
milyar dolar, 2016’da ise 2 
trilyon dolara ulaştı. 2018’de 
ise global e-ticaret hacminin 
2,5 trilyon dolar seviyesine, 
2020’de de 4 trilyon dolara 
ulaşması bekleniyor. Birkaç yıl 
içerisinde gösterdiği gelişimle 
geleneksel mağazacılığa alter-
natiflikten gerçek bir rakibe 
dönüşen online alışveriş, tek-
nolojik gelişimler, kullanıcı 

E-TICARETIN toplam pe-
rakendedeki payı hızla artıyor. 
Bu hızlı yükseliş kargocuları 
özellikle kampanya dönemle-
rinde çaresiz bırakıyor. Bazı 
e-ticaret şirketleri kendi şir-
ketlerini kurup özel çözümler 
üretse de sektörün genelinde 
ciddi sorun var.

Dünya genelinde e-ticaret 
cirosu 2015’te 1 trilyon 943 
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alışkanlıkları ve ihtiyaçlardan 
faydalanarak yeni kanallar aç-
mayı, yeni araçlardan kullan-
mayı da sürdürüyor.

E-ticarette ürünlerin satı-
şının yapılmasının önem arz 
ettiği kadar ürünlerin hiçbir 
eksiği olmadan müşterilere ile-
tilmesi de bir o kadar önemli 
bir konu. Bir sürü çalışma ve e-
meğin sonucu olarak siteye ge-
len ziyaretçilere yapılan satış-
ların sonrasında iş tamam gibi 
dursa da aslında her şey daha 
yeni başlıyor. Satışın gerçek-
leşmesinin ardından müşteri 
için en önemli haber ürünün 
teslimatıdır. Bu konuya gerekli 
önemi göstermeyen web sitele-
ri yapmış oldukları hataları da 
bu noktada gerçekleştiriyor. 

ARAS Kargo, 2017 yılını 1 
milyar TL’nin üzerinde ciro 
ile tamamladı. 

Geçtiğimiz yılın son çeyre-
ğinde e-ticaret platformların-
dan biri olan Alibaba ile an-
laşma imzalayan şirket, kargo 
sektöründe e-ticaretin en 
önemli oyuncularından birisi 
olmayı hedefliyor.
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T Ü R K I Y E - A Z E R B A Y -
CAN-GÜRCISTAN-IRAN 
anlaştı. Azerbaycan’da, Dışiş-
leri Bakanı Mevlüt Çavuşoğ-
lu, Azerbaycan Dışişleri Baka-
nı Elmar Memmedyarov, İran 
Dışişleri Bakanı Muhammed 
Cevad Zarif ve Gürcistan Baş-

4 Ülke Yeni Transit 
Koridoru İçin Anlaştı

TÜRKIYE otomotiv sa-
nayiine yön veren 14 bü-
yük üyesiyle sektörün çatı 
kuruluşu olan Otomotiv 
Sanayii Derneği (OSD), 
44’üncü Olağan Genel 
Kurulu’nu Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Fa-
ruk Özlü’nün de katılımla-
rıyla İstanbul’da gerçekleş-
tirdi. Otomotiv sanayiinin 
ulaştığı konumun değer-
lendirildiği ve otomotivin 
geleceğine ilişkin görüşlerin 
paylaşıldığı genel kurulda, 
Kudret Önen, yeni dönem-
de başkanlık görevini Hay-
dar Yenigün’e devretti. 

Aras Kargo 
Dijitalleşme 
İle Yüzde 20 
Büyüme 
Hedefliyor

Devamı 18. sayfada

Devamı 13. sayfada

2017’NIN son aylarında 
Türkiye-Ürdün Ulaştırma 
Karma Komisyonu toplan-
tısı için Türkiye’de bulunan 
Ürdün Ulaştırma Bakanı 
Cemil Ali Mücahid yaptığı 
açıklamada Türk limanların-

Devamı 28. sayfada

Devamı 3. sayfada

Devamı 8. sayfada

MB Türk’ten Barsan’a 
Tarihi Teslimat
M E R C E D E S - B E N Z 
Türk, Türkiye tarihinin en 
büyük kamyon teslimatını, 
Barsan Global Lojistik’e 
500 adet Mercedes-Benz 
Actros çekici ile gerçekleş-
tirdi. Bu tarihi iş birliğine 
özel, ‘Havada, Karada ve Su-
da’ konsepti ile Mercedes-

OSD Başkanı
Haydar 
Yenigün Oldu

Gelişen e-Ticaret
Kargo Sektörünü Büyüttü

Benz’in yıldızı ve başarısına, 
aynı zamanda Barsan Global 
Lojistik şirketinin faaliyet a-
lanlarına atfen Haliç Kong-
re Merkezi’nde düzenlenen 
törende bir araç Haliç üze-
rinde suda, bir araç havada, 
bir araç ise karada sergilendi. 
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bakan Yardımcısı ve Dışişleri 
Bakanı Mikheil Janelidze’nin 
katılımıyla dörtlü toplan-
tı gerçekleştirildi. Bakanlar, 
toplantıdan sonra yeni oluş-
turulan dörtlü iş birliği me-
kanizmasının yol haritasını 
belirleyen bildiriye imza attı.

Yeni ulaşım projelerinde 
Reşt-Astara Demiryolu’nun 
B a k ü - T i f l i s - K a r s 
Demiryolu’na birleştirilmesi ve 
İran’ın Çabahar ve Bandar-Ab-
bas limanlarından başlayacak.

Türk Taşımacılar İçin Akabe 
Limanı Alternatif Olabilir mi?

Devamı 22. sayfada

dan Akabe Limanı’na Ro-Ro 
hattının açılmasını tekrar 
gündeme getirerek kendileri-
nin maliyetlerin düşürülmesi 
konusunda hazırlık yaptıkla-
rını kaydetmişti. 
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BATI Akdeniz İhracatçılar Birli-
ği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, 
Rusya’nın Türkiye’den nar, patlı-
can, kabak, biber ve marula ithalatı-
na yönelik kısıtlamayı kaldırma ka-
rarının 100 milyon dolarlık ihracat 
anlamına geldiğini bildirdi.

Açıklamalarda bulunan Satıcı, 
Rusya Federasyonu Federal Bitki Ka-
rantina Servisi’nin (Rosselkhoznad-
zor) nar, patlıcan, biber, marul, sakız 
kabağı ve bal kabağının Türkiye’den 

Rusya’ya 100 Milyon Dolarlık İhracat Kapısı Açıldı
pazarı bizim için önemli. Rusya’nın 
da Türkiye’nin sunduğu kalitede, fi-
yatta ve lezzette ürünü ikinci bir ül-
keden bulması söz konusu olamaz” 
diye konuştu.

Rusya’ya domates ihracatında fir-
ma ve miktar kısıtlamasının devam 
ettiğini anımsatan Satıcı, konuyla 
ilgili bakanlıklar ile yoğun temas 
halinde olduklarını söyledi. Belli 
sayıda firmaya ihracat iznini verme-
nin haksız rekabete neden olduğu-
nu belirten Satıcı, “Şu anda Rusya 
tarafının kısıtlamaların bir kısmını 
kaldırmış olması önemli bir adım. 
Umarım yakın zamanda domateste 
de böyle bir yola girilir.” dedi.

Yaş meyve sebze ihracatı artıyor
Yaş meyve ve sebze ihracatçıları, 

meyve tutumu açısından hava şart-
larının uygun seyretmesi ve özellik-
le Rusya pazarına yönelik olumlu 
gelişmeler dolayısıyla yaz aylarına 
umutlu giriyor. Uludağ Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları Birliği (UYM-
SİB) Başkanı Senih Yazgan, geçen 
yıl Türkiye’nin yaş meyve sebze dış 
satımının, 2016’ya göre yüzde 13 
artışla 2 milyar 231 milyon dolara 
çıktığını belirtti.

Türkiye’nin yaş sebze meyve ihra-
catında Avrupa dışındaki en büyük 
pazarının Rusya olduğunu vurgu-
layan Yazgan, özellikle 2016’da 
Rusya’yla yaşanan sıkıntıların aşıl-
masından sonra iyi bir sürece giril-
diğini aktardı.

Rusya ile ihracatta firma sınırla-
malarının kalkmasını istediklerini 
vurgulayan Yazgan, şöyle devam et-
ti: “Rusya’nın Türkiye’den yaş mey-
ve ve sebze ithalatını durdurduğu 
2016’dan önceki ihracat rakamlarını 
yakaladık. Özellikle firma bazındaki 
sınırlamalar kalktığı takdirde 2016 
öncesindeki miktarlardan çok ileri-
ye gidebiliriz. Artık ihracatçımız da 
kendisine bu krizle beraber çekidü-
zen verdi, niteliklerimizi artırdık. 
2018, mevsimsel olarak çok ekstrem 
gidiyor. Bu sene kış göremedik. Bü-
tün ürünlerde don riski ortadan 
kalktı gibi görünse de mevsimsel 
değişimlerin getirebileceği riskler 
var. Dolu, ve şiddetli rüzgar olabilir. 
Bunlar ürün meyveye bağladıktan 
sonra ortaya çıkarsa ani yağışlar o-
lursa ürün niteliğinde bozulma yaşa-
nırsa o zaman taahhütlerimizin ye-
rine getirilmesiyle ilgili problemler 
oluşabilir. Şu ana kadar meyve sebze 
açısından herhangi olumsuz bir du-
rum yaşanmadı. Hava şartlarının ay-
nı şekilde olumlu devam etmesi du-
rumunda üretim potansiyelimizin 
çok yüksek olması dolayısıyla daha 
rahat, daha esnek ve tonaj olarak faz-
la bir pazarlamamızın, ihracatımızın 
olabileceği kanaatindeyim.”

ithalatına onay verdiğini duyurduğu-
nu anımsattı.

Henüz resmi açıklama gelmese de 
karardan memnun olduklarını be-
lirten Satıcı, “Resmi yazının gelme-
siyle birlikte önümüzdeki günlerde 
bu ürün grupları için ihracatın önü 
açılmış olacak. Bu kararla yaklaşık 
100 milyon dolarlık ihracat kapısı a-
çılmış oldu. Meslektaşlarımız karar-
dan büyük memnuniyet duyuyor. 
Pazar çeşitliliğimiz var fakat Rusya 
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TÜRKIYE-AZERBAYCAN-
GÜRCISTAN-IRAN anlaştı. 
Azerbaycan’da, Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan 
Dışişleri Bakanı Elmar Memmed-
yarov, İran Dışişleri Bakanı Mu-
hammed Cevad Zarif ve Gürcistan 
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri 
Bakanı Mikheil Janelidze’nin katılı-
mıyla dörtlü toplantı gerçekleştiril-
di. Bakanlar, toplantıdan sonra yeni 
oluşturulan dörtlü iş birliği meka-
nizmasının yol haritasını belirleyen 
bildiriye imza attı.

Yeni ulaşım projelerinde Reşt-
Astara Demiryolu’nun Bakü-Tiflis-
Kars Demiryolu’na birleştirilmesi 
ve İran’ın Çabahar ve Bandar-Ab-
bas limanlarından başlayacak, Hint 
Okyanusu’nu Avrupa’ya birleştire-
cek yeni transit koridorun oluştu-
rulması kararlaştırıldı.Ortak basın 
toplantısında konuşan Memmedya-
rov, güneyden batıya doğru uzanan 
yeni bir ulaştırma koridoru oluştu-
rulması üzerinde mutabık kaldıkla-
rını bildirdi.

İran’da inşaatı devam eden Reşt-
Astara Demiryolu’nun üç yıl içeri-
sinde tamamlanacağını dile getiren 
Memmedyarov, bu hattın Bakü-
Tiflis-Kars Demiryolu’na birleşti-
rilmesiyle yeni demiryolu ağı oluşa-
cağını ifade etti. Memmedyarov, bu 
sürecin 4 ülkede de hızlı ilerlemesi 
için her yıl 4 bakan olarak bir araya 
geleceklerini belirtti. Gürcistan Baş-
bakan Yardımcısı ve Dışişleri Baka-
nı Janelidze ise diğer mevkidaşlarına 
Gürcistan’ın toprak bütünlüğü konu-
sunda verdikleri destek için teşekkür 
etti. Janelidze, “İş birliğimiz bölgenin 
barış, istikrar ve refahına yöneliktir. 
Potansiyelimizi daha iyi kullanmak ve 
ilişkilerimizi geliştirmek arzusunda-
yız. Coğrafi konumumuzdan doğan 
transit potansiyelimizden de daha iyi 
yararlanmalıyız.” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de 
bölgesel iş birliklerinin geliştirilme-
sinden yana olduklarını, bugün oluş-
turulan dörtlü iş birliği mekanizma-
sının da ülkelerin gelişimine katkı 
sağlayacağını vurguladı. Zarif, “Fars 
Körfezi’nin (Basra Körfezi) Karade-
niz ve Akdeniz’e birleştirilmesi artık 
gerçekliktir. Hint Okyanusu’ndan 
Akdeniz ve Karadeniz’e, oradan da 
Avrupa’ya yük taşıması daha kısa 
sürede gerçekleştirilecektir.” ifadele-
rini kullandı.

Bakanların imza attığı bildiride, 
enerji, ulaştırma, bankacılık, teleko-

münikasyon, sanayi, tarım, turizm, 
sivil havacılık ve çevre alanlarında 
iş birliklerin geliştirilmesi, karşılıklı 
yatırımların artırılması, ticaretin teş-
viki gibi maddeler de yer aldı. Taraf-
ların petrol ve doğalgaz alanlarında 
ticari iş birliklerinin artırılması ni-
yetinde olduğuna vurgu yapılan bil-
diride, EXPO 2025 için Bakü’nün 
adaylığı desteklendi. Bir sonraki 
dörtlü toplantının Gürcistan’da ya-
pılması kararlaştırıldı.

Türkiye-Azerbaycan-
Gürcistan-İran Reşt-
Astara Demiryolu’nun 
Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu’na 
birleştirilmesi ve İran’ın 
Çabahar ve Bandar-
Abbas limanlarından 
başlayacak, Hint 
Okyanusu’nu Avrupa’ya 
birleştirecek yeni trasit 
koridoru için mutabık 
kaldı.

4 Ülke Yeni Transit Koridoru İçin Anlaştı
Birinci sayfadaki haberin devamı
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eğitimi alan öğrencilerle her 
fırsatta bir araya gelmeye çalı-
şan UTİKAD Başkanı Emre 
Eldener, İstanbul Bilgi Üni-
versitesi Bilgi Lojistik Kulü-
bü tarafından gerçekleştirilen 
panele katıldı.

İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi Uluslararası Lojistik ve 
Taşımacılık Bölümü’nden 
Yrd. Doç. Dr. Kenan Dinç 
moderatörlüğünde gerçek-
leşen panelde 3. Havalimanı 
projesinin detayları, projenin 
bölgemize ve ülkemize etkile-
ri konuşuldu. UTİKAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Emre 
Eldener’in de panelist olarak 
katıldığı etkinlikte Turkish 
Cargo Türk Hava Yolları 
Genel Müdür (Kargo) Yar-
dımcısı Turhan Özen, Luft-
hansa Cargo Türkiye Bölge 
Direktörü Hasan Hatipoğlu, 
DHL Express Operasyondan 
Sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı Mustafa Tonguç ve 
İGA Havalimanı İşletmesi 
İş Geliştirme Müdürü Ümit 
Dindar yeni havalimanının 
lojistik sektörüne etkilerini 
ayrıntılı olarak anlattı.

Panelde bir sunum ger-
çekleştiren UTİKAD 
Başkanı Emre Eldener, 
“Türkiye’den yapılan ih-
racatın mal bedeli bazında 
yüzde 11’ini hava kargo 
oluşturuyor. Hava kargo 
taşımacılığının hızla büyü-
düğünü göz önünde bulun-
durduğumuzda Yeni Hava-
limanı’nın önemini daha iyi 
anlayabiliriz” diye konuştu.

Dindar’ın ardından kürsü-
ye çıkan UTİKAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Emre Elde-
ner, sözlerine yaşanacak bu 
geçişin bir ilk olduğunu ve 
çok zorlu olacağını belirterek 
başladı. Başkan Eldener, Ü-
mit Dindar ve ekibine kolay-
lıklar diledi. UTİKAD olarak 
gerek havalimanları gerek 
havayolları gerekse acenteler 
aracılığı ile sektörle çok yakın 
olduklarını belirten Eldener, 
“Sektörün belli başlı firma-
larının yanı sıra sektörümüz-
de faaliyet gösteren yüzlerce 
küçük ve orta büyüklükte 

ULUSLARARASI Taşıma-
cılık ve Lojistik Hizmet Üre-
tenleri Derneği UTİKAD, 
Türkiye’de lojistik kültürün 
geliştirilmesi hedefine yöne-
lik çalışmalarını sürdürüyor. 
Bu hedef çerçevesinde lojistik 

rasyondan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Mustafa 
Tonguç ise Yeni Havalimanı 
projesinin kendileri için bü-
yük önem taşıdığını belirte-
rek, DHL olarak hedeflerinin 
Türkiye’yi, Güney Avrupa, 
Ortadoğu ve Asya’yı bağlaya-

kür etti, ses getiren başarılı 
çalışmalara devam edecekle-
rini belirtti.

Panelistlerin tanıtılma-
sının ardından, İGA Ha-
valimanı İşletmesi İş Ge-
liştirme Müdürü Ümit 
Dindar, Yeni Havalimanı 
hakkında merak edilen nok-
taları anlattı. 8 ay sonra Yeni 
Havalimanı’na geçileceğini 
belirten Ümit Dindar, Ata-
türk Havalimanı’ndan ta-
şınma sürecinde Yeni Hava-
limanı’na gelmeyecek tek 
şeyin orada yaşanan sıkışık-
lıklar, operasyonel problem-
ler olduğunu belirtti.

cak bir hub yapmak olduğu-
nun altını çizdi.

E-Ticaret’in önemine 
değinilen ve mevzuatlar ile 
alakalı ciddi iyileştirmelere 
ihtiyaç duyulduğu belirti-
len soru-cevap kısmı ile ta-
mamlanan panelin sonunda, 
“Logitrans Career Meeting 
by Bilgi Lojistik” etkinliği 
ve Yeditepe Üniversitesi 
Lojistik Kulübü ile birlikte 
kurdukları Lojistik Öğren-
ci Konseyi ile dikkat çeken 
Bilgi Lojistik Kulübü adına, 
Kulüp Başkanı Yusuf İbre, 
tüm panelistlere ve dinleyi-
cilere katıldıkları için teşek-

firmayı da temsil ediyoruz. 
Bildiğiniz gibi UTİKAD’ın 
çok farklı bir üye profili var. 
Sektörün tüm paydaşlarını 
aynı çatı altında buluşturuyo-
ruz” dedi. 

Lojistik sektörünün ül-
kemize ait kanun, mevzuat 
ve yönetmeliklerin yanı sıra 
uluslararası konvansiyonlar 
ve anlaşmalardan da etki-
lendiğini belirten Eldener, 
“Sektörün önde gelen yö-
neticileri UTİKAD bünye-
sinde oluşturulan ve uzun 
yıllardır faaliyet gösteren 
Havayolu Çalışma Grubu 
kapsamında bir araya geli-
yor. Sektörün hem fiziksel 
alt yapı sorunlarına hem de 
mevzuat alt yapısıyla ilgili 
aksaklıklara çözüm üretmek 
için çalışıyor. Aynı zamanda 
uluslararası iş birlikleri ve 
anlaşmalardan yararlanarak 
sektöre destek veriyorlar” di-
ye konuştu. Hava kargo sek-
törünün son yıllarda büyük 
bir atılım gösterdiğini vur-
gulayan Eldener, “Hava kar-
go taşımaları Türkiye’den 
yapılan ihracatın mal bedeli 
bazında yüzde 11’ini oluş-
turuyor. Hava kargo taşı-
macılığındaki hızlı artış da 
göz önüne alındığında Yeni 
Havalimanı’nın gerekliliği 
daha net bir şekilde ortaya 
çıkıyor” dedi.

Eldener’in ardından söz a-
lan Türk Hava Yolları Genel 
Müdür Yardımcısı Turhan 
Özen, öğrencilere yönelik de-
ğerli tavsiyelerde bulunduğu 
konuşmasında, büyük resmi 
görmeden detay bir konuda 
uzmanlaşmanın olmayacağı-
nı bu nedenle tedarik zinciri 
ve lojistik konularını çok iyi 
anladıktan sonra alt konula-
rında uzmanlaşmaya yöneli-
mi önerdi.

Lufthansa Cargo Türkiye 
Bölge Direktörü Hasan Ha-
tipoğlu, Ümit Dindar’ın su-
numunda yer alan bir video-
dan yola çıkarak, “Hayal Et!” 
dedi. Hatipoğlu, hava kargo 
lojistiği için sorunların orta-
dan kalkmasını hayal ettiğini 
söyledi. DHL Express Ope-
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Dünyanın lojistik iş hacmi katlanarak 
artmaya devam ediyor. Küresel lojistik 
sektörünün önümüzdeki 5 yıl içinde iki 
misli büyüyerek 15 trilyon doları aşması 
şaşırtıcı olmayacaktır. Türkiye’nin lojis-
tik hacmi ise ağırlıklı olarak GSYH’nın 
yüzde 12’si oranında hesaplanıyor. Buna 
göre yaklaşık olarak 300 milyar lira yani 
75 milyar doları aşmış olan lojistik iş 
hacminin, ekonomik büyümeye paralel 
olarak bu yıl da yüzde 10 dolayında ar-
tış sergilemesi bekleniyor. 

90 milyar lira dolayındaki kamu ya-
tırımının 21 milyarı aşan kısmını ulaş-
tırmaya ayıran Türkiye bu bütçenin de 
9 milyar kadarını karayolu, 11 milyar 
kadarlık bir kısmını demiryolu, 1 milyar 
düzeyinde havayoluna ayırırken 620 
milyon lira kadar bir bütçeyi de denizyo-
lu için ayırıyor. Bu yatırımlara bakarak 
ulusal lojistik iş hacminin kara ve de-
miryolu ağırlıklı arttığı düşünülse de bu 
yanlış.  Özel sektör yatırımlarının büyük 
bir kısmı kapladığı, liman ve gemi yatı-
rımları kadar konteyner trafiğindeki ar-
tışla da beslenen denizyolu taşımaları, 
büyümenin asıl kaynağını oluşturuyor.  

Verilerin toparlanması ve bunlara 
erişimde yaşanan gecikme ve muğlaklık-
lar olmasa iyi olacak elbette. Çünkü bü-
yük ölçüde tahmine dayalı hesaplama-
larla gerçekler arasında yanıltıcı farklar 
olabilir. Yine de GSYH içerisinde yüzde 
12 gibi bir oranı lojistiğin katma değeri 
olarak ‘makul’ kabul etmek bir yerden 
başlamaktır... Ancak bu oldukça düşük 
bir orandır ve sektöre haksızlık anlamı-
na gelmektedir. Belki de neyin lojistik 
hizmet kapsamına girdiği, mal ve hizme-
tin üretiminde lojistiğin gerçek anlamda 
kattığı değerin nerede başlayıp nerede 
bittiğinin kaydedilememesi, üstelik bu-
nun bazen baştan sona hizmet ve ürün 
zincirinin farklı noktalarında başlayıp 
biten farklı süreçlerden oluşabildiğini 
de dikkate almak gerekiyor. 

