
TEU’ya ulaşarak rekor kırdı. 
Son 10 yılda Avrupa limanla-
rından üç, dünya limanların-
dan iki kat fazla büyüyen Türk 
limanları, 2017 yılında yüzde 
14,8 artış gösteren konteyner 
elleçleme adediyle 2018 yılın-
da büyümesine devam edecek.

Türkiye’de özel sektörün ye-
ni liman inşa ve özelleştirmeler 
yolu ile liman işletmeciliğine 

EKONOMININ önemli 
sektörlerinden liman işlet-
meciliğinde 2017 yılı rakam-
ları umut veriyor. Türkiye 
Liman İşletmecileri Derneği 
(TÜRKLİM) tarafından açık-
lanan rakamlara göre, liman 
işletmeciliği sektörünün en ö-
nemli gelir kapısı olan kontey-
ner taşımacılığı, Türkiye gene-
linde 10 milyon 164 bin 433 
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yaptığı yatırımlar dış ticaretin 
önünü açtı. Limanlardaki ka-
pasite yetersizliğinin gideril-
mesiyle ihracat ve ithalat daha 
rahat yapılabilir duruma geldi. 
Bu bağlamda son 10 yıllık ra-
kamsal analizler, yapılan yatı-
rımların sektöre ve ekonomiye 
katkısını öne çıkardı.

Türkiye’deki limancılık 
sektörünün günden güne ge-
liştiğini ve ekonomiye ciddi 
katkı sağladığını aktaran Tür-
kiye Liman İşletmecileri Der-
neği Yönetim Kurulu Başkanı 
M. Kenan Selçuk; “Dış ticare-
timizin yüzde 89’u deniz yolu 
ile yapılıyor. Bu bağlamda li-
man işletmeciliği sektörünün 
ülkemiz için önemi artarak 
devam ediyor” dedi.

PAN Lojistik, Türkiye’nin 
son yıllardaki en büyük ener-
ji yatırımı olan Türk Akımı 
projesinde yer alıyor.

Konuyla ilgili açıklama 
yapan PAN Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkanı Gülriz Kan-
tek, Türk Akımı projesine Ma-
yıs 2017’de imzalanan anlaşma 
ile başladıklarını açıkladı.
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2018 yılı Ocak ayında Türk a-
raçlarının toplam ihracat taşı-
ma sayısı 99 bin 205 adet oldu 
ve bir önceki senenin aydı dö-
nemine göre yüzde 1 büyüme 
sağlandı. Geçen yıl ilk 3 aylık 
dönemde hızlı başlayan Irak 
pazarı bu yıl geçen yıla oranla 

İhraç Taşımalarında 
Yabancı Payı Yüzde 22 Arttı

ARAÇ Lojistikçileri Der-
neği (ARLOD) 13’üncü 
Olağan Genel Kurulu’nu 
gerçekleştirdi. Genel kurul 
sonrası yapılan seçimde ye-
ni yönetim ve denetim ku-
rulu üyeleri belirlendi. Ad-
nan Ağaçlı yine ARLOD 
Başkanı olarak seçildi.

Adnan Ağaçlı, araç lo-
jistiği sektöründe yaşanan 
olumsuzluklar sonucu araç 
lojistiğinde kullandıkları 
bir aracın kendini amorti 
etme süresinin 4 yıldan 18 
yıla uzadığını ve 2014 yılın-
dan bu yana sektörde geriye 
gidiş başladığını söyledi.

Pan Lojistik 
Bölgenin
Dev Enerji 
Projesine
Hizmet Veriyor

Devamı 18. sayfada

Devamı 11. sayfada

TRANS-HAZAR Kori-
doru”nun,  etkin ve verimli 
olarak kullanmak amacıy-
la Şubat 2017’de kurulan 
“Trans-Hazar Uluslararası 
Taşıma Güzergâhı Uluslara-

Devamı 4. sayfada

Devamı 3. sayfada

Devamı 16. sayfada

Lojistik 4.0’a Yeni 
Sprinter Desteği
T A N I T I L M A S I N D A 
lojistik endüstrisindeki 
trendler ve şehir yaşamının 
merkeze alınması dikkat çe-
ken yeni Sprinter, internet 
bağlantısı, yük bölümü için 
son kilometreye özel dona-
nım özellikleri, elektrikli 
motorlu versiyonları ve hat-
ta kiralama ve paylaşım gibi 
programlarıyla sektörün ilk 
entegre çözüm sağlayıcısı 

ARLOD Adnan 
Ağaçlı İle Yola 
Devam Dedi

Konteyner Taşımacılığında 
10 Milyon Sınırı Aşıldı

olarak tanıtılıyor.   
Büyük van segmenti-

ne ismini veren Merce-
des Benz’in amiral gemisi 
Sprinter, 2018 yılında 
yollara çıkması beklenen 
yeni modelinin dünya 
lansmanını Duisburger 
Mercatorinsel’de bulunan 
lojistik merkezinde gerçek-
leştirdi.
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yüzde 6 düşüş gösteriyor olsa 
da bunun önceki yıl seviyele-
rine çıkacağı ve gelecekte de 
artışa geçeceği düşünülüyor. 

Avrupa ülkelerinde toplam-
da yüzde 8 oranında bir artış 
olduğu görülüyor. Özellikle 
Romanya yüzde 27, Yuna-
nistan yüzde 22, Bulgaristan 
yüzde 21 olmak üzere artışlar 
dikkat çekiyor. Polonya, Ma-
caristan ve Avusturya gibi Or-
ta Avrupa ülkelerinde yüzde 
25’e varan artışlar görülüyor. 

TCDD Taşımacılık Trans Hazar 
Koridoru Birliği Daimi Üyesi Oldu

Devamı 23. sayfada

rası Birliği’nin daimi üyeliği 
Ankara’daki gerçekleştirilen 
genel kurulda görüşülerek 
kabul edildi ve ardından 
imza töreni yapıldı.
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ULUSAL Enerji Verimliliği Eylem 
Planı’ndan derlenen bilgilere göre, 
ulaştırma sektöründe modlar arası 
dengeli bir dağılımın sağlanması a-
macıyla yük ve yolcu taşımacılığında 
kombine taşımacılık uygulamaları 
geliştirilecek.

Demiryolu ve denizyolu taşıma-
cılığı paylarının artırılması ve ulaş-
tırma planlamasında koridor yak-
laşımına geçilmesi için demiryolu 
yük taşımacılığındaki payın yüzde 

Taşımacılık Ulusal Enerji Verimliliğinin Odağında
nusunu ele alan Enerji Verimliliği 
Strateji Belgesi ile motorlu taşıtların 
birim fosil yakıt tüketiminin azal-
tılması, yük ve yolcu taşımacılığın-
da demiryollarının ve şehir içinde 
toplu taşımanın payının artırılma-
sı, şehir içi ulaşımda gereksiz yakıt 
sarfiyatının önlenmesi ve çevreye 
zararlı emisyonların düşürülmesi 
amaçlanıyor. Yürütülecek çalışma-
larla ulaşım modlarının entegrasyo-
nu sağlanacak.

2015 yılı verilerine göre, 
Türkiye’nin toplam nihai ener-
ji tüketiminin yaklaşık yüzde 25’i 
ulaştırma sektöründe gerçekleşti. 
Ulaştırmadaki enerji tüketiminin 
yüzde 91,6’sı karayolu ulaşımında 
gerçekleşti. Karayolundaki enerji 
tüketiminin de tamamını petrol 
ürünleri oluşturdu. Raylı ulaşımın 
yaygınlaştırılmasının yanında şe-
hir içi ulaşımda yakıt sarfiyatının 
önlenmesi, çevreye zararlı emis-
yonların düşürülmesi, fosil yakıt 
tüketiminin azaltılması hedefleni-
yor. Sürdürülebilirliğin sağlanması 
ve enerji verimliliğini teşvik etmek 
amacıyla ulaşım sektörüne yönelik 9 
adet eylem planı hazırlandı.

Denizyolu taşımacılığının
güçlendirilmesi 

Yük, yolcu ve araç taşımacılığında 
denizyolunun kullanımı teşvik edile-
cek. Yap-İşlet-Devret modeli ile yeni 
limanlar inşa edilecek. Yeşil liman 
uygulamaları teşvik edilecek, mo-
dern liman teknikleri uygulanacak.

Demiryolu ağının yaygınlaştırıl-
ması sayesinde karayolu taşımacılı-
ğının büyük bölümünün raylı ulaşı-
ma kaydırılması sağlanacak. Yüksek 
hızlı demiryolu projeleri hayata 
geçirilecek. Mevcut demiryolu ağla-
rında standartlar yükseltilecek. De-
miryolu rotaları limanlara ve üretim 
merkezlerine bağlanacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığınca bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin ulaşım sektörüne 
adapte edilmesini amaçlayan Ulu-
sal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji 
Belgesi ve Eylem Planı ile ulaştırma 
sektörüne yönelik önlemler hayata 
geçirilecek.

Planda, sürdürülebilirliği sağla-
mak ve enerji verimliliğini teşvik 
etmek amacıyla ulaştırma sektörüne 
yönelik 9 eylem yer alıyor. Bunlar, 
şöyle sıralanıyor: “Enerji verimli 
araçların özendirilmesi, alternatif 
yakıtlar ve yeni teknolojilerle ilgili 
karşılaştırmalı çalışmanın gelişti-
rilmesi, bisiklet ve yaya ulaşımının 
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, şehir-
lerdeki trafik yoğunluğunun hafifle-
tilmesi amacıyla otomobil kullanı-
mının azaltılması, toplu taşımanın 
yaygınlaştırılması, kentsel ulaşım 
için kurumsal yeniden yapılanma-
nın geliştirilmesi ve uygulanması, 
denizyolu taşımacılığının güçlendi-
rilmesi, demiryolu taşımacılığının 
güçlendirilmesi ve ulaşıma yönelik 
veri toplanması.”

15’in, yolcu taşımacılığındaki payın 
ise yüzde 10’un üzerine çıkarılması 
hedefleniyor.

Böylece 2023 yılı sonuna kadar 
karayolunun yük taşımacılığındaki 
payının yüzde 90’dan yüzde 60’a, 
yolcu taşımacılığındaki payının da 
yüzde 89’dan yüzde 72’ye çekilmesi 
planlanıyor.

Ulaşım modlarının 
entegrasyonu sağlanacak

Ulaşımda enerji verimliliği ko-
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İhraç Taşımalarında Yabancı Payı Yüzde 22 Arttı
2018 yılı Ocak ayında Türk araç-
larının toplam ihracat taşıma sayısı 
99 bin 205 adet oldu ve bir önceki 
senenin aydı dönemine göre yüzde 1 
büyüme sağlandı. Geçen yıl ilk 3 ay-
lık dönemde hızlı başlayan Irak pa-
zarı bu yıl geçen yıla oranla yüzde 6 
düşüş gösteriyor olsa da bunun ön-
ceki yıl seviyelerine çıkacağı ve iler-
leyen dönemlerde de artışa geçeceği 
düşünülüyor. Irak ve Suriye’deki 
düşüş Ortadoğu ülkeleri toplamını 
da etkilediği için Ortadoğu’da yüz-
de 9 düşüş olduğu görülüyor.

Avrupa ülkelerinde toplamda 
yüzde 8 oranında bir artış olduğu 
görülüyor. Özellikle komşu ülke-
lerde Romanya yüzde 27, Yunanis-
tan yüzde 22, Bulgaristan yüzde 21 
olmak üzere artışlar dikkat çekiyor. 
Polonya, Macaristan ve Avusturya 
gibi Orta Avrupa ülkelerinde yüzde 
25’e varan artışlar görülüyor. 

2017 yılında Nahçıvan ve 
Azerbaycan’a yapılan ihracat pazarın-
da azalış görülmüştü 2018 yılında ise 
Nahçıvan’a yüzde 343, Azerbaycan’a 
ise yüzde 29 artış olduğu görülü-
yor. Gürcistan’a ise yüzde 12 düşüş, 
Gürcistan plakalı taşıtların paylarını 
yüzde 32’den yüzde 43’e çıkartmış 
olmaları dikkat çekiyor. Gürcistan’a 
yapılan ihracatta Türk araçlarının 
payları düşmekte ve Gürcistan pla-
kalı araçlar pazarda yükselişe geçti. 
Türkmenistan’a yapılan taşımalarda 
ise yüzde 62 oranında ciddi düşüş 
olduğu görülüyor. Bunun dışında 
Türkmenistan ihracat pazarına ba-
kıldığında Türkmenistan araçlarının 
paylarını yüzde 8’den yüzde 26’ya çı-
karttı. Türkmenistan taşımaları dü-
şüşe geçmesine rağmen Özbekistan 
taşımalarında ise yüzde 57 oranında 
artış yaşanıyor. Türkmenistan paza-
rındaki azalışın Özbekistan’da artan 
Pazar ile Türki cumhuriyetlerin top-
lamda geçen yıla yakın taşımalarda 
seyrettiği ve pazar güzergâhlarının 
değiştiği söylenebilir.

Rusya’ya rekor satış
Rusya’ya yapılan ihracat taşımala-

rında diğer yıllara göre en yüksek sa-
yıya 2018 yılı Ocak ayından bin 136 
adet taşıma ile ulaşıldı.  Rusya’da 
başta kota sorunu olmak üzere, 
sürücü vizesi sorunu ve domates 
ihracatındaki yetkili firma sayısı 
sorunu çözüme kavuşturulursa re-
kor seviyelerde taşımalar gerçekle-
şebilir. BDT ve Orta Asya ülkeleri 
toplamında yüzde 34 oranında artış 
olması oldukça sevindirici.  Ocak 
ayında Türkiye’den yapılan ihracat 

taşımalarında Türk araçları yüzde 1 
artış gösterdiler fakat Yabancı araç-
lar ise yüzde 22 gibi ciddi bir oran 
ile artış gösterdi. Genel toplamda ise 
yüzde 5 artış yaşandı. Türk araçları-
nın payı geçen yıl Ocak ayında yüz-
de 82 seviyesinde iken bu yıl yabancı 
araçların da ihracat taşımalarında 
sayılarını artırması ile Türklerin 
taşımacılıktaki Pazar payları düşü-
yor. Yabancı taşımacılar arasında 
başta Bulgaristan, İran, Romanya ve 

Gürcistan araçları olmak üzere ciddi 
oranlarda artışlar yaşandı.  

Ithalat taşımalarında
25 artış görülüyor

İthalat taşımalarında genel top-
lamda yüzde 25 artış olduğu gö-
rülüyor, Hem Türk araçları yüzde 
27 artış ile hem de Yabancı araçlar 
yüzde 21 artış ile İthalat yönünde 
taşıma sayılarını artırıyorlar, Ge-
çen yıla göre Yabancı araçlar daha 
yoğun bir artış sağladıkları için 

Pazar payında da yüzde 33’den 
yüzde 36’ya kadar oranlarını artır-
mış durumdalar. İthalat taşıması 
yapan Yabancı araçların başında 
Bulgaristan hemen ardından ise 
İran gelmektedir. Türk araçlarının 
İthalat taşımalarında yük aldığı ül-
kelere bakıldığında ilk sırada 7 bin 
109 adet taşıma ile Almanya gel-
mektedir. İkinci sırada ise Irak gel-
mektedir ve her ay artış eğiliminde 
olmaya devam etmektedir. Ocak 

ayı karşılaştırmasında Irak’tan yüz-
de 267 oranında artış ve 4 bin 449 
adet ithalat taşıması gerçekleştiril-
miştir. Avrupa ülkeleri arasında tek 
düşüşün yaşandığı ülke İtalya’da 
yüzde 14 oranında olmaktadır.  Di-
ğer dikkat çeken ülke ise yüzde 116 
artış ile Özbekistan olmaktadır. 
İhracat taşımasında da ciddi artış 
görülen Özbekistan’ın İthalat yö-
nünde de artış göstermesi yönünde 
yorumlanmaktadır. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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ARAÇ Lojistikçileri Der-
neği 13’üncü Olağan Genel 
Kurulu’nu gerçekleştirdi. Ge-
nel kurul sonrası yapılan se-
çimde yeni yönetim ve dene-
tim kurulu üyeleri belirlendi. 
Adnan Ağaçlı yine ARLOD 
Başkanı olarak seçildi.

Genel kurulda yaptığı ko-
nuşmada araç lojistiği sektö-
rünün 2017 yılında hedefle-
nen araç taşıma rakamlarına 
ulaşılmış olmasına karşın, ka-
zanç bakımından, girdi mali-
yetlerindeki artışlar, kar mar-
jının düşüklüğü göz önüne 
alındığında arzu edilen ka-
zancı elde edemediğini söyle-
yen Ağaçlı, sektörde yaşanan 
bilinçsiz rekabet ortamının 
da işini kurumsal düzeyde 
yapan firmaları yıprattığını 
ifade etti.

Adnan Ağaçlı, araç lojistiği 
sektöründe yaşanan olumsuz-
luklar sonucu araç lojistiğinde 
kullandıkları bir aracın kendi-
ni amorti etme süresinin 4 yıl-
dan 18 yıla uzadığını ve 2014 
yılından bu yana sektörde ge-
riye gidiş başladığını söyledi.

Üretici firmaların, reka-
bet edebilmek amaçlı haklı 
olarak hep bir tasarruf amaçlı 
iyileştirme beklediklerini söy-
leyen Ağaçlı, “Bu iyileştirme 
beklentisi bize zarar veriyor. 
İşe başladığımızda otomotiv 
sektörüne yönelik çalışan 4 
firma vardı. Şimdi ise irili u-
faklı 150 firma var. Bunların 
birçoğu da bizim ikinci el ola-
rak sattığımız araçlarla firma 
kurmuş durumdalar. Suri-
ye’deki savaş sonucu Mersin’e 
gemiler gelmeye başladı. 
Araçlar bu hatta kullanıldı. 
Güneyde istikrarsızlık artınca 
Batı tarafında da işleri etkile-
di. Sektörde uzun yıllardır 
uğraş veren firmalar olarak 

toplam pazar 980 bin adedi 
bularak tahminlerimizin de 
üzerine çıkmış oldu. 2017 
yılı Otomotiv Sektörüne ra-
kamsal olarak bakacak olur 
isek: 2017 yılında toplam 
üretim bir önceki yıla göre, 
yüzde 13 artarak 1 milyon 
674 bin adet, otomobil üreti-
mi ise yüzde 18 oranında ar-
tarak 1 milyon 121 bin adet 
düzeyinde gerçekleşti. Ticari 
araç grubunda, 2017 yılında 
üretim bir önceki yıla göre 
yüzde 3 oranında artarken, 
hafif ticari araç grubunda 
yüzde 2 daralma, ağır ticari 

catı ise yüzde 24 oranında 
artış gösterdi.

Bu dönemde, toplam ih-
racat 1 milyon 333 bin adet, 
otomobil ihracatı ise 921 bin 
adet düzeyinde gerçekleşti. 
Türkiye otomotiv sanayii, 
toplam ihracatta yeni bir re-
kora daha imza atarak, top-
lam otomotiv üretimin yüzde 
80’ini ihraç etmiş oldu.

Avrupa otomotiv pazarı 
AB (28) ve EFTA ülkeleri 
toplamına göre 2017 yılında 
yüzde 3 oranında arttı ve 18 
milyon 118 bin adet seviye-
sinde gerçekleşti. 2017 yılın-
da Türkiye, yüzde 3 oranında 
azalış ile Avrupa otomotiv 
satışları sıralamasında 6. ülke 
konumunda yer aldı.

Otomobil pazarı yüzde 3 
artarak toplam 15 milyon 
632 bin adede ulaşırken Tür-
kiye, yüzde 5 azalış ile Avrupa 
otomobil satışları sıralama-
sında 6’ncı oldu. 

araç grubunda ise yüzde 23 
seviyesinde artış gerçekleşti.”

2017 yılında toplam paza-
rın yüzde 3 oranında darala-
rak 980 bin adet düzeyinde 
gerçekleştiğini belirten Ad-
nan Ağaçlı, otomobil ve hafif 
ticari araç toplam pazarı ise 
yüzde 3 azalarak 956 bin adet 
olduğunu kaydetti.

Ağaçlı sözlerini şöyle sür-
dürdü: “2017 yılında top-
lam ithalat yüzde 8 oranında 
azalarak 624 bin adet düze-
yinde gerçekleşti.  Bu dö-
nemde otomobil ithalatı ise 
yüzde 10 oranında daraldı 
ve 506 bin adet olarak ger-
çekleşti. İthalatın pazar payı 
2017’de Otomobil satışla-
rında yüzde 70, hafif ticari 
araç satışlarında ise yüzde 
47 olarak gerçekleşti. 2017 
yılında otomotiv ihracatı bir 
önceki yıla göre, adet bazın-
da toplam yüzde 17 oranın-
da artarken, otomobil ihra-

son 4 yıldır para kazanmıyo-
ruz. Dolayısıyla işin yapılacak 
tarafı kalmadı” dedi.

Sektörde yaşanan şoför so-
rununu da dile getiren Ağaçlı, 
“Şoför sorununu oldum olası 
yaşıyoruz ancak son 4 yıldır 
bizi önemli zarara uğrattığı 
için daha göze batmaya başla-
dı. Bu öyle bir noktaya geldiği 
ki, üyelerimizden 30-40 aracı 
şoförsüz lük nedeniyle park 
halinde bekleme noktasına 
geldi. Araç çoğaldı, şoför azal-
dı. Bu işi yapan şoförlere eği-
tim veriyoruz. Ancak bir süre 
sonra şoför işten ayrılıyor ve 
bu emek boşa gidiyor. Yerine 
gelen kişiye yeniden eğitim 
vermek zorunda kalıyoruz ve 
zarara uğruyoruz” dedi.

Ağaçlı, genel kurul kap-
samında yaptığı konuşmada 
otomotiv sektörünün genel 
görünümünü anlattıktan 
sonra 2018 yılını başlıklar ha-
linde değerlendirdi.  Ağaçlı, 
Türkiye otomotiv sektörü-
nün, bütün bir yıl boyunca 
yaşanan ekonomik ve siyasal 
dalgalanmaların etkisiyle, 
temkinli girdiği 2017 yılını 
başarılı bir şekilde geride bı-
raktığını kaydetti. 
“Ağır ticari araç grubunda 
yüzde 23 seviyesinde artış 

gerçekleşti”
Ağaçlı sözlerine şöyle 

devam etti: “ Hatırlanaca-
ğı gibi, 2017 yılı başında, 
otomotiv sektörü açısından 
büyük kayıpların olmayaca-
ğı, pazar satış adedinin 850 
ile 900 bin aralığında olacağı 
tahmininde bulunmuştuk. 
Üretici firmalar, yılın gene-
linde yaptığı yoğun kampan-
yalar ile oluşan talep artışı ve 
devamında gelen satışlarla, 
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Türkiye karayolu taşımacılığının en yoğun 
yapıldığı ülkelerden biri olsa da ülkenin dış 
ticaretine konu olan mallarının neredeyse 
yüzde 90’ı denizyolu ile taşınıyor. Deniz-
yolu taşımacılığı doğal olarak ülkenin dış 
ticaretiyle paralel bir büyüme gösteriyor.  
Ancak denizyolu taşımacılığında sıvı kim-
yasalda gerçekleşen yüzde 7 ve genel kar-
godaki yüzde 8 oranındaki artışa rağmen, 
konteyner taşımasındaki yüzde 14,8’lik 
artış, önemli bir etkiye işaret ediyor. Di-
ğer denizyolu yük kategorilerine göre tam 
olarak iki katı büyümenin meydana geldiği 
konteyner taşımacılığı, aslında Türk eko-
nomisinin dinamizmini yansıtıyor. Ayrıca, 
biraz daha uzak pazarları hedefleyen ülke 
sanayisinin dünyaya daha bir entegre ol-
duğuna dikkat çekiyor. 

Türkiye genelinde elleçlenen konteyner 
sayısı 2017 sonunda 10 milyon 164 bin 433 
TEU’ya ulaşarak hem rekor kırdı hem de 
yedinci yılın sonunda ikiye katlanmış oldu. 
Bölgemizde ve ülkemizde yaşanan onca 
sıkıntıya rağmen istikrarlı bir büyüme 
gösteren konteyner taşımacılığının daha 
da artması bekleniyor. Sadece Türkiye’nin 
değil tüm dünyanın da beklentisi olan 
bölgenin istikrara kavuşmasıyla bu artış 
oranlarının çok daha hızlanacağını tahmin 
etmek zor değil. 

Avrupa ve dünya limanlarındaki kon-
teyner taşımcılığındaki artış hızlarını 
katlayan Türkiye’de geçtiğimiz yıllarda 
yapılan yatırımların sonuçları olarak da 
değerlendirilebilecek bu gelişmelerin etki-
siyle, yabancı yatırımların ilgisi de devam 
ediyor.  Ancak taşımacılıkta yabancı ilgisi 
sadece limanlarla sınırlı kalmıyor. 

Türk kara nakliyecisinin yıllardır dik-
kat çekmeye çalıştığı ancak pek de göze 
çarpmayan yabancı plakalı araçların taşı-
madan aldığı pay da önemli ölçüde arttı. 
Özellikle Ocak ayında ihraç taşımalarında 
yabancı plakalı araçların payının bir ön-
ceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22’lik 

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

artış göstermesi dikkate alınması gereken 
bir gösterge. Düşen Orta Doğu taşımaları-
na rağmen yüksek oranda artış gösteren 
Doğu Avrupa taşımalarının da etkisiyle bu 
süreçte özellikle Bulgaristan, İran, Roman-
ya ve Gürcistan araçları başı çektiler.

İthalat taşımalarında yabancı taşı-
macıların payının artış göstererek yüzde 
36’ya ulaşması da önem taşıyan diğer bir 
konu.  İthalat taşımalarında en etkin ülke-
ler arasında başı yine komşularımız Bulga-
ristan ve İran çekiyor. Türk nakliyecisinin 
kronik problemlerinin daha ağırlaşması ve 
yatırım maliyetlerinin çok kısa bir dönem 
öncesine göre aşırı yükselmesi, sektörde-
ki havayı ağırlaştırıyor ve artan yapancı 
payı bunun tuzu biberi oluyor.

Aslında yaşananlar sadece önümüzdeki 
rakamlardan oluşmuyor. Türk lojistik sek-
törü 2000’li yılların başında yaşadığı kök-
lü değişimin bir benzerini yaşıyor. Daha 
önce taşımacılıktan lojistiğe doğru evrilen 
süreç, bu kez başka bir boyutta yaşanıyor. 
Bugün yaşananlara bakınca; batılı ülkeler-
deki gibi büyük ölçekli ve entegre hizmet 
veren şirketler gelişirken daha küçük öl-
çekteki şirketlerin uzmanlığa doğru gittiği 
görülüyor. Bunun ne zaman tamamlana-
cağı veya orta vadede lojistiğin dijitalleş-
mesiyle sektörü nelerin beklediğini ayrıca 
değerlendirmek gerekiyor. 

Artan Taşımalar ve 
Yabancı İlgisi 
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modlarına göre dağılımını 
değer bazında incelediğimiz-
de taşımaların yüzde 62’sinin 
denizyoluyla, yüzde 23’ünün 
karayoluyla, yüzde 14’ünün 
havayoluyla yapıldığını görü-
yoruz. Önemini her noktada 
belirttiğimiz demiryolu ta-
şımacılığı sadece yüzde 1’lik 
bir orana sahip ne yazık ki. 
Bu oranları ağırlık bazında 
incelediğimizde ise tablo çok 
büyük bir farklılık göstermi-
yor. Denizyolu yüzde 88’lik 
bir oranla ilk sırayı alırken 
karayolu yüzde 10, havayolu 
ve demiryoluyla yapılan taşı-
maların sadece yüzde 1’lik bir 
paya sahip olduklarını göz-
lemliyoruz” dedi.

Sunumunda Türkiye’nin 
Lojistik Performans Endek-
si’ndeki durumuna da deği-
nen UTİKAD Başkanı El-
dener, “Dünya Bankası’nın 
Lojistik performans Endeksi 
kamuoyu tarafından bilini-
yor. 2 yılda yapılan bu çalış-
manın sonuçları sektörümüz 
açısından büyük önem taşı-
yor. 2012 yılında 27. Sırada 
yer aldığımız bu endekste ne 
yazık ki 2016 yılında 34. sı-
raya geriledik. Bu endeksin 
içeriğinde yer alan ‘Domestic 

ULUSLARARASI Taşıma-
cılık ve Lojistik Hizmet Üre-
tenleri Derneği UTİKAD, 
lojistik sektörüne dair 2017 
değerlendirmesini ve 2018 
yılı beklentilerini düzenlenen 
basın toplantısında dile getir-
di. Toplantıda UTİKAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Emre 
Eldener, sektörün durumuna 
dair ayrıntılı bir sunum yaptı. 

