlerinde hizmetleri bulunan 
Yaşar, 1992 yılında Boğaziçi 
Üniversitesi’nden mezun ol-

duktan sonra Efes Pilsen ile ça-
lışma hayatına atıldı. Ardından 
17 yıl boyunca DHL Worldwi-
de Express’te kariyerine farklı 
pozisyonlarda devam eden Sa-
vaş Yaşar, 2005-2014 yılları ara-
sında DHL Türkiye Operasyon 
Direktörü olarak görev aldı. 

2014 -2017 yılları arasında Bo-
rusan Lojistik’te Uluslararası 
Taşımacılık’tan sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı olarak görev 
alan Savaş Yaşar, 2017 Aralık 
ayı itibariyle Horoz Lojistik 
Ailesi’ne katıldı. Savaş Yaşar, 
evli ve bir çocuk babasıdır.



LOJİSTİK

12
OCAK 2018

Operasyon’dan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı 
Mustafa Tonguç, konuya 
ilişkin değerlendirmesinde, 
“Türkiye’de 36 yıla varan 
deneyimimiz ve pazar lideri 
konumumuzla elde ettiğimiz 
başarılarda müşteri odaklı 
çalışma kültürüyle sunduğu-
muz hizmetler önemli yere 
sahip. Müşteri memnuniye-
tinde en önemli unsurlardan 
biri de gönderilerin güvenliği 
konusundaki başarılı çalış-
malarımız. Türkiye’deki tüm 
operasyonel hizmet mer-
kezlerimiz için tamamlanan 
TAPA sertifikasyon süreciyle 
birlikte bu konuda önemli 

DÜNYANIN önde gelen 
uluslararası hızlı hava taşıma-
cılığı şirketi DHL Express, 
gönderilerin güvenliğinde 
taviz vermeden sunduğu hızlı 
hizmeti teyit eden TAPA ser-
tifikasyon sürecini tüm ope-
rasyonel hizmet noktalarında 
tamamlayarak yeni bir ilke 
imza attı. 

Bağımsız kurumlar tarafın-
dan yapılan denetimler sonu-
cunda sağlanan TAPA sertifi-
kalarının ilkini İstanbul’daki 
bir hizmet merkezi için 2006 
yılında alan DHL Express, 
diğer merkezlerinde de yoğun 
bir çalışma süreci yürüterek 
tüm hizmet noktalarında TA-
PA sertifikası sahibi olan ilk 
ve tek uluslararası hava taşı-
macılık şirketi oldu. Böylece 
globaldeki TAPA sertifikalı 
hizmet merkezi sayısı 295’e 
ulaşan DHL Express, dünya-

da da en çok TAPA sertifikası 
bulunduran lojistik şirketi 
olarak öne çıktı. 

DHL Express Türkiye 

lir bir iş ortağı olduğumuzu 
açıkça ortaya koyuyor. Müş-
terilerimizin hem hızlı hem 
de güvenli şekilde taşınması-
nı istedikleri gönderileri için 

DHL Express’e güvenmeye 
devam etmesi için elimizden 
geleni önümüzdeki dönemde 
de yapmayı sürdüreceğiz” di-
ye konuştu.

bir eşiği geride bırakıyoruz. 
Elde ettiğimiz bu başarı, glo-
bal ağımızda en üst düzeyde 
güvenlik uygulamalarının 
mevcut olduğunu ve güveni-

DHL Express Türkiye, TAPA Sertifikalı İlk ve Tek Şirket Oldu

DHL Express’te İki Üst Düzey Atama

DHL Express Türkiye 
Operasyon’dan Sorumlu Genel 

Müdür Yardımcısı 
Mustafa Tonguç

alanını, geliştirilen yazılım 
üzerinden istenilen yer ve sü-
re için bulan Park Palet Depo 
Pazar Yeri, tam kullanılama-
yan depo alanlarının palet ba-
zında satışa sunulmasını sağ-
layarak depo sahiplerine ek 
gelir yaratacak. Bu durumun 
özellikle düşük mevsimlerde 
yeni müşteri edinimi sağla-
yarak, iş gücü ve ekipman 
verimliliklerinde kayıp yaşan-

İSTANBUL’UN yanı sı-
ra İzmir Adana Mersin gibi 
şehirlerde de organize olan 
Türkiye’nin ilk online B2B 
depo platformu Park Palet’in 
tanıtım toplantısı 9 Ocak 
2018 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirildi. 

Şirketin tanıtım toplantı-
sında konuşma yapan Park 
Palet Kurucu Ortağı Alp Çi-
çekdağı, özellikle E-ticaretin 

etkisini arttırmasıyla pera-
kende, hızlı tüketim gibi 
sektörlerde sık yaşanan stok 
dalgalanmalarının verimli 
yönetilememesi durumun-
da lojistik maliyetlerinin 
arttığına dikkat çekti. Bu 
sistemin özellikle kullanıcı 
olarak KOBİ’lere çok fay-
dalı olacağına inandığını 
aktaran Çiçekdağı, şirketin 
kuruluş sürecinde yapılan 
potansiyel müşteri görüş-
melerinde gözlemledikleri 
“on-demand (talep üzerine) 
depolama” ihtiyacının, Park 
Palet’in çıkış noktasını oluş-
turduğunu belirtti. 

Depo işletmecilerinin 
büyük çoğunluğunun depo 
alanlarında “batık maliyet” 
olarak kabul ettikleri fazla ka-
pasiteden şikayetçi olduğunu 
söyleyen Çiçekdağı “İhtiyaç 
duyulan miktardaki depo 

hizmet veren tedarikçilerin 
yanı sıra, KOBİ’lerin de farklı 
bölgelerde düşük maliyetli ve 
kısa zamanlı depo ihtiyaçları 
olduğuna dikkat çeken Alp 
Çiçekdağı, “Park Palet online 
bir platform olması sebebiyle 
Türkiye’nin her yerindeki de-
po seçeneğini içinde barındı-
rabilir. Genişleme imkanları 
çok yüksek bir alana ilk oyun-
cu olarak giriyoruz. 2018 yılı 
sonu hedefimiz ilk etapta 150 
civarında depoyu sistemde 
kayıtlı hale getirerek, Türki-
ye geneline yayılmış 300 bin 
palet ve 100 bin metrekare 
zemin depolama alanı suna-
bilmek” dedi. 

Konuşmasında atıl kalan 
alanları sisteme kaydeden 

depo işletmecileri, bir aydan 
başlayan kısa dönemli an-
laşmalar ile depolarını Park 
Palet üzerinden potansiyel 
müşterilere sunduklarını  
söyleyen Çiçekdağı, sistemi 
şöyle özetledi: “Depo ihti-
yacı olan müşterilerin ta-
lepleri ise sistem üzerindeki 
uygun depolar taranarak, 
eşleştiriliyor. Müşteriler, 
depo seçeneklerinden en 
uygununu seçtikten sonra, 
sigorta ve elleçleme hizmet-
leri gibi gerekli tüm koşulları 
içeren Standard Palet Park 
Sözleşmesi’ni imzalayarak 
hemen çalışmaya başlayabili-
yor. Tüm bu süreçlerde Park 
Palet’in lojistik uzmanları da 
her iki tarafa destek sağlıyor.”

masının da önüne geçeceğini 
düşünüyoruz” dedi.   

Türkiye’deki depolarda 1 
milyon paletlik ve 750 bin 
metrekarelik bir kapasite-
nin atıl durumda olduğunu 
vurgulayan Çiçekdağı, Park 
Palet’in arkasında güçlü bir 
teknolojik altyapı ve dene-
yimli bir ekibin olduğunu 
da söyledi. 

2018 hedefi 300 bin palet 
raflı depolama alanı

Depo portföyünde sadece 
kurumsal lojistik şirketlerine 
değil, kriterleri uygun olan 
orta ölçekli işletmelerin depo-
larına da yer vermeyi hedefle-
yen Park Palet, başta lojistik 
sektörünün güçlü olduğu 
İstanbul-Kocaeli hattı olmak 
üzere, tüm büyük şehirleri 
kapsayan bir depo ağı oluş-
turmayı hedefliyor. Büyük 
işletmelerin ve bu işletmelere 

Park Palet Depoların Atıl 
Alanlarını Kısa Dönemli Depo 
Kiralamayla Değerlendirecek

Park Palet Kurucu Ortağı
Alp Çiçekdağı

Son yıllarda etkinliğini 
arttıran online yük 
platformlarının bir 
benzeri; kısa dönem 
için depo alanı 
arayan şirketlerle, 
kapasite fazlası olan 
depolama şirketlerini 
buluşturmak üzere 
kuruldu.  

DHL Express’in Türkiye’deki tüm operasyonel 
hizmet merkezlerinin en yüksek güvenlik 
standartlarını temsil eden TAPA sertifikasyon 
süreci tamamlandı.  

Mars Logistics 4’üncü Lojistik Merkezini Açtı 

Mars Logistics Genel Müdürü 
Ali Tulgar

LOJİSTİK sektöründeki li-
derliğini, yaygın hizmet ağı 
ile sürekli olarak güçlendiren 
Mars Logistics, 2018 yılı ile 
birlikte Anadolu Yakasındaki 
4’üncüsü lojistik merkezini 
açtı. Tuzla’da faaliyete geçen 
yeni depolama merkezi, 27 
bin metrekarelik depolama 
hizmetleri sunacak.

Mars Lojistik Uluslararası 
Taşımacılık Depolama Da-
ğıtım, Mars Hava ve Deniz 

Kargo, Mars Sigorta ve Mars 
Logistics S.A.R.L. şirketle-
rinden oluşan Mars Logis-
tics, faaliyete geçtiği 1989 
yılından bu yana farklı taşıma 
çözümleri ve çevreci iş mo-
delleriyle lojistik sektörüne 
öncülük ediyor. Dünyanın 
her noktasına taşımacılık ger-
çekleştiren Mars Logicstics 
neredeyse tüm sektörlere hiz-
met veriyor. 

Başarılı bir yıl geçirdikleri-

ni vurgulayan Mars Logistics 
Genel Müdürü Ali Tulgar, 

“Geçtiğimiz yıl ve önceki 
yıllarda olduğu gibi depo ve 

filolarımıza yatırıma devam 
edeceğiz. Hizmet ağımızı 
genişletmek ve organizasyon 
hızımızı daha da artırmak 
üzere Anadolu Yakasında 
4’üncü lojistik merkezimizi 
faaliyet geçirdik.  Tuzla Tepe-
ören’deki 27 bin metrekarelik 
depomuz hedeflerimize ulaş-
mamıza katkı sağlayacak. 30 
Milyon Avro yatırımla devre-
ye aldığımız Hadımköy’deki 
70 bin metrekarelik yeni lo-

jistik merkezimizin açılışını 
da 2018 yılı içinde gerçekleş-
tireceğiz” dedi.

DHL Express, Türkiye’de iki 
üst düzey atama gerçekleş-
tirdi. Daha önce DHL Exp-
ress Türkiye Özel Müşteriler 
Müdürü olarak görev yapan 
Ferhat Öçsel, Ticari Birim-
lerden Sorumlu Genel Mü-
dür Yardımcısı olarak, DHL 
Express Türkiye Havaalanı 
Müdürü görevini yürüten 
Volkan Demiroğlu ise Müş-
teri Hizmetlerinden Sorum-
lu Genel Müdür Yardımcısı 
olarak atandı.

Kariyerine İngiltere’de 
HSBC Bank’ta başlayan 
DHL Express Ticari Birim-

lerden Sorumlu Genel Mü-
dür Yardımcısı Ferhat Öçsel, 
DP DHL Grup bünyesine 
2007 yılında katıldı. Bu sü-
reçte hem Türkiye hem de 
Almanya ofislerinde önemli 
pozisyonlarda görev aldı. 

Öçsel, satış yönetimi, iş ge-
liştirme, liderlik, yöneticile-
re koçluk ve iş performansı-
nı artırma gibi alanlarda 17 
yıllık tecrübeye sahip. 

İş hayatına öğrencilik 

yıllarında adım atan DHL 
Express Müşteri Hizmet-
lerinden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Volkan 
Demiroğlu, 1992’den bu 
yana aktif olarak kariye-
rine devam ediyor. DHL 
Express’teki görevine 2001 
yılında müşteri hizmetleri 
yetkilisi olarak başlayan De-
miroğlu, 17 yıldır başarıyla 
yürüttüğü farklı sorumlu-
lukların ardından, 2007 
yılından bu yana havaalanı 
operasyon ve gümrük sü-
reçlerinden sorumlu müdür 
olarak görev yapıyordu.
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garanti sayesinde çıktı. De-
mir yolu bağlantısı olmayan 
bir lojistik merkeze herkes 
biraz temkinli davranıyor. 
Devlet Demir Yollarının şu 
an proje hazırlığı yapıyor. Biz 
alan içine demir yolu hattını 
döşedik. Deniz yoluna, kara 
yoluna entegrasyonu tamam. 
Demir yolu bağlantısı da ya-
pılıyor. Ancak bu işin aksa-
maması için Devlet Demir 
Yollarının elini çabuk tutması 
gerekiyor. 80 bin metrekare 
alanın şu anda 50 bin metre-
karesine talep var. PTT’nin 
de burada yer talebi var. O da 
değerlendiriliyor. Yani bizim 
burası kiralanmaz diye bir en-
dişemiz yok. Neredeyse inşaat 
bitmeden tamamı kiralanmış 
gibi bir talep var. Hatta kısa 
sürede burası dolar ve bu-
rada yeni depolama alanları 
yapmak zorunda bile kalabi-
liriz. Ancak bu alanın ülke 
ekonomisine ve Samsun’a 
tam verimli hale gelebilmesi 
için mutlaka demir yolu bağ-

TÜRKİYE’NİN ilk ve tek 
intermodal lojistik merkezi 
“Lojistik Köy”ün tanıtımı 
yapıldı. Samsun’da Samsun 
Büyükşehir Belediyesi, Orta 
Karadeniz Kalkınma Ajansı 
(OKA), Tekkeköy Belediyesi, 
Samsun Ticaret ve Sanayi O-
dası, Samsun Ticaret Borsası 
ve Organize Sanayi Bölgesi 
Samsun Müdürlüğünün or-
taklığıyla Avrupa Birliği’nden 
sağlanan 50 milyon euro-
luk hibeyle yapılan “Lojistik 
Köy”ün tanıtımı yapıldı.

Samsun Büyükşehir Be-
lediyesi öncülüğünde Lojis-
tik Köy’de yapılan tanıtım 
toplantısında konuşan Sam-
sun Valisi Osman Kaymak, 
Lojistik Köyün çok doğru 
bir ile yapıldığını belirterek, 
“Bundan sonraki iş, burayı 
planlandığı ve hedeflendi-
ği şekilde işletmek geliyor. 

Firmaların her türlü ihtiyaç 
duyduğu depolama alanına 
sahibiz. Her şeyin düşündüğü 
merkez, o yönüyle burasının 
Türkiye ve Samsun’un ihraca-
tına büyük katkı sağlayacağı-
nı düşünüyorum. PTT Bölge 
Müdürlüğü de buradan alan 
kiralamak istedi. Dolayısıyla 
buranın boş kalacağını san-
mıyorum. Öyle bir kaygımız 
yok” dedi.

“Lojistik Köyün faaliyete 
geçmesi için demiryollarının

tamamlanması şart”
Lojistik Köyün şehrin ih-

racatına büyük katkı sağla-
yacağını ifade eden Samsun 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yusuf Ziya Yılmaz, “Lojistik 
Köyün inşaat çalışması bit-
mek üzeredir. Devlet Demir 
Yollarının ray döşemesini de 
bir an önce bitmesini bekli-
yoruz. Zaten AB hibesi bu 

manlarına 2,5 km, Çarşam-
ba Havaalanı’na ise 10 km 
uzaklıkta yer alıyor. Karade-
niz bölgesindeki ana taşıma 
koridoru olan Samsun-Ordu 
karayolu, Samsun Lojistik 
Merkezinin 1.8 km Kuze-
yinden geçiyor. Anadolu’yu 
Karadeniz’e bağlayan demir-
yolu hattı, Samsun Lojistik 
Merkezine de bağlanıyor.

Samsun Lojistik Merkezi, 
Samsun Ulusal ve Uluslara-
rası Lojistik Merkezi İşlet-
meciliği Anonim Şirketi ta-
rafından yönetilecek. Lojistik 
Merkezi’nin yönetiminde; 
Samsun Büyükşehir Bele-
diyesi yüzde 40, Tekkeköy 
Belediyesi yüzde 10, Samsun 
Ticaret ve Sanayi Odası yüz-
de 25, Samsun Ticaret Borsa-
sı yüzde 15, Samsun Merkez 
Organize Sanayi Bölgesi yüz-
de 10’luk paylara sahip.

Samsun Lojistik Merkezi 
Projesi kapsamında; farklı 
büyüklükteki depolar, sosyal 
tesis ve idari binalar, nakliye 
komisyoncuları için ofisler, 
yangın istasyonu, servis istas-
yonları, akaryakıt istasyonu, 
kantar üniteleri, güvenlik bi-
naları, konteyner park alanı, 
TIR ve Kamyon park alanla-
rı, binek otopark alanları, de-
miryolu istasyonu ve gümrük 
hizmet ofislerinden oluşuyor. 
Tesisin toplam alanı yaklaşık 
680 bin metrekare.

Projenin hayata geçmesi ile 
birlikte; başta lojistik firma-
ları olmak üzere sanayiciler, 
toptancılar ve KOBİ’ler Lo-
jistik Merkez’deki depolama 
tesislerini kiralayabilir, TIR 
park alanı, konteyner depo-
lama alanı, yükleme boşaltma 
alanlarından hizmet almak 
suretiyle yararlanabilecekler. 

lantısının hızla bitirilmesi ge-
rekiyor. Bunun için de bütün 
paydaşlara görev düşüyor” 
diye konuştu.

Konuşmaların ardından iş 
adamları, lojistik merkezin de-
polama alanlarını gezdi. Lojis-
tik Köyün 2018’in başında faa-
liyete geçirilmesi hedefleniyor.

Lojistik Merkezi, 
konumu itibari ile de avan-

tajlar sunuyor
Samsun Lojistik Merkezi, 

bölgede lojistik hizmet veren 
firmalara ve lojistik sektörü-
ne yatırım yapacak yeni giri-
şimcilere, nakliye, depolama, 
dağıtım ve intermodal taşı-
macılık imkanları sağlamayı 
hedefliyor. Lojistik merkezi, 
konumu itibari ile de dört 
farklı ulaşımın birleştiği nok-
ta olması yönüyle de avantaj-
lar sunuyor. Lojistik merkez, 
şehir merkezinin yaklaşık 15 
km doğusunda, Tekkeköy il-
çesinde bulunuyor. Lojistik 
merkez, Samsun Limanına 
20 km, Yeşilyurt ve Toros Li-

Türkiye’nin İlk “İntermodal Lojistik Merkezi” Tanıtıldı
Karadeniz’in en büyük şehri Samsun’da 
kurulan ve Türkiye’de ilk olma özelliğini 
taşıyan Samsun Lojistik Merkezi’nde 
(SLC) açılışa günler kala, sektörün ilgisi de 
yoğunlaşmaya başladı.  

Temel Sorunlar” konulu bir 
sunum yaptı. İsmail Karakış 
temel sorunları şöyle belirtti: 
“Pazardaki oyun alanı ve katı-
lım tercihlerinin yetkinlik bazlı 
olarak belirlenmiş olmaması. 
Operasyonel riskler ve şeffaf ol-
mayan maliyet yapısı nedeniyle 
karmaşık fiyatlandırma. Sürek-
li artan müşteri beklentileri ve 
hizmet seviyeleri için operasyo-
nel mükemmellik. Depolama 
ve katma değerli hizmetler için 
artan talep. Karmaşık rekabet 
ve inorganik büyüme.”

Omsan Lojistik Genel Mü-
dürü  Doç. Dr. Hakan Keskin 
yaptığı sunumda, lojistik sek-
törünün pazar ekonomisinin 
gerektirdiği rekabet şartla-
rında işlemediği ve rekabetin 
lojistik şirketleri öldürecek 
seviyelere geldiği hususuna ve 
sektörün yabancı firmalar le-
hine yaşadığı sermaye kaybına 
dikkat çekti.

Keskin sözlerini şöyle sür-
dürdü: “İş dünyasını destek-
leyen lojistik dünyasının, çatı 
konumundaki 6-7 şirket ile 
onların desteklediği küçük ve 
orta ölçekli şirketleri, koope-
ratif ve kamyoncuları öldür-
meden ve onlara can suyu ve-

LOJİSTİK Derneği (LO-
DER) tarafından “Türkiye Lo-
jistik Sektörünün 2017 Değer-
lendirmesi ve 2018 Trendleri” 
konulu bir toplantı düzenlen-
di. Yıldız Teknik Üniversitesi 
Hisarüstü Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleştirilen toplantının 
açılışında konuşan LODER 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Tanyaş, Türkiye’nin lojistik 
sektörü büyüklüğünün 311 
milyar TL olduğunu söyledi.

Türkiye lojistik sektörünün 
büyüklüğünün 311 milyar Tl 
olduğunu söyleyen LODER 
Başkanı Mehmet Tanyaş, sek-
törün sorunlarını şöyle sırala-
dı: “Karayolu ağının dengelen-
mesi lazım. Çoğu lokasyonda 
serbest piyasa ekonomisi ku-

ralları yok. Ölçek ekonomisini 
büyütemedik. Lojistikte ulusal 
koordinasyon tam olarak sağ-
lanamamıştır. Eğitim, araştır-
ma, standardizasyon ve sertifi-
kasyon eksikliği var. Dış ticaret 
ve lojistik birlikte planlamalı-
dır. Türkiye’nin lojistiğine yön 
verebilmek için simülasyon 
modeline gereksinim vardır.”

Türkiye’nin lojistikte coğ-
rafi bir avantajının olduğunu 
ifade eden Mehmet Tanyaş, 
ancak doğu-batı ticaretinde 3 
önemli koridorun olduğunu 
ve bir koridor savaşı yaşandı-
ğını vurguladı. Türkiye’nin 
bu koridor savaşını kazanması 
gerektiğini belirten Tanyaş, 
Türkiye’nin de içinde bulun-
duğu koridorun adının ‘orta 
koridor’ olduğunu kaydetti. 
Tanyaş, Türkiye’nin ticaret 
trafiğini orta koridora çek-
mesi gerektiğinin altını çizdi. 
Tanyaş, “Çünkü lojistiği tica-
ret tetikler. Ticaret olursa lo-
jistik gelişir” dedi.
Karakış: “Karmaşık rekabet 

ve inorganik büyüme”
LODER Genel Sekreteri İs-

mail Karakış ise yaptığı konuş-
mada, “Taşımacılık ve Lojistik 
Sektörü Gelecek Vizyonu ve 

Eczacıbaşı, Tedarik Zinciri 
Direktörü Eylem Özgür, “Ec-
zacıbaşı olarak hizmet alan 
taraftayız. Giderek piyasada 
rekabeti ürünler tekleşiyor 
rekabet edebileceğimiz alan-
lar için kendi içimize dönüp 
bakmamız gerekiyor. Lojistik 
tedarikçilerimiz bizim için 
önemli iş birliği ortaklarımız” 
dedi.  Özgür, lojistik maliyet-
lerinin artışlarını anlayabile-
ceklerini, ancak bu maliyetle-
rini düşürecek farkı bir çözüm 
üretmelerini beklediklerini, 
gerekirse rakipleriyle birlikte 
beraber çalışmalar hususunda 
projeler üretmelerini bekle-
diklerini iletti.

Özgür sözlerine şöyle de-
vam etti: “Lojistik derneğin-
den beklentilerimize dönecek 
olursak lojistiğin 2018’de ve 
sonrasında ki karşılaşacağı 
trendlere bakarsak üretim a-
lanlarında çok fazla karşımıza 
çıkıyor. Lojistik derneğinin a-
kademisyenleri, sektör temsil-

cileriyle sık sık bir araya getir-
meli. Depo’da olsun lojistiğin 
her seviyesinde insan kaynak-
larının gelişimine yönelik Lo-
jistik Derneği Proje üretmeli.”

Hepsiburada, Operasyon 
Grup Başkanı Taner Timirci 
ise,  “Türkiye’de iyi bir alt yapı 
iyi bir donanım iyi bir yetişmiş 
iş gücü hali hazırda söz konu-
su. Bizlerde e ticarette büyüyen 
bir sektör içerisinde faydalanı-
yoruz. e ticaret 2017 yılında 
da sektör içinde yüzde 30 bir 
büyüme sağladı. Bizde lojistik 
alanın da bu sektörün nasıl ge-
liştirilebilir kısmına esas çalış-
maktayız” diye konuştu. 

25 yıldır Tofaş firmasında 
İş geliştirme ekibinde görev 
aldığını belirten Lojistik Der-
neği Üye ve Tofaş, Tedarik 
Zinciri Geliştirme Müdürü  
Mehmet Karaca yaptığı ko-
nuşmada, 2000’li yılların ba-
şında artık lojistikten tedarik 
zincirine doğru bir geçiş kav-
ramı olduğunu söyledi.

rerek yola devam edebilmesi 
giderek güçleşiyor.” 

Lojistiğin bilimsel tabanlı 
olarak yapılması gerektiğini 
belirten Hakan Keskin,  sa-
dece kamyonculuğa dayalı bir 
yapının sürdürülebilir olma-
yacağını vurguladı.

DHL Genel Müdürü Or-
kun Saruhanoğlu ise, “Depo-
larımızdan çıkan dağıttığımız 
birçok farklı sektörlerde ki 
müşterimizin malları çıkışları 
mal hareketleri aslında ağırlık-
lı olarak bizlere hep reel sektö-
rü gösteriyor. 6 farklı sektörde 
110 civarında firmanın günlük 
çıkışlarını gördüğüm için reel 
sektörü Türkiye’de görebiliyo-
rum. Bu bizim için ciddi bir 
nimet bunu iyi kullanabilme-
miz gerektiğini düşünüyorum” 
dedi. Saruhanoğlu, pratiğe 
yönelik staj sürelerinin uzun 
tutulması ve kalitenin arttırıl-
ması hususunda LODER’in 
geliştirme konusunda desteği-
nin önemini iletti.