GSYH içerisindeki lojistiğin payını bir 
‘tahmin’ tartışmasına dönüştürmek is-
temiyorum. Bunun yerine Almanya gibi 

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

örneklere başvurmakta yarar var. Tam 
bir sanayi ve ticaret devi, dünyanın en 
önemli ekonomilerinden biri olan Alman-
ya -buna bağlı olarak- aynı zamanda 
bir lojistik devidir. Onlar kendi GSYH’ları 
içerisinde lojistiğin payını yüzde 10 ola-
rak hesaplıyor. Fakat burada söz konusu 
olan üretim süreçleri çok daha teknoloji 
yoğun düzeydedir. Türkiye ise ulaştırma 
ağırlıklı, kaba aktarmalar da içeren, ye-
rine göre hassas lojistik destekli üretim 
süreçleri yaşanan bir ülke olup toplam 
GSYH’sı içindeki payını yüzde 15 gibi bir 
oranda hesaplamak daha adil ve doğru 
bir yaklaşım olacaktır. Buradan hare-
ketle Türkiye’nin lojistik pazar büyüklü-
ğünü 90-95 milyar dolar düzeyinde he-
saplayabiliriz. Bu rakamın dünya lojistik 
pazarına paralel arttığını düşünmek, 
gerçekten de önümüzdeki 5 yıl içinde 
ikiye katlanacağını varsaymak, sektöre 
yatırımların hızlanacağını ve 200 milyar 
dolarlık bir pazarda geri dönüşün daha 
da artacak rekabete karşın artan bir şe-
kilde verimli olacağını düşünmek hayal 
olmasa gerek. 

Yine de yüzde 15 oranındaki lojistik 
katma değer payının üretim süreçlerin-
de artan teknoloji kullanımına paralel 
olarak azalacağını ve yüzde 10-11’ler 
düzeyine gerileyeceğini söylemek müm-
kün. Bir yandan da ticaretin evrildiği 
süreç gözlendiğinde, toplam içerisinde 
lojistiğin azalan katma değer payına 
karşın, bundan bağımsız olarak artan 
bir lojistik cirosu beklemek normal. 

Lojistik Pastası
Büyüyor

“3’üncü Havalimanı ve
Hava Kargo Sektörüne
Etkisi” Paneli Gerçekleşti

BAKIŞ
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verilmemeye başlandı. Bu du-
rum ciddi bir iş kaybına neden 
oluyor. Önümüzdeki süreçte iş 
kaybının daha da artacağından 
endişe ediyoruz.” 

Sektör mensupları, söz 
konusu tebliğ ile tekstil eşya-
larının deniz gümrüğünden 
tekstil ihtisas gümrüğüne 
aktarılmasında taşıma ve te-
minat maliyetlerinin düşürül-
mesinin hedeflendiğine dikkat 

kında bilgi verdi.
Egemen Gürsel Ankara-

lı MTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Şerafettin Aşut başta 
olmak üzere, yönetim kurulu 
üyesi Ufuk Maya’ya ve organi-
zasyonda bağlantıyı kuranlara 
teşekkür ederek konuşmasına 
başladı. Toplantıda İstanbul 

Barosu Lojistik ve Taşıma 
Hukuku Komisyon Başkanı 
olarak bulunmakta olduğu-
nu ifade eden Ankaralı, “Biz 
İstanbul Barosu bünyesinde 
kurulan komisyon olarak hem 
meslektaşlarımız avukatları 
hem sektör temsilcilerini hem 
de bu konuda bulunan çalışan 
teorisyenleri bir araya getir-
meye çalışıyoruz. Lojistik ve 
taşıma hukukuna uygun gün-
cel konuları ele alıp çözüm ge-
tirmeye çalışıyoruz. Tabii bu 
çalışmaların teoride kalmama-
sı gerekiyor. Bir kavşak nokta-
sı yaratmaya çalışıyoruz. Bu 

GÜMRÜK Genel Teb-
liği’nde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Tebliğ, antrepo 
sektörünü harekete geçirdi. 
25 Şubat 2018 tarih ve 30343 
sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanan 147 seri no’lu tebliğin, 
sektörü zor duruma soktu-
ğunu belirten antrepocular, 
tebliğin 6’ncı maddesinin 
iptalini ya da yeniden düzen-
lenmesini talep ediyor. 

Sektör temsilcileri tebliğin, 
geldiği gümrük idaresinden 
‘yapılabilir’ olarak yeniden 
düzenlenebileceğini belir-
terek, “Sektörün haberi ol-
madan uygulamanın aniden 
değişmesi ile depolarına mal 
alamayan antrepocular ka-
panma tehlikesi ile karşı kar-
şıya” uyarısını yapıyor. 

Sektör mensuplarından 70 

ISTANBUL Barosu Lojistik 
ve Taşıma Hukuku Komis-
yonu ile Mersin Ticaret ve 
Sanayi Odası (MTSO) işbir-
liğinde ‘Lojistik ve Taşıma 
Hukukunda Son Gelişmeler’ 
konulu bilgilendirme toplan-
tısı düzenlendi.

Toplantının açılışında ko-
nuşan MTSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Şerafettin Aşut, 
oda olarak tüm sektörlerde 
yetki alanları çerçevesinde sek-
törleri geliştirecek eko-sistemi 
kurmaya çalıştıklarını belirte-
rek, “İşte bu noktada, şirket-
lerimizin çoğu zaman ihmal 
ettiği, ikincil bir konu olarak 
gördüğü hukuki zeminler, ya-
sal gelişmelerin takip edilme-
mesi, şirketleri ciddi anlamda 
zora sokmaktadır” dedi.

MTSO olarak sık sık hu-
kuki gelişmelerle ilgili tüm 
sektörleri bilgilendirmek ve 
bilgileri güncellemek adına 
seminerler düzenledikleri-
ni ifade eden Aşut, “Teknik 
detayları işin uzmanlarına 
bırakarak, seminerin lojistik 
sektörümüze hayırlı olma-
sını diliyorum. Katkı sunan 
tüm katılımcılara, siz değerli 
lojistik dünyasına saygılarımı 
sunuyorum” diye konuştu.

Maya: “Sektörümüzü
yalnız bırakmayacağız”
MTSO Yönetim Kurulu 

Üyesi ve Lojistik Sektör Tem-
silcisi Ufuk Maya ise, lojistik 
sektörü ve taşıma firmaları 
olarak sürekli araçlara, teknik 
ekipmanlara, depolama alan-
larına, müşteriler ve pazarlara 
odaklandıklarını kaydederek, 
şunları söyledi:  “Sert rekabet 

antrepo işletmesi, İstanbul 
Ticaret Odası (İTO) Kargo, 
Posta ve Depolama Meslek 
Komitesi’nin öncülüğünde 
toplandı. Toplantıyı Komite 
Başkanı ve İTO Meclis Üyesi 
Sait Kılıç yönetti. Toplantıda 
son tebliğin, serbest piyasa eko-
nomisine aykırı ve haksız reka-
bet teşkil eden bir durum oluş-
turduğu dile getirildi. Söz alan 
konuşmacılar, yaşanan sorunu 
şöyle anlattı: “Tebliğin 6’ncı 
maddesinde deniz yoluyla ge-
len tekstil ürünlerinin serbest 
dolaşıma giriş işlemlerinin baş-
ka bir gümrüğe sevk edilmeyip, 
geldiği gümrükten yapılacağı 
hüküm altına alındı. Böyle-
ce, deniz yoluyla gelen tekstil 
ürünlerinin Muratbey/Hal-
kalı Gümrük Müdürlüğü’ne 
bağlı antrepolara sevkine izin 

ortamında ne yazık ki buna 
mecbur kalıyor, enerjimizi bu 
konulara harcarken, işimizin 
önemli kısmı olan hukuki ge-
lişmeleri takip edemiyoruz. 
Hukuk demek, sorumluluk-
larımızı bilmek demektir. 
Hukuk alanını boş bırakınca, 
‘cephede kazandığımızı masa 

başında kaybediyoruz’ ger-
çekten. Bu anlamda MTSO 
olarak sık sık hukuki gelişme-
lerle ilgili tüm sektörlerimizi 
bilgilendirmek ve bilgileri 
güncellemek adına seminerler 
düzenliyoruz. Bu seminerlere 
daha spesifik konularla devam 
edeceğiz. Bu anlamda sektörü-
müzü yalnız bırakmayacağız.”

Ankaralı: “Çözüm 
getirmeye çalışıyoruz”

İstanbul Barosu Lojistik ve 
Taşıma Hukuku Komisyonu 
Başkanı Av. Egemen Gürsel 
Ankaralı ise konuşmasında 
komisyonun çalışmaları hak-

ki değişiklik ile binlerce kişi-
lik istihdamın son bulacağını, 
100’e yakın antreponun ka-
panma tehlikesiyle karşı kar-
şıya kalacağını dile getirdi. Bu 
değişikliğin daha çok zaman 
ve maliyet kaybına neden 
olacağını kaydeden sektör 
temsilcileri, uygulamanın sa-
kıncalarını şöyle dile getirdi: 
“Liman işletmelerinde gerek 
konteyner içinde bekleme 
ücreti, gerekse kapalı ambara 
boşaltılan eşyalarda ardiye üc-
retleri antrepoların ardiye üc-
retlerinden çok daha yüksek. 

Ambarlı Gümrüğü’ne bağlı 
gerek geçici depolama yerleri 
ve kapalı ambarları, gerekse 
A tipi genel antrepolar tekstil 
sektörünün ihtiyacına cevap 
verecek büyüklükte ve kapasi-
tede değil. Tekstil ürünlerinin 

özelliğine göre depolanması-
na, elleçlenmesine yönelik alt 
yapıları yok. Eşyaların kırmızı 
hattan tam tespitlerinin ya-
pılacak olması halinde geçici 
depolama yerlerindeki kapalı 
parsiyel ambarları hacim ola-
rak ihtiyacı karşılayamayacak 
ve eşyalar günlerce kontey-
nerlerde bekleyecek. Sonuçta 
yüksek meblağlarda ardiye ve 
demoraj ücreti oluşturacak.” 

çekti. Ancak bu uygulamanın, 
tekstil sanayicilerinin elleçle-
me, ambalajlama ve dağıtım 
işlerini yaptıracağı paydaş seçi-
mini engellediğini ifade eden 
sektör temsilcileri, şu yorumu 
yaptı: “Bu engelleme ile ser-
best piyasa ekonomisine aykırı 
bir durum orta çıkıyor ve hak-
sız rekabet oluşturuluyor.” 

Sektör mensupları, İ-
TO’daki toplantıda tebliğde-

salonlarda çıkarılan üretilen 
fikirlerin ve çözümlerin sektö-
re yansımasına özen gösteriyo-
ruz. Bu çalışmalar içinde örne-
ğin, son 6 aylık süre içerisinde 
önce bir lojistik sektöründe 
arabuluculuk uygulamaları 
yaptık. Tüm bu seminerlere 
İstanbul Barosu’nun resmi 
internet sitesinden ulaşabilir-
siniz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ar-
dından Yrd. Doç. Dr. Turkay 
Özdemir, yaptığı sunum ile 
lojistik sektöründe taşıyıcı-
nın sorumluluğunun başlan-
gıç ve bitiş uygulamalarından 
kaynaklanan sorunlar hak-
kında bilgi verdi. Bu sorum-
lulukların taşıma modlarına 
göre değiştiğini söyleyen 
Özdemir, kara ve demiryolu 
taşımalarında sorumluluğun 
teslimden teslime olarak ka-
bul edilmesine rağmen deniz 
ve havayolu taşımalarında 
sorumluluğun yükleme ve 
boşaltma süreçlerini de kap-
sadığını kaydetti. Av. Sedat 
Tatar ise yeni yayımlanan Ka-
rayolları Taşıma Yönetmeliği 
hakkında bilgi verdi. 

Yeni ve eski yönetmeli-
ği karşılaştıran Tatar, gün-
cel kavramları ve yenilenen 
maddeleri sözlerine ekledi. 
Av. Cem Congar ise emtia 
nakliyat sigortalarına değine-
rek, sorumluluk sigortası ve 
emtia nakliyat sigortası ara-
sındaki farkları katılımcılara 
aktardı. Toplantı, Av. Arb 
Dilek Yumurtaş’ın lojistik 
sektöründeki arabuluculuk 
uygulamalarını anlatmasıyla 
son buldu.

Antrepolar Kapanma Tehlikesi Yaşıyor

UND ve
Arkas Sigorta
İş Birliği Yaptı 

Lojistik ve Taşıma Hukuku’ndaki 
Son Gelişmeler Anlatıldı

6

Geçen ay Resmi 
Gazete’de yayımlanan 
147 seri no’lu tebliğ, 
birçok antrepoyu 
kapanma tehlikesi 
ile karşı karşıya 
bıraktı. Sektör 
temsilcileri, tebliğin 
iptalini veya bazı 
maddelerinin yeniden 
düzenlenmesini istiyor.

Mersin’de sektör temsilcilerine lojistik ve 
taşıma hukukundaki son gelişmeler anlatılırken, 
taşıyıcının sorumluluğundan, yenilenen 
Karayolları Yönetmeliğine, emtia nakliyat 
sigortalarından, sektörde arabuluculuk 
uygulamalarına kadar birçok konu ele alındı.

UND, sektörün en önemli 
ihtiyaçlarından olan sigorta 
hizmetlerine, doğru şekil-
de ulaşılmasını sağlamak 
ve üyelerini yüksek sigorta 
maliyetlerinin korumak 
için,  Arkas Sigorta Aracılık 
Hizmetleri Anonim Şirketi 
ile işbirliği yaptı. 

İş birliği anlaşması UND 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu ve Arkas 
Sigorta Genel Müdürü Öz-
len Çetinel tarafından im-
zalandı. Lojistik sektörün-
deki uzmanlığı ile tanınan 
Arkas Sigorta, UND üye-
lerinin sigorta hizmetlerine 
kolay ve uygun maliyetle 
ulaşmalarına sağlarken, ger-
çek ihtiyaçları belirlemek 
ve doğru sigorta poliçeleri 
oluşturmak içi danışmanlık 
hizmeti de verecek. 

1 Nisan 2018 tarihinden 
itibaren başlayacak yeni çö-
züm ortaklığı ile Arkas Sigor-
ta, İzmir Merkez olmak üzere 
8 farklı ilde (İstanbul, Anka-
ra, Mersin, Gaziantep, Trab-
zon, Bursa, Eskişehir, Deniz-
li) bulunan şubeleri ile tüm 

sigorta branşlarında UND 
üyelerinin sigorta alanındaki 
ihtiyaçlarını karşılayacak. 

Gerçekleştirilen imza 
töreninde konuşan Arkas 
Sigorta Genel Müdürü 
Özlen Çetinel UND üyesi 
firmaların yurt genelinde 
ihtiyaç duyduğu sigor-
ta ürünlerini doğru fiyat 
ve teminatlarla sunmayı 
amaçladıklarını ve talep e-
dilmesi halinde risk analizi 
ve değerlendirmelerin yanı 
sıra danışmanlık hizmeti 
de vereceklerini belirtti.

UND Yönetim Kuru-
lu Başkanı Çetin Nuhoğlu 
yapılan işbirliğinin sektöre 
büyük avantaj sağlayacağını 
ifade ederek, “Hasar yöne-
timinde firma temsilcilerine 
ve kaza durumlarında sürü-
cülere sunulacak 7/24 deste-
ğin yanı sıra, sektörün sigor-
ta ihtiyaçlarının en doğru 
fiyat ve teminatlar çerçeve-
sinde karşılanması amacıyla 
başlatılan yeni işbirliğinin 
üyelerimizin hizmetine su-
nar sektörümüz için hayırlı 
olmasını dileriz” dedi.
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Ticaret” adlı kapsamlı rapor 
da Türkiye’nin e-ticarette 
geldiği noktayı ve nereye 
gideceğini güzel bir şekilde 
özetliyor.

TÜSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Erol Bilecik yaptığı 
açıklamada, Türkiye’de e-
ticaretin toplam perakende-
den aldığı payın henüz yüz-
de 3.5 seviyesinde olduğunu 
paylaştı. Klasik perakende 
firmalarının, KOBİ’lerin e-
ticaret ekosistemine daha 
fazla dahil olmaları, e-ticaret 
ile ilgili tüketici algısının güç-
lendirilmesi ve dijital okur-
yazarlığın geliştirilmesi gibi 
önemli konuların da altını 
çizdi. Bilecik’in dikkat çekti-
ği bir nokta da sektör ve idari 
yapı arasında etkili ve yapıcı 
iletişimin ve kamu tarafında 
e-ticaret ile ilgili eşgüdümü 
güçlendirici bir mekanizma-
nın geliştirilmesiydi.

Küresel e-ticaretin hacmi 
son 4 yılda 630 milyar dolar-
dan 1,6 trilyon dolara, top-
lam perakende içerisindeki 
payı ise yüzde 4,2’den yüzde 
8,5’e ulaştı. 2021 yılında bu 
oranın yüzde 13 seviyesine 
ulaşması bekleniyor.
2020 yılında 1 trilyon dolar 

sınırına yaklaşacak
2020 yılında küresel e-

ticaret hacminin 

DÜNYA genelinde e-ticaret 
cirosu 2015’te 1 trilyon 943 
milyar dolar, 2016’da ise 2 
trilyon dolara ulaştı. 2018’de 
ise global e-ticaret hacminin 
2,5 trilyon dolar seviyesine, 
2020’de de 4 trilyon dolara u-
laşması bekleniyor. Birkaç yıl 
içerisinde gösterdiği gelişimle 
geleneksel mağazacılığa alter-
natiflikten gerçek bir rakibe 
dönüşen online alışveriş, tek-
nolojik gelişimler, kullanıcı 
alışkanlıkları ve ihtiyaçlardan 
faydalanarak yeni kanallar aç-
mayı, yeni araçlardan kullan-
mayı da sürdürüyor.

E-ticarette ürünlerin satı-
şının yapılmasının önem arz 
ettiği kadar ürünlerin hiçbir 
eksiği olmadan müşterilere 
iletilmesi de bir o kadar ö-
nemli bir konu. Bir sürü çalış-
ma ve emeğin sonucu olarak 
siteye gelen ziyaretçilere yapı-
lan satışların sonrasında iş ta-
mam gibi dursa da aslında her 
şey daha yeni başlıyor. Satışın 
gerçekleşmesinin ardından 
müşteri için en önemli ha-
ber ürünün teslimatıdır. Bu 
konuya gerekli önemi göster-
meyen web siteleri yapmış ol-
dukları hataları da bu nokta-
da gerçekleştiriyor. E-ticaret 
mağazalarının büyük oranda 
müşterileri kaçırdıkları aşa-
ma, online mağazaların rek-
lamı olarak görülen kargo fir-
malarının ya da kargo firması 
çalışanlarının dağıtımını ger-
çekleştiren elemanlar tarafın-
dan meydana gelse dahi kargo 
firması tarafından müşteriye 

yapılacak en ufak hata maa-
lesef site lehine sonuçlanıyor. 
Özellikle yapılan araştırma 
sonuçları Türkiye’de bu du-
rumun oldukça sık yaşandığı-
nı gözler önüne sermektedir.

e-ticarette
teslimatın önemi

E-ticaret yetkilileri olarak 
bu nedenle satışın alınması ya 
da ürünün kargo verilmesinin 
ardından her şeyin bittiğini 
düşünerek baştan kaybet-
miş olursunuz. Sektörde yer 
bulan birçok web sitesi işte 
bu detaylara önem verme-
mesinden dolayı ya yerinden 
saymakta ya da sadık müşteri 
ağına sahip olamamaktadır. 
E-ticarette işin büyük bir 
bölümü teslimat aşamasına 
dayanıyor. Teslimat aşama-
sı müşteriler için büyük bir 
önem arz ediyor. Türkiye’de 
e-ticaretten soğuyan kişilerin 
sayısında artış yaşanması ve 
bunun nedeni olarak kargo 
firmalarının gösterilmesinin 
ardından özellikle bu konuya 
büyük bir hassasiyet ile yakla-
şılması gerekiyor.

Türkiye e-ticaret pazarın-
da 3-4 yıl önceki dikkat çekici 
trend olmasa da elektronik 
ticaret eskisinden çok daha 
ileri bir noktada. TÜSİAD’ın 
GittiGidiyor ve The Boston 
Consulting Group (BCG) 
destekleriyle 
h a z ı r l a d ı ğ ı 
“Dijitalleşen 
D ü n y a d a 
Ekonominin 
İtici Gücü: e-

bet için çok önemli fırsatlar 
yakalamış ve bunun sonucun-
da kargo sektörü büyük bir 
gelişme gösterdiğimi söyledi.

Kut: “e-ticaret kargo
sektörünün gelişmesini 

sağlıyor”
e-ticaret sektörünün geli-

şimi için internet, lojistik ve 
ödeme altyapılarının gelişimi-
nin son derece önemli olduğu-
nu belirten Kut, “Türkiye’de 
e-ticaret hacminin kargo 
şirketlerindeki payı tahmini 
olarak yüzde 25-30 arasında-
dır. Bu noktada karşılıklı bir 
büyümeden söz edebiliriz. 
Kargo sektörünün sağladığı 
altyapı imkanları bu hızlı bü-
yümenin en büyük destekçisi 
olduğu gibi e-ticaret de kargo 
sektörünün gelişmesini sağla-
maktadır” dedi.

İnternetten alışverişin yay-
gınlaşmasıyla müşteri beklen-
tileri doğrultusunda lojistik 
süreçlerin de gelişim ve deği-
şim gösterdiğini anlatan Kut, 
hızla büyüyen e-ticaret paza-
rının kargo sektörünü büyük 
ölçüde etkilediğini, bu işlem-
lerin, günlük işlem hacminde 
çok önemli bir yer tuttuğunu 
ifade etti.

Kut sözlerine şöyle devam 
etti: “Dünyada olduğu gi-
bi Türkiye’de de elektronik 
haberleşmenin sınırlarının 
kalkmasıyla özellikle e-ticaret 
alanında büyük bir değişim ve 
gelişimin yaşanması sonucun-
da, kargo sektörü danışman 

firma rolünü de üstlenerek, 
müşterilerine birçok farklı 
alanda artı değerler sunacak-
tır. Değişen iklim koşulları-
nın sonucunda çevreye daha 
duyarlı operasyonel süreçler 
oluşturacak, çevre dostu araç-
lar ve iş metotları oluştura-
caklardır. Tüm bu teknolojik 
gelişmelerin merkezinde bi-
rebir iletişim her zamankin-
den daha önemli olacak ve 
eğitimli, kalifiye personel ih-
tiyacı eğer bu alana yeterli ya-
tırım yapılmazsa büyük önem 
arz edecektir.”
Ekmekçi: “Kargo sektöründe 

dönüşüme ihtiyaç var”
Elektronik Ticaret İşlet-

mecileri Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Emre Ek-
mekçi de e-ticaret sektörü-

nün büyümesi için tüketici 
isteklerinin çok önemli oldu-
ğunu, ürünlerin tüketicinin 
istediği zamanda istediği 
noktaya ulaştırılması gerekti-
ğini söyledi.

Kargo şirketlerinin son za-
manlarda yatırımlar yaptığını 
belirten Ekmekçi, “Ancak ya-
tırım mı dönüşüm mü gere-
kiyor? Tüketicinin eline hızlı 
ulaşması için bence yatırımın 
yanında dönüşüm de gerek-
lidir. Kargo şirketlerinin 
mevcut yapıları tüketicilerin 
beklentilerine uymuyor. Bu 
noktada dönüşüm gerektiğini 
inanıyorum.” dedi.