Lojistik sektörünün kü-
resel büyüklüğü yaklaşık 7,5 
trilyon dolar olduğunu be-
lirten Eldener; “2023 yılında 
küresel lojistik sektörünün 
büyüklüğünün 15 trilyon 
ABD Doları’nı aşması bek-
lenmektedir. Ülkemizde lo-
jistik sektörünün büyüklüğü 
ise 300 milyar TL’ye tekabül 
etmekte olup GSYH’nin 
yaklaşık yüzde 12’sini oluş-
turmaktadır. Lojistik sektö-
ründeki faaliyetlerin yaklaşık 
yüzde 50’si doğrudan lojistik 
firmaları tarafından, diğer 
yüzde 50’si sanayi ve ticaret 
firmalarının kendileri tara-
fından gerçekleştirilmekte-
dir” diye konuştu. 
“Demiryolu taşımacılığına 

önem verilmeli”
Dış ticaretin yüzde 62’si-

nin denizyoluyla, yüzde 23’ü-
nün karayoluyla, yüzde 14’ü-
nün havayoluyla yapıldığını 
aktaran Eldener, demiryolu 
taşımacılığının sadece yüzde 
1’lik bir orana sahip olduğu-
nu bildirdi.

Eldener, “Hatta ne yazık ki 
yüzde 1’in altında. Demiryolu 
taşımacılığına önem verilmeli 
ve kesintisiz taşıma hayata ge-
çirilmeli” diye konuştu.

Türkiye’de özel sektöre 
ait vagon sayısında sevindiri-
ci bir artışın yaşandığını dile 
getiren Eldener, 2003’te 771 
olan özel sektöre ait vagon 
sayısının Eylül 2017’de 4 bin 
131’e yükseldiğini aktardı.

Eldener, 2023 yılında de-
miryolu taşımacılığının pa-
yının toplamda yüzde 15’e, 
2035’te ise yüzde 20’ye çıka-
rılmasının hedeflendiğini be-
lirterek, demiryolu taşımacılı-
ğını hem uygun fiyat hem de 
sürdürülebilir olması nedeniy-
le desteklediklerini vurguladı.

Geçen yıl ihracat taşımala-
rının yüzde 20’sinin, ithalatın 
yüzde 33’ünün yabancı araç-
larla yapıldığını dile getiren 
Eldener, “Bu yüksek bir oran 
ancak Balkanlarda şirket ku-
ran Türk girişimcilerin bun-
da etkisi var. Özellikle henüz 
güncellenmeyen Gümrük 
Birliği anlaşmasındaki yasak-
ları aşmak için Türk girişim-
ciler Balkanlarda şirket ku-
rup taşımacılık yapabiliyor.” 
ifadelerini kullandı.

Lojistik sektörünün dış 
ticaretten bağımsız olarak 
değerlendirilmesinin müm-
kün olmadığını belirten El-
dener, “Dış ticaretin taşıma 

Eldener, “Türkiye’nin 2023 
hedeflerine yaklaşabilmesi 
için lojistik faaliyetlerin güç-
lendirilmesi gerekmektedir. 
Bu amaçla; lojistik sektörü-
nün ihtiyaçlarının doğru be-
lirlenmesi, belirlenen ihtiyaç-
ların giderilmesi için sektör 
ve kamu idaresi arasında ko-
ordinasyon, iş birliği ile ortak 
anlayışın sağlanması gereki-
yor. Aynı zamanda mevzuat 
düzenlemelerinin sektör faa-
liyetlerini destekleyici ve güç-
lendirici nitelikte yapılması 
büyük önem taşıyor. Sektö-
rün çalışma barışını ve yatırım 
ortamını bozacak, girişimcili-
ği engelleyecek tarife kısıt-
lamaları, kamu müdahalesi, 
yüksek maliyetli belge ücreti 
yaklaşımlarından vazgeçilme-
si gerekiyor” diye konuştu.

2018 yılında lojistik 
sektörünü neler bekliyor?

2018 yılı Yatırım Prog-
ramı’na göre 88.1 milyar TL 
kamu yatırımı bütçesinin 21.4 

milyar TL’lik kısmının Ulaş-
tırma Sektörü’ne ayrılmasının 
umut verici olduğunu belir-
ten UTİKAD Başkanı Emre 
Eldener, “Altyapı hizmetle-
rinin yerine getirilmesi için 
kamu yatırımları gereklidir. 
Ancak ‘Bir Kuşak Bir Yol’ 
ve diğer taşımacılık korido-
ru projelerinden daha büyük 
payların alınabilmesi için 
altyapı hizmetlerinin süratle 
tamamlanması şart. Doğu-ba-
tı ve kuzey-güney hatlarında 
kesintisiz demiryolu hattımız 
ne yazık ki mevcut değil. Çoğu 
limanımızda demiryolu bağ-
lantılarının olmaması ülkemiz 
üzerinden geçecek transit yük 
trafiğinin alternatif rotalara 
kaymasına sebep oluyor. Lojis-
tik merkezler modlar arası yük 
entegrasyonunu kolaylaştırıcı 
şekilde planlanmıyor” dedi.

“Transit yüklerin çevre ül-
kelerden daha rekabetçi ko-
şullarda taşınması gerekiyor” 
diyen Eldener; “Özelikle bölge 
ülkelerine yönelik taşımalarda 
modlar arası denge karayolu 
lehine bozulmuş durumda. 
İntermodal taşımacılık teşvik 
edilerek karayolu üzerindeki 
ağırlık öncelikli olarak demir-
yoluna kaydırılmalıdır” dedi.

Performans’ bölümü ince-
lendiğinde ise ortaya çarpı-
cı sonuçlar çıkıyor. Yurtiçi 
değerlendirme çalışmasının 
sonucuna göre ‘Taşıma İşleri 
Organizatörleri’nden yüzde 
64 oranında memnuniyet 
mevcut. Buna rağmen Lojis-
tik Performans Endeksi yur-
tiçi puanlamasında hizmet 
yeterliliği ve kalitesi yönün-
den yüzde 64 oranda çok yük-
sek ve yüksek oy alan taşıma 
işleri organizatörleri yeni bir 
yönetmelikle kısıtlanmaya ve 
yüksek belge ücretleri ödeme-
ye zorlanıyor” dedi.

Mevzuat düzenlemeleri 
sektörü destekleyici olmalı

Türkiye’nin 2023 hedefleri 
arasında dünyanın en büyük 
10 ekonomisi arasına girilme-
si, ihracatın 500 milyar dolara 
ulaşması ve dış ticaret hacmi-
nin 1 trilyon dolara yükselme-
si ile kişi başı milli gelirin 25 
bin dolara yükselmesi hedef-
lerinin yer aldığını hatırlatan 

Lojistikte Yüzde 10 Büyüme Hedefi

Alışan Lojistik Konya’da Ar-Ge Merkezi Kuruyor

UTİKAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Emre Eldener

6

ALIŞAN Lojistik, uzun va-
deli rekabette güç sağlayacak 
önemli araçlardan biri olan 
Ar-Ge yatırımları ile dik-
kat çekmeye devam ediyor. 
“İnovasyon Geleceğe Taşır” 
mottosuyla yola çıkan ve 
bu alandaki çalışmalarını 
kararlılıkla sürdüren Alışan 
Lojistik, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nda 
gerçekleştirilen toplantı 
sonrası 2. Ar-Ge merkezini 
Konya tesislerinde kurmaya 
hak kazandı. 

Türkiye genelinde 16 fark-
lı lokasyonda yaklaşık 1400 
çalışanı ile tedarik zinciri yö-
netiminde uçtan uca hizmet 
sağlayan, tehlikeli madde de-
polanması ve taşımacılığında 
öncü olan Alışan Lojistik, 
hizmet kalitesini arttırmak, 
rekabet gücünü geliştirmek 
ve sürdürülebilir büyümesi-
ni devam ettirmek amacıyla 
2017 yılından itibaren Ar-Ge 
inovasyon çalışmalarına yatı-
rımlarını arttırdı.

Ağustos 2017 tarihinde 

40 personelle birlikte Ar-
Ge çalışmalarına başlayan 
Alışan Lojistik, “Endüstri 
4.0”ın çok konuşulduğu gü-
nümüzde güncel teknolojik 
gelişmelere fiziki altyapı 
yatırımları ve insan kaynak-
ları ile birlikte hızlı uyum 
sağlamak ve mesleki bilgi 
birikimini akademik işbir-
likleriyle geliştirmek için 
Ar-Ge merkezi uygulama-
sını önemli bir fırsat olarak 
görüyor. Uluslararası kalite 
standartlarının her aşama-
da etkin olarak uygulandığı 

firmada, inovasyon kültürü-
nün yerleşik hale getirilmesi 
ve katma değerli ürünlerin 
ortaya çıkarılması için proje 
bazlı çalışmalar yürütülüyor.

Geleceği şekillendirmenin 
ancak geleceği inşa etmekle 
mümkün olabileceği felse-
fesinden yola çıkan Alışan 
Lojistik; sürdürülebilirliğin, 
“Endüstri 4,0” ile birlikte 
“Endüstri 5,0”a giden yolda, 
Ar-Ge ve inovasyon kavram-
larının tüm şirket çalışanları-
na benimsetilebilmesiyle ger-
çekleşebileceğine inanıyor.

Konya’da 2017 yılında 
gerçekleştirdiği operasyon 
merkezi yatırımı ile İç Ana-
dolu bölgesinde önemli bir 
rekabet şansı yakalayan Alı-
şan Lojistik, burada kurula-
cak Ar-ge merkezi ile yerel 
firmalar ve bölge üniversi-
teleri ile iş birliklerini geliş-
tirerek lojistik sektörünün 
gelişimine katkı sağlamayı 
sürdürmeyi amaçlıyor.
Alışan Lojistik tesis yenileme 

sürecini tamamladı
Alışan Lojistik A.Ş. yeni 

yapılanma sonucu kaliteli, 
yenilikçi ve kalıcı çözüm-
ler sunmaya devam ediyor. 
Müşterilerine son teknolojik 
imkanlardan faydalanarak, 
günün koşullarına uygun 
kaliteli hizmet sunan firma, 
bünyesinde yer alan öz mal 
filo departmanının tesisleri-
ni yeniledi.

Operasyonlar Koordina-
törü Erkut Kasapseçkin ve 
Operasyonlar Direktörü 
Hüseyin Sezgin öncülü-
ğünde, teknolojik yenilik-
ler esas alınarak yapılan 
yatırımlar ile filoya bağlı 
kullanımda olan Acil Yol 
Yardım Aracı revize edildi. 
Yenileme çalışmaları so-
nucunda Acil Yol Yardım 
Aracı, uzman teknik kad-
rosu ve içerisinde bulunan 
lisanslı ekipmanlar ile yol-
da oluşabilecek arızalara ve 
olası kimyasal risklere karşı 
önleyici, kapsamlı müdaha-
le aracı haline geldi.

Alışan Lojistik, taşıdığı ü-
rünlerin sorunsuz ve güveni-
lir şekilde müşterilerine tes-
lim etme prensibiyle Türkiye 
pazarının en önde gelen lojis-
tik hizmet sağlayıcılarından 
biri olmaya devam ediyor.

Alışan Lojistik, 2017 yılında faaliyetlerine 
başlayan Yön Ar-Ge Merkezi’nin ardından 
ikinci Ar-Ge Merkezi’ni Konya’da kuruyor. 
Alışan Lojistik, yeni Ar-Ge merkezinde 
gerçekleştireceği projeler ile sektöre 
yön vermeyi ve sektörün küresel çapta 
sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor.

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Eldener, 
“Türkiye’de lojistik sektörünün büyüklüğü 
300 milyar liraya tekabül ediyor. Bu yıl 
sektörün en az yüzde 10 büyümeyle 330 
milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz” dedi.



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.
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rin sürekli yanlış yapacağını 
düşünüyor. Dünyada birbiri-
ne en az güvenen ulus seçilmi-
şiz. Bu güveni sağlamadığımız 
sürece diğer süreçler doğru 
kurgulanamaz. Biz teknoloji-
nin getirdiği avantajları kul-
lanamıyoruz. Gümrük kağıt 
üzerinde başarılı görünüyor 
ama o başarılar uygulamaya 
yansımıyor. Bizde ise A güm-
rüğü ile B gümrüğü arasında-
ki uygulamalar farklılık göste-
rebiliyor. Yolda giderken yeni 
uygulamalarla karşılaştığınız 
oluyor. Kendimizi vazgeçil-
mez görmemeliyiz. Eğer Tür-
kiye 34’üncü sırada kalırsa 
büyük bir başarı olarak değer-
lendiriyorum.” 

Dölen: “Türkiye’nin 
kendi gerçeklerine karşı 

çıkan bir yapısı var”
Borusan Lojistik Genel 

Müdürü İbrahim Dölen, 
LPE’deki (Lojistik Perfor-
mans Endeksi) 34’üncü-
lükteki yerden 14’üncülüge 
çıkma yönündeki hedeflerle 
ilgili görüşlerini paylaştı. İb-
rahim Dölen yaptığı konuş-
mada, “Her işlemi defalarca 
kontrol eden bir sistem var. 
34’ten 14’e çıkacağız demek 
güzel ama elimizde ne var. 
En başarılı ülke Singapur’u 
inceledik. Singapur, ticarette 

SIEMENS Tedarik Zinciri 
Direktörü ve TEDAR Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tuğrul 
Günal’ın “Tedarik Zinciri 
Yönetimi Stratejisi & Gelece-
ği” konulu açılış sunumu ile 
başlayan organizasyon, “Lo-
jistikte Yükselen Trendler, 
Dijitalizasyon ve Beklentiler” 
konulu panel ile devam etti.

Zer A.Ş. Genel Müdür 
Yardımcısı & TEDAR Yö-
netim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Alp Ressamoğlu 
tarafından moderatörlüğü 
gerçekleştirilen panelde, lo-
jistik sektörünün önde gelen 
firmalarından Ekol Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı Ah-
met Musul, Borusan Lojistik 
Genel Müdürü İbrahim Dö-
len ve Omsan Lojistik Genel 
Müdürü Doç. Dr. Mehmet 
Hakan Keskin konuk konuş-
macı olarak yer aldı ve lojistik 
sektörünün mevcut durumu, 
potansiyel gelişme alanları, 
dijitalizasyon ve sektörün ge-
leceği ile ilgili değerli bilgi ve 
tecrübelerini paylaştı.

Musul: “Taşımaların 
önündeki engeller 

nedeniyle operasyonlar 
hızlı gerçekleştirilemiyor”

Lojistikte Yükselen Trend-
ler, Dijitalizasyon ve Bek-
lentiler” panelinde konuşan 
Ekol Lojistik Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ahmet Musul, 
taşımaların önündeki engel-
ler nedeniyle operasyonların 
hızlı gerçekleştirilemediğine 
vurgu yaptı. Türkiye’nin ih-
racatının büyük bölümünü 
Avrupa’ya yaptığını hatırla-
tan Musul, “Biz fabrikadan 
siparişi alıp, ürünü hazırlayıp 
yola çıkana kadar Çekya’da, 
firmalar aynı ürünü tes-
lim etmiş oluyorlar. Sadece 
Volkswagen’in Çekya’dan 
günde 500-600 treylerlik araç 
dağıtımı yapıyor” dedi.

Lojistiğin dış dünyanın pa-
rametrelerine bağlı bir sektör 
olduğunu belirten Musul,  
“Hedefleri koymak güzel ama 

DB Schenker, dünya çapın-
daki 2 bini aşkın merkezi ile 
130’dan fazla ülkede ulusla-
rarası lojistik servis sağlayıcı 
olarak faaliyet gösteriyor.  Ar-
kas Holding ile beraber ger-
çekleştirdiği ortak iştiraki DB 
Schenker Arkas, 1995’ten be-
ri hizmet veriyor. 

20 seneyi aşkın süredir 
Türkiye’nin lider lojistik çö-
züm sağlayıcısı olarak hizmet 

bunun altını doldurmak için 
bizler neler yapıyoruz. Biz 
eski uygulamaları biraz iyileş-
tirirsek kutlamalar yapıyoruz. 
Ama dünya değişiyor. Biz ise 
bir şeye güvenmek için onu 
tel örgüler için koyup tek-
rar mühürlemek istiyoruz. 
Kanun koyucu vatandaşına 
güvenmiyor. Bizlerin sürekli 
yanlış yapacağını düşünüyor. 
Biz dünyada birbirine en az 
güvenen ulus seçilmişiz. Bu 
güveni sağlamadığımız süre-
ce diğer süreçleri doğru kur-
gulanamaz. Biz teknolojinin 
getirdiği avantajları kullana-
mıyoruz. Gümrükleri kutla-
malarla açıyoruz, mekanların 
ortadan kalktığı bir dünyada 
ürünü o mekana götürüp 
gümrükleyip göndermek isti-
yoruz” şeklinde konuştu.

Ahmet Musul sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Avrupa’da 
işler bu hızda yürürken kos-
koca Türkiye’nin, yalnızca 
Trieste’deki kötü hava koşul-
ları nedeniyle ihracatı sekteye 
uğruyor. Hedefleri koymak 
güzel ama bunun altını dol-
durmak için bizler neler ya-
pıyoruz. Biz bir şeye güven-
mek için onu tel örgüler için 
koyup tekrar mühürlemek 
istiyoruz. Kanun koyucu va-
tandaşına güvenmiyor. Bizle-

veren DB Schenker Arkas, 
Zincirlikuyu’da bulunan 
genel merkezi ile Yeşilköy, 
İDTM bloklarında bulunan 

kimse teklif almayacak, ev-
raklar sistemden görülebile-
cek. Biz de kendi ölçülerimiz-
de lojistiği ölçülendirmeye 
çalışıyoruz. Çok güzel örnek-
ler var ama sorun bu güzellik-
lerin Türkiye sathına yayıl-
masıdır. Teknoloji hayatı çok 
ucuzlatıyor, emek vermeniz 
gerekiyor” diye konuştu. 

Önümüzdeki dönemde 
maliyetlerin, regülasyonların 
ve çevresel baskıların artaca-
ğını aktaran Dölen, bunların 
lojistik süreçlerine etki edece-
ğini belirtti. Hacmin bir yere 
kadar önemli olduğunu söy-
leyen Dölen, “İstanbul’dan 
2 bin treyler kaldırabilirsiniz 
ama gelirken bunları doldu-
ramazsanız bu kar değil zarar 
getirir. İyi bir organizasyon 
yapısının kurulması gerekir. 
Borusan olarak fiziksel yatı-
rımlardan çok bilgi yatırıma 
odaklandık. Örneğin Elekt-
ronik Taşımacılık Ağı ETA 
ile biz dijital dönüşüme ha-
zırlanıyoruz. Lojistiği değiş-
tirmeye çalışıyoruz” dedi.

Keskin: “Türkiye’nin 
lojistik endeksinde 

ilk 10’a çıkabilmesi için 
kronik problemlerini 

çözmesi gerek”
Konuşmasında Türki-

ye’nin lojistik endeksinde ilk 
10’a çıkabilmesi için önce 
kronik problemlerini çözme-
si gerektiğine vurgu yapan 
Omsan Genel Müdürü Doç. 
Dr. Mehmet Hakan Keskin, 
“Türkiye’de karayolu ağırlıklı 
bir filo ve arz fazlamız var. Ni-
ye karayolunu kullanamıyo-
ruz, güneyimiz çok sıcak. Bu 

Sadece bunu yapabilmek için 
baştan 1 milyon lira harcama-
nız gerekiyor. Kamu bize yar-
dımcı oluyor ama yaptığımız 
işin gelişmesi pek mümkün 
görünmüyor. Avrupa’daki 
gibi bir yapının Türkiye’de 
oluşması çok zor. Bitmiş araç 
lojistiğinde 3 araçtan birini 
taşıyoruz, bunun gelişmesi 
için çalışmalar devam ediyor. 
Küresel lojistik firmalarında 
da geleneksel konvansiyonel 
yapı bitti. Biz de bu gerçeği 
görmeliyiz. İnanılmaz operas-
yonel riskler yaşıyorsunuz.”

hava kargo iş birimini tek çatı 
altında birleştirerek Kağıtha-
ne Premier Kampüs Ofis’teki 
yeni adresinden hizmet ver-
meye devam edecek. 

Gelişen iş süreçleriyle be-
raber ekibi de gün geçtikçe 

yapı bir de 2001’den bu yana 
başlayan küresel krizle daha 
az yatırım yapması ve varlığını 
sürdürebilecek politikalar yü-
rütmesi yüzünden pasta büyü-
müyor. Türkiye’nin lojistikte 
başarı elde etmesi için sorunlu 
alanlara yönelmesi gerekir. Şu 
andaki konjonktürle yeniden 
14’e çıkmak hayal. Şu anda 
bulunduğumuz 34’üncü sırayı 
da korumak başarıdır.”

Keskin sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Demiryollarına ka-
nalize olduk ve belge alan ilk 
özel tren işletmecisi olarak 
faaliyet gösteriyoruz. Serbest-
leşme sağlandı ama operas-
yonlar o kadar kolay değil. 
550 metreden uzun katar 
oluşturamıyoruz. Elektrikli 
hatlarımız yok. Vagon kese-
miyoruz. Dizel ile elektrikli 
arasında büyük fark var. Tre-
ni komple biz işletiyoruz ama 
bu devam ettirebilir mi? Biz 
edeceğiz, ancak genişlemez. 
Köseköy’den Mersin’e oto-
mobil de taşımaya başladık 
ama bunu da sürdürmek zor. 

büyüyor.  Buna paralel olarak 
ekibinin daha yeni teknolo-
jiler ile daha verimli hizmet 
vermesine olanak sağlayacak 
olan yeni genel merkez aynı 
zamanda standart ofislere gö-
re yaklaşık yüzde20 oranında 
enerji verimliliği sağlıyor. 

Bu gaye ile tüm iş birimle-
rini birleştirerek daha güçlü 
ve daha hızlı şekilde durma-
dan çalışmaya devam ediyor.

dünyanın en başarılı ülkesi 
seçilmiş. Çünkü ülkeye gelen 
her başvuru 20 dakika içinde 
tamamlanır. Kurumlar, 7/24 
ticaretin yürümesi için uğraş 
verirler. Birçok ülke güzergah 
harici olsa da işlerini o küçü-
cük yerden yürütür. Böyle 
bir dünyada artık evrakların 
ortadan kalkması, her şeyin 
dijital hale dönüşmesi ge-
rekir.  Bir dönem boş, dolu 
tüm konteynerlerin x-ray’den 
geçirilmesi gerektiğini duyur-
dular. Bunun mümkün ola-
mayacağını söyledik. Sonun-
da onlar da anladılar. Daha 
sonra ihracatçı birliklerinin 
baskısıyla ordinoda limitler 
belirlenmeye çalışıldı” dedi.

Türkiye’nin kendi gerçek-
lerine karşı çıkan bir yapısı 
olduğunu belirten Dölen, 
Türkiye’den Almanya’ya tren 
seferleri başlattıklarını ama 
süreçteki engeller nedeniyle 
vazgeçtikleri bilgisini verdi. 
Her krizde sistem verimli ol-
mayanları yok etmiyorsa, bir 
denge sağlamanın mümkün 
olmayacağını ifade eden di-
yen İbrahim Dölen, “Batan-
lar olacak çünkü maliyetler 
artacak, kaçış yok. Yeni tek-
nolojilerle işinizi yürütmek 
zorunda kalacaksınız. Lojis-
tik maliyetler artacak. İlerde 

Lojistiğin Üst Düzey Yöneticileri 
Sektörün Mevcut Durumunu Değerlendirdi

DB Schenker Arkas Yeni Genel Merkezine Taşındı

8

Türkiye’nin önde 
gelen lider lojistik 
servis sağlayıcısı DB 
Schenker Arkas, yeni 
ofisinden hizmet 
vermeye başladı. 

Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği (TEDAR) tarafından lojistik sektörünün 
önde gelen firmalarının katılımında düzenlenen Lojistik Paneli, 
katılımcıların yoğun ilgisi ile 27 Şubat 2018 tarihinde, QNB Finansbank 
ev sahipliğinde gerçekleşti. 
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Arkas Lojistik’ten 4 Yeni Depo
ARKAS Lojistik, ekipman yatırım-
larına devam ederken lojistik zinci-
rini tamamlamak adına depolama 
ve dağıtıma da önem veriyor. Bu 
amaçla yapılan yatırımlar sonucu 
şirket; 2017 yılında Yenice/Mer-
sin, Kaklık/Denizli, Aliağa/İzmir 
ve Körfez/İzmit terminallerinde ol-
mak üzere açtığı dört yeni depo ile 
bugün toplamda 11 şehirde 15 ter-
minal ve 413 bin 071 metrekarelik 
terminal alanına erişmiş bulunuyor. 

Mersin-Yenice Terminali
Arkas Lojistik Mersin-Yenice 

Terminali; Ulaştırma, Haberleş-
me ve Denizcilik Bakanlığı’nın 
Mersin’in Tarsus ilçesinde, Yenice 
bölgesinde yapımına başladığı Lo-
jistik Merkezi Projesi’nin yanı ba-
şında faaliyetlerini sürdürüyor. Ar-
kas Lojistik Yenice Terminali’nde 
konteyner elleçleme, depolama ve 
stuffing hizmetleri veriliyor. Arkas 
Lojistik, Mersin-İskenderun liman-
larına direkt bağlantılı demir yolu 
hatları ve bölgede yapımı devam e-
den Çukurova Bölgesel Havalimanı 
ile intermodal taşımacılık projeleri 
sayesinde müşterilerine daha geniş 
bir hinterlanda, daha hızlı ulaşım 
imkânı vermeyi amaçlıyor. Demir 
yolunun sağladığı avantajları müşte-
ri odaklı kullanan Arkas Lojistik, İç 
Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde 
bulunan maden ve mermer işletme-
lerinin güneydeki limanları daha et-
kin kullanmalarını hedefliyor. 

Mersin-Yenice Terminali; MIP 
Limanı’na 45 km, İskenderun 
Limanı’na 157 km, Adana Organize 
Sanayi Bölgesi’ne 60 km, Gaziantep 
Organize Sanayi Bölgesi’ne 239 km 
mesafede yer alıyor.

Denizli-Kaklık Terminali
Denizli/Honaz TCDD Kaklık 

İstasyonu’nda 4 bin metrekare beton 
zemin alana kurulu terminalde kon-
teyner iç dolum-iç boşaltım hizmet-
leri, demir-çelik depolama, rulo saç 
depolama, mermer depolama ve elleç-
leme, VGM kantar hizmeti, maden 
depolama-dolum hizmetleri veriliyor. 

Limanı’na 8 km, APM Limanı’na 10 
km mesafede bulunuyor.

Izmit Körfez Terminali
10 bin metrekare beton zemin 

alana sahip olan İzmit Körfez 
Terminali’nde dolu/boş kontey-
ner depolama-elleçleme, reefer 
teknik hizmetleri, konteyner ba-

kım-onarım, askılı konteyner ku-
rulumu, inner-liner bag serimi, 
demir-çelik depolama, rulo saç 
depolama, mermer depolama ve 
elleçleme, bigbag, VGM kantar 
hizmeti, paletli konteyner yükle-
me-boşaltma ve konteyner yıkama 
hizmetleri veriliyor.

Denizli-Kaklık Terminali; Al-
sancak Limanı’na 289 km, Aliağa 
Limanı’na 343 km uzaklıkta ko-
numlanmış durumda. 

Izmir Bölge-Aliağa Terminali
İzmir Aliağa’da bulunan 23 bin 

metrekarelik alana sahip terminal-
de dolu/boş konteyner depolama-
elleçleme, blok mermer stoklama, 
maden stoklama, konteyner iç do-
lum ve iç boşaltım, VGM kantar 
hizmetleri, reefer teknik hizmetleri, 
konteyner bakım-onarım ve kon-
teyner yıkama hizmetleri sunuluyor.

İzmir Bölge-Aliağa Terminali; 
TCE Ege limanına 5.3 km, Nemport 

Arkas Lojistik, hizmet zincirini tamamlamak amacıyla 
depolama ve dağıtıma da önem veriyor. Şirket, 2017 
yılında 2 milyon dolar yatırımla 4 yeni depo açtı
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PAN Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Gülriz Kantek, Rus-
ya’daki dev doğalgaz rezerv-
lerini doğrudan Türkiye’nin 
doğalgaz dağıtım şebekesine 
bağlayarak Türkiye, Güney ve 
Güneydoğu Avrupa‘ya güveni-
lir doğal gaz dağıtımı yapmayı 
hedefleyen Türk Akımı projesi-
ne Mayıs 2017’de imzalanan an-
laşma ile başladıklarını açıkladı. 

Pan Lojistik proje depart-
manının bu tarihten itibaren 
Türk Akımı projesinde, 3 sene 
sürecek dev projeye dahil oldu-
ğunu belirten Kantek, projeyle 
ilgili şu bilgileri aktardı: “Türk 
Akımı açık deniz boru hattı, 

Rusya Anapa kıyısından baş-
layıp Karadeniz altından 900 
km boyunca ilerleyerek Trakya 
kıyısında Türkiye’ye ulaşacak. 
Boru hattı sisteminin açık de-
niz kesimi Gazprom tarafından 
inşa edilecek. Açık deniz boru 
hattı sistemi, Karadeniz’den 

ilerleyecek paralel iki hattan 
oluşacak. Boru hatları Rusya 
kıyısındaki Anapa kenti ya-
kınlarında denizaltına inip, 
İstanbul’a 100 kilometre mesa-
fedeki Kıyıköy’de Türkiye kıyı-
sına çıkacak.

Türk Akımı  ile gelen do-
ğalgazı Kıyıköy’den Lülebur-
gaz’daki mevcut doğalgaz ağına 
bağlayacak bir yeraltı boru hat-
tı kurulacak. Güzergah bura-
dan Avrupa sınırına doğru de-
vam edecek. 2 kilometreyi aşan 
derinlikte döşenecek 81 cm 
çapındaki ilk boru hattı sistemi 
ile sektörün teknik sınırlarını 
ileriye taşıyan bir proje olacak. 