Lojistik Sektörünün Temel 
Sorunları Masaya Yatırıldı

LODER Başkanı 
Mehmet Tanyaş
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Karayolu Taşımacılığında Yeni Kararlar
ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığının Karayolu 
Taşıma Yönetmeliği 30295 Sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe girdi. Söz konusu yönetmeli-
ğin Karayolu taşımacılık faaliyetleri-
ni Türkiye ekonomisinin gerektirdiği 
şekilde düzenlemek ve taşımacılık 
faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği 
sağlamak amacıyla yayımlandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Arslan, “Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Kara-
yolu Taşıma Yönetmeliği ile belge 
düzenlemede, bürokrasiyi azaltacak 
ve e-devlet kullanımını artıracak 
yöntemleri geliştirdik. Trafik güven-
liğinin sağlanması görevi çerçevesin-
de, taşımacılık yapan şoförlere yöne-
lik ilave tedbirler kapsamında yıllık 
olarak güvenli sürüş eğitimi getirdik. 
Yetki belgesi sahipleri, çalıştırdıkları 
şoförlerin Milli Eğitim Bakanlığınca 
yetkilendirilen özel mesleki yeterlilik 
kurslarından yılda en az 7 saat, yüzde 
70’i pratik, yüzde 30’u teorik olmak 
üzere güvenli sürüş eğitimi almaları-
nı sağlayacak” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan, Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği 
ile belge düzenlemede bürokrasiyi 
azaltacak ve e-devlet kullanımını 
artıracak yöntemler geliştirdikleri-
ni bildirdi. 

“Taşıt kartı ücreti 98 liradan 
60 liraya düşürüldü”

Bakanlığa iletilen sorunlar, mev-
zuatta yaşanan tereddütler ve mah-
keme kararları esas alınarak mevzu-
atta birçok düzenleme yapıldığını 
belirten Arslan, vatandaşın belge 
alma şartlarının hafifletilmesi, belge 
ücretlerinin yüzde 50’ye yakın düşü-
rülmesi gibi değişikliklere gidildiği-
ni söyledi.

Yetki belgesi yenileme sırasında 
ödenecek taşıt kartı ücretinin 98 li-
radan 60 liraya düşürüldüğüne işaret 
eden Arslan, K1 yetki belgeleri için 
istenen şartların hafifletilerek belge 
ücretlerinin düşürülmesi ve belgele-
rin iptal edilmesine ilişkin şartların 
azaltılarak, firmaların bu yöndeki 
mağduriyetlerinin önüne geçilmesi-
nin amaçlandığını ifade etti.

Arslan, daha önce belge alanlar-
dan belgeleri iptal edilen veya yeni-
leme hakkını kaybeden firmalara, 
yüzde 50 indirimli yeniden belge 
alma imkanı sağlandığını vurgula-
yarak, “Asgari kapasiteyi sağlayan-
ların veya ilave edilecek taşıtlar için 
muayenesi bulunanların yaş şartla-
rının azaltılması/kaldırılması sağla-
nacak” dedi.

Panelvan cinsi taşıtların kapsam 
dışı bırakıldığını anlatan Arslan, 
elektronik tebligata ilişkin düzenle-
me yapılarak, tüm tüzel kişiliklere 
kayıtlı elektronik posta (KEP) zo-
runluluğu getirildiğini bildirdi.

Arslan, söz konusu yönetmelikle 
taşımacı olarak değerlendirilen bir 

kısım firmaların lojistik faaliyetin-
de bulunması için teşvik edilmele-
rine dair hükümlerin getirildiğini 
vurgulayarak, belge düzenlemede, 
bürokrasiyi azaltacak ve e-Devlet 
kullanımını artıracak yöntemlerin 
geliştirildiğini dile getirdi.

Taşıt ve acentelik sözleşmelerinin 
artık e-Devlet üzerinden yapılabi-
leceğine işaret eden Arslan, “İbrazı 
zorunlu olan bir kısım belgenin, 
vatandaşın yeniden noter onayı için 

para verilmesinin önlenmesini temi-
nen aslı görülerek iade edilebilmesi 
sağlandı.” diye konuştu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan, yolcu 
taşımacılığında, engelli vatandaşla-
rın daha ucuza seyahat etmelerini 
sağlayacak düzenlemelerin de yapıl-
dığına dikkati çekerek, şunları kay-
detti: “Yüzde 30’luk mevcut indiri-
mi koruyarak, 20 koltuğa kadar olan 
otobüslerde 1, 20 koltuktan fazla 
koltuğa sahip olanlarda en fazla 2 
engelli yolcumuza indirim oranını 
yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkardık”

Birinci sayfadaki haberin devamı
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TALLINK Silja Group ola-
rak Kuzey Baltık Denizinde 
gemileriyle hem yolcu hem 
de kargo taşıması yapan bir 
firmayız. Firmamız Helsinki-
Tallin,  Helsinki- Stockholm 
Kapellskar-Helsinki, Turku 
Stockholm, Talin-Stock-
holm, Riga-Stockholm gibi 
güzergahlar arasında günlük 
seferler düzenliyor. Yıllık ola-
rak 9,5 milyon yolcumuz var 
ve 330 bin kargo biriminin 
bu güzergahlarda taşımasını 
gerçekleştiriyoruz. Yıllık ci-
romuz 950 milyon Avro ci-
varında. 2006 yılındaki satın 
almayla birlikte Tallink Silja, 
bu deniz güzergahlarında 60 
yıllık bir geçmişe sahip oldu. 

Faaliyet gösterdiğimiz ala-
nın kapalı bir pazar olması, 
sınırlı sayıdaki iş için pek 
çok firmanın operasyon ger-
çekleştirmesi, bölgemizde 

zorluklardan bir tanesi. Biz 
de son 3 yıldır ana pazar ala-
nımızı Polonya, Slovakya gibi 
daha güney bölgelere kaydır-
dık ve o bölgelere odaklan-
dık. Şu anda toplam kargo işi-
mizde 100 binden daha fazla 
yük birimi bu bölgelerden ge-
liyor. Bu bölgenin potansiyeli 
çok hızlı bir şekilde büyüyor.

Ayrıca Avrupa Birliği için-
de farklı taşımacılık koridor-

larının gelişmesi teşvik edili-
yor. Bu anlamda Trieste’nin 
Baltık bölgesine ve İskan-
dinav ülkelerine bağlanma-
sı gündemde. Türkiye’den 
hareket ederek Trieste’ye 
ulaşan çok sayıdaki Ro-Ro 
gemisi var. Aynı zamanda bu 
hattın devamındaki multi-
modal uygulamalardaki po-
tansiyeli gördüğümüz için 

Türkiye pazarına daha yakın 
olmak istiyoruz. Türk ve Ka-
radeniz pazarı yüzde olarak 
en hızlı büyüyen bölgeler 
arasında. Şu anda Varşova’da 
bir ofis açtık, gelecekte 
Trieste’ye yakın bir noktada 
daha ofis açabiliriz. 

Ayrıca Kuzey Avrupa’da 
devam eden bazı dev proje-
ler bulunuyor. Bunlardan bir 
tanesi Rail Baltica. Bu proje 
ile Varşova’dan Talin’e çok 
hızlı bir demiryolu ulaşımı-
nın sağlanması amaçlanıyor. 
Bu proje aynı zamanda Çin’e 
bağlanan İpek Yolu projesine 
de entegre olacak.

Bizim çok sayıda Türk 
taşımacı müşterilerimiz hiz-
metlerimizden faydalanıyor. 
Bütün yolu kamyonla geç-
me opsiyonunu kullanan 
müşterilerimiz olduğu gibi 
İstanbul’dan Trieste’ye Ro-

Ro ile gelen ve devamında da 
Varşova’ya kadar intermodal 
hatları kullanan müşterileri-
miz de var. 

Baltık-Adriyatik korido-
ruyla şu anda İstanbul’dan 
Helsinki’ye 8 günde ulaşa-
bilirsiniz. Ama bu gelecekte 
devam eden projelerin ta-
mamlanmasıyla 5 güne ka-
dar düşecek. Eğer normal bir 
konteyner hattıyla giderseniz 
2 haftadan biraz fazla 3 hafta-
ya yakın bir süre alabilir –li-
mana göre değişir- o bölgeye 
malınızın ulaşması. 

10 yıl önce Polonya pazarı 
da küçüktü ama bugün top-
lam taşımalarımızın üçte biri 
bu ülkeden geliyor. Biz Türk 
taşımacıların bizdeki payı şu 
an için yüksek değil ama po-
tansiyelin yüksek olduğunu 
biliyoruz ve o yüzden Türkiye 
pazarına sıcak bakıyoruz. 

BULUNG Lojistik, 2012’de 
Avusturya’nın Viyana şehrin-
de kuruldu. 5 yılı devirdik, 5 
yıldır hızla büyüyen bir şirket 
haline geldik. Müşterilerimi-
ze verdiğimiz güven, yeni-
likçi, genç, dinamik yapımız 
bizim büyümemizdeki en 
büyük etken. Yenilikçi fikir-
lerimiz ve iş anlayışımız hızlı 
büyümemize neden oluyor 
bunun doğurduğu etken şu-
beleşmek. İlk yatırımımızı 
tabi ülkemize yaptık.  2015 
yılında İstanbul’da ilk şube-
mizi açtık, filo yatırımımızı 
yaptık. 2015’de ayrıca Orta 
Doğu projelerini hedef ala-
rak Adana’da satış ofisi kur-
duk.  Antep’te yine başka bir 
şirketi bünyemize katarak ilk 
kargo şirketimizi kurduk. Bu 
yılın başında araçlarımızın 
Avrupa’da yaşadığı sıkıntı-

lardan, şoförlerimizin vize 
alamaması probleminden 
dolayı Bulgaristan’da Avrupa 
plakalı yatırımlar yaptık. Bu 
yatırımlarımızı da önümüz-
deki zamanlarda büyüterek 
devam edeceğiz.

Gümrük, depolama gibi 
yan hizmetlerde veriyoruz 
ama ana işimiz kara nakliye-
si. Bunun yanında en etken 
olduğumuz hatlardan birisi 
de intermodal taşımacılık. 

Intermodal’in ilk başlan-
gıçları demiryolu-karayolu 
yani demiryolu- TIR taşıma-
ları olarak başladı. Bu geliş-
meleri 15 yıldır takip eden 
ve her zaman içinde olmak 
isteyen birisiyim. Doğaya 
olan aşkımızdan, saygımız-
dan bu işi çok önemle takip 
ediyoruz. Şuandaki yapımızı 
son bir iki yıldır Trieste’te, 
limanlar üzerinden artık ge-

mileri de intermodal taşıma 
işlemine dahil ettik. Bu da 
zaten Türk ekonomisinde 
kendini belli ediyor, başka 
arkadaşlarımızda bu konu-
da başarılı grafik çiziyorlar. 
Bizde hem gemiyi hem treni 
kullanarak intermodal taşı-
ma şeklini Türkiye’de büyüt-
mek, desteklemek istiyoruz.  
Diğer arkadaşlarımızla da 
partnerlik içinde birbiri-
mizi destekleyerek bu işin 
gelişmesini istiyoruz.  Türk 
ekonomisine destekleyiciyi 
çözümler sunmak istiyoruz. 

Şu anda Türkiye’yi aşma 
konusunda intermodal çö-
zümler üretilmeye başlandı. 
Bunun verimliliğini önü-
müzdeki günlerde göreceğiz. 
Şuana kadar ağırlıklı olarak 
Türkiye ile kısıtlı bir servis 
ağı var. Diğer Orta Doğu 
ülkelerine de yeni projeler 
var bu projeleri bizde des-
tekliyoruz zamanla bunlar 
gelişecektir. 

Türkiye’de etkin, sektörü 
belirleyici kişilerle bunlar 
görüşüldü. Projemiz destek-
leniyor, devletimiz tarafın-
dan da destek gören bir pro-
je. Bu işe gönül koymamızın 
sebebi nedir;  Bulgaristan’da 
yaşadığımız, araçlarımızın 
kapılarda bekletilmesi, bu-
nunla beraber maliyetlerimi-
zin artması, şoförlerimizin 
artık insan dışı bir muamele 
görmesi, Trieste’deki, liman-
lardaki sıkıntılar, hacmin 
kaldırılamaması gibi sıkın-
tılardan dolayı Türk nak-
liyecisi için yeni bir arayış 
içindeydik. Bulung Logistics 
genç bir lojistik şirketi olarak 
bu sorumluluk altına elimizi 
koyduk. Önümüzdeki yılın 
başında projenin startını ver-
mek istiyoruz.

logitrans 2017 Fuarı sırasında Aysberg standında Tea&Talk adıyla karayolundan havayoluna önemli markaların üst düzey 
yöneticileriyle özel söyleşi  gerçekleştirdik.  Sektörün bu yıl başarılarıyla dikkat çeken oyuncuları Lufthansa Cargo, Atlas 
Global, Bulung Logistics, Tallink Silja’s Group, Schmitz Cargobull ve lojistik sektörünün önemli sivil toplum kuruluşlarından 
UTİKAD’ın  genel sektör değerlendirmelerini ve yeni dönem projeksiyonlarını KargoHaber okuyucuları için derledik.  

Lojistiğin Her Alanından Özel Değerlendirmeler

Lufthansa Cargo Başkan Yardımcısı
Annette Kreuziger: 

“Üçüncü havaalanı Türk hava 
kargo sektörüne iyi gelecek”

Tallink Silja’s Group Kargo Başkanı
Hakan Fagerstrom:

“Avrupa’da taşımacılık altenatif 
koridorlarla hızlanıyor”

Bulung Logistics Şirket Sahibi Yusuf Erkara:
“Intermodal taşıma şeklini 

Türkiye’de büyütmek istiyoruz”

LUFTHANSA Cargo 
Türkiye’de kendi temsil-
cileriyle gerek satış gerek 
operasyon taraflarında 
müşterilerine hizmet su-
nuyor. Hem kargo uçağı 
hem de yolcu uçaklarında-
ki kapasitesini ayrıca Sun 
Express’teki kapasitenin bir 
bölümünü kullanıyoruz. 
Türkiye’de bu hizmetleri 
kullanan değerli ürün, ilaç 
veya ekspres işleri var gibi 
çok çeşitli gruplar var. 

Biz de bütün endüstrileri 
kapsayan 14 ürünümüzle 
birlikte müşterilerimizin 
taleplerini yerine getirmeye 
çalışıyoruz. Bütün iş kolla-
rına özel olarak geliştirilmiş 
hizmetlerimiz sunuyoruz. 

Mesela tarımsal ürünler 
için ısı kontrollü hizmetleri 

sunarken ilaç endüstrisi için 
taşınacak ürünün niteliğine 
göre iki farklı hizmet çeşi-
dini müşterilerimize sağlı-
yoruz. Bu hizmetlerimizle 
ilaç ürünleri üzerinde tam 
bir koruma sağlayarak bunu 
tüm tedarik zinciri boyun-
ca devam ettiriyoruz. Bunu 
yapmak için yetkili kurum-
lardan tarafından belgelen-
dirilmiş olmanız gerekiyor. 

Hava kargo sektöründe 
yıllardır konuştuğumuz di-
jitalizasyon konusunda son 
dönemde gelişmeler var ve 
bizde bu konuda adımlar 
atıyoruz. Ortaklarımız ara-
sında bağlanabilirliği artı-
rarak tedarik zincirinde çe-
şitli platformlar üzerinden 
bilgi aktarımı ve data cloud 
gibi sistemleri uyguluyoruz. 

2 yıl önce bunu adım adım 
bütün hizmetlerimizde 
sunmak üzere çalışmalar 
başladık ve 2018 sonu veya 
2019 başında bunu tamam-
lamış olacağız. 

Orta Doğu pazarında 
rekabet oldukça zor ve da-
ha da zorlaşıyor. Mesela biz 
ilaç endüstrisine yönelik 
özel hizmetimiz vermeye 
başladığımız zaman diğer 
rakiplerimiz de benzer hiz-
metleri vermeye başlıyorlar. 
Tekrar pazar lideri olmak 
için müşterilerimizin ihti-
yaçlarına kulak vererek, hiz-
metlerimizi yakından takip 
ederek onları geliştirmek ve 
inovatif çözümler sunma-
mız gerek. 

Şu anda İstanbul’da ya-
pımı devam eden üçüncü 
havalimanı projesini ya-
kından takip ediyoruz. Bu 
projenin Türk hava kargo 
sektörü için iyi olacağına 
inanıyoruz. Sadece birkaç 
büyük oyuncu olmayacak. 
Birçok büyük oyuncuy-
la birlikte bu özel proje 
rekabetçi olacak. Bizim 
başta Frankfurt olmak 
üzere Münih ve Viyana’da 
hub’larımız var. Dördüncü 
bir hub için yatırım planı-
mız yok. 

2017’de Lufthansa Car-
go olarak güzel bir yıl ge-
çirdik. Talebin yüksek bir 
olduğu bir yıldı. 2018 yı-
lında da bu olumlu trendin 
devam edeceğini bekliyo-
ruz. Lufthansa Cargo’nun 
Türkiye’de çok iyi bir ta-
kımı var ve çok sıkı çalışı-
yorlar. İşine bu kadar sahip 
çıkan bu kadroya sahip ol-
maktan gurur duyuyoruz. 
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ATLASGLOBAL’İN dönüşü-
mü,  Atlasjet’ten Atlasglobal’e 
geçişle başlayan bir süreç. 
Öncelikle yolcu taşımacılığı 
ile tanınan bir firmaydık fakat 
yeni atılımlarımızla, uçmaya 
başladığımız artı noktalar ile 
birlikte kargo alanında da ta-
nınmaya başladık. Bu süreç 
çok hızlı gelişmedi, bazı yapı 
taşları var. İlk önce detaylı bir 
ekip ve kurgu oluşturmanız ge-
rekti. Müşteri memnuniyetini 
daha yukarı çıkarabilmek ve 
birebirde butik bir çalışma or-
tamı sağlayabilmek için Atatürk 
Havalimanı’nda (AHL) yeni bir 
kargo ofisi açıldı. Uluslararası 
Hava Taşımacılığı Birliği (IA-
TA) verilerine göre, 2017 yılın-
da Türkiye’de kargo taşıması ya-
pan ilk 10 firma arasındayız. 35 
ülkede 50’ye aşkın noktaya uçuş 
sağlıyoruz, hedefimiz bu nokta-
ların da sayısını artırmak. 2017 
stratejimize ilaveten 2018’de 
öngörümüz daha da büyümeyi 
sağlayabilmek. Kamyon anlaş-
maları ile birlikte online ve off-
line uçtuğumuz noktaları birleş-
tirmeyi hedefliyoruz. 

Hava kargonun önemi gün 
ve gün artıyor. Bundaki en 
büyük etkenlerden bir tanesi, 
globalleşen dünyada tüketim 
alışkanlıklarının hızlı bir şekil-
de değişmesi.  Bununla birlikte 
e-ticaret platformunun artma-
sıyla insanlar bu hızlı tüketimi 
hızlı bir şekilde de kendilerine 
ulaşmasını istiyorlar. Bu neden-
le, hava taşımacılığı, deniz ve 
kara taşımacılığına göre daha 
çok ön plana çıkmaya başlıyor. 
Eski dönemlerle kıyasladığınız 
zaman özellikle üretim noktala-
rının dünyanın çok farklı nok-
talarında olmasından kaynaklı 
bunun hızlı şekilde ulaşımında 
hava kargo ön sırada geliyor.

Yaş sebze- meyve, bozulabilir 
ürünün trafiği ile alakalı gönde-
rimlerde en hassa nokta ücret. 
Lojistik önemli maliyet kalem-
lerinden bir tanesi. Bunun kara 
taşımacılığından, hava taşımacı-
lığına kayması için bu noktada-
ki en önemli faktör kara ile hava 
taşımacılığı arasındaki maliyet 
girdisinin en azından birbirine 
yakın düzeye gelmesi. Bu nok-

tada da teşvik ön plana giriyor. 
Devlet tarafından verilecek teş-
viklerle bunun önünün açıldığı 
zaman hava kargo taşımacılı-
ğında özellikle bozulabilir ürün 
trafiğinin çok daha büyük artış 
olabileceğini düşünüyoruz. Bu-
rada baktığınızda hava kargo 
taşımacılığı ile bozulabilir yaş 
sebze meyve ürün üretimiyle 
ihracatın yapılmasında hız, gü-
venlik ve zamanında teslimat ö-
nemli noktaya geliyor. İlerleyen 
dönemlerde özellikle maliyet 
kalemlerinde teşvik ve destek-
lerle bir yapı oluşturulduğunda 
hava kargoda bugüne kıyasla 
gelecekte çok daha fazla taşıma 
olacağına ve yeni yeni noktala-
rın ekleneceğine inanıyoruz. 

Heyecanla 3’üncü havalima-
nını bekliyoruz. Mevcut altya-
pıya, artan kargo talepleri, artan 
kargo lojistiği ile birlikte 3’üncü 
havalimanın cevap vereceğine 
inanıyoruz. Bu yeni yatırımla 
birlikte altyapının istenilen dü-
zeyin çok daha üzerinde olacağı-
nı hem airhause hem de ulaşım 

kanalları anlamında faklı bir 
noktaya geleceğini düşünüyo-
ruz. Özellikle kara, deniz, hava 
taşımacılığının birleştiği bir hup 
durumuna gelmesi noktasında 
ki planlamaların bu yönde oldu-
ğunu biliyoruz. Böyle bir durum 
oluştuğunda bizim düşüncemiz 
çok kısa bir zaman içerisinde 
Honk Kong, Frankfurt,  Dubai 
gibi hava kargo hup’ı oluşacağı 
noktasında ve mevcut potan-
siyelin çok daha üzerinde bir 
noktaya geleceğiz. Zaten jeo-
politik konumu olarak İstanbul 
şuanda dünyanın merkezi du-
rumunda olduğu noktada alt-
yapı çalışmaları ile birlikte hava 
kargonun mevcut durumunun 
kat ve kat üzerinde bir gelişim 
sağlayacağına inanıyoruz. Bizde 
bununla birlikte 3’üncü havali-
manı projelerimizi orta ve uzun 
vadede filomuza alacağımız yeni 
uçaklar ile birlikte ve bunlarla eş 
güdümlü olarak eklediğimiz ye-
ni noktalar ile birlikte kargo po-
tansiyelimizin çok daha fazla ar-
tacağına inancımız bulunmakta. 

UTİKAD üyeleri arasın-
da havayollarından, liman 
operatörlerine, demiryolu 
işletmecilerinden, antrepo 
firmalarına ve taşıma işleri 
organizatörlerine kadar çok 
geniş bir yelpazede şirketler 
var. Havayolu, karayolu, de-
nizyolu, demiryolu ve inter-
modal ve ayrıca da gümrük ve 
antrepo çalışma guruplarınız 
var. Bunlara ek olarak bu sene 
özellikle değişen teknoloji ve 
eğilimleri de dikkate alarak 
bir e-ticaret, e-ihracat lojistiği 
odak gurubu oluşturduk. Bü-
tün bu bahsettiğim guruplar 
aylık olarak toplantılar ya-
pıyorlar, çalışma gurup top-
lantıları yapıyorlar. Alınan 
sonuçlar yönetim kurulunda 
gündeme geliyor, yaklaşık 
450 civarında üyemiz var. An-
cak üye sayısı çok hızla artan 
bir organizasyon ve gerek di-
ğer sivil toplum örgütleri ile 
gerek devletin bakanlıkları-
nın farklı organlarıyla ve tabi-
ki üyelerimizle sektörün diğer 
paydaşları ile çok yoğun bir 
etkileşim içerisindeyiz.  Ama-
cımız tek aslına bakarsanız, 
Türkiye’de lojistik sektörüne 
hizmet etmek. 

Tüm paydaşların daha ra-
hat ortamda daha verimli bir 
çalışma yapması için gerekli 
altyapıyı oluşturmaya çalış-
mak. Bu konuda elimizden 
geleni yapıyoruz. Öte yandan 
Türkiye’deki lojistik sektörün-
de çok ciddi bir takım değişik-
likler bekliyoruz önümüzdeki 
12 aylık süreçte. Birincisi bir 
lojistik koordinasyon kurulu 
var. 2017’nin yaz aylarında 
ilk toplantısını yaptı. 11 farklı 
bakanlığın müsteşarından ve 
aynı zamanda sivil toplum ör-
gütlerinden oluşan bir lojistik 
koordinasyon kurulu. Çünkü 
bizim ona çok ihtiyacımız var, 
Türkiye’de lojistiğin tek elden 
yürümesi ve koordine edil-
mesine. Bu noktada hükümet 
çok ciddi bir girişimde bulun-
du. Tamamen destekliyoruz. 
Biz özellikle odaklar birliği ve 
ihracatçılar meclisi kanalıyla 
sesimizi lojistik koordinasyon 
kurulunda da olabildiği kadar 

sesimizi duyurmaya çalışıyo-
ruz. Bununla beraber bütün 
dünyada birçok ülkenin im-
zaladığı ticareti kolaylaştırma 
anlaşması var. 

Bunun dışında sürek-
li gündemde olan ve bizim 
içinde çok büyük bir beklen-
tiyle karşıladığımız bir Bakü-
Tiflis-Kars demiryolu projesi 
var. Bu aslında bakaranız 
Türkiye’yi doğudaki bütün 
pazarlara açan bir hat olacak. 
Hem uygun maliyetlerle hem 
de oldukça şeffaf ve hızlı bir 
şekilde 2 taraflı taşıma imkanı 
sağlayacak. Aslında bakarsa-
nız Çin’in batısını Türkiye ve 
Akdeniz limanlarına açan de-
miryolu hattı pozisyonunda. 
Ya da Türkiye Cumhuriyet-
lerinden yüklenen bir malın 
rahatlıkla ve son derece hızlı 
şekilde Mersin Limanı’na ge-
tirilip oradan yüklenip dünya-
nın herhangi bir tarafına sevk 
edilmesini sağlayacak. Bu 
proje ile ilgili beklentilerimiz 

çok,  Türk ihracatçılarına yeni 
bir pazar açacağından eminiz. 

Benim görüşüme göre 
önümüzdeki 5 yıl içerisinde 
sektörümüzde birçok taşıma 
şirketi kısmen de olsa birer ya-
zılım şirketi haline dönüşmek 
zorunda. Endüstri 4.0 lojis-
tiği teğet geçmiyor hatta tam 
ortasından geçiyor.  Esnek 
yapı ve adapte olabilme gücü 
Türkiye’de lojistik sektöründe 
dijitalleşmede kendisini gös-
terecek. Ancak sadece yazılım 
boyutundan bakmamak lazım 
bu olaya işin içerisine depo 
otomasyon sistemleri, depola-
rın tavan yükseklikleri tahmin 
ediyorum önümüzdeki süreç-
te evrim geçirecek ve ciddi 
şekilde artacak. Depolarda 
ısıtma veya aydınlatmaya ge-
rek kalmayacak çünkü robot-
lar çalışıyor olacak. Bu da öyle 
düşündüğümüz gibi 20-30 yıl 
sonra olmayacak 5-10 yıl son-
ra biz bu depoları Türkiye’de 
de görmeye başlayacağız.