Kargo şirketlerinin büyü-
meye inovatif bakması gerek-
tiğine işaret eden Ekmekçi, 

Türkiye’nin lojistik bakımın-
dan çok rahat bir ülke oldu-
ğunu dile getirdi.

e-ticaret sektörünün yılda 
ortalama yüzde 35 büyüdü-
ğünü ifade eden Ekmekçi, 
“e-ticaret yeni ve bir anda 
ortaya çıkan bir sektör ol-
du. Kargo şirketleri buna 
ayak uydurmada hızlı oldu 
diyebiliriz. Sürekli büyüyen 
bir sektörün en önemli sac 
ayaklarından biri olan kar-
go sektörünün hızlı adapte 
olmasının yanında e-ticaret 
sektörüyle beraber değişime 
uyması gerekiyor.” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Ekmekçi, teslimat süreçle-
rinin hızlanmasını sağlayacak 
alternatif teslimat modelle-
rinin 2018 yılında e-ticaret 
firmalarının farklılaşmasında 
rol oynayacağını öngörüyor. 
“Bugün ürün kargoya teslim 
edildikten sonra bir gün içeri-
sinde pek çok noktaya teslim 
edilebiliyor. Ancak değişen 
tüketici alışkanlıkları ile bir-
likte teslimat modelleri de 
değişiyor. Yeni tüketici, kargo 
için tüm gün evde beklemek 
istemediği gibi teslimat zama-
nını ve yerini de kendisi seç-
mek istiyor.” diyen Ekmekçi, 
aynı gün teslimat, kurye ile 
hızlı teslimat, gece teslimatı, 
belirlenen gün ve saatte tesli-
mat, click & collect ve online 
sipariş toplama noktaları gibi 
modellerin e-ticaretin yaygın-
laşmasında önemli bir etkisi 
olacağına dikkat çekiyor.

yüzde 64’ünün gelişmekte o-
lan ülkeler tarafından oluştu-
rulması bekleniyor. Dünyada, 
sınırlar ötesi e-ticaret hacmi 
400 milyar dolarlık bir hacme 
ulaştı. Sınırlar ötesi e-ticaret 
büyümesine devam ederek, 
2020 yılında 1 trilyon dolar 
sınırına yaklaşacak.

Türkiye’de e-ticaretin hac-
mi 2016 itibarıyla 17,5 mil-
yar TL’ye ulaştı. 2012 yılın-
da yüzde 1,7 olan e-ticaretin 
toplam perakendedeki payı 
ise yüzde 3,5’e yükseldi.

Kargo, kurye, dağıtım 
hizmetleri Türkiye’de yak-
laşık 40 yıllık bir geçmişe 
sahip. Türkiye Kargo, Kur-
ye ve Lojistik İşletmecileri 
Derneği’nin (KARİD) pay-
laştığı bilgilere göre bugün 
sektörde 100 bin kişi istih-
dam ediliyor. Günlük me-
safe erişimi 5 milyon km’yi 
buluyor ve kuryeler bir günde 
7.5 milyon adresi ziyaret edi-
yor. Son yıllarda e-ticaretin 
yaygınlaşması sektörü etkile-
yen önemli faktörlerden biri 
oldu. Özellikle yılbaşı ya da 
black friday gibi internetten 
alışveriş yapma istatistikle-
rinin yükseldiği dönemlerde 
e-ticaretle beraber kargo sek-
törüne de çok iş düşüyor. 

Türkiye’deki e-ticaret hac-
minin kargo şirketlerindeki 
payının tahmini olarak yüz-
de 25-30 civarında olduğunu 
söyleyen Türkiye Kargo, Kur-
ye ve Lojistik İşletmecileri 
Derneği Başkanı Aslan Kut, 
iki sektörün karşılıklı olarak 
birbirini desteklediğini ifade 
etti. Kut yaptığı açıklamada, 
kargo sektöründe yaklaşık 
100 bin kişinin istihdam edil-
diğini söyledi.

Türkiye’de hızla büyüyen 
ve gelişen e-ticaretin artık 
büyüme anahtarlarından 
biri olarak kabul edildiğini 
belirten Kut, “Yapılan Pazar 
araştırmaları geleneksel öde-
me yöntemlerini kullanan 
perakende satış şirketlerinin 
de pazarda yerlerini koruya-
rak, müşterilerini memnun 
etmeye devam etmeleri için 
bu trende ayak uydurmaları 
gerektiğini göstermektedir. 
Günümüzde toplam pera-
kende satışların yüzde 5’ ine 
sahip olan e-ticaretin 2020 
yılına kadar ikiye katlanacağı 
öngörülüyor” diye konuştu.

Kut, kargo sektörünün, 
e-ticaretin alt grubu olarak 
görülen sanal mağazacılık ala-
nında yaptıkları büyük yatı-
rımlar sayesinde ticari faaliyet 

gösteren tüm kuruluşla-
rın, pazara daha hızlı 
ve az maliyetle ürün-
lerini sunma imkanı 
kazanmasıyla, firma-
lar uluslar arası reka-

Gelişen e-Ticaret
Kargo Sektörünü
Büyüttü
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E-ticaretin toplam perakendedeki payı hızla artıyor. Bu hızlı yükseliş 
kargocuları özellikle kampanya dönemlerinde çaresiz bırakıyor. Bazı 
e-ticaret şirketleri kendi şirketlerini kurup özel çözümler üretse de 
sektörün genelinde ciddi sorun var.

Türkiye Kargo, Kurye ve 
Lojistik İşletmecileri Derneği 

Başkanı Aslan Kut

Elektronik Ticaret 
İşletmecileri Derneği Yönetim 

Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Türkiye’de e-Ticaretin Potansiyeli Büyük
TEKNOLOJI ve finans sektör-
lerinin önde gelen şirketlerinin 
yöneticileri, e-ticaret potansiyelini 
arttırma çözümlerini e-ticaret zir-
vesinde anlattı. Toplantıda sektör 
profesyonelleri bilgi ve deneyimle-
rini yerel marka sahipleriyle pay-
laştı. e-Ticaret Zirvesi’ne Horoz 
Lojistik’i temsilen Yurtiçi Taşıma-
cılık Grup Başkanı Gürkan Gür-
büz ve Yurtiçi Dağıtım Operas-
yonları ve İş Geliştirme Direktörü 
İlker Özkocacık e-ticarette lojistik 
konusunda bilgiler aktardı. 

ETİD Genel Sekreteri Ömer 
Gürkan,  İzmir Ticaret Odası Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Cüneyt Güleç, Hepsiburada Ticari 
Grup Başkanı Emre Ekmekçi, İz-
mir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Zekeriya Mutlu ve İzmir Ticaret 
Odası Genel Sekreteri Dr. Erçin 
Güdücü açılış konuşmalarını yap-
tığı etkinlik İzmirlilerin yoğun ilgi-
siyle gerçekleşti. 

Buse Biçer moderatörlüğünde 
gerçekleşen zirvede; “e-ticarete na-
sıl başlanabilir, daha fazla müşteriye 
nasıl ulaşılabilir, e-ticarette lojistik 
çözümler” gibi konular ele alındı. 
Ayrıca sektör liderlerinden; karlılığı 
artırma, maliyeti düşürme ve toplu 
satış gibi konular da gündem konu-
ları arasındaydı.

“Çözüm Odaklı Taşımacılık” ko-
nusu, İzmir Ekonomi Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi Taylan Demirka-
ya moderatörlüğünde Horoz Lojistik 
Yurtiçi Taşımacılık Grup Başkanı 
Gürkan Gürbüz tarafından ele alınır-
ken, e-Ticarette Lojistik” başlıklı su-
num ise Yurtiçi Dağıtım Operasyon-
ları ve İş Geliştirme Direktörü İlker 
Özkocacık tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye’de dijital dönü-
şümün öncülerinden olan 
Hepsiburada’nın, Anadolu şehirle-
rindeki işletmelerin e-ticarete geçiş-
lerini desteklemek üzere hayata ge-
çirdiği e-ticaret toplantılarının yeni 
durağı İzmir oldu. Teknoloji ve fi-
nans sektörünün önde gelen şirket-
lerinden yöneticilerin e-ticaret 
potansiyelini arttırma çözümlerini 
anlattığı zirvede sektör profesyo-
nelleri bilgi ve deneyimlerini yerel 
marka sahipleriyle paylaştı.

Etkinlikte Türkiye’de ve dünyada 
e-ticaretin durumu, dijital dönü-
şümde e-ticaretin önemi, online ö-
deme ve çözüm odaklı lojistik konu 
başlıklarında oturumlar gerçekleşti. 
Eğitim seanslarının da yer aldığı et-
kinlikte İzmir’de e-ticaret yapan iş-
letmelerin başarı hikayeleri de işlet-
me sahipleri tarafından paylaşıldı. 
KOBİ’ler ve işletme sahipleri online 
satışa başladıktan sonra cirolarında 
önemli bir artış gözlemlediklerini 
belirtirken, yaşadıkları dijital dönü-
şüm süreciyle birlikte çevre illere de 
hizmet vermeye başlamanın işlerini 
geliştirmekte büyük fayda sağladık-
larını belirtti.

Etkinlik kapsamında konuşan 
Hepsiburada Ticari Grup Başka-
nı Emre Ekmekçi ülkemizde e-
ticaretin gelişimini sürdürdüğüne 
dikkati çekerken, ticaretin toplam 
perakende içindeki payının yüzde 
3,5’larda olduğunu aktardı. Ekmek-
çi,  dünyada ise bu oranın yüzde 
8,5 olduğunu belirterek Türkiye’de 
erişilmemiş ciddi bir potansiyelin 
mevcut olduğunu belirtti. Ekmekçi 
sözlerini, “80 milyonluk nüfusu-

muzun yarısından fazlası 30 yaşın 
altında, kredi kartı oranımız Avru-
pa ortalamasının üzerinde ve ülke-
mizin bir ucundan diğer ucuna 24 
saatte paket ulaştırabiliyoruz. Yani 
daha yolun başındayız diyebiliriz. 
Her sektörde olduğu gibi e-ticarette 
de sürdürülebilir bir başarı için 
farklı müşteri gruplarının ihtiyaç ve 
beklentileri ile uyumlu, geniş ürün 
grupları ve marka seçeneklerinin su-
nulabilmesi gerekiyor. Türkiye’nin 
potansiyeline güveniyor ve ülkemi-
zin geleceğini çok parlak görüyoruz” 
şeklinde sürdürdü.
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MICHELIN, 40’tan fazla ülkeye 
uluslararası karayolu taşıması, 81 ile 
yurtiçi dağıtım hizmeti sağlayan, ön-
cü lojistik hizmet sağlayıcıları arasın-
da yer alan Omsan Lojistik’in filosun-
daki araçların bakımını üstlenecek. 
Türkiye’de sunduğu hizmetlerin yanı 
sıra Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde 
bulunan tesisleri ve 887 araçlık filosu 
ile lojistik sektörünün lider firmala-
rından Omsan, yeni işbirliği sayesin-
de Michelin’in geniş hizmet ağından 
faydalanacak. Filoların elverişliliğini 
optimize edip, operasyonel maliyet-
lerini düşürerek işletmelerin lastik 
yönetimini kolaylaştıran Michelin 
Solutions sayesinde kendisi için özel 
olarak hazırlanmış lastik yönetimiyle 
filosundaki araçların lastiklerinin ba-
kımını ve tam güvenliğini sağlayacak.

2020’ye kadar uzatılan iş birliği 
kapsamında gerçekleştirilen imza tö-
reni; Omsan Lojistik Genel Müdürü 
Doç. Dr. M. Hakan Keskin, Michelin 
Binek ve Ticari Ürün Grupları Satış 
Direktörü Sertan Akçagöz, Omsan 
Lojistik Tesisler, İnsan Kaynakları ve 
İdari İşler Direktörü Erkan Yılmaz 
Büyükköprü, Michelin Solutions Ül-
ke Satış Müdürü Ali Yalçın, Omsan 
Lojistik Tesisler Araçlar ve İdari İşler 
Müdürü Murat Kunduracı, Omsan 
Bakım Müdürü Bünyamin Doğan’ın 
katılımıyla Omsan Lojistik Genel 
Müdürlüğü’nde düzenlendi. 

Törende konuşan Sertan Akçagöz, 
“Avrupa’da 80 yıldır toplam 20 ülkede 
sürdürdüğümüz Michelin Solutions 
hizmetlerimizi Türkiye’de 40 yıldır lo-
jistik sektörüne yön veren lider şirket-
lerden Omsan Lojistik ile sürdürüyor 
olmaktan gurur duyuyoruz. 2007 yılın-
dan bu yana büyük bir uyum ve verimli-
likle sürdürdüğümüz iş birliğimizi yeni 
anlaşma ile 2020 yılına kadar devam et-
tirme kararı aldık. Anlaşma kapsamın-
da Omsan Lojistik’e sunduğumuz 360 
derece hizmetlerimiz devam edecek. 
Eminim ki Michelin’in teknolojik ve 
yenilikçi duruşu işbirliğimiz süresince 
çok büyük avantajlar sağlayacak” dedi.

Omsan Lojistik Genel Müdürü 
Doç. Dr. M. Hakan Keskin ise tören-
de, “Omsan, müşterilerine sunduğu 
kaliteli hizmeti, titizlikle seçtiği iş 
ortaklarının da desteğiyle 40 yılı aş-
kın bir süredir başarıyla sunmaktadır. 
Yaygın servis ağı, müşteri memnuni-
yetine verdikleri önem, hızlı ve kaliteli 
çözümleri ile Michelin değerli bir iş 
ortağımızdır. Bizim için müşterileri-
mize kaliteli hizmet sunarken verim-
liliğimizi korumak büyük bir öncelik. 
Bu anlamda Michelin ile birbirimize 
karşılıklı fayda sağlayacağımıza ina-
nıyor, uzun süreli işbirliğimizin daha 
kaliteli hizmet için önemli olduğunu 
düşünüyorum. Bu vesile ile işbirliği-
mizin sektörümüze hayırlı olmasını 
diliyorum” şeklinde konuştu.

Michelin Solutions Ülke Satış Mü-
dürü Ali Yalçın “Anlaşma kapsamında 
Omsan Lojistik, her türlü kullanım 
şartlarına uygun lastiklerimiz ve düzenli 
denetim, yol yardımı gibi hizmetlerimiz 

sayesinde güvenle seyahat etmeye de-
vam edecek. Omsan filosu için oluştu-
rulan özel Michelin Solutions ekibi, her 
gün operasyonel mükemmellik sunarak, 
filonun işlerini kolaylaştırıcak ve filo 
kaynaklarını optimize ederek, operasyo-

nel maliyetleri düşürmenin yanı sıra tam 
güvenlik sağlayacak. Yakıt tasarrufu için 
tasarlanan lastikler sayesinde, en çevreci 
çözümleri de sunuyoruz. Böylece Om-
san Lojistik, karbondioksit emisyonunu 
minimuma indirecek” dedi.

Omsan Lojistik’in Lastikleri Michelin’e Emanet
Michelin, Omsan Lojistik ile 2007 yılından bu yana
süregelen işbirliğini 2020 yılına kadar uzattı. Sektörlerinde 
uzun yıllara dayanan deneyimleriyle öncü iki firma, 
Michelin Solutions kapsamında iş birliğine gidecek.
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uzmanları tarafından verilen 
eğitimin içeriğini İş Güven-
liği Genel Konular, Teknik 
Konular, Atık Yönetimi, Si-
mülatörler ve Sanal Gerçek-
lik videoları oluşturuyor. 

Eğitim kapsamında sanal 
gerçeklik gözlükleri ile bire-
bir operasyonlardaki doğru 
ve yanlış hususları içeren vi-
deolar çalışanlara izletiliyor. 
Eğitimler sırasında 4 adet 
gerçek simülatör kullanılıyor. 

kapasitesini neredeyse dörde 
katlıyor ve saatte 42 bin gön-
deriye çıkarıyor. DHL Express 
bununla birlikte, 140 milyon 
Euro’nun üzerinde yatırım 
yaptığı dağıtım merkezi için 
200 kişi daha istihdam etme 
planını, hedeflediği tarihten 
tam üç yıl önce gerçekleştir-
miş oldu. 

DHL Express CEO’su Ken 
Allen Brüksel’deki yeni tesisin 
açılışıyla ilgili şunları söyledi: 
“Brüksel, DHL Express ağın-
da dünya çapında hayati bir 
rol oynuyor. Brüksel Dağıtım 
Merkezi, dünyadaki en büyük 

lamlık, uzun vadeli yatırım, 
ürün ve hizmet kalitesi ve 
küresel rekabetçiliğin itibar 
özelliklerinin her biri konu-
sunda kargo sektöründe bi-
rinci olarak derecelendirildi.

UPS, dünyada en iyi bilinen 
markalardan biri konumunda. 
Şirket dünyada 220’den fazla 
ülkede ve bölgede hizmet veri-
yor ve küresel ticareti sağlama-
daki rolünü son yıllarda arttır-
masıyla dikkat çekiyor. UPS, 

BORUSAN Lojistik Boru-
san limanında faaliyete ge-
çirdiği simülasyon merkezi 
ile İş Sağlığı ve Güvenliği 
alanında önemli bir adım 
attı. Merkezde teorik bilgi-
lerin yanı sıra, Türkiye’de ilk 
defa Borusan Lojistik tara-
fından verilen Simülatör ve 
Sanal Gerçeklik (VR) Video 
Eğitimleri ile iş ortamında 
mevcut tehlike ve riskler ko-
nusunda çalışanların görsel 

DÜNYANIN önde gelen u-
luslararası hızlı hava taşımacı-
lığı şirketi DHL Express, başta 
Avrupa olmak üzere dünya ça-
pındaki tüm operasyonlarına 
katkıda bulunacak yeni bölge-

UPS, Fortune dergisi tara-
fından gerçekleştirilen yıllık 
ankette “Dünya’nın En Be-
ğenilen” şirketlerinden biri ve 
sektöründe tüm kategorilerde 
lider olarak seçildi. 

UPS, sektör kategorisinde, 
2’nci sırada yer alan şirkete 
önemli derecede fark atarak 
birinci oldu. UPS Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü David Abney açıkla-
masında şu ifadelerde bulun-

farkındalığının arttırılması 
amaçlıyor. Sanal Gerçeklik 
gözlükleri ve 360 derece çe-
kilen videolar aracılığıyla ve-
rilen eğitimlerle iş kazaları-
nın önlenmesi hedefleniyor. 

Borusan Lojistik Simü-
lasyon Merkezinde farklı 
departmanlardan oluşturu-
lan 10’ar kişilik gruplara ve 
işbaşı yapacak tüm personele 
haftada 2 gün toplam 8 saat 
eğitim veriliyor. İş Güvenliği 

sel dağıtım merkezini açarak 
Brüksel Havalimanı’ndaki ka-
pasitesini artırdı. Lojistik ala-
nında en son teknolojiye sahip 
bu gelişmiş dağıtım merkezi, 
DHL Express’in Brüksel’deki 

du: “UPS bu prestijli itibarla 
onurlandırıldı. Bu, müşterile-
rimize eşsiz bir değer katmaya 
odaklı sürekli inovasyon kül-
türümüzün ve kendini işine 
adamış çalışanlarımızın başa-
rısıdır. Nihayetinde, mükem-
mel bir şirket oluşturan ve bu 
şirketi sürdüren güç de budur.”

Şirket; yenilik, insan yö-
netimi, kurumsal varlıkların 
kullanımı, sosyal sorumluluk, 
yönetim kalitesi, finansal sağ-

ve riskler çalışanlara güvenli 
bir ortamda yaşatılıyor. 8 sa-
atlik eğitim süreci, tehlikeli 
ortam ve davranış panosunda 
tehlike ve risk oyunu, kari-
katürdeki doğru ve yanlışlık-
larla ilgili tespitler yapılarak 
tamamlanıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Simü-

son lojistik teknolojileriyle 
donatılan Brüksel’deki bu 
yeni dağıtım merkezi DHL 
Express’in dünya çapındaki 
müşterilerine daha iyi bir 
hizmetle daha fazla gön-
deriyi daha hızlı ve verimli 
şekilde işlemesine yardımcı 
olacak. Ek kapasite, hız ve 
esneklik sağlaması sayesin-
de ulusal sınırları müşteriler 
için engel olmaktan kaldı-
ran bu merkezin, özellikle 
İstanbul’un üçüncü havali-
manında açılacak yeni tesi-
simiz için bize örnek teşkil 
edeceğini söyleyebilirim.” 

lasyon Merkezi ile çalışanların 
İş Güvenliği konusunda kişisel 
farkındalıklarının ve bilincin 
arttırılması hedefleniyor.

Depo ve ofisler de dahil 
36 bin 500 metrekare büyük-
lüğünde olan yeni dağıtım 
merkezi, DHL Express’in 
Brüksel’deki kapasitesini dört 
katına çıkarmış oluyor. Tam 
kapasiteye ulaştığında, iki oto-
matik tasnif sisteminin saatte 
42 bine kadar gönderiyi işleye-
bilmesi ile global DHL ağın-
daki en büyük beşinci dağıtım 
merkezi olacak. Avrupa’da 
çok sayıdaki noktaya hava ve 
kara bağlantısının yanı sıra, 
Amerika kıtası, Ortadoğu ve 
Afrika’ya doğrudan kıtalar 
arası bağlantı da sağlıyor. 

Bunların arasında İş Güven-
liği uygun (çelik burunlu) a-
yakkabı, gemi ambar menhol 
kapağı iniş çıkış güvenliği ve 
baret kullanımı, yük altında 
durmak ve sapan çarpması 
ile çember kesme operasyonu 
yer alıyor. Simülasyonlarda 
bu görevlerin içerdiği tehlike 

dağıtım merkezlerimizden 
biri ve Avrupa’nın lojistik 
merkezindeki konumundan 
ötürü, bu bölgedeki şirketleri 
dünyaya bağlamakta önem-
li bir rol de oynuyor. Dünya 
çapındaki yatırım planımızın 
kilit noktasını oluşturan bu 
yeni dağıtım merkezi; büyü-
memizi, ağımızın verimliliği-
ni ve müşterilerimizin DHL 
Express’i tercih etmesini sağ-
layan yüksek kalitemizi de 
destekleyecek.” 

DHL Express Türkiye Ge-
nel Müdürü Claus Lassen ise 
şu açıklamada bulundu: “En 

Fortune tarafından gerçekleş-
tirilen anketlerde son iki yıldır 
“En Beğenilen” şirketler sırala-
masında sektöründe 1 Numara 
olarak derecelendiriliyor. 

Tam sıralamaya Fortune 
dergisinin 22’nci sayısından 
ulaşılabilir. En beğenilen şir-
ketler listesini derlemek için 
Fortune, iş ortağı Korn Ferry 
ile birlikte çalıştı ve 3900 üst 
düzey yönetici, müdür ve ana-
list bu ankete katıldı.

Borusan Lojistik Limanda 
Simülasyon Merkezi İle 
Bir İlke İmza Attı

UPS ‘Dünya’nın En Beğenilen’ Şirketlerinden Seçildi

Ekol Avrupa’daki İntermodal Ağını Güçlendiriyor

DHL Express Brüksel’deki Kapasitesini 4 Kat Artırdı

Borusan Lojistik, 
Borusan limanında 
açtığı simülasyon 
merkezinde 
çalışanlarına iş sağlığı 
ve güvenliği eğitimi 
veriyor. Simülatör ve 
Sanal Gerçeklik Video 
Eğitimleri ile tehlike 
ve riskler konusunda 
görsel farkındalığın 
artırılarak iş 
kazalarının önüne 
geçilmesi amaçlanıyor.  