Açık deniz boru hatları, her bi-
ri 12 metre uzunluğunda bin-
lerce borudan oluşacak.

Firmaların talepleri hizmet 
yelpazemizi geliştiriyor

İmzalanan anlaşmayla Türk 
Akımı projesinin Türkiye’deki 
“husbandary” operasyonuna 

başladıklarını kaydeden Pan 
Lojistik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Gülriz Kantek, bu hizmet 
kapsamında, 4PL, gümrükle-
me, insan kaynakları yönetimi, 
ekipman-araç istihdamı, tüm 
eğitim ve güvenlik süreçleri-
nin takip ve uygulamasını da 
kapsayan “entegre lojistik hiz-
metler sunulduğunu ifade etti. 
Kantek, sözlerine şöyle devam 
etti: “Bu doğrultuda Samsun 
ve  Kıyıköy’de teknik ekip oluş-
turuldu. Ayrıca 10 kişilik bir 
kadro ile 7/24 hizmet sunacak 
şekilde bir Pan Türk Akım eki-
bi dizayn edilmiştir.

Enerji sektörü ve Türkiye’de 

yatırım yapan firmaların gele-
neksel anlamda  lojistik hizmet-
lerin yanı sıra, proje yönetim, 
takip, satın alma, planlama, 
gümrükleme, yatırım teşvik, ra-
porlama, danışmanlık hizmetle-
rini de kapsayan entegre lojistik 
çözüm arayışı içerisinde olduğu-

na değinen Kantek, bu ihtiyaca 
karşılık verebilecek nitelikte 
oluşturdukları Pan Proje Enerji 
alt birimiyle her firmanın farklı 
veya benzer yöndeki taleplerine 
karşılık verebilecek dinamizme 
sahip  olduklarını vurguladı. 

2017 yılında 
yüzde 5 büyüdük 

2016 da yavaşlayan enerji 
altyapı yatırımlarının, uzun 
vadeli planlamalar ile 2017 yı-
lında tekrar hayata dönmeye 
başladığını ve hızlanan proje-
lerin 2018 yılına da bir ivme 
kazandırdığını kaydeden Kan-
tek, 2017 yılının ilk yarısında 
Türkiye’nin ekonomik anlam-
da bir önceki yılın yaralarını 
sardığını söyledi.  

Yılın ikinci yarısında hare-
ketlenen pazar etkileri ve uzun 
vadeli projeler sonucunda ise 
Pan Lojistik’in bir önceki yıla 
göre yüzde 5’lik büyüme gös-
terdiklerini açıklayan Kantek, 
“2017 yılı boyunca günlük tü-
ketici endeksindeki daralma, 
özellikle elektronik vb ürünler-
deki değişimler bünyemizdeki 
taşımalarını olumsuz yönde et-

kilerken, yatırım, enerji, inşaat 
sektörlerine hizmet verdiğimiz 
deniz ve proje taşımalarında 
büyüme kaydettik” dedi. 

2017 yılında, kendileri için 
büyük önem taşıyan; Pan Özel 
Servisleri geliştirerek sunmaya 
devam ettiklerini de sözlerine 
ekleyen Kantek, “Pan özel ser-
visleri -müşterilerimizin taleple-
ri doğrultusunda geliştirdiğimiz 
zaman ve çözüm odaklı alterna-
tif taşıma modelleridir” dedi.

Pan Lojistik Bölgenin
Dev Enerji Projesine
Hizmet Veriyor

Pan Projeden Fransa’ya Dev Taşıma
Fransa Cadarache Nükleer Santral Projesi kapsamında; 170 ton ağırlığında 24.70 
metre uzunluğundaki 6,10 metre çapındaki olan 4 adet “cryogenic storage tank 
taşıması gerçekleştirildi. Nisan-Temmuz 2017 tarihleri arasında Orhangazi UDH 

karayolu ve sonrasında barçlar ile Derince’ye taşınan tanklar  Derince’den gemiye 
yüklenerek Foss Limanı üzerinden Cadarache şantiyesine teslimatı gerçekleştirildi.

PROJE GÜZERGAHI
Türk Akım açık deniz 

boru hattı ANAPA’dan 
başlayıp Karadeniz 
boyunca ilerleyerek 
Kıyıköy’e ulaşacak.

Sameday: Lufthansa Car-
go kuruluşu olan Time 
Matters ile yapılan çözüm 
ortaklığı sonucunda 38 
kg’a kadar olan kargoların 
tüm Avrupa’ya aynı gün 
içinde kapıdan kapıya tes-
limat hizmeti. 

• Pan Flash: 150 kg brüt 
ve 7 bin 500 Euro mal be-
delinin altındaki kargola-
rın Türkiye’den tüm dün-
yaya 24 saatte, gümrük 
vekaletnamesi olmaksı-
zın kapıdan, havalimanı-
na teslimat hizmeti. 

• Autolog: 2000 yılından 
bu yana hizmet vermekte 
olduğumuz otomotiv ve 
yan sanayi sektöründe, 
her türlü projenin anlık 
ihtiyaçlarına cevap ver-
mek için dizayn edilen di-
namik servisler bütünü.

• Xline: Parsiyel yük-
ler için geliştirilen ve 
Türkiye’den 35 ülkeye, 
35 ülkeden Türkiye’ye 
ve birçoğu Pan Lojistik 
konteynerleri ile gerçek-
leştirilen parsiyel deniz 
taşıma hizmeti. 

Pan Özel Servisleri 

Entegre yük taşımacılığının yanı sıra proje taşımacılığında sunduğu 
uzmanlıkla Türkiye’nin önemli markalarından biri olan Pan Lojistik, 
Türkiye’nin son yıllardaki en büyük enerji yatırımı olan Türk Akımı 
projesinde yer alıyor.

Boru hatları Rusya 
kıyısındaki Anapa 
kenti yakınlarında 
denizaltına inip, 
İstanbul’a 100 
kilometre mesafedeki 
Kıyıköy’de Türkiye 
kıyısına çıkacak.

Pan Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Gülriz Kantek

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Mars Logistics 2018’de Yüzde 10 Büyüme Hedefliyor

Mars’a 
3 Kategoride
‘Birincilik
Ödülü’

TÜRKIYE ekonomisinde kilit ö-
neme sahip lojistik sektörü 2017 yı-
lını yüzde 5 büyüme ile tamamladı. 
Gelişimini sürdüren ve yeni pazarlar 
keşfeden sektörün, 2018 yılında da 
büyümesi bekleniyor.

Mars Logistics Genel Müdürü 
Ali Tulgar’ın yaptığı açıklamaya 
göre, lojistik sektörü yılı büyüyerek 
tamamladı. 

TİM’in 2017 yılı için açıkladığı 
156,5 milyar dolarlık ihracat hede-
finin 157 milyar dolar ile üzerine 
çıkılarak Cumhuriyet tarihinin en 
yüksek ikinci rakamını elde ettiğini 
belirten Tulgar, “Yılın son çeyreğin-
de ihracatın, ekonomimize ve sektö-
rümüze geçtiğimiz senelerin üzerin-
de bir destek vermesini bekliyorduk 
ve nitekim gelen rakamlar bu yönde 
oldu. 2017’deki gelişmeler sektörü 
2018 yılına hazırladı. Alt yapı çalış-
malarının devreye girmesi ve önemli 
bağlantılarda yapılacak değişiklikler 
sektörümüzü olumlu olarak etkile-
yecek” dedi. 

Mars Logistics olarak 2018 yılını 
Anadolu Yakasındaki 4’üncü Lo-
jistik Merkezini faaliyete geçirerek 
karşıladıklarını ifade eden Tulgar, 
“Rakamlar henüz tam netleşmese 
de 2017 yılını hedefimize ulaşarak 
yaklaşık 1 milyar 87 milyon TL ci-
ro ile kapatacağımızı düşünüyoruz. 
Avro bazında da yüzde 10,5’luk bir 

MARS Hava ve Deniz Kargo, 
Uluslararası Network Kuruluşu 
WIN (Worldwide Independent 
Network) tarafından 3 ödüle 
layık görüldü. Elde ettiği başarı-
larla Mars Hava ve Deniz Kar-
go; “İş birliği Aktiviteleri”, “Ve-
rimlilik” ve “Tüm Kategoriler” 
alanlarında birinci oldu. 

Yeni genel kurulunun da be-
lirlendiği toplantıda Mars Ha-
va ve Deniz Kargo; “İş birliği 
Aktiviteleri”, “Verimlilik” ve 
“Tüm Kategorilerde” elde et-
tiği başarılarla birincilik ödülü 
almaya hak kazandı. Mars Hava 
ve Deniz Kargo CEO’su Selmin 
Kahraman ve Mars Hava ve De-
niz Kargo Genel Müdür Yar-
dımcısı Aydın Çevik’in katıl-
dığı toplantıda, 38 ülkeden üye 
firmalar yer aldı. Toplantıda, 
lojistik sektöründeki gelişmeler 
gündeme getirilerek 2017 yılı 
değerlendirilmesi yapıldı. Büt-
çeler gözden geçirildi ve 2018 
yılında yapılacak ortak global 
projeler üzerine görüşmeler 
gerçekleştirildi.

büyüme yakalayacağız. 2018 yılında 
ise Avro bazında yüzde 10 büyüme 
hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmamı-
zı kolaylaştıracak faaliyetlerimiz de-
vam edecek. İhracat-ithalat dengele-
rini düzenli bir şekilde sürdürmeye 
devam edeceğiz” diye konuştu.

Hedef ve ihtiyaçlar doğrultusun-
da filo ve depo yatırımlarına devam 
edeceklerini belirten Tulgar, “Filo-
muza 20 milyon Avro’luk yatırımı-
mız olacak. Sürdürdüğümüz Milk 
Run operasyonlarına da yeni müşte-

riler dahil ederek, sektör liderliğimi-
zi sürdüreceğiz.  Aynı zamanda şir-
ket satın alımlarına sıcak bakıyoruz 
ve gündemimizde yer alıyor. 2018, 
Afrika ülkelerini daha fazla konuş-
tuğumuz bir yıl olacak.  Bu pazarı 
yakından takip ediyoruz” dedi. 

 Mars Logistics, Avrupa Yaka-
sındaki 70 bin metrekarelik yeni 
lojistik merkezini de 2018 yılında 
devreye alarak, yurtiçi depolama da-
ğıtım katma değer hizmet miktarını 
artırmayı planlıyor. Mars Logistics Genel Müdürü Ali Tulgar
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Yeşil Havaalanları proje-
si kapsamında faaliyetlerinin 
değerlendirilmesi amacıyla 
SHGM’ye başvuruda bulunan 
işletmelerin istenen şartları ve 
proje gerekliliklerini yerine ge-
tirdiği tespit edildi. “Yeşil Ku-
ruluş (Green Company)” unva-

nı verilen bu işletmeler, projede 
belirtilen logoyu kullanmanın 
yanısıra işletme yetki belgesi, 
ruhsat, sertifika gibi izin belge-
lerinin temdit ücretlerinde yüz-
de 20 indirim imkanı elde etti. 

Havaalanı kullanıcılarının 

yerine getirmesi gereken kriter-
lerin belirtildiği proje çerçeve-
sinde, havaalanındaki tüm kulla-
nıcılar tarafından bu kriterlerin 
yerine getirilmesi durumunda o 
havaalanı “Yeşil Havaalanı (Gre-
en Airport)” olarak adlandırılı-
yor. Bir havaalanında, bu şartları 
yerine getiren SHGM tarafın-
dan yetkilendirilmiş kuruluşun, 
o havaalanı için ödeyeceği yetki 
belgesi, ruhsat, sertifika gibi 
izin belgelerinin temdit ücret-
lerinde indirim yapılıyor. Proje 
ile canlılar üzerinde olumsuz 
etki yaratan ve çok sayıda sağ-
lık sorununa yol açan çevresel 
kirlenmenin oluşmadan önle-
nebilmesi, çevreci stratejilerin 
sürdürülebilir bir şekilde devam 
etmesi amaçlanıyor.

ULAŞTIRMA Bakanlığı Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü 
(SHGM) tarafından havaa-
lanlarında faaliyet gösteren 
kuruluşların çevreye verebile-
cekleri zararların sistematik bir 
şekilde azaltılması ve ortadan 
kaldırılabilmesi amacıyla yü-
rütülen Yeşil Havaalanı Projesi 
çerçevesinde üç işletmeye Yeşil 
Kuruluş unvanı verildi. THY, 
İstanbul Atatürk ve Ankara 
Esenboğa Havalimanı olmak 
üzere iki havalimanında Ye-
şil Kuruluş Sertifikası almaya 
hak kazandı.  DHMİ’ye Si-
nop Havalimanı için Çelebi 
Hava Servisi’ne de Erzincan 
Havalimanı’nda Kuruluş Ser-
tifikası verildi. Böylece yeşil 
kuruluş sayısı 157’ye yükseldi.

Pegasus’un Yeni Uçağı 
‘Eylül Masal’ Geldi

SHGM’den Üç İşletme
‘Yeşil Kuruluş’ Sertifikası Aldı

paket gönderimi segmenti 
üst üste dört yıl ihracat sev-
kiyatında çift haneli büyüme 
rakamları elde etti.” dedi. Ab-

UPS (New York Borsası: 
UPS) şirketin hava hizmetle-
rine olan artan talebi karşıla-
mak için ek kapasite sağlamak 
amacıyla, 14 Boeing 747-8 
kargo jeti ve dört yeni Boeing 
767 uçak siparişi verdiğini 
duyurdu. Yeni uçakların tü-
mü mevcut filoya eklenecek 
ve mevcut uçaklardan hiçbiri 
yenisiyle değiştirilmeyecek. 

Uçaklar, şirketin 2016 yı-
lında verdiği 14 adet Boeing 
747-8 kargo uçağı sipariş 
programı esas alınarak hız-
landırılmış programa göre 

teslim edilecek. 32 adet jetin 
tamamı 2022 sonu itibariy-
le teslim edilmiş olacak ve 9 
milyon pound’un üzerinde 
ek kargo kapasitesi sağlaya-
cak. UPS’in küresel havayo-
lu ağında 500’ün üzerinde 
şirkete ait ve kiralık uçak yer 
alıyor. UPS, 2017 yılında üç 
adet yeni 747-8 yük uçağı sa-
tın almıştı.

UPS başkanı ve CEO’su 
David Abney, “ABD içi bir 
sonraki gün ve daha geç sev-
kiyatlarımız rekor seviyelere 
ulaştı ve UPS’in Uluslararası 

ya devam ediyor ve dünyanın 
dört bir yanındaki pazarlarda 
bulunan müşterilerimizin ih-
tiyaç duyduğu kritik bağlantı-
yı sağlıyoruz.”

Ekspres hizmetler için 
artan müşteri talebinin dı-
şında, son olarak ABD vergi 
yasasında gerçekleşen reform 
UPS’e tasarruf imkânları su-
nuyor. Şirket böylece sermaye 
yatırımlarını önemli ölçüde 
artırabiliyor ve bu yatırımları 
planlanandan çok daha erken 
yapabiliyor.

UPS Airlines Başkanı 
Brendan Canavan şunları 
söyledi: “Bugün UPS Airlines 
şirketinin 30’uncu kuruluş yıl 
dönümünü kutlarken, hava 
yolu ürünlerimize daha önce 

görülmemiş ölçüde bir talep 
olduğunu görüyoruz. “Yeni 
kargo uçakları, paket taşıma 
kapasitemizi artırmaya de-
vam etmemizi sağlayacak ve 
dünyanın dört bir yanındaki 
bölgesel yollardaki kapasiteyi 
arttırabilmemizi sağlayacak 
bir etki yaratacak” dedi.

Boeing Commercial A-
irplanes başkanı ve CEO’su 
Kevin McAllister: “UPS 
747-8 yük uçağının pazara 
kazandırdığı güç ve verimli-
likten önemli ölçüde fayda-
landı. “UPS’in bu uçaktan 
operasyonlarında faydalan-
ma şekli bizi etkiledi ve filo-
larına yeni 767’ler ekledik-
lerini görmek bize heyecan 
veriyor” dedi.

ney sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bu güçlü müşteri talebini 
desteklemek için, ek havayolu 
kapasitesi için yatırım yapma-

UPS 14 Adet 747-8 Kargo Jeti ve 
4 Adet de 767 Uçak Sipariş Etti

yoruz. Uygulamaya aldığımız 
programdan önce yurtdışın-
dan ithal ettiğimiz bu hizmeti 
bundan böyle ülkemizin de-
ğerli akademisyenlerinden te-
min etmiş olacağız. Bu, hem 
ülkemiz, hem de bizler için 
büyük bir onur” dedi. 

İstanbul Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mahmut Ak 
ise İstanbul Üniversitesi’nin 

TÜRK Hava Yolları İnsan 
Kaynakları Başkanlığı koor-
dinasyonunda Ocak 2017’de 
başlatılan ve geçtiğimiz ay 
başarıyla tamamlanan proje 
ile birlikte daha önce Alman 
Havacılık ve Uzay Merkezi 
(DLR) ile yürütülen kokpit 
seçim süreçlerindeki tek-
nik olmayan yetkinliklerin 
değerlendirildiği mülakat-
lar, bu ay itibariyle İstanbul 
Üniversitesi bünyesindeki 
‘Havacılık Psikolojisi Araş-
tırmaları Enstitüsü’nde dü-
zenlenmeye başladı. 

Türk Hava Yolları Genel 
Yönetim Binası’nda bugün 

düzenlenen lansman törenin-
de süreci değerlendiren Türk 
Hava Yolları Genel Müdürü 
Bilal Ekşi, “Bayrağımızı dün-
yanın 121 ülkesinde gururla 
dalgalandırdığımız gibi ülke-
mizde her geçen gün daha da 
yoğunluk kazanan yerlileşme 
ve millileşme çalışmalarına 
bu vesileyle de katkı sağlıyor 
olmanın mutluluğunu yaşı-

çalışmalarımızın, ilerleyen za-
manlarda havacılık psikolojisi 
ve havacılıkta insan faktörleri 
alanında açılacak yüksek li-
sans ve doktora programları 
ve havacılık alanındaki bilim-
sel araştırmalarla da devam 
etmesini amaçlıyoruz.” şek-
linde görüş beyan etti. 

Enstitünün ‘Psikiyatri’, 
‘Psikoloji’, ‘Örgütsel Davra-
nış’ ve ‘İnsan Kaynakları’ gi-

bi konu başlıklarında uzman 
olan akademisyen ve psi-
kologların oluşturduğu de-
ğerlendirme kurulu üyeleri 
bir yıl boyunca; ‘Türk Hava 
Yolları’, ‘Havacılık Kavram-
ları ve Mevzuatı’, ‘Pilot Yet-
kinlikleri’ ve ‘Yetkinlik Bazlı 
Mülakat’ gibi konular üze-
rinde de uygulama ve göz-
lemleme imkânı buldukları 
eğitimler aldılar. 

bu çalışma ile bilimsel bilgi-
den toplumsal olarak fayda-
lanılmasını mümkün kıldı-
ğını vurgulayarak; “İstanbul 
Üniversitesi ve Türk Hava 
Yolları arasındaki iş birliği, 
ilerleyen zamanlarda kişilik 
envanteri uygulamaları, ideal 
profil çalışmaları gibi farklı 
düzlemlerde devam edecek. 
Önümüzdeki yıllar içinde, 
Üniversitemizin bilgi ve ye-
tenek testlerini içine alan bir 
laboratuvar için de, yine Türk 
Hava Yolları ile iş birliği için-
de olmayı hedefliyoruz. ‘İÜ 
Havacılık Psikolojisi Araştır-
maları Enstitüsü’ ile bu ortak 

Türkiye’nin İlk ‘Havacılık Psikolojisi 
Araştırmaları Enstitüsü’ Kuruldu

Türk Hava Yolları ile İstanbul Üniversitesi’nin 
ortak çalışmaları neticesinde Türkiye’nin ilk 
‘Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü’ 
kuruldu.

YENI nesil çevreci mo-
torlara sahip uçaklarla 
filosunu genişletmeye de-
vam eden Pegasus Hava 
Yolları’nın, 2018 yılında 
yeni teslim alacağı 7 adet 
A320neo tipi uçaktan il-
ki olan TC-NBP kuyruk 
tescilli uçak, İstanbul Sa-
biha Gökçen Uluslararası 
Havalimanı’na iniş yaptı.

Almanya’nın Hamburg 
şehrinden hareket ede-
rek dün akşam saatlerinde 
İstanbul’a ulaşan uçak, Pe-

gasus yetkilileri tarafından 
teslim alındı. Türkiye’nin 
en genç uçak filosuna sahip 
olan Pegasus’un 100 uçaklık 
Airbus siparişi kapsamın-
da teslim aldığı 16’ncı uçak 
olan “Eylül Masal”, filonun 
75’inci uçağı oldu.

Filoya katılan yeni uçakla 
ilgili açıklama yapan Pegasus 
Hava Yolları Genel Müdürü 
Mehmet T. Nane, “Pega-
sus Hava Yolları olarak, en 
önemli önceliklerimizden 
biri misafir deneyimini iyi-

leştirmek… Bunun için yer 
işletmeden operasyona, pa-
zarlamadan tekniğe tüm a-
lanlarda misafirlerimizin ha-
yatlarını kolaylaştıracak ve 
seyahat deneyimlerini iyileş-
tirecek çözümler üretiyoruz. 
Yine bu hedeften hareketle, 
filomuzun 75. uçağı olan 
A320neo tipi uçağımızı tes-
lim aldık. ‘Eylül Masal’ adını 
verdiğimiz yeni uçağımızla, 
misafirlerimize çok daha iyi 
bir seyahat deneyimi suna-
bileceğimiz için mutluyuz. 
Filomuzu adım adım büyüt-
meye ve gençleştirmeye de-
vam edeceğiz” dedi.

Şubat 2018 itibarıyla 5,7 
yaş ortalamasına sahip olan 
Pegasus filosunda 46 adedi 
Boeing B737-800, 1 adedi 
Boeing B737-400, 12 ade-
di Airbus A320ceo ve 16 
adedi Airbus A320neo ol-
mak üzere toplam 75 adet 
uçak bulunuyor.

Yeşil Havaalanı (Green Airport) projesi kapsamında THY İstanbul 
Atatürk ve Ankara Esenboğa Havalimanlarında, DHMİ Sinop 
Havalimanı’nda Çelebi Hava Servisi ise Erzincan Havalimanı’nda “Yeşil 
Kuruluş” sertifikası almaya hak kazandı.
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TAV Antalya Havalimanı’nın Yüzde 49’una Ortak Oldu
TÜRKIYE’NIN havacılık sektö-
ründeki küresel markası TAV Hava-
limanları, IC İçtaş şirketinin yüzde 
49’luk payının tamamını satın ala-
rak Antalya Havalimanı’nı portfö-
yüne eklemek üzere anlaştı.

TAV böylece tüm dünyada işlet-
tiği havalimanı sayısını 18’e, yıllık 
yolcu sayısını yaklaşık 141 milyona 
çıkartacak. Devlet Hava Meydan-
ları İşletmesi (DHMİ) ve Rekabet 
Kurumu’nun onaylarının ardından 
yürürlüğe girecek anlaşmayla TAV 
ve Fraport havalimanını eşit ortak 
olarak yönetecek ve yüzde 50 temet-
tü hakkına sahip olacak. Dış hat yol-
cusu bakımından Türkiye’nin ikinci 
en yoğun havalimanı olan Antalya, 
2017’de 26 milyondan fazla yolcuya 
hizmet verdi.
Şener: “ Antalya’nın potansiyelini 

güçlendirmek için çalışacağız”
TAV Havalimanları İcra Kurulu 

Başkanı Sani Şener, “TAV olarak 
havalimanlarına yatırım yapıyoruz 
ve havalimanı işletmeciliğinde faa-
liyet gösteriyoruz. Bu alanın dışın-
da hiçbir alana odaklanmıyoruz. 
Akdeniz’in en önemli turizm merkez-
leri arasında yer alan Antalya’da orta-
ğımız Fraport’la birlikte çalışmaktan 
mutluluk duyuyoruz. Ana üssümüz 
İstanbul Atatürk Havalimanı’nın ka-
panmasıyla doğacak boşluğu doldur-
mak üzere dört yıl önce stratejimizi 
değiştirmiş, portföyümüze yeni ha-
valimanları eklerken servis şirketleri-
mizi TAV dışında da büyümek üzere 
yönlendirmiştik.

Bugün ürün ve hizmetlerimiz 
19 ülkede 77 havalimanında yer 
alıyor. 2017 yılında 115 milyon 
yolcuya hizmet ettik. Şimdi 18 
milyondan fazla uluslararası yolcu-
ya hizmet veren, uluslararası yolcu 
trafiği açısından Türkiye’nin ikinci 
büyük havalimanı olan Antalya’yı 
portföyümüze ekliyoruz. Antalya 
anlaşmasıyla Türkiye’de yatırım yap-
mak konusundaki kararlılığımızı ve 
Türk havacılığının geleceğine olan 
inancımızı bir kez daha vurgulamış 
oluyoruz. Sahip olduğumuz bilgi 
birikimini kullanarak Antalya’nın 
potansiyelini güçlendirmek için ça-
lışacağız. Fırsatları değerlendirmeye 
ve havalimanı işletmeciliğinde bü-
yümeye devam edeceğiz” dedi.

Havalimanı işletmeciliğinde ö-
nemli bir işleme aracılık eden ÜN-

LÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut L. Ünlü ise “Türkiye’nin 
son dönemdeki önemli işlemlerin-
den birini başarıyla sonuçlandırmış 
bulunuyoruz. Bu işlem, bir taraf-
tan faaliyet gösterdiği sektörlerde 
önemli başarılara imza atan ve Tür-
kiye sınırlarını aşan projeleri hayata 
geçiren IC Holding’in mevcut varlı-
ğına değer katarken; diğer taraftan 
TAV Havalimanları Holding port-
föyüne Türkiye’nin 2. büyük havali-
manını katmak suretiyle havalimanı 

işletmeciliği alanındaki konumunu 
pekiştirmektedir” diye konuştu.

1960’da hizmete giren Antalya 
Havalimanı toplam alanı 178 bin 
metrekareye ulaşan iç ve dış hatlar 
terminalleri ve iki paralel pistiyle 
yılda 26 milyondan fazla yolcuya hiz-
met veriyor. Havalimanında 28 yolcu 
köprüsünün yanı sıra 94 uçaklık park 
pozisyonu ve 2 bin 110 araçlık oto-
park bulunuyor. Fraport, 1999’dan 
bu yana Antalya Havalimanı’nın iş-
letmesinde bulunuyor.
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mesiyle ihracat ve ithalat daha 
rahat yapılabilir duruma geldi. 
Bu bağlamda son 10 yıllık ra-
kamsal analizler, yapılan yatı-
rımların sektöre ve ekonomiye 

TURKON Line, Şubat 2018 
itibarıyla ikinci Türkiye-Ku-
zey Avrupa servisini devreye 
alıyor. Daha etkin ve yaygın 
bir hizmet amacıyla Turkon 
servis ağına dahil edilen yeni 
NWC2 servisi; İstanbul, İz-
mit, İzmir, Felixstowe, Ham-
burg, Antwerp  rotasyonuna 
sahip olacak. 

Turkon Line’ın haftalık 
olarak hizmet verecek yeni 
servisi,  M/V OOCL Kobe / 
eta Kumport 19.02.2018 se-
feri ile devreye girecek. 

Turkon Line’ın mevcut 
NWC1 servisine ek olarak 

HOPAPORT’UN önüne 
hedef olarak koyduğu Yeşil 
Liman olma yolunda uzun 
süredir devam eden çalışma-
larda sona gelindi. Gerek Li-
man sahasında yapılan uyum 

EKONOMININ önemli 
sektörlerinden liman işlet-
meciliğinde 2017 yılı rakam-
ları umut veriyor. Türkiye 
Liman İşletmecileri Derneği 
(TÜRKLİM) tarafından 
açıklanan rakamlara göre, li-
man işletmeciliği sektörünün 
en önemli gelir kapısı olan 
konteyner taşımacılığı, Tür-
kiye genelinde 10 milyon 
164 bin 433 TEU’ya ulaşa-
rak rekor kırdı. Son 10 yılda 

Avrupa limanlarından üç, 
dünya limanlarından iki kat 
fazla büyüyen Türk limanları, 
2017 yılında yüzde 14,8 artış 
gösteren konteyner elleçleme 
adediyle 2018 yılında büyü-
mesine devam edecek.