Schmitz Cargobull Türkiye Satış Müdürü 
Nihat Özmen Ayhan:

 “Türk taşımacısının isteğiyle 
buradayız”

Atlasglobal Kargo Direktörü Mustafa Özkan:
“Üçüncü havalimanı 

Hong Kong, Frankfurt, Dubai gibi 
önemli bir hub olacak”

UTİKAD Başkanı Emre Eldener:
“Türkiye’deki lojistik sektöründe 
çok ciddi bir takım değişiklikler

bekliyoruz”
SCHMITZ Cargobull söyle-
diğiniz gibi treyler endüstri-
sinin uzun yıllardır başarıyla 
hizmet veren oyuncusu. Bu 
sene tüm ülkelerde 125’inci yı-
lını kutladı, fabrika açılışımız-
da bizde kutladık. Türkiye’de 
ürünler 25 yıl Enka vasıtasıyla 
pazarlandı. Şimdiki CEO’muz  
Andreas Schmitz’in görevi 
devir almasından sonra baş-
lattığı bir proje var: Sadece 
Avrupa’nın oyuncusu olmak-
tan ziyade bir dünya oyuncu-
su olma yönünde… Türkiye 
de bunun önemli bir ayağı. 
Avrupa’dan dünyaya açılırken 
Türkiye çok önemli bir nok-
tada ve bu yatırım planları çok 
uzun zamandır var. Günün so-
nunda Türkiye’de bir fabrika 
açma kararı aldılar ve peşinden 
de yatırımlarını bizzat kendi-
lerinin yönetme kararı önceki 
distribütörle ayrılarak burada-
ki faaliyetlerini kendileri yü-
rütme noktasında karar aldılar. 

Bu müşterilerimizden gelen bir 
talepti. Bize verilen destekten 
şunu görüyoruz ki, müşteri-
lerimiz bizi burada görmek 
istediler, buraya yatırım yap-
mamızı istediler, buranın lokal 
oyuncusu olmamızı istediler ve 
Schmitz de bu kararı verdi. 

Nisan ayında tenteli trey-
ler üretimine Adapazarı fab-
rikamızda başladık. Ağustos 
ayında banttan ilk frigola-
rımız çıktı ve orada da ürün 
yelpazemizi artırarak devam 
edeceğiz. Birkaç ay içerisin-
de platform treyler üretmeye 
başlayacağız ve Nisan ayında 
da resmen damper treyleri de 
battan çıkarmış olacağız. 4 a-
na gurubu bu fabrikamızdan 
üretiyor olacağız. 

Schmitz Cargobull kalite-
siyle müşteriye ürün anlamın-
da yarattığı faydayla ün salmış 
bir marka.  Ama sadece ürün 
ve ürünün kalitesi Pazar bü-
yütmek için daha fazla müş-
terimize ulaşmak için yeterli 
değil. Onun yanında ticari ko-
şulları iyileştirmek gerekiyor, 
ürünleri müşterilerimizle bu-
luşturabilmemiz için biraz da-
ha esnek çözümler, biraz daha 

ihtiyaca yönelik çözümler sun-
mamız gerekiyor. Avrupa’da 
faaliyet gösterdiğimiz 35 ül-
kemizde bu değer yaratan hiz-
metlerin tamamı var. Takas, 
ikinci el organizasyonu, fi-
nans, farklı finansal çözümler 
bunların hepsini sağlıyoruz. 
Servis anlaşmaları, uzun süre-
li bakım onarım anlaşmaları 
hepsi Avrupa’da var hepsini 
Türkiye’de de yapacağız. 

Finansman deyince üreti-
cinin kendi sağladığı finans-
man akla geliyor evet biz çok 
kısa süre içinde bunu yapaca-
ğız. Finansal çözüm tek ba-
şına üreticinin kendi verdiği 
kredi olarak algılanmamalı. 4 
ayaklı bir çözüm sunmaya ça-
lışıyoruz biz. Bankalarla fark-
lı iş birlikleri, farklı çözümler 
arayışındayız. Kamyon üre-
ticilerinin finansmanlarıyla 
onlarla iş birliklerimiz var 
halihazırda birkaç firma ile 
çalışmaya başladık. 

Bizim tenteli treylerde üret-
tiğimiz araçlar Türkiye’deki 
tenteli ihtiyacının yüzde 90’ına 
hitap ediyor. Zaman içerisinde 
biz Almanya’da ürettiğimiz 
birçok ilave aksesuarı farklı 
özelikleri de burada yapıyor o-
lacağız. Bizim için kritik nokta 
şu, bugün Adapazarı’nda üret-
tiğimiz treylerlerin malzemele-
rin yüzde 100’ü Almanya’dan 
geliyor. Bunun sebebi; fabrika 
üretime başladığında tüm ka-
lite süreçlerinin, işçilik süreç-
lerinin, tüm o aşamalarının 

kusursuz olması gerekir. Özel-
likle Schmitz Cargobull gibi 
kalitesiyle özdeşleşmiş bir mar-
kada bu riske atılamaz. 

Bizim için kritik diğer bir 
nokta, Schmitz Cargobull’un 
Türkiye yatırımı sadece Türk 
nakliyecisi için yapmış olma-
sıdır. Daha önceki açıklama-
larımızda da söylediğimiz gi-
bi 3 bin 500’lük kapasitemiz 
var ve bu sadece Türkiye nak-
liyecisi için, bu pazar için o-
luşturulmuş plan ve hedeftir. 
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gün daha da güçlendiriyor, biz 
de Pegasus olarak bu dönüşü-
mün önemli oyuncuları ara-
sında yer alıyoruz. 2012 yılın-
da verdiğimiz 12 milyar USD 
değerinde toplam 100 uçaklık 
Airbus siparişimiz, verildiği 
tarih itibarıyla Türk sivil hava-
cılık tarihinde bir seferde veril-
miş en büyük siparişti. Bu sipa-
rişin ilk uçaklarını 2016 yılı 3. 
çeyreğinde teslim almaya baş-
ladık. Şimdi ise aynı siparişin 
opsiyonlu 25 adet uçağını fi-

FİLOSUNU adım adım bü-
yütmeyi hedefleyen Pegasus 
Hava Yolları, 2012 yılında ver-
diği ve sipariş verildiği tarih 
itibarıyla Türk sivil havacılık 
tarihinde bir seferde verilmiş 
en büyük sipariş olan 75 adedi 
kesin, 25 adedi opsiyonlu top-
lam 100 uçaklık A320neo ve 
A321neo’dan oluşan Airbus 
siparişi kapsamında, 25 adet 
uçağa ilişkin satın alım hakkı 
opsiyonunu A321neo uçak 
tipi için kullanma kararı aldı.

25 adet Airbus A321neo 
tipi uçak, 2022 yılında 5 adet, 
2023 ve 2024 yıllarında ise 
10’ar adet olmak üzere Pega-
sus filosuna katılacak. Böyle-
ce 100 uçaklık Airbus siparişi 
kapsamında Pegasus tarafın-
dan kesin siparişi verilen A-
321neo sayısı 43’e ulaştı.

Pegasus Hava Yolları Genel 
Müdürü Mehmet T. Nane ko-
nuyla ilgili yaptığı açıklamada, 
“Türkiye dünya havacılık paza-
rındaki konumunu her geçen 

uçaklarımızla beraber misa-
firlerimize daha konforlu bir 
uçuş deneyimi sunmaya devam 

edeceğiz” dedi.
Airbus Müşteri İlişkile-

rinden Sorumlu COO’su 
John Leahy: “Pegasus Hava 
Yolları’nın A321neo ACF ürü-
nüne verdiği sipariş, Airbus’ın 
orta segment pazarında en iyi, 
en verimli ve en konforlu çö-
zümü sunduğunu kanıtlıyor. 
A321neo ACF, havayolunun 
yolcu deneyimini ve rekabetçi 
büyüme pazarında avantajını 
artırırken çevresel ayak izini 
de azaltacak” dedi.

lomuza katmak üzere Airbus 
ile anlaşma sağladık. Filomuzu 
adım adım büyütmeye ve yeni 

Pegasus’a 25 Adet Yeni Airbus A321neo Tipi Uçak Geliyor

Uçak trafiği açısından 
büyük bir öneme sahip 
İstanbul’un öneminin 3. Ha-
valimanının devreye girmesi 
ile daha da artacak olması 

HAVAYOLU ile yük veya 
yolcu taşımacılığına yönelik 
yatırımlar öncelikli yatırım 
konuları arasına dahil edilir-
ken, İstanbul’da gerçekleşti-
rilecek hava taşıtları ve mo-
torlarının bakım onarımına 
yönelik yatırımların bölgesel 
teşvik tedbirlerinden yarar-
landırılması sağlandı. Yatı-
rımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Kararda değişiklik 
öngören Bakanlar Kurulu 
kararı, Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girdi. 
Karar ile havacılık sektörü 
yatırımlarına önemli teşvikler 
gelirken, bazı tarım ürünleri 

yatırımlarının bölgesel teş-
vik uygulamaları kapsamın-
da desteklenmesine yönelik 
düzenleme yapıldı. Ekonomi 
Bakanlığından alınan bilgiye 
göre, değişiklikle yatırımcıla-
rın lehine bazı önemli düzen-
lemeler uygulamaya konuldu.

Havacılık sektöründeki 
büyümenin desteklenmesi ve 
uluslararası yolcu ve yük ta-
şımacılığında Türk havayolu 
şirketlerinin rekabet gücünü 
artırılabilmesi için havayolu 
ile yük veya yolcu taşımacılı-
ğına yönelik yatırımlar önce-
likli yatırım konuları arasına 
dahil edildi.

çekleştirilecek hava taşıtları 
ve motorlarının bakım ona-
rımına yönelik yatırımların 
bölgesel teşvik tedbirlerinden 
yararlandırılması sağlandı.

Havacılık sektörünün büyü-
me hızına uyum sağlamak ve 
sektördeki artan talebi karşıla-
mak amacıyla asgari 5 milyon 
lira tutarındaki havalimanı ve 
havalimanı yer hizmetleri yatı-
rımlarının bölgesel destekler-
den yararlandırılmasına yöne-
lik düzenleme yapıldı.

Havalimanlarının uzantı-
sı olarak faaliyet göstermek 
üzere kurulmuş yer hizmetle-
ri şirketlerinin, bu hizmetleri 

uluslararası seviyede yürü-
tülebilmesini teminen sabit 
yatırım tutarı 200 milyon lira 
ve üzeri olan havalimanı yer 
hizmetleri yatırımları büyük 
ölçekli yatırım konuları arası-
na dahil edildi.

ve uçak trafiğine paralel ola-
rak uçak bakım onarım hiz-
metlerine olan ihtiyacın da 
yükselecek olması hususları 
dikkate alınarak, burada ger-

Havayolu Taşımacılığı Yatırımlarına Teşvik Karar ile havacılık 
sektörü yatırımlarına 
önemli teşvikler 
gelirken, bazı tarım 
ürünleri yatırımlarının 
bölgesel teşvik 
uygulamaları 
kapsamında 
desteklenmesine 
yönelik düzenleme 
yapıldı.  

Turkish Cargo’nun güven-
li bir şekilde yeni yuvalarına 
ulaştırdığı tek yabani yaşam 
türü penguenler değil.  Hava 
kargo taşıyıcısı IATA Live 
Animals Regulation (LAR) 
sertifikalı bakıcılarının ve 

TÜRK Hava Yolları’nın 
başarılı alt markası Turkish 
Cargo, dünyanın 120 ülke-
sinde sunduğu özel kargo 
taşımacılığı hizmeti ile sade-
ce müşterilerinin memnuni-
yetini kazanmakla kalmıyor 
aynı zamanda doğal yaşamın 
sürekliliğine de katkıda bu-
lunuyor.  Hava kargo taşı-
yıcısı, Birleşmiş Milletler’e 
bağlı Dünya Doğa ve Doğal 
Kaynakları Koruma Derneği 
(IUCN) listesinde bulunan 
ve nesli tükenme tehlikesi al-
tında olan 20 tane Humboldt 
Pengueni’ni, Letonya’dan 

(RIX) İstanbul aktarmalı ola-
rak Çin’e (PVG) ulaştırdı.

Riga Hayvanat Bahçe-
si’nden teslim alınan penguen-
ler, İstanbul aktarmalı olarak 
Çin’de bulunan ve Asya’nın en 
büyük akvaryumlarından biri 
olan Devlet Okyanus Akvar-
yumu yetkililerine sağlıklı bir 
şekilde teslim edildi. Turkish 
Cargo, IATA Live Animals 
Regulation (LAR) sertifikalı 
personelin ve veterinerin eş-
liğinde Çin’e ulaştırılan Pen-
guenler burada türlerinin sü-
rekliliği için daha iyi şartlarda 
koruma altına alınacak. 

since bakıcıları ve IATA Live 
Animals Regulation (LAR) 
sertifikalı Turkish Cargo per-
soneli eşlik etti. Atlar, kolay 
hareket imkanı sağlayan özel 
yükleme kapıları aracılığıyla 
Türkiye’deki sahiplerine sağ-
lıklı bir şekilde teslim edildi.

Turkish Cargo, dünyanın 
120 ülkesindeki müşterileri-

ne sunduğu canlı hayvan taşı-
macılığı hizmeti için; kabul, 
depolama ve sevk süreçlerin-
de IATA LAR yönetmeliğini 
referans alıyor ve yönetme-
likte belirtilen dokümantas-
yon, paketleme, etiketleme 
ve işaretleme kurallarını canlı 
hayvan taşıma sürecinde har-
fiyen uyguluyor.

veterinerin eşlik ettiği 6 
yavru aslanı Bangladeş’e 
(DAC) ve 14 yetişkin aslanı 
da Çin’e başarılı ve sağlıklı 
bir şekilde taşıdı.

Şikago’dan at taşıdı
Turkish Cargo, özel kargo 

taşımacılığı alanında verdiği 
kaliteli hizmeti ile dünyanın 
farklı noktaları arasında bir-
birinden değerli ve özel kar-
golar taşıyor. Firma, 15 tane 
atı Şikago’dan İstanbul’a gü-
venli bir şekilde ulaştırdı. U-
luslararası kurallar gereği yal-
nız başına taşınmalarına izin 
verilmeyen atlara, uçuş süre-

Turkish Cargo Nesli Tükenmekte 
Olan Hayvanları Yuvalarına Taşıyor

İstanbul Üçüncü Havalimanı’nda Çalışmalar Hızla Sürüyor
LİMAK Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Nihat Öz-
demir, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’ndan itibaren İstan-

bul üçüncü Havalimanı’nı 
açmayı planladıklarını be-
lirterek, “Çalışmalarımız 
aralıksız devam ediyor. İna-

nılmaz bir hızla, bir dünya 
rekoru hızıyla çalışmaları 
sona erdirmeye gayret ediyo-
ruz” dedi.

Özdemir, yaptığı açıkla-
mada, İstanbul’da yapımı 
süren üçüncü havalimanında 
inşaat çalışmalarının hızlı 
ilerlediğini söyledi.

Havaalanı inşaatında 
gece gündüz çalışıldığını 
vurgulayan Özdemir, “İn-
şallah 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’ndan itibaren İstan-

bul üçüncü Havalimanı’nı 
açmayı planlıyoruz. Çalış-
malarımız aralıksız devam 
ediyor. İnanılmaz bir hızla, 
bir dünya rekoru hızıyla ça-
lışmaları sona erdirmeye gay-
ret ediyoruz. İnşallah şu anda 
mani gözükmüyor. 29 Ekim 
2018 tarihinde de havalima-
nımızı açmış olacağız.” ifade-
lerini kullandı. 

Burayı çalıştıracak, işle-
tecek sistemi kurmaya çalış-
tıklarını dile getiren Özde-

mir, “Onunla ilgili personel 
alımlarını yapmaya başladık, 
devam ediyoruz ve onları eği-
tiyoruz. Oradaki elektronik 
sistemler, bagaj sistemleri, 
yolcuya yapılacak servisler 
ve bütün sistemlerle ilgili ça-
lışacak arkadaşlar bir taraf-
tan eğitim alıyorlar. İnşallah 
açılışa kadar da bu eğitimler 
devam edecek ve açılış günü 
de bütün personelimiz hazır 
olacak” dedi.

1915 Çanakkale Köp-

rüsü’yle ilgili de çalışmala-
rın tüm hızıyla sürdüğünü 
vurgulayan Özdemir, “Sa-
yın Başbakanımız geçen 
hafta Çanakkale’ye geldi-
ğinde bizim şantiyemizi zi-
yaret etti, çalışmaları denet-
ledi ve çalışma hızının ne 
olduğunu, neler yaptığımızı 
kendisi gördü. Çalışmalar 
hızla devam ediyor. İnşallah 
dünyanın en uzun köprüsü-
nü de hizmete sunacağız” 
diye konuştu.
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TÜRK yaş meyve sebze sektörü, 
2016 yılı sonunda gündemine al-
dığı, 2017 yılında yoğun olarak 
kullanmaya başladığı hava kargoda 
hedef büyüttü. Yaş meyve sebze sek-
törü, orta vadede ihracatının yüzde 
10’unu hava kargo ile gerçekleştir-
meyi hedefliyor.

Turkish Cargo İzmir Kargo Mü-
dürü Faik Deniz ile Ege İhracatçı 
Birliklerinde bir araya gelen, 2017 
yılını masaya yatıran ve 2018 yılı ile 
ilgili hedeflerle ilgili görüş alışveri-
şinde bulunan Türkiye İhracatçılar 
Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları 
Birliği Başkanı Rıza Seyyar, 2017 
yılında Turkish Cargo ile yaptıkları 
indirimli anlaşma sonrasında hava 
kargo ile taşımacılığın sektörün ön-
celikleri arasına girdiğini kaydetti.

Hava kargonun Ege Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları Birliği tarafın-
dan yürütülen Taze Kiraz ve Üzüm 
URGE Projesinin çıktılarından biri 
olduğuna işaret eden Seyyar, “Şili 
hava kargo ile ürettiği kirazın yüzde 
98’ini ihraç edebilir konuma gelmiş. 
İhracatta sürekli ve güçlü olabilme-
nin yolu müşteriye ulaşma süresini 
kısaltmaktan geçiyor. Bahçeden 
topladığımız ürünleri hızlı bir şe-
kilde işleyip ertesi gün Hong Kong, 
Tokyo, Şanghay, Londra, Barcelona 
hallerine indirip tüketicinin sof-
rasına sunabilirsek başarılı oluruz. 
Hava kargo ürünlerimizin tazeliğini 
asgari bir hafta uzatacak. Dünya’da 
Şili, İsrail, Kenya gibi ülkeler bu 
modeli uygulamış ve başarılı olmuş. 
2023 yılında 40 milyar dolar gıda 
ihracatı hedefine ulaşabilmenin 
yolu yenilikçi projelerden geçiyor” 
şeklinde konuştu.

Hava kargonun başarılı olması 
için soğuk hava zincirine sahip lojis-
tik hizmeti verecek firmaların olması 
gerektiğinin altını çizen Seyyar şöyle 
devam etti: “Soğuk hava zincirine uy-
gun altyapısı olan ve gümrük işlemle-
rini yapabilen bir acenta firmalardan 
gelen parsiyel ürünleri toparlayarak 
uygun paletle hazırlayarak Turkish 
Cargoya teslim edebilmeli. Alaşehirli 
bir ihracatçının 1 tonluk üzümü, Ay-
dınlı incir ihracatçısının 1 tonluk ta-
ze inciri, Afyonlu kiraz ihracatçısının 
1 tonluk kirazı, başka bir ihracatçı-
mızın çileği, başka bir ihracatçımızın 
vişnesi bir araya gelecek ve 4 tonluk 
hava kargo paletini tamamlamış ola-
cak. Bu durumda, az miktarda ürün 
ihracatının da yolu açılmış olacak.”

Turkish Cargo’nun filosundaki 
uçak sayısını 18’e çıkardığı bilgisini 
paylaşan Turkish Cargo İzmir Kar-
go Müdürü Faik Deniz, ihracatçıla-
rın taleplerinin artması halinde yeni 
uçuşların konulabileceğini ifade et-
ti. İzmir-Tel Aviv arasında 1 yıldır 
her Cumartesi günü hava kargo se-
feri olduğu bilgisi veren Deniz, “Tel 
Aviv’e giden hava kargo uçağında 
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Yaş Meyve ve Sebzede 
Hava Kargo Hedefi Büyüdü

ağırlıklı olarak balık gidiyor. Ürün 
çeşitliliğini sağlamak istiyoruz. Bu 
uçuşta yaş meyve sebze ürünlerinin 
de olması için ortak çalışma yapmak 
için buradayız. Ülke ekonomisi için 
küçük dokunuşlarla büyük farklar 
sağlamak için çalışıyoruz” dedi.

Yaş meyve sebze ihracatı
yüzde 11 arttı

Türkiye’nin yaş meyve sebze ve 

meyve sebze mamulleri ihracatı 
2017 yılında miktar ve değer ola-
rak yüzde 11 artış gösterdi. Türkiye 
1 milyar 607 milyon kg’lık meyve 
sebze mamulleri karşılığı 1 milyar 
416 milyon dolarlık döviz kaza-
nırken, yaş meyve sebze ihracatı 3 
milyar 961 milyon kg.’a karşılık 2 
milyar 231 milyon dolar olarak ka-
yıtlara geçti.
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2010 yılında yine Özelleş-
tirme İdaresi Başkanlığı’nın 
açtığı ihalede Samsun 
Limanı’nın işletme hakkını 
36 yıllığına devralmış olan 
Ceynak, Tekirdağ Limanı 
ile birlikte işletmeleri ara-
sına ikinci limanı da dahil 
etmiş oldu.

Cey Şirketler Grubu’nun 
“amiral gemisi” olan Cey-
nak, Türkiye’nin en büyük 
antrepo işletmecisi olup  
Türkiye’nin her büyük li-
manı çevresinde antrepoları, 
likit tankları ve hububat si-

ÖZELLEŞTIRME İda-
resi Başkanlığı, Tekirdağ 
Limanı’nı ikinci defa ihaleye 
çıkardı. İhaleyi, açık artıma 
yolu ile 347 milyon 100 bin li-

ra teklif veren Ceynak kazan-
dı. Ceynak, Türkiye’de liman 
işletmeciliğindeki tecrübeli 
geçmişi ve başarılı projeleri ile 
tanınan bir lojistik firması.

yapmayı vatani bir görev ad-
dederek ihaleye girdik. Ül-
kemizin geleceğine ve eko-
nomik kalkınmasına katkıda 
bulunacak hiçbir yatırımdan 
kaçınmayacağız.

Samsun Limanı’nı nasıl 
Karadeniz’in en önemli lo-
jistik üssü yapmışsak  Tekir-
dağ Limanı’nı da teknoloji 
ile donatacağız ve en kısa 
sürede İstanbul dahil Trakya 
Bölgesi’nin genel kargo, kon-
teyner ve Ro-Ro taşımacılığı-
na dair tüm ihtiyacını karşılar 
hale getireceğiz.”

2015 yılında Çinli CMHI, 
COSCO ve CIC ortak girişim 
grubu tarafından çoğunluk 
hissesi satın alınan Kumport, 
yatırımlarına hız kazandırdı. 
Çin’in Türkiye’de bugüne 
kadar yaptığı en büyük ya-
tırım olma özelliğine sahip 
olan liman, uzun soluklu 
çalışmaları sonucu KalDer 
tarafından EFQM 5 Yıldızlı 
Mükemmellikte Yetkinlik 
Belgesi ile ödüllendirildi.

5 kıtada 140’tan fazla nok-
tayla doğrudan bağlantısı bu-
lunan Kumport, Avrupa ve As-
ya arasında yer alan ana ticaret 
yollarındaki konumuyla stra-
tejik bir öneme sahiptir. Yapı-
lan yatırımlarla Kumport’un 
daha da güçleneceğini belirten 
Kumport CEO’su Özgür Soy; 
‘’Kumport olarak yatırımları-
mızla Türk ekonomisine değer 
katıyoruz. Birinci faz yatırım-

loları bulunan Ceynak, liman 
işletmeciliği konusunda ol-
dukça başarılı bir performan-
sa sahip.

Samsunport adı ile iş-
lettiği Samsun Limanı’nı 
Karadeniz’in yıldızı haline geti-
ren Ceynak, Samsun Limanı’nı 
aynı zamanda birçok uluslara-
rası ödül ile de tanıştırdı.

Cey Şirketler Grubu Yö-
netim Kurulu Başkanı Ali 
Avcı, Tekirdağ Limanı ihalesi 
ile ilgili şu açıklamayı yaptı: 
“Ülkemizin yatırıma ihtiyacı 
olduğu şu dönemde yatırım 

Tekirdağ Limanı’nı Ceynak İşletecek

Türk Limanları ‘Yeşil 
Liman / Eko Liman’ Atağında

yük taşıma kapasitesine sahip 
FADIQ, saatte 21,3 deniz 
mili sürat yapıyor.

Akdeniz ve Karadeniz’de 
en etkin Ro-Ro oyuncusu ol-
mak için çalışmalarını sürdür-
düklerini belirten Alternative 
Transport Genel Müdürü 
Hakan Yılmaz; “Intermodal 
taşımacılığın sektörümüz için 
bir kurtuluş olacağını düşü-
nüyoruz. Ro-Ro’ların başka 
bir ifade ile deniz otobanla-
rının devreye girmesiyle ka-
ra güzergahlarında yaşanan 
birçok sorunu ortadan kal-
dırarak sektörümüze ve dış 

GENIŞLEYEN filosu ile de-
nizcilik sektörüne ve ülke eko-
nomisine önemli avantajlar su-
nan Alternative Transport’un 
yeni gemisi FADIQ, Yalova 
RO-RO Terminali’nden 
ilk seferini gerçekleştireceği 
İtalya-Trieste’ye gitmek için 
demir aldı. 

Yine Alternative Trans-
port’un filosunda yer alan kız 
kardeşi MELEQ ile birlikte 
Türkiye’nin en büyük Ro-
Ro gemisi olan FADIQ, 280 
treyler kapasitesi ile hizmet 
verecek. İki katlı konteyner 
yükleme imkanı sayesinde de  

FADIQ’in kapasitesi istenil-
diğinde 340 araca kadar çıka-
rılabiliyor. 210 metre uzunlu-
ğunda ve 32 bin 770 groston 

Avrupa’nın en kuzeyine orta-
lama 7 günde teslimat gerçek-
leştirebileceklerine değinen 
Yılmaz; “Yalova’dan Ro-Ro 
gemileriyle gelen treylerler, 
Trieste’de İskandinavya tre-
nine yüklenerek 27 saat sonra 
Kiel Limanı’na ulaşıyor. Bu-

radan da aynı gün Ro-Ro ge-
milerine yüklenen treylerler 
ertesi sabah Göteborg (İsveç) 
Limanı’na. Filomuza yeni ka-
tılan FADIQ sayesinde yıllık 
sefer sayımızı 600’e yüksel-
tecek, 120 binden fazla araç 
taşıyacağız” dedi.

ticaretimize önemli bir katkı 
sağlıyoruz. Pazarın ihtiyaçları 
doğrultusunda yatırımlarımı-
za gelecek dönemde de devam 
edeceğiz” diye konuştu. 