INTERMODAL taşımacı-
lığın öncü şirketi Ekol, yeni 
tren bağlantılarıyla Avru-
pa’daki konumunu güçlen-
diriyor. Sète’den (Fransa) 
Zeebrugge’ye (Belçika) ye-
ni bir tren bağlantısı kuran 
Ekol, Sète ile Paris arasında 
hizmette olan blok treniyle 
gerçekleştirdiği sefer sayısını 
da haftada ikiye çıkardı. 

Avrupa’daki tren bağlan-
tılarını artırma stratejisiyle 
hareket ettiklerini söyleyen 
Ekol İş Geliştirme Direktörü 
Alaa Jennane, “Yepyeni tren 
seferleriyle Fransa, Benelüks, 

İsveç ve Birleşik Krallık’ı; 
Güney Avrupa, Türkiye, Or-
ta Doğu ve Mağrip’e bağla-
mış oluyoruz. Bu hamlemiz 
sayesinde Sète, Güney Avru-
pa’daki ana merkezimiz ola-
cak” diye konuştu. 

Yeni hat sayesinde, ara-
larında bin 200 kilometre-
den fazla mesafe bulunan 
Sète ile Zeebrugge şehirleri 
yaklaşık 22 saatte birbiri-
ne bağlanıyor. Bu hatta tek 
seferde 44 ünite taşınabi-
liyor. Tren, çarşamba ve 
pazar günleri saat 18.30’da 
Sète’ten yola çıkarak  per-

şembe ve pazartesi günleri 
saat 16.00’da Zeebrugge’ye 
ulaşıyor. Dönüş seferi için 
Zeebrugge’den salı ve cuma 
günleri saat 11.30’da hareket 

eden tren, çarşamba ve cu-
martesi günleri saat 07.50’de 
Sète’ye varıyor. 

Sète ile Paris arasında haf-
tada iki sefer yapmaya baş-

layan blok tren ise, iki şehir 
arasındaki mesafeyi yaklaşık 
14 saatte kat ediyor. Tek se-
ferde 50 ünite taşımanın ya-
pıldığı bu hat, Ekol’ün inter-

modal ağının en uzun treni 
olmaya aday. 

Sète-Paris ve Sète-
Zeebrugge hatları demir yolu 
operatörü VIIA iş birliğiyle 
hizmete geçirildi.

Intermodal taşımacılığı 
geliştirerek çevreci çözüm-
ler sunan Ekol, yeni hizme-
te giren tren bağlantısıyla 
mevcut seferlerinin sıklığını 
artırarak karbon ayak izini 
ayda 914 bin kg CO2 azal-
tıyor. Ekol, 97 futbol sahası 
büyüklüğündeki bir ormana 
eşdeğer 41 bin ağacı kesil-
mekten kurtarıyor.
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ARAS Kargo, 2017 yılı finan-
sal sonuçlarını açıkladı. Top-
lam 12 bin çalışan, 4 binden 
fazla araç ve 29 transfer mer-
keziyle günde yaklaşık 500 bin 
gönderi taşıyan Aras Kargo, 
2017 yılını 1 milyar TL’nin 
üzerinde ciro ile tamamladı. 

Büyüme ve dijitalleşme viz-
yonu doğrultusunda, geçtiği-
miz yılın son çeyreğinde dün-
yanın en büyük              e-ticaret 
platformlarından biri olan 
Alibaba ile anlaşma imzala-
yan şirket, kargo sektöründe 
e- ticaretin en önemli oyun-
cularından biri olma hedefiy-
le yönünü sınır ötesi e-ticaret 
müşterilerine çevirdi. Bu doğ-
rultuda uluslararası e-ticaret 
platformları ile yeni iş birlik-
lerine hazırlanan Aras Kargo, 
2018 yılını yüzde 20’lik büyü-
me ile kapatmayı hedefliyor. 

Şirketin 2017 yılı büyüme 
rakamları ve gelecek dönem 
hedeflerine ilişkin açıklama-
larda bulunan Aras Kargo 
Genel Müdürü Hikmet Nu-
ri Bulduk, “Türkiye’nin en 
geniş erişim ağına sahip, ön-
cü taşımacılık kuruluşuyuz. 
Hedefimiz; geleneksel kargo 
yönetimini, günün değişen 
koşulları ve müşteri beklen-
tilerine göre en üst seviyeye 
çıkarmak, ülkemizin yurtiçi 
ve yurtdışındaki ticari potan-
siyelini en doğru şekilde de-
ğerlendirmek” dedi.

Bulduk: “Teknoloji 
tarafındaki altyapı 

yatırımlarımıza da ara
vermeden devam ediyoruz”

Akıllı teknolojilere ve 
teknolojik transfer merkezi 
yatırımlarına hız kesmeden 
devam edeceklerinin altını 
çizen Bulduk, “Büyüme, ve-
rimlilik, karlılık ve rekabet 
potansiyelimizi artırmayı ve 
bu doğrultuda 2018 yılında 
yüzde 20 büyüme planlıyoruz. 
Büyüme hedeflerimiz ve artan 
iş hacmimiz doğrultusunda 
beyaz yakada yaklaşık 80, ma-
vi yakada ise yaklaşık 650 ki-
şilik yeni istihdam yaratmayı 
hedefliyoruz. Ayrıca, e-ticaret 

sektörünün mevcut büyüme 
potansiyelinden en iyi şekilde 
yararlanabilmek için teknoloji 
tarafındaki altyapı yatırımları-
mıza da ara vermeden devam 
ediyoruz. 2020’ye kadar, An-
kara, İstanbul Anadolu, İzmir 
ve Bursa gibi beş büyük ilimiz-
de 30 milyon Avro yatırım ile 
5 büyük teknolojik transfer 
merkezini daha hizmete sun-
ma planımız var. Böylece ka-
pasite ve verimlilik artışının 
yanı sıra daha fazla tasarruf 
sağlayacağız. Daha fazla müş-
teri memnuniyetini artıran 
çözümler sunacağız” dedi.

GPS ile kurye takibi 
yüzde 10 verimlilik artırdı

E-ticaret hacminin artış 
hızına yetişebilmek ve müş-
teri memnuniyetini en üst 
düzeyde sağlayabilmek için 
kargoların zamanında, en gü-
venli şekilde teslim edilmesi 
gerektiğini ifade eden Bul-
duk, “Aras Kargo olarak, 
özellikle “Zamanında Teslim 
Edilmeyen” kargolar konu-
sunda önemli adımlar atıyo-
ruz. El Terminali’nden GPS 
ile yaptığımız kurye takibi ile 
adreste işlem yapma oranında 
bir ayda yüzde 10 artış sağla-
dık. Kısa sürede yakalanan bu 
başarı oranını daha da gelişti-
rerek en az yüzde 96 oranında 
zamanında teslimat sunmayı 
hedefliyoruz. Dünya üzerinde 
hiçbir kargo şirketi bu oranı 
yüzde 100 yapamıyor” dedi. 

Harita üzerinden “Kargom 
Nerede” uygulamasını dev-
reye alarak, sektörde bir ilki 
daha gerçekleştirmeyi planla-
dıklarını söyleyen Aras Kargo 
Genel Müdürü Hikmet Nuri 
Bulduk, “Müşterilerimiz bu 
sistem sayesinde ister cep te-
lefonlarından, ister bilgisa-
yardan sadece Kargo Takip 
Numarası girerek gönderinin 
dağıtıma çıkışından, teslimi-
ne kadar olan süreci harita 
üzerinden daha detaylı takip 
edebilecek. Bu projelerimize 
ek olarak kargo araçlarında 
Kara Kutu diye adlandırdığı-
mız gelişmiş araç takip sistemi 
ile kurye sürüş tekniklerini 
geliştirerek, doğa dostu viz-
yonumuzla karbon salınımını 
daha da azaltmayı amaçlıyo-
ruz. Tüm operasyonel dijital 
süreçler, kargonun zamanında 
tesliminin yanı sıra, sürücü-
nün vitesi geç değiştirmesin-
den lastik havasına, motor arı-

zasına kadar tüm bilgileri bize 
verecek. Bu yıl ayrıca, sektö-
rümüzde dünyada bir ilki 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 
Operasyonel süreçlerimizin 
tümünü kısa süre içinde bir 
ERP (kurumsal kaynak plan-
lama) üzerinden yönetmeye 
de başlayacağız” diye konuştu.

Aras Kargo, müşteri mem-
nuniyeti alanında aldığı ödül-
lerle sektördeki öncülüğünü 
sürdürüyor. Toplam 12 bin 
çalışanı, 4 binden fazla araç ve 
29 transfer merkeziyle günde 

yaklaşık 500 bin gönderi taşı-
yan Aras Kargo, Nice Medya 
tarafından “Büyük Düşünce”, 
“İyi Fikir” ve “Üretken Proje” 
dallarında düzenlenen “Müş-
teri Deneyimi Arenası”nda 
ödül almaya hak kazandı. 

Türkiye’nin önde gelen 
markalarının katılımıyla ger-
çekleştirilen ödül töreninde 
Aras Kargo’nun Müşteri Hiz-
metleri departmanı, “Aras Her 
Yerde” projesiyle “Üretken 
Proje” ödülünü kazandı. Müş-
terilerin hizmet aldığı bütün 

temas noktalarında ulaşılabi-
lirlik, tutarlı bilgi, geri dönüş 
hızı gibi kriterlerin değer-
lendirildiği kategoride, Aras 
Kargo’nun projesi; chat, çağrı 
merkezi, şubelerde bulunan 
dijital kiosklar üzerinden ya-
pılan geri bildirimlere bütün-
leşik bir anlayış ile 1 dakikada 
yapılan dönüş hızı, konunun 
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ele alma süreci ve verilen tu-
tarlı bilgilerle fark yarattı. 
Aras Her Yerde projesi farklı 
kanallar üzerinden yapılan 
müşteri geri bildirimleri ve de-
neyimlerinin etkileşimini izli-
yor. Ayrıca toplanan bilgileri 
inceleyerek, müşterilerin de-
neyimleri konusunda kapsam-
lı bir veri analizi hazırlıyor. 

Aras Kargo, 2018 yılında yaklaşık yüzde 20 büyüme elde etmeyi 
planlıyor. Büyüme stratejisini dijitalleşme üzerine kurgulayan şirket, 
yönünü sınır ötesi e-ticaret müşterilerine çevirdi. 

Aras Kargo Dijitalleşme İle 
Yüzde 20 Büyüme Hedefliyor

Aras Kargo Genel Müdürü
Hikmet Nuri Bulduk

Birinci sayfadaki haberin devamı
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sözlerin gereğini yapıyoruz. 
Sadece laf üretmek adına laf 
etmek doğru değil. Sonuçta 
bu projeleri yaparken kamu-
laştırması var, yapımı var, 
bunlar bir bütçe bir hesap 
meselesi. Geçmiş hükümetler 
gibi hesapsız davranmıyoruz. 
Gidip IMF’in kapısında di-
lenmiyoruz.” diye konuştu.

Türkiye genelinde bir de-
miryolu seferberliği başlat-
tıklarını vurgulayan Arslan, 
şöyle devam etti: “Marmaray 
ile denizin altından iki kıtayı 
bağladık, Bakü-Tiflis-Kars ile 
Çin’e kadar kesintisiz gidebi-
lir hale geldik. Ülkede lojistik 

Güney Asya ve Afrika’ya ka-
dar ulaşımı kolaylaştıracak.

Birliğin Yönetim Ku-
rulu Başkanı Kanat Alpy-
sbaev, yaptığı açıklamada, 
Kars-Bakü-Tiflis Demiryolu 
Hattı’nın açılmasıyla Trans-
Hazar koridorunun tamam-
landığını söyledi.

TCDD Taşımacılık AŞ’nin 
Birliğe katılmasının önemi-
ne dikkati çeken Alpysbaev, 
koridorda geçen yıl taşınan 
yaklaşık 2 milyon tonluk 
yükün bu yıl 4 milyon tona 
çıkarılmasının hedeflendiği-
ni bildirdi.

Türkiye’nin de katılımıyla 
söz konusu hedefe ulaşılabile-
ceğinin altını çizen Alpysba-
ev, Türkiye üzerinden yıllık 1 
milyon ton yük taşınmasının 
beklendiğini dile getirdi.

Hedef 17 milyon ton
Çin ile Avrupa’nın Türkiye 

aracılığıyla birleşeceğine işa-
ret eden Gurbanov, Türkiye 
üzerinden taşımacılığın baş-
ladığını bildirdi.

ANKARA-SIVAS YHT 
Hattı İlk Ray Serim Töreni 
için kente gelen Arslan, Yoz-
gat Belediyesi Büyük Sinema 
Salonu’nda düzenlenen 2002-
2018 Yozgat Ulaştırma ve 
Haberleşme Değerlendirme 
Toplantısı’na katıldı. 

Toplantıda katılımcıların 
istek ve taleplerini dinleyen 
Bakan Arslan, yaptığı de-
ğerlendirme konuşmasında, 
Türkiye’de 80 yılda 50 kilo-
metre tünel inşa edildiğini, 
son 15 yılda ise 389 tünel ya-
pıldığını belirtti.

Arslan, “Vatandaşın kay-
nağını vatandaşın hizmetine 

ÇIN, Kazakistan, Ha-
zar Denizi, Azerbaycan ve 
Gürcistan’dan geçecek ‘Ye-
ni İpek Yolu’, Türkiye’den 
Avrupa’ya açılacak ve bu şekil-
de Tükiye üzerinden önemli 
miktarda ürün geçişi olacak. 
Bu rakamın ilk yıl için 1 mil-
yon ton olması bekleniyor.

2013’te Astana’da “Ye-
ni İpek Yolu 2. Uluslararası 
Ulaştırma ve Lojistik İş Foru-
mu” çerçevesinde, Kazakistan 
Demiryolları Ulusal Şirketi 
AŞ, Azerbaycan Demiryolları 
AŞ, Gürcistan Demiryolla-
rı AŞ başkanları tarafından 
Trans-Hazar Uluslararası Ta-
şıma Güzergahını Geliştirme 
Koordinasyon Komitesi’nin 
kurulmasına ilişkin anlaşma 
imzalandı.

Komite, Trans-Hazar Ulus-
lararası Taşıma Güzergahı’na 
yük akışını artırmak amacıyla 
2014’te kuruldu.

4 milyon ton taşınacak
Komite üyelerinin yanı sıra 

Kazakistan, Azerbaycan ve 

kullanıyoruz. Bunu yapar-
ken sadece İstanbul, Antalya, 
Kars demiyoruz, 81 ilin hep-
sine yapıyoruz. Yozgat’a da 
yapıyoruz. Ankara-Kırıkkale-
Yozgat- Sivas demiryolunda 
66 kilometre tünel var. Tür-
kiye Cumhuriyeti 80 yılda 50 
kilometre tünel yapıyor, sade-
ce üç ili ilgilendiren bir proje-
de 66 kilometre tünel yapıyo-
ruz. Hiç şüpheniz olmasın ki 
Yozgat dahil her yere yapıyo-
ruz. Biz ölçümüzü biliyoruz, 
biz millete yapamayacağımız 
sözleri vermiyoruz, verdiği-
miz sözlerin de gereğini yapı-
yoruz. Yozgat’a da verdiğimiz 

Gürcistan’ın katılımıyla da 
geçen yıl Trans-Hazar Ulus-
lararası Taşıma Güzergahı 
Uluslararası Birliği oluşturul-
du. Geçen hafta imzalanan 
protokolle Türkiye de söz 
konusu birliğin daimi üyesi 
haline geldi.

Çin, Kazakistan, Hazar 
Denizi, Azerbaycan ve Gür-
cistan güzergahını izleyecek 
Yeni İpek Yolu, Türkiye’den 
Avrupa’ya uzanacak. Türkiye, 
yolun Trans-Hazar koridoru 
olarak ifade edilen hattında 
ana aktörlerden biri oldu. 
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 
Hattı’nı da kapsayan koridor, 
Çin’den Avrupa’ya, Rusya’dan 

merkezleri yaparak, demiryo-
lu kaynaklı taşıdığımız yük 
miktarını artırarak ülkenin 
gelirini artırmak istiyoruz. 
Bunun bir başka önemli aya-
ğı da organize sanayi bölge-
lerinin fabrikaları, özellikle 
iltisak hatlarıyla ana hatta 
bağlamak için önemli bir ça-
lışma başlattık. Lojistik mas-
ter planı diye ülke genelinde 
master planı yapıyoruz. Ül-
kenin bu tip yerlerin hepsini 
hızlı tren ağına, normal tren 
ağına bağlayacağız ki toplu 
taşımayı teşvik etmiş olalım. 
Bununla ilgili çalmayı da yap-
mış olacağız.”

Gurbanov, koridordaki 
eksikliklerin zaman içinde gi-
derileceğini belirterek, iş bir-
liğinin üye tüm ülkelere katkı 
sağlayacağını kaydetti.

Türkiye üzerinden 
Avrupa’nın tüm ülkelerine ve 
İngiltere’ye kadar taşımacılı-
ğın yapılabileceğini anlatan 
Gurbanov, Trans-Hazar ta-
şımacılığından beklentisinin 
büyük olduğunu ifade etti.

Gurbanov, yük miktarının 
17 milyon tona çıkmasını is-
tediklerini dile getirdi.

TCDD Taşımacılık AŞ 
Genel Müdürü Veysi Kurt da 
Trans-Hazar taşıma korido-
runun, Çin’den Avrupa’ya u-
zanan tarihi İpek Yolu olarak 
bilinen hattın önemli bir kıs-
mını oluşturduğunu belirtti.

Koridor üzerindeki demir-
yolu ve liman otoriteleriyle 
Hazar Denizi üzerindeki 
gemi işletme otoritelerinden 
oluşan uluslararası birlikte 
artık Türkiye’nin de söz sa-
hibi olacağına işaret eden 
Kurt, koridorda Çin’den 
Avrupa’ya, Rusya’dan Gü-
ney Asya ve Afrika’ya kadar 
uzanan çok önemli bir hin-
terlanda hizmet eden ulusla-
rarası lojistik ve taşıma yapı-
labileceğini söyledi.

Kurt, koridor üzerinden 
100 milyon tona yakın yü-
kün akmaya hazır olduğuna 
dikkati çekerek, demiryolu 
hattındaki lojistik hizmetin 
tamamlanmasının ardından 
söz konusu taşımanın gerçek-
leşebileceğini kaydetti.

Demiryolu 
Kaynaklı Yük
Taşımacılığı
Artacak

Ankara-Sivas 
YHT Hattında 
Ray Serimine 

Başlandı

Yıllık 1 Milyon Ton Yük
Türkiye Üzerinden Taşınacak

ANKARA-SIVAS Yük-
sek Hızlı Tren Projesi’nin 
İlk Ray Serimi, Yerköy’deki 
(Yozgat) YHT şantiyesinde 
düzenlenen törenle gerçek-
leştirildi. Ulaştırma Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan’ın ev sahipli-
ği yaptığı törene, Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ ve 
Milli Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz katıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, 2002’den 2016’ya 
bin 805 kilometre yani yıl-
da ortalama 134 kilometre 
demiryolu yapıldığını dile 
getirerek, “Şu an inşaatı de-
vam eden demiryolu miktarı 
yaklaşık 4 bin kilometre. 3 
bin 967 kilometrede çalışı-
yoruz. 4 yılda bitirecek olsak 
yılda ortalama bin kilometre 
yapmış olacağız. 1950-2003 
arası 52 yılda 945 kilometre, 

Yılda ortalama bin kilomet-
re bitirebilir hale geldik. Bu 
ülke, dünyanın yüksek hızlı 
tren kullanan, işleten ülkele-
ri anlamında öncü ülke hali-
ne geldi” dedi.

Mevcut demiryolunun 
modernizasyonu kapsamın-
da aynı zamanda sinyalli ve 
elektrikli hale getirildiğini 
kaydeden Arslan, 11 bin 
395 kilometrelik demiryolu-
nun, 10 bin 515 kilometresi-
nin yenilendiğini ve modern 
hale getirildiğini bildirdi.

Yüksek hızlı tren olarak 
Ankara, Eskişehir, Konya, 
İstanbul arası çalışıldığını 
ifade eden Arslan, bu sene 
Konya-Karaman’ı bitirip, 
hizmete sunacaklarını, deva-
mında ise Ankara-Kırıkkale-
Yozgat-Sivas’ı bir sene içinde 
projedeki çalışmaları bitirip, 
gelecek yıl testlerine başlaya-
caklarını ve 2,5-3 ay içinde 
testleri tamamlayıp, 2019’da 
hizmete açmayı hedefledik-
lerini bildirdi.

Ankara-Polatlı-Afyonka-
rahisar-İzmir hattını çalış-
tıklarını ve 2020’de de bu 
hattın bitirileceğini anlatan 
Arslan, Erzincan, Erzurum 
ve Kars’a kadar hızlı trenin 
gideceğini, biten Bakü-
Tiflis-Kars hattını da kul-
lanarak, Orta Asya’ya, Çin’e 
kadar trenle gidilebilir hale 
gelineceğini kaydetti.

Arslan: “Ankara- Sivas 
arası 2 saat olacak”

Bakan Arslan, Ankara-
Sivas Yüksek Hızlı Tren 
hattındaki 29 milyon met-
reküp dolgunun 25 milyon 
metreküpünün tamamlan-
dığını, Elmadağ, Kırıkka-
le, Yerköy, Yozgat, Sorgun, 
Akdağmadeni, Yıldızeli ve 
Sivas’ta yüksek hızlı tren is-
tasyonlarının bulunacağını 
ifade ederek, şöyle konuştu: 

Projenin uzunluğu-
nun 393 kilometre ol-

duğunu belirten Arslan, 
Başkentray’ın da dahil edil-
mesiyle Ankara’dan Sivas’a 
projenin toplam uzunluğu-
nun 405 kilometre olduğu-
nu söyledi.

Arslan, bu hattaki 66 km. 
uzunluğundaki 49 tünelin 
54 km.sinin, 28 kilometre 
uzunluğundaki 52 viyadük-
ten 18 km.sinin tamam-
landığını anlatarak, 609 
köprü-menfez, 216 alt-üst 
geçit, 108 milyon metreküp 
kazının 100 milyon metre-
küplük kısmının tamam-
landığını kaydetti.

Törende konuşan 
TCDD Genel Müdürü İsa 
Apaydın, 2003 yılında baş-
latılan seferberlikle bugüne 
kadar Demiryollarına 85 
milyar lira yatırım yapıldı-
ğını ve ülkeyi yeniden de-
mirağlarla örme çalışmaları 
kapsamında yürütülen en 
önemli projelerin başında 
Ankara-Sivas YHT projesi-
nin geldiğini ifade etti.

Çin, Kazakistan, Hazar 
Denizi, Azerbaycan ve 
Gürcistan güzergahını 
izleyecek “Yeni İpek 
Yolu”nun Avrupa’ya 
açılan kapısı Türkiye 
olacak.  
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Bizce siz dünyanın dönmesini sağlayan temel ürünleri taşıyorsunuz. 
Çoğu kişi taşıdıklarınızın gerçek önemini bilmez. Genel kargo taşımacılığı 
işindeyseniz, genel amaçlı bir araçtan çok daha fazlasına ihtiyaç duyarsınız. 
İşte bu yüzden biz Scania’da, sadece bir araç değil, tümüyle size ve işinize 
özel çözümler üretiyoruz.