Türkiye’de özel sektörün ye-
ni liman inşa ve özelleştirmeler 
yolu ile liman işletmeciliğine 
yaptığı yatırımlar dış ticaretin 
önünü açtı. Limanlardaki ka-
pasite yetersizliğinin gideril-

“Türkiye Liman 
Işletmeciliği sektörü her yıl 
ortalama yüzde 10’luk bir 

büyüme gerçekleştirdi”
Limanlarda özellikle kon-

teyner elleçleme oranlarında-
ki artışın dünya ortalamala-
rının çok üzerinde olduğunu 
belirten Selçuk, sözlerine şöy-
le devam etti; “Türkiye Liman 
İşletmeciliği Sektörü 2006-
2017 yılları arasında her yıl 
ortalama yüzde 10’luk bir bü-
yüme gerçekleştirdi. Yükselen 
bu grafik, Türkiye’de elleç-
lenen konteyner miktarının 
her yedi senede bir ikiye kat-
landığı anlamına geliyor. Av-
rupa Birliği’nde 2006-2016 
yılları arasında limanlarda 
elleçlenen konteyner yüzde 
3,2 artarken, dünya limanla-

ğeri ise yeni Hamburg uğra-
ğı. Bu şekilde, Turkon servis 
portföyündeki Bremerhaven 
liman uğrağı ile birlikte Al-
manya pazarına daha yaygın 

Başvuru üzerine TSE den gelen 
2 katılımcı, Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakan-
lığından gelen 2 katılımcı ile 
Liman Danışman Firma tem-
silcileri ve Hopaport İSG Uz-
manı Emine Gümüşkaya’nın 
da katıldığı denetim toplantısı 
yapıldı.  Denetimde Entegre 
Yönetim Sistemleri (ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001) 
ve Yeşil Liman Sektörel Kriter-
ler Dokümanları kapsamında 
incelemeler yapılmış ve aynı 
anda saha gözetimi ve deneti-
mi de gerçekleştirildi. Denetim 
sürecinin tamamlanması ar-
dından Hopaport Yeşil Liman  

rında bu oran yüzde 5,6 oldu. 
Türkiye’deki limanlar, Avrupa 
Birliği ortalamasından üç kat, 
dünya ortalamasından ise iki 
kat daha fazla konteyner el-
leçleme artış oranına sahip”.

Bir yılda yüzde 14,8 
artış gösterdi

Son 10 yılda ortalama 
her yıl yüzde 10 büyüyen 
Türk limanları, 2017 yılında 
10.164.433 TEU konteyner 
elleçleme rakamına ulaşarak 
rekor kırdı. 2016 yıl sonu 
rakamlarına göre 2017’de 
yüzde 14,8 büyüme gösteren 
elleçlenen konteyner mikta-
rının yanı sıra, genel kargo 
elleçleme rakamları bir ön-
ceki yıla oranla yüzde 8, sıvı 
kimyasal elleçleme rakamları 
ise yüzde 7 büyüme gösterdi.

ve etkin bir ulaşım fırsatı ya-
ratılması amaçlanıyor. 

Diğer yandan, İzmir’de, 
mevcut servis ağında mevcut 
olan Aliağa limanına ek ola-
rak Alsancak seçeneğini de 
sunacak olan bu yeni servis ile 
Türkiye-K.Avrupa pazarın-
da faaliyet gösteren  ihracat 
ve ithalatçılarımıza, etkin ve 
bölgesel odaklı bir hizmet su-
nulması hedefleniyor.

20 yılı aşkın süredir Tür-
kiye-Akdeniz ve Türkiye-
ABD hatlarında konteyner 
taşıma hizmeti sunan Tur-
kon Line 2002 yılından 
beri Türkiye-Kuzey Avrupa 
pazarında da kalıcı ve aktif 
olarak yer alıyor, bu alan-
daki faaliyetleri gelişerek 
devam ediyor. 

(Green Port) Sertifikası almaya 
hak kazanacak.

Hopaport Genel Müdü-
rü Meriç Burçin Özer, “Yeşil 
Liman Sektörel Kriterleri’nin 
uluslararası deniz trafiğine 
açık limanlarımızda uygula-
narak yeknesaklık sağlanması 
hedefleniyor. Hopaport ola-
rak Yeşil-Eko liman başvuru 
şartları ve kriterleri dâhilinde, 
başvurumuzu gerçekleştirdik.  
Söz konusu sertifika, müşteri 
memnuniyeti, çevre mevzuatı 
ve iş sağlığı ve güvenliği mev-
zuatındaki tüm prosedürleri 
ve gereklilikleri yerine getiril-
diğini belirtir” dedi.

katkısını öne çıkardı.
Türkiye’deki limancılık 

sektörünün günden güne ge-
liştiğini ve ekonomiye ciddi 
katkı sağladığını aktaran Tür-
kiye Liman İşletmecileri Der-
neği Yönetim Kurulu Başkanı 
M. Kenan Selçuk; “Dış ticare-
timizin yüzde 89’u deniz yolu 
ile yapılıyor. Bu bağlamda li-
man işletmeciliği sektörünün 
ülkemiz için önemi artarak 
devam ediyor. Yaklaşık 20 bin 
kişinin istihdam edildiği sek-
tör 7 sene gibi kısa bir sürede 
yüzde 100’lük bir büyüme ba-
şarısı elde etti. Türkiye’nin it-
halat ve ihracat rakamlarının 
artmasının yanı sıra bölgede-
ki ekonomik canlılık yabancı 
sermayenin dikkatini çekerek 
Türk limanlarına yapılan yatı-
rımları artırıyor” dedi.

devreye alınacak bu servis ile 
birlikte Antwerp ve Felixs-
towe limanları için haftada 
iki sefer başlatılıyor. Servisin 
getirdiği yeniliklerden bir di-

çalışmaları ve gerekse Liman 
çalışanlarına uzun süredir ve-
rilen eğitimlerde sona gelindi.

Ulaştırma, Haberleşme ve 
Denizcilik Bakanlığı, Deniz 
Ticareti Genel Müdürlüğü 
(DTGM) ve Türk Standart-
ları Enstitüsü (TSE) arasında 
16.12.2014 tarihinde imza-
lanan protokol çerçevesinde 
“Yeşil Liman/Eko Liman” 
projesine başlanmış ve 2017 
yılında 11 Liman Yeşil Liman/
Eko Liman sertifikalarını aldı.

Yeşil Liman (Green Port) 
sertifikasını alabilmek için Ho-
paport Türk Standartları Ensti-
tüsüne başvurusunu yapmıştı. 

Konteyner Taşımacılığında 10 Milyon Sınırı Aşıldı

Marport’ta 
Kuzey Terminali 
Hizmete Açıldı

Turkon Line’ın Türkiye-Kuzey 
Avrupa Servisi Başlıyor 

Hopaport Yeşil Liman Olmaya Hazırlanıyor

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği 
(TÜRKLİM) tarafından açıklanan rakamlara 
göre, liman işletmeciliği sektörünün en önemli 
gelir kapısı olan konteyner taşımacılığı, 
Türkiye genelinde 10 milyon 164 bin 433 
TEU’ya ulaşarak rekor kırdı.

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

LİMANLARIN YÜK KAPASİTESİ

Yıllar

70/9,9 = 7.1 yılda bir 2 katı büyüme gerçekleşir

Türkiye
Toplamı

EU
Konteyner
(000) TEU)

Dünya Liman 
Konteyner
(000) TEU)Değişim Değişim Değişim

3.822.675
4.698.928
5.228.154

4.520.786
5.866.353
6.638.649
7.313.785

7.962.948
8.414.464
8.207.810
8.853.058

10.164.433

22,9%
11,3 %

-13,5 %
29,8 %
13,2 %
10,2 %
8,9 %
5,7 %

-2,5 %
7,9 %

14,8 %
9,9 %

12,08%
-1,51 %

-14,83 %
11,30 %
6,99 %
2,57 %
1,54 %
6,75 %

-0,60 %
8,88 %

3,32 %

74.225
83.195
81.942
69.790
77.679
83.107
85.244
86.560
92.402
91.843

100.000

416.752
489.818
516.152
472.175
551.024
586.974
613.938

640.013
676.697
687.711

701.420

17,53%
5,38%

-8,52%
16,70%
6,52%
4,59%
4,25%
5,73%
1,63%
1,99%

5,58 %Ortalama Büyüme

MARPORT’UN “Kuzey 
Terminali” olarak adlandı-
rılan yeni konteyner depo-
lama sahası hizmete açıldı.

Müşterilerinin ihtiyaç 
ve taleplerine en uygun ve 
hızlı çözümler bulmak üze-
re yatırımlarına hız kesme-
den devam eden Marport, 
“Kuzey Terminali” olarak 
adlandırılan yeni kontey-
ner depolama sahasını hiz-
mete açtı. 

Türkiye’de birçok ilke 
imza atan Marport’un, 55 
bin metrekarelik yeni kon-
teyner depolama sahası olan 
Kuzey Teminali’nde, bir tü-
nel bağlantısı ile limana en-
tegre edilen saha, gümrüklü 
alana dönüştürüldü. Bu sa-
yede yıllık ek 300 bin TEU 
elleçleme kapasitesi sağla-
yan Kuzey Terminali’nde 

artık yalnızca boş kontey-
nerler değil, dolu kontey-
nerler de istiflenebiliyor.

Yeşil liman
Çevre ve sürdürülebi-

lirlik konularında dünya 
standartlarını takip ederek 
gerekli entegrasyonu ya-
pan Marport, yeşil liman 
çalışmaları doğrultusunda 
çok önemli projelere imza 
attı. Bu kapsamda Kuzey 
Terminali’nde hizmet veren 
5 adet elektrikli RTG vinç 
sayesinde de zamanın yanı 
sıra yakıt tasarrufu da sağ-
lanıyor, karbondioksit gazı 
salımının da önüne geçilmiş 
oluyor. 

530 bin metrekare saha 
alanına ve 2.3 milyon TEU 
yıllık kapasitesiye sahip 
olan Marport, 2017 yılında 
1.649 gemiye hizmet verdi.

Hopaport Genel Müdürü
Meriç Burçin Özer

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Aliağa Daha Fazla İhracat İçin ‘Lojistik Köy’ İstiyor
SON yıllarda yapılan liman yatırım-
larıyla lojistikte atağa kalkan; ihra-
catçı ve ithalatçıların zaman, maliyet 
ve derinlik avantajı ile tercih ettikle-
ri Aliağa limanları deniz ticaretinde 
büyük yükselişini sürdürüyor.

Aliağa limanlarında yeni he-
def, liman yatırımlarının getirdiği 
olumlu etkiyle birlikte kıtalararası 
konteyner aktarma limanı olmak ve 
bölgede elleçlenen yükten daha faz-
la katma değer sağlamak için bir lo-
jistik merkez kurulmasını sağlamak.

Aliağa limanlarının genel yük el-
leçleme kapasitesi ve gemi trafiğinin 
yanı sıra konteyner taşımacılığında 
da zirveye doğru ilerlediğini ifade 
eden Aliağa Ticaret Odası Başkanı 
Adnan Saka, “2009 yılında kontey-
ner limanları devreye girdiğinde 
Aliağa’da konteyner taşımacılığı ol-
maz denirken bugün 8 yılın sonun-
da konteyner elleçlemesinde pek 
çok büyük limanı geride bırakarak 
794 bin TEU rakamına ulaştık. Ya-
kın zamanda bu rakamın 1 milyon 
TEU’ya ulaşacağını da ön görüyo-
ruz. 10 yıl önce 2 bin 500’lerde olan 
gelen gemi sayısı bugün 5 bin 202’ye 
ulaşarak Türkiye’nin en çok gemi 
trafiği olan ikinci limanı oldu. Top-
lam yük elleçlemesinde de 35 milyon 
tondan bugün 55 milyon tona ulaş-
tık. Kısa sürede ulaşılan bu rakamlar 
muazzam bir gelişmeyi ortaya koyu-
yor. Rüzgâr enerjisi fabrikalarının ü-
rettiği kule ile pervaneler ve organize 
sanayi bölgesinde üretilen trafoların 
sevkiyatı da Aliağa limanlarından 
gerçekleşiyor. İleriye dönük olarak 
farklı ürünlerle lojistik hareketler 
daha da artacak. Tüm bu rakamlar 
Aliağa limanlarının Türkiye’nin en 
önemli birkaç liman bölgesinden bi-
risi olduğunu gösteriyor” dedi

“Aliağa, kurulacak lojistik 
merkezle küresel ulaşım 

koridorlarına bağlanmalı”
Aliağa’nın sanayi üretimi, enerji 

yatırımları ile büyük bir potansiye-
li bünyesinde barındırdığını ve bu 
noktada bölgedeki lojistik altyapı 
ve lojistik merkez yatırımlarının 
hayata geçirilmesinin büyük önem 
taşıdığını belirten Saka, Geleceğin 
dünyasında rekabeti, üretim ma-
liyetlerinden çok taşımacılık ma-
liyetleri şekillendirecek. Firmalar 
üretimlerini küresel pazarlara en az 
maliyetli ve en hızlı şekilde ulaştır-
manın yollarını arıyor. Yani bütün a-
maç minimum masrafla maksimum 
verim elde etmek. Yatırımcılar, eks-
tra lojistik maliyetleri olmayan Ali-
ağa limanlarının stratejik öneminin 
farkındalar. Aliağa, tek başına 20 
milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi 
ile Ege Bölgesinin ihracat ve ithalat 
merkezi konumunda.  Aliağa üretim 
gücü olmasının yanı sıra önemli bir 
aktarma merkezi olma potansiyeline 
sahip; bu sebeple Aliağa’nın jeo-
stratejik konumunu tüm paydaşlar 
için avantaja dönüştürmeliyiz. Ön-
celiğimiz Aliağa’daki limanlarımızı 

ilçede kurulacak lojistik merkezle 
önce birbirine ve daha sonra sanayi 
bölgeleri ile küresel ulaşım koridor-
larına bağlayacak yatırımları bir an 
önce tamamlamak olmalıdır” dedi.

Kara, deniz, demiryolu ulaşım 
ağlarının odağında yer alan Aliağa, 
Manisa, Denizli başta olmak üzere, 
Batı Anadolu’nun dünya ticaretine 
açıldığı bir nokta haline geldiğini 
kaydeden Başkan Saka, “Menemen 
- Aliağa - Çandarlı otoyolunun hızla 

devam etmesi, limanların ve çevre-
sindeki işletmelerin demiryolu bağ-
lantısı projesi ile de Anadolu yük 
taşımacılığının Aliağa’ya bağlanacak 
olması ve demiryolu ağının Aliağa’dan 
Bergama’ya uzatılması projesi bölgeyi 
oldukça değerli kılıyor. Aynı zamanda 
İzmir-Çanakkale ve İzmir-İstanbul 
Otoyolları’nın tamamlanması ile Ali-
ağa ve bölgemiz hem lojistik merkez 
hem yatırımlar konusunda cazibe 
merkezi haline gelecek” diye konuştu.
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ULAŞTIRMA, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, Gürcistan, Başbakan 
Yardımcısı Ekonomik ve Sür-
dürülebilir Kalkınma Bakanı 
Dimitri Kumsişvili ile Bakan-
lık Toplantı Salonu’nda basın 
toplantısı düzenledi.

Türkiye Gürcistan ikili 
ilişkilerinin tarihten gelen 
bağlarla önemli boyutlara 
eriştiğine işaret eden Arslan, 
Gürcistan’ın, Türkiye’nin Kaf-
kasya’daki stratejik ortakların-
dan biri olduğunu söyledi.

ÇIN’DEN Avrupa’ya ke-
sintisiz demiryolu ulaşımı-
nı sağlayacak ve tarihi İpek 
Yolu’nu canlandıracak Bakü-
Tiflis-Kars (BTK) Demiryo-
lu Projesi’nin ana hattı olan 
Trans-Hazar Koridoru’nda 
Türkiye de söz sahibi ülke-
ler arasına girdi. BTK’nın 
da içerisinde yer alacağı ana 
güzergâh olan Çin, Kazakis-
tan, Hazar Denizi su alanı, 
Azerbaycan, Gürcistan’dan 
geçen ve devamında Avru-
pa ülkelerine kadar ulaşan 
800 milyar dolarlık ticaret 
hacmine sahip Trans-Hazar 
Koridoru’nda Türkiye de ana 
oyuncu hale geldi.

TCDD Taşımacılık A.Ş. 

Gürcistan ile ticaret hac-
minin 2016’da 1,5 milyar 
dolar düzeyinde olduğunu 
belirten Arslan, bu hacmin 
daha da artacağına inandığını 
dile getirdi.

Arslan, Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu hattının iki ül-
ke arasındaki ekonomik iş 
birliğine büyük katkı sağla-
yacağının altını çizerek, “Ül-
kelerimiz arasındaki güçlü 
bağları bu denli bir projeyle 
taçlandırmak iki ülke içinde 
gurur verici. Bu projeyle Asya 

Genel Müdürü Veysi Kurt 
ile Trans-Hazar Uluslararası 
Taşıma Birliği Genel Sek-
reteri Baurzhan Kulushev 
arasında protokol imzalandı. 
Kurt, Türkiye için çok önemli 
olan Trans-Hazar Uluslara-
rası Taşıma Güzergahı’nın, 
Çin’den Kazakistan, Azer-
baycan, Gürcistan, Türkiye 
ve Avrupa’ya uzandığını ifade 
ederek, koridorda yapılacak 
taşımanın 4.5 milyar insa-
nı ilgilendirdiğini bildirdi. 

ile Avrupa arasında kesintisiz 
bir ulaşım koridoru oluştur-
muş olduk. Çin’den başlayıp 
Avrupa’ya kadar uzanan ti-
caretin Bakü-Tiflis-Kars de-
miryolu hattı üzerinden ger-
çekleştirilmesi bizim önemli 
hedeflerimizden biri” ifadesi-
ni kullandı.

Bütün ülkelerin terörden 
etkilendiğini anlatan Arslan, 
terörün tamamen ortadan 
kaldırılması konusunda Gür-
cistan ile çok önemli iş birliği 
yaptıklarını kaydetti.

Azerbaycan Demiryolları 
Başkanı Cavid Gurbanov da 
TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin 
konsorsiyum daimi üyeliği-
nin önemli bir konu olduğu-
nu dile getirerek, hedefleri-
nin bu koridorda 4 milyon 
ton yük taşınması olduğunu 
söyledi. Trans-Hazar Ulusla-
rarası Taşıma Güzergahı’na 
15 bin konteyner taşımacılı-
ğını da eklemeyi planladık-
larını anlatan Gurbanov, 1 
Nisan’dan itibaren düzenli fe-

BTK hattının entegre edil-
mesi çalışmalarına büyük 
destek verirken, koridorun 
Türkiye’den geçen 2 bin 
200 kilometrelik demir-
yolu aksının iyileştirilmesi 
için projeleri hayata geçiriyor. 
Marmaray’ın tamamen devre-
ye girmesiyle Pekin ile Londra 
arasında kesintisiz demiryolu 

Kumsişvili de iki ülke ara-
sında çok önemli iş birlikleri 
olduğunu belirterek, Bakü-
Tiflis-Kars Demiryolu’nun 
Gürcistan için çok önemli 
olduğunu söyledi.

Türkiye’ye, Gürcistan’nın 
toprak bütünlüğünü des-
teklediği için teşekkür eden 
Kumsişvili, “Bizim terörizme 
karşı beraber mücadele etme-
miz gerekiyor. İhtiyaç oldu-
ğunda Gürcistan her zaman 
Türkiye’nin yanında olacak-
tır” dedi.

eder (besleyici sefer) ulaşımı-
nın Aktau ve Bakü limanları 
arasında yapılacağını kaydet-
ti. Kazakistan Demiryolları 
Ulusal Şirketi A.Ş. Başkanı 
Kanat Alpysbaev de Trans-
Hazar Uluslararası Taşıma 
Güzergahı’nda geçen yıl 750 
bin ton yük taşınması hedef-
lenirken, 1 milyon 900 bin 
ton yük taşındığını bildirdi.

Marmaray kritik önemde
Türkiye, Trans-Hazar Ulus- 

lararası Taşıma Güzergahı ile 

ulaşımı mümkün olacak.
Ana projesi devam eden 

ancak önemli sac ayakların-
dan biri olan BTK, açılışı ile 
birlikte ülkeler arasında gönül 
köprüsü vazifesi de görmeye 
başladı. Halihazırda, Çin’den 
AB’ye yük taşıma süresi 45-
62 gün sürüyor. BTK ise süre-
yi 12-15 güne indirecek. 

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattında Hedef Çin

800 Milyar Dolarlık Hatta İmzalar Atıldı

TCDD Taşımacılık 
Trans Hazar Koridoru 
Birliği’nin Daimi Üyesi Oldu

Türkiye’nin 800 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunan, BTK’nın da 
içinde yer alacağı Trans-Hazar Koridoru’nda söz sahibi ülke haline 
geleceği protokole imzalar atıldı. Güzergâhta bu yıl 4 milyon ton 
yükün taşınması hedefleniyor.

TCDD Taşımacılık 
AŞ, Trans-Hazar 
Uluslararası Taşıma 
Güzergahı Uluslararası 
Birliğinin (TITR) daimi 
üyesi oldu.

TRANS-HAZAR Kori-
doru”nun,  etkin ve verimli 
olarak kullanmak amacıy-
la Şubat 2017’de kurulan 
“Trans-Hazar Uluslararası 
Taşıma Güzergâhı Uluslara-
rası Birliği’nin Ankara’da ilk 
defa gerçekleştirdiği toplan-
tının ikinci gününde TCDD 
Taşımacılık AŞ’nin “Trans-
Hazar Uluslararası Taşıma 
Güzergâhı Uluslararası Bir-
liğinin daimi üyeliği Genel 
Kurulunda görüşülerek ka-
bul edildi, ardından imza tö-

reni yapıldı.
TCDD Taşımacılık AŞ 

Genel Müdürü Veysi Kurt, 
Ankara’da ilk defa toplanan 
Birliğin iki gün süren toplan-
tısının birinci gününde Ça-
lışma Gruplarının gündem 

maddeleri üzerinde görüştü-
ğünü, ikinci gününde ise bu 
maddelerin Genel Kurulun-
da karara bağlandığını, bu 
çerçevede en önemli gündem 
maddesinin Şirketin Birliğin 
daimi üyeliğe kabulünün ol-
duğunu söyledi.

Daimi üyeliği için destek 
olan tüm ülkelere, Birliğin 
üye ve Başkanlarına ayrı ayrı 
teşekkür eden Kurt şunları 
söyledi:  “Çin’den Kazakis-
tan, Azerbaycan, Gürcistan, 
Türkiye ve Avrupa’ya uzanan 

koridor 4.5 milyar insanı ilgi-
lendirmektedir. Birliğin dai-
mi üyesi olarak Şirketimiz bu 
hinterlanttaki taşımalarda ve 
lojistikte daha etkin olacak-
tır. Dünyaya, bölgeye ve tüm 
ülkelere hayırlı uğurlu olma-
sını dilerim.”
Alpysbayev: “Bu koridorda 

geçen yıl beklenenin üstünde 
taşıma gerçekleştirdik”
TCDD Taşımacılık AŞ’nin 

Birliğe çok önemli katkı 
sağlayacağına vurgu yapan 
TITR Yönetim Kurulu ve 
Kazakistan Demiryolları 
Ulusal Şirketi AŞ Başkanı 
Kanat Alpysbayev de; “ Bakü-
Tiflis-Kars demiryolu hattı-
nın devreye girmesi,  Trans 
Hazar Koridoruna da ivme 
kazandırdı. Koridorda geçen 
yıl hedeflenenin çok üzerin-
de 1 milyon 900 bin ton yük 
taşındı” dedi. 

TITR Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili ve Azerbaycan 
Demiryolları AŞ Başkanı 
Cavid Gurbanov da TCDD 
Taşımacılık AŞ’nin daimi 
üyeliğinin önemine değindi.

Gurbanov: “2018”de 
4.5 milyon ton 

yük hedefimiz var”
Söz konusu koridorda 4.5 

milyon ton yük ve 15 bin 

konteyner taşıması hedefle-
diklerini aktaran Gurbanov, 
bunu engelleyecek veya ris-
ke sokacak hiçbir hususun 
olmadığına dikkati çekti. 
Gurbanov, 1 Nisan’dan itiba-
ren düzenli feeder (besleyici 
sefer) ulaşımının Aktau ve 
Bakü limanları arasında yapı-
lacağını kaydetti.

Gurbanov, iki gün süren 
toplantı kapsamında Türk 
işadamları ile yaptıkları gö-
rüşmelerde ticaretin, söz 
konusu koridor kapsamına 
dahil edilmesi konusunda 
görüş alışverişinde bulunul-
duğunu, TCDD Taşımacılık 
AŞ’nin daimi üyeliği ile bu 
yılın kırılma noktası olacağı-
nı söyledi.

Toplantıda ayrıca Birliğin 
gittikçe genişlediği, Ukrayna 
ve Gürcistan’dan yeni üyele-
rin başvuruda bulunduğunun 
altı çizilirken, AB ile Avrupa- 
Kafkasya-Asya Ulaştırma 
Koridoru (TRACECA)  ile 
de işbirliğinin önemine vur-
gu yapıldı.

Konuşmaların ardından 
TCDD Taşımacılık AŞ’yi 
Trans-Hazar Uluslararası Ta-
şıma Güzergahı Uluslararası 
Birliği’nin daimi üyesi yapan 
protokol Genel Müdür Kurt 

ile Birliğin Genel Sekreteri 
Baurzhan Kulushev tarafın-
dan imzalandı.

Trans-Hazar Uluslararası 
Taşıma Güzergahı, Güney-
doğu Asya ve Çin’den başla-
yarak Kazakistan, Hazar De-
nizi, Azerbaycan, Gürcistan 
ve ardından Türkiye, Ukray-
na ve diğer Avrupa ülkeleri ile 
yapılacak taşımalarda en kısa, 
en hızlı, iklim bakımından en 
elverişli rota olarak ön plana 
geçmektedir.

Trans-Hazar Koridoru ve 
Bakü-Kars-Tiflis demiryolu 
hattını da içine alan “Orta 
Koridor” ile Çin’den yola 
çıkan bir yükün Kazakistan, 
Azerbaycan, Gürcistan ve 
Türkiye üzerinden Avrupa’ya 
taşıma süresi 45 günden 15 
güne düşecek.

TCDD Taşımacı-
lık A.Ş.’nin Trans Hazar 
Koridoru’na daimi üye ol-
masıyla birlikte 60’dan fazla 
ülkeyi, 4.5 milyar nüfusu 
kapsayan çok geniş bir coğ-
rafyada taşımacılık ve lojis-
tik alanında işbirliği alanları 
daha da artarken, yüklerin 
Trans-Hazar Koridoru ve 
BTK ile Türkiye üzerinden 
taşınması yönünde ilave yük 
imkânı doğacak.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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TCDD Taşımacılık İlk Yılında 
28.5 Milyon Ton Yük Taşıdı
DEMIRYOLU sektörünü değer-
lendirme toplantısı, Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Müsteşarı Suat Hayri Aka’nın baş-
kanlığında Ankara’da yapıldı.

Toplantının açılışını yapan 
UDHB Müsteşarı Suat Hayri Aka, 
Bakanlığın tüm sektörlerinde bir 
araya gelerek çalışmaların değerlen-
dirildiğini, bu kapsamda demiryol-
larının 2017, 2018 ve 2019 yılının 
değerlendirileceğini, 2017 yılında 
demiryolu sektöründe serbestleşme 
ile birlikte yeni bir döneme adım 
atıldığını, TCDD Taşımacılık 
AŞ’nin demiryolu tren işletmecisi 
olarak sektörde yerini aldığını, bu 
yapının sağlıklı bir şekilde işlevini 
yerine getirebilmesi için herkese 
büyük görev ve sorumluluk düştü-
ğünü belirtti.

TCDD Taşımacılık AŞ’nin 2017 
yılı faaliyetleri ve 2018 hedefleri 
hakkında bilgi veren Genel Mü-
dür Veysi Kurt, 2017 yılında yolcu 
ve yük taşımacılığında, gelir gider 
durumunda olumlu rakamların 
yakalandığına ve bunun tesadüf ol-
madığına dikkat çekerek, “2017 yılı 
Şirketimizin bu sektörde ilk yılıydı. 
Buna rağmen, 28,5 milyon ton yük 
taşıyarak, yük taşıma miktarını bir 
önceki yıla göre artırdık.” dedi.

Otomobil taşımacılığı
Sürekli ve yüksek potansiyel-

li taşımalarda esnek tarife uygu-
ladıklarını söyleyen Kurt, yurt 
içinde de otomobil taşımacılığına 
başladıklarını, Almanya’dan Om-
san tarafından kiralanan vagon-
larla taşıma yapıldığını, Şirketin 
TÜLOMSAŞ’ta üretilen vagon-
ların tamamlanması ile bu trenin 
TCDD Taşımacılık vagonları ile 
işletileceğini belirtti.

Milli yük vagonları
Kurt ayrıca, 2017 yılında teslim 

alınan 55 adet milli vagonların ta-
mamının 12 Ocak 2018 tarihinden 
itibaren İstanbul-Avrupa yönündeki 
blok trenlerde çalıştırılmaya baş-
landığını,  TCDD Taşımacılık AŞ, 
TÜLOMSAŞ, ASELSAN işbirliği 
ile ilk milli hibrit manevra lokomo-
tifinin ise 2018 yılında üretiminin 
planlandığını açıkladı.

5 milyon yolcu
2017 yılının yolcu taşımacılığın-

daki rakamlarını da aktaran Kurt, 
Marmaray’da 63.1 milyon, yüksek 
hızlı trenlerde 7.1 milyon, konvan-
siyonel trenlerde 15.2 milyon olmak 
üzere toplamda 85.4 milyon yolcuya 
hizmet verildiğini belirtti.