Alternative Transport’u 
tercih eden nakliyecilerin 
karayolunu yalnızca 100 
km kullanarak İstanbul’dan 

FADIQ, İlk Seferine Çıktı

Alternative Transport Genel 
Müdürü Hakan Yılmaz

Alternative 
Transport’un yeni 
gemisi FADIQ, 24 Ocak 
Çarşamba günü Yalova 
RO-RO Terminali’nden 
ilk seferini 
gerçekleştirmek için 
yola çıktı. 

Türkiye Denizcilik 
İşletmesi A.Ş’ye ait 
Tekirdağ Limanı’nın 
özelleştirilmesi 
ihalesini 347 Milyon 
100 bin lira teklif 
veren Ceynak kazandı.  

Cey Şirketler Grubu Yö-
netim Kurulu Ali Avcı, elde 
ettikleri tecrübelerin kendi-
lerini uluslararası arenada da 
liman işletmeciliğine ilgi du-
yar hale getirdiğini belirtti ve 
“Önümüzdeki günlerde bir 
Avrupa Liman İşletmeciliğini 
satın aldığımızı duyarsanız şa-
şırmayın”  ifadesini kullandı.

larımızı tamamladık ve ek ola-
rak önümüzdeki yıl 50 milyon 
dolarlık bir yatırım planımız 
bulunuyor. Bununla birlikte 5 
yıl içinde yatırımlarımız 100 
milyon dolarlık bir büyüklüğe 
ulaşacak’’ dedi.

Yapılan yatırımlardan alı-
nan geri dönüşlerin önemine 
dikkat çeken Soy; “Kumport 
olarak her zaman kendimizi ge-
liştirmeye çalışıyoruz. Ortaya 
koyduğumuz vizyon, insana ve 
kaliteye verdiğimiz önem, yatı-
rımlarımız ve artırdığımız hiz-
met seviyemiz sayesinde Tür-
kiye Kalite Derneği tarafından 
5 yıldızlı Mükemmellikte Yet-
kinlik Belgesi’ne hak kazandık. 
Bu belgeyi almak bizim için 
gurur verici. Bununla birlikte, 
çevreye saygıyı ifade eden yeşil 
liman sertifikasına da sahip o-
lan Türkiye’deki sayılı limanlar 
arasındayız” ifadesini kullandı.

Kumport’a 
‘Mükemmellikte
Yetkinlik Belgesi’

TÜRKIYE’DE TÜRKLİM 
üyesi 11 limanın sahip oldu-
ğu ‘Yeşil Liman’ sertifikası, 
gelişmiş ülke limanları ara-
sında bir saygınlık ve rekabet 
unsuru olarak değerlendirili-
yor. Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’nın 
yaptığı açıklamaya göre, 
dünyada gemi kaynaklı emis-
yonların yüzde 70’inin kıyıya 
400 km mesafe içinde oluş-
tuğu, gemi ve liman kaynaklı 
emisyonların özellikle kıyı 
kentlerinde yaşayan çevre 
halkını olumsuz etkiledi-
ği görülüyor. Yeşil Liman 
/ Eko Liman projesiyle bu 
problemin önüne geçmek 
için Türk limanları harekete 
geçmiş durumda.

Uluslararası pazarda Türk 
limanlarının rekabet gücünü 
artırmaya yönelik çalışmalar 
yürüten TÜRKLİM, yeşil 
liman sertifikasının önemine 
dikkat çekiyor. Yeşil Liman 
sertifikasına ilişkin açıkla-
malarda bulunan TÜRK-
LİM Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Kenan Selçuk; 
‘’Avrupa Birliği’nin yaptığı 
araştırma sonucunda 2020 

yılında denizcilik kaynaklı 
hava kirliliğinin, kara kay-
naklı hava kirliliğini geçece-
ği öngörülüyor. Bu noktada 
Bakanlığın ve Deniz Tica-
reti Genel Müdürlüğü’nün 
yaptığı bir proje olan Yeşil 
Liman / Eko Liman, küresel 
çapta çevreci bir proje olma-
nın yanı sıra bu sertifikaya 
sahip limanlar arasında da 
bir saygınlık unsuru’’ dedi.

Selçuk; ‘’Çalışmalarımız 
gösteriyor ki; özellikle Yeşil Li-
man sertifikasına ağırlık veren 
birçok liman işletmesi bugüne 
kadar yaptığı güncellemelerle 
bu sertifikayı almaya hak ka-
zandı. Son olarak T.C. Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı tarafından yeşil 

liman sertifikası almaya hak 
kazanan 11 limanın TÜRK-
LİM bünyesinde olması bizleri 
ayrıca gururlandırdı’’ dedi. 

Yeşil Liman / Eko Liman 
projesi ile birlikte ülkemizde 
faaliyet gösteren liman işlet-
melerinin, çevreye ve iş sağlığı-
na olan duyarlılıklarının en üst 
düzeye çıkarılması ve standart 
hale getirilmesi, liman kalite 
yönetim sisteminin geliştirile-
rek uluslararası rekabet gücü-
nün artırılması hedefleniyor.  

Yeşil Liman sertifikası için 
ISO 9001: Kalite Yönetim 
Sistemi, ISO 14001: Çevre 
Yönetim Sistemi, OHSAS 
18001: İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemleri belgeleri-
ne sahip olmaları ile birlikte 

TSE’nin yayınladığı Yeşil 
Liman Sektörel Kriterler kı-
lavuzunda belirtilen şartların 
yerine getirilmesi gerekiyor. 

TÜRKLİM, 2,5 milyon 
TL’lik yatırımla sektöre ka-
lifiye eleman yetiştiriyor. 
Bugüne kadar 3 bin 500’e 
yakın kişiye sertifika dağıtan 
TÜRKLİM, sektördeki nite-
likli eleman açığını da bu pro-
jeyle kapatmayı hedefliyor

Doğu Marmara Kalkın-
ma Ajansı (MARKA) tara-
fından desteklenen, Kocaeli 
Sanayi Odası (KOSANO) 
ve Türkiye Liman İşletmeci-
leri Derneği (TÜRKLİM) iş 
birliği ile birlikte hazırlanan 
ve Türkiye de ilk olma özel-
liğine sahip proje, sektörde 
kalifiye eleman açığını büyük 
oranda kapatacak. 

Sektörün gelişimine yönelik 
yatırımların devam etmesi ge-
rektiğinin altını çizen TÜRK-
LİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Kenan Selçuk; “Bu-
gün ulaştırma sektörünün en 
önemli bileşenlerinden birisi 
hiç kuşkusuz denizcilik faali-
yetleri. Denizcilik sektörünün 
dinamizmi, sektörün önünü 
açacak, büyüme ve gelişmesin-
deki engelleri kaldıracak yasal 
ve idari değişimleri de gerekli 
kılmakta” dedi.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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KALKINMA Bakanı Lütfi 
Elvan, demiryolu çalışmaların-
da bu yıl yeni bir çalışmayı ya-
tırım programlarına aldıklarını 
ifade ederek, Mersin Limanını 
Samsun Limanına kadar bağla-
yacak hat için ilk adımın atıldı-
ğını duyurdu.  

Elvan, “Bu yıl yeni bir ça-
lışma daha yaptık. Yine Mer-
sinimizi kuzeye bağlayan bir 
demiryolu hattını yatırım 
programına aldık. Yani Mersin 
limanını Samsun Limanına ka-
dar bağlayacak olan bir hattın 
ilk adımı olan Aksaray-Ulukış-
la hızlı tren demiryolu hattının 
yapımını yatırım programına 
aldık. Dolayısıyla hem doğu-
batı ekseninde hemde kuzey-
güney ekseninde hızlı tren 
demiryolu hatlarımızı oluştur-
muş olacağız” dedi.

Lojistiğin Türkiye’de en 
önemli ve geleceği parlak olan 
sektörlerin başında geldiğini 
vurgulayan Elvan, “Firmala-
rımızın verimliliğinin artı-
rılması, girdi maliyetlerinin 
azaltılması ve böylece küresel 
ölçekte daha etkin bir reka-
bet gücünü elde edebilmesine 
imkan sağlayan lojistik faali-
yetler, ekonomik değer zinciri 
içerisinde hayati bir öneme 
sahip. Önümüzdeki dönem 
ulaştırma sistemlerinin ve lojis-

DEMIRYOLU sektörünü 
değerlendirme toplantısı, U-
laştırma Denizcilik Haberleş-
me Bakanlığı Müsteşarı Suat 
Hayrı Aka’nın başkanlığında 
Ankara’da yapıldı.

Toplantının açılışını yapan 
UDHB Müsteşarı Suat Hayri 
Aka, Bakanlığın tüm sektör-
lerinde bir araya gelerek çalış-
maların değerlendirildiğini, 
bu kapsamda demiryollarının 
2017, 2018 ve 2019 yılının de-
ğerlendirileceğini, 2017 yılında 
demiryolu sektöründe serbest-
leşme ile birlikte yeni bir dö-
neme adım atıldığını, TCDD 
Taşımacılık AŞ’nin demiryolu 
tren işletmecisi olarak sektörde 
yerini aldığını, bu yapının sağ-
lıklı bir şekilde işlevini yerine 
getirebilmesi için herkese bü-
yük görev ve sorumluluk düş-
tüğünü belirtti. 

TCDD Taşımacılık AŞ’nin 
2017 yılı faaliyetleri ve 2018 
hedefleri hakkında bilgi ve-
ren Genel Müdür Veysi Kurt, 
2017 yılında yolcu ve yük ta-
şımacılığında, gelir gider du-
rumunda olumlu rakamların 
yakalandığına ve bunun tesa-
düf olmadığına dikkat çekerek, 

tik faaliyetlerinin çok daha ve-
rimli olmasını zorunlu kılıyor. 
Geleceğin dünyasında rekabet 
için önem arz eden 3 temel 
alan olduğunuz düşünüyorum. 
Bunlardan bir tanesi yenilikçi 
bir yaklaşım, yenilikçi bir ürün 
ortaya koyabilmek. İkincisi 
mevcut sanayi tesislerimizin 
dijitalleşmesinin ve dijital dö-
nüşümün sağlanması. Üçüncü-
sü ise lojistik. Bir ürünün kali-
teli üretilmesi önemli ama tek 
başına değil. Bir ürünün üretil-
dikten sonra en hızlı şekilde ve 
en düşük maliyetle güvenilir, 
öngörülebilir şekilde tüketi-
ciye ulaştırılması da önem arz 
ediyor” şeklinde konuştu.

Hedef 2023 yılında
ilk 15 ülke

Lojistiğin bütüncül bir yak-
laşımla ele alınması gerektiği-
nin altını çizen Elvan, “Lojis-

“2017 yılı Şirketimizin bu sek-
törde ilk yılıydı. Buna rağmen, 
28,5 milyon ton yük taşıyarak, 
yük taşıma miktarını bir önce-
ki yıla göre artırdık.” dedi.

Sürekli ve yüksek potan-
siyelli taşımalarda esnek ta-
rife uyguladıklarını söyleyen 
Kurt, yurt içinde de otomobil 
taşımacılığına başladıklarını, 
Almanya’dan OMSAN tara-
fından kiralanan vagonlarla 
taşıma yapıldığını, Şirketin 
TÜLOMSAŞ’ta üretilen va-
gonların tamamlanması ile bu 
trenin TCDD Taşımacılık va-
gonları ile işletileceğini belirtti.

Milli yük vagonları
raylara indi

Kurt ayrıca, 2017 yılında 
teslim alınan 55 adet milli va-
gonların tamamının 12 Ocak 
2018 tarihinden itibaren İstan-

tik maliyetlerine bakıldığında 
özellikle geri kalmış ülkelerde 
veya az gelişmiş ülkelerde milli 
gelire orana yüzde 20-25 oldu-
ğunu görüyoruz. Gelişmiş ülke-
lere baktığımızda bunun yüzde 
10 seviyesinde olduğunu görü-
yoruz. Türkiye’de ise bu oran 
yüzde 13. Dolayısıyla bizim bu 
maliyetleri daha da aşağı çek-
memiz gerekiyor. Türkiye’deki 
lojistik sektörü büyüklüğüne 
baktığımızda aşağı yukarı 300 
milyar dolarlık bir hacmi, bü-
yüklüğü olduğunu görüyoruz. 
Bunun 150 milyar liralık kıs-
mını lojistik sektöründe faa-
liyet gösteren şirketlerin yap-
tığını görüyoruz. Kalan yüzde 
50’si ise üreticinin lojistik faali-
yetle uğraştığını görüyoruz. Bu 
şunu gösteriyor ki ülkemizde 

bul-Avrupa yönündeki blok 
trenlerde çalıştırılmaya baş-
landığını,  TCDD Taşımacılık 
AŞ, TÜLOMSAŞ, ASELSAN 
işbirliği ile ilk milli hibrit ma-
nevra lokomotifinin ise 2018 
yılında üretiminin planlandığı-
nı açıkladı.

2017 yılının yolcu taşıma-
cılığındaki rakamlarını da ak-
taran Kurt, Marmaray’da 63.1 
milyon, yüksek hızlı trenlerde 
7.1 milyon, konvansiyonel 
trenlerde 15.2 milyon olmak ü-
zere toplamda 85.4 milyon yol-
cuya hizmet verildiğini belirtti.

22 Ocak 2018 itibariyle 
YHT’lerde bugüne kadar ta-
şınan yolcu sayısının 37.2 mil-
yon olduğuna dikkat çeken 
Kurt, yolcu memnuniyetinin 
de giderek arttığını, yüzde 
97.4’e ulaştığını söyledi.

lojistik sektörünün daha fazla 
profesyonel yapılması ve daha 
da gelişmesi gerektiği ortaya 
çıkıyor. 2016 yılında yayınla-
nan Dünya Bankası endeksine 
göre 160 ülke arasında Türkiye 
lojistik sektöründe 34’üncü sı-
rada yer alıyor. Sıralamada ön 
sıralardayız ama bu bizim için 
yeterli değil. Lojistik sektörün-
de inşallah 2023 yılında ilk 15 
ülke arasında yer alacağız” ifa-
delerini kullandı.

Artık yeşil ve tersine lojis-
tik kavramlarının da dünya 
gündeminde yer almaya başla-
dığını kaydeden Elvan, “Yeşil 
lojistik ürünlerin müşteriye 
ulaşmasından önceki ham 
madde tedarikinden üretime, 
paketlemeye, taşımaya ve de-
polamaya kadar olan faaliyet-

lerin yanı sıra atıkların geri 
dönüşümü ve tekrar kullanı-
mını kapsıyor. Tersine lojistik 
dediğimiz kavram ise tüketim 
noktasından gönderilen ürün-
lerin geri kazanımı, yeniden 
üretimi veya bertaraf edilmesi 
için üretici tarafından sistema-
tik olarak kabul edilme süreci 
olarak adlandırıyor. Bu kav-
ramları önümüzdeki günlerde 
kapsamlı olarak tartışacağız. 
Tersine lojistik ile enerji gerek-
sinimi üretim sürecinde yüzde 
85’e kadar azaltılabilmektedir. 
Ayrıca yeniden üretilen ürün-
ler yüzde 30-40 oranında daha 
düşük bir fiyatla üreticiye su-
nulabiliyor” dedi.

Lojistiği ulaştırmadan ayır-
manın mümkün olmadığının 
altını çizen Elvan, sözlerine 

şöyle devam etti: “Ulaştırma 
yatırımlarında temel bazı ön-
celiklerimiz var. Bunlardan 
birisi kuzey-güney, doğu-batı 
koridorunun bir an önce ta-
mamlanması. Bu noktada çok 
yoğun çalışmalar yürütülüyor. 
Yine kombine yük taşımacı-
lığının daha da geliştirilmesi 
yer alıyor. Kombine taşımacı-
lığının geliştirilmesi doğrul-
tusunda planlanan 21 lojistik 
merkezden 8 tanesini işletme-
ye açtık. Diğer bölgelerde çalış-
malar devam ediyor. Halihazır-
da demiryolu şebekesinde 10 
adedi organize sanayi bölgesi 
bağlantısı olmak üzere toplam 
358 kilometre uzunluğunda, 
229 adet iktisat hattı mev-
cut. Ülkemiz Asya ve Avrupa 
transit taşımacılığında birçok 
ulaştırma şebekesi ve koridoru 
içerisinde kilit konumdadır. 
Eskiden üretim batıda yapı-
lıyordu ama şimdi artık üre-
tim doğuya kaydı. Ulaşım bu 
yüzden çok önemli. Bizim de 
ulaşım, lojistik ve bağlantılar 
konusuna çok önem vermemiz 
gerekir. Türkiye potansiyelini 
doğru kullandığı zaman Türk 
lojistik firmaları tarafından bu 
koridorlarda çok önemli ticari 
ilişkiler içerisine girebilir. Ül-
kemizin önünde bir fırsat pen-
ceresi var.”

Akdeniz ve Karadeniz Demiryoluyla Bağlanıyor

TCDD Taşımacılık, İlk Yılında 
28.5 Milyon Ton Yük Taşıdı

Ulaştırma Yatırımında En
Büyük Pay Yine Demiryollarının

Bakan Elvan, “Mersin 
Limanını Samsun 
Limanına kadar 
bağlayacak olan bir 
hattın ilk adımı olan 
Aksaray-Ulukışla 
hızlı tren demiryolu 
hattının yapımını 
yatırım programına 
aldık” açıklamasını 
yaptı. 

ULAŞTIRMA, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı ya-
tırımları arasında bu yıl en 
yüksek tutar 10 milyar 776 
milyon 304 bin lirayla de-
miryolu ulaştırmasına ayrıldı. 
Demiryolu ulaştırmasında, 
TCDD Genel Müdürlüğüne 
7 milyar 435 milyon lira, Ba-
kanlık tarafından gerçekleşti-
rilecek diğer demiryolu pro-
jelerine 2 milyar 388 milyon 
304 bin lira ve TCDD Taşı-
macılık AŞ Genel Müdürlü-
ğüne 953 milyon lira ayrıldı. 
Böylece demiryolu ulaştır-
masına toplam 10 milyar 776 
milyon 304 bin liralık yatı-
rım yapılması öngörüldü.

Karayolu yatırımları için de 
9 milyar 7 milyon 522 bin lira 
ödenek ayrıldı. Bu kapsamda, 
Karayolları Genel Müdür-
lüğüne 8 milyar 906 milyon 
284 bin lira tahsis edilirken, 
Bakanlık ve Emniyet Genel 
Müdürlüğüne toplam 101 
milyon 238 bin lira verilecek.

Öte yandan otoyollar için 
gerçekleştirilecek 661 mil-
yon 453 bin liralık yatırımın 
tümü de Karayolları Genel 
Müdürlüğüne tahsis edildi.

Kent içi ulaşım projeleri 
hız kesmeyecek

Bakanlığın kent içi ulaşı-
mına ilişkin yatırım tutarı 3 
milyar 113 milyon 977 bin 
lira olurken, havayolu ulaş-
tırmasında ise yatırım tutarı 
1 milyar 41 milyon 761 bin 
lira olarak belirlendi.

Havayolu ulaştırmasında 
750 milyon lirayla en yük-
sek yatırım tutarını Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü aldı. Bu 
kurumu, 200 milyon lirayla 
Bakanlık, 86 milyon 861 bin 
lirayla Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü, 4 milyon 900 
bin lirayla da Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü izledi.

2018 Yılı Yatırım 
Programı’nda denizyolu ulaş-
tırması için ayrılan 618 milyon 

384 bin liranın 463 milyon li-
rası Bakanlığa, 86 milyon 618 
bin lirası Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğüne, 65 milyon lira-
sı TCDD’ye ve 3 milyon 766 
bin lirası da Türkiye Denizci-
lik İşletmeleri Genel Müdür-
lüğüne ayrıldı.

Boru hatları için ayrılan 3 
milyar 392 milyon 93 bin lira-
lık yatırım tutarının, 3 milyar 
367 milyon lirası BOTAŞ’a, 
kalan kısım ise Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığına verildi.

Haberleşme için öngörü-
len toplam 310 milyon 209 
bin liralık yatırımın, 211 mil-
yon 126 bin lirası Bakanlı-
ğın, 95 milyon 850 bin lirası 
TRT Genel Müdürlüğünün, 
3 milyon 233 bin lirası ise 
Basın Yayın ve Enformasyon 
Genel Müdürlüğü’nün oldu.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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firmalarına sunduğumuz 
çözümleri aktarabilmek hem 
de Renault Trucks T serisi 
yüksek kabin çekicilerimizin 
avantajlarını paylaşabilmek 
üzere bir araya geldik” şeklin-
de belirtti. 

MERSIN’DE uzun yol ve 
yurtiçi nakliye firmaları, Re-
nault Trucks’ın ev sahipliğin-
de buluştu. Organizasyonda 
Renault Trucks’ın uzun yol 
T serisi çekicileri büyük ilgi 
görürken bölgenin lojistik 
sektöründeki rolü ve gelişimi 
üzerine de görüşler paylaşıldı. 

400’e yakın yetkilinin 
katıldığı etkinliğe Renault 
Trucks Türkiye Genel Mü-
dürü Sebastien Delepine, Re-
nault Trucks yönetim ekibi 
ve Mersin yetkili bayi İmam 
Kayalıoğulları Otomotiv’in 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Mazıcıoğlu, Genel 

Müdürü Feridun Kısa ev sa-
hipliği yaptılar. 

Mersin’de 1999 yılından 
bu yana aktif olarak satış ve 
satış sonrası hizmetler sun-
duklarını paylaşan Renault 
Trucks Türkiye Genel Mü-
dürü Sebastien Delepine; 
“Mersinli lojistik firmaları-
nın çözüm ortağı olmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz. 
Son zamanlarda uluslararası 
lojistik alanında bu bölge-
de dönemsel bazı zorluklar 
yaşansa da Mersin’in Türki-
ye’deki lojistik sektöründe 
önemi çok büyük. Bu neden-
le hem Mersin’in önde gelen 

çok güçlü bir çekici. Lojistik 
alanında hizmet veren firma-
ların en büyük işletim gider-
lerinden olan yakıt tüketimi, 
Renault Trucks T serisi çeki-
ciler ile mümkün olan en dü-
şük noktaya taşınıyor. Bu özel 

çekicilerin şasi ve güç aktarma 
organlarında yapılan reviz-
yonlar sayesinde yakıt tüke-
timi azaltıldı ve taşıma kapa-
sitesi arttırıldı. Öte yandan 
Renault Trucks T520 yüksek 
kabin çekicilerimiz, sunduğu 
olağanüstü sürücü konforu 
sayesinde de segmentinin ter-
cihi oluyor” dedi. 

Mersin’deki organizasyon 
sayesinde lojistik firmaları ile 
bir araya gelerek müşterileri-
nin görüşlerini aldıklarına de-
ğinen Delepine; “Mersin’de 
düzenlediğimiz organizasyon 
sayesinde müşterilerimizin 
beklentilerini, kendilerinden 
dinleme şansını bulduk. Ay-
rıca Renault Trucks T serisi 
çekicileri kullanan ve ince-
leyen lojistik firmalarından 
aldığımız olumlu geri bildi-
rimler bizlere yol gösterdi” 
diye belirtti.

Renault Trucks T serisi 
yüksek kabin çekicilerin bü-
yük ilgi gördüğü organizas-
yonda Sebastien Delepine 
araçlar ile ilgili bilgi verdi; 
“Renault Trucks T serisi, 
teknolojisi ile segmentinde 

Renault Trucks Mersinli Lojistikçilerle Buluştu
Renault Trucks, Mersin merkezli lojistik firmaları 
ile bir araya geldi. Renault T serisi çekicilerin 
sergilendiği organizasyonda, Mersin’in Türkiye 
uluslararası ve yurtiçi taşımacılık sektöründeki 
önemi de masaya yatırıldı.  

KRONE, Tire Fabrikası’nda 
Almanya’nın önde gelen ba-
sın kuruluşlarına mensup 15 
gazeteciyi ağırladı.

T.C. Başbakanlık Tür-
kiye Yatırım Destek ve 
Tanıtım Ajansı tarafından 
organize edilen bu gezi kap-
samında Almanya’nın en 

RENAULT Trucks, yedek 
parça ve servis hizmetlerine 
olan güveni 2 Yıl Yedek Par-
ça Garantisi ile taçlandırıyor. 
Bu garanti, Yedek Parça, 
İşçilik, Etkilenen Diğer Ye-
dek Parçalar ve Yol Yardım 
Hizmeti’ni kapsıyor. 

Renault Trucks Türkiye 
Satış Sonrası Direktörü Ser-
kan Karataban konu ile ilgili 
açıklama yaparak; “Çekici ve 
kamyonlarımızın ilk günkü 
performansları ile görevleri-
ne devam etmeleri için 
onaylı parça kulla-
nımı önemlidir. 
Renault Trucks 
onaylı yedek par-
çalar, araçlarımızı 
tamamlayan en yük-
sek kalite standartlarında 
üretiliyor. Bu nedenle hem 

önemli basın kuruluşlarını 
temsilen bir grup gazeteci 
Türkiye’deki Alman marka-
larına ziyaretler düzenledi. 
Bu ziyaretler kapsamında 
Avrupa’nın en modern trey-
ler fabrikalarından biri olan 
Krone’nin Tire fabrikasında 
Krone Türkiye yetkilileri 

kullanıcılarımızı onaylı parça 
kullanımına yönlendirmek 

hem de memnuniyetle-
rini arttırmak üzere 

parça garantimizi 
2 yıla çıkarttık. 
Üstelik garanti 

kapsamında kilo-
metre kısıtlaması da 

bulunmuyor” dedi. 
Türkiye’de çekici ve kam-

ve gazeteci heyeti bir araya 
geldi. Fabrikada gazetecileri 
Krone Türkiye CEO’su Rı-
za Akgün karşıladı. 

Krone’nin Türkiye’de-
ki faaliyetlerini ve hedefle-
rini gazetecilerle paylaşan 
Akgün’le beraber Krone 
Türkiye’nin tüm üst düzey 
yetkilileri heyetin ziyareti es-
nasında hazır bulundu. 