Çünkü bizim önceliğimiz, sizin işiniz.
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ğimiz bu operasyon ile azami 
hassasiyet gerektiren canlı 
hayvan taşımaları konusun-
daki başarımızı bir kez daha 
kanıtlamış olduk. Bir uçakla 
1 buçuk milyon adet canlı 
balığı taşımak; doğru iklim-
lendirme, oksijen ve sıcaklık 
kontrolünde de uzmanlık 
gerektirir. Ayrıca bu taşıma, 
kullanılan oksijen tüpleri 
nedeniyle tehlikeli madde 
taşımacılığı statüsünde yer 
almaktaydı.  Biz hem balıkla-
rın sağlığı için gerekli ortamı 
hem de operasyonun gerek-
liliklerini, alanında uzman 
ekibimiz ve Turkish Cargo 
güvencesi ile başarılı bir şe-

kurumun gelirleri, 2016 yılı 
rakamlarına göre yüzde 14,8 
artış gösterdi.

Türk sivil havacılık sektö-
rünün altyapısını oluşturan 
tesis ve donanımıyla hizmet-
lerini yürüten DHMİ’nin 
2017’de karı da bir önceki 
yıla göre yaklaşık yüzde 4 
artarak 1 milyar 587 milyon 
814 bin liraya çıktı.

DHMİ, ha-
valimanlarının 
işletilmesi, mey-
dan yer hizmet-
leri, hava trafik 
kontrol hizmet-

TÜRK Hava Yolları’nın alt 
markası olarak dünyanın 121 
ülkesine hava kargo taşıma-
cılığı gerçekleştiren Turkish 
Cargo başarılı operasyonla-
rına bir yenisini daha ekle-
di. Turkish Cargo, 100 ton 
ağırlığına denk gelen 1 buçuk 
milyon adet canlı Çipura ba-
lığını, balıkların su altında 
ihtiyaç duydukları ortamı bu-
lutların üzerinde sağlayarak, 
İzmir’den Umman’a taşıdı.

Boeing 777F geniş gövde 
kargo uçağıyla, charter sefe-
ri olarak icra edilen ve su ü-
rünleri mühendislerinin re-
fakat ettiği taşımada, yavru 
çipura balıklarının 1 saatlik 
aralıklarla ph dengesi, oksi-
jen ve su sıcaklık seviyeleri 
kontrol edildi.

Gerçekleştirilen taşıma 
ile ilgili açıklama yapan 
Türk Hava Yolları Genel 

DEVLET Hava Meydanla-
rı İşletmesi (DHMİ) Genel 
Müdürlüğünün 2018 yılı 
İşletme Bütçesi’nden derle-
nilen bilgilere göre, kurum 
2017 yılında 4 milyar 536 

Müdür (Kargo) Yardımcısı 
Turhan Özen: “Bodrum’dan 
Umman’a maksimum 40 
saatte ulaştırılması gereken 
100 ton ağırlığındaki canlı 
balık ilk hazırlıkların ardın-
dan önce, 3 saat içerisinde 
tırlarla İzmir’e taşındı, sonra-
sında arkadaşlarımız balıkla-
rı özel tekniklerle donatılmış 
kargo uçağımıza yükledi.  
İzmir’den Umman’a ise 3 sa-
atte uçarak  tüm taşıma süre-
cini toplamda 24 saat içeri-
sinde çözüme kavuşturduk. 
Boeing 777F tipi kargo uça-
ğımızla, IATA LAR (Canlı 
Hayvan Taşıma Kuralları) 
çerçevesinde gerçekleştirdi-

milyon 73 bin lira hizmet 
satış geliri, 362 milyon 213 
bin lira diğer faaliyetlerden 
olağan gelirler olmak üzere 
4 milyar 898 milyon 286 bin 
lira gelir elde etti. Böylece 

yurt dışına deniz balığı ihra-
catı gerçekleştiren tek firma-
yız. Yaklaşık olarak 1 buçuk 
milyon yavru çipura balığını 
kırk saatten daha kısa bir sü-
rede Umman açıklarından 
Hint Okyanusu’na indirdik 
ve Turkish Cargo ile ilk taşı-
mamızı gerçekleştirdik. Bay-
rak taşıyıcı havayolumuz ile 
gerçekleştirdiğimiz bu ope-
rasyonun devamında, buna 
benzer yeni başarılarda da iş 

artışla 109 milyon 599 bin 
161, dış hat yolcu trafiği ise 
yüzde 17,1 artışla 83 milyon 
432 bin 585 olurken, direkt 
transit yolcularla toplam 
yolcu trafiği, bir önceki yıla 
göre yüzde 11 artışla 193 
milyon 318 bin 708 olarak 
gerçekleşmişti.

Geçen yıl havalimanla-
rına iniş-kalkış yapan uçak 
trafiği, bir önceki yıla göre 
iç hatlarda yüzde 2,8 artışla 

birliği içerisinde olmayı umu-
yoruz” dedi.

Operasyonlarını Ulus-
lararası Hava Taşımacılığı 
Birliği’nin (IATA) kural-
larına göre yöneten kargo 
sektörünün dinamik mar-
kası Turkish Cargo, iyi eği-
timli personeliyle tüm canlı 
hayvan taşımalarına azami 
ölçüde özen göstererek, en 
iyi emniyet, konfor ve hijyeni 
sağlamaya devem ediyor.

910 bin 684, dış hatlarda 
yüzde 3,8 artışla 588 bin 
435, toplamda ise yüzde 
3,2 artışla 1 milyon 499 bin 
119 olmuş, uçak trafiği üst 
geçişlerle 1 milyon 912 bin 
216’ya ulaşmıştı.

2018’in Ocak ve Şubat 
aylarında ise havayolu yol-
cu trafiği, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 23,1 
artışla 27 milyon 817 bin 
145 oldu.

kilde sağladık. Turkish Car-
go olarak Türk ihracatçısının 
her daim yanında olmayı sür-
dürüyoruz.’’ dedi.

Kargo operasyonlarında 
en kısa sürede teslimat pren-
sibiyle hareket eden Turkish 
Cargo bu operasyonda da 
müşteri beklentisinin öte-
sinde bir hizmet sağlayarak 
deniz ürünleri tedarik zin-
cirine ve Türk ekonomisine 
katkı sağladı.

Tunus, Umman, Katar, 
Suudi Arabistan gibi birçok 
Arap ülkelerinden gelen canlı 
balık ithalatı talebine rahat-
lıkla karşılık verebilecek uçak 
filosuna ve dünya çapında 
efektif bir uçuş ağına sahip 
olan Turkish Cargo, özel kar-
golar için güven oluşturuyor.

Kılıç Holding Üretimden 
Sorumlu Başkan Yardımcı-
sı Serkan İlgaz,“Türkiye’den 

leri, seyrüsefer sistem ve 
kolaylıklarının kurulması 
ve işletilmesi, cihazların 
modernizasyonu, yeni ha-
valimanlarının inşa edilip 
sektöre kazandırılması gibi 
amaçlarla 2017’de 797 mil-
yon 96 bin lira yatırım har-
caması yaptı.
Havayolu yolcu sayısında 

artış sürüyor
Türkiye geneli 

havalimanların-
da geçen yılın 
sonu itibarıy-

la iç hat yolcu 
trafiği yüzde 6,9 

Turkish Cargo 1 Buçuk Milyon 
Canlı Balığı Umman’a Taşıdı

DHMİ’nin Hem Geliri Hem de Karı Arttı

Pegasus 2017’yi 5,3 Milyar Lira Ciroyla Kapattı

Turkish Cargo, Avrupa’nın en büyük balık 
yetiştirme kapasitesine sahip Kılıç Holding’in 
Ege’de yetiştirdiği 1 buçuk milyon adet Çipura 
cinsi balığı Umman’a taşıdı.  

Havayolu yolcu sayısı açısından geçen yılı 
rekorla kapatan Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2017’de gelirini de 
kârını da artırdı.  

KAMUYU Aydınlatma Plat-
formu’nda (KAP) yer alan 
verilere göre 2017 yılında 
misafir sayısını yüzde 15,2 ar-
tırarak 27,82 milyona çıkaran 
Pegasus, cirosunu ise yüzde 44 
yükselterek 5,3 milyar TL’ye 
çıkardı. Pegasus’un 2017 yılı 
net dönem kârı ise 501 mil-
yon TL olarak gerçekleşti.

Pegasus, 2017 sonu itiba-
rıyla iç hatlarda 16,89; dış 
hatlarda 10,45 milyon olmak 
üzere toplam 27,82 milyon 
misafirine hizmet verdi. 
Pegasus’un bir önceki yıla gö-
re iç hat misafir sayısı yüzde 
10,5 artarken, dış hatlarda 
misafir sayısı yüzde 21,7 ora-
nında büyüdü.

2012 yılında verdiği 75’i 
kesin toplam 100 uçaklık 
Airbus siparişi kapsamında, 

25 adetlik satın alım opsi-
yonunu A321neo uçak tipi 
için kullanma kararı alan Pe-
gasus, filosunu ve uçuş ağını 
genişletmek için de çalışma-
larını sağlam adımlarla sür-
dürüyor. Mart 2018 itibariy-
le filosunda toplam 75 uçağı 
bulunan Pegasus’un filosuna 
2018 yılında 10 yeni uçak 
katılacak. Pegasus’un 10 yeni 
uçağından ilki Şubat ayında 
teslim alındı.

“2018 yılında misafir
sayımızı ve kapasitemizi 
yüzde 11 ile 13 arasında 
artırmayı hedefliyoruz”
 2017 yılının sonuçlarını 

değerlendiren Pegasus Hava 
Yolları Genel Müdürü Meh-
met T. Nane, havacılık sektö-
ründe 2017 yılında temkinli 
bir iyileşme olduğunu ifade e-

derek, “Asıl büyümenin 2018 
itibarıyla geleceğini öngör-
düğümüzü geçen seneden bu 
yana ifade ediyoruz. Sektö-
rümüzdeki ve şirketimizdeki 
olumlu gidişat da bu düşün-
ceyi pekiştiriyor. Rakamlar 
doğru yolda olduğumuzu 
gösteriyor. Sivil havacılık sek-
törü genel anlamda çok daha 
iyi bir durumda, geçtiğimiz 

yılların olumsuz etkilerinden 
sıyrıldı. Ülkemizin ekonomi-
sine, sivil havacılık ve turizm 
potansiyeline inancımız tam. 
Pegasus olarak 2018 yılında 
misafir sayımızı ve kapasite-
mizi yüzde 11 ile 13 arasında 
artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Tarifeli uçuşlara başladığı 
2005 yılından bu yana dijital 
gelişmeleri ve yeni teknoloji-

leri odağına almış bir marka 
olan Pegasus, misafirlerini 
daha iyi tanıyarak onlara da-
ha iyi bir kullanıcı deneyimi 
yaşatmayı amaçlıyor. Pegasus, 
misafir odaklı yaklaşımı ile 
2018 yılı içerisinde misafir-
lerinin seyahat deneyimleri-
ni kolaylaştırmak üzere tüm 
dijital kanallarını yenilemek 
için çalışmalarına tam hız de-
vam ediyor.

 2016 yılında geliştirdi-
ği EFB (Electronic Flight 
Bag) sistemiyle kokpitten 
kâğıt kullanımını kaldıran 
Pegasus’un 2018 yatırım 
planları arasında kabini ve 
apronu da dijitalleştirerek 
ekiplerinin işlerini teknoloji 
yardımıyla kolaylaştırmak ve 
maksimum verimlilik elde et-
mek yer alıyor.

Insan kaynaklarına
yatırıma devam

Bir diğer yatırım başlığını 
insan kaynakları olarak be-
lirleyen Pegasus’un 2018 yılı 
ana hedefleri arasında sektör-
de yeni istihdam yaratmak da 
yer alıyor.

Sektördeki büyümenin 
etkisiyle şirkette pozitif bir 
etki yaratıldığını ifade eden 
Pegasus Hava Yolları Genel 
Müdürü Mehmet T. Nane, 
“Şirketimizi en iyi şekilde yö-
netmek ve büyütmek kadar 
havacılık sektörünün gelişi-
mine ve Türkiye’nin istihda-
mına katkı sağlamayı da ana 
hedef ve sorumluluklarımız 
arasında görüyoruz. Pegasus 
olarak, 2018 yılı içerisinde 
yaklaşık bin 400 kişilik bir 
alım planlıyoruz” dedi.
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Hava Ulaşımında 39 Projeye 
750 Milyon Lira Harcanacak
DHMI Genel Müdürlüğü bu yıl 4 
milyar 823 milyon 895 bin lira tuta-
rındaki 39 proje üzerinde çalışacak. 
Söz konusu projeler için geçen yıl 1 
milyar 536 milyon 796 bin lira har-
cayan DHMİ, bu yıl da 750 milyon 
liralık harcamada bulunacak.

Kayseri, Kahramanmaraş, Muş, 
Balıkesir havalimanlarına terminal 
binası, Amasya Merzifon ile Ma-
latya havalimanlarına terminal bi-
nası etüt projesi yapılacak. Atatürk 
Havalimanı’nda protokol işi kapsa-
mında birinci etap yapımına devam 
edilirken, devlet konuk evinde muh-
telif tadilat gerçekleştirilecek.

Çanakkale Havalimanı’na ga-
raj binası, Kocaeli Cengiz Topel 
Havalimanı’na ise itfaiye ve garaj bi-
nası yapımı planlanıyor. Ankara Esen-
boğa, Kars Harakani, Muğla Milas-
Bodrum, Antalya, Van Ferit Melen, 
Trabzon havalimanlarında PAT saha-
ları onarımı gerçekleştirecek DHMİ 
tarafından İzmir Adnan Menderes, 
Kastamonu, Tekirdağ Çorlu, Antalya, 
Erzincan, Adıyaman, Diyarbakır ve 
Erzurum havalimanlarında taksi yol-
ları, yağmur suyu drenaj sistemi, tel 
örgü, yol ve aydınlatma sistemi yapı-
mı gibi çalışmalar yürütülecek.

Toplam bedeli 347 milyon 795 
bin lirayı bulan ve aralarında havali-
manları master planları ile hava tra-
fik sistemleri Ar-Ge projelerinin de 
yer aldığı etüt proje işleri için geçen 
yıl 68 milyon 163 bin lira kullanan 
DHMİ, bu yıl söz konusu işler için 
38 milyon 764 bin lira harcayacak.

İlk etabı 29 Ekim’de hizmete açı-
lacak ve 150 milyon yolcu kapasi-
tesiyle dünyanın en büyüğü olacak 
İstanbul Yeni Havalimanı’nın müşa-
virlik işleri için bu yıl 6 milyon 900 
bin lira harcama planlayan DHMİ, 
yıl içinde Çukurova Havalimanı’nın 
üst yapısı için ihaleye çıkacak.
Havayolu trafiği yüzde 23,1 arttı

Ajans Press, 2018 Şubat ayına 
ait havayolu istatistiklerini ve medya 
başlıklarını inceledi. Ajans Press’in 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
(DHMİ) ve medya yansımalarından 
derlediği bilgilere göre, 2018 yılının 
ilk iki ayında havayolu yolcu trafiği, 
geçen yılın aynı dönemine göre yüz-
de 23,1 artışla 27 milyon 817 bin 
145 olarak belirlendi. Şubat ayı bo-
yunca Türkiye geneli havalimanları 
iç hat yolcu trafiği de yüzde 15,5 ar-
tarak 8 milyon 375 bin 807 olurken, 
dış hat yolcu trafiği yüzde 22 artışla 4 
milyon 672 bin 463 oldu. Yine aynı 
ayda direkt transit yolcularla toplam 
yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 17,6 artarak 13 milyon 
58 bin 763 olarak kayıtlara geçti.

PRNet ve Ajans Press’in gerçek-
leştirdiği medya incelemesine göre, 
havayollarında yaşanan hareketlili-
ğin medyaya da yansıdığı belirlendi. 
2016 yılındaki medya başlıkları in-
celendiğinde havayolları ve havayolu 

taşımacılığını konu alan 13 bin 592 
haber çıkışı belirlenirken bu rakam 
geçtiğimiz yıl 14 bin 378 oldu. Şubat 
ayında yaşanan yolcu sayısındaki artı-
şa en büyük katkıyı İstanbul’daki Ata-
türk ve Sabiha Gökçen Havalimanla-
rı sağladı. Atatürk Havalimanı’ndaki 
yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına 
göre, yüzde 18 artarak 4 milyon 734 
bin 155 olurken, Sabiha Gökçen’de i-

se bu rakam yüzde 17 artışla 2 milyon 
384 bin 880’e ulaştı. Hava ulaşımına 
talebin her geçen gün arttığı Ankara 
Esenboğa Havalimanı’nda ise, iç hat 
ve dış hat olmak üzere toplamda yüz-
de 39 artış yaşanırken, yolcu sayısı 1 
milyon 371 bin 340’a yükseldi.

Havalimanları yük (kargo, posta 
ve bagaj) trafiği incelendiğinde ise, 
Şubat ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 

13,7 artışla 64 bin 629 tona, dış hat-
larda yüzde 20,4 yükselişle 173 bin 
856 tona, toplamda da yüzde 18,5 
artışla 238 bin 485 tona ulaştığı 
belirlendi. Ocak ve Şubat ayları öze-

linde yapılan incelemede, iç hatlarda 
yüzde 18,7 artışla 140 bin 965 tonu, 
dış hatlarda yüzde 25 artışla 357 bin 
889 tonu, toplamında da 23,1 artışla 
498 bin 854 tonu bulduğu görüldü.
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iyi ticari ilişkilerinin yanısıra 
oldukça hareketli bir coğraf-
yanın ortasında koruyabildiği 
istikrarlı ve güvenli ortamı ile 
bölgenin en güçlü taşıma ve 
lojistik merkezi olmaya aday 
ülkesi durumunda. Ayrıca 
Orta Doğu’nun petrol üret-
meyen az sayıdaki ülkesin-
den biri olan Ürdün’ün dışa 
bağımlı ekonomisi büyük öl-
çüde hizmet sektörüne daya-
nıyor. Bölgedeki karışıklığın 
özellikle inşaat ve turizm gibi 
ihracata katkı sağlayan sek-
törleri olumsuz etkilemesi ile 
taşımacılık ve lojistik fırsatlar 
Ürdün için bir can simidi ni-
teliği taşıyor.

Ürdün’ün bu anlamda sa-
hip olduğu en önemli avan-
tajlardan biri, Kızıl Deniz’den 
Akdeniz’e ulaşmada Süveyş 
kanalını baypas ederek eks-
tra zaman ve maliyetten 
kurtaran Akabe Körfezi’nde 
yer alan limana sahip olması 
gösterilebilir.  Burası, Asya 
ile Orta Doğu’daki diğer ül-
keler arasında bir tür köprü 
vazifesi görüyor. Uluslararası 
bir havalimanının bulundu-
ğu Akabe bölgesi ülkenin en 
büyük lojistik ve taşımacılık 
projelerinin de merkezi ko-
numunda. Ürdün, ülkede 
sağlamaya çalıştığı rekabetçi 
lojistik gücünü bu bölgeye 
odaklamış bulunuyor. Ta-
mamen yenilenmekte olan 

2017’NIN son aylarında 
Türkiye-Ürdün Ulaştırma 
Karma Komisyonu toplan-
tısı için Türkiye’de bulunan 
Ürdün Ulaştırma Bakanı 
Cemil Ali Mücahid yaptığı 
açıklamada Türk limanların-
dan Akabe Limanı’na Ro-Ro 
hattının açılmasını tekrar 
gündeme getirerek kendileri-
nin geçiş ücretlerinin düzen-
lenmesi ve maliyetlerin düşü-
rülmesi konusunda hazırlık 
yaptıklarını kaydetmişti. 

Önce Irak ardından 
Suriye’de meydana gelen ça-
tışma ortamı son yıllarda 
özellikle o bölgelere ve bu ül-
keleri transit olarak kullanan 
Türk nakliyecilerini zor du-
ruma girmesine neden oldu. 
Önceki dönemlere göre daha 
uzun süren ve yüksek maliyet-
leriyle dikkat çeken alternatif-
ler kullanılmaya başlandı. 

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan ise Akabe ile İskende-
run limanları arasında ger-
çekleşecek Ro-Ro seferleri-
nin taşımacılık şirketlerinin 
lehine olabileceğini ancak 
bunun için sürücülere başta 
Suudi Arabistan olmak üzere 
Körfez ülkelerine geçişlerinin 
kolaylaştırılması gerektiğini 
vurgulamıştı. 

İlk başta Mısır güzergahı-
nın kullanıldığı ve artan mali-
yetlere karşı devlet desteğinin 

sunulduğu bu seçenek Türki-
ye ile Mısır arasında yaşanan 
gerginlikten sonra kapanır-
ken bugün pek çok taşımacı 
Suudi Arabistan’ın Duba 
Limanı üzerinden bölgeye 
ulaşıyor. Ancak yine de bu 
bölgeye taşımacılığın verimli 
yoldan yapılması için arayış-
lar devam ediyor. 

Bölgenin en önemli tica-
ret merkezlerinden bir olan 
Akabe’de faaliyet gösteren 
beş adet liman işletmecisi 
bulunuyor.  Toplam 12 ter-
minal ve kullanımda olan 25 
rıhtımın yanısıra 6 rıhtım da 
yapım aşamasında. Yedi lojis-
tik depo alanı bulunan liman 
bölgesine bir demiryolu hattı 
ulaşıyor. Ayrıca uluslararası 
havalimanı bağlantısı olan 
Akabe limanında devam eden 
önemli projeler de var. 

Tam ismi Ürdün Haşi-
mi Krallığı olan ülke Orta 
Doğu’da stratejik konumu 
ile dikkatleri üzerine çekiyor. 
kuzeyde Suriye, kuzeydoğuda 
Irak, doğu ve güneyde Suudi 
Arabistan ile komşu olan Ür-
dün, Kızıl Deniz’e kıyıları ve 
batıdaki komşuları İsrail ve 
Filistin ile tüm üç dinin kut-
sal saydığı toprakların tam 
ortasında yer alıyor. 

Ürdün için lojistik
faaliyetler önemli

ABD, Avrupa Birliği ve 
Arap ülkeleri ile sahip olduğu 

TÜRKIYE’NIN en büyük 
dış ticaret limanı olan Mersin 
Uluslararası Limanı’nda ger-
çekleştirilen bu rakamın, kon-
teyner elleçleme miktarında 
tarihin en yüksek performan-
sı olarak ifade edilirken, MIP 
terminallerinde daha önce 
2014 yılında 1 milyon 493 
bin TEU elleçleme miktarına 

ulaşıldığı kaydedildi.
MIP, 2017 yılı konvansiyo-

nel yük elleçleme miktarın-
da ise bir önceki yıla kıyasla 
yüzde 13 artış sağlayarak 8 
milyon 264 bin tona ulaştı. 
Haftada 35’ten fazla servis-
le 55’in üzerinde konteyner 
operatörüne hizmet veren 
MIP’in, 28 bin 500 müşte-

risiyle dünyanın en büyük 
konteyner limanları arasında 
olduğu ifade edildi.