22 Ocak 2018 itibariyle 
YHT’lerde bugüne kadar taşınan 
yolcu sayısının 37.2 milyon olduğu-
na dikkat çeken Kurt, yolcu mem-
nuniyetinin de giderek arttığını, 
yüzde 97.4’e ulaştığını söyledi.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu 
hattında yeni nesil milli yük va-
gonlarının hizmet verdiğini, tren-

lerin planlanan sürelerden daha 
önce ulaştığını ve bu hatta talebin 
her geçen gün arttığına dikkat çe-
ken Kurt, BTK demiryolu hattın-

daki taşımaları artırmak amacıyla 
Avrupa ve Asya’dan demiryolu 
idareleri ve firmaları ile görüşül-
düğünü belirtti.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt, şirketin 
ilk yılında bir önceki yıla göre yük taşıma miktarını 
artırdıklarını ifade ederek 2017 yılında 28 buçuk 
milyon ton yük taşıdıklarını belirtti.



TİCARİ ARAÇLAR

François Savoye konu ile ilgili 
olarak, “Electric Maxity ile 
elde ettiğimiz ticari tecrübe, 
elektrikli araçların satılması, 
bakımı ve onarımı konusunda 
hızlanmamızı sağladı. Günü-
müzde elektrikli araçlar, 2010 
yılında olmadığı kadar reka-
betçi bir çözüm” diye belirtti. 

Normandiya’daki Rena-
ult Trucks’ın Blainville-sur-
Orne tesisine tüm elektrikli 
kamyonlar için özel bir mon-
taj hattı kuruluyor.

araç ihracatı gerçekleştirdi-
ğine değinen Görgüç, yüksek 
teknolojiye sahip Cobra II 
zırhlı aracın 2017’de Ka-
ra Kuvvetleri Komutanlığı 
bünyesinde sınır gözetleme 
görevi için tercih edildiğini ve 
Cobra II’lerin Birleşmiş Mil-
letler görevlerinde rol almaya 
başladıklarını kaydetti.
“Otokar otobüs pazarında

yüzde 28 pazar payı ile 
liderliğini sürdürdü”

Görgüç şunları söyledi; 
“Türkiye, savunma sana-
yinde attığı cesur adımlarla 
son 10 yılda önemli bir dö-
nüşüm yaşadı. Dünya dev-
leriyle mücadele edecek alt 
yapıya, teknolojiye kavuştu. 
Yaşanan dönüşümden bu-
güne dışa bağımlılığı azalta-
cak birçok milli proje hayat 
buldu. Türkiye’nin tek milli 
kara araçları üreticisi olarak 
2008 yılında Türkiye’nin 
ana muharebe tankını milli 
imkan ve kabiliyetlerle tasar-
lamakla görevlendirildik. Bu 
süreçte sahip olduğumuz tüm 
know-how’ı kullandık; tek-
nolojimizi Altay’a uyarladık; 
Altay’ı başarıyla tasarladık ve 
geliştirdik. Pek çok deneyim 
kazandık, kabiliyetlerimizi 
güçlendirdik. Altay, ülkemiz 

yılda toplamda 483 milyon 
TL Ar-Ge harcaması ger-
çekleştirdi. Otokar, tasar-
ladığı ürün ve alt sistemler 
için son 10 yılda toplam 269 
adet patent, faydalı model ve 
endüstriyel tasarım başvuru-
sunda bulundu.

Otokar 400 adetlik
rekor otobüs ihracatına 

imza atıyor
Otokar, kendi tasarladığı 

otobüslerle yurt dışında da 
beğeni toplamaya devam edi-
yor. Avrupa başta olmak üzere 
45’ten fazla ülkeye otobüs ih-
racatı gerçekleştiren Otokar, 
Bükreş Belediyesi’nin 98.3 
milyon değerindeki 400 adet 
otobüs alımına ilişkin toplu 
taşıma ihalesini kazandı. 

Otokar’ın toplu taşıma ala-
nındaki 55 yıllık deneyimine 
ve uzmanlığına dikkat çeken 
Otokar Genel Müdürü Ser-
dar Görgüç şunları söyledi: 
“Türk mühendislerince tasar-
lanan ve Türk işçileri tarafın-
dan üretilen otobüslerimizin 
Avrupa’da yüksek adetli bir 
ihalede tercih edilmesi bizim 
için büyük bir gurur. Bu sipa-
riş ile yine kendimize ait olan 
tek kalemde imzalanan en 
büyük otobüs ihracatı reko-
runu kırdık.”

ŞEHIR içi ve kentsel alanlar-
da kullanılmak üzere tasar-
lanan elektrikli kamyonlar, 
Normandiya, Fransa’daki 
Blainville-sur-Orne’deki Re-
nault Trucks fabrikasında 
üretilecek. Elektrikli araç tek-
nolojisi, Renault Trucks’ın 
sürdürülebilir şehir içi ulaşım 
stratejisinin temel taşı. Sıfır 
emisyonlu bu araçlar, hava ka-
litesini iyileştirmeye, iklim de-
ğişiminin azaltılmasına ve ses-
siz çalışma prensibi ile gürültü 
kirliliğinin ortadan kalmasına 
destek oluyor. Çok yakın za-
manda elektrikli kamyonla-
rın, şehir merkezinde ulaşım 
ve dağıtım alanında vazgeçil-
mez olması bekleniyor. 

2009 yılından bu yana 
elektrikli araç alanında araş-
tırma ve geliştirme çalışma-
larına büyük bir yatırım 
yapan Renault Trucks, müş-
terileriyle ortak çalışmaları 
kapsamında geniş saha test-
lerine odaklanıyor. Renault 
Trucks’ın Guerlian, Carrefo-
ur için Stef Lojistik, Nestle ve 
Delanchy Lojistik Grubu gi-
bi dünyaca ünlü lojistik pro-
jelerinde tam elektrikli 12-16 

TÜRKIYE’NIN öncü oto-
motiv ve savunma sanayii 
şirketi Otokar, 2017 yılı fi-
nansal sonuçlarını paylaştı. 
Fikri mülkiyet hakları ken-
dine ait ürünleriyle 5 kıtada 
60’tan fazla ülkede faaliyet 
gösteren Otokar, kendi reko-
runu yeniledi. 2017 yılında 
cirosunu yüzde 9 artışla 1,79 
milyar TL’ye çıkaran şirketin 
net dönem karı 99,4 milyon 
liraya ulaştı. Otokar’ın 2017 
yılındaki ihracatı ise 149 mil-
yon dolar olarak gerçekleşti.

Otokar Genel Müdürü 
Serdar Görgüç, “Faaliyet gös-
terdiğimiz pazarlarda yaşanan 
daralmalara rağmen 2017’de 
başarılı bir performans sergi-
leyerek sürdürülebilir büyü-
memizi koruduk. Kullanıcıla-
rımızı odak noktamıza alarak 
ihtiyaç ve beklentilere uygun 

topraklarında, milli bir tank 
olarak doğdu. Türkiye’nin 
kaynakları ile geliştirilen 
Altay, yine Türkiye’de yine 
milli imkanlarla seri olarak 
üretilebilir. Otokar olarak 
tasarım ve prototipleme dö-
neminde elde ettiğimiz gü-

cümüzü, deneyimimizi seri 
üretim safhasına da taşımak 
en büyük arzumuz. Seri üre-
tim için hazırladığımız tek-
lifimizi Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı’na maliyet etkin, 
gerçekçi ve en az risk içerecek 
şekilde sunduk. Türk Silah-
lı Kuvvetleri’nin acil ihtiyaç 
planına zamanında cevap ver-
meyi hedefledik. Devletimi-
zin kararını bekliyoruz.”

Son 3 yıldır daralan otobüs 
pazarında 2017 yılında top-
lam bin 488 adet otobüs satışı 

tonluk çeşitli araçlarıyla ger-
çekleştirdiği testler, elektrikli 
kamyonların kullanım koşul-
ları, batarya, şarj olanakları 
ve özel bakım gereklilikleri 
hakkında çok önemli bir alt 
yapı sağladı. 

Bu test araçlarına ek olarak 
Renault Trucks, 2010’dan 
beri 4.5 tonluk elektrikli 
kamyonu Electric Maxity’i 
de müşterilerine sunuyor. Re-
nault Trucks Enerji Verimli-
liği Stratejisi’nden Sorumlu 

ürettiğimiz ürünler, Ar-Ge 
ve mühendislik kabiliyetimiz, 
deneyimli ve yetkin insan 
kaynağımız, güçlü satış ağı-
mız 2017 yılında bizi başarılı 
finansal sonuçlarımıza taşıdı. 
2017 yılında 3 bin 62 adet 
araç üreten Otokar, Türk 
savunma sanayisinde en bü-
yük özel sermayeli kuruluşu 
konumunun yanı sıra faaliyet 
gösterdiği otobüs segmentleri 
toplamında liderliğini koru-
du” dedi.

Serdar Görgüç, Türkiye’de 
teknoloji konusunda yet-
kinliğin artırılması hedefiy-
le millileşme ve yerlileşme 
akımının etkisini artırdığını 
belirtti. Otokar’ın savunma 
sanayii alanında Türk Silah-
lı Kuvvetleri’nin öncü kara 
araçları tedarikçisi olduğuna 
ve 30’dan fazla ülkeye askeri 

gerçekleştiren Otokar’ın 25 
kişi ve üzeri yolcu taşıyan oto-
büs pazarında yüzde 28 pazar 
payı ile liderliğini sürdürdü-
ğünü belirten Görgüç; faaliyet 
gösterilen alanlarda satılan 
her 3 araçtan 1’inin Otokar 
markalı olduğunu söyledi. 
Serdar Görgüç, otobüs paza-
rında en çok ürün satışının 
yapıldığı küçük ve orta boy 
otobüs segmentinde ise her 5 
otobüsten 2’sinin Otokar im-
zasını taşıdığını kaydetti.

Serdar Görgüç, “2017’de 
en çok otobüs satışı yaptı-
ğımız ihracat pazarları olan 
Fransa, İtalya ve İspanya’daki 
toplam otobüs parkımız 2 bin 
500 adede ulaştı. 18,75 metre 
uzunluğu ile şehir içi toplu ta-
şımacılıkta sahip olduğu özel-
liklerle yeni bir dönem başla-
tan Kent Körüklü aracını ilk 
kez ihraç ettik. Balkanlar’da-
ki araç parkımız 500’ün üze-
rine çıktı. 60’tan fazla ülkede 
milyonlarca yolcuyu taşıyan 
Otokar araçları tabiri yerin-
deyse dünyayı taşıyor” dedi. 

Kuruluşundan bugüne 
sektörde birçok ilke imza 
atan Otokar, son 10 yılda 
cirosunun yüzde 4,4’ünü 
araştırma geliştirme faaliyet-
lerine ayırdı. Otokar, son 10 

Renault Trucks Elektrikli 
Kamyon Satışına Başlıyor

Otokar’ın Cirosu Yüzde 9 Artarak 1.79 Milyar TL’ye Ulaştı

Renault Trucks’ın T Serisi 
Alman Tasarım Ödülünün Sahibi Oldu
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Renault Trucks, 2019’da yeni elektrikli 
araç serisini sunacağını açıkladı. Bu ürün 
grubu, elektrikli araçların gerçek taşımacılık 
koşullarında müşteriler ile test edildiği on 
yıllık bir deneyime dayanıyor.   

ALMAN Tasarım Konseyi, 
Renault Trucks T serisine 
Ulaştırma kategorisinde Al-
man Tasarım Ödülü verdi. 
Böylece konsey, uzun yol 
çekicilerinde ön plana çıkan 
Renault Trucks T serisinin 
tasarımını ve estetiğini ödül-
lendirdi. 

Fransız üretici Renault 
Trucks, Frankfurt’ta düzen-
lenen Ambiente Uluslarara-
sı Fuarı’ndaki törende Al-
man Tasarım Konseyi’nden 
T Yüksek Kabin serisinin 
özel tasarımı için ödülünü 
teslim aldı. 

Renault Trucks T, trapez 
kabin, 12 derece eğimli ön 
cam ve pi şeklinde cephe gi-
bi üç ana unsuru ile ön pla-

na çıkıyor. T Yüksek Kabin 
çekici, siyah kaplaması, alü-
minyum poryalar, karbon 
görünümlü yüzeyler ve kapı 
kollarının kırmızısını yan-
sıtan ince kırmızı çizgilerle 
farklılaştırılmış bir görü-
nüm sunuyor. 

Renault Trucks’ın Tasa-
rım Direktörü Hervé Bert-
rand, “Bu ödülü almaktan 
büyük gurur duyuyoruz. 
Renault Trucks T, modern 
tasarımı ile maksimum kon-
foru sunan bir kamyon. Ye-
nilikçi tasarımı, bu ödül sa-
yesinde bir kez daha kendini 
kanıtladı” diye belirtti. 

İlk olarak 2016 Alman-
ya IAA Fuarı’nda tanıtılan 
Renault Truck T Yüksek 

Kabin çekici, genç kamyon 
sürücüleri tarafından veri-
len “Genç Profesyoneller 
Kamyon Ödülü 2017”de 
ikinci sırada yer almıştı. 
Alman Tasarım Ödülü ise 
Almanya ve uluslararası ta-
sarım alanındaki yenilikçi 
ürünleri ve projeleri, üretici 
ve tasarımcıları ile birlikte 
ödüllendiriyor. Ödüller, 
1953’te federal parlamento 
girişimi tarafından kurulan 
Alman Tasarım Konseyi 
tarafından veriliyor. Kaza-
nanlar, alanlarında tanınan, 
uzman 43 kişilik bir jüri ta-
rafından seçiliyor.

Renault Trucks Tasarım 
Direktörü Hervé Bertrand

Otokar Genel Müdürü
Serdar Görgüç
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IZMIR’DE düzenlediği basın 
toplantısında ulusal medya ve 
sektör basını temsilcileriyle bir 
araya gelen Krone yöneticileri 
2017 yılını değerlendirdiler ve 
2018 hedeflerini paylaştılar

Organizasyona Krone 
Türkiye CEO’su Rıza Ak-
gün, Krone Uluslararası Satış 
Direktörü Andreas Völker, 
Krone Türkiye Satış Müdürü 
Ömürden Özacar ve Krone 
Türkiye Satış Sonrası Hizmet-
ler Müdürü Mehmet Dinçer 
ev sahipliği yaptılar. 

Toplantı öncesinde dü-
zenlenen program dahilinde 
basın temsilcileri, Krone’nin 
İzmir Tire’deki 224 bin met-
rekarelik dev tesisini gezme ve 
inceleme fırsatı buldular. Bu 
tesisin bir parçası olarak 2017 
Nisan ayında faaliyete alınan 
yeni şasi üretim tesisinin de 
tanıtımı yapıldı. 

2016 yılını iç ve dış toplam 
pazarda yüzde 60 artışla kapa-
tan Krone’nin 2017 yılında da 
satışlarını arttırmayı sürdürdü-
ğü 2017 yılında yüzde 13 dara-
lan iç pazarda satışlarını yüzde 
8 arttırdığı ifade edildi. TRE-
DER rakamlarına göre pazar 
payını yüzde 15’den yüzde 19’a 
yükseltmeyi başaran firmanın 
Türkiye’den treyler ihraç et-

tiği ülke sayısı 23’e yükseldi. 
Türkiye’den yapılan treyler ih-
racatındaki pazar payı ise yüz-
de 23 olarak açıklandı. 

2017’de toplam 1991 adet-
lik treyler satışı gerçekleştirdik-
lerini kaydeden Krone Türkiye 
CEO’su Rıza Akgün, “İç pazar 
yüzde 13 oranında daralırken 
biz satışlarımızı geçtiğimiz yı-
la oranla yüzde 8,6 arttırdık” 
dedi. İç pazarda kendi ürün 
gruplarındaki pazar paylarının 
yüzde 19’a ulaştığını belirten 
Akgün, “Ürün gamlarına bak-
tığımızda, TREDER verileri-
ne göre, tenteli araç grubunda 
yüzde 16 pazar payıyla ikinci, 
frigorifik araçta ise yüzde 39 
pazar payıyla birinci sırada yer 
aldık” ifadesini kullandı. 

Krone’nin 1997 yılında 
dünyadan kataforez ve toz 
boyaya geçen ilk üretici oldu-
ğunun altını çizen Akgün, bu 

standardın Türkiye’de de en 
modern tesislerden biriyle sağ-
landığını vurguladı. 

Krone Tire fabrikasında 
ürün çeşitliliğinin arttığına 
da değinen Akgün, “Uzun 
araçlar, konteyner taşıyıcılar 
ve rulo taşıyıcılar üretiyoruz. 
Çok yakın bir zamanda swap 
body üretimine de başlaya-
cağız. Artışa geçen kapasite-
mizin çoğu ihracat pazarına 
yönelik olacak. İhracat artı-
şından ötürü kapasitemizi 
haftalık 45 adetten 80 adete 
çıkarttık. Yıllık 4.000 adetlik 
üretim hedefliyoruz. 2017 
yılının Nisan ayından beri 
Krone’nin yüksek kalite stan-
dartlarına uygun şasilerimizi 
de kendi fabrikamızda üreti-
yoruz. Yeni devreye aldığımız 
bu tesiste 100’ü aşkın çalışanı 
istihdam ediyoruz. Üretimde-
ki yerlilik oranımız çok yük-
sek seviyelere çıkmış durum-
da” dedi. 
Völker: “Toplam 51 bin 507 

adet treyler sattık”
Krone Grubunun 

Almanya’da ticari araç ve ta-
rım makineleri olmak üzere 
iki ayrı dalda üretim yaptığını 
söyleyen Krone Uluslararası 
Satış Direktörü Andreas Völ-

ker de, treylerde Tire dışında 
Almanya’da 4 adet fabrikada 
üretim yaptıklarını bildirdi. 
2016-2017 mali yılında Krone 
Grubunun satışlarının yüzde 
69’unun ticari araçlar gru-
bundan geldiğini vurgulayan 
Völker, “Geçtiğimiz yıl top-
lam 1,9 milyar Euro’luk ciro 

gerçekleştirdik. Krone Grubu, 
Almanya ve Tire fabrikaları 
dahil olmak üzere, 2016-2017 
mali yılında toplam 51 bin 507 
adetlik treyler satışı gerçekleş-
tirdi” dedi. 

Markanın treyler aks mar-
kası Gigant’ı satın almasının 
ardından geçen 3 yılda çok 
önemli yol kat ettiklerini de a-
çıklayan Völker, Krone olarak 
pazardaki iki önemli markay-
la birlikte kendi akslarının da 
kabul gördüğünü açıkladı ve 
bugüne kadar 38 bin adet aks 

üretimi gerçekleştirdiklerini 
de söyledi. 

Völker, aldıkları stratejik 
kararla treyler üreticisi olma-
nın da ötesine geçerek farklı ü-
rünlere de yoğunlaştıklarını ve 
şehir içi dağıtımda kullanılan 
hafif ticari araçlar için kapalı 
kasa üretimiyle müşterilerinin 
maliyetlerini azaltacak çözüm-
ler sunduklarını açıkladı. 

Özacar: “2018’de yeni filo 
yatırımları bekliyoruz”

Kullanıcılarının tüm ihti-
yaçlarına en hızlı şekilde cevap 
verebilen bir konuma geldik-
lerini belirten Krone Türkiye 
Satış Müdürü Ömürden Öza-
car, “Mayıs 2016’da Gebze’de 
satış, satış sonrası ve yedek 

parça merkezimiz olan Krone 
Center’ı hayata geçirdik. 3 yıl 
içerisinde Türkiye genelinde 
33 adet yetkili servis noktası 
açtık. Mart 2017’de İstanbul/
Sancaktepe’de İkinci El Trey-
ler Operasyon Merkezimizi 
devreye aldık. Burada 1 yılda 
98 kullanıcımıza takas desteği 
sağladık. Diğer taraftan Eylül 
2016’da treyler sektörünün ih-
tiyacı olan filo kiralama hizme-
tini Krone Fleet markamız ile 
vermeye başladık” dedi. Müş-
teri temaslarını her yıl daha yu-

karı taşıdıklarına dikkat çeken 
Özacar, “Türkiye çapındaki 
bölgelerde bulunan satış tem-
silcilerimiz, kullanıcılarımı-
zın taleplerini karşılamak için 
7/24 hizmet vermeyi sürdürü-
yor. Satış temsilcilerimiz geçti-
ğimiz yıl toplamda 11 bin 812 
müşteri teması gerçekleştirdi.” 
şeklinde konuştu.

2018’de ‘Soğuk Zincir’ yö-
netmeliği ile birlikte frigorifik 
treylerlere olan talebin iyice 
artacağını beklediklerine vurgu 
yapan Özacar, ayrıca filo yeni-
leme ihtiyaçlarının da yeni filo 
yatırımlarını getireceğini bek-
lediklerini söyledi. 

Dinçer: Satış sonrasında
sürekli kendimizi

geliştiriyoruz
Türkiye’de Krone Center 

Gebze ve 33 adet yetkili ser-
visle satış sonrası hizmet ağını 
güçlendirmeye devam ettikle-
rini aktaran Krone Türkiye Sa-
tış Sonrası Hizmetler Müdürü 
Mehmet Dinçer, “Türkiye’de 
son kullanıcısıyla buluşup, 
önerilerini birinci ağızdan din-
leyen ilk treyler markası olduk. 
Bu öneriler ışığında ürünleri-
mizde kalıcı değişikliklere de 
imza attık. 

Krone Tire Fabrikası’nda İstihdam ve Üretim Artıyor
TİCARİ ARAÇLAR
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2017 yılında başladığı 
şasi yatırımlarına 
devam eden Krone, 
işe alacağı 100 yeni 
çalışanla kısa vadede 
4 bin adet treyler 
üretimine ulaşmayı 
hedefliyor.  

VOLKSWAGEN Ticari 
Araç’ın pick-up sınıfındaki 
iddialı modeli Amarok’un en 
sportif versiyonu olan Yeni 
Amarok Canyon pazara su-
nuldu. Sahip olduğu dona-
nım ve aksesuar özellikleriyle 
Avrupa’da yeni gelişmeye baş-
layan premium pick-up sınıfı-
nın bir örneği olan Yeni Ama-
rok Canyon hem iç, hem de 
dış tasarımındaki yeniliklerle 
dikkat çekiyor.

Amarok Canyon’da dış tasa-
rımında ilk planda göze çarpan 
yenilikler arasında sportif ça-
murluklar, Bi-Xenon farlar ve 
LED gündüz sürüş farları, çift 
krom şeritli ön ızgara, karartıl-
mış arka farlar, krom çerçeveli 
ön sis farları, mat siyah sportif 
bar ve basamaksız mat siyah 
yan barlar, 17 inç “Aragua” 
alüminyum alaşımlı jantlar 
ve Canyon’a özel bal turuncu 
renk seçeneği yer alıyor.

3.0 TDI V6 motor
Yeni Amarok Canyon’da 

dikkat çeken bir diğer özellik, 
sınıfında yalnızca Amarok’ta 
bulunan Volkswagen V6 mo-
toru. Amarok Canyon’da su-
nulan 3 litre hacimli turbo 
dizel V6 motor, 204 PS güç 
üretirken 500 Nm tork sağlı-
yor. Amarok Canyon böylece, 
hem asfalt hem de off-road ko-
şullarında yüksek performans, 
düşük yakıt tüketimi ve yüksek 
çekiş gücü sağlıyor.

Amarok Canyon’un iç kıs-
mında da; “Canyon” koltuk 
kumaşı, turuncu dikişli mul-
tifonksiyonel direksiyon, vites 
topuzu ve emniyet kemeri, pas-
lanmaz çelik gaz ve fren peda-
lı, klimatronik klima, ön park 

sensörü, 6.33 inç renkli dokun-
matik ekran Composition Me-
dia radyo, App-Connect, sesli 
kontrol, sürücü ve ön yolcu 
koltuğunda bel desteği, renkli 
yol bilgisayarı, ısıtmalı sürücü 
ve yolcu koltukları, ısıtmalı si-

lecek başlıkları gibi donanıma 
özel detaylar ve konfor öğeleri 
standart olarak sunuluyor.

Yeni Amarok Canyon 174 
bin TL’den başlayan fiyat-
larla ve Volkswagen Doğuş 
Finans (VDF) işbirliği ile uy-
gulanan özel faiz kampanyası 
kapsamında, 20 bin TL’ye 
12 ay yüzde “0”’dan başlayan 
cazip faiz oranlarıyla satın 
alınabiliyor.

Yeni Amarok Canyon Satışa Sunuldu 
Wolkswagen Ticari Araç’ın pick-up model 
ailesinin en sportif modeli olan Yeni Amarok 
Canyon, bayilerdeki yerini aldı.  



TİCARİ ARAÇLAR
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hizmetleri ve yeni bir tele-
matik üretimi ile çok çeşitli 
ticari ulaşım gereksinimlerini 
karşılayan özel tasarlanmış 
uçtan-uca sistem.”

Yeni nesil Sprinter: 
Daha fonksiyonel ve 
her ihtiyaca uygun 

Mercedes-Benz yeni nesil 
Spinter, 1.700’i aşkın farklı 
kombinasyon oluşturarak 
müşterisine minibüs, panel-
van ve kamyonet olmak üzere 

3 ana seçenek sunuyor. Yeni 
Sprinter araçların temelini 
maksimum seviyede modüler 
bir yapı konsepti oluşturu-
yor. Bu modüler yapı konsep-
ti sayesinde farklı alanlarda 
faaliyet gösteren şoförlerin, 
ticaret erbaplarının ve meslek 
gruplarının ihtiyaçları karşı-
lanıyor. Sunulan çeşitlilikler 
ile şehir içi ve şehir dışı yolcu 
taşımacılığı yapan, okul ve 
personel servisi hizmeti ve-
ren, nakliye ve kurye hizmet-
leri gerçekleştiren firmalar 
için yeni çözümler sunuluyor. 

Yeni Sprinter’da artık 
önden çekiş seçeneği var
Mercedes-Benz yeni Sprin-

ter araçlar müşterisine sade-
ce arkadan itişli değil aynı 
zamanda önden çekişli araç 
seçeneği de sunuyor. Önden 
çekişli araçlar, arkadan itişli 
araçlarla karşılaştırıldığında 
aracın yük taşıma kapasitesi 
50 kg artıyor. Ayrıca araçtaki 
80 mm daha alçak olan yük-
leme eşiği de ticari kullanım-
da yüklemeyi önemli oranda 
kolaylaştırıyor ve kullanım 
konforunu artırıyor. 

BÜYÜK van segmentine is-
mini veren Mercedes Benz’in 
amiral gemisi Sprinter, 2018 
yılında yollara çıkması bek-
lenen yeni modelinin dün-
ya lansmanını Duisburger 
Mercatorinsel’de bulunan 
lojistik merkezinde gerçek-
leştirdi.

Lansmanda bir konuşma 
yapan Daimler AG Yönetim 
Kurulu Başkanı & Mercedes-
Benz Otomobil GrubuBaş-
kanı Dr. Dieter Zetsche 
Sprinter’ın hafif ticari araçlar 
için bir ikon ve markanın özü 
olduğunu ve yenilikçi hikaye-
lerin yeni Sprinter ile devam 
edeceğini söyledi. 

Bağlantılılık, dijitalleşme, 
otonom sürüşe odaklandıkla-
rını kaydeden Zetsche, Yeni 
Sprinter ile ürün yelpazele-
rini genişlettiklerini belire-
terek gövde türü, sürücü ya-
pılandırması, kabin tasarımı, 
gövde uzunluğu, tonaj ve yük 
bölmesi yüksekliği gibi farklı 
temel parametrelerin birleşti-
rilmesiyle 1.700’den fazla var-
yasyona ulaştıklarını açıkladı. 

Eletrikli Vito’yu 2018 
yılının ikinci yarısında sa-

tışa sunacaklarını ifade e-
den  Zetsche, “2017 yılında 
Mercedes-Benz olarak top-
lam 3.2 milyon araç sattık. 
İlk üretildiği günden bu yana 
Sprinter araçlarımızda ise 130 
ülkede 3.4 milyonun üzerinde 
teslimat adedine ulaşmak gu-
rur verici bir olay“ dedi. 

Lansmana evsahipliği ya-
pan Mercedes-Benz Hafif Ti-
cari Araçlar Başkanı Volker 
Mornhinweg: “Sprinter araç-
larımız satışa sunulduğu gün-
den beri kullanıcısına sundu-
ğu hem fonksiyonellik, çok 
yönlülük, sağlamlık özellik-

leri ile hem de güvenlik dona-
nımları ile taşımacılıkta fark 
yarattı. Yenilediğimiz Sprin-
ter araçlarımız da sunduğu 
bu temel özellikleri aynen ko-
rumaya devam ediyor. Hatta 
kapsamlı teknolojik çözüm-
leri ve üstün fonksiyonları 
ile benzersiz bir modernlik 
örneği sergiliyor” dedi.

Kültürel değişimin ticareti 
de değitiştirdiğini söyleyen 
Mornhinweg,  “2017 yılında 

üretim adedi ve hacmimizi 
artırdık. Sprinter küresel pa-
zarda standartları belirliyor. 
Bu segment onun marka adı-
nı devraldı. Siprinter’ın üre-
timinden bu güne 3 milyon 
400 bin araç sattık. Sprinter 
için 2017 üst üste 4. rekor yıl 
oldu.” dedi.  