Almanya’dan gelen basın 
mensuplarını en güzel şekilde 
ağırladıklarını belirten Ak-
gün, “Yüksek Alman kalite-
sini Türk misafirperverliğiyle 
buluşturma parolasıyla en 
başta bu yola girdik. Burada 
yüksek kalite standartlarında 
bir üretim gerçekleştiriyoruz. 

yon kullanıcılarının onaylı 
parça ve yetkili servis ter-
cihlerinin her geçen gün 
artığını belirten Karataban; 
“Ticari araç kullanıcıları, ta-
sarruf yapılabileceği düşün-
cesi ile onaylı yedek parça 
yerine muadil görülen parça-
ları kullanarak uzun vadede 
daha fazla maliyetlere neden 
olabilecek bakım ve onarım 

Ürettiğimiz treylerin piyasa 
tarafından da en kaliteli trey-
lerler arasında kabul edilmesi 
bizi çok mutlu ediyor. Bugün 
burada Almanya’dan gelen 
misafirlerimiz vardı. En gü-
zel şekilde ağırladık. Ken-
dilerine fabrikamızı gezdir-
dik, Krone’nin Türkiye’de 
neler yaptığını anlattık. 
Bu imkanı tanıdığı için de 
T.C. Başbakanlık Türkiye 
Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansı’na teşekkür ederiz” 
şeklinde konuştu.

Alman basın mensupları-
nın en çok üstünde durduğu 
konunun yüzde 100 Türk 
çalışan istihdam ederek aynı 
kalite standardını nasıl yaka-

gerekliliği ile karşı karşıya ka-
labiliyorlar. Böyle bir durum 
hem zaman kaybına neden 
oluyor hem de beklenmeyen 
maliyetlere sebebiyet veriyor. 
Bu nedenle her zaman onay-
lanan yedek parçaların kul-
lanımı büyük önem taşıyor. 
Örneğin onaylı fren balatası 
kullanımında, balatanın öm-
rü 150 bin km’ye kadar uza-
yabiliyor. Dolayısıyla Rena-
ult Trucks olarak her zaman 
kullanıcılarımızı onaylı parça 
ve yetkili servis kullanımı için 
teşvik ediyoruz” diye belirtti.

Renault Trucks servisle-
rinde yüzde 92’lere varan 
parça bulunabilirliği sağla-
dıklarının altını çizen Serkan 
Karataban; “Onaylı yedek 
parçanın kullanımını sağla-
mak adına ihtiyaç duyulan 

ladıkları olduğunu belirterek 
sözlerine devam eden Akgün, 
“Hep gururla söylüyoruz. Biz 
Türk’üz. Türkiye’mizin da-
ha güzel yerlere gelmesi için 
burada emek harcıyoruz. Bu 
fabrikada yüzde 100 Türk 
çalışanımızla, Avrupa’nın en 
kaliteli treylerleri arasında 
gösterilen bir ürünü piyasaya 
sürüyoruz. Alman gazeteciler 
buradan ayrılırken onların 
gözündeki şaşkınlığı da gör-
dük. Türk nakliyecisi bize 
inanmaya ve güvenmeye de-
vam etsin.” dedi.  

Türkiye’nin tanıtımı için 
önemli

T.C. Başbakanlık Türkiye 
Yatırım ve Destek Ajansı adı-

parçanın servislerde hazır 
bulunması da büyük önem 
taşıyor. Zamanla yarışılan ta-
şımacılık hizmetlerinde araç 
sahiplerinin parça bulunur-
luğu açısından mağdur edil-
memesi gerekiyor. Renault 
Trucks, olarak kullanıcıları-
mızın ihtiyaç duyabilecekleri 
yedek parçaları, hem zama-
nında hem de 2 yıl garanti ile 
sunuyoruz” şeklinde açıkladı. 

na Proje Direktörü İ. Ethem 
Tokgözlü Heyet Krone fab-
rikasını ziyaret ettikten sonra 
yaptığı açıklamada, “İki ülke 
arasındaki ilişkileri daha da 
geliştirmek ve Türkiye’nin 
tanıtımını yapabilmek için 
çok güzel bir fırsat oluştu. 
Heyet ülkesine döndüğün-
de her bir gazeteci kendi 
gazetesi için bu ziyaretlerin 
haberlerini yapacak ve ülke-
mizdeki Alman markalarının 
faaliyetlerinden bahsede-
cekler. Bugün bizi bu kadar 
güzel ağırlayan Krone’ye ve 
bu vesileyle program kapsa-
mında ziyaret ettiğimiz tüm 
Alman markalarına teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Krone Tire Fabrikası’nda Alman Gazetecileri Ağırladı

Renault Trucks’dan Kilometre Sınırsız 2 Yıl Parça Garantisi 
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INŞAAT segmentinde yüzde 
33, toplam pazarda ise yüzde 
27,7 pazar payına ulaşan Ford 
Trucks, yönetimde yapılan 
değişikliklerin ardında düzen-
lediği toplantıyla 2017 yılını 
değerlendirdi. 

2018 itibarıyla Genel Mü-
dür Yardımcılığı görevine 
atanan Serhan Turfan, basın 
toplantısına evsahipliği ya-
parken Ford Trucks Türkiye 
Direktörü Burak Hoşgören, 
Ford Trucks Çekya Ülke 
Müdürü olarak atanan Ar-
mağan Hazar, Ford Trucks 
Pazarlama ve Stratejik Planla-
ma Müdürü Bahattin Topçu 
Ford Otosan İnönü Fabrika-
sı Müdürü Aysan Hoşver de 
toplantıya katıldılar. 

2017 yıl değerlendirme top-
lantısında ağır ticari araç pa-
zarını ve markanın yurtiçi ve 
yurtdışı operasyonlarını değer-
lendiren Serhan Turfan, Tür-
kiye ağır ticari araç pazarının 
2016 yılı ile benzer hacimlerde 
tamamlandığına dikkat çeke-
rek: “2017 senesi pazarda büyük 
değişimlerin yaşanmaya devam 
ettiği bir yıl oldu. Normalde 
pazarın ortalama yüzde 60’ını 
oluşturan çekici segmenti, 2017 
yılında yüzde 38 seviyesine geri-
lerken pazarda inşaat segmenti 
büyük inşaat projeleri ile 2 ka-
tına çıktı. İnşaat segmentinde-
ki artış, yaptığımız doğru ürün 
yatırımları ve ürünlerimizin 
müşterilerimiz tarafından be-
ğenilmesi ile bizim için büyük 
bir fırsat oldu ve inşaat segmen-
tinde yüzde 33 pazar payı elde 
ettik. Toplam pazarda ise yüzde 
27,7 pazar payına ulaştık, 2008 
yılından bu yana yaptığımız 
doğru hamlelerle pazar payımı-
zı 2 katına çıkardık. 2017 yılın-
da müşterilerimizin ihtiyaçları 
çerçevesinde yaptığımız  ürün 
yatırımlarımız devam etti. Da-
ha ağır çalışma şartlarına uygun 
olarak geliştirdiğimiz 8x4 inşa-

at kamyonumuz 4142XD, yük-
leme kapasitesi artışı ile daha 
az seferde daha çok iş yaparak 
inşaat alanlarının yeni gözdesi 
hafifletilmiş mikser ve beton 
pompası ve zorlu şantiye şart-
larına uygun ve yüksek şasi da-
yanımı sahibi 3542T çekicimizi 
pazara sunduk. Türkiye’nin dev 
projeleri olan 3. Havalimanı 
inşaatı, Kuzey Marmara Otoyo-
lu ve Çanakkale Köprüsü gibi 
projelerde yaklaşık 1.000 adet 
kamyonumuzla yer alıyoruz.” 
dedi ve ekledi: “2. El pazarında 
da ekspertiz, finansman, garan-
ti ve kiralama hizmetleri sunan 
TruckMarket operasyonlarımız 
ile önemli bir ivme yakaladık ve 
2017’de 1.000 araç takası ger-
çekleştirdik.” 

Ford Trucks pazarın
geleceğinden umutlu 

Sorulan bir soruya yanıt ve-
ren Turfan yol kamyonunda 
Pazar paylarının yüzde 55 ol-
duğunu söylerken inşaat araç-
larında da liderliği hedefledik-
lerini açıkladı. Pazarla ilgili bir 
değerlendirme yapan Turfan 
geçen 2 yıldır 18 bin seviyele-
rinde seyreden pazarın bu yıl 
bu seviyenin üstüne çıkması 
gerektiğini belirterek, “Pazarı 
bugüne kadar büyüten lojistik 
olmuştu. Yeni büyük inşaat 
projeleriyle birlikte lojistik 
sektörü de alım yaparsa Pazar 
daha iyi olacaktır” dedi. 

Uluslararası pazarlarda
satışlar yüzde 50 arttı

Uluslararası pazarlardaki ba-
şarı ve hedeflerinden bahseden 
Turfan, 2017’de girdikleri yeni 
pazarlarla birlikte 8 adet 4S te-
sis açılışı yaptıklarını belirterek, 
“2017’de ihracat operasyonla-

rımız için büyük önem taşıyan 
Avrupa bölgesinde Romanya, 
Macaristan, Hırvatistan ve 
İsrail pazarlarına giriş yaptık.  
Afrika’da Cezayir ve Fas’ta 
olan yayılımımızı, 2017 yılında 
Mısır ve Gana ile genişlettik. 
Ortadoğu’daki yapılanmamı-
zın çoğu 2016 yılına kadar ta-
mamlanmıştı. Bu bölgede 2017 
yılında Suudi Arabistan’da 
ve Irak’ta uydu tesislerimizin 
açılışını yaptık. 2017 yılında 
Türki Cumhuriyetler bölge-

sinde Gürcistan tesisimizin açı-
lışını yaptık. Bununla birlikte 
Rusya’da yeni bir bayi yapılan-
masına gitme kararı aldık. Geç-
tiğimiz seneye oranla uluslara-
rası pazarlarda satışımızı yüzde 
50 büyüttük” diye konuştu.

 2017 yılında, Romanya, 
Macaristan, Bulgaristan, Mısır, 
Hırvatistan, İsrail, Gürcistan 
ve Gana’da açtığı 8 yeni 4S 
tesis ile yurtdışı pazarlardaki 
büyümesine hız katan Ford 
Trucks, uluslararası pazarlarda 
geçtiğimiz yıla göre satışlarını 
yüzde 50 arttırdı.

Ecotorq’la uluslararası
başarı sağlandı

Yerli Euro 6 motor 

Ecotorq’la yüzde 8,5 yakıt 
tasarrufu sağladıklarını söyle-
yen Turfan, bu motorun aynı 
zamanda hafifliği, sessizliği ve 
uzun ömrüyle de dikkat çek-
tiğini aktardı. Ford Trucks’ın 
Türkiye ve uluslararası pazar-
larda büyümesinde ve başarı-
larına her geçen yıl bir yenisi-
nin eklenmesinde,  yüzde yüz 
Türk mühendisliği ürünü 
olan Ecotorq motorun katkı-
sının büyük olduğunu vurgu-
layan Turfan, “2016 yılında 
piyasaya sunduğumuz reka-
betçi, sınıfında lider özellikle-
re sahip bir motor ailesi olan 
Ecotorq motor ailesi, müş-
terilerimiz tarafından büyük 
bir beğeniyle karşılandı. 
Aynı zamanda Ecotorq mo-

torlu kamyonlar Çinli JMC 
markası ile yaptığımız lisans 
anlaşması gereğince, dünya-
nın en büyük kamyon paza-
rı olan Çin’de yollara çıktı. 
Ford Otosan mühendislerin 
geliştirdiği Ecotorq motor-
lu bu kamyon ile, dünyanın 
en büyük kamyon pazarı 
olan ‘Çin’de Yılın Kamyonu 
(Chinese Truck of The Year) 
Ödülü’nü almanın kıvancını 
yaşadık.” ifadelerini kullandı. 

Sürücü eğitimleri ve 
üstyapı programı 

devam ediyor
Koç Finans ve Ford 

Finans’la müşterileri için ca-
zip kampanyalar düzenledik-

lerini, ayrıca ulusal ve uluslar 
arası alanda sürüş eğitimleri-
nin yoğun bir şekilde devam 
ettiğini aktaran Turfan, yıllar 
önce başlattıkları tavsiyeli üst-
yapıcı programıyla da üstyapı-
cıları geliştirme çalışmalarına 
da devam ettiklerini belirtti. 
Turfan, bu kapsamda 17 o-

naylı üstyapıcıya sahip olduk-
larını açıkladı. 

Ford Trucks yönetiminde 
önemli atamalar

2018’e yeni organizasyon 
yapısı ile merhaba diyen Ford 

Trucks’ta, Genel Müdür 
Yardımcılığı görevini sür-
düren Ahmet Kınay, Ocak 
ayı itibarıyla emekliye ayrıldı. 
Kınay’dan boşalan koltuğa 
Ford Trucks Türkiye Di-
rektörlüğü görevini yürüten 
Serhan Turfan atandı. Ford 
Trucks Uluslararası Pazar-
lar Direktörlüğü görevini ise 
Emrah Duman sürdürürken, 
daha önce Ford Trucks Tür-
kiye Satış Müdürü olarak 
görev yapan Burak Hoşgö-
ren, Ford Trucks Türkiye 
Direktörlüğü’ne atandı. Ford 
Trucks Pazarlama ve Strate-
jik Planlama Müdürü M. Ar-
mağan Hazar, Ford Trucks 
Çekya Ülke Müdürü olarak 
atanırken, yerine daha önce 
Ford Trucks Ürün ve İş Geliş-
tirme Yöneticiliği görevini ya-
pan Bahattin Topçu getirildi. 
Uzun yıllar Ford Otosan Ar-
Ge departmanında görev alan 
Aysan Hoşver ise Ford Oto-
san İnönü Fabrikası Müdürü 
olarak atandı. 

Pazar Payını Arttıran Ford Trucks, 
İnşaatta Liderlik Hedefliyor

Son 10 yılda pazar payını 2 katına çıkaran Ford 
Trucks, 2017’de yeni model ve hizmetlerinin 
yanısıra yurtiçi ve yurtdışındaki bayi yapılanma 
çalışmaları ile dikkat çekerken toplamda yüzde 
27,7 pazar pazına ulaştı.  

Bulgaristan’daki En Yeni Tesisini Varna’da Açtı
FORD Otosan’ın ağır ticari a-
raç markası Ford Trucks, Bul-
garistan’daki büyüme planla-
rının önemli bir adımı olarak 
Sofya ve Burgaz’dan sonra 
üçüncü tesisini Varna’da açtı. 
Bulgaristan’daki yeni tesisle-
riyle önemli bir atılım yaptık-
larını belirten Ford Trucks 
Uluslararası Pazarlar Direk-
törü Emrah Duman, “Varna 
bayimizin açılışıyla birlikte 
Bulgaristan’daki bayi sayımı-
zı 3’e yükselttik. 2018 yılında 
Plovdiv ve Stara Zagora’da 2 
tesis daha açarak buradaki bü-

yümemizi sürdürmek istiyo-
ruz. 2018’de Bulgaristan’ın 6 
büyük şehrinin 5’inde bayi ve 
servis ağımız olacak” dedi.

Ford Trucks Uluslararası 
Pazarlar Direktörü Emrah Du-

man, yaptığı değerlendirmede 
şunları söyledi: “55 yılı aşkın 
kamyon üretim tecrübesi ve 
müşteri birikimiyle global pa-
zarlarda ve Türkiye’de faaliyet 
gösteren Ford Trucks olarak, 

tarihi ve kültürel bağlarımı-
zın olduğunu kapı komşumuz 
Bulgaristan’ın Varna kentinde 
yeni tesisimizi müşterilerimizin 
hizmete açtık. Sofya, Burgaz 
ve Varna’daki yeni bayi ve ser-
vis yapılanmamızın ardından 
2018’de de yatırımlarımız süre-
cek. Plovdiv ve Stara Zagora’da 
2 yeni tesis daha açarak buradaki 
büyümemizi sürdürmek istiyo-
ruz. Böylece, 2018 yılı içerisin-
de Balkanlar’daki bayi ve servis 
ağımız için kritik öneme sahip 
Bulgaristan’ın 6 büyük şehrinin 
5’inde bayi ağımız olacak.”

Soldan sağa; Ford Trucks Pazarlama ve Stratejik Planlama
Müdürü Bahattin Topçu, Türkiye Direktörü Burak Hoşgören, 
Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan ve İnönü Fabrikası 

Müdürü Aysan Hoşver.

Otomotiv Dünyasının Acı Kaybı: 
Genpar Otomotiv

Kurucusu İlami Ayaz
Hayatını Kaybetti

TICARI araç sektörünün 
sevilen isimlerinden Genpar 
Otomotiv kurucusu İlami 
Ayaz hayatını kaybetti.

Kısa bir süre önce rahat-
sızlanan ve kanser olduğu an-
laşılan Ayaz, tedavi gördüğü 
hastanede 30 Ocak 2018 tari-
hinde hayata gözlerini yumdu.

İlami Ayaz için Garip De-
de Türbesi Cemevi’nde dü-

zenlenen törene yakınları ve 
sevenlerinin yanı sıra ticari 
araçlar ve taşımacılık sektö-
ründen çok sayıda kişi katıl-
dı. Ayaz daha sonra toprağa 
verilmek üzere memleketi 
Elazığ’a gönderildi. 

Aysberg ailesi olarak se-
venlerine ve yakınlarına baş-
sağlığı dileriz. Nur içinde 
yatsın.
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2016 yılında Aksaray 
Kamyon Fabrikası’na yapı-
lan yatırımların, 2017 yı-
lında meyvelerini vermeye 
başladığını kaydeden Sülün 
sözlerine şöyle devam et-
ti: “Mercedes-Benz Türk 
kamyon ihracatını yüzde 38 
oranında artırarak üretim 
tarihinin en yüksek kam-
yon ihracat rakamına ulaştı. 
Ülke ekonomisine üretim 
ve istihdam alanlarında kat-
kı yapan İç Anadolu’daki 
Aksaray Kamyon Fabrikası 
ve İstanbul’daki Hoşdere 
Otobüs Fabrikasında üre-
tilen otobüs ve kamyonlar, 
bugün dünyanın dört bir 
yanında 70’den fazla ülkeye 
ihraç ediliyor. Türkiye’de 
her üç kamyondan ikisini 
ve her iki otobüsten birini 
Mercedes-Benz Türk olarak 
biz üretiyoruz. 1,138 Milyar 
Avro’ya ulaşan yatırımımızla 
Türkiye’nin en büyük yaban-
cı sermayeli şirketlerinden 
biri olarak, 50 yıldır yaptı-
ğımız gibi, yatırımlarımıza 
2017 yılında da devam ettik. 

MERCEDES-BENZ Türk, 
2017 yılında Türkiye’de ke-
sintisiz olarak üretim yaptığı 
yarım asrı geride bıraktı. Şir-
ket, Türkiye’de kuruluşunun 
50’nci yılında 423 adet oto-
büs, 9 bin 128 adet kamyon, 
9 bin 041 adet hafif ticari araç 
ve 25 bin 588 adet otomobil 
satışı gerçekleştirdi. Şirketin 
ikinci el satışları ise toplam-
da 4 bin 598 adede ulaştı. 
Mercedes-Benz Türk, Türki-
ye pazarındaki zorlu şartlara 
rağmen yüksek performans 
göstererek 2017 yılını top-
lamda 48 bin 778 adet araç 
satışı ile başarıyla kapattı.

Mercedes-Benz Türk Ak-
saray Kamyon Fabrikası 2017 
yılında 13 bin 339 adet kam-
yon üretti ve kamyon ihracat 
hacmini ise geçen yıla oranla 
yüzde 38 artırarak, 6 bin 469 

adetlik kamyon ihracatı ile 
tarihinin en yüksek ihracat 
rakamına ulaştı. Kamyon 
üretimine başladığı 1986 yı-
lından bu yana toplamda 246 
bin 147 adet kamyon üreten 
Mercedes-Benz Türk, bugüne 
kadar toplam 43 bin 738 adet 
kamyon ihraç etmiş oldu.
Sülün: “50 yıldır yaptığımız 
gibi, yatırımlarımıza 2017 

yılında da devam ettik”
Mercedes-Benz Türk İcra 

Kurulu Başkanı Süer Sülün, 
“2017 yılında kuruluşunun 
50’nci yılını kutladığımız 
Mercedes-Benz Türk’ün 
yarım asırdır gösterdiği üs-
tün performansı, tarihi ve 
geleneği ile gurur duyuyo-
ruz. Bu yarım asırda pek çok 
ilke, yeniliğe, başarıya ve 
rekora imza atarak sektörü-
müzde öncü ve lider olduk. 
2017 yılında da Türkiye 
pazarındaki zorlu şartlara 
rağmen hem şehirlerarası 
otobüs hem kamyon paza-
rında geleneksel hale gelen 
liderliğimizi sürdürmeyi ba-
şardık” diye konuştu.

hafif ticari araç pazarı yüzde 
1,7 oranında genişleme yaşa-
dı. Mercedes-Benz Türk Ha-
fif Ticari Araçlar Grubumuz 
ise bu alanda toplam satışını 
yüzde 9 oranında artırma-
yı başardı. Mercedes-Benz 
Türk olarak 2017 yılında 
pazara yeni sunduğumuz X-
Class dahil toplamda 9 bin 
041 adetlik hafif ticari araç 
satışı gerçekleştirdik. Kar-
şılaştırmalı hafif ticari araç 
pazarında yerimizi bir basa-
mak daha yukarı çıkararak en 
yüksek satış adedine ulaşan 
ilk 2 marka arasında yerimizi 
aldık. Düşük ilk satın alma 
maliyeti, yüksek kalite stan-
dartları, yakıt ekonomisi, ar-
tırılan güvenlik donanımları, 
farklı kullanım alanlarına uy-
gun geniş ürün yelpazesi ile 
segmentinin en iddialı aracı 
Vito, 4 bin 159 adetlik satış 
ile 2017 yılında tarihinin en 
yüksek satış adedine ulaştı. 
Öğrenci ve personel taşıma-
cılığının yanı sıra turizm ve 
şehir içi yolcu taşımacılığında 
da önemli bir yere sahip olan 

de yenilikçi bir marka diyen 
Işınak, “ Örneğin Daily ile 8 
ileri tam otomatik şanzıman 
seçeneği sunan tek marka-
yız. Stralis’lerdeki malzeme 
kalitesi, konfor ayrıca bana 
heyecan veriyor.  Iveco yet-
kili satıcılarında 8 adet Stra-
lis ve 4 adet Trakker demo 
aracımız var. Bu araçların 
performans ve tüketimlerini 
biz telematics yolu ile mer-
kezden de takip ediyoruz. 
Araçlarımızı test eden müş-
terilerden olumlu geri bildi-
rim alıyoruz. Iveco yetkilileri 
Avrupa’da Stralis ile gerçek-
leştirilen demo faaliyetlerin-
de her 10 müşteriden doku-
zu kendi filosundaki araçlara 
göre daha iyi yakıt tasarrufu 
elde ettiklerini belirtti” açık-
lamasını yaptı.

Sprinter araçlarımızda ise 4 
bin 644adetlik satış gerçek-
leştirdik” dedi.

2007 yılından beri 
Mercedes-Benz Türk ve 
Arobus işbirliği ile Türk mü-
hendisliği ve Türk işçilerin 
emeğiyle üretilen Sprinter 
minibüslerin 30 binincisini 
2017 yılında banttan indir-
diklerini belirten Akdeniz, 
“Sprinter minibüsler, bugün 
başta Doğu Avrupa ülkeleri 
olmak üzere dünyanın dört 
bir yanına ihraç ediliyor. 
2017 yılında hafif ticari araç-
lar ürün grubunun bir diğer 
önemli gelişmesi olarak pick-
up segmentine giriş yaptık ve 
merakla beklenen Mercedes-
Benz X-Class aracımızı Ara-
lık ayında Türkiye’de satışa 
sunduk. Bir ay içerisinde 238 
adet X-Class satışı gerçekleş-
tirerek Mercedes-Benz glo-
bal satışları içinde en yüksek 
X-Class satış adedine ulaşan 
ülke olduk. Tüm bu başarıla-
rımızı 2018 yılında artırarak 
sürdürmeyi hedefliyoruz” 
açıklamasını yaptı.

“Doğal gaz konusunda en 
ileride en hazır markayız”

Hakkı Işınak şöyle devam 
etti: “Tüm üst modellerimiz-
de Telematics’i standard veri-
yoruz. Yeni ürünlerimizde ya-
kıt tasarrufunda etkili olacak. 
Araçlarımızda Ecofleet, Eco 
Roll, Hi Cruise gibi tüm özel-
likler var. Bilindiği gibi çeki-
cilerde yakıt tüketimi toplam 
sahip olma maliyetinin yakla-
şık yüzde 40’ını oluşturuyor. 
Yeni Stralis çekicilerde bir 
öncekine göre yakıt tüketi-
minde yüzde 11.2’lik bir azal-
ma olduğu TÜV tarafından 
belgelendi. TÜV de bu bel-
geyi 3 ay boyunca 7 aracı test 
ederek verdi.

Iveco doğal gazlı (CNG) 
çekicilerde 460 HP güce 
ulaşmayı başarmış ilk marka. 
Iveco doğal gaz konusunda 
en ileride en hazır markayız. 
Bu konuda altyapı tam olarak 
tamamlandığında satışlar da 
başlayacaktır. Yeni LNG’li 
(Sıvı Doğal Gaz) modelleri-
mizde çift depo yakıt ile men-
zil 1500 kilometreye çıktı. 
Hedefimiz yeni ve güçlü kad-
romuzla 2018 yılında daha 
başarılı olmak.”

IVECO Türkiye Ağır Vasıta 
Satış Birimi yeniden yapılan-
dırıldı. 2017’de yeni ve dene-
yimli isimlerle güçlendirilen 
Iveco Türkiye Ağır Vasıta 
Satış Birimi, 2018’de daha 
büyük adetli satışlara imza at-
maya hazırlanıyor. 

16 ton ve üzeri ağır vasıta 
segmentinde geniş bir ürün 
gamına sahip olan Iveco, satış 
ekibine transfer ettiği yeni ve 
güçlü isimlerle 2018’e iddialı 
bir giriş yaptı. 3.5 tondan ağır 
vasıtaya kadar kadar çok ge-
niş bir ürün yelpazesine sahip 
olan Iveco Türkiye, güçlene-
rek büyüyen yeni satış ekibi ile 
müşterisine daha iyi hizmet 
sunmayı hedefliyor.   

Yeniden yapılandırma çer-
çevesinde Iveco Türkiye Ağır 
Vasıta Satış Birimi şu isim-
lerden oluştu: Türkiye Ağır 
Vasıta Satış Müdürü Hakkı 
Işınak, Marmara ve Doğu 
Karadeniz Bölge Müdürü 
Yusuf Pekel, Ege ve Akdeniz 
Bölge Müdürü Murat Uçaklı, 

2017’nin Mayıs ayında, Ak-
saray Kamyon Fabrikası’nda 
8,4 milyon Avro tutarında 
yatırımla kurulacak yeni Ar-
Ge Merkezi’nin temel atma 
törenini gerçekleştirdik.”