MIP Genel Müdürü Johan 
Van Daele, yatırımların de-
vam ettiğini belirterek, bilgi 
işlem uygulamaları ve altyapı 
alanında Türkiye’nin lider li-
manı olmak için çalıştıklarını 
söyledi. Van Daele, bu hedefe 
ulaşabilmek için konteyner, 
konvansiyonel kargo, kapılar, 
insan kaynakları, iş sağlığı ve 
güvenliği, gümrük ve terminal 
kullanıcı aktivitelerini kapsa-
yacak entegre bir sistem üze-
rinde çalıştıklarını kaydetti.

MIP’nin 2.6 milyon TEU 
konteyner ve 9.75 milyon ton 
konvansiyonel yük kapasite-
siyle dünyada sayılı terminal-

lerden biri olduğunu belirten 
Daele, toplam 3 bin 340 metre 
rıhtım uzunluğu olan limanda 
11 rıhtım vinci, 5 mobil vinç, 
33 RTG, 99 terminal traktör, 
13 reachsteaker ve konvansi-
yonel yük hizmeti için 7 kuru 
dökme yük vinci bulunduğu-
nu ve zengin bir ekipman par-
kına sahip olduklarını vurgu-
larken, mevcut kabiliyetleriyle 
tüm yük çeşitlerine hizmet ve-
rebildiklerinin altını çizdi.

Tamamlanan EMH termi-
nalinin hizmet vermeye baş-
lamasıyla denizlerde seyreden 
400 metre uzunluğundaki 
mega gemilerin uğrak limanı 
haline geldiklerine de değinen 
Daele, “2016’da dünyanın en 
büyük konteyner limanla-

rı arasında 95’nci sırada yer 
alan MIP, Türkiye’de lokal 
yük hacmiyle birinci, toplam 
konteyner hacmiyle 2’nci, çok 
amaçlı bir liman olarak kon-
vansiyonel yük hacminde ise 
lider konumdadır. Tamamla-
nan EMH Projesini, önümüz-
deki süreçte EMH 2 olarak 
adlandırdığımız ikinci faz 
projesiyle geliştirmeyi planlı-
yoruz. Bu proje ile konteyner 
elleçleme kapasitesini 3.5 mil-
yon TEU’ya yükseltmeyi ve 
400 metre uzunluktaki 2 me-
ga gemiyi aynı anda kabul ede-
bilmeyi öngörüyoruz. Deniz 
ıslah çalışması, yeni ekipman 
yatırımları ile saha ve kapı 
düzenlemelerini içerecek olan 
EMH 2 Projesi kapsamında, 

artan hacim ve operasyonu 
desteklemek amacıyla sahalar, 
yollar ve demiryolları yenile-
necek. Bu çalışmanın temelin-
de ise çalışanlarımız ve liman 
ziyaretçileri için güvenli bir 
alan oluşturmak yatıyor” dedi.

Öte yandan, özellikle kapıla-
rın günümüz teknolojisi gözeti-
lerek yenilenmesi gerektiğine i-
şaret eden Daele, “OCR (Optik 
Karakter Tanıma) sisteminin 
de dahil edileceği bu güncelle-
meyle, yolların ve otoyolların 
güçlendirilmesi için daha iyi bir 
şekilde dizayn edilmesi plan-
lanıyor. Böylece hinterlandı-
mızdaki yerel yük artışı ve ana 
gemi güzergahlarına yakın ko-
numumuzun sağlayacağı avan-
tajla, küresel pazarda önemli bir 
oyuncu haline gelmeyi hedefli-
yoruz” ifadelerini kullandı.

iş ortamı vadeden ASEZ’de 
multimodal lojistik hizmet-
lerine ilişkin operasyonlar 
yürütmek de mümkün.

2004 yılında kurulan ve 
Ürdün Hükümeti ile Akabe 
Özel Ekonomi Bölgesi Oto-
ritesi ASAZE’nin sahipliği 
altında operasyonlarını yü-
rüten Akabe Geliştirme Ku-
ruluşu ADC, bu bölgenin 
merkezi geliştirme ayağını 
oluşturuyor. Yeni altyapı ve 
üstyapı inşaatları, var olan te-
sislerin genişletilmesi, gerekli 
iş olanaklarının yaratılması 
ve tesis yönetimi; limanların, 
havalimanının ve stratejik 
alanların da sahibi olan ADC 
tarafından yürütülüyor.  

Şu anda Akabe bölgesinde 
faaliyet gösteren beş adet li-
man işletmecisi bulunurken, 
toplam on iki terminalde kul-
lanımda olan yirmi beş rıhtı-
mın yanısıra altı rıhtım da ya-
pım aşamasında. Yedi lojistik 
depo alanı bulunan bölgeye 
bir demiryolu hattı ulaşıyor. 
İki yeni demiryolu projesi, 
on farklı havacılık projesi de 
devam eden projeler arasında. 

2001 yılında Akabe şeh-
rinin yeniden yapılanmasını 

içeren bir master plan doğ-
rultusunda mevcut liman 
alanının turistik kullanıma 
açılması ve tüm liman ope-
rasyonların güneye kaydırıl-
ması öngörüldü. Bu girişim 
ile bir yandan şehrin eko-
nomik ve turistik büyümesi 
hedeflenirken diğer taraftan 
da lojistik hizmetler bakı-
mından elleçleme hacimle-
rinin arttırılması, elleçleme 
ve depolama hizmetlerinin 
daha etkin hale getirilerek 
maliyetlerin düşürülmesi 
hedefleniyordu. ADC bu 
yönde bir alan yerleşimi pla-
nı hazırladı ve genel kargo, 
tahıl ve Ro-Ro terminalleri 
güneye kaydırılırken yeni bir 
fosfat terminali kurulması-
na başlandı. Yeni terminal 
alanında birinci fazın ta-
mamlanması ile dört rıhtım 
faaliyete geçti, üç aşamalı 
projenin tamamlanması ile 
birlikte rıhtım sayısı da top-
lamda sekize çıkacak. İlk 
aşamada 100 bin ton yük el-
leçlemesi öngörülürken, son-
raki her bir aşamada 50’şer 
bin tonluk artış ile toplamda 
bir milyon tonluk kapasiteye 
çıkılması planlanıyor.

Akabe Limanı’nda çok sayıda 
yeni terminalle birlikte, liman 
genişletme çalışmaları, liman 
bölgesine bağlanan yeni de-
miryolu projeleri bu girişim-
lerin önemli göstergeleri ara-
sında yer alıyor. 

Akabe Limanını kapsayan 
özel ticaret bölgesi 

Ürdün yönetiminin ta-
şımacılık alanındaki geliş-
melerin sadece altyapı yatı-
rımları ile sağlanamayacağı 
yönündeki saptamaları ve 
buna ilişkin girişimleri de 
önem arz ediyor. Kurumlar-
da yaşanan darboğazların 
giderilmesi ve gelişmiş ta-
şıma yönetim sistemlerinin 
oluşturulması, hükümetin 
gündeminde önemli bir yer 
tutuyor. Akabe Özel Ekono-
mi Bölgesi ASEZ, bölgenin 
ticari ve kültürel etkinliğinin 
yirmi birinci yüzyıla taşın-
ması için atılmış bir adım. 
Farklı sektörlere hizmet ve-
ren bu gümrüksüz gelişim 
bölgesi, Ürdün’ün 27 kilo-
metrelik tüm kıyı şeridini, 
deniz limanlarını, uluslara-
rası havalimanını ve 140 bin 
nüfuslu tarihi Akabe şehrini 
kapsıyor. Dünya çapında bir 

Türk Taşımacılar İçin 
Akabe Limanı 
Alternatif Olabilir mi?

Mersin Uluslararası Limanı Rekora İmza Attı

2016 yılında gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerin ardından 
Türkiye’den RO-RO taşımalarına açılmasıyla gündeme gelen
Ürdün’deki Akabe Limanı, altyapı çalışmalarına hızla devam ediyor.  

Birinci sayfadaki haberin devamı
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TİCARİ ARAÇLAR

olarak; “Bu organizasyon sa-
yesinde Ege’de farklı illerde 
müşterilerimiz ile buluşuyo-
ruz. Hem Ege bölgesinin lo-
jistik ve taşımacılık anlamın-
daki yüksek potansiyeli hem 
de müşterilerimiz ile birebir 
görüşmeye verdiğimiz önem, 
güzergahımızı Ege’ye çevirdi” 
diye belirtti. 

Delepine, Ege Bölgesi’nin 
lojistik ve taşımacılık ala-
nındaki önemine değinerek; 
“Ege, limanları, meyve-seb-

DÖNEMIN lamba ve rad-
yo üreticisi Philips gibi yerel 
şirketler ve belediye için kay-
nak ve demir dövme işleriyle 
faaliyetlerine başlayan Hub 
van Doorne, 1932’de treyler 
üretmeye başladı ve kısaltma-
sı DAF olan, Van Doorne’s 
Aanhangwagen Fabriek (Van 
Doorne’un yarı römork fabri-
kası) ismini aldı. 

Kaynaklanmış şasileri sa-
yesinde sundukları yüksek 
yük kapasiteleriyle bu kü-
çük fabrikada üretilen rö-
morklar ve yarı römorklar 
rakipleri arasında ön plana 
çıkmıştı. Bu römorkların 
imalatında kullanılan kay-
nak işlemi o zamanlar için 
benzersiz bir yenilikti ve 
ağırlıktan büyük tasarruf 
sağlıyordu.  Bir diğer yeni-
lik olan ve ilk kez 1936’da 
görücüye çıkan DAF kon-
teyner römorku, konteyner-
lerin demiryolu vagonlarına 
hızlıca yüklenmesine ve 
vagonlardan hızlıca boşal-
tılmasına olanak sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştı. Bu, 
intermodal taşımacılığın 
ilk örneklerinden biriydi ve 
DAF’ı dünyanın ilk kontey-
ner römorku tedarikçilerin-
den biri haline getirdi.

Yeni bir kamyon
şirketinin doğuşu

1949 yılında ilk DAF 
kamyonu üretim hattına 
girdi ve şirketin adı Van 
Doorne’s Automobiel Fab-
riek olarak değişti. Bir yıl 
sonra kamyon üretimine ö-
zel fabrika kuruldu. Üç, beş 
ve altı tonluk kamyon şasisi 
ile üretime başlayan fabrika, 
bugün herkesin bildiği bu 
kamyon şirketinin doğuşu-
nu simgeliyordu. 

RENAULT Trucks ve Öz-
mutlubaş Otomotiv’in dü-
zenlediği özel etkinliklerle 
Mart ayı boyunca Ege illerin-
de filo sahipleri ve kamyon sü-
rücüleri ile bir araya gelecek. 5 
ilde devam edecek etkinlik, 
28 Mart’ta İzmir’de son bu-
lacak. Dağıtım kamyonları, 
uzun yol çekicileri ve inşaat 
kamyonlarını kapsayan geniş 
ürün modelleri ile Ege’yi do-
laşacak olan Renault Trucks, 
müşterilerin çalışma alanla-
rında araçlarının yakından 
incelenmesi için yola çıktı. 

Renault Trucks’ın Ege tu-
runda sergileyeceği uzun yol 
T serisi çekicileri, yakıt tasar-

rufu ve konforu ile uluslarara-
sı ve yurt içi nakliye alanında 
ön plana çıkıyor. Dağıtım seg-
mentindeki D serisi kamyon-
lar, yurt içi nakliyede 19 Ton 
ve 16 Ton seçenekleri ile çok 
amaçlı kullanım sağlıyor. İn-
şaat gamındaki K serisi kam-
yonlar ise yakıt tasarrufunun 
yanı sıra sağlamlığı ve yük gü-
cü ile müşterilere sunuluyor.

Renault Trucks Türkiye 
Genel Müdürü Sebastien 
Delepine etkinlikler ile ilgili 

fazla güç ve verimlilik ka-
zançları sağladı. 

2005 yılında DAF, günü-
müzde tüm DAF ağır hiz-
met tipi kamyonlarının yanı 
sıra Kenworth ve Peterbilt 
tarafından üretilen kamyon-
ların yüzde 40’ından fazla-
sında kullanılan PACCAR 
MX motoru üretti. Düşük 
devirlerde verimli çalışan en 
yeni nesil MX-13 ve MX-11 
motorlarda bulunan akıllı 
tahrik hatları ve etkin arka 
dingiller son derece düşük 
motor devirlerinde yüksek 
tork üreterek yüksek yakıt 
verimliliği sunuyor.  

Standartları yeniden
belirleyen kabin

1940’ların sonunda ve 
1950’lerin başında fabrikada 
üretilen ilk DAF kamyonları 
sadece şasiden oluşuyordu ve 
motorun önünde yedi krom 
çubuktan oluşan karakte-
ristik ızgara ve ahşaptan 
üretilmiş geçici bir koltuk 
bulunuyordu. DAF şasileri, 
yerel üreticiler tarafından ki-
şiye özel üretilen kabinlerin 
montajı için kasa yapımcı-
larına götürülüyordu. 1951 
yılında DAF kendi kabinini 
üretti. Bu kabin, daha iyi ae-
rodinamik özellikleri sunan 
yuvarlak köşelere ve yana ya-
tık ön ızgaraya sahipti. Süs-
pansiyonlu koltuk kullanı-
mıyla sürücü konforu daha 
iyi hale getirilmişti. 

DAF, 1960’larda ulus-
lararası taşımacılık için ta-
sarlanan ilk kabinle birlikte 
sürücü konforunu başka bir 
boyuta taşıdı. İki yatak bu-
lunan DAF 2600’de kabinin 
daha ferah bir his vermesini 
ve yolun en iyi şekilde görü-

ilgili bilgi vererek; “Müşteri-
lerimizden aldığımız geri bil-
dirimler, araçlarımızın yakıt 
verimliliği, sürüş ve konfor 
bakımından bir tercih edilen 
bir performans sunduğunu 
gösteriyor. Tüm ürün gamı-
mız, filoların toplam işletme 
maliyetlerinde tasarruf sağla-
mak üzere geliştiriliyor. Her 
uygulama alanına özel olarak 

lebilmesini sağlamak üzere 
kabinin dört bir yanında 
camlar yer alıyordu. Servo 
frenler ve hidrolik direksi-
yon sürücünün zorlu göre-
vini kolaylaştırmıştı. 2600, 
günümüzde tüm uluslararası 
taşımacılık kamyonlarının 
ilki olarak kabul ediliyor. 
1969’da DAF, motor üzeri 
kabin modeli için yatırma 
mekanizmasını kullanmaya 
başlayan ilk üreticilerden 
biriydi ve bu mekanizma, 
bakım amaçlı erişimi büyük 
ölçüde kolaylaştırıyordu.

1988 yılında Space Cab 
konseptinin tanıtılmasıyla 
birlikte DAF, tamamen hem 
işletme maliyetlerine hem 
de sürücüye odaklanan lider 
kamyon üreticisi konumunu 
pekiştirdi. 

Bir PACCAR şirketi 
olarak DAF

DAF, 1996’da bir PAC-
CAR şirketi oldu. 2001 ve 
2002’de yeni LF, CF ve XF 
serisini, 2005’te ise ödüllü 
XF105 modelini tanıtan 
DAF, 2006’da Euro 4 ve 5 
programını piyasaya sun-
du. Yeni, son derece temiz 
Euro 6 modellerinden olu-
şan eksiksiz ürün serisinin 
üretimine 2013’te başlandı. 
2017 yılına gelindiğinde 
Yeni CF ve Yeni XF, sı-
nıflarında lider taşımacılık 
verimliliği ve yüzde 7 gibi 
etkileyici yakıt verimliliği 
kazancı özellikleriyle “2018 
Yılının Uluslararası Kam-
yonu” ödülünü aldılar.

geliştirilen araç modellerimiz, 
performanslarının yanı sıra 
segmentindeki gereklilikleri 
en yüksek çizgide karşılaması 
ile tercih ediliyor. Bu nedenle 
hem hali hazırda kullanıcı-
larımız, araçlarımızı tavsiye 
ediyor; hem de inceleyen fir-
ma ve sürücüler özellikleri ve 
performansı nedeniyle olduk-
ça etkileniyor” diye belirtti. 

Motor geliştirme
alanında liderlik 

Başlangıçta DAF, benzinli 
ve dizel Hercules ve Perkins 
motorları kullanıyordu ama 
1957’de Eindhoven mer-
kezli şirket DAF markalı ilk 
motorları tasarladı ve üret-
meye başladı. DAF, iki yıl 
sonra bir turboşarj ekleyerek 
DD575 dizel motoru yenile-
di; bu, o dönem için bir baş-
ka çığır açan yenilikti. DAF, 
1973’te sektördeki ilk turbo 
ara soğutma sistemini üretti. 
Bu teknoloji ilk olarak daha 
yüksek motor çıkışlarına ve 
daha düşük yakıt tüketimine 
olan talebi karşılamak için 
geliştirildi ancak daha temiz 
egzoz emisyonlarının elde 
edilmesinde çok önemli bir 
rol oynadığı da kanıtlandı. 
DAF, 1980’lerde Gelişmiş 
Turbo Ara Soğutma sistemi 
olan ATi’yi tanıttı. Bu sis-
tem, enjeksiyon teknoloji-
sinde yapılan iyileştirmeler 
ve yanma odasının optimize 
edilmiş şekli sayesinde daha 

ze taşımacılığı, akaryakıt ve 
tehlikeli madde taşımacılığı 
gibi farklı alanlarda ülkenin 
can damarlarından biri. Bu 
nedenle Renault Trucks ola-
rak gerek satış gerekse satış 
sonrası hizmetlerimiz ile Ege 
Bölgesi’nde varlığımızı arttı-
rarak devam ettiriyoruz. Ba-
yimiz Özmutlubaş Otomotiv 
ile 2017 gerçekleştirdiğimiz 
yatırımlar sonucunda İzmir 
ve Denizli’de birer satış ve sa-
tış sonrası hizmet noktasının 
açılışını gerçekleştirmiştik” 
şeklinde açıkladı.

Sebastien Delepine, et-
kinlikler sırasında gerçek-
leştirdikleri görüşmeler ile 

Atölyeden Dünya Devine 
DAF Trucks 90 Yaşında

Renault Trucks Ege’yi Turluyor
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Renault Trucks, Afyon, Manisa, İzmir, Aydın 
ve Muğla’daki farklı noktalarda kamyon 
sürücüleri ve filo sahipleri ile buluşacak. 

1 Nisan 1928’de Hollandalı bir mühendis olan 
Hub van Doorne tarafından, Eindhoven’da 
temelleri atılan DAF Trucks, bugün dünyanın 
en büyük kamyon üreticilerinden biri. 
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2018 model Caravelle’ler Volk-
swagen Yetkili Satıcıları’nda 
yerini aldı. Trendline, Com-
fortline ve Highline donanım 
seviyelerinde satın alınabilen 
Caravelle, tasarımı, konfor, 
güvenlik ve yardımcı sürüş 
donanımlarıyla sınıfında üst 
seviye sürüş dinamikleri su-
nuyor. 2018 model Caravelle 
modelleri, 148 bin 180 TL’den 
başlayan fiyatlarla satın alına-
biliyor ve 20 bin TL’ye 12 ay 
yüzde “0” faiz oranı avantajı 
sunuluyor.

Caravelle, ön konsolda kul-
lanılan kaliteli malzeme ve üst 
seviye işçilikle ayrıcalıklı bir 
atmosfer yaratıyor. Ön kon-
solda bulunan saklama gözleri 
sayesinde evraklar, tablet, akıl-
lı telefon ve diğer önemli akse-
suarlar rahat bir şekilde muha-

faza edilebiliyor. Caravelle’de 
sunulan ön konsol, şık tasa-
rımının yanısıra, kullanışlı 
detaylarıyla da sürücüye ko-
laylık sağlıyor. Trendline ve 
Comfortline donanımında yer 
alan konsolda, MP3 ve WMA 
uyumlu CD çalar, harici SD 
kart/AUX-IN/USB destekli 
renkli 5 inç dokunmatik ekran 
göze çarpıyor. Highline do-
nanım seviyesinde ise konsol, 
aracın tüm fonksiyonlarının 
sürücünün kontrolünde ol-
masına olanak tanıyor. SD 
kart, AUX-IN, USB ve 
Bluetooth desteğine sahip 
6,33 inç dokunmatik renk-
li ekrana sahip Composi-
tion Media radyo sistemi; 
araç bilgilerine kolayca 
ulaşmayı sağlıyor. Ay-
rıca geri görüş kamerası 

da, Composition Media radyo 
sisteminin ekranından görüle-
biliyor. Deri kaplı servotronik 
direksiyon simidi, yenilenen 
klimatronik kliması ve Start/
Stop özelliği ile Caravelle 
modellerinde teknolojinin 
sunduğu konfor üst seviyede 
hissediliyor.

En önemli konfor, güvenlik
Tüm Caravelle modelle-

rinde standart olarak sunulan 
‘Yorgunluk Tespit Sistemi’, 
sürüş hareketlerinde yorgun-
luk tespit ettiği anda sürücüyü 
yolculuğa ara verilmesi ko-
nusunda hem görsel hem de 
sesli olarak uyarıyor. Bir başka 

güvenlik sistemi olan ‘İkin-
cil çarpışma 

önleme asis-
tanı’ da 

Caravelle’de standart olarak 
sunuluyor. Sistem, olası ikinci 
çarpışmayı önleme amacıyla ilk 
çarpışmadan sonra aracı fren-
liyor. İki bağımsız sensör saye-
sinde çarpışmanın derecesini 
algılıyor ve çarpışma yeterince 
kuvvetliyse aracı frenliyor ve 
hızını 10 km/s’ ye kadar düşü-
rüyor. Frenleme esnasında sü-
rücü aracın kontrolünü istedi-
ği zaman devralabiliyor. Tüm 
Caravelle modellerinde Hill 
Holder (Yokuş yukarı kalkış 
yardımı), lastik basınç göster-
gesi gibi yardımcı özellikler de 
standart olarak yer alıyor.

Verimli ve güçlü 
motor seçenekleri

 2.0 lt TDI motorla pazara 
sunulan 2018 model Caravel-
le’lerde 102 PS’lik versiyonda 
5 ileri manuel şanzıman 250 

Nm’lik tork sağlıyor. Bir diğer 
seçenek olan 2.0 lt TDI 150 
PS motor, 6 ileri manuel veya 
7 ileri DSG şanzımanla satın 
alınabiliyor ve 340 Nm’lik 
tork sağlıyor. 

Caravelle’in son motor 
seçeneği ise 2.0 TDI 204 PS 
motor. 204 PS’lik çift turbolu 
motor 7 ileri DSG şanzıman 
ile birlikte sunuluyor ve 450 
Nm’lik sınıfının en yüksek 
tork değerine sahip. Sınıfının 
en güçlü motoruna sahip ol-
masının yanında 6,2 lt birleşik 
yakıt tüketimiyle ekonomik 
bir sürüş imkanı sunuyor.

TİCARİ ARAÇLAR

ÖZELLIKLE yüksek adetli 
araca sahip filolar için çok daha 
önemli hale gelen sürüş eğitim-
leri verimliliği ve güvenliği artı-
ran en pratik çözüm olarak öne 
çıkıyor. Ağır ticari araçlar için 
sürücü eğitimlerinin bir kat 
daha artarken bazı markalar bu 
alanda önemli yol kat ettiler. 

2011 yılında başladı Ford 
Sürüş Akademisi adı altında 
operasyonlarına başlayan pro-
jeyle bu alanda en geniş kap-

1,2 ton istiap haddi, 5,2m3’lük iç 
hacmi ve kısa dingil mesafesi ile 
Renault Trafic, hafif ticari araç 
müşterileri için önemli bir alter-
natif olarak ön plana çıkıyor.

samlı çalışmalara imza atarken 
Ford Trucks, son yıllarda yurt-
dışı yapılanmasının gelişmesiy-
le de sınır ötesine açılıyor. 