“Her araç temsil ettiği 
markanın kartviziti gibi-
dir. Yeni amiral gemimiz 
oyunu değiştiren bir aktör 
olarak yine sahnede“ sözle-
riyle Sprinter’ın yepyeni bir 
aşamaya yükseldiğini kayde-
den  Mornhinweg,  sözlerine 
şöyle devam etti: “Tedarik 
zincirleri artık daha komp-
leks, sürdürülebilirlik daha 
da önemli hale geliyor. Bu 
durumda müşterilerin deği-
şen beklentilerini karşılamak 
istiyoruz. Bütünsel taşımacı-
lık, mobilite çözümleri sunan 
tedarikçi gibi hareket ediyo-
ruz. Her noktada süreçler ve 
ürünler uyumlu hale getirildi. 
Yeni Sprinter sadece parçala-
rının toplamından daha fazla 
olmalı. Benzeri görülmemiş 
sayıda varyant, yeni bağlantı 

Özel raf sistemleri gibi detay-
lar da yükleme alanında kul-
lanım kolaylığı ve ergonomiyi 
destekliyor. Arka çamurluk 
yapısı, tek tekerlekli arka aks 
mimarisi ve önden çekişli yapı 
kullanım alanını arttırırken 17 
metreküp kargo alanı ve 5,5 to-
na kadar yük taşıma kapasitesi 
de yeni Sprinter’ın kullanım 
alanını arttırıyor. Çamurluk 
arası yükleme genişliği 1,22 
metre olan yeni nesil Sprinter, 
bu sayede paletleri enlemesine 
yükleme imkânı da sunuyor. 
Yeni Sprinter donanımları 
güvenli sürüşü garantiliyor

Güvenlik donanımlarıyla 
da yeni Sprinter segmentin-
de tamamen yeni bir boyuta 
geçiyor. Mesafe takip sistemi 
“Distronic, Aktif Fren Asista-
nı, Aktif Şerit Takip Asistanı” 
ve yorgunluk uyarısı “Atten-
tion Assist” gibi elektronik 
asistanlar sürüş güvenliğinde 
sürücüye yardımcı oluyor. Ek 
olarak kendi kendini temizle-
yebilen ve görüntüyü iç dikiz 
aynasına aktaran “Geri Görüş 
Kamerası”, 360 derece görüş 
açısına sahip modern bir park 
yardımcısı veya silme işlemi 

esnasında da maksimum gö-
rüş alanı sunan entegre Wet 
Wiper System özelliğine sa-
hip “Yağmur Sensörleri” de 
yeni nesil Sprinter ile birlikte 
yeni sürüş destek sistemlerin-
den biri olarak sunuluyor.

MBUX  ile 
akıllı kullanıcı deneyimi 
İnternet bağlantısı oluş-

turan LTE özellikli bir ile-
tişim modülü. 7 veya 10,25 
inç dokunmatik ekranlı yeni 

MBUX multimedya sistemi, 
yeni Sprinter’da ilk kez kul-
lanılıyor.  Araçtaki internet 
bağlantı altyapısı Mercedes 
PRO bağlantı hizmetlerinin 
kullanımına olanak sağlar-
ken akıllı telefon içeriklerine 
de kolayca ulaşılabiliniyor. 
Dokunmatik ekranlı MBUX 
multimedya sistemi ayrıca, 
yüksek kaliteli topografik 
3D harita sunumu ile hızlı ve 
sabit diskli navigasyon özel-
liklerine sahip ve sürücünün 
alışkanlıklarına göre kendini 
geliştirerek sürücüye öneri-
lerde bulunabiliyor. 
Mercedes PRO bağlantısı: 

Dijital iletişim modülü
Mercedes Yeni Sprinter ile 

birlikte filo yönetim sistemi 
Mercedes PRO’yu da sunuyor. 
Bu sistem ile filo yöneticisi 
aracı takip edebildiği gibi, sü-
rücü ile anlık sesli mesajlaşma 
sağlayabiliyor. Yeniden rota 
belirleme, araç verilerini kay-
detme gibi özellikleri var. Aynı 
zamanda sürücünün davranış-
larını ezberleme ve sürücüye 
eylemleri ile ilgili öneri sun-
mak gibi özellikleri var. 

Ticari araçta bir ilk:
9 kademeli 

otomatik şanzıman
Önden çekişli araçlarda 

iki yeni şanzıman tipi dikkat 
çekiyor. 9 kademeli tork kon-
vertörlü otomatik şanzıman 
ticari araç pazarında önemli 
bir yenilik olarak öne çıkıyor. 
Yeni şanzımanın beraberinde 
getirdiği bir diğer önemli a-
vantaj ise daha düşük gürültü 
seviyesine bağlı olarak artan 

yol konforu. Yeni 6 ileri ma-
nuel şanzıman ise vites kolun-
da rahatsız edici titreşimlere 
neden olmayan yapısıyla kul-
lanım konforunu destekliyor. 

Daha kullanışlı
yükleme alanı

Aracın arkadan itişli versi-
yonunda 4.325 mm’ye kadar 
ve önden çekişli versiyonunda 
3.924 mm’ye kadar uzanan 
dingil mesafesi farklı kulla-
nım ihtiyaçlarını karşılıyor. 

Lojistik 4.0’a Yeni Nesil Sprinter Desteği 

Tanıtılmasında lojistik endüstrisindeki trendler ve şehir yaşamının 
merkeze alınması dikkat çeken yeni Sprinter, internet bağlantısı, 
yük bölümü için son kilometreye özel donanım özellikleri, elektrikli 
motorlu versiyonları ve hatta kiralama ve paylaşım gibi programlarıyla 
sektörün ilk entegre çözüm sağlayıcısı olarak tanıtılıyor.   

YENI Sprinter sunduğu 
güvenirlik ve sağlanlığı-
nı garantiye almak için 3 
motor ve 7 aktarma or-
ganı çeşitliliğiğle 9 milyon 
kilometreyi aşan ölçüde 
test edildi. Dört ülkede ve 8 
farklı lokasyonda test edi-
len araçlar FinlandiyA’daki 
aşırı soğuklardan Güney 
Amerika’daAnd dağlarının 
yüksek rakımmlı yollarında 
ABD çöllerinde test edildi. 

9 Milyon 
Kilometrelik Test

GÜÇLÜ Altı silindir Motor-
la 3 litrelik 6 silindirli dizel 
motoruyla 190 hp güç ve 
440 Nm tork sağlayan mo-
tor seçeneğien sahip olan 
Yeni Sprinter büyük van 
segmenitinde 6 silindirli 
motor kullanılan tek model 
olarak dikkat çekiyor ve 
gücün yanı sıra sürüş kon-
forunu da arttırıyor. 
Daha küçük hacimli 4 silin-
dirli 2,1 litrelik motor arka-
dan çekişli versiyonlarda 
114, 143  ve 163 bg sunu-
yor. Önden çekişli  model-
lerde ise 114, 143 ve 177 
beygir gücü seçenekleri 
sunuluyor. En güçlü ver-
siyon ise özellikle karavan 
modellerinde kullanılacak. 
Araç yapısına, dingil ara-
lığına, tavan yüksekliğine 
ve motor ve çekiş sistemi 
konfigürasyonuna göre 
Yeni Sprinter’ın yakıt tü-
ketim verileri karma olarak 
6,6 ile 9,7 litre (100 kilo-
metrede) arasında deği-
şiyor. Karma CO2 emisyon 
değeri ise 181 – 253 g/km 
arasında. 

V6 Motor
Seçeneğiyle Bir İlk 

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Başkanı 
Volker Mornhinweg (solda) ve KargoHaber dergisi 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Akın Öcal.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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han Altun “Çekici pazarı ne 
kadar daralsa da biz pazar 
payımızı yüzde 21’e çıkarttık. 
3 yıl önce yüzde 7 olan pazar 
payımızı 3 kat artırdık. 2017 
yılında satılan her 5 çekiciden 
1’i Scania oldu. 2018’de top-
lam pazarın 20 bin civarında 
olacağını öngörüyoruz. Yüz-
de 10 pazar payı elde etmek 
amacıyla 2 bin araç satışı he-
defimiz bulunmakta. Çekici-
deki pazar payı hedefimizin 
de yüzde 22 ve üzeri olması 
için çalışacağız. Şu anda 16 
yetkili satıcı ve 20 yetkili ser-
visimiz bulunmakta. Bu sene 
satış ve serviste Kayseri’de Ö-
zaltın,  Mersin’de Akdeniz A-
ğır Vasıta, servis tarafında ise 
İstanbul’da (Avrupa ve Ana-
dolu Yakası) ve Gaziantep’te 
Tırsan ile Adapazarı’nda Ko-
çaslan Scania ailesine katıldı.”

Scania hizmet araçlarında 
öne çıkacak 

Kamu tarafında da iyi bir 
atak yaptıklarını söyleyen 
Altun, “Bugün yollarda sık-
ça Scania çöp kamyonu, yol 
süpürme aracı veya Scania 
itfaiye aracı görebiliyorsunuz. 

DOĞUŞ Otomotiv Scania 
Genel Müdürü İlhami Eksin, 
Satış Müdürü Gökhan Al-
tun, Satış Sonrası Hizmetler 
Müdürü Bayazıt Canbulat 
ile Pazarlama ve İş Geliştir-
me Müdürü Adnan Yücel’in 
katılımlarıyla gerçekleştirilen 
basın buluşmasında, 2017 yılı 
değerlendirildi ve 2018 yılı 
hedefleri aktarıldı. 

2017 yılında pazarın bek-
lenenin aksine büyüdüğünü 
belirten Doğuş Otomotiv 
Scania Genel Müdürü İlha-
mi Eksin 2017 yılını “Pazarı 
inşaat sektöründeki hareket-
lilik, halihazırda devam eden 
ve yeni başlayan mega proje-
ler sayesinde kamyon satış-
ları domine etti. 2017 yılın-
da 1.697 adetlik satışımızın 
1.454 adedi çekici segmen-
tinde gerçekleşti. Bu satışlarla 
birlikte 6.030 adetle kapanan 
ithal araç pazarında yüzde 
28’lik pazar payı elde ettik” 
sözleriyle değerlendirdi.

2017 yılında Scania’nın 
yeni inşaat serisi araçlarının 
tanıtımını yaptıklarını hatır-
latan Eksin “Geçtiğimiz yıl 
İsveç’te lansmanını gerçek-
leştirdiğimiz yeni inşaat serisi 

araçlarımız ile ülkemizin en 
önemli sektörlerinden inşaat 
sektöründe daha fazla pazar 
payı elde etmeyi hedefliyoruz. 
Aynı zamanda sizlerin de ka-
tılımı ile İstanbul Park’ta ta-
nıtımını gerçekleştirdiğimiz 
Yeni Nesil Scania çekicileri 
de satışa sunduk. Sağlamlık, 
güvenlik donanımları, da-
yanıklılık ve yakıt tasarrufu 
özellikleri, yeni nesil araçla-
rımızı bütünüyle tanımlıyor. 
2018 yılında satışlarımız ile 
birlikte pazar payımızı da ar-
tırmak için çalışacağız” açık-
lamasında bulundu. 

Altun: “Satılan her 5 
çekiciden 1 tanesi Scania”

2017 yılında çekici seg-
mentinde yüzde 21 pazar 
payına ulaştıklarını belirten 
Scania Satış Müdürü Gök-

önem veriyoruz. Facebook’ta 
193 bin Instagram’da 20 bin 
takipçiye ulaştık” dedi.  

Yücel “Ayrıca “Scania’m 
Cepte” ve “Scania’m Sapa-
sağlam” uygulamalarımız bu-
lunmakta. Şu ana kadar 5 bin 
indirme gerçekleşen Scania’m 
Cepte uygulamasını müşteri-
lerimizle ana iletişim kanalı-
mız haline getirmeyi hedefli-
yoruz. Scania’m Sapasağlam 
uygulamamız ise gönüllülük 
usulüne dayalı. Yolda gör-
dükleri Scania araçlarda her-

hangi bir eksiklik varsa bize 
bildiriyor. Biz da araç sahibi-
ni davet edip kişiye özel kam-
panya ile onarım gerçekleşti-
riyoruz. Bize bildirimi yapan 
kişiye de Scania butik ürün-
lerinden hediye veriyoruz. 
Şu ana kadar 5.250 kişi bu 
uygulamayı indirdi ve  1.500 
üzerinde geri bildirim aldık.” 
şeklinde konuştu. 

Satış Sonrası Hizmetler 
Müdürü Bayazıt Canbulat ise 
dijital sistemleri dünyada en 
iyi kullanan distribütör seçil-
diklerini hatırlatarak “Uydu-
dan bağlantıda SESS’te birin-
ciyiz. Müşterilerimizin izniyle 
araçlara her ay bağlanıyoruz. 
Araçları görüp, bir problem 
var mı, herhangi bir ihtiyaçla-
rı var mı, kullanım süresinden 
dolayı bir risk bulunuyor mu 
diye bakıp müşterilerimizi ve 
sürücülerimizi bilgilendiriyo-
ruz. Bir nevi önleyici hizmet 
veriyoruz diyebiliriz” dedi.

Canbulat, rekabet edile-
bilir, herkesin kolaylıkla ula-
şabileceği rakamlarla bakım 
yaptıklarını belirterek “Sade-
ce yedek parça ve işçilik sat-
mıyoruz. Fiks paketler oluş-
turup müşterimize seçenek 
de sunuyoruz. Bakım anlaş-
malarını TL bazlı yapıyoruz 
ve böylece müşterilerimiz 
dövizdeki dalgalanmalardan 
etkilenmiyor. 2017 yılında 
1.700 adet bakım anlaşması 
yaptık. Ayrıca Scania kasko 
sayesinde herhangi bir kaza-
da orijinal yedek parçalarla 
aracı ilk günkü gibi onarıyo-
ruz. Tüm müşteri şikayetle-
rini ortalama 1 gün içerisinde 
çözerek, müşterilerimize her 
koşulda beklentilerinin üze-
rinde hizmet vermeyi hedefli-
yoruz” şeklinde konuştu.

2018 yılında yeni araçlarımız 
ile daha da iddialı olacağız. 
Bu yıl şehir içi ve bölgesel da-
ğıtım araçlarımızın lansmanı-
nı Türkiye genelinde roads-
howlarla tanıtacağız” dedi.  

Scania Türkiye’de
taşımacılığın nabzını 

tutacak
Pazarlama ve İş Geliştir-

me Müdürü Adnan Yücel 
ise Scania’nın sektörde diji-
tal dönüşümü gerçekleştiren 
ilk marka olduğunu söyledi. 
Yücel sözlerine şöyle devam 
etti; “Bu dijital dönüşümün 
birkaç ayağı bulunmakta. 
Öncelikle SESS (Scania En-
tegre Sürüş Sistemleri) ile 
Türkiye’de 7 bin, tüm dün-
ya genelinde 250 bin araçtan 
anlık veri transferi yapıyoruz. 
Sürücü koçluğu uygulamamız 
ile de sürücülerimize dokuna-
biliyoruz. Sürücü ligi ile ge-
len dataları oyunsallaştırarak 
sürücülerimizin daha verimli 
olmasını sağlayabiliyoruz. 
Sistem sayesinde, 7 bin aracın 
toplam verisini kullanarak bir 
sektör endeksi hazırlıyoruz. 
Ayrıca sosyal medyaya çok 

Scania Çekicide Pazar Payını 3 Yılda 3’e Katladı

GAZelle Next Panelvan Türkiye’de Satışa Sunuldu

Doğuş Otomotiv Scania Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü 
Adnan Yücel, Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Bayazıt Canbulat, 

Genel Müdür İlhami Eksin ve Satış Müdürü Gökhan Altun
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Scania, 2017 yılını 
1.697 adetlik satış 
ve yüzde 9.1 pazar 
payı ile tamamladı. 
Satışlarının 243 
adedi kamyon, 1.454 
adedi çekici olarak 
gerçekleşti.    

GAZelle Next 
Panelvan, 61 bin 
760 TL’den başlayan 
tavsiye edilen 
anahtar teslim 
fiyatlarla Türkiye’de 
satışa sunuldu.    

Ağır ticari araç pazarı 
2017 yılında 18 bin 554 
adet satışla tamamlan-
dı. 18.343 adetlik satışla 
tamamlanan 2016 yılına 
göre toplam pazar yüzde 
1 büyüdü. Ağır ticari araç 
pazarında 2017 yılında 
6.931 adet çekici, 11.623 
adet kamyon satıldı. İn-
şaat sektöründe gerçek-
leşen dev projeler kamyon 
pazarını da destekledi ve 
toplam pazarda satışla-
rın yüzde 63’ü kamyon 
olarak gerçekleşti.

GAZ Grup, Türkiye’de GA-
Zelle Next Panelvan satışı-
na başladı. Araçlar Türkiye 
pazarında gövde hacmi 11,5 
m3 ve 13,5 m3 olmak üzere 
iki versiyonda ve 61 bin 760 
TL’den başlayan tavsiye edi-
len anahtar teslim fiyatlarla 
GAZ Türkiye bayilerinde sa-
tışa sunuldu.

Rusya’nın en büyük en-
düstriyel grubu olan Basic 
Element’in bir alt kuruluşu 
olan GAZ Grup, Türkiye’de 
GAZelle Next Panelvan satı-
şına başladı. Araçlar Türkiye 
pazarında gövde hacmi 11,5 
m3 ve 13,5 m3 olmak üzere 
iki versiyonda ve 61 bin 760 
TL’den başlayan tavsiye edi-
len anahtar teslim fiyatlarla 
GAZ Türkiye bayilerinde sa-

tışa sunulmuştur.
GAZ Türkiye Genel Mü-

dürü Cengiz Yüksel konu ile 
ilgili yaptığı açıklamada, “GA-
Zelle Next en zor koşullarda 
çalışmak için tasarlanmış da-
yanıklı, güvenilir ve çok güçlü 
bir araç. Fiyat-kalite dengesine 
bakıldığında piyasadaki en iyi 
tekliflerden birini önermekte-
yiz. Ayrıca, ülke çapında 27 sa-
tış sonrası servis noktasından 
oluşan bir hizmet ağı kuran 

Şirketimiz müşterilerimize 
yedek parça ve servis olarak 
da yüksek düzeyde, kaliteli bir 
hizmet vermeyi taahhüt et-
mektedir” dedi.

GAZelle Next Panelvan’ın 
ayırt edici özellikleri, geniş 
gövde hacmi, işlevsellik ve 
sınıfındaki en dolu temel 
konfigürasyonlara sahip ol-
ması. İki gövde hacim seçe-
neği mevcut: 11,5 m3 ve 13,5 

m3. Gövde galvanizli çelikten 
imal edildi. Özel kapak, 5 
metreye kadar uzun yükleri 
taşımayı sağlar. Kolay erişile-
bilir yük bölmesi aracın hızlı 
ve basit bir şekilde yüklen-
mesini ve boşaltılmasını sağ-
lar. En dar sokaklarda dahi 
yüksek manevra kabiliyetine 
sahip olan GAZelle Next 
Van’ın arka kapıları açık ko-
numda 90 veya 270 derece 

açıyla sabitleniyor.
Araç, yüksek mukavemetli 

yan duvar kaplaması ile yük 
bölmesini aşınma ve hasar-
dan koruyan, özel su geçir-
mez ve aşınmaya dayanıklı 
kontrplaktan yapılmış zemin 
kaplamasını içeriyor.

GAZelle Next’in en önem-
li yapısal özelliklerinden biri: 
çift salıncaklı bağımsız ön süs-
pansiyon – ile donatılmış gü-
venilir bir araç olması ve tam 
yüklü yoğun çalışma koşulla-
rına uygun olarak üretilmiş 
olması. Kremayerli direksiyo-
na ek olarak, çift güç rezervli 
fren sistemi, ferah ve konforlu 
kabin ve süspansiyon, iyi yön-
lendirme ve üst düzey ergono-
mi ve konfor sağlar. 

GAZelle Next, yeni mo-

del - Cummins ISF 2.8L US 
dizel motoruna sahip. Motor 
silindir hacmi 2,8 lt, gücü 
150 HP, torku 330 Nm, ya-
kıt tüketimi sırasıyla 60 ve 
80 km/saat hızlarında 100 
km’de 8.5/10.3 lt’dir. GA-
Zelle Next Van’ın garanti sü-
resi  3 yıl veya 150 bin km’dir. 
Ayrıca satış ve satış sonrası 
teşkilatını hızla geliştirmekte 
olan Gaz Grup şimdilik 27 
servis, 11 satış noktası ile hiz-
met vermektedir. 

GAZelle Next, GAZ 
Grubu’nun Sakarya’daki 
kendi montaj fabrikasında 
üretilmektedir. Sakarya’da 
GAZelle Next’in 6 versiyo-
nu üretilmektedir: tek sıra ve 
çift sıra kabin, standart ve u-
zatılmış dingil aralıklı şasi, ve 
gövde hacmi 11,5 m3 ve 13,5 
m3 olan iki van versiyonu.
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2017 yılında ihracatını yüzde 
30 artırarak ihracat rekorunu 
kıran Tırsan, 2018 yılına da 
hızlı bir giriş yaptı. 

Tırsan, ihracattaki liderli-
ğini de kesintisiz sürdürüyor. 
Tırsan, 2017 yılında Avrupa’ya 
yaptığı treyler ihracatını yüzde 
30 artırdı. İhracat yaptığı ülke 
sayısını sürekli artıran ve 55’ten 
fazla ülkeye ulaşan Tırsan, 
2018 yılına da rekor bir giriş 
yaptı. Almanya’dan Rusya’ya, 
Litvanya’dan İngiltere’ye 
Tırsan’ın araçları müşterilerine 
çözümler sunuyor. İtalya mer-
kezli Pisanu Trasporti SRL fir-
masının da tercihi Tırsan oldu 
ve firma filosuna Kässbohrer 
Perdeli Extensive’leri ekledi. 

Tırsan Yönetim Kurulu Baş-
kanı Çetin Nuhoğlu, Tırsan’ın 
müşteri ihtiyaçlarını tam olarak 
karşılayan, her türlü taşımacılı-
ğa uygun çözümleri ile rakipleri-
nin ilerisinde olduğunu söyledi 

PEUGEOT’UN hafif ticari 
platformu üzerinde ürettiği ye-
ni LAV (Leisure activity vehic-
le) aracı Rifter iddialı hatlarıyla 
tanıtıldı. Kısa ve yatay konumlu 
motor kaputu, yüksek omuz 
çizgisi, kısa ön ve arka aks çı-
kıntılarıyla dikkat çeken Rifter, 
SUV dünyasına özgü yüksek o-
turma pozisyonu, büyük teker-
lekler, büyük kapı ve gövde kap-
lamaları, çamurluk kaplamaları 
ve tampon korumaları gibi bazı 
karakteristik tasarım detayları-
nı bünyesinde barındırıyor. 

Standart gövde tipi yerine 
daha büyük bir araca ihtiyaç 
duyanlar için Yeni Peugeot 
Rifter ayrıca 35 cm daha uzun 
ikinci bir gövde tipiyle daha 
üretiliyor. Dört milyonun 
üzerinde kullanıcı tarafın-
dan tercih edilen Peugeot i-
Cockpit’in kullanıldığı araçta 
donanım seviyesine bağlı ola-
rak bazı versiyonlarda sunulan 
elektrikli el freni sayesinde ka-
zanılan alan, saklama alanı ola-
rak değerlendiriliyor. 

Dinamik sürüş özellikleriyle 
tanınan EMP2 platformu esas 
alınarak tasarlanan Yeni Peu-

ve “Bu fark ihracat rakamlarımı-
za da yansıyor. Dünyada Tırsan 
çözümlerini tercih eden firma-
ların sayısı sürekli artıyor” dedi. 
Nuhoğlu ihracatta yakalanan 
başarının ve Tırsan ürünlerine 
gösterilen talebin sektör ve ülke 
adına kendilerini gururlandır-
dığını belirterek, “Türkiye’de 
yüzde 100 yerli olan ve toplam 
üretiminin yüzde 60’ından faz-
lasını ihraç eden başka bir firma 
bulamazsınız” dedi.

Ar-Ge yatırımları ve mühen-
dislik çalışmaları ile Avrupa’da, 
treylerde en yüksek teknolojiyi 
sunan şirket olduklarının altını 
çizen Nuhoğlu, “Tırsan 650 
Ar-Ge projesi üzerinde çalışan, 
205 adet patente sahip bir tek-
noloji şirketi haline geldi. Her 
türlü taşımacılık ihtiyacına 
özel çözümlerimizle müşteri-
lerimizin karşısına çıkıyoruz. 
Tırsan taşıdığı ürüne ve bu 
ürünü taşıyan firmaya değer 

geot Rifter, modüler ve geniş 
bir yükleme için tasarlanan 
arka bölüme sahip.  “Pseudo 
MacPherson” ön süspansiyon 
ve çapraz bağlantılı bir arka 
süspansiyon tarafından tesis 
ediliyor. Markaya özgü sürüş 
karakteristiği için süspansiyon 
geometrisi ve direksiyon hassa-
siyeti özel olarak ayarlandı. 

Yüksek oturma pozisyonu 
ve 10,9 metrelik dönüş çapına 
sahip olan yeni Rifter, İsteğe 
bağlı olarak sunulan ve Mic-
helin Latitude Tour lastiklerle 
desteklenen Advanced Grip 
Control, Yokuş İniş Desteği 
(HADC) ile kombine ediliyor. 
Peugeot RIFTER ürün gamın-
da isteğe bağlı olarak sunulan 
dört tekerlekten çekiş sistemi 
Peugeot’nun uzun zamandır 
işbirliği yaptığı DANGEL ile 
birlikte geliştirildi. 

Yeni modelle birlikte 
yeni motor ve şanzımanlar
Yeni Peugeot RIFTER, 

CO2 emisyon salınımını ve ya-
kıt tüketimini düşürmek üzere 
optimize edilen yüksek verim-
lilik seviyesine sahip motor-
larla yollara çıkıyor. Euro 6.c 

katan bir markadır. Tırsan ile 
hizmet veren firmalar da bu-
nun avantajını, yüksek verimli-
lik, karlılık ve müşteri sadakati 
olarak geri almaktadır. Tırsan 
ürünlerini kullanan Avrupalı 
müşterilerimiz operasyonel 
verimliliklerinin arttığını, iş 
akışlarının hızlandığını ve ni-
hayetinde hizmet kalitelerinin 
yükseldiğini fark ettikleri için 
Tırsan’ı tercih ediyorlar. Av-
rupa’daki geniş servis ağı ile en 
ulaşılabilir şirket konumuna 
gelen Tırsan, devre aldığı Tır-
san Yol Yardımı hizmeti ile 
Türkiye ve Rusya dahil olmak 
üzere Avrupa’nın 27 ülkesin-
de 7 gün 24 saat müşterilerine 
hizmet veriyor. Avrupa’daki 
sunduğumuz farklı finansal çö-
zümler ve özel satış kampanya-
larımız sayesinde müşterileri-
mizin Tırsan ürünlerine uygun 
koşullarda sahip olabiliyorlar” 
ifadelerini kullandı. 

emisyon normunu karşılayan 
motorlar gelecekte devreye alı-
nacak olan WLTC normunu 
şimdiden yerine getirecek şe-
kilde ayarlandı. Benzinli cep-
hesinde iki farklı güç alternati-
fine sahip 1.2 PureTech motor 
devreye giriyor. Giriş seviyesin-
de sunulan PureTech 110hp 
S&S 5 ileri manuel şanzımanla 

kombine edilirken son derece 
düşük tüketim değeriyle dikkat 
çekiyor. Partikül emisyon de-
ğerlerini azaltmak için benzin 
partikül filtresiyle donatılan 
PureTech motorların 130hp  
S&S versiyonu ise 8 kademeli 
tam otomatik şanzıman EAT8 
ile (2019 itibariyle sunulacak) 
devreye giriyor. 

“Müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını çözen ürünler 
ve hizmetler geliştirmeye 

devam edeceğiz”
Müşterilerin, aldıkları araç-

ların; her türlü yol ve koşul-
larında sorunsuz çalışmasını, 
kendilerine maliyet çıkarma-
masını ve uzun yıllar çalışma-
sını istediğinin altını çizen Nu-
hoğlu, “Aynı zamanda güçlü 
bir satış sonrası ağı olsun, yakıt 
tüketimi düşük olsun ve ikin-
ci eli değerli olsun diyorlar. 
Tırsan’ın herkes tarafından 
tercih edilen marka olmasının 
nedeni budur. Önümüzdeki 
yıllarda da müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını çözen ürünler ve 
hizmetler geliştirmeye devam 
edeceğiz” şeklinde konuştu.   