Akdeniz: “Karşılaştırmalı 
hafif ticari araç pazarında 
yerimizi bir basamak daha 

yukarı çıkarttık”
Şirket, Hafif Ticari Araç 

Grubunda ise en yüksek sa-
tış rakamına ulaşan ilk 2 
marka arasında yerini aldı. 
Mercedes-Benz Otomobil 
Grubu ise premium otomobil 
segmentindeki liderliği pozis-
yonunu güçlendirerek 2017 
yılında da korudu.  

Mercedes-Benz Türk Ha-
fif Ticari Araçlar İcra Kuru-
lu Üyesi Tufan Akdeniz ise 
2017 yılına dair yaptığı de-
ğerlendirmede, en yüksek sa-
tış adedine ulaşan ilk 2 marka 
arasında yer aldıklarını vur-
gulayarak sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Türkiye hafif ticari 
araç pazarı, 2016’ya kıyasla 
yüzde 2,9 oranında büyüme 
kaydederken, karşılaştırmalı 

İç Anadolu ve K.Karadeniz 
Bölge Müdürü Tamer Erşen, 
Doğu ve Güney Doğu Ana-
dolu Bölge Müdürü Murat 
Aydoğan, Off Road İş Geliş-
tirme Müdürü Korhan Yeşil,  
Sürüş Eğitmeni Mehmet Er 
ve İkinci El Satış Müdürü 
Haluk Korucan.

Daha önce otomotiv sek-
töründe birçok önemli gö-
revler üstlenen Iveco Türki-
ye Ağır Vasıta Satış Müdürü 
Hakkı Işınak konuyla ilgili 
olarak şunları söyledi: “Güç-
lü bir ekip oluşturduk ve 
ben bu ekip ile çalışmaktan 
büyük memnuniyet duyuyo-
rum” dedi.

“600 bin kilometreye ula-
şan euro 6 çekicilerimiz var”

Iveco, sadece ağır vasıta-
da değil diğer segmentlerde 

Mercedes-Benz Türk 2017’de 
9 Bin 128 Adet Kamyon Sattı

Mercedes-Benz Türk İcra
Kurulu Başkanı Süer Sülün

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası 2017 yılında 13 
bin 339 adet kamyon üretti ve kamyon ihracat hacmini ise geçen 
yıla oranla yüzde 38 artırarak, 6 bin 469 adetlik kamyon ihracatı ile 
tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı.  

Iveco, Ağır Vasıta 
Satış Ekibini Güçlendirdi
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55 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin 
ilk otomotiv sanayi şirketi olan 
Otokar, yılı otobüs alanın-
da liderlikle bitirdi. 2017’nin 
Otokar için yeniliklerin yılı ol-
duğunu belirten Otokar Genel 
Müdür Yardımcısı Basri Akgül; 
“Verimli bir yılı geride bıraktık. 
2017 yılında Türkiye’de satılan 
her 3 otobüsten 1’i Otokar oldu. 
Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da 
da büyümemizi sürdürerek yak-
laşık 70 milyon Euro’luk ihraca-
ta imza attık” dedi.

Otokar, Genel Müdür Yar-
dımcısı Basri Akgül, İç Pazar 
Ticari Araçlar Satış Direktörü 
Murat Tokatlı, Otokar Pazar-
lama Müdürü Tarkan Burak, 
Otokar İç Pazar Ticari Araçlar 
Otobüs Satış Müdürü Murat 
Torun ve Otokar üst düzey yö-
neticilerinin katıldığı toplantı 
ile 2017 yılını değerlendirerek, 
2018 yılı hedeflerini açıkladı. 

Son 3 yıldır daralan otobüs 
pazarında 2016 yılına kıyasla 
2017 yılında satışların yüzde 4 
arttığını söyleyen Otokar Ge-
nel Müdür Yardımcısı Basri 
Akgül, “Otokar olarak sahip 
olduğumuz başarılara yenile-
rini ekledik. 2017 Otokar için 
verimli, yenilikler ile dolu bir 
yıl oldu. Pazarda en çok büyü-
me küçük ve orta boy otobüs 
alanında gerçekleşti. Sektör 
yüzde 4 büyürken, küçük ve or-
ta boy otobüs segmenti yüzde 
12’lik büyüme yakaladı. 2017 
yılında gerçekleşen satışların 
önemli bir bölümü belediye 
otobüsü satışlarında ve küçük 
otobüs segmentinde yaşandı. 
2017 yılında toplam bin 488 
adet otobüs satışı gerçekleş-
tiren Otokar, 25 kişi ve üzeri 
yolcu taşıyan otobüs pazarında 
yüzde 28 pazar payı ile lider 
oldu. Faaliyet gösterdiği alan-
larda satılan her 3 araçtan 1’i 
Otokar markalı oldu. Otobüs 

TOPLANTIDA rakamları 
paylaşan Peugeot Türkiye Ge-
nel Müdürü İbrahim Anaç, 
PSA Grubu’nun 2017’de bir 
önceki yıla göre yüzde 15,4 ar-
tışla 3 milyon 632 bin 642 araç 
satışı gerçekleştirerek bir reko-
ra imza attığını söyledi.

Anaç konuşmasına şöyle de-
vam etti: “Avrupa, 2 milyon 
378 bin adet satış ile Grubun en 
büyük pazarları arasında yerini 
korurken, DMOA bölgesi yüzde 
61,4 artış ile ve 618 bin 827 adet 
satış ile Grubun en büyük pazar-
ları arasında yerini ve önemini 
vurguladı. Organik karlı büyü-
me, müşteri odaklı yaklaşım ve 
mobilite sağlayıcı çözümler gibi 
ana hedeflere dayanan “Push 

to Pass” planı, PSA Grubu’nun 
sürdürülebilir performansında 
çıtayı yükseltirken 2016-2018 
dönemi için ortalama yüzde 4 
operasyonel karlıklık ve 2015 
yılı ile kıyaslandığında 2018 yı-
lına kadar yüzde 10 gelir artışı 
elde edecek. 2021 yılına kadar 
ise yüzde 6 operasyonel karlı-
lık ve aynı döneme kıyasla ilave 
yüzde 15 gelir artışı hedefliyor.” 
Peugeot’un dünya satışlarında 2 
milyon 119 bin 485 adet ile 2016 
yılına göre yüzde 10,4 oranında 
bir artış gerçekleştirerek önemli 
bir büyüme gösterdiğini aktaran 
Anaç,  markanın, Avrupa satışla-
rının 1 milyon 173 bin 465 adet 
ile yüzde 6,5 oranında artış gös-
terdiğini sözlerine ekledi.  

Büyümede ticari araçların da 
payı var

Peugeot Türkiye, 2017 yı-
lında rekor bir satış gerçekleş-
tirerek başarılı bir yılı geride 
bıraktığını da belirten Anaç 
şöyle konuştu: “2017 yılında 
Türkiye’de 29 bin 981 adedi 
binek, 10 bin 501 adedi hafif 

ticari olmak üzere toplam 40 
bin 482 adet satış gerçekleşti-
rerek yüzde 4,2 oranında Pazar 
payı elde etti. Ayrıca Türkiye 
otomotiv pazarı 2016 yılın ay-
nı dönemine oranla yüzde 2,8 
daralırken, Peugeot Türkiye 
satışları yüzde 13,8 oranında 
bir artış elde ederek pazarın ak-

sine önemli bir büyüme sergi-
ledi. Bu sonuçlarla Binek araç 
pazarında satış sıralamasında 
üç basamak yükselterek satışı-
nı en çok artıran ikinci marka 
olurken, toplam pazarda ise bir 
basamak yükselerek yine satışı-
nı en çok artıran ikinci marka 
Peugeot oldu. Bu sonuçların 
elde edilmesinde ki en önemli 
oyuncuları sene başında açık-
ladığımız 3’ü binek 2’si ticari 
olmak üzere pazara sunduğu-
muz toplam 5 adet yeni model 
oldu.  İlk olarak SUV ailesini 
tamamlayan; performansı ve 
yeni dış tasarımı ile “boyut at-
latan”  Yeni 5008 ; modern ve 
yenilikçi bir tasarım ile Yenile-
nen 301, ve son olarak tekno-

lojinin yeni boyutunu yansıtan 
yenilenen 308 ile  Hafif Ticari 
ürün gamına eklenen Peugeot 
Expert  ve Peugeot Expert Tra-
veller oldu.” 

2018 yılı hedefleri ile ilgili, 
Türkiye Toplam Pazar’ının 
950 bin adet civarı öngörüsü 
ile, yüzde 5 Pazar payı ve 46 bin 
750 adet satış olarak belirledi.   

pazarında en çok ürün satışı-
nın yapıldığı küçük ve orta boy 
otobüs segmentinde ise her 5 
otobüsten 2’si Otokar imzasını 
taşıyor” dedi.

Otokar’ın Ar-Ge çalışmala-
rından aldığı güçle, yurt içi ile 
yurt dışında kullanıcı beklenti 
ve ihtiyaçlarını değerlendire-
rek kısa sürede farklı araçları 
pazara sunduğunu belirten 
Akgül, şöyle konuştu; “Ulaşım 
sektöründe pazardaki ihti-
yaçlar neredeyse her yıl değiş-
kenlik gösteriyor. Beklentileri 
karşılayabilecek ürünleri ve 
çözümleri geliştirmek için ya-
tırıma ara vermeden devam 
ediyoruz. Türkiye’de ve yurt 
dışında müşterilerimizden 

gelen talepleri değerlendire-
rek Sultan serimizi ve Doruk 
T otobüsümüzü yeniledik, 
yeni otobüslerimiz Poyraz ve 
Sultan LF’yi geliştirip kulla-
nıcılarımızın beğenisine sun-
duk. Yeni otobüslerimiz son 
yıllarda özellikle düşük yakıt 
tüketimi yönündeki beklenti-
leri, şehir içi kullanımda ma-
nevra kabiliyeti, performansı, 
yol tutuşu, gelişmiş teknik ve 
güvenlik özelliklerinin yanı 
sıra yenilikçi tasarımlarıyla 
büyük beğeni topladı. 8,4 met-
re uzunluğundaki Sultan LF, 
şehir içi yolcu taşımacılığına 
yeni bir soluk getirdi. Malatya 
ve İnegöl’e halk otobüsü tesli-
matları yaptık; Altur, Gürsel 
Turizm, EfaTur, Sözkur ve 

Tursan gibi sektörün önde ge-
len firmalarına da önemli tesli-
matlar gerçekleştirdik.”

Sektörün üst üste geçirdiği 
zorlu 2 yıla rağmen Otokar’ın 
ihracattaki başarısını 2017’de 
de devam ettirdiğine dikkat 
çeken Basri Akgül, “Otokar 
markalı araçlar; tasarımı, kon-
foru, teknolojisi, gücü ve düşük 
işletme giderleri ile Avrupa’da-
ki konumunu güçlendirmeye 
devam etti. 2017’de ticari araç-
lar alanında yaklaşık 70 milyon 
Euro ihracat yaptık. Geçen yıl 
en çok otobüs satışı yaptığımız 
ihracat pazarları olan Fransa, 
İtalya ve İspanya’daki toplam 
araç parkımız 2 bin 500 adede 
ulaştı. 18,75 metre uzunluğu 

ile şehir içi toplu taşımacılık-
ta sahip olduğu özelliklerle 
yeni bir dönem başlatan Kent 
Körüklü’yü ilk kez ihraç ettik. 
Balkanlar’daki araç parkımız 
500’ün üzerine çıktı. 60’tan 
fazla ülkede milyonlarca yol-
cuyu taşıyan Otokar araçları 
tabiri yerindeyse dünyayı taşı-
yor” dedi. 

Akgül: “Hafif kamyonda 
pazarın üzerinde büyüdük”

Otokar’ın otobüsteki başa-
rısını 2018’de lojistik alanına 
da taşımayı hedeflediklerini 
belirten Otokar Genel Mü-
dür Yardımcısı Basri Akgül; 
“2017 yılında yenilenen araç-
larımız arasında hafif kamyon 
segmentine yeni bir soluk ge-
tiren Otokar Atlas da yer aldı. 

Atlas kamyon satışlarımız pa-
zar büyümesinin üzerinde art-
tı. Atlas ile 2017’de pazar pa-
yımızı 3 puan artırarak yüzde 
11 pazar payına ulaştık. Yük 
taşıma kapasitesi, güçlü dona-
nım özellikleri, düşük işletme 
giderleri, çevreci ve ekonomik 
motoru ile kullanıcısına her 
daim kazandıran Atlas için 
de yıl genelinde çok önemli 
teslimatlar gerçekleştirdik. 
Treyler üretiminde müşte-
rilerine uzmanlık gerektiren 
taşımacılık çözümleri konu-
larında çözümler sunuyoruz. 
Tehlikeli madde taşımacılığı 
ve bozulabilir gıda taşımacı-
lığı sektörleri için teknolojisi 
ile uluslararası standart ve 
regülasyonlara uygun öncü 
araçlarımızla 2018’de iddialı-
yız” dedi.

Türkiye’nin ilk hibrit ve
yüzde 100 elektrikli

otobüsünü Otokar yaptı
Otokar’ın 55’inci yılına 

önemli hedeflerle yola çıktı-
ğını kaydeden Akgül; “2018, 
ticari araçta Otokar’ın yılı 
olacak. Otobüsteki pazar li-
derliğimizi koruyup, lojistik 
araçlarda da hedef büyümek 
istiyoruz. Türkiye’nin yanı 
sıra Avrupa pazarında da ye-
ni başarılara imza atmak için 
stratejilerimizi tamamladık. 
Otokar olarak 2018’de de 
yeni segmentlerde kullanıcı 
odaklı çözüm sunmaya devam 
edeceğiz” dedi. Otokar’ın 13 
yıldır alternatif yakıtlı araçlar 
geliştirme konusunda önemli 
yatırımlar gerçekleştirip, bir-
çok ilke imza attığını da ha-
tırlatan Akgül sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Alternatif yakıtlı 
araçlar hem Otokar hem de 
Türkiye ve dünya için önemli 
bir gündem. Türkiye’nin ilk 
hibrit otobüsü, Türkiye’nin 
ilk elektrikli otobüsü gibi ilk-

lere imza attık. 2018’de daha 
temiz bir çevre, daha sessiz 
bir trafik, daha düşük işletme 
maliyetleri ve daha yüksek ve-
rimlilik sağlayacak alternatif 
yakıtlı araçlar konusunda ça-
lışmaya devam edeceğiz.” 

Fransa’ya 9 metrelik elekt-
rikli Doruk sattıklarını da 

vurgulayan Akgül, “Yıllar önce 
Türkiye’nin ilk elektrik sant-
rali olan Santral İstanbul’da 
ürettiğimiz ilk elektrikli oto-
büsün tanıtımını yapmıştık. 
Ülkemizde 20 belediye bu ara-
cı kullandı. O günlerde ticari 
olmayan bu araç bugün daha 
fazla ticari hale geldi” dedi. 

Otokar Bir Kez Daha Otobüs Pazarının Lideri Oldu 

Peugeot Globalde ve Türkiye Pazarında Büyüyor 

TREYLERLE ilgili bir de-
ğerlendirme yapan  Otokar 
İç Pazar Ticari Araçlar Satış 
Direktörü Murat Tokatlı, 
treyler satışlarında son yıl-
larda yaşanan ciddi düşüşe 
dikkat çekti. 2016 yılında 
18 bin adet treylerin satıl-
dığı (TREDER rakamları-
na göre) Türkiye pazarında 
2017 yılında yüzde 15 civa-
rında bir düşüşle 15 bin adet 
treylerin Pazar bulduğunu 
söyledi ve şöyle devam etti: 
“Özellikle 2011 yılına gö-
re yaşanan düşüş çok kritik 
seviyelerde. Bu küçülmenin 
büyük bölümü çevre ülke-
lerde yaşanan sorunlarla 
daralan uluslar arası taşı-
macılık faaliyetleriyle bir-
likte daralan tenteli treyler 
pazarından kaynaklanıyor. 
Ciddi adetlerde alım yapan 
firmaların sayısında azalma 
oldu. Bu daralmaya karşın 

inşaat araçlarının patı yüzde 
40’a ulaştı.”

Otokar olarak treyler-
de yıllardır uzmanlaştıkları 
alanlar olan tehlikeli madde 
ve bozulabilir gıdaya yöne-
lik ürünlerimize ağırlık ver-
diklerini açıklayan Tokatlı, 
Türkiye’de ADR’li tankeri 
ilk üreten firma olduklarını 
ve ATP’de ilk onaylı firma ol-
duklarını da sözlerine ekleye-
rek, “Bu pazarlarda Pazar pa-
yımızı korumak ve artırmak 
istiyoruz. Güney ve Güney 
Doğu Anadolu bölgelerin-
deki taşımacılar için bölgesel 
riskler devam ediyor. Ancak 
bu riskler hafiflediği zaman 
biz de hazır olacağız” dedi. 

ADR konusunda yeni araç-
larla ilgili sorun olmadığına 
da değinen Tokatlı, mevcut 
araç parkındaki değişim sü-
recinin sorun olmaya devam 
ettiğini de sözlerine ekledi. 

Tokatlı: “Treyler pazarındaki 
daralma devam ediyor”

Peugeot Türkiye Genel Müdürü 
İbrahim Anaç.
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nuyorum” diye konuştu. 
Geçtiğimiz yıl satışlarının 

yüzde 50’sinden fazlasını 
Avrupa’ya ihraç eden 
Tırsan, 2017’de rekor 
kırmaya devam etti. 
Tırsan, 2017 yılının ilk 
11 ayında, treyler ihra-
catını yüzde 30 artırdı.

Ayrıca Kässbohrer, 
2017’nin ilk 10 aylık 
döneminde, 2016 yılı-
nın aynı dönemine göre 
Avrupa pazarında trafiğe 
kayıtlı araç sayısını yüzde 
34 artırdı ve bu artış oranıyla 
en büyük 20 firma arasında bi-
rinci oldu. Kässbohrer Fransa, 
Hollanda ve Belçika’da satış-
larını 2 kat arttırdı. Almanya 
pazarında Tank/silo pazarın-
da en büyük 3. firma durumu-

yüzde 5 payı bulundğunu 
belirten Bilgehan,  1500’ü 
Finlandiya’da olmak üzere, 
toplam 2 bin 400 çalışanın 
istihdam edildiğini söyledi.  
Yeni treyler taban tahtası 
hakkında bilgi veren Bilge-
han, “WISA Bonded Floor, 
vida veya kaynak yerine yapış-
tırıcı ile monte ediliyor. Bu ö-
zelliği sayesinde araçta 500 kg 
kadar hafiflik sağlıyor” dedi. 

Knorr Bremse Treyler Sis-
temleri Satış Müdürü Savaş 
Ada ise bugüne kadar olan 
ürün gelişiminden bahsede-
rek, Elektronik Süspansiyon 
Kontrol Sistemi olan iLvl ile 
ilgili özellikle Damper Üre-
ticilerinden çok olumlu geri 
dönüşler aldıklarını ifade etti. 
Sistemin hem işçilik hem de 
rekor ve hortum kullanımını 
azaltmasının yanı sıra körük 
boşaltma konusundaki avan-
tajlarından bahseden Ada, 
ayrıca, 2020 yılından itibaren 
3. Jenerasyon Treyler EBS 

BU yıl 41’inci yılını kutlayan, 
Tırsan, 2017’de Türkiye trey-
ler pazarından yüzde 39 pay a-
lırken, ihracatını yüzde 30 ar-
tırdı. Son yıllarda Avrupa’nın 
en hızlı büyüyen treyler mar-
kası olarak ünlenen Tırsan, 
bu unvanını 2017’de de kim-
seye bırakmadı. 

Tırsan Yönetim Kuru-
lu Başkanı Çetin Nuhoğlu, 
2017’yi değerlendirdiği açık-
lamada, 2017 yılında sektörün 
çok üstünde bir performans 
gösterdiklerini belirterek, 41 
yıldır aralıksız devam eden bu 
liderliğin bir anlayışın ve orta-
ya konan bir hedefin sonucu 
olduğunu söyledi. Nuhoğlu, 
Türkiye’nin markası olarak 
yola çıktıklarını, rekabeti 
Avrupa’ya taşıdıklarını aktardı. 

Türkiye’de yalın yönetimi 
baştan sona en iyi uygulayan 
şirket olduklarını söyleyen 
ve Tırsan’ın global gücüne 
ve öncülüğüne vurgu yapan 
Nuhoğlu, “Yaptığımız Ar-Ge 

TREDER Yönetim Kurulu, 
Nevpa’nın Birlik Tuzla Or-
hanlı’daki yeni branda üretim 
tesislerini ve yeni yönetim 
merkezini ziyaret etti. TRE-
DER Başkanı Kaan Saltık’ın 
önderliğindeki TREDER he-
yeti, Nevpa’nın distribütörlü-
ğünü yaptığı Knorr Bremse ve 
UPM’nin sunumlarını dinledi.    

TREDER Yönetim Ku-
rulu, 18 Ocak 2018 tarihin-
de, Nevpa’nın Birlik Tuzla 
Orhanlı’daki yeni branda ve 
kayar çatı üretim tesislerini 
ve yeni yönetim merkezini zi-
yaret etti. TREDER Başkanı 
Kaan Saltık’ın önderliğindeki 
TREDER heyeti, Nevpa’nın 
distribütörlüğünü yaptığı 
Knorr Bremse ve UPM’nin 
sunumlarını dinledi.    

Nevpa Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mesut Sayar, 
TREDER’i Nevşehir, İstan-
bul Orhanlı’dan sonra yeni 
fabrikalarında TREDER’i 
ağırlamaktan dolayı duydu-
ğu memnuniyeti dile getirdi. 
Üretim yerleri olarak Bursa 
ve Nevşehir lokasyonlarını, 
yönetim ve ticari faaliyetler i-
çin ise İstanbul’u seçmelerine 
karşın İstanbul’da da üretim 
yapmaya başladıklarını akta-
ran Sayar, “Branda ve üstyapı 
sistemleri konusunda 30 yılı 
aşkın bir süredir deneyimi 
olan bir firmayı bünyemize 
kattık. Branda müşterilerinin 
İstanbul’da yoğunlaşmasın-

yatırımlarımız ve mühendis-
lik çalışmamızla Avrupa’da, 
treylerde en yüksek teknolo-
jiyi sunan şirketiz. Tırsan 650 
Ar-Ge projesi üzerinde çalı-
şan, 205 adet patente sahip 
kendi teknolojini geliştiren 
ve iş ortaklarına en iyi çö-
zümleri sunan şirkettir. Tır-
san önümüzdeki yıl; önemli 
yatırımlar, yüksek verimlilik 
sağlayan ürünler, kazandıran 
kampanyalar, kullanıcıların 
işini kolaylaştıran çözüm-
lerle ses getirecek işlere imza 
atacak. Bu Tırsan ailesinin 
genlerinde var. Durgun pa-
zarda bile durmayan bir mar-
ka olduk. Bu başarının gerçek 
sahipleri olan çalışanlarımıza, 
gösterdikleri yüksek özveri ve 
başarı için teşekkürlerimi su-

dan dolayı İstanbul’da üretim 
yapmanın daha doğru olaca-
ğına karar verdik. OE üreti-
cilerinin tedarikçisi olacağız. 
Branda, üstyapı  ve kayar çatı 
sistemlerini İstanbul’da üreti-
yoruz. Nevpa’nın kendi kalite 
standardı var o da Avrupa ya 
uyumlu kalite standardıdır. 
Bu yüzden kayar çatı sistem-
leri üzerinde mühendisleri-
miz geliştirmelerine devam 
ediyor. Yakın zamanda onu 
da müşterilerimize sunmuş 
olacağız” şeklinde konuştu.  

WISA Bonded Floor, 
treylerde 500 kg 
hafiflik sağlıyor

UPM Plywod Türkiye 
ve Ortadoğu Satış Müdürü 
Elvan Bilgehan,  Finlandiya 
merkezli UPM’in ülkenin en 
büyük ikinci büyük şirketi ol-
duğunu ve UPM Plywood’un  
1 milyon metreküp üretimiy-
le Avrupa’nın en büyük üreti-
cisi olduğunu aktardı. UPM 
Plywood’un şirket içerisinde 

27 firmanın tercihi ol-
du.  Kässbohrer, 2017 
yılında Rusya paza-
rındaki toplam satış 
adetlerini 3 kattan faz-
la artırarak, yılı rekor 
satış adedi ile kapattı.  
Kässbohrer, 2017’nin 

ilk 10 ayındaki verilere göre,  
Rusya pazarında en fazla sa-
tış yapan en büyük 5 marka 
arasında yer aldı. 

4’üncü üretim tesisi 
Almanya’da hizmete girdi

Tırsan, ihracatta rekorlar 
kırarken Avrupa’daki üreti-

Mehmet Ortaç, Nevpa’nın 
kuruluşundan bugün olan 
gelişimi özetledi. Nevpa’nın 
230 çalışanı bulunduğunu 
belirten Ortaç, 52 ülkeye ih-
racat yaptıklarını kaydetti.  
İstanbul Merkez Tesisi’nin 
8 bin metrekarelik alanı sa-
hip olduğunu belirten Ortaç, 
yıllık 10 bin adetlik branda 
üretim kapasitesine sahip ol-
duklarını açıkladı.

Treyler ve üstyapıya yöne-
lik pek çok ürünleri bünye-
lerinde ürettiklerine değinen 
Ortaç,  “Frigorifik treylere; 
paslanmaz kapı kolu, men-
teşe, arka kapı tutamakları, 
takoz açık kasalara; sac ka-
paklar yan dikmeler,  bariyer 
ayakları ve takım sandıkları, 

mini de artırıyor. Adapazarı 
üretim merkezine ek olarak 
1998’de Almanya Goch, 
2012’de Rusya Tula’da 
fabrika açarak üretime ge-
çen Tırsan, Almanya’da 
ikinci üretim tesisi olan 
Baden-Württemberg’de yer 
alan Ulm’deki fabrikasını 
5 Temmuz 2017 tarihinde 
devreye aldı. Avrupa’da en 
hızlı büyüyen treyler marka-
sı olan Tırsan, yeni üretim 
tesisi ile birlikte müşterile-
rinin taleplerine daha hızlı 
cevap verecek. 

na gelirken, İtalya’da Tenteli 
perdeli ürün grubunda adet-
lerini yüzde 75 oranında ar-
tırmayı başardı.  Kässbohrer, 
Polonya’da Tank/Silo ve kon-
teyner ürünlerinde bu ülkenin 
en çok tercih edilen ilk 5 trey-
ler üreticisinden biri oldu. 