 Bu proje ile ilk başta Tür-
kiye’deki müşterilerimize 
eğitim vermeyi planladıkları-
nı ancak, daha sonra gelişen 
yurt dışı pazarlar operasyonu 
ile yurtdışına açıldıklarını 
söyleyen Ford Trucks Pazar-
lama ve Stratejik Planlama 
Müdürü Bahattin Topçu, 
“Türkiye’nin tamamında ve 
Türki Cumhuriyetler, Orta 
Doğu ve Afrika’da da eğitim-
ler vermeye başladık. Sürüş 
Akademisi başladığı günden 
bu yana eğitim verdiğimiz kişi 
sayısı 1.000’e ulaştı. Hedefi-
miz 2018’de bu sayıyı 1.500 
seviyelerine taşımak” dedi. 

Ford Trucks Pazarlama ve 
Stratejik Planlama Müdürü 
Bahattin Topçu, Kargo Haber 
dergisinin sürüş eğitimiyle ilgi-
li sorularını yanıtladı. 

 Renault Trafic, 1.6 dCi 125 
bg yeni Euro 6 dizel motoru ve 
6 ileri manuel vites kutusu ile 
güçlü performansı uygun yakıt 
tüketimi ile birlikte sunuyor. 

Sürüş akademisi eğitimleri-
nin içeriklerini detaylı bir şe-
kilde açıklar mısınız?

Ford Sürüş Akademisi’nde 
ekonomik ve emniyetli sü-
rüş, çöp kamyonu, mikser ve 
ADR’li araçlarda güvenli sürüş 
eğitimi veriliyor. Bunların yanı 
sıra müşterilerimize kendi ça-
lışma alanlarında yakıt perfor-
mans testi hizmeti sunuluyor. 
Bu test ile katılımcılar, kendi 
rotalarında nasıl daha ekono-
mik bir sürüş gerçekleştirebi-
leceklerini uzman eğitmenler-
den öğreniyor. 

Sektörlere göre değişen eği-
tim modelleri var mı varsa 
bunları detaylandırır mısınız?

Müşterilerimizin çalışma 
alanlarına göre talep ettikle-
ri eğitimler farklılaşabiliyor. 
Biz sahip olduğumuz eğitim 
portföyü ile bütün müşteri ih-
tiyaçlarını karşılayabiliyoruz. 
Müşterilerimizin farklı eğitim 

Maksimum 320 Nm tork üre-
ten Trafic’in ortalama yakıt tü-
ketimi 5,9 litre.

 Renault Trafic; ABS, Acil 
Fren Destek Sistemi (AFU), E-
lektronik Denge Sistemi (ESP), 
Yokuş Kalkış Destek Sistemi, 
Extended Grip (Yol Tutuş 
Desteği), Sürücü Hava Yas-
tığı ve ön ve arka disk frenler 
gibi önemli standart güvenlik 
donanımlarını bünyesinde ba-
rındırıyor.

Stop & Start sistemi ve elekt-
ro-hidrolik takviyeli direksiyon 
özelliği sayesinde müşterilere 
binek bir otomobilin konfo-

talepleri olması durumunda, 
talep doğrultusunda eğitim ge-
liştirmeye çalışıyoruz. 

Eğitim sonunda elde edilen 
verimliliğin ölçülebilir so-
nuçlarını açıklar mısınız?

En önemli ölçülebilir sonuç 
olarak yakıt tüketimini söyle-
yebiliriz. Müşterilerimizden 
ve eğitmenlerimizden gelen 
sonuçlara göre, doğru kullanım 
ile minimum yüzde 10 yakıt ta-
sarrufu sağlanıyor;hatta bazı fi-
lolarımızda bu değer yüzde 20-
30 oranına kadar çıkabiliyor. 
Bunun yanı sıra, aracın doğru 
kullanımı ile uzun vadede araç-
ta yaşanan problemler minimi-
ze ediliyor. Bu sayede aracın 
işletim maliyetleri önemli şe-
kilde düşüyor. 

Sürüş akademisinin uluslara-
rası faaliyetleri hakkında ilgi 
verir misiniz?

Ford Sürüş Akademisi ile u-

runu sunan Renault Trafic, 3 
kişilik yolcu kapasitesi ile müş-
terilerin beğenisine sunuluyor.

Türkiye’de Grand Confort 
versiyonu ile satışa sunulan Re-
nault Trafic ile müşteriler Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü’nden 

luslararası pazarlarda her geçen 
gün daha aktif oluyoruz. Özel-
likle yeni girdiğimiz pazarlarda 
araçlarımızı tanımayan müşte-
rilerimize bu eğitimleri vermek 
çok faydalı oluyor. Gerçekleş-
tirdiğimiz filo satışları ve ihale-
lerde, bu eğitimleri müşterileri-
mize vermeye çalışıyoruz. 

Değişen ve sürücü eğitimleri-
ni de içeren yönetmelik hak-
kında ne düşünüyorsunuz?

Yönetmeliğin, trafik ka-
zalarının azalmasında destek 

geçiş yapabiliyor.
Trafic zengin donanım seçe-

nekleri ile göz dolduruyor. USB 
ve bluetooth bağlantısına 
sahip radyo CD MP3 çalar, 
direksiyondan kumandalı 
müzik sistemi, ön sis farları, 
darbe emici yan çıtalar, 180° 

açılır kanatlı arka kapı, 16’’ ka-
paklı metal jantlar ve stepne 
standart olarak sunulan ekip-
manlar arasında yer alıyor. Müş-
teriler ayrıca sol sürgülü kapı ve 
yukarı açılır camlı arka kapı gibi 
opsiyonlar edinebiliyor.

Güçlü ve dinamik dizaynı, 
Renault markasının kimliği-

olacağını ve sürücülerde bilinç 
yaratacağını düşünüyoruz. 
Olumlu bir gelişme olarak de-
ğerlendiriyoruz. 

Ford Otosan olarak yetkilen-
dirme belgesi alma durumu-
nuz var mıdır?

Şu anda eğitim hizmetleri-
ni partnerimiz olan bir firma 
ile yapıyoruz. Bu nedenle Ford 
Otosan olarak eğitim verme 
amacımız olmadığı sürece, yet-
kilendirme belgesi almayı de-
ğerlendirmiyoruz. 

ni temsil eden ön yüzü ve hem 
pratiklik hem de konfor suna-
cak şekilde tasarlanan iç kabini 
ile Trafic Panelvan, müşterilerin 
günlük ihtiyaçlarına cevap ver-
mek amacıyla 90 litre saklama 
gözünü bünyesinde barındırıyor.

Kısa şasi Renault Trafic Pa-
nelvan, Türkiye’de 91 bin 850 
TL’den satışa sunuluyor.

Ford Sürüş Akademisi Verimliliği Garanti Ediyor

Renault Trafic’e Yeni Donanımlar Eklendi

Yeni Volkswagen Caravelle Satışa Sunuldu
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Volkswagen Ticari 
Araç, Türkiye’de 
kendi sınıfının 
yaratıcısı olan modeli 
Caravelle’in, 2018 
modellerini satışa 
sundu. 

Ford Trucks Pazarlama ve 
Stratejik Planlama Müdürü 

Bahattin Topçu

Renault, hafif ticari 
araç pazarındaki 
konumunu kısa 
şasi Renault Trafic 
Panelvan ile 
güçlendirmeye devam 
ediyor. 
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Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda tüm fabrika 
çalışanlarının katılımı ile dü-
zenlenen banttan iniş töreni-
ne; Mercedes-Benz Türk İcra 
Kurulu Başkanı Süer Sülün ve 
Kamyon Üretimden Sorumlu 
İcra Kurulu Üyesi Dr. Andreas 
Bachhofer ev sahipliği yapar-
ken, Almanya’dan Mercedes-
Benz Kamyon Grubu Başkanı 
Stefan Buchner, Daimler Kam-
yon Grubu Pazarlama ve Satış 
Direktörü Till Oberwörder, 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 
da bağlı bulunduğu Mercedes-
Benz Kamyon Grubu Üretim-
den Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyesi Gerald Jank katıldılar. 

Katılımcıların şahitli-
ğinde 250 bininci üretim 
olan Mercedes-Benz kamyon, 
Actros 1853 LS 4x2 modeli 
İtalya’ya ihraç edilmek üze-
re banttan indi ve yola çıktı. 
2017 yılında kamyon ihracatı-
nı bir önceki yıla oranla yüzde 
38 oranında artıran fabrika, ö-
nümüzdeki yıllarda ihracatını 
daha da artırmayı hedefliyor.  

Yüksek standartlar ve kali-
tede üretim yapan Mercedes-
Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası, Türkiye pazarı 
dışında başta Avrupa olmak 

ve güvenli mobilize olabilme-
sini en yalın haliyle anlatıyor. 
Mercedes-Benz Türk olarak 
biz de bu felsefe doğrultusun-
da yıldızımızın her daim başa-
rıyla her yerde, havada, karada 
ve suda var olması için çalış-
malarımıza devam ediyoruz. 
Barsan Global Lojistik’in ger-
çekleştirdiği 500 adetlik kam-
yon yatırımı yalnızca Barsan 
Global Lojistik ve Mercedes-
Benz Türk markaları için de-
ğil, aynı zamanda Türkiye’nin 
de geleceğine yapılan önemli 
bir yatırımdır” dedi.

Özbayır: “Türk otomotiv 
sektörünün en büyük 

kamyon teslimatı”  
Mercedes-Benz Türk 

Kamyon Satış ve Pazarlama 
Direktörü Bahadır Özbayır; 
“Barsan Global Lojistik’e 
yaptığımız 500 adetlik bu sa-
tışla, 2015 yılındaki 450 adet-
lik rekoru birlikte yeniden 
kırmış bulunuyoruz. Türk 
otomotiv sektörünün en bü-
yük kamyon teslimatını, 35 
yıldır lojistik sektöründe hiz-
met veren iş ortağımız Barsan 

2018 yılı itibarıyla toplamda 
470 milyon Avro’luk yatırım 
gerçekleştirilen Mercedes-
Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası, üretilen 250 binin-
ci kamyonun banttan indiril-

MERCEDES-BENZ Türk, 
Türkiye tarihinin en büyük 
kamyon teslimatını, Barsan 
Global Lojistik’e 500 adet 
Mercedes-Benz Actros çeki-
ci ile gerçekleştirdi. Bu tari-
hi iş birliğine özel, ‘Havada, 
Karada ve Suda’ konsepti ile 
Mercedes-Benz’in yıldızı ve 
başarısına, aynı zamanda Bar-
san Global Lojistik şirketinin 
faaliyet alanlarına atfen Haliç 
Kongre Merkezi’nde düzenle-
nen törende bir araç Haliç ü-
zerinde suda, bir araç havada, 
bir araç ise karada sergilendi. 

Haliç Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen teslimat tö-
renine Mercedes-Benz Türk 
İcra Kurulu Başkanı Süer 
Sülün, Kamyon Satış ve Pa-
zarlama Direktörü Bahadır 
Özbayır, Kamyon Filo Satış 
Grup Müdürü Haluk Burçin 
Akı ev sahipliği yaptı.  

mesiyle tarihi bir ana daha ev 
sahipliği yaptı. 

MB Türk, 1986 yılında 
kurulan Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda 250 bininci 
kamyonunu üretti. Mercedes-

Sülün: “Bu teslimat, 
Türk lojistik sektörünün 
ekonomisinde bir dönüm 

noktası niteliği taşıyor” 
Mercedes-Benz Türk İcra 

Kurulu Başkanı Süer Sülün; 
“Türkiye tarihinin en büyük 
kamyon teslimat törenine 
imza atıyoruz. 500 adetlik bu 
dev kamyon teslimat töreni-
mizin ana temasını Mercedes-
Benz’i dünya çapında bir mar-
ka yapan üç kollu yıldızının 
anlamı üzerine kurduk. Daire 
içine alınmış üç kollu bir yıl-
dız gibi görünen bu sembol, 
motorlu araçların evrenselli-
ğini ve insanlığın “havada, ka-
rada, suda” olabildiğince hızlı 

rikası, bugün gelinen noktada 
Daimler AG’nin en önemli 
kamyon üretim üslerinden bi-
ri konumunda ve dünya stan-
dartlarında üretim yapıyor.

Sülün: “Kaliteli üretim 
geleneğimiz ile

gurur duyuyoruz”
Mercedes-Benz Türk İcra 

Kurulu Başkanı Süer Sülün, 
“Şirketimizin yarım asrı aş-
kın süredir gösterdiği üstün 
performansı, başarılarla dolu 
tarihi ve kaliteli üretim ge-
leneğimiz ile gurur duyuyo-
ruz. 1986 yılında faaliyete 
geçerek bölgede çok önemli 

bir değer yarattığımız Aksa-
ray Fabrikamız pek çok ilke, 
başarıya ve rekora imza attı. 
Mercedes-Benz’in uzun yıl-
lardır aralıksız Türkiye kam-
yon pazarının lideri olma-
sında çok büyük önemi olan 
Aksaray Fabrikası’nın başarı 
hikâyesini, değerli çalışanları-
mızın yüksek motivasyonu ile 
sürdüreceğimizden eminim.”

Mercedes-Benz Türk Kam-
yon Üretimden Sorumlu 
İcra Kurulu Üyesi Dr. And-
reas Bachhofer ise, “Türki-
ye’deki köklü geçmişimiz ve 
Aksaray’daki 30 yılı aşkın 
deneyimimizin ürünü olan 
250 bininci kamyonumuzu 
banttan indirmenin gururu-
nu yaşıyoruz. 1986 yılından 
günümüze bölgedeki en bü-
yük yatırım olan ve olmayı da 
sürdürecek fabrikamız saye-
sinde hem Aksaray’ın hem de 
Türkiye’nin ekonomisine kat-
kı sağlıyoruz. Bugüne kadar 
yüksek kalitede 300’den fazla 
tip araç ve 250 bin kamyon 
bu fabrikanın üretim bantla-
rından inerek müşterilerimiz 
ile buluştu. 32 yıllık geçmişi-
mizde emeği olan ve bugün 
bu başarıyı devam ettiren tüm 
çalışanlarımızı kutluyorum.”

üzere 5 ayrı kıtada 70’den faz-
la ülkeye kamyon ihraç edi-
yor. Anadolu’nun ortasında, 
Aksaray şehrindeki en büyük 
yatırım olan Mercedes-Benz 
Türk Aksaray Kamyon Fab-
rikası, Türkiye’nin ekonomik 
kalkınmasına olan katkısını 
da yeni yatırımları ve istih-
dam imkânları ile sürdürüyor.

Kurulduğu günden bu 
yana yatırımlarıyla kendini 
yenilemeye ve geliştirmeye 
devam eden, günümüzde bin 
800’ü aşkın çalışanına istih-
dam sağlayan Mercedes-Benz 
Türk Aksaray Kamyon Fab-

Global Lojistik şirketi ile ger-
çekleştirmekten büyük gurur 
ve onur duyuyoruz. Yıllardır 
süren ve karşılıklı güven üze-
rine kurulu bu işbirliğimizi 
bugünkü teslimat ile 1.350 
adede çıkartmış bulunuyo-
ruz. Yatırımlarımızın hız kes-
meden devam ettiği Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda üreti-
len araçlarımızın Barsan Glo-
bal Lojistik şirketine ve Tür-
kiye lojistik sektörüne hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.  

Çaptuğ: “MB Türk ile 
yıllardır süregelen 

işbirliğimizin, artarak
devam edeceğine 

inanıyorum”
Barsan Global Lojistik’in 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Cengiz Çaptuğ; “1982 yılın-
da Kamil Barlın tarafından 
kurulan Barsan Global Lojis-
tik entegre lojistik hizmetini 
küresel ölçekte karşılayan 
global bir dünya şirketi olup, 
29 ülke 65 lojistik merke-
zinde hizmet vermektedir. 
Günümüz itibarı ile dünya 
Gayri Safi Milli Hasılasının 
(GSMH) yüzde 81,67 sini 
oluşturan ülkelerde yapılan-
masını tamamlamış durum-
da olan Şirketimizin hedefi 
2018 yılı sonunda Dünya 
GSMH’nın yüzde 92,31’in-

de, 2019 yılı sonunda da yüz-
de 94,89’unda var olmaktır. 
Dinamik ve hızla büyüyen 
yapımızı yenilikçi, teknolojiyi 
iyi kullanan yatırımcı kimli-
ğimize borçluyuz. Mercedes-
Benz Türk ile uzun yıllardır 
devam eden işbirliğimizin 
hedeflerimiz doğrultusun-
da artarak devam edeceği 
inancındayım. Bugün bizi bir 
araya getiren, 500 adetlik filo 
alımının Türk ekonomisine, 
Türk lojistik sektörüne ve şir-
ketlerimize hayırlı olmasını 
diliyorum” şeklinde konuştu.  

2012’den bu yana
1.350 kamyon 

Barsan Global Lojistik 
bir kez daha filosunu büyü-
türken tercihini Mercedes-
Benz’den yana kullandı. 
2012 yılında 100 adet Act-
ros teslimatı, 2013 ve 2014 
yıllarında toplam 300 adet 
Actros, 2015 yılında 450 
adet Actros ve 2018 yılın-
daki 500 adetlik teslimat 
ile Mercedes-Benz Türk’ün 
Barsan Global Lojistik’e son 
6 yıldır teslim ettiği araç sayı-
sı 1.350 adede ulaştı. 

Mercedes-Benz Türk 250 Bininci Kamyonunu Üretti

Mercedes-Benz Türk’ten Barsan’a Tarihi Teslimat
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Mercedes-Benz Türk, Barsan Global Lojistik’e 
gerçekleştirdiği 500 adetlik kamyon 
teslimatıyla sektörün ve tarihinin en büyük 
satışına imza attı. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Fiat Professional Hafif Ticarileriyle Pazar Payını Artırıyor

MART 2018

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 arasındaki 

gidiş-dönüş 530 km olan yolu 
kolaylıkla gidebildiği görüldü. 
LNG ağır yük taşımacılığında 
en iyi otonomiyi sağlayan bir 
alternatif yakıttır: örneğin, e-
lektrik çekişle gidildiğinde, 530 
km’lik yolda aracın bir kaç defa 
yeniden şarj edilmesi gerekiyor.

“İnovasyon 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 da-
ha düşük, çalışma sırasında gü-

rültü düzeyleri yüzde 50 daha 
düşüktür. Katı madde salınım-
ları göz ardı edilecek kadar az.

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 azaltma 
çözümü olarak doğal gazı be-
nimsiyor. Kaynaklarını verimli 
bir şekilde yönetmeye devam 
ederken gittikçe katılaşan 
emisyon yönetmeliklerine de 
uyum sağlıyor. Iveco, ticari taşı-
macılık sektöründe doğal gazın 
potansiyelini gören ilk şirketti. 
Doğal gaz, yüzde 20 ile yüzde 
40 arasında yakıt tasarrufu, di-
zele kıyasla yakıt tüketiminde 
yüzde 15’e kadar azalma sağlar. 
Bunun yanı sıra, Piek Sessiz 
Kamyon Testinde 71 dB’den 
daha az sesle sessiz çalışma 
avantajı sunar. LNG ile çalışan 
araçlar, CO2 ve nitrojen ok-

sit salınımlarını büyük ölçüde 
azaltarak ve katı madde salını-
mını neredeyse ortadan kaldı-
rarak hava kalitesini iyileştirir.

Iveco, geçtiğimiz 20 yıl 
boyunca doğal gaz teknolo-
jisine öncülük etti ve bugün 
sektör lideri olarak tanınıyor. 
Alman araba üreticisi BMW 
Group, lojistik operasyonla-
rının çevresel etkisini azaltma 

çözümü olarak LNG’yi test 
etmek üzere yapılan iki hafta-
lık proje için Iveco’yu tercih 
etti. Sevkiyat şirketi Spediti-
on Duvenbeck’in uyguladığı 
testte, LNG ile çalışan Iveco 
Stralis NP 400 model kamyon, 
motorları her gün Steyr’deki 
BMW üretim fabrikasından 
Avusturya Regensburg’daki te-
sise taşıdı.

Iveco İle BMW Group Arasındaki Pilot Proje Tamamlandı
Alman otomobil üreticisi BMW Group, uzun mesafe taşımacılığı için 
tasarlanmış olan Iveco Stralis NP aracını kullanarak lojistik hizmetleri 
için LNG ile çalışan kamyonları test etmek üzere Iveco ile işbirliği 
yaptığı pilot projeyi tamamladı. 

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de toplam 233 bin ticari 
araç satışının gerçekleştiğini belirten Fiat İş 
Birimi Direktörü Altan Aytaç, Fiat Professional 
Ailesi’nin aynı dönemde 58 bin adetle ticari 
araç pazarından yüzde 25 pay aldığını belirtti. 

TÜRKIYE otomotiv sektörü-
nün üretim rekortmeni Tofaş, 
50’nci yılı vesilesiyle ticari araç 
basınıyla Bursa’da yer alan fab-
rikasında bir araya geldi. Fiat İş 
Birimi Direktörü Altan Aytaç 
ile Fiat Professional Pazarlama 
Müdürü Hasan Erdoğan’ın 
ev sahipliğinde Bursa’da dü-
zenlenen basın toplantısında, 
ülkemizde Tofaş çatısı altın-
da faaliyetlerini sürdüren Fiat 
Professional’ın 2017 yılı de-
ğerlendirmesi yapılarak, 2018 
hedefleri paylaşıldı. Toplantı-
da ayrıca, Fiat Professional’ın 
amiral gemisi Fiat Doblo’nun 
yeni 1.4 litre benzinli versiyo-
nu Türkiye’de ilk kez tanıtıldı. 

Geçtiğimiz yıl, Türkiye’deki 
hafif ticari araç bayi teşkilat-
lanmasını güçlendirecek bir 

adımla Fiat Professional mar-
kası altında yeniden yapılan-
dıklarını hatırlatan Fiat İş Biri-
mi Direktörü Altan Aytaç, söz 
konusu oluşumla beraber Fiat 
Professional’ın hafif ticari araç 
pazarında, güçlü ürün gamı ve 
yaygın bayi teşkilatlanmasıyla 
büyümesini sürdürdüğünü be-
lirtti. 2017 yılında Türkiye’de 
233 bin ticari araç satışı gerçek-
leştiğini belirten Fiat İş Birimi 
Direktörü Altan Aytaç, “Fiat 
Professional olarak, geçtiğimiz 

yıl 58 bin adet satış gerçekleş-
tirdik ve pazarda yüzde 25’e 
pay aldık. Şu anda satış adetle-
rimizle tüm Fiat Professional 
dünyasında İtalya’dan sonra en 
iyi performansı gösteren ülke 
konumundayız” dedi.

Aytaç, 2017 yılında 
Türkiye’de 27 bin 120 adet 
Doblo, 26 bin adet Fioriono, 
950 adet Pratico gerçekleş-
tirdiklerini açıkladı. Tofaş 
fabrikasında bugüne kadar 1 
milyon 875 bin adet Doblo 1 
milyon 125 bin adet Fiorino 
ile 3 milyonu geçen ticari araca 
imza attıklarını kaydeden Ay-
taç, bunun 700 bin adedinin 
Türkiye’de satıldığını açıkladı. 