Tırsan uluslararası rekabette 
öne çıkan ürünler geliştirmek 
için üretim merkezlerine sürekli 
yeni yatırımlar gerçekleştiriyor. 
Avrupa’nın en modern üretim 
tesisi olan Tırsan Adapazarı fab-
rikasının yanı sıra, Almanya’da 
Goch ve Ulm’de Rusya Tula’da 
üretimini sürdürüyor. Toplam 
4 üretim tesisine sahip global 
treyler üreticisi Tırsan, ürünle-
rinin yanı sıra geliştirdiği hiz-
metlerle de global bir oyuncu 
olduğunu gösteriyor. Tırsan 
Yol Yardımı hizmeti, Türki-
ye ve Rusya dahil olmak üzere 
Avrupa’nın 27 ülkesinde, 12 
bin servis noktası ve 23 dilde, 7 
gün 24 saat müşterilerine hiz-

Dizel cephesinde ise üç 
farklı güç alternatifiyle 1.5 
BlueHDi sunuluyor. Giriş se-
viyesi olarak sunulan BlueHDi 
75hp 5 ileri manuel şanzımanla 
kombine edilirken, yine 5 ileri 
manuel şanzımanla kombine 
edilen BlueHDi 100hp moto-
run bir de daha yüksek yakıt 
ekonomisi sunan S&S versiyo-

nu da bulunuyor. Ürün gamı-
nın tepe noktasını oluşturan 
BlueHDi 130hp S&S, stan-
dart olarak 6 vitesli manuel 
şanzımanla kombine edilirken 
isteğe bağlı olarak 8 kademeli 
tam otomatik şanzıman EAT8 
ile donatılabiliyor. Ayrıca tüm 
dizel motor seçenekleri par-
tikül filtresi ve seçici katalitik 

met veriyor. Tırsan, uluslararası 
ihtiyaçlarına yönelik Avrupa 
çapında yepyeni bir bakım ona-
rım hizmeti hayata geçirdi. K-
Advance Care hizmetiyle, Av-
rupa genelinde 16 ülkede 6.000 
servis noktasında Kässbohrer 
marka treylerlere ihtiyaca yö-
nelik olarak belirlenebilen sabit 
ücret avantajı sunmaya başladı. 

Ar-Ge harcamaları 
yüzde 12 arttırdı

Tırsan, müşterilerine değer 
yaratmak için yalın üretim il-
keleri çerçevesinde üretim ve 
yönetim süreçlerini sürekli 
olarak geliştiriyor. Sektörün ilk 
Ar-Ge merkezini 2009 yılında 
kuran Tırsan, 2011-16 yılları 
arasında KTL ve Robotik tek-
nolojiler başta olmak üzere, ü-
retime toplam 53 milyon Avro 
yatırım yaparken 2017 yılında 
Ar-Ge harcamalarını yüzde 12 
arttırdı. Ayrıca ikinci Ar-Ge 
merkezinin temelleri de 2017 
yılında atıldı. Toplam 16 bin 
600 metrekare kapalı alandan 
oluşacak ve 150 araştırmacı 
mühendisin çalışacağı tesis 

indirgeme sistemiyle donatı-
lıyor. Bu sistem motor çalışır 
çalışmaz emisyon değerlerini 
düşürmek üzere devreye girer-
ken partikül filtresi katkısına 
ihtiyaç duymuyor. 

Ileri güvenlik ve
konfor teknolojileri

Yeni Peugeot RIFTER, A-
daptif Hız Sabitleme Sistemi, 
belirlenen mesafeden öndeki 
aracı takip etmeye imkan ta-
nırken, 8 kademeli Tam Oto-
matik Vites kutusuyla sistem 
tamamen durma özelliği ile 
sürüş güvenliğini daha da art-
tırıyor. Kapsamı genişletilen 
Aktif Trafik Levhası Tanım-
lama Sistemi, hız levhalarını 
da algılarken aracın hızını, al-
gılanan hız limitine göre ayar-
layabiliyor. Aktif Şerit Takip 
Sistemi, sürücünün reaksiyon 
göstermemesi halinde devreye 
girerek aracı tekrar şeridine 
sokuyor. Sürücü Yorgunluk 
Uyarı Sistemi, yorgun oldu-
ğunu tespit etmesi halinde 
sürücüyü görsel ve işitsel ola-
rak uyarırken, Aktif Güvenlik 
Freni olası bir çarpışma halin-
de devreye giriyor. 

Endüstri 4.0 prensipleri doğ-
rultusunda oluşturulacak üre-
tim alanına sahip olacak. Tesis 
devreye girdiğinde; her 3 ayda 
yeni bir ürün platformu geliş-
tirilecek, 8 milyon kilometreye 
eş değer ömür testi ve 1 milyon 
kilometreye eşdeğer dayanım 
testleri uygulanabilecek. 

Avrupa’nın önde gelen lojis-
tik firmaları araç tercihlerinde 
Tırsan ürünlerine yöneldi. Tır-
san önde gelen birçok firmaya 
önemli adetlerde satışlar ger-
çekleştirdi. Kalite, verimlilik 
ve sorunsuzluğa odaklanan bu 
dev firmaların Tırsan ürünle-
rine yönelmeleri Tırsan’ın gel-
diği noktayı gösteriyor. 2018 
yılına da hızlı bir giriş yapan 
Tırsan, İtalya merkezli Pisa-
nu Trasporti SRL firmasına 
Kässbohrer Perdeli Extensive 
teslim etti. Firma 2017 yı-
lında yine aynı araçtan alım 
gerçekleştirmişti. Daha önce 
kullandıkları araçlardan son 
derece memnun kalan firma, 
önümüzdeki dönemde de yatı-
rımlarına devam edecek.

Tırsan 2018’e Hızlı Giriş Yaptı
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Peugeot Partner Tepee Gitti: Yeni Rifter Geldi PSA Citroen Berlingo 
Multispace  ve 

Opel Combo Life ile 
Üçlemeyi Tamamladı

Peugeut, Citroen ve DS’in 
yanına 2017 yılında Opel/
Vauxhall markasını bün-
yesine katarak yoluna de-
vam eden PSA Grubu’nun 
hafif ticari araç grubun-
daki ilk hamlesi bu alan-
da oldu.  Rifter’la birlikte 
aynı günlerde Berlingo 
Multispace de tanıtılırken 
beşinci nesil Opel Com-
bo, binek grubundaki Life 
modeli ile yüzünü göster-
di.  Bu araçla markanın 
Türkiye hafif ticari araç 
pazarına geri dönüşünün 
de sinyali verildi. 



TİCARİ ARAÇLAR

Müdürü Hasan Yıldırımü-
retmeye, değer katmaya ve 
istihdam yaratmaya devam 
edeceğiz. 2018 yılındaki he-
defimiz ciromuzu yüzde 20 
artırmak; ihracatımızı da 200 
milyon dolar seviyesinin üze-
rine çıkarmak” değerlendir-
mesinde bulundu.

Hasan Yıldırım, “Tekno-
lojinin baş döndürücü bir 
hızla değiştiği bir dünyada, 
sadece inovasyonun gücüne 
inananlar, teknolojisini geliş-
tirebilenler ayakta durabile-
cekler. Bu yüzden dünyadaki 
bu büyük dönüşümü en iyi 
şekilde analiz ediyor, kendi-
mizi sürekli geliştiriyoruz. 
Her yıl ciromuzun yüzde 4’ü-
nü Temsa Ar-Ge Merkezi’ne 
aktarıyoruz. Temsa Ar-Ge 
Merkezi’nde 200 persone-
limiz çalışıyor. Bu çabaların 
bir sonucu olarak, yüzde 100 
Türk mühendislerinin ürünü 
olan 30 bini aşkın aracımız 

OTOBÜS ve midibüs pazarı 
birlikte değerlendirildiğinde, 
Temsa’nın bin 500 adetlik sa-
tış ve yüzde 28’lik payla, son 
üç yıldır olduğu gibi 2017 
yılını da lider tamamladığı-
nın altını çizen Temsa Ge-
nel Müdürü Hasan Yıldırım, 
“Yurtiçini değerlendirdiği-
mizde, pazar payımız şehir-
lerarası otobüs segmentinde 
yüzde 27; midibüs segmen-
tinde yüzde 34; şehir içi seg-
mentinde ise yüzde 12 olarak 
gerçekleşti. 2016’da 890 mil-
yon TL olarak gerçekleşen 
toplam ciromuzu, 2017 sonu 
itibarıyla 1 milyar 40 milyon 
TL seviyesine çıkarmış olma-
nın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Böylece Temsa olarak 2017 
yılında tarihimizde ilk kez 1 
milyar TL ciro barajını aşmış 
olduk” dedi.

Ihracatta hızlı büyüme
Hasan Yıldırım, “Yurt i-

çinde faaliyet gösteren 67 ser-
vis ağımızla müşterilerimizin 
beklentilerini en iyi şekilde 
karşılıyor, onlara en iyi müş-
teri deneyimini yaşatıyoruz. 
Yaptığımız yatırımların bir 
meyvesi olarak, bugün Türki-
ye genelinde yaklaşık 18 bin 
500 adetlik bir araç parkına 
ulaştık. Diğer bir deyişle, bu-

gün ülkemizde bulunan her 
üç otobüsten birisinin Temsa 
olduğunu söyleyebiliriz. Yurt 
içindeki finansal performan-
sımızın yanı sıra, yurt dışında 
da oldukça başarılı bir yılı ge-
ride bıraktık. Bu kapsamda, 

toplam ihracatımızı yüzde 
33 gibi yüksek bir büyüme 
rakamıyla 172 milyon dolar 
seviyesine ulaştırdık. Sabancı 
Holding’den aldığımız güçle, 
gelecekte de ülkemiz ve top-
luluğumuz için Temsa Genel 

malarını bu vizyonda plan-
ladıklarını; teknolojiyi ve 
inovasyonu yeni projelerin 
temeline koyduklarını ifade 
eden Hasan Yıldırım, yatırım 
planlarına ilişkin de şu ifade-
leri kullandı: “Gelecek dö-
nemde de yurt içinde lider-
liğimizi pekiştirecek adımlar 
atmayı sürdürecek; ülkemiz 
ekonomisi için üretmeye, 
istihdam sağlamaya devam 
edeceğiz. Bunun yanında, 
küresel büyüme vizyonumuz 
ve inovasyon odaklı yatırım 
stratejimizle Temsa’nın ‘glo-
bal bir teknoloji şirketi’ne 
dönüşümünü hızlandıraca-
ğız. Bu kapsamda yurt dı-
şındaki yatırım fırsatlarını 
da yakından inceliyor, satın 
alma ve iş birliği fırsatlarını 
değerlendiriyoruz.”

Temsa’nın Fransa’dan 
Almanya’ya, İspanya’dan 
Amerika pazarına kadar 66 
ülkedeki faaliyetleriyle ilgili 
bilgileri de paylaşan Hasan 
Yıldırım, ABD pazarın-
dan çarpıcı bir örnek verdi. 
ABD’de bin adet Temsa 
otobüsün yollarda olduğu-
nu belirten Yıldırım, “ABD 
gibi uzak bir coğrafyada 
güçlenerek büyümeyi sürdü-
rüyoruz. ABD pazarındaki 
payımız yüzde 10 seviyesin-
de. Facebook’tan Netflix’e, 
Tesla’dan Google ve Apple’a 

kadar Silikon Vadisi çalışan-
ları bugün Temsa markalı 
servis araçlarıyla taşınıyor. 
Diğer bir deyişle bir teknoloji 
firması olarak konumladığı-
mız Temsa dünyanın tekno-
loji devlerine hizmet veriyor” 
diye konuştu. 

2018 satışların artacağı
bir dönem olacak

Otobüs pazarında yaşanan 
daralmanın dibi gördüğünü 
ve 2018 yılında artış yaşana-
cağını kaydeden Yıldırım, asıl 
önemli olanın Türkiye’nin 
gerek üretim gerek yan sana-
yisiyle bir ticari araç hub’ı ol-
ması olduğunu ve takip eden 
olmaktan çıkıp takip edilen 
konusuna odaklanması ge-
rektiğini de sözlerine ekledi.

Yeni havaalanı için 
elektrikli ulaşım 

düşünülmeli
İstanbul’da dünyanın en 

büyük ve en modern hava-
limanının inşa edildiğini de 
kaydeden Yıldırım, bu hava-
alanına ulaşımın yüzde 100 
elektrikli araçlarla yapılması 
gibi bir fırsatın Türkiye’nin 
önünde durduğuna dikkat 
çekti. Böyle tarihi bir fırsatın 
değerlendirilmesiyle herkesin 
konuştuğunu Türkiye’nin 
yapmış olacağının söyleyen 
Yıldırım, bu girişimin ül-
kenin tanıtımına yapacağı 
olumlu etkinin de altını çizdi.

bugün dünyanın 66 ülkesin-
de yollarda boy gösteriyor” 
ifadelerini kullandı.

Elektrikli otobüste
yelpaze genişliyor

Yıldırım, toplantıda sıfır 
emisyon hedefi için uzun süre 
şarjlı MD9 Electricity ve Ave-
nue Electron modellerini ta-
mamen kendi teknolojileriyle 
seri üretime hazır hale getir-
diklerini ve Aselsan ile bir-
likte geliştirilen ve kısa şarjla 
çalışabilen Avenue EV’nin de 
çok yakın zamanda seri üreti-
me hazır olacağını vurguladı.

Temsa olarak, yakın gele-
cekte toplu ulaşım anlayışını 
baştan aşağı değiştirecek olan 
‘akıllı şehirler’in de önemli 
bir parçası olacaklarını vur-
gulayan Hasan Yıldırım şöy-
le devam etti: “Bugün zaten 
dünyanın çoğu bölgesinde A 
bölgesinden B bölgesine git-
mek mümkün. Fakat ‘akıllı 
şehir’ vizyonuyla artık bu iki 
nokta arasındaki yolculuğu-
nuzun nasıl gerçekleşeceği 
masaya yatırılıyor. Yolcu bi-
ze artık, ‘Beni istediğim ye-
re nasıl götüreceksin?’ diye 
soruyor. Bunun karşılığında 
da bizden temel olarak üç şey 
talep ediyor: Trafiği çöz ve 
güvenli bir yolculuk vaat et; 
çevreye duyarlı ol; seyahat sı-
rasında online olmamı, diğer 
platformla iletişim halinde 
olmamı sağla. Bu talepler 
aslında bize şunu gösteri-
yor: Biz artık sadece birer 
otobüs üreticisi değil, aynı 
zamanda birer servis sağla-
yıcı olmalıyız.”

ABD’de bini aşkın 
Temsa yollarda              

Temsa olarak tüm çalış-

Temsa’nın Büyüme Vizyonunda 
Sıfır Emisyon ve Akıllı Ulaşım Var

Temsa Genel Müdürü
Hasan Yıldırım
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Sabancı Holding iştiraklerinden Temsa, 2017 
yılı değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. 
Temsa Genel Müdürü Hasan Yıldırım’ın ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, 
şirketin 2017 yılı gerçekleşmeleri ve 2018 
hedefleri basınla paylaşıldı.   

BMW Group, 
“İnovasyon ve 
Endüstri 4.0” projesi 
kapsamında lojistik 
hizmetleri için LNG 
teknolojisini test 
etmek üzere Stralis 
NP’yi seçiyor.   

IVECO, BMW Group ile iş-
birliği yaparak LNG ile çalışan 
kamyonun Alman otomobil 
üreticisinin lojistik hizmetleri 
için test edildiği bir pilot proje 
gerçekleştirdi. Bu projede, sek-
törde uzun mesafe taşımacılığı 
için tasarlanmış ilk doğal gazla 
çalışan araç olan Iveco Stralis 
NP kullanıldı. Iveco, Stralis 
NP 460 adında daha ileri dü-
zey bir serinin tanıtımını yaptı. 
Bu seri, en zorlu uzun mesafe 
görevleri için tasarlanmış son 
nesil otomatik şanzımana sa-
hip ve şimdiden İngiltere’de 
Yılın Düşük Karbonlu Kamyo-
nu ödülünü aldı. Alçak çekici 
versiyonu da mevcut olan araç, 
ağır yüklerin taşındığı uzun 
mesafeli görevler için ideal.

Testin sonucunda, LNG ile 
çalışan Iveco Stralis NP 400 
kamyonunun, tek depoyla 
Steyr ve Regensburg arasın-
daki gidiş-dönüş 530 km olan 
yolu kolaylıkla gidebildiği 
görüldü. LNG ağır yük taşı-
macılığında en iyi otonomiyi 
sağlayan bir alternatif yakıt-
tır: örneğin, elektrik çekişle 

gidildiğinde, 530 km’lik yolda 
aracın bir kaç defa yeniden şarj 
edilmesi gerekir.

“Inovasyon ve Endüstri 4.0” 
projesi kapsamında BMW 
adına sorunsuz pilot operas-
yonunu denetleyen Dr. Tho-
mas Irrenhauser, uzun vadede 

LNG’nin “Geleneksel dizele 
makul ve sürdürülebilir bir al-
ternatif” olarak görüyor. Karşı-
laştırma yapıldığında nitrojen 
oksit emisyonları yüzde 60 
daha düşük, çalışma sırasında 
gürültü düzeyleri yüzde 50 da-
ha düşüktür. Katı madde salı-

nımları göz ardı edilecek kadar 
azdır.

Iveco Marka Başkanı Pierre 
Lahutte, “BMW, sürdürülebi-
lirlik için doğal gazın bir son-
raki aşama olduğu konusunda 
Iveco’nun sektörün geleceğiyle 
ilgili vizyonunu benimsediği 
için gurur duyuyoruz. Taşıma-
cılık gereksinimleri için LNG 
kullanmaya başlayan ulusla-
rarası üreticilerin ve lojistik 
operatörlerinin sayısının hızla 
arttığını görüyoruz. Birçoğu, 
son 20 yılda geliştirdiğimiz de-
neyimi göz önüne alarak filola-
rını LNG’ye dönüştürmek için 
Iveco’yu tercih ediyor” dedi.

Lojistik sektörü, her geçen 
gün çevresel ayak izini azalt-
ma çözümü olarak doğal gazı 

benimsiyor. Kaynaklarını ve-
rimli bir şekilde yönetmeye 
devam ederken gittikçe katıla-
şan emisyon yönetmeliklerine 
de uyum sağlıyor. Iveco, ticari 
taşımacılık sektöründe doğal 
gazın potansiyelini gören ilk 
şirketti. Doğal gaz, yüzde 20 
ile yüzde 40 arasında yakıt 
tasarrufu, dizele kıyasla yakıt 
tüketiminde yüzde 15’e kadar 
azalma sağlıyor. Bunun yanı 
sıra, Piek Sessiz Kamyon Tes-
tinde 71 dB’den daha az sesle 
sessiz çalışma avantajı sunuyor. 
LNG ile çalışan araçlar, CO2 
ve nitrojen oksit salınımlarını 
büyük ölçüde azaltarak ve ka-
tı madde salınımını neredeyse 
ortadan kaldırarak hava kalite-
sini iyileştiriyor.

BMW Group LNG Teknolojisini Stralis NP İle Test Ediyor
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YAN SANAYİ

Michelin’den 1 Milyar 693 Milyon Avro Kar Goodyear
Filolarla 
Geleceğe 
Yatırım 
Yapıyor
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döndüğümüz için mutluyuz” 
diye konuştu. 

Teknoloji ilerledikçe ve kul-
lanıcıların yeni özelliklere olan 
talebinin artmasıyla araç içi 
dokunmatik ekranlar da her 
geçen gün büyüyor. Büyük ek-
ranlar dijital bilgilerin eksiksiz 
bir şekilde görünmesi için ide-
al olsa da kullanım rahatlığı ve 
tasarım açısından beklentiyi 
karşılayamıyor. Continental, 
geliştirdiği 3D Dokunmatik 

anlamda radyal ve çapraz 
katlı kamyon lastiklerinin 
sayısı yıl boyunca yüzde 4 
arttı. Bu pazarda orijinal 
ekipman lastikleri sayısın-
da yüzde 17’lik keskin artış 
gözlemlendi. 18 inç ve üzeri 
lastiklerde ise satışlar yüzde 
19 arttı. 

Özel lastikler grubu 
yüzde 18 büyüdü

Özel ürün grubu lastik sa-
tışlarında özellikle maden, iş 
makinesi ve zirai lastiklerde 
artan talep etkisiyle satış-
lar yüzde 18,4 arttı ve 2016 

CONTINENTAL, Las 
Vegas’ta düzenlenen CES 
2018’den ödülle döndü. CES 
2018 İnovasyon Ödülleri’ne 
dünyanın ilk 3D Dokunmatik 
Yüzey Ekranı’yla katılan Con-
tinental, “Araç İçi Ses / Video” 
kategorisinde “En İyi İnovas-
yon” ödülünün sahibi oldu. 

Bu yeni teknolojiyle üç un-
suru bir araya getirdiklerini 
belirten Continental Enstrü-
mantasyon ve Sürücü-Araç 

MICHELIN, 2017 yılı fi-
nansal sonuçlarını açıkladı. 
Yılı tarihi bir rekor kırarak 1 

Etkileşimi İş Birimi Başkanı 
Dr. Frank Rabe, “3D yüzey 
teknolojisi heyecan verici bir 
tasarımın yanı sıra güvenlik ve 
üst seviye kullanıcı deneyimi 
de sunuyor. Geliştirdiğimiz 
bu yeni teknoloji sayesinde sü-
rücüler gözlerini yoldan ayır-
mak zorunda kalmadan çeşitli 
fonksiyonları çalıştırabiliyor. 
Tasarım ve mühendisliğin en 
üst standartlarının onurlandı-
rıldığı CES 2018’den ödülle 

milyar 693 milyon Avro net 
gelir ile kapattı. Faaliyet geli-
rini yüzde 12,5 oranında ar-
tıran Grup’un faaliyet geliri 
böylece 2 milyar 631 milyon 
Avro olarak gerçekleşti.

2017 yılında gerçekleş-
tirdiği başarılı çalışmalarla 
bütün segmentlerde büyüme 
kaydeden Michelin, binek 
araç ve kamyonet lastikleri 
pazarında satılan lastik sayısı 
bakımından yüzde 3 oranın-
da artış gösterdi. Kara yolu 
taşımacılığında yaşanan ta-
lep artışının etkisiyle, global 

algılama tekno-
lojisi de bulu-
nuyor. Ayrıca 
dokunsal geri bil-
dirim teknolojisi, 
sürücülere par-
maklarını ekranda 
dolaştırırken ekranda 
yer alan herhangi bir ögenin 
kenarına yaklaştıklarını haber 
veriyor. Böylece ekrana bak-
maya gerek kalmadan farklı 
sanal butonlar birbirinden ay-

r ı -
labiliyor. 

Dokunsal geri bildi-
rim, ekran yüzeyine aktarılan 
kısa ve net mekanik titreşim-
lerle veriliyor. 

Yüzey Ekranıyla bu soruna 
çözüm oluyor. Optik bağlan-
tılı topografik elemanlardan 
oluşan ekran, kullanıcıların 
dokunarak hissedebileceği 
geri bildirimler sağlıyor. Böy-
lece sürücüler, gözlerini yol-
dan ayırmadan sadece ekrana 
dokunarak ses, klima gibi 
fonksiyonları ayarlayabiliyor. 
Sürücünün ekranı kullanırken 
yanlış bir fonksiyonu çalıştır-
masını engellemek için kuvvet 

yılında 2.836 milyon Avro 
iken 2017 yılında 3 bin 358 
milyon Avro’ya ulaştı.

2016 yılına göre satışlarını 
yüzde 5 artırarak 21 bin 960 
milyon Avroro seviyesine 
ulaştıran Michelin, toplam 
satış adetlerinde de yüzde 
2,6 büyüme kaydederek 543 
milyon Avro artış elde etti. 
Michelin yeni bir organizas-
yon yapısına girdiği 2018 yı-
lında faaliyet gelirini artıra-
rak 1.1 milyar Avo’yu aşkın 
serbest nakit akışına sahip 
olmayı hedefliyor.

likle lastik aşınmalarını azal-
tarak lastik kullanım öm-
rünü uzatıyor ve en uygun 
basıncı sağladığı için yakıt 
maliyetini düşürüyor. SAF 
Tire Pilot, lastik basıncının 
çok fazla düşmesi durumun-
da sürücüyü uyarıyor ve kri-
tik seviyeye ulaştığında las-
tik basıncını arttırarak kaza 
veya sorun riskini önemli 
ölçüde azaltıyor. Üstelik las-
tik delinmesi durumunda, 
lastiği gerekli olan basınç 
değerinde tutuyor. SAF Tire 
Pilot, ticari lastik basıncı iz-
leme sistemlerine göre daha 
hassas olan sadece 0.2 barlık 

SAF-HOLLAND’IN rö-
mork ve yarı römorklara 
yönelik geliştirdiği lastik ba-
sınç sistemi SAF Tire Pilot, 
filoların en yüksek maliyet 
unsuru olan yakıt tüketimi 
ve lastik aşınmalarını azal-
tan bir çözüm sunuyor.

Yetersiz lastik basıncı, 
erken lastik aşınma neden-
lerinin yüzde 10’unu oluş-
tururken; lastik arızalarının 
yüzde 85’i, yetersiz lastik 
basıncından kaynaklanıyor. 
Öte yandan lastik basıncı 
çok düşük ise çekici, çok faz-
la yakıt tüketiyor. Bu da fi-
lolar için daha fazla maliyet 

anlamına geliyor. SAF Tire 
Pilot, lastik basıncını doğ-
ru değerlerde tutarak hem 
yakıt tüketiminin düşürül-
mesini hem de lastiklerin 
korunmasını sağlıyor. 

SAF Tire Pilot, lastik ba-
sıncını sistematik bir şekilde 
kontrol ediyor ve düşük de-
ğer tespit ettiğinde otomatik 
olarak tamamlıyor. Böyle-

basit ancak çok etkili bir 
yöntem oluyor.

SAF Tire Pilot ile ilgili bil-
gi veren SAF-HOLLAND 
Türkiye Satış Sonrası Hiz-
metler Müdürü Öztekin 
Koyun, “Fabrika montajlı 
SAF Tire Pilot, sadece yakıt 
tasarrufu sağlamak ile kal-
mıyor aynı zamanda lastikle-
ri de koruyor. Filolar, dorse 

alımlarında üreticiden SAF 
Tire Pilot’u talep edebilirler. 
Var olan dorsenin kullanımı 
söz konusu ise araç sahiple-
ri, SAF-HOLLAND yetkili 
servislerinden ürünü talep 
edebilir ve kolayca monte 
ettirebilir. Tabi ki bu durum 
yol ve yük koşullarına gö-
re değişkenlik gösterebilir. 
Ancak çok küçük bir do-
kunuşla sağlanan böyle bir 
tasarruf, filolar için önem 
taşıyor” dedi.

basınç sapmasına 
tepki veriyor. 

Yakıt ve las-
tikler için 
tasarruf 

potansiyeli
40 tonluk bir 

yarı römorkta lastiklerin 
dönme direnci, yaklaşık 
yüzde 16’lık yakıt tüketi-
mine neden oluyor. Dönme 
direncinin yaklaşık yüzde 
50’si ise römorktaki lastik-
lerden kaynaklanıyor. Bu 
nedenle lastik basıncının 
izlenmesi, filo işletme mali-
yetlerini azaltmak ve lastik 
sorunlarını önlemek için 

SAF Tire Pilot Yakıt Tüketimini ve
Lastik Aşınmalarını Azaltıyor

Brisa Dayton Lastiklerini Türkiye’de Üretmeye Başladı
BRISA, 112 yıllık global 
bir marka olan ve Bridges-
tone Grubu çatısı altında 
araç sahipleriyle buluşan 
Dayton’u 2014 yılından be-
ri pazara sunuyor. Ar-Ge ve 
teknoloji yatırımlarıyla yüz-

de 94 olan yerli üretimini 
artırmaya odaklanan şirket, 
yeni bir atılımla Dayton 
marka lastikleri Türkiye’de 
İzmit Fabrikası’nda üret-
meye başladı. 

Dayton’ın Türkiye pazarı 
için kritik bir öneme sahip 
olduğunu dile getiren Brisa 
Pazarlama Direktörü Evren 
Güzel, “Özellikle son yıllarda 
yenileme pazarında ekonomi 
segmenti önemli bir büyüme 
ivmesi yakaladı. Dayton’ın 

yerli üretimine başlamamızla 
birlikte bu segmentte pazarın 
ihtiyaçlarına çok daha hızlı 
yanıt verebilecek, pazardaki 
kapsama oranımızı artırarak 
sektör liderliğimizi pekiştire-
ceğiz. Küresel çapta Bridges-
tone teknolojisiyle üretilen 
bu köklü lastik markasını 
Türkiye’de mühendislik de-
neyimimiz, Ar-Ge ve tekno-
loji altyapımızla Brisa çatısı 
altında üreterek ülkemizin 
yerli üretim gücüne de katkı 
sağlayacağız” dedi. 

Brisa, 13-18 jant aralığın-

da Dayton marka lastikleri, 
binek ürün grubunda 20 
farklı ebatta ve 2 desende, 
hafif ticari ürün grubunda ise 
30 farklı ebatta ve 2 desende 
Türkiye’de üreterek araç sa-
hipleriyle buluşturuyor. 

Dayton, fren performan-
sı, yol tutuş ve ömür perfor-
mansında sağladığı başarı ile 
kalitesini kanıtlamış bir lastik 
markası olarak başta Avrupa 
olmak üzere dünya pazarların-
da öne çıkıyor. Yapılan testler 
Dayton lastiklerinin hem 
kuru hem ıslak zemin perfor-

mansı ile dengeli bir perfor-
mans sağladığını kanıtlıyor. 

Dayton, kalitesinin yanı 
sıra uygun fiyatı ile de dikkat 
çekiyor. Dayton, sağladığı 
fiyat avantajı ve perfor-
mansıyla her bütçe-
ye uygun bir ürün 
gamına sahip.

Dayton mar-
kalı lastikler, 
Brisa’nın lider 
lastik markaları 
Bridgestone ve 
Lassa tabelalı sa-
tış mağazaları, hızlı 

bakım servis zinciri Otopra-
tik noktaları ve online satış 
platformu lastik.com.tr in-
ternet sitesinde satışa sunu-
luyor. Son kullanıcılar ayrı-

ca; Lastiğim, Lastik 
Vs, Speedy tabe-

lalı satış mağa-
zaları ve Brid-
gestone Box 
mobil satış ve 
hizmet nok-
t a l a r ı n d a n 
Dayton mar-

kalı lastikleri 
satın alabiliyor.