Avrupa frigo pazarlarında 

öncelikli ürünler arasında 
öne çıktı. Yüksek izolasyon 
kapasitesi ve yakıt tüketi-
minde yüksek tasaruflu frigo 
ile 2017’de Avrupa’nın en 
büyük ve rekabetin en fazla 
olduğu frigo pazarları olan; 
İspanya, Fransa ve İtalya’da 

Sistemi olan TEBS G3’ün pi-
yasaya sunulacağını belirtti. 
TEBS G3’ün montajı daha da 
kolaylaştıracağını ve üretimi 
hızlandıracağı böylelikle işçi-
lik maliyetlerini aşağı çekece-
ğini ifade eden Ada, 2018 yı-
lında satış sonrasında da atağa 
geçeceklerini söyledi. Knorr 
Bremse’nin Türkiye’de 45 
adet servis noktası olduğunu 
aktaran Savaş Ada, 2018 yılın-
da daha önceden belirlenen 9 
servisin daha servis noktaları-
na ilave edeceklerini ve hedef-
lerinin kaliteli hizmet veren 
daha fazla servis noktasına 
ulaşmak olduğunu vurguladı.  

10 bin adetlik branda
üretim kapasitesi

Nevpa Genel Müdürü 

Tırsan, 2017 Yılında Treyler 
İhracatını Yüzde 30 Artırdı

Nevpa, Yeni Tesisinde TREDER Üyelerini Ağırladı

Treyler pazarından yüzde 39 pay alan Tırsan, 
Treder verilerine göre kendisinden sonra 
gelen en büyük 4 rakibinin toplamından daha 
çok araç sattı.  

Treyler sektörünün tek temsilcisi Treyler 
Sanayicileri Derneği (TREDER) tedarikçi 
ziyaretlerini sürdürüyor. TREDER Yönetimi 
son olarak Nevpa’nın Birlik Organize 
Sanayi’ndeki yeni merkezini ziyaret ederek, 
Nevpa’nın yeni ürünleri ve distribütörlükleri 
hakkında birinci ağızdan bilgi aldı.   

tenteli treylere; kayar ça-
tı sistemleri, kayar babalar, 
alüminyum kapaklar, yan 
kapaklar, bunların kilit ve 
aksesuarları, kilit ve mente-
şeler ayrıca yangın dolapları, 
takım sandıkları üretiyoruz. 
Treylerin şasi dışındaki tüm 
üstyapısını üretiyoruz. Proje 
bazında çalışıyoruz. Komple 
Üst yapı kitinde özellikle yut 
dışına çalışıyoruz.” 

Branda’nın Code XL yük 
emniyeti testlerinden geçme-
siyle birkaç ay içinde ürünü 
Türkiye ve Avrupa’ya suna-
caklarını aktaran Mehmet 
Ortaç, meşrubat kasaları 
için hızlı perde sistemleri-
nin de sunulacağını söyledi. 
Nevpa’nın yeni ürünleri hak-
kında da bilgi veren Ortaç, 
tenteli ürünler için çok iddialı 
kayar babaların olduğundan 
bahsetti. “Kayar babalarımızı 
rakiplerimize göre  daha hafif 
ve daha sağlam bir ürün yap-
tık ” diyen Ortaç, yeni paslan-
maz arka kapı kilit ve mente-
şelerin de olduğunu söyledi. 
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BRISA, lojistik sektörünün 
yenilikçi firması Ekol ile özel 
bir iş birliğine imza attı. Geç-
tiğimiz günlerde Brisa CEO’su 
Cevdet Alemdar, Ekol Satınal-
ma ve Yatırımlar Genel Mü-
dürü Levent Demir, Ekol Filo 
Genel Müdürü Alper Bilgili 
ve Brisa’nın iş ortağı Marma-
ra Lastik’in sahibi Necmettin 
Haliç’in katılımıyla, Sabancı 
Center’da düzenlenen imza 
töreni ile duyurulan anlaşma 
kapsamında; Türkiye’nin en 
büyük lojistik filosuna sahip 
olan Ekol, 5 bin 500 araçlık 

YAPILAN bu yeni düzen-
lemeye rağmen araç sahip-
lerinden hala pul veya egzoz 
emisyon ruhsatı için ek öde-
me talep edildiğine dair bazı 
şikayetler aldıklarını belirten 
TÜVTÜRK yetkilileri, araç 
sahiplerini sahteciliğe karşı 
dikkatli olmaya çağırıyor ve 
yeni düzenleme sonrasında 
elektronik ortamda kayıt edi-
lerek yapılmayan ölçümlerin 
geçersiz olduğunu belirtiyor. 
TÜVTÜRK ayrıca egzoz gazı 
emisyon ölçümünü 1 Ocak son-
rasında yaptıran araç sahipleri-
nin, ölçüm geçerlilik tarihlerini 
e-Devlet üzerinden sorgulaya-
bileceklerini de hatırlatıyor. 

T.C Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın 11 Mart 2017’de 
yayınlandığı ‘Egzoz Gazı Emis-
yon Kontrolü Yönetmeliği’ 1 

filosunun yıllık 35 bin lastik 
ihtiyacı için Brisa’nın güçlü 
markaları ve uzman kadrosun-
dan destek alacak. 

İş birliği kapsamında Ekol, 
Brisa’nın sunduğu Profleet fi-
lo çözüm ortaklığı ile çalışma-
larını sürdürecek. Bu kapsam-
da Brisa, Profleet danışmanlık 
ve hizmet paketi ile Ekol’e 
ürün, servis hizmetleri, yol 
yardımı ve danışmanlık deste-
ği sunacak. 

Ekol’e sağlayacağı kapsamlı 
danışmanlıkla şirketin lastik 
kaynaklı yol yardımı ihtiyaç-

Ocak 2018 tarihinden itibaren 
tüm hükümleri ile yürürlüğe 
girdi. Buna göre egzoz gazı 
emisyon ölçümleri elektronik 
ortamda Egzoz Gazı Emisyon 
Ölçümü Takip Sistemi’ne ka-
yıt edilerek yapılmaya başlan-
dı ve ölçüm sonrasında araç 
sahiplerine ‘Pul’ ve ‘Ruhsat’ 
verilmesi uygulaması ortadan 
kaldırıldı. Yeni sistemle, araç 
sahiplerinin ölçüm neticesin-
de düzenlenen ve ölçüm so-
nuçlarını da içeren Egzos Gazı 
Emisyon Ölçüm Raporu’nu 
araçlarında muhafaza etmesi 
ve denetimlerde ibraz etmesi 
yeterli oluyor.

Buna göre, 1 Ocak tarihi ve 
sonrasında egzoz pulu ve ruh-
satı kullanılarak yapılan bir 
egzoz emisyon ölçümü geçerli 
kabul edilmiyor ve araç muaye-

larını da yüzde 50 oranında 
düşürmeyi hedefleyen Brisa, 
yol yardım hizmeti Filofix 
ile Ekol’ün 5 bin 500 aracı-
na hem Türkiye’de hem de 
Avrupa’da 7/24 hizmet vere-
cek ve araçlarında yaşanabile-
cek lastik sorunlarına yerinde 
müdahale edecek. 

Brisa ayrıca, lastik kaplama 
markası Bandag ile Ekol filo-
sunun lastik ömrünü uzatarak, 
lastik maliyetinin düşmesini 
sağlayacak. Aspects+ hizme-
tiyle araçların AKS detayına 
kadar inceleme yapıp anında 
raporlamalarla lastik perfor-
manslarının takibini yapacak. 
Aynı zamanda Türkiye’nin ilk 
mobil TIR servisi Mobilfix ile 
Ekol filosuna araç parklarında 
yerinde hizmet sunacak.

Brisa CEO’su Cevdet A-
lemdar yaptığı açıklamada, 
“Değer odaklı bir yaklaşımla, 
filoların günümüz teknolo-
jilerinden faydalanarak da-
ha verimli, daha emniyetli 

nesinde Ağır kusur olarak de-
ğerlendiriliyor. Bu tarih öncesi 
düzenlenmiş egzoz pulu ve eg-
zoz ruhsatları ise son geçerlilik 
tarihine kadar kabul ediliyor.

Araç sahiplerinden egzoz ga-
zı emisyon ölçümleri için hala 
Pul veya Ruhsat için ek ödeme 
istendiğine ilişkin şikayetlerin 
gelmesi nedeniyle açıklama ya-
pan TÜVTÜRK, araç sahiple-
rini bu konuda dikkatli olmaya 
çağırıyor. Ayrıca, yönetmeliğin 
tüm hükümleriyle yürürlüğe 
girmesini takiben son dönem-

ve daha konforlu bir şekilde 
operasyonlarını yürütmele-
rine olanak tanıyan Profleet 
filo çözümlerimizle, müşte-
rilerimizin ihtiyacı olan tüm 
hizmetleri tek bir çatı altında 
topluyoruz. Diğer yandan de-
taylı araştırmalar, gözlemler ve 
raporlamalar ile iş ortaklarımı-
zın sahada da her an yanların-
da oluyoruz” diye konuştu. 

İş birliği ile ilgili değerlen-
dirmede bulunan Ekol Satı-

de TÜVTÜRK ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından 
egzoz gazı emisyon ölçümü ko-
nusunda yetkilendirilen diğer 
kuruluşlar dışında Pul veya 
Ruhsat ile ölçüm yapan yetki-
li olmayan kişi ve kuruluşlara 
itibar etmemeleri konusunda 
araç sahiplerini uyarıyor. 
e-devlet’ten sorgulanabiliyor

Egzoz emisyon ölçümünü 1 
Ocak 2018 tarihinden itibaren 
yaptıran Araç sahipleri, ölçüm 
geçerlilik tarihini e-Devlet üze-
rinden sorgulayabilecek.

nalma ve Yatırımlar Genel 
Müdürü Levent Demir ise 
“5 bin 500 araçlık öz mal ya-
tırımımız ile Avrupa’nın ve 
ülkemizin en büyük lojistik 
filolarından birine sahibiz. 
Klasik kara taşımacılığı ye-
rine çevreci bir çözüm olan 
Intermodal taşımacılığı tercih 
etmemize rağmen ayda orta-
lama 10 milyon km yol kat 
ediyoruz. Dolayısıyla yakıt ve 
lastik, filo yönetim maliyetle-

rimizin merkezinde yer alıyor. 
Bu operasyonu en verimli ve 
en nitelikli şekilde yönetmek 
adına, Türkiye’nin lastik sek-
törü lideri Brisa’yla gerçekleş-
tirdiğimiz 3+2 yıllık anlaşma 
ile başlattığımız iş birliğimizin 
önemli avantajlar sağlayacağı-
na inanıyorum” dedi.

Brisa’nın iş ortaklarından 
Marmara Lastik’in sahibi Nec-
mettin Haliç de “Ekol ile yılla-
ra dayanan güçlü bir iş ilişki-
miz vardı. Kendi sektörlerinde 
öncü konumuna sahip bu iki 
güçlü kurumun bu kapsamlı 
işbirliğinden büyük mutluluk 
duyuyoruz” diye konuştu.

Ekol’ün Filosu Brisa’ya Emanet

Continental 44 Milyar Avro’luk Satış Yaptı

Artık Egzoz Gazı Emisyonu Pulu 
ve Egzoz Ruhsatı Verilmeyecek

Michelin’in 
Kış Sertifikalı 
İlk Yaz Lastiği 
‘Şampiyon’ Seçildi

Brisa ve Ekol, 
filo hizmetleri 
kapsamında yeni bir 
iş birliğine imza attı. 
Anlaşma kapsamında 
Ekol, 5 bin 500 araçlık 
filosu için Brisa’nın 
Profleet filo yönetim 
çözümlerinden 
yararlanacak.

2017’de hedeflerinin 
üzerinde güçlü ve 
karlı bir büyüme 
gösteren Continental, 
44 milyar Avro’luk 
satış gerçekleştirdi. 
Continental, 2018 
yılında ise satışların 
47 milyar Avro’ya 
ulaşmasını bekliyor. 

Soldan sağa; Ekol Satınalma ve Yatırımlar Genel Müdürü 
Levent Demir, Brisa CEO’su Cevdet Alemdar ve

Marmara Lastik’in sahibi Necmettin Haliç.

CONTINENTAL, 2017 ma-
li yılında bir kez daha hedef-
lerinin üzerinde karlı bir bü-
yüme yaşadı. Satış rakamı bir 
önceki yılın yüzde 8 üzerinde 
gerçekleşen ve yüzde 10,8 ci-
varında bir FVÖK marjına 
ulaşan Continental, 44 mil-
yar Avro satış gerçekleştirdi. 
Continental Otomotiv Gru-
bu ise 2017 yılında 39 milyar 
Euro’luk sipariş aldı. 

Las Vegas Tüketici Elektro-
niği Fuarında (CES) açıklanan 
ön sonuçlarla ilgili memnuni-
yetini dile getiren Continental 

CEO’su Dr. Elmar Degen-
hart;“ Continental, başarı grafi-
ğini sürekli yükseltmeye devam 
ediyor. Otonom sürüş, bağlan-
tılı araçlar ve elektrifikasyon 

alanlarında yenilikçi teknoloji-
lerimiz sayesinde bir kez daha 
ortalamanın üzerinde bir büyü-
meyi yakaladık. Müşterilerimiz, 
kendileri için gösterdiğimiz yo-

ğun çabalarımızı takdirle karşı-
ladı” diye konuştu. 

Konsolidasyon ve kur etkisi 
öncesinde satış artışı yüzde 8’i 
bulan Continental, dünyada 
yılda yaklaşık yüzde 2 oranın-
da büyüyen binek ve hafif tica-
ri araç üretimine kıyasla da çok 
daha hızlı büyüdü. 

Tahmin ettikleri gibi ge-
çen mali yılın son çeyreğinde 
öngörülen güçlü satış ve gelir 
rakamlarına ulaştıklarını be-
lirten Continental CFO’su 
Wolfgang Schaefer; “Bu ba-
şarı asıl olarak Otomotiv 

Grubu’muzun ve sektöründe 
uzman ContiTech grubunun 
büyümesinden kaynaklandı. 
2017 yılında kış lastiği satışla-
rında da geçen yılın rakamları-
nı geride bıraktık” dedi.

Continental 2018 yılında 
ise satışların yaklaşık olarak 47 
milyar Avro’ya ulaşmasını öngö-
rüyor. Ayrıca yüzde 10,5 düzel-
tilmiş FVÖK marjına rahatlıkla 
ulaşılması hedefleniyor. DAX30 
endeksine giren Almanya, Han-
nover merkezli şirket, dünya ge-
nelinde binek ve hafif ticari araç 
üretiminin yüzde 1 oranında 

bir artışla 97 milyon araca ulaş-
masını öngörüyor. Continental 
8 Mart 2018 tarihinde dijital 
ortamda yayımlanacak yıllık fi-
nansal basın konferansında ilk 
faaliyet rakamlarını açıklayacak.

MICHELIN, hareket kabi-
liyetini artıracak sürdürüle-
bilir hareketlilik çözümleri 
geliştirmeye devam ediyor. İlk 
kilometreden son kilometre-
ye kadar yüksek performans 
sunan lastikler tasarlayan 
Michelin’in 3PMFS kış ser-
tifikalı ilk yaz lastiği Cross-
Climate+, Alman otomobil 
dergisi AutoBild tarafından 
gerçekleştirilen testlerde 
“Test Şampiyonu” derecesiyle 
1’inci sırada yer aldı.

Dünyada ilk kez 11 farklı 
kategoride performansları-
nın karşılaştırıldığı testlerde 
Michelin CrossClimate+, 
farklı aşınma seviyelerin-

de dahi üstün performans 
kaydetti. Rakip markalarda 
aşınmış lastiklerin birçoğu 
pek çok alanda performans 
kaybına uğrarken CrossCli-
mate+ performansıyla zirve-
de yer aldı.

Lastiklerin yasal limit-
ten önce değiştirilmeme-
si gerektiğini savunan ve 
sürdürülebilir bir dünya 
için lastiklerin optimum 
faydalanma süresince kul-
lanılması için teknolojiler 
geliştiren Michelin, testler-
de elde ettiği sonuçlarla da 
“programlı uzun ömürlü-
lük” stratejisinin başarısını 
kanıtlamış oldu.



TEKNOLOJİ

28
OCAK 2018

resi’nde konuşan E-Güven 
İş Geliştirme, Satış ve Pa-
zarlama Direktörü Ayşegül 
Topoğlu Tüzün, teknoloji-
nin gelişimi ile veri merkez-
li dönüşümün işletmelerin 
odağına girdiğine dikkat 
çekti. Dijital çağın sunduğu 
araçları iş modellerine da-
hil eden işletmelerin, daha 
iyi hizmet vermek, ürün ve 
çözümlerde farklılaşmak, 
yoğun rekabette öne çıkmak 
için veriyi yoğun bir şekilde 
kullandığını vurguladı. Bu 
alanda yapılan araştırmala-
ra da atıfta bulunan Tüzün, 
2020 yılına gelindiğinde, in-
ternete bağlı cihaz sayısının 
32 milyara ulaşacağını ve bu 
cihazların dünyadaki verile-
rin yüzde 10’unu oluşturaca-
ğını söyledi.

TÜRKIYE’NIN bilişim 
toplumu olma yolundaki 
ilerlemesine katkı sunmayı 
ve e-dönüşüme hız verme-
yi hedefleyen İstanbul Bili-
şim Kongresi geçtiğimiz ay 
gerçekleştirildi. Etkinlikte; 
e-dönüşüm, verinin güvenli 
sunulması, veri madenciliği, 
Sanayi 4.0, Türk modeli giri-
şimcilik, yatırım ile Blockcha-
in, Bitcoin ve e-para konuları 
değerlendirildi. Konuşmacı-
lar, teknoloji alanında yaşanan 
son gelişmeleri, yeni eğilim-

leri, hayatı kolaylaştıran tek-
nolojileri ve e-dönüşüm ko-
nusunda yapılan çalışmaları 
katılımcılar ile paylaştı. 
2020’de internete bağlı 32 

milyar cihaz dünyadaki 
verilerin yüzde 10’unu 

oluşturacak 
İstanbul Bilişim Kong-

gıda, ilaç gibi bütün sektör-
lerde etkin bir şekilde haya-
tımızın içinde yer alıyor ve 
bu dönüşüm ölçek bağımsız 
tüm şirketleri kapsıyor. E-
dönüşüm uygulamalarından 
yararlanan şirket sayısı gide-
rek artıyor” dedi.

Blockchain ile e-imza 
entegre ediliyor, 2018’de 
kullanılmaya başlanacak
2005 yılında ilk e-imzayı, 

2007’de ilk mobil imzayı 
ürettiklerine dikkat çeken 
Tüzün, sözlerini şöyle bitir-
di: “Değişime liderlik etme 

organizasyonu, operasyonel 
süreci ve tahsilat takibini ve-
rimli bir şekilde yapacak olan 
acenteler, Webnak markası ve 
kurumsal kimliğinden yarar-
lanma şansına sahip oluyor. 
Webnak teknolojisi ve sadık 
kamyoncu ağı sayesinde verim-
li bir satış ve operasyon faaliye-
ti sürdürecek olan acentelere, 
müşteri portföyünü oluşturma 
ve geliştirme desteği de suna-
cak olan Webnak, özel acente 
eğitimi ve 4 ay süreyle asgari 
net kazanç garantisi de veriyor.

Webnak’ın lojistik sektö-
ründe kendisini kanıtlamış, 
geleceği açık bir marka oldu-
ğunun altını çizen Aslanoba 
Group Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hasan Aslanoba, “Web-
nak olarak geçtiğimiz yılı 30 
milyon TL ciroyla kapattık. 
Yeni yılda ise taşımacılık pa-
zarındaki payımızı artırmak 
ve kamyoncu ağımızı genişlet-

vizyonumuzla 2018’de bir 
ilki daha gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz. E-Güven olarak 
yasal düzenlemesi olmayan 
Blockchain sistemini regü-
lasyona tabii olan e-imzayla 
entegre edeceğiz. Bu yeni sis-
temde, Blockchain ile işlem 
yapan kişilerin kimliği yasal 
düzenlemelere uygun şekilde 
tanınıyor olacak. Yeni çözü-
mümüzün özellikle; kamuda, 
borsada, sigorta sektöründe, 
aracı kurumlarda, bankalarda 
ve diğer finansal kurumlarda 
kullanılacağını öngörüyoruz.”

mek hedefiyle çalışmalarımıza 
hızla başladık. Bu kapsamda, 
2018 yılı bizler için acentelik 
ağımızı kuracağımız bir yıl 
olacak. Türkiye’nin dört bir 
yanından girişimciler satış ve 
operasyondan sorumlu Web-
nak acentesi olabilecek. He-
defimiz ise kısa sürede 1000 
adet acenteye ulaşmak” dedi.

Veri merkezi pazarı 
50 milyar doları aşacak
Küresel ölçekteki veri artı-

şının 4,4 trilyon gigabayttan 
44 trilyon gigabayta çıkarak 
10 kat büyümesinin beklen-
diğini, veri merkezi pazarının 
50 milyar doları aşacağının 
öngörüldüğünü ifade eden 
Tüzün, “Veri miktarı her ge-
çen gün artıyor. Veri temelli 
e-Devlet stratejisi çerçeve-
sinde başlatılan e-dönüşüm 
uygulamaları ise kamunun 
ve özel şirketlerin dönüşerek 
işlevselliklerini artırmalarını 
sağlarken, bireylerin de ya-
rarlanmak istedikleri hizmet-
lere kolay ve güvenli bir şekil-
de ulaşabilmelerini mümkün 
kılıyor. E-dönüşüm; finans, 
sağlık, bilişim, eğitim, sa-
vunma, enerji, imalat, emlak, 

WEBNAK, kendi işinin 
patronu olmak ve dev bir 
pazarda üst limit olmaksızın 
kazanmak isteyen girişimcile-
re acentelik vermeye başladı. 
Acentelik sistemi kapsamın-
da ülkenin dört bir yanından 
girişimcilere özel acente eğiti-
mi de verecek olan Webnak, 
4 ay süreyle asgari net kazanç 
garantisi sunacak. 

Aslanoba Group Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan As-
lanoba, “2018 yılı bizler için 
acentelik ağımızı kuracağımız 
bir yıl olacak. Türkiye’nin dört 
bir yanından girişimciler sa-
tış ve operasyondan sorumlu 
Webnak acentesi olabilecek. 
Hedefimiz ise kısa sürede 1000 
adet acenteye ulaşmak” dedi.

Aslanoba Group bünye-
sindeki Webnak, kendi işinin 
patronu olmak isteyen girişim-
cilere acentelik fırsatı sunma-
ya başladı. Bu kapsamda, araç 

Veri Odaklı e-dönüşüm Lojistiği de Dönüştürecek

Bulut Teknolojisi
Lojistikte Yüzde 50 

Maliyet Avantajı Sağlıyor

Webnak Acentelik 
Ağı Kuracak

E-Güven İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama Direktörü
Ayşegül Topoğlu Tüzün

Global ekonominin en önemli gündem maddelerinden olan e-dönüşüm, 
lojistik sektörünü de yakından ilgilendiriyor. Hız unsurunun ön planda 
olduğu sektör, özellikle evrak prosedürlerinde dijitalleşmeyi sonuna 
kadar destekliyor. 

NAKLIYE, depolama, da-
ğıtım, araç takibi ve finans 
gibi birçok sürecin aynı anda 
yönetildiği lojistik sektörü-
nün kontrolü, bulut tekno-
lojisinin sağladığı avantaj-
larla kolaylaştı. Türkiye’nin 
teknoloji tabanlı ilk lojistik 
şirketi olan Oplog, bulut 
teknolojisini sektöre uyum-
lu bir şekilde entegre ederek 
firmaların operasyonlarında 
daha güvenli hareket etmesi-
ni sağlıyor.

Lojistik sektöründe bi-
lişim sistemleri kullanımı 
her geçen yıl artarak devam 
ediyor. Sektörün Endüstri 
4.0 ihtiyaçlarına göre değer 
zincirine entegrasyonunu 
güçlendirecek uygulamalar 
önümüzdeki dönemde gün-
deme gelecek en önemli ko-
nular arasında. Bulut bilişim 
ise sağladığı birçok avantaj 
sayesinde her sektörde fir-
manın kullanımına ağırlık 
vermeye başladığı teknoloji-
lerin başında geliyor. 

Başta e-ticaret olmak üzere 
perakende, otomotiv, tüketim 
ürünleri, yayıncılık ve ambalaj-
lama, yiyecek-içecek, endüstri-
yel imalat, yüksek teknoloji ve 
elektronik gibi birçok sektör-
de faaliyet gösteren markalar 
bulut teknolojisinin sağladığı 
kaynakları kullanıyor. Veri 

güvenliği bu teknolojinin sun-
duğu en önemli avantaj olarak 
göze çarpıyor.

Firmalar zayıf alanlarını 
görecek

Oplog’un Cyberpark’ta 
lojistik sektörü için geliş-
tirdiği bulut bazlı, gelişmiş 
iş zekâsı araçları sayesinde 
firmalar tedarik zincirleri-
ne ait gerçek-zamanlı veri-
lere özelleştirilmiş erişim 
imkânından yararlanabili-

yor, zayıf alanların belirlen-
mesi, kaynak tahsisi ve da-
ğıtım kararlarının optimize 
edilmesine yönelik durum 
analizlerine erişebiliyorlar.

Bulut tabanlı tedarik 
zinciri ve lojistik yazılımı 
üreten Oplog’un Kurucusu 
Halit Develioğlu, “Türkiye 
bilişim alanında büyümeye 
devam ediyor. Geçtiğimiz 
yıl bir önceki yıla göre yüzde 
14.4 büyüme ile 94.3 milyar 

dolarlık bir hacme ulaşıldı. 
Teknolojide öncü bir şirket 
olarak lojistik sektöründe 
kendi yazılımımızı üretiyor, 
hem kendi işlerimizi kolay-
laştırıp hem de müşterileri-
mize katma değer sağlıyo-
ruz” dedi.
Analizlerle kalite ihlaline 

fark ediyor
Develioğlu sözlerini şöyle 

sürdürdü “Örneğin bulut ta-
banlı tedarik zinciri yazılımı, 
firmaların kullandığı muha-
sebe, pazar yeri ve kargo sis-
temlerine uyacak şekilde ö-
zelleştirilebiliyor. Böylelikle 
kaynaklar azalıp, süreçler ge-
lişirken müşteri gereksinim-
lerinin maksimum düzeyde 
karşılanması sağlanıyor. Bu-
lut tabanlı lojistik ile de ope-
rasyonun her alanında daha 
hızlı ve daha iyi bir kontrol 
mekanizması sağlanarak ka-
lite ihlalleri saptanabiliyor. 
Sorunu çözmek için daha az 
çaba ve daha az maddi gider 
yeterli oluyor. Bulut tabanlı 
lojistikteki tüm iletişim ger-
çek zamanlı olarak mümkün 
olduğu sürece, kaynakları 
idare etmek çok daha ko-
laydır. Yöneticilerin dâhili 
uygulamayla ayrı bir masa-
üstüne ihtiyaçları yoktur. Bir 
tarayıcı ve internete erişim 
yeterli oluyor.”