Türkiye’de üretilen ve dün-
yanın dört bir yanına ihraca-

tı gerçekleştirilen Doblo ve 
Fiorino’nun iç pazarda önemli 
bir paya sahip olduğunu ifade 
eden Altan Aytaç, “Doblo ve 
Fiorino, 2017 yılında 50 bin 
adedin üzerinde satış rakamına 
ulaşarak kendi sınıflarının en 
çok satan modelleri oldu. Her 
iki modelimiz de bizler için 
çok önemli. Doblo’yu 2000, 
Fiorino’yu ise 2007 yılından 
bu yana üretiyoruz. Modelle-
rimiz yurt içinde olduğu kadar 
uluslararası pazarlarda da beğe-
ni ile karşılandı; aralarında Yı-
lın Ticari Aracı Ödülü olmak 
üzere pek çok önemli ödüle 
layık görüldü. Öte yandan, 
Ducato ve Fullback modelle-
rimizde ise geçtiğimiz yıl 7 bin 
500 adedin üzerinde bir satış 
gerçekleştirdik. Fiat Professio-
nal olarak, 2018 yılında 60 bin 
adetlik satış rakamına ulaşarak 
pazar payımızı artırmayı hedef-
liyoruz” şeklinde konuştu. 

Fiat Ducato FSM 
Köprüsü’den geçebilecek 
Ducato’nun dört yıldır sı-

nıfının en çok satılan 2 mode-
linden biri olduğunu açıklayan 
Erdoğan, ilk defa bir yıl boyun-

ca satılan Fullback’in yüzde 5,5 
Pazar payına sahip olduğunu 
Üçüncü köprünün açılmasıyla 
beraber Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü’nden (FSM) geçme 
koşullarının güncellendiğini 
belirten Fiat Professional Pa-
zarlama Müdürü Hasan Er-
doğan, “Hali hazırda 5 farklı 
gövde seçeneği bulunan Fiat 
Ducato’ya Haziran ayından 
itibaren 9.5 metreküplük yeni 
ürün seçeneğimizi dâhil ediyor 
olacağız. Böylece yeni Duca-
to FSM Köprüsü’nden tüm 
normlara uygun bir şekilde 
geçebilecek” dedi. Kamyonet 

pazarına küçük hafif ticaride 
Fiat Pratico ile yeni bir soluk 
getirdiklerini belirten Fiat Pro-
fessional Pazarlama Müdürü 
Hasan Erdoğan, 2018 yılı so-
nunda Fiat Pratico satışlarını 
iki katına çıkarmak istedikleri-
ni de sözlerine ekledi. 

Tofaş fabrikası WCM’de 
altın seviyede

Toplantıya ev sahipliği ya-
pan Tofaş Üretim Direktörü 
Recep Temizesen ise 1968 yı-
lında kurulan şirketlerinin 50. 
Yılını kutladığını söyleyerek 
yıllık 20 bin araç kapasitesin-
den 450 bin adete çıktıklarını 
vurguladı. Fabrikada beş mar-
kaya 951farklı gözde tipinde 
üretim yaptıklarını da belirten 
Temizesen, FCA’ya bağlı 200 
fabrika arasında Dünya Sını-
fında Üretim (WCM) altın 
seviyede olan 3 tesisten biri ol-
duklarının da altını çizdi. 

Soldan sağa; Fiat Professional Pazarlama Müdürü
Hasan Erdoğan ve Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç.

FIAT Professional Pa-
zarlama Müdürü Hasan 
Erdoğan ise, Fiat Doblo 
model ailesine yeni bir 
üyenin daha katıldığını 
belirterek, “Geçtiğimiz yıl 
Fiorino’da satışa sundu-
ğumuz 1.4 litrelik benzinli 
motor seçeneği kullanı-
cıların büyük beğenisini 
topladı. Oldukça olumlu 
geri dönüşler aldık. Bu 
doğrultuda, Türkiye’de sı-
nıfına ismini veren model 
Fiat Doblo da artık 1.4 litre 
benzinli motor seçeneğiy-
le yollarda olacak. Böylece 
kendi segmentinin lideri 
konumunda bulunan Dob-
lo ve gerek benzinli seçe-
neği gerekse dizel otoma-
tik versiyonu ile sınıfında 
tek olan Fiorino, başarılı 
performanslarını güçle-
nerek sürdürecek” ifade-
lerini kullandı. 

Doblo’nun kamyonet 
versiyonu olan Prati-
co satışlarında bölgesel 
çözümler ve özel yapım 
araçlarla artış bekledikle-
rini de kaydeden Erdoğan, 
vrimliliğyle öne çıkan bu 
aracın ihraç pazarları için 
de üretildiğini söyledi. 

1.4 litre 
Benzin Motorlu 

Fiat Doblo Yola Çıktı
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Robotik boya sistemi ile 
verimlilik arttı

Tırsan Treyler İşletmeler 
Genel Müdür Yardımcısı 
Ahmet Yılmaz Tırsan’ın sür-
dürülebilir kalkınma hamlesi 
doğrultusunda üretim tekno-
lojilerine yaptığı yatırımların 
devam ettiğini söyledi. Yıl-
maz, “2017 yılı sonuna doğru, 
treyler şasi boyahanemizde 
astar ve sonkat boya kabinle-
rinde slider hareketli robot-
tan oluşan, otomatik boya 
hazırlama ve dozajlama oto-
masyonları ile entegre çalışan 
robotik boya sistemimizi dev-
reye aldık. Bu yatırımdaki 
amacımız, verimliliğimizi, 
ürün kalitemizi arttırıp sürek-
liliği sağlamaktı ve başardıkta.  
İşçi Sağlığı ve Güvenliği ve 
çevresel konularındaki gelişi-
mimizi devam ettirmek isti-
yoruz. Ayrıca kurduğumuz o-
tomasyon düzeyi yüksek olan 
yüzey işlem ve kataforez boya 

S Ü R D Ü R Ü L E B I L I R -
LIKTE treyler sektörünün 
öncüsü Tırsan, üretim tek-
nolojilerine yaptığı yatırım-
larla önemli adımlar atmaya 
devam ediyor. 2009 yılında 
Türkiye’nin ilk Ar-Ge mer-
kezini kuran, Endüstri 4.0 
prensipleri doğrultusunda 
kurguladığı ikinci Ar-Ge 
merkezini 2019 yılında dev-
reye alacak olan Tırsan, üre-
tim teknolojilerinde robotik 
sistemleri devreye aldı. Tır-
san, 2017 yılı sonunda trey-
ler şasi boyahanesi astar ve 
sonkat boya kabinlerinde ro-
botik boyama sistemini kul-
lanmaya başladı. Otomasyon 
düzeyi yüksek kataforez boya 
kaplama tesisini daha önce 
faaliyete geçirerek sektörde 
bir ilki yapan Tırsan, bu yıl 
içerisinde otonom (birincil) 
bakımlarını tüm ekipman-
lar için devreye alıp TPM’de 
önemli bir safhaya gelmiş 
olacak. Ayrıca üzerinde çalı-
şılan bir yazılım ile ekipman 
verimliliklerinin (OEE) art-
tırılması ve gerçek zamanlı 
raporlamalar oluşturulacak. 

Tırsan, Ar-Ge merkezinde 
tüm ürünlerini, nakliyeci-
lerin rekabet gücünü artır-
mak ve uluslararası arena da 
onlara avantaj sağlamak için 
geliştiriyor. Tırsan’ı kendi 

evi gibi gören nakliyeciler, 
her türlü ihtiyaçlarına cevap 
alabileceklerini biliyorlar. 
41 yıldır devam eden işbirli-
ği Tırsan ailesini büyüterek 
geliştirirken, her iki tarafın 
da geleceğe daha güvenli bak-
malarını sağlıyor. 

Ar-Ge süreçlerinden başla-
yarak, üretim planlama, teda-
rik zinciri ve üretim proses-
lerinin bir sistem aracılığıyla 
kendi aralarında iletişimde 
olmasını sağlamayı hedef-
leyen Tırsan, bu yolculukta 
üründen üretim proseslerine 
kadar geleneksel yöntemler 
yerine çevre ile uyumlu olan 
modeller üzerinde çalışıyor. 
Tırsan, aynı zamanda kaynak 
verimliliği ve kabiliyetlerini 
artırmak için hem müşteri-
leri hem de iş partnerleri ile 
entegrasyon sağlayarak,  tüm 
süreçleri kapsayan bir yakla-
şımla gerçekleşmesi için çalış-
malar yürütüyor.

Ahmet Yılmaz, teknolojik 
yatırımların üretim prosesle-
rine yansımasını ise şöyle an-
lattı: “Yaptığımız yatırım ve 
çalışmalarımız sonucu boya 
prosesimizde kullanılan araç 
başı boya tüketim miktarın-
da manuel uygulamaya göre 
yüzde 45 oranında verimlilik 
artışı elde ettik. Boyahane-
mizde kurulan robot otomas-
yon sistemi ile ERP sistemleri 
arasındaki iletişimi sağlayarak 
endüstri 4.0 prensipleri kap-
samında çalışmaya da başla-
mış bulunmaktayız. Robotik 
otomasyon sistemimiz tip 
tanımları ve renk bilgilerini iş-
letmemizde kurulu olan ERP 

sistemi ile haberleşerek gerekli 
boyama işlemlerini otomatik 
gerçekleştirerek endüstri 4.0 
çalışmalarımızda yerini aldı.” 

Otonom bakım 2018’de 
devreye girecek

Tırsan’ın sorunsuzluğa bü-
yük önem verdiğini ve bunun 
için sürekli bir gelişim içinde 
olduğunu kaydeden Yılmaz, 
“ERP sistemimize ait kalite 
modülleri ile üretim kalite 
verileri analiz edilerek gelişim 
sürekliliğini sağlıyoruz. TPM 
kapsamında ekipmanlar için 
devreye aldığımız kestirimci 
ve önleyici bakım sistemleri 
ile hat duruşlarımızı önledik. 
Ayrıca 2018 yılında otonom 
(birincil) bakımlarını tüm 
ekipmanlarımız için devreye 
alıp TPM’de önemli bir saf-
haya gelmiş olacağız. 2018 yılı 
için üzerinde çalıştığımız bir 
yazılım ile ekipman verimli-
liklerinin (OEE) arttırılması 
ve gerçek zamanlı raporlama-
ların oluşturulmasını sağlaya-
cağız” ifadelerini kullandı.

kaplama tesisimiz ile kalite ve 
teknoloji anlamında da ön pa-
lana çıkıyoruz.

Çevre yatırımı için örnek 
olan 440 m3/gün kapasiteli 
biyolojik ve kimyasal enteg-
re atık su arıtma tesisimiz 
Tırsan’ın sektöründe yarattı-
ğı farkı güzel bir örnek oluş-
turuyor” dedi. 

Bu yatırımlarla, hem üre-
tim verimliğinde, hem üre-
tim kapasitesinde artışlar 
yaşandığını söyleyen, Yılmaz, 
sürdürülebilirliğin en büyük 
ölçütlerinden olan İşçi Sağ-
lığı ve Güvenliği ile Çevre 
konularında da örnek ilerle-
meler kaydettiklerini belirtti. 

Tırsan Treyler Robotik Sistemlerle 
Verimlilik ve Kapasite Artışı Yakaladı

Treyler Sektörü BPW Gebze Fabrikası’nda Buluştu

Tırsan Treyler İşletmeler 
Genel Müdür Yardımcısı 

Ahmet Yılmaz
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Treylerde teknolojik dönüşümü başlatan 
ve Endüstri 4.0 prensipleri doğrultusunda 
yatırımlar yapan Tırsan, kullandığı robotik 
sistemlerle üretimde verimlilik ve kapasite 
artışı yakaladı.  

TREYLER sektörünün tek 
temsilcisi Treyler Sanayicile-
ri Derneği’nin Yönetim Ku-
rulu üyeleri BPW’nin Geb-
ze Fabrikası’nı ziyaret etti. 
TREDER Yönetim Kurulu, 
fabrika ziyaretinin ardından 
Mart ayı yönetim kurulu 
toplantısını da BPW fabrika-
sında gerçekleştirdi. 

TREDER üyelerinin ta-
mamına yakının katıldığı 
ziyarette, BPW Avrupa Satış 
Direktörü Dietmar Böser ve 
BPW Türkiye Genel Müdü-
rü Hüseyin Akbaş sektöre 
verilen katkılardan ötürü 
dernek adına Başkan Kaan 
Saltık’a bir teşekkür plaketi 
takdim etti. 

BPW Avrupa Satış Direk-
törü Dietmar Böser, ziyaret 
kapsamında gerçekleşen top-
lantıda bir konuşma yaparak, 
Türkiye treyler pazarının son 
yıllarda düşüş yaşamasına 
karşın Avrupa’nın 4. büyük 
pazarı olmaya devam ettiğini 
söyledi. Böser, Türkiye’nin 
ikinci sıraya çıkabileceğini, 
arada rakamsal olarak büyük 

farklar olmadığını söyledi. 
Türkiye’nin yüksek potansi-
yeline olan inançlarının de-
vam ettiğini belirten Böser, 
BPW’nin geçtiğimiz yıl yine 
çift haneli büyümeyi başardı-
ğını kaydetti. 

BPW 500 bin aks üretti 
Yılda 500 bininin üze-

rinde aks üretildiğini ve 
1,373 milyar Avro gelir elde 
edildiğini söyleyen Böser, 
gelirlerin yüzde 60’ının aks-
lardan, yüzde 30’unun tica-
ri ürün ve servis hizmetleri 
ile elde edildiğini ifade etti. 
Böser, “Satışlarımızın coğra-
fik dağılımı ise; yüzde 76’sı 
Avrupa’dan. Avrupa’yı ifade 

ederken Rusya ve Türkiye’yi 
dahil ediyoruz. Yüzde 17,8’i 
Avustralya, Yeni Zellanda 
ve Asya’dan. Yüzde 6.2’si ise 
geri kalan Afrika ülkelerinin 
de dahil olduğu kalan ülke-
lerden” dedi. Böser, geçen 
yıl treyler sektörünün en çok 
artışı Rusya’da gerçekleştiği-
ni vurguladı. 

Teknolojik yeniliklerin 
bilgisini de veren Dietmar 
Böser, “Yeni ürünümüz olan 
ECO Disc TS2’nin saha test-
lerine başladık ve bu yılın 
sonunda üretime geçeceğiz, 
gelecek yıldan itibaren de 
satışa sunacağız. Damperli a-
raçlar için de kullanılan ECO 

Air Compact HD ürünümüz 
Türkiye’de 5 + 3 yıl garantisi 
ile sunuluyor, bu ürün özel 
lazer teknolojisiyle üretili-
yor.” diye konuştu. 

Alüminyum poyra
Alüminyum tanker gibi 

ağırlık hassasiyeti üst sevi-
yede bulunan araçlar için, 
9 tonluk özel alüminyum 
poyra üretildiğini belirten 
Böser, söz konusu poyra ile 
üretilecek aksın, fuarda tanı-
tımını hedeflediği makas ile 
birlikte alanındaki en hafif 
ürün olacağı iddiasında bu-
lundu. Böser, yeni alümin-
yum poyra hakkında şunları 

söyledi: “Aks başına 18 kg 
daha hafiflik sağlandı set ba-
şına bu 54 kg çıkmaktadır. 
Bu da daha fazla yük taşıma 
anlamına geliyor. Ürün di-
ğerlerine göre daha pahalı 
olmasına karşın kendisini 
bir yıl içinde amorti edeceği 
düşünülmektedir.” 

E-mobilty çalışmaları 
ve SAP ile de işbirliği yap-
tıklarını belirten Böser, 
inovasyon laboratuvarı oluş-
turduklarını burada genç 
mühendislerin yeni fikirler 
geliştirdiğini söyledi. 

TREDER Başkanı Ka-
an Saltık ise Türkiye trey-

ler pazarı ile ilgili yaptıkları 
araştırmaları aktardı. TRE-
DER üyelerinin pazarın 
yüzde 61’ine sahip olduğu-
nu açıklayan Başkan Saltık, 
Türkiye’de yılda 26 bin adet 
treyler (ihracat + iç pazar) 
üretildiğine işaret etti. 

Ziyaret ile ilgili açıkla-
ma yapan Saltık, “BPW’ye 
sektöre verdiği destekten 
ötürü, sektör adına teşekkür 
ediyorum. Bizleri bu yol-
da hiç yalnız bırakmadılar. 
BPW’nin Türkiye’de üreti-
me geçmesinin önemini her 
zaman dile getiriyoruz” şek-
linde konuştu.
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ULUDAĞ Otomotiv Endüst-
risi İhracatçıları Birliği’nin 
(OİB) Ekonomi Bakanlığı 
desteği ve Türkiye İhracatçılar 
Meclisi koordinatörlüğünde 
düzenlediği 7’nci Ar-Ge Proje 
Pazarı ve Komponent Tasarım 
Yarışmasında ödüller sahipleri-
ni buldu. İhracatın lideri olan 
otomotiv endüstrisinde, katma 
değerli ürün ve teknolojilerin 
geliştirilmesini amaçlayan et-
kinlik, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’nin katılımıyla Öz-
yeğin Üniversitesi’nde gerçek-
leştirildi. Türkiye’nin dört bir 
yanından girişimciler ve sektör 
profesyonellerinin yanı sıra 
öğrenciler ve akademisyenleri 
bir araya getiren organizasyon 
kapsamında, otomotiv alanın-
da fark yaratan kişi ve kurumlar 
ödüllendirildi. Sabancı Toplu-
luğu şirketlerinden Temsa da 
etkinlik kapsamında verilen “O-
tomotiv İnovasyon Ödülü”nün 
sahibi olurken, Ar-Ge ve inovas-
yon alanında kazandığı ödüllere 
bir yenisini daha ekledi. 

Ödülü Ekonomi Bakanı Ni-

hat Zeybekci’nin elinden alan 
Temsa Genel Müdürü Hasan 
Yıldırım, “Ar-Ge odaklı yatı-
rımlarımız ve inovasyon temelli 
büyüme stratejimizle, Temsa, ar-
tık teknoloji odaklı bir otomotiv 
şirketinden çok, otomotiv üreti-
mi yapan bir teknoloji şirketi ko-
numuna geldi. Her yıl ciromu-
zun yaklaşık yüzde 4’ünü Temsa 
Ar-Ge Merkezi’ne aktarıyoruz. 
Temsa Ar-Ge Merkezi’nde 180 
personelimiz çalışıyor. Bu çaba-
ların bir sonucu olarak, yüzde 
100 Türk mühendislerinin ürü-
nü olan yaklaşık 30 bin aracımız 
bugün dünyada 66 ülkede yollar-
da” şeklinde konuştu.

Inovasyona inananlar
ayakta kalacak

Konuyla ilgili değerlendir-
melerde bulunan Temsa Genel 
Müdürü Hasan Yıldırım, dün-
yada teknolojinin baş döndürü-
cü bir hızda ilerlediğini ve bir-
çok sektörde ciddi dönüşümlere 
sebep olduğunun altını çizerken 
şu ifadeleri kullandı: “Bu dönü-
şümlerin yıkıcı etkisini, en hızlı 
ve radikal biçimde gözlemledi-
ğimiz sektörlerin başında oto-
motiv geliyor. Elektrikli araçlar 
özelinde batarya teknolojisinin 
gelişmesi, menzil sorununun 
çözülmesi, sürücüsüz otomobil-
ler konusunda yaşanan çarpıcı 

gelişmeler, mobil otomotiv tek-
nolojilerindeki yenilikler gibi 
birçok faktör, otomotiv endüst-
risiyle teknolojiyi birbirine her 
geçen gün daha çok yakınlaştı-
rıyor. Bu yeni dünya düzenin-
de, sadece inovasyonun gücüne 
inananlar, teknolojisini gelişti-
rebilenler ayakta durabilecek-
ler. Bu yüzden dünyadaki bu 
büyük dönüşümü en iyi şekilde 
analiz ediyor, kendimizi sürekli 
geliştiriyoruz.”

Son dönemde yaptıkları ya 
da planladıkları tüm yatırım-
ların temeline teknolojiyi koy-
duklarını vurgulayan Hasan 
Yıldırım, “Temsa, artık tekno-
loji odaklı bir otomotiv şirke-
tinden çok, otomotiv üretimi 
yapan bir teknoloji şirketi ko-
numuna geldi. Ve hedefimiz, 
vizyonumuz Temsa’nın bu ko-
numunu güçlendirecek adım-
lar atmak. Bu kapsamda her yıl 
ciromuzun yaklaşık yüzde 4’ü-
nü Temsa Ar-Ge Merkezi’ne 
aktarıyoruz. Temsa Ar-Ge 
Merkezi’nde 180 personelimiz 
çalışıyor” dedi.

Temsa İnovasyonla Farklılaşıyor Ağır Ticari Satışları 
“Çekici” İle Toparlıyor
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TEMSA İş Makinaları, Volvo 
Trucks iş birliği kapsamında 
servis kontratı satışlarında kay-
dettiği dikkat çekici büyüme ile 
İsveç Volvo Trucks Hub MEE-
NA 2017’de en iyi performans 
gösteren distribütörlük bölgesi 
ödülüne layık görüldü.

Ödülü, Temsa İş Makina-
ları adına Genel Müdür Eş-
ref Zeka İsveç’te teslim aldı. 
Ödülü almaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 

Zeka şöyle konuştu: “Volvo 
Trucks ile iş birliğimizin ilk 
yılında önceliğimiz, organi-
zasyonun yapılandırılması ve 
entegrasyonu, orta ve uzun 
vadeli hedeflerin belirlen-
mesi oldu. Bayi ağının geliş-
tirilmesi ve yapılandırılması 
konusunda çalışmalar yürüt-
tük. Satış sonrası hizmetler-
de markamızı rakiplerden 
ayrıştıracak, hızlı, güvenli ve 
etkin hizmet sunabileceğimiz 

bir yapı kurguladık. Ürünle-
rimizi müşterilerimize daha 
iyi anlatacağımız, onlara hem 
danışmanlık hizmeti hem de 
satış sonrasında her türlü des-
teği vermek üzerine modeller 
geliştirdik. Tüm bunların ge-
ri dönüşü hem satış hem de 
satış sonrası geri bildirimler 
anlamında çok olumlu oldu. 
2017’de Volvo Trucks ile 
yaptığımız iş birliği sayesin-
de pazar yüzde3 büyürken, 

Temsa İş Makinaları olarak 
Volvo Trucks ile ağır ticari 
araçlar pazarında yüzde 33 
büyüme yakaladık. Sadece 
bir yılda geldiğimiz bu nokta, 
çok mutluluk verici ancak iş 
birliğimizin henüz başındayız 
ve hedeflerimiz büyük. Volvo 
Trucks markasının güvenirli-
ği ve gücüyle büyük başarılara 
imza atacağımıza inanıyorum. 
Hedeflerimiz doğrultusunda 
hız kesmeden çalışıyoruz.”

Temsa İş Makinaları’na Volvo Trucks İsveç’ten Ödül

DÜNYA çapında 40 ülkeye 
ihracat gerçekleştiren GAZ 
Grup, kamyonet modellerin-
den sonra GAZelle Next Pa-
nelvan  modelini de Türkiye 
pazarında satışa sundu. GAZ 
Grubu’nun Sakarya’daki kendi 
montaj fabrikasında üretilen 
GAZelle Next’in 6 versiyonu 
bulunuyor. Bunlar azami 3.5 
ton taşıma kapasiteli, tek ve çift 
kabin kamyonetlerin standart 
ve uzun versiyonları ile gövde 
hacmi 11,5 m3 ve 13,5 m3 olan 
iki Panel Van