Brisa, 2014 yılından 
bu yana Türkiye 
pazarına sunduğu 
güçlü markası 
Dayton’ı Türkiye’de 
üretmeye başladı.    

Continental ‘En İyi İnovasyon’ Ödülü Kazandı

GOODYEAR, araç pay-
laşımının ve otomobilin 
ortak kullanımının trend 
olmasıyla birlikte, kentsel 
filo operasyonlarını iyileş-
tirmek amacıyla yeni filo 
hizmetleri iş modelini sun-
du. Goodyear’ın, Kuzey 

Amerika’da 25’in üzerinde 
ülkede 50’yi aşkın mobili-
te hizmeti ile, onbinlerce 
aracın filo bakımlarını izle-
yerek, kontrol eden ve de-
netleyen Stratim ile birlikte 
geliştirdiği ileri lastik bakım 
programı hayata geçti.

Goodyear Teknolojiden 
Sorumlu Başkanı Chris 
Hessel,  “Ortak mobiliteye 
olan ilgi büyümeye devam 
ederken, araç başına yılda 
15 bin mil olan sürüşün, 
ay bazında 5 bin mil artış 
gösterdiğini gözlemliyoruz” 
diye konuştu.
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Gelişmiş güvenlik sistemle-
rimiz ve araç özelliklerimiz, 
sürücü, yük ve yol güvenliği 
açısından tehlikeli madde 
taşımacılığı operasyonlarına 
da değer katıyor. Bu alanda 
Omsan Lojistik’in en emni-

Barsan’ın hem dostluğuna 
hem de iş modeline saygı duy-
dukları bir firma olduğunu 
söyleyerek, “Barsan oluştur-
duğu yapısıyla, kurumsal du-
ruşuyla sektörün hep öncüsü 
oldu. Bütün yenilikleri ger-
çekleştiren ve müşterilerine 
fark yaratan çözümler sunan 
bir firma. Biz de yıllardır ken-
dilerinin tedarikçisi olmak-
tan gururluyuz” dedi. 

Nuhoğlu, yurtdışındaki 
Barsan ile de araç alım anlaş-
ması yaptıklarının bilgisini 
paylaştı. Barsan’ın Almanya 
yatırımı için kendileriyle 100 
adetlik araç anlaşması yap-
tıklarını söyleyen Nuhoğlu, 
firmanın yurtdışında yaptığı 
yatırımları övdü. Nuhoğ-
lu, “Türkiye’nin yurtdışın-
da markalar yaratması çok 
önemlidir. Barsan bugün 25 
ülke 67 lokasyonda dünyaya 
hizmet veriyor. Bir Türk fir-
ması bu noktaya gelmişse bu-

OMSAN Lojistik, 28 adet 
Renault Trucks C serisi kam-
yon ve 37 adet T serisi çekici 
ile filosundaki araç sayısını 
841’e yükseltti. 

OYAK şirketlerinden Om-
san Lojistik, karayolu taşıma-
cılığında Renault Trucks ile 
işbirliği yaptı. Karayolu filosu-
nun yüzde 90’ı Renault Trucks 
araçlardan oluşan Omsan’ın, 
teslim aldığı 28 adet Renault 
Trucks C serisi kamyon ve 37 
adet T serisi çekici ile filosun-
daki araç sayısı 841’e ulaştı. 
Omsan Lojistik filosuna kat-
tığı 65 yeni çekici ve kamyonla 

TIRSAN ile 100 adetlik trey-
ler alım anlaşması imzalayan 
Barsan, araçların ilk partisi o-
lan 37 treyleri teslim aldı. Son 
alımla birlikte firma 517 adet-
lik Tırsan filosuna ulaştı. 

Filosunda 480 adet Tırsan 
bulunan Barsan, araçların ilk 
partisi olan 37 adet treyleri 
teslim aldı ve 517 adetlik Tır-
san filosuna ulaştı.  Firmanın 
tercih ettiği 22 adet Tırsan 
Perdeli Mega Çift Katlı semi-
treyler ve 15 adet Deveboyun-
lu Sabit Konteyner Taşıyıcı 
19 Şubat’ta Tırsan Samandıra 
Lokasyonu’nda düzenlenen 

Türkiye genelinde ADR taşı-
macılığı ağını güçlendirecek.

Renault Trucks Türkiye 
Genel Müdürü Sebastien 
Delepine, gerçekleştirilen tes-
limat ile ilgili olarak; “Yanıcı 
ve tehlikeli madde taşımacı-
lığının en üst güvenlik stan-
dartlarını karşılayan Omsan 
Lojistik şirketiyle uzun yıllara 
dayanan iş birliğimizin haklı 
gururunu yaşıyoruz. İşletme 
maliyetlerinin başta yakıt 
tüketimi olmak üzere düşük 
olması Renault Trucks araç-
larımızı iş ortaklarımız için 
oldukça cazip hale getiriyor. 

törenle Tırsan Yönetim Ku-
rulu Başkanı Çetin Nuhoğlu 
tarafından Barsan Global Lo-
jistik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Cengiz Çaptuğ’a teslim 
edildi. Barsan Global Lojistik 
Kurucusu Kamil Barlın’ın da 
hazır bulunduğu törene, Bar-
san Global Lojistik Yönetim 
Kurulu Üyesi, Kara Nakliye 
Direktörü Sedat Geyik ve 
Tırsan Satış ve Bayi Yönetimi 
Koordinatörü Ertuğrul Erkoç 
da katıldı. 

Teslimat töreninde konu-
şan Tırsan Yönetim Kuru-
lu Başkanı Çetin Nuhoğlu, 

Teslim aldıkları toplam 65 
yeni Renault Trucks araçların 
akaryakıt ve otogaz taşıma-
cılığındaki operasyonlarını 
güçlendirdiğini belirten Om-
san Lojistik Genel Müdürü 
Doç. Dr. M. Hakan Keskin, 
bu araçların Ege, Trakya, 
Marmara, İç Anadolu ve Ka-
radeniz Bölgeleri’nde gerçek-
leştirdikleri operasyonlarda 
kullanılmaya başlandığını 
söyledi. Yeni Renault Trucks 
araçları ile yılda yaklaşık 10 
milyon kilometre yol kat ede-
rek, 900 bin metreküp akar-
yakıt ve otogaz dağıtımı ger-

malarımız için 100’lü adetle-
re varan rakamlarla araç sipa-
rişi vermeye başladık. Barsan, 
Amerika’dan Çin’e, Çin’den 
Avrupa’ya, Avrupa’dan Çin’e 
iş yapabilir hale geldi. Biz bir 
Türk şirketiyiz.  Bu şekilde 
kararlılıkla devam edeceğiz” 
diye konuştu. 

Tırsan tercihlerini de anla-
tan Çaptuğ, görüşlerini şöy-
le açıkladı: “Talep ettiğimiz 
araçları, arzu ettiğimiz şekilde 
Tırsan ekibi tarafından tek-
nik donanımları tam olarak 
sağlanmış şekilde teslim aldık. 
Tırsan kendi sektöründe tek-
nolojiyi çok yakından takip 
eden, yurtdışında yatırımları 
olan, her türlü ihtiyacımızı çok 
rahat karşılayabilen, uzun yıl-
lar birlikte çalıştığımız ve uzun 
yıllar çalışmayı umut ettiğimiz 
başarılı bir firma. İki başarılı 
firmanın sinerjisini birleştir-
mesinin ülke ekonomisine sağ-
layacağı fayda aşikardır.” 

Barsan Global Lojistik 
Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Kara Nakliye Direktörü Se-
dat Geyik de, teslim aldıkları 
15 adet Tırsan Deveboyunlu 
Sabit Konteyner Taşıyıcı’ya 
özellikle dikkat çekti. Bu a-
raçları hem milk-run taşıma-
larında,  hem depolar arası iç 
nakliyede, hem de limanlarda 
konteyner taşımalarında kul-
lanacaklarını söyledi. Bugüne 
kadar Tırsan ile çalıştıkları-
nı, Tırsan’ın kendilerini ge-
rek ürünleri ile gerekse satış 
sonrası hizmetleriyle hiçbir 
zaman kendilerini yarı yol-
da bırakmadığını söyleyen 

çekleştirmeyi planladıklarını 
vurgulayan Keskin, “Yaygın 
servis ağı, müşteri memnuni-
yetine verdikleri önem, hızlı 
ve kaliteli çözümleri ile Re-
nault Trucks bizim için çok 
değerli bir iş ortağıdır. Om-
san, Türkiye’nin lider lojistik 
markalarından biri olarak ala-
nında öncü firmalara hizmet 
verirken müşterilerine vaat 
ettiği hızlı ve kaliteli hizmeti 
iş ortaklarının da desteğiyle 
başarıyla sunabilmektedir. 
Karşılıklı güven esasına dayalı 
işbirliğimizin daha uzun yıllar 
sürmesini diliyorum” dedi.

Geyik, “Barsan bugün global 
bir oyuncu haline geldi ve bu 
yolculukta Tırsan’dan büyük 
destek aldık. Her başarılı 
nakliyecinin arkasında Tır-
san var demiştik. Bu sözümü-
zün arkasındayız. Bunun için 
de Tırsan’a teşekkür ediyo-
ruz” şeklinde konuştu.

Tırsan T.SCD M Çift Kat-
lı Mega Perdeli Semi-Treyle-
ri; toplamda 10.6 ton kapasi-
tesine sahip, 22 adet çift kat 
profilinden oluşan çift katlı 
yükleme özelliği ile toplamda 
68 adet Euro-Palet kapasitesi 
sunuyor. K-Fix; televre üze-
rindeki her biri 2,5 ton kapa-
siteli toplam 236 adet delik 
sayesinde yüklerin en güvenli 
şekilde bağlanmasını ve emni-
yet altına alınmasını sağlıyor. 
Çift kat profili stoklama dola-
bı sayesinde, profiller stokla-
narak tek katlı Mega şeklinde 
kullanım özelliğine de sahip. 

Tırsan Deveboyunlu sabit 
konteyner taşıyıcı ise; yeni şasi 
tasarımı sayesinde SHF.S’nin 
1.000mm beşinci teker yük-
sekliği ile gabari yüksekliği 
4.030 mm’dir. Konteynerin 
araç üzerinde yaptığı çarp-
malardan meydana gelen şasi 
hasarı ile hasarlı bölge de pas-
lanma baş gösterir. Paslanma 
başlayan bölgelerde metalin 
zayıflaması ile beraber çatla-
malar ve kırılmalar  sonunda 
bölgenin işlevselliğinin kaybı 
ortaya çıkar. Daha uzun ser-
vis ömrü sunan yeni SHF.S  
Konteyner Taşıyıcı KTL kap-
lı şasisi sayesinde 10 yıl pas-
lanmazlık garantisi sunar.

yetli şekilde gerçekleştireceği 
operasyonlarda hem araçla-
rımızın güçlü güvenlik dona-
nımları, hem de satış sonrası 
hizmetlerimiz ile uzun yıl-
lardır olduğu gibi yanlarında 
olacağız” dedi.

na şapka çıkarılması gerekir” 
açıklamasında bulundu.

Nuhoğlu 1990’ın ortala-
rında söylediği, “Tırsan’dan 
daha iyi kimse araç üreteme-
yecek, Tırsan’dan daha iyi 
kimse hizmet sunamayacak 
ve Tırsan’dan daha iyi kimse 
fiyat veremeyecek” sözünü 
hatırlatarak, “Varsa öyle birisi 
çıksın” dedi.

Barsan Global Lojistik Yö-
netim Kurulu Başkanı Cengiz 
Çaptuğ, Barsan’ın 36 yıl önce 
kurulduğunu hatırlatarak, 
bugün 25 ülkede, 67 lojistik 
merkezindeki entegre lojis-
tik hizmetini, küresel ölçekte 
sağlayan bir dünya şirketine 
dönüştüğünü söyledi. “Artık 
dünya öyle bir yere gidiyor 
ki, ülkelerin milli lojistik fir-
maları o ülkelerin geleceği 
için önemli rol oynayacaklar” 
diyerek büyük ölçekli firma-
ların önemine işaret eden 
Çaptuğ, “Yurtdışındaki fir-

Omsan Filosu Renault Trucks İle Güçlendi

Barsan’ın Almanya Organizasyonuna 100 Tırsan Treyler
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YURTIÇI Lojistik, Gemi Ki-
ralama ve Proje Lojistiği, Te-
darik Zinciri Yönetimi, Ulus-
lararası Taşımacılık ve Liman 
İşletmeciliği gibi konularda 
hizmet veren Borusan Lojistik, 
filosunu 19 adet Ford Trucks 
1848T çekici ile genişletti. 

Rahmi M. Koç Müzesi’nde 
düzenlenen araç teslimat töre-
ninde Ford Trucks yönetimi 
tarafından Borusan Lojistik’e 
teşekkür plaketi takdim edil-
di. Törene Borusan Lojistik 
Genel Müdürü İbrahim Dö-
len, Borusan Lojistik Yurtiçi 
Lojistik İcra Kurulu Üyesi 
Sinan Cem Savcı, Borusan 
Lojistik Organizasyonel Ge-

FILO kiralama, personel taşı-
macılığı ve elektrik dağıtım sek-
töründe faaliyet gösteren Turex 
firması, 36 adet Fuso Canter 
8BL Çift Kabin aracı, Temsa 
Motorlu Araçlar’dan teslim aldı.  

Temsa Motorlu Araçlar, filo 
kiralama, personel taşımacılı-
ğının yanı sıra elektrik dağıtım 
sektöründe de faaliyet gösteren 
Turex firmasına, 36 adet Fuso 
Canter 8BL Çift Kabin modeli-
nin satışını gerçekleştirdi. Araç-

ISTANBUL merkezli Mede-
toğulları Uluslararası Nakliyat,  
iki adet DAF XF 480 model 
çekicilerini düzenlenen törenle 
teslim aldı. 

CF ve XF modelleriyle “Yı-
lın Uluslararası Kamyonu” 
ödülünün sahibi olan DAF, 
filoların öncelikli tercihi ol-
mayı sürdürüyor. Son olarak, 

lişim ve Destek Fonksiyonlar 
İcra Kurulu Üyesi Tuğba Pa-
şalı Karacan, Borusan Lojistik 
Milk-Run ve Yurtiçi Dağıtım 
Hizmetler Grup Müdürü Or-
han Kayış, Ford Trucks Ge-
nel Müdür Yardımcısı Serhan 
Turfan, Ford Trucks Türkiye 
Direktörü Burak Hoşgören ve 
Otokoç Sultanbeyli Şube Mü-
dürü Orhun Özkan katıldı. 

Teslimat töreninde yaptı-
ğı konuşmada Ford Otosan 
ile uzun yıllardır süren iş bir-
liklerinden çok memnun ol-
duklarını dile getiren Dölen, 
“Borusan Lojistik olarak en 
son teknolojik servisleri kulla-
narak desteklediğimiz hizmet-

lar, üst yapı çözüm ortağı An-
san A.Ş’nin Kocaeli Kartepe’de 
bulunan üretim tesislerinde 
Temsa Motorlu Araçlar Satış 
Müdürü Ozan Özdemir ve 
Temsa Motorlu Araçlar Pazar-
lama Müdürü Aytuğ Bük’ün ev 
sahipliğinde düzenlenen bir tö-
renle Turex A.Ş. şirket ortağı ve 
Genel Müdürü Celal Kalkan’a 
teslim edildi. Satışı gerçekleş-
tiren Temsa Motorlu Araçlar 
yetkili satıcısı Askale Otomotiv 

İstanbul merkezli taşımacılık 
firması Medetoğulları Ulus-
lararası Nakliyat da filosunda 
DAF 480X çekicilerini tercih 
etti. Glokal tarafından satışı 
gerçekleştirilen iki adet DAF 
XF 480X düzenlenen tören-
le Medetoğulları Uluslara-
rası Nakliyat’a teslim edildi. 
Glokal’in Orhanlı’da bulunan 

lerimizle müşterilerimizin iş-
lerinde çözüm ortağı olup fark 
yaratıp fayda sağlamaya devam 
ediyoruz. Türkiye’nin en bü-
yük endüstri kuruluşlarına an-
lık malzeme akışını tecrübeli 
operasyon ekibimiz ile tek el-
den gerçekleştiriyoruz. Kurum 
kültürümüzün bir parçası olan 
6 Sigma yaklaşımı ve digital iş 
süreçleri ile operasyonlarımızı 
sürekli daha iyiye götürmek 
için hem kendi içimizde hem 
de müşterimizle iyileştirme 
projeleri yaparak, katma değer 
yaratıyoruz. Ford Otosan’dan 
aldığımız yeni araçlarımızla bu 
hizmetimizi daha da geliştire-
rek vermeyi sürdüreceğiz. Yüz-

Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar 
Kalebaşı’da törende yer aldı. Se-
petli hidrolik platform üst yapı-

tesisinde düzenlenen teslimat 
törenine firma yetkilisi Engin 
Medetoğlu ve Glokal Bölge Sa-
tış Yöneticisi Alper Ata katıldı.

Yeni nesil CF ve XF kamyon-
ları, DAF’ın verimli taşımacılık 
ve sürücü konforu konusunda 
standartlarını temsil ediyor. 
DAF CF ve XF’de motor tek-
nolojisindeki ilerlemeler, yeni 

deyüz Türk Mühendisliği ile 
üretilen Ford Trucks araçları-
nı Borusan Lojistik olarak kul-
lanmaktan dolayı mutluyuz. 
İşbirliğimizin ve ülkemiz için 
yarattığımız ortak değerin ar-
tarak devam etmesini temenni 

sı ile donatılan Canter 8BL Çift 
Kabin araçlar Aras Elektrik 
Bölgesi’nde elektrik dağıtım, 

tahrik hatları ve aerodinamik 
optimizasyonlar sayesinde yüz-
de 7’ye kadar daha düşük yakıt 
tüketimi elde ediliyor. CF ve XF 
modellerinde ayrıca daha yüksek 
taşıma kapasitesi için daha dü-
şük ağırlık ve en yüksek sürücü 
konforu, en çekici görünüm için 
ise güncellenmiş iç ve dış tasarım 
gibi özellikler de bulunuyor. 

ediyoruz ” dedi.
Borusan Lojistik’in entegre 

taşımacılık ve lojistik hizmet-
leriyle ülkemiz için önemli 
bir değer olduğunu kaydeden 
Ford Trucks Genel Müdür 
Yardımcısı Serhan Turfan ise, 

enerji hatları bakım ve onarım 
işlerinde kullanılacak.

Çevre dostu Bluetec motora 
sahip Fuso Canterler’de kulla-
nıcıya fayda sağlayan ESP, şerit 
takip sistemi, motor start/stop, 
egzoz freni gibi teknolojik sis-
temler bulunuyor. Devrilebilir 
kabini sayesinde bakımı kolayca 
yapılabilen Fuso Canter model-
leri, rakiplerine göre taşıma ka-
pasitesi avantajına sahip olması 
nedeniyle her türlü üst yapı 

“Ford Trucks olarak, lojistik 
sektöründe zamanlamanın ve 
hızın ne kadar önemli olduğu-
nu iyi biliyoruz. Bu noktada 
motor performansıyla, yakıt 
tüketimiyle, servis bakım ara-
lığı ve toplam işletme maliyet-
lerinde sunduğu avantajlarla a-
raçlarımız bu büyük projelerde 
her şartta Borusan Lojistik’in 
hizmetinde olacak. Bizler de 
Ford Trucks ekibi olarak, araç-
ların teslimatından sonra da 
her koşulda yardımcı olmak 
ve işlerini kolaylaştırmak için 
yanlarında olacağız. Yeni araç-
larımızın Borusan Lojistik’e 
ve projelerine hayırlı olmasını 
diliyorum” diye konuştu.

çözümü için elverişli bir araç 
niteliğinde. 

1 şoför ve 6 kişilik yolcu 
kapasitesiyle ekip çalışması 
gereken işler için çok ideal bir 
araç olan Fuso Canter 8BL Çift 
Kabin modeli özellikle ekip ça-
lışması gerektiren park, bahçe 
ve peyzaj, yol bakım ve altyapı 
çalışmaları, enerji hatlarının 
yapım ve onarımı, mezarlık ile 
cenaze işleri gibi alanlarda ter-
cih ediliyor.

Borusan Lojistik 19 Adet Ford Trucks Çekici Aldı
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ALC Lojistik Schmitz Cargobull İle Devam Ediyor

Medetoğulları’nın Tercihi DAF 480X Oldu

Turex Firması 36 Adet Canter Çift Kabin Aracı Teslim Aldı

SCHMITZ Cargobull, ALC 
Lojistik’e 48 adetlik treyler 
alım anlaşmasının ilk bölümü 
olan 6 adet Mega Varios model 
semi-treyleri teslim etti. 

Teslimat törenine ALC Lo-
jistik Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Çiçekli ve Schmitz Cargo-
bull Türkiye Genel Müdürü 
Mile Mishevski katıldı.

ALC Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Çiçekli, 
“Avrupa’nın en deneyimli ve en 
büyük treyler firması Schmitz 
ile anlaşma yapmaktan mem-
nunuz. Toplam 48 adet treyler 
alımı konusunda mutabakata 
vardık. Bunun yarısı yenile-
me ve diğer yarısı da büyüme 
amaçlı yeni alım şeklindedir. 
Bu bağlamda ilk yeni büyüme 
alımın 6 adetini bugün teslim 
alıyoruz. Bu proje kapsamın-

da orta vadede tüm filomuzun 
Schmitz marka treyler olmasını 
hedefliyoruz” dedi.

Çiçek,  Schmitz Cargobull 
markasını tercih etmelerinin 
sebeplerini şöyle sıraladı,  “125 
yıllık bir geçmişi ve Avrupa’nın 
treyler lideri olması, yıllardır 
kullanıp test etmemiz sonucu 
kalitesinin yüksek, işletim ma-

liyetlerinin düşük olmasına ta-
nık olmamız, sürücülerimiz ile 
operasyonel yöneticilerimizin 
işlerini kolaylaştırması ve sü-
rüş akışkanlığı nedeniyle ısrarlı 
tercihleri, sadece Schmitz’e ö-
zel ‘Various’ sistemi sayesinde 
yarı mega ve mega çekiciler ile 
eşleşebilme esnekliği ve yüksek 
ikinci el değeri ve talebi.”

Çiçekli yaptığı açıkla-
mada, “Bu özelliklere sahip 
Schmitz’in ülkemize güvenip 
Türkiye’de montaj ve üretim 
hattı kurarak yatırım yapması 
da bizim için itici faktör olmuş-
tur. Zira Alman disiplini ve ka-
litesine kendi ülkemizde artık 
rahatça ulaşabiliyoruz. Yabancı 
sermayenin ülkemiz ekonomi-
sine güvenip ülkemizde yatırım 
yapmaları son derece önemli-
dir. Milli ekonomimizin ko-
runması ve gelişmesi açısından 
aynı hataya lojistik ve taşıma-
cılık hizmet üreticileri ile teda-
rikçilerinin düşmemesi gerekti-
ği kanaatindeyim. Bu çerçevede 
üretime dayalı yabancı sermaye 
yatırımlarının da önünün açıl-
ması ve desteklenmesi gerek-
tiğini düşünüyorum. Katma 
değer üreten, istihdam yaratan 

ve ülkemize vergisini veren ku-
ruluşları desteklemek gerekir” 
diye konuştu.

Schmitz Cargobull Türkiye 
Genel Müdürü Mile Mishevs-
ki ise,  “Öncelikle sektörün 
öncü firmalarından biri olan 
ALC Lojistik Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ali Çiçekli ve 
ekibinin bir kez daha Schmitz 
Cargobull markasını seçmele-
rinden dolayı mutlu ve gururlu 
olduklarını” belirtti.

Mishesvki sözlerine şöy-
le devam etti: “ALC Lojistik 
uzun yıllardır sektörde engin 
bir tecrübe ile birikime sahip 
ve içerisinde barındırdığı po-
tansiyel, dinamizm ve butik 
işletmecilik anlayışıyla kısa sü-
rede çok mesafe katederek he-
pimizin hayranlıkla izlediği bir 
konuma geldi. Değerli iş ortak-

larımızın bu ilerleyişini mut-
lulukla izlerken yatırımlarında 
da bizi tercih ediyor olmaları 
bizler için de ayrı bir gurur 
kaynağıdır. Kendilerinin bu 
potansiyel ile yakın gelecekte 
çok daha farklı bir konuma ge-
çecekleri aşikardır. Umarım ki 
bu büyüme ve karşılıklı işbirli-
ğimiz uzun yıllar boyu devam 
eder. Bu konuda daima pro-
fesyonel bir yaklaşım gösteren 
ALC Lojistik ile çalışmaktan 
dolayı yaşadığımız mutluluğu-
muzu bir kez daha belirtmek-
ten memnuniyet duyuyorum. 
ALC Lojistik ile ticaretimizin 
devamlılığı kendileri ile ara-
mızda yıllardır  devam eden 
Kazan-Kazan ilişkisinin bir 
ürünüdür ve tekrar etmek de 
fayda görüyorum, umarım 
uzun seneler sürecektir.”
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losu Vasil Vılçev yaptığı açıklamada, 
son günlerde TIR kuyruklarının her 
iki ülke topraklarında da artmaya 
başladığını söyledi. Başkonsolsos Vıl-
çev, TIR kuyruklarının en az seviyeye 

UZUN yol sürücülerinin en bü-
yük sorunu olan ve özellikle hafta 
sonları oluşan TIR kuyrukları, son 
zamanlarda hafta içine de sarkmaya 
başlayınca Bulgaristan hükümeti çö-
züm amacıyla komisyon oluşturdu. 
Komisyon kararları gereği personel 
takviyesi yapılacak ve TIR bekleme 
alanının yönü değiştirilecek.

Bulgaristan’ın Edirne Başkonso-

inmesi ve tamamen son bulmasının 
Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nın 
fiziki genişlemesi ve Kapıkule’de ya-
pılacak düzenlemelere bağlı olduğu-
nu ifade etti.

Kapitan Andreevo Sınır Kapı-
sı’ndaki fiziki yenilemenin uzun 
zaman alacağını ancak bu yenile-
menin gerçekleşmesine kadar TIR 
kuyruklarını en az seviyeye çekmek 
amacıyla Bulgaristan hükümetinin 
çeşitli önlemleri hayata geçirmeye 
başladığını anlatan Vılçev, şunla-
rı kaydetti: “Genel olarak Türk ve 
Bulgar tarafı olarak dikkatimizi 
çeken TIR kuyrukları çok yoğun 
oluyor. Bazı günler her iki ülkede de 
20 kilometreyi aştığı oluyor. Bu yıl 
geçen yıllara bakıldığında her gün 
TIR kuyruğu mevcut. Bu ticaret 
ilişkilerini zorlaştıran bir durum. 
Bu durumla ilgili hem Türkiye hem 
Bulgaristan çözüm arayışı içerisinde 
diyaloglarını sürdürüyor. 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkçi daha sonra da benim de ka-
tıldığım toplantıda Edirne Valisi Gü-
nay Özdemir Sofya’da Başbakanımız 
Boyko Borisov’la görüştü. Borisov 
her iki buluşmada da TIR kuyrukları-
nın her geçen gün arttığı konusunda 
bilgisinin olduğunu iletti. Bu konuda 
Türk ve Bulgar tarafında önlemler 
alınmasının gerekliliği ortada. Genel 
olarak sınır bölgesinde görev yapan 
bölümün genişletmesi gerekiyor, bu 
kısa sürede olması mümkün değil 
tabii Türkiye’nin de düzenlemeleri 
gerekiyor. Ancak biz kısa vadede TIR 
kuyruğu sorununu hafifletecek bazı 
önlemler aldık.”

Vılçev, “Komisyon acil olarak 2 
önlemi hayata geçirmek için karar al-
dı. Bunlardan ilki personel takviyesi. 
Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda 
40 personel artırımı yapacağız. Bu 
personel eğitim alacak ve haziran 
ayında tüm gişelerin çalışması ama-
cıyla iş başı yapacak. Eğitimle ge-
çecek zaman süresince de yani yeni 
personelin göreve başlayacağı süreye 
kadar diğer sınır kapılarımızdan 20 
kadar personeli geçici görevle buraya 
kaydırdık onlar görevlerine başladı.” 
diye konuştu.

TIR Sürücülerinin 
Kapıkule Çilesi Bitecek

Şimdi dünyanın en fazla ülkesine, uzun menzilli, tam 102 ton kapasiteli
2 yeni Boeing 777F uçağımızla ulaşabileceksiniz.

BİRLİKTE BÜYÜMEK İÇİN 
FİLOMUZU BÜYÜTTÜK.

2 YENİ BOEING 777F
TURKISH CARGO FİLOSUNDA.

Dünyanın en hızlı kontey-
ner trafiğine sahip limanı 
Şangay’da bulunuyor. 2016 
yılsonu itibariyle 37,13 milyon 
TEU konteynerin elleçlendiği 
Şangay Limanı, uzun yıllardır 
bu alandaki liderliğini koruyor.

İ
BUNLARI 
BİLİYOR MUYDUNUZ?