Aslanoba Group 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Hasan Aslanoba
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bilimsel olarak ürettiğine 
dikkat çeken İlhan Çekok, 
atmosfer kontrollü depolar 
ve tamamı frigorifik araçlarla 
dağıtım hizmeti verdiklerini 
kaydetti. 13 bin 500 dönüm-
lük kendi arazilerinde üreti-
min dışında sözleşmeli bin 
650 çiftçiye sertifikalı üretim 
yaptırdıklarını açıklayan Çe-
kok, bu ürünleri başta zincir 
mağazalar olmak üzere iç ve 
dış pazarlara taşıdıklarını da 
sözlerine ekledi.

İlhan Çekok, toplam gi-
derlerinin yüzde 70’ini sıra-
sıyla yakıt, personel ve servis 
bakım-onarım maliyetlerinin 
oluşturduğunu ve bu doğrul-
tuda yakıt tasarrufu konu-
sunda detaylı karşılaştırmalar 
yaptıklarını belirtti. Filoların-
da bulunan aynı özellikteki 
çekiciler ile Renault Trucks 
araçları yakıt tasarrufu öze-

RENAULT Trucks araç tes-
limatlarını hızla sürdürüyor. 
Çekok Gıda filosuna kattığı 
45 Adet Renault Trucks çe-
kicileri teslim alırken,  Çoban 
Tur | Boltas, 30 adet yeni Re-
nault Trucks T460 çekicileri 
filosuna ekledi.

Çekok Gıda, 6 aylık karşı-
laştırmalı verimlilik perfor-
mansının ardından filosuna 
45 adet Renault Trucks T 
460 çekici kattı.

45 adet Renault Trucks T 
460 4x2 ADR’li  Euro 6 çe-
kicilerin Çekok Gıda Tuzla 
tesislerinde gerçekleştirilen 
teslimat törenine Çekok Gı-
da Yönetim Kurulu Başkanı 
İlhan Çekok, İş Geliştirme 
Müdürü Melih Akdemir, Re-
nault Trucks Türkiye Genel 
Müdürü Sebastien Delepine, 
Satış Direktörü Ömer Bur-
salıoğlu, Filo Satış Müdürü 
Coşkun Saraç ve Koçaslanlar 
Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Koçaslan, 
Koçaslanlar Otomotiv Or-
hanlı Şube Müdürü Erdoğan 
Seymen katıldılar. 

Yılda 600 bin ton meyve-
sebze taşımacılığı yapan Çe-
kok Gıda ile ilgili bilgi veren 
Yönetim Kurulu Başkanı 
İlhan Çekok; “1953 yılından 
bu yana sebze-meyve üretimi 

ve dağıtımı alanında hizmet 
veriyoruz. 1984’te ürettiği-
miz ürünleri işleyebileceği-
miz ilk paketleme fabrikamı-
zın temellerini attık. 1990’lı 
yıllara geldiğimizde, Avrupa 
ve Rusya’da kendi dağıtım 
depolarımızı kurduk. Reka-
betçi ortamda yatırımlarımızı 
kesintisiz sürdürerek üretimi-
mizin yanı sıra paketleme ve 
dağıtım alanımızı geliştirdik. 
Dağıtım kanalımızı geliştirir-
ken filomuzu da her adımda 
güçlendirdik ve yeniledik. 
Renault Trucks ile çalışma-
larımız çok eskilere dayanır 
ve yeni araçlarımızda da yine 
Renault Trucks çekicileri ter-
cih ettik” diye belirtti. 

Çekok Gıda’nın 
Türkiye’de kendi arazilerin-
de üretilen 45 çeşit ürünü 
“İyi Tarım Uygulamaları”  
kapsamında teknolojik ve 

mut Koçaslan ise, “Çekok Gı-
da ile uzun zamandır devam 
eden iş birliğimiz çerçevesin-
de Renault Trucks çekicileri-
nin performansı ve verimliliği 
ile bayi hizmetlerinden mem-
nuniyetlerini takip ediyoruz. 
Yeni alımlarında da yapılan 
servis sözleşmesi çerçevesin-
de tüm servis hizmetlerini 
planlıyor olacağız. Renault T 
serisi zaten ikinci elde değer 
kaybı ideal bir çekici olarak 
ön plana çıkıyor” dedi. 

Uluslararası nakliye ve ant-
repo hizmeti sunan Çoban 
Tur | Boltas, 30 adet yeni Re-
nault Trucks T460 çekicileri-
ni teslim aldı. 

Çoban Tur | Boltas İcra 
Kurulu Üyesi Ali Çobanoğlu 
yeni çekicilerin anahtarlarını, 
Renault Trucks Satış Direk-
törü Ömer Bursalığolu’ndan 
teslim alırken Çoban Tur | 
Boltas Yönetim Kurulu Baş-
kanı Necmi Çoban, Renault 
Trucks Türkiye Satış Sonrası 
Direktörü Serkan Karataban 
ve Filo Satış Müdürü Coşkun 

tüketiminin taşımacılık sek-
törünün en önemli gider ka-
lemlerinden birini oluşturdu-
ğunu belirten Gregor Van Der 
Mark, Yeni DAF XF ve CF”in 
yüzde 7 oranında daha az ya-
kıt tükettiğini sözlerine ek-
ledi. Yakıt tüketimi avantajı 
dışında DAF çekicilerin uzun 
hizmet süresi ve yüksek bakım 
aralığına (100 bin km) sahip 
olduğunu kaydeden Gregor 
Van Der Mark, tüm bunların 
DAF’ın tercih edilme neden-
leri olduğunu belirtti. 

DAF Glokal, Türkiye’nin 
yanı sıra Avrupa ve Balkan 
ülkelerine lojistik hizmeti ve-
ren Metroport Uluslararası 
Taşımacılık şirketine bir adet 
XF 480 MD çekici teslimatı 
gerçekleştirdi. 

XF 480 MD model çekici, 
Metroport Uluslararası Taşı-

Saraç, Koçaslanlar Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Koçaslan ve Satış 
Müdürü Fuat Kara da tesli-
mat törenine katıldılar. 

Yeni Renault Trucks çeki-
cileri teslim alan Çoban Tur 
| Boltas İcra Kurulu Üyesi 
Ali Çobanoğlu yaptığı açık-
lamada;  “Yaklaşık 20 yıldır 
Renault Trucks çekicileri 
kullanıyoruz ve memnu-
niyetimiz doğrultusunda 
alımlarımıza yine Renault 
Trucks ile devam ediyoruz. 
Rekabetçi olabilmek adına 
en kaliteli, hizmeti en uy-
gun bütçeler ile sunmamız 
gerektiğinden operasyon 
maliyelerimizi gözetmemiz 
gerekiyor. Operasyonel açı-
dan ise araçlarımızın yakıt ve 
bakım-onarım maliyetleri, 
en büyük kalemleri oluştu-
ruyor. Renault Trucks, yakıt 
tasarrufu ve düşük bakım-o-
narım gerekliliği ile sunduğu 
avantajlar sayesinde rekabet 
gücümüze katkı sağlıyor” 
şeklinde açıkladı. 

macılık Yönetim Kurulu Baş-
kanı Abdurrahman Saynaz ve 
DAF Glokal Bölge Satış Yö-
neticisi Yasin Tiryaki’nin ka-
tıldığı tören ile teslim edildi.

DAF marka çekici ve kam-
yon modellerinin satış ve ser-
vis hizmetlerini İstanbul’da 
yer alan üç tesisinde sürdüren 
Glokal tarafından satışı ger-
çekleştirilen bir adet DAF XF 
480 MD, düzenlenen törenle 
Metroport Uluslararası Taşı-
macılık şirketine teslim edildi.

linde de karşılaştırma şansını 
yakaladıklarının altını çizen 
İlhan Çekok; “2017 Haziran 
ayından Aralık ayına kadar 
yaptığımız testlerde test Re-
nault Trucks çekicilerimiz ile 
sağladığımız ortalama yüzde 
2 puan yakıt farkı, aldığımız 
kararda etkili oldu. Araçla-
rımız yıllık 125 bin-160 bin 
kilometre arasında yol yapı-
yorlar” şeklinde konuştu. 

İlhan Çekok, taşımacılık-
ta düşen karlılıkların lojistik 
şirketlerini hesaplarını daha 
hassas yapması konusunda 
zorladığını da vurguladı. 

Renault Trucks Türkiye 
Genel Müdürü Sebastien 
Delepine, törende yaptığı 
konuşmada, “2018 yılına Çe-
kok Gıda gibi alanında lider, 
aslında Renault Trucks’ı da 
çok iyi tanıyan bir firma ile iş 
birliği yaparak başlamak bi-
zim için son derece heyecan 
verici oldu. Renault Trucks 
olarak 2018’de Türkiye’deki 
20. yılımızı kutluyoruz ve bi-
zim için çok özel bir yıl. 2018, 
satış ağımızı güçlendirmeye 
devam edeceğimiz, satış son-
rası servis teşkilatımızı daha 
da güçlendireceğimiz bir yıl 
olacak” şeklinde konuştu. 

Koçaslanlar Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı Mah-

Filolar Renault Trucks İle Büyüdü

Baysallar ve Metroport Filoları DAF İle Güçlendi
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DAF satışları Baysallar 
ile sürdürdü. DAF’ın Tür-
kiye’deki en büyük müşteri-
lerinden biri olan Baysallar, 
filosuna 10 adet DAF XF 
Space Kabin çekici kattı. Bay-
sallar, filosuna kattığı 10 adet 
XF Space Kabin çekiciyle bir-

dürü Gregor Van Der Mark 
ve Glokal Motorlu Araçlar 
A.Ş.’den İsmail Şimşek katıldı.

Teslimat töreninde bir 
açıklama yapan Baysallar A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi Sinan 
Baysal, “Uzun yıllardır DAF 
XF ürünlerini tercih ediyo-

likte toplam araç sayısını 200 
adedin üzerine çıkarttı.

Baysallar’ın İstanbul Fer-
hatpaşa’daki tesisinde gerçek-
leştirilen teslimat törenine 
Baysallar A.Ş. Yönetim Kuru-
lu Üyesi Sinan Baysal, DAF 
Trucks Türkiye Genel Mü-

ruz. DAF’ı tercih etmemizde 
de en önemli etken toplam 
sahip olma maliyeti” dedi. 

DAF Trucks Türkiye Ge-
nel Müdürü Gregor Van Der 
Mark ise Baysallar A.Ş.’ye 
DAF çekicileri tercih ettik-
leri için teşekkür etti. Yakıt 
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TUNA Uluslararası Lojistik 
Tuna Uluslararası Lojistik 
filosuna 100 adet Tırsan Per-
deli Maxima Plus ile filosunu 
güçlendirirken, Taha Kargo, 
filosuna 21 adet Tırsan Perde-
li Maxima Plus ekledi. Düzce 
Uluslararası Nakliyat ise, filo-
suna 5 adet Tırsan Perdeli Ma-
xima Plus daha ekledi.

Yaptığı otomotiv yedek par-
ça, inşaat malzemeleri ve gıda 
taşımaları ile öne çıkan Tuna 
Uluslararası Lojistik filosuna 
100 adet Tırsan Perdeli Maxi-
ma Plus kattı. 

Tuna Uluslararası Lojistik’e 
Çift FH ayarlanabilir süspansi-

yon özelliğine sahip olan araç-
larının teslimatı için Tırsan 
Adapazarı fabrikasında özel 
bir teslimat töreni düzenlendi. 
Araçlar, Tırsan Yönetim Ku-
rulu Başkanı Çetin Nuhoğlu 
tarafından firma ortakları Sıtkı 
Civelek ve Serkan Güler’e tes-
lim edildi.  

Tırsan Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Nuhoğlu tes-
limat töreninde yaptığı ko-
nuşmada, ürün yatırımların-
da kalitenin ne kadar önemli 
olduğunun üzerinde durarak, 
Tuna Lojistik’in bugüne kadar 
yapmış olduğu yatırımlarında 
Tırsan’ı tercih etmelerinden 

dolayı kutladı.  Nuhoğlu, “100 
adetlik bir filo yatırımı yapan 
Tuna Lojistik, müşteri mem-
nuniyeti için çalışan, fark yara-
tan ve hizmet kalitesini sürekli 
artıran bir firmadır. Tırsan ya-
tırımı ile önümüzdeki dönem-
de müşterilerine çok daha iyi, 
sorunsuz ve hızlı hizmet suna-
bilecekler. Biz bunun için varız 
ve sonuna kadar arkalarında-
yız” açıklamasında bulundu. 

Tuna Lojistik Ortağı Sıtkı 
Civelek, “Bunun yanında İran ve 
Irak taşımalarımız da önemli yer 
tutuyor. Yine Baltık ve Balkan 
ülkelerine yönelik verdiğimiz 
hizmetlerle öne çıkan bir firma-
yız. Kaliteli ürünleri ve sahip ol-
duğu geniş satış sonrası servis ağı 
ile vermiş olduğu sorunsuz hiz-
metlerden dolayı, filomuzu Tır-
san ürünlerinden oluşturuyoruz. 
İnanıyoruz ki yeni aldığımız 100 
adet araç ile hizmet kalitemizi 
daha da arttıracağız. Tırsan her 
zaman bizim yanımızda oldu. 
Bugüne kadar devam eden olum-

SCANIA, 2018 yılının ilk 
büyük teslimatını 67 adet Sca-
nia Streamline G410 LA 4x2 
HNA ile Özbaylar Petrol’e 
gerçekleştirdi.  İstanbul böl-
gesinde faaliyetlerini sürdüren 
Özbaylar Petrol’ün yeni araç-
ları düzenlenen törenle Doğuş 
Otomotiv Scania Genel Mü-
dürü İlhami Eksin tarafından 
Özbaylar Petrol Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Özbay’a 
teslim edildi. 

Teslimat törenine ayrıca, 
Scania Ülke Müdürü Per Stü-
mer, Scania Satış Müdürü Gök-
han Altun, Scania Pazarlama ve 
İş Geliştirme Müdürü Adnan 
Yücel ve Erçal Group Yönetim 
Kurulu Üyesi İbrahim Erçal ile 

lu işbirliğimizin ileriki dönem-
lerde de artarak devam edeceğine 
inanıyoruz” dedi.

Irak’a yaptığı taşımalarla ö-
ne çıkan Taha Kargo, filosunu 
21 adet Tırsan Perdeli Maxima 
Plus ile genişletti.

21 Adet Tırsan Perdeli Ma-
xima Plus’ı teslim almak için 
Tırsan Adapazarı tesislerine 
gelen ve fabrikayı gezen Taha 
Kargo Yönetim Kurulu Başka-
nı Emin Taha, “Tırsan’ın kali-
tesini ve sektördeki liderliğini 
biliyorum ama fabrikanın bu 
kadar büyük ve modern oldu-
ğunu, bu kadar yoğun çalışıldı-

diğer yetkililer de katıldı. 
Teslimat töreninde konuş-

ma yapan Doğuş Otomotiv 
Scania Genel Müdürü İlhami 
Eksin, ağır ticari araç pazarında 
en çok tercih edilen ithal çekici 
markası olduklarını hatırlata-
rak, “2018 yılına 67 adetlik filo 
teslimatı ile başlamak, bizleri 

ğını bilmiyordum. Ufkumuzu 
açan bir fabrika deneyimi oldu. 
Bu kadar yüksek teknolojinin, 
farklı üretim hatlarının, geliş-
tirmelerin ve emeğin olduğunu 
düşünemezdik. Ar-Ge bölü-
münü görünce bunu daha da 
iyi anladık. Burada çok fazla 
mühendis çalışıyor. Ülkemizin 
böyle büyük bir değerinin ol-
masından mutlu oldum, gurur-
landım” diye konuştu.   

Taha, “Irak’a son 3 yıldır 
ağırlıklı olarak; hazır giyim, 
tekstil ve konfeksiyon ürünleri 
taşıyoruz. Ev eşyaları ile oto ye-
dek parçaları, züccaciye, inşaat 

yılın kalanı için motive ediyor. 
Bu anlamda Özbaylar Petrol’e 
teşekkür ederim. İlk hedefimiz 
müşterilerimize doğru ürünü 
sunarak maliyetlerini azaltma-
ya destek olmaktır. Müşteri-
lerimize sadece bir araç değil, 
ihtiyaçlarını en iyi şekilde kar-
şılayacak ve karlılığına katkıda 

ve elektrik malzemeleri vb gibi 
ürünlerde taşımalarımız içeri-
sinde önemli yer tutuyor” dedi

Düzce Uluslararası Nakli-
yat’ın da filosuna kattığı 5 
adetlik Perdeli Maxima Plus 
araçlarının teslimatı için Tır-
san Adapazarı fabrikasında 
düzenlenen törenine, Düzce 
Uluslararası Nakliyat Yönetim 
Kurulu Üyesi Serkan Civelek 
ve İstanbul Şube Müdürü Sefa 
Civelek katılım gösterdi.   

Düzce Uluslararası Nakliyat 
Yönetim Kurulu Üyesi Serkan 
Civelek, “Her ürün için farklı 
taşımacılık çözümleri gere-
kiyor. Bunun için hem insan 
kaynağınızın hem de kullan-
dığınız araç ve ekipmanların 
bu işe uygun olması gerekiyor. 
Biz koşulsuz müşteri memnu-
niyetini benimsemiş bir şir-
ketiz. Bunun için filomuzun 
tamamını Tırsan ürünlerinden 
oluşturduk. Tırsan, her türlü 
taşımacılık için özel çözümler 
geliştiren ve kendini müşteri 
memnuniyetine adamış bir şir-
ket” dedi. 

bulunacak ürün ve hizmetler-
den oluşan toplu bir çözüm 
sunuyoruz” dedi. 

Özbay, “2004 yılından bu 
yana akaryakıt ve 2007 yılından 
bu yana hafriyat taşımacılığı 
sektöründe faaliyet gösteriyo-
ruz. Bu çerçevede; bugün teslim 
aldığımız 67 adet Scania ile filo-
muzu daha da büyüttük” dedi.

Özbay, “Doğuş Otomotiv 
ile daha önceden de işbirliğimiz 
vardı. Gerek alım sırasında ge-
rekse de satış sonrası hizmetler-
de duyduğumuz memnuniyet, 
yeni araç alımı kararımızda bizi 
Scania markasına yöneltmiştir. 
Scania, ağır ticari araç sektö-
ründe, işletme maliyetlerini dü-
şüren yakıt tasarrufu, sağlamlığı 
ve yüksek ikinci el değeri ile her 
zaman kazandıran bir marka 
olması sebebiyle tercihimizdir” 
açıklamasında bulundu.

Tırsan Teslimatları Son Sürat Devam Ediyor

Sedaş Beton’un 
Araç Tercihi

Ford Trucks Oldu

Scania Özbaylar Petrol’e 
67 Adet Araç Teslim Etti

BURSA’NIN köklü şirket-
lerinden Sedaş Beton, filo-
sunu 25 adet Ford Trucks 
4142M mikser ile genişletti. 

Düzenlenen araç tesli-
mat töreninde Ford Trucks 
yönetimi tarafından Sedaş 
Beton’a teşekkür plaketi tak-
dim edildi. 

Törene Sedaş Beton Yö-
netim Kurulu Üyesi Halim 
Dayı, Ford Trucks Türkiye 
Satış Müdürü Murat Bakış, 
Ford Trucks Ege Bölge Mü-
dürü Mete İnceer ve Ford 
Trucks Erdeğer Bayii Genel 
Müdürü Tunç Ertaş katıldı. 

Sedaş Beton Yönetim 
Kurulu Üyesi Halim Dayı 
teslimat töreninde yaptığı 
konuşmada, “Ford Trucks’ın 
inşaat serisi araçları ile ta-
nıştıktan sonra 2 yıldır araç 
alımlarımızı Ford Trucks’tan 
yana kullanıyoruz. Hem satış 
sonrası servis hizmetlerinden 
hem de Ford Trucks Bayisi 
Erdeğer’den 7 gün, 24 saat 

hizmet alabildiğimiz için çok 
memnunuz” dedi.

Ford Trucks İnşaat Serisi, 
kalbinde yer alan Ecotorq 
motor sayesinde rampada 
ve zorlu yollarda üstün çe-
kiş gücüyle sürücülere kon-
for getiriyor. Ford Trucks 
inşaat serisi 420PS güç ve 
2150Nm ye ulaşan tork de-
ğeri ile en zor inşaat koşul-
larında yüksek performans 
sunuyor. Özellikle dekopaj 
kullanımında karşılaşılan 
şantiyelerin dik yokuşlu ça-
lışma şartlarında yüksek tork 
ile yokuşları tırmanırken, 
400 KW gücündeki motor 
freni ile gücü sürekli kontrol 
altında tutuyor. Daha zorlu 
şartlar için ise opsiyonel ola-
rak sunulan 600KW gücün-
deki Intarder seçeneği ile 
toplam 1000 KW’lık fren-
leme kabiliyeti sayesinde en 
dik rampa ve yokuşlarda en 
ağır yükler güvenli bir şekil-
de yol alabiliyor. 

İmsan Group ve 
Irmaklar Volvo 
Trucks Dedi
SABANCI Holding iştirakle-
rinden Temsa İş Makinaları; 
Irak, İran, Gürcistan, Azer-
baycan ile diğer Orta Doğu 
Ülkelerine düzenli sefer hiz-
meti sunan İmsan Group’a 
5 adet 2017 model 5 Volvo 
Trucks FH460 çekici satışı 
gerçekleştirdi. 

Teslim edilen 5 Volvo 
Trucks FH460 çekici ile 
2000 yılından bu yana faali-
yet gösteren İmsan Group’un 
30 araçlık filosunda toplam 

10 adet Volvo Trucks aracı-
na ulaşıldı. 

Teslimat töreni firma sa-
hibi Kerem İmrak, Temsa İş 
Makinaları Bölge Satış Mü-
dürü Devrim Karataş, Temsa 
İş Makinaları Bölge Satış Yö-
neticisi Umut Şahin ve Temsa 
İş Makinaları Bölge Servis Yö-
neticisi Cihan Kayan’ın katılı-
mıyla gerçekleşti.

Sabancı Holding iştirak-
lerinden Temsa İş Makina-
ları; Mersin’in köklü firma-

larından, nakliye, ihracat ve 
kuyumculuk sektörlerinde 
faaliyet gösteren Irmaklar 
Uluslararası Taşımacılık’a 3 
yeni Volvo Trucks satışı ger-
çekleştirdi. Bu yeni araçlarla 
birlikte Irmaklar’ın 30 araçlık 

filosundaki Volvo Trucks araç 
sayısı dokuza ulaştı. 

Teslimat töreni, firma sa-
hibi Mehmet Zahir Irmak ve 
Temsa İş Makinaları Bölge Sa-
tış Yöneticisi Umut Şahin’in 
katılımıyla gerçekleşti.
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açıklamada, Türkiye’de büyüterek 
yeniledikleri, teknik donanım bakım-
dan da güçlendirdikleri sınır kapıları-
nın çok modern bir görünüme kavuş-
tuğunu söyledi.

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci, “Türkiye’den giden 
TIR’lar en fazla 2 sefer yapabiliyor-
du, şimdi bu seferler 3’e çıktı. Bu, 
gümrük işlemlerinin hızlanmasından 
kaynaklanıyor. Amacımız, ihracatçı-
ların işlemlerini daha kolaylaştırarak 
gümrüklerde bekleme sürelerini daha 
da kısaltmak” dedi.

Bakan Bülent Tüfenkci yaptığı 

Kapıkule Sınır Kapısı’nda geçişleri 
hızlandırmak amacıyla mobil x-ray 
cihazını getirdiklerini anlatan Tü-
fenkci, “Özellikle minibüslerin, yolcu 
otobüslerinin fazla beklemeden ge-
çişlerinin ve incelemelerinin güvenli 
bir şekilde yapılmasını sağladık. TIR 
geçişlerini de hızlandırıyoruz. Geçiş-
lerde rekor rakamlar yakalamamıza 
rağmen TIR kuyruklarını eritmekte 
zorlanıyoruz” diye konuştu.

“Tek durak sistemi 
hayata geçirilecek”

Bakan Tüfenkci, Avrupa ile olan 
ticaret açısından kilit rol oynayan 
Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda ya-
pılacak yeniden inşa çalışmaları ile 
‘’Tek Durak Sistemi’’nin hayata geçi-
rileceğini söyledi.

Tüfenkci, şunları kaydetti: “Güm-
rük işlem süreçlerinin sadeleşmesi 
ile zaman ve maliyetten tasarruf sağ-
lanacaktır. Hamzabeyli Kara Hudut 
Kapısı’na gelen araçları tek duraklı bir 
yapı karşılayacaktır. Aracın hızlı plaka 
okuma sisteminden geçerek durmak-
sızın kara hudut kapısı sahasına giri-
şine müteakiben ağırlığının tartılması 
ve tartım bilgilerin elektronik olarak 
gümrük idaresine sağlanması ile bir-
likte aynı anda ve aynı peronda hem 
tescil ve muayene hem de pasaport 
kontrolleri tamamlanacaktır. Eşyanın 
risk analizi, ihbar ve şüphe halleri so-
nucunda kırmızı hatta yönlendirilme-
diği durumlarda ise tescil işlemi belge 
kontrolü üzerinden sonuçlandırıla-
rak eşya ve sürücünün sahadan çıkış 
işlemleri tamamlanacak. Kapımızın 
Tek Durak Sistemine uygun olarak 
yeniden yapılandırılması ile TIR, tan-
ker ve küçük araç geçişleri birbirinden 
ayrılacak. Böylece gümrük işlemleri 
hızlandığı gibi, kaçakçılıkla daha etkin 
mücadele edilmesi mümkün olacak.”

Gümrüklerin Türkiye’nin dünyaya 
açılan penceresi olduğunu vurgulayan 
Tüfenkci, ülkede toplanan vergilerin 
yüzde 21’den fazlasının doğrudan 
gümrüklerden elde edilen vergilerden 
oluştuğunu aktardı.

‘Araçların Gümrüklerde 
Bekleme Süresi Kısaldı’

Dünya genelinde yaklaşık 2 
milyon kişinin yük gemilerin-
de çalıştığı tahmin ediliyor. 
En çok gemi personeli ise 
Filipinler’den çıkıyor.

Dünyanın en büyük yük gemisi 
200 milyon dolara mal olmuş-
tur ve Eyfel Kulesi’ni tek parça 
taşıyabilecek uzunluğa ve ge-
nişliğe sahiptir.
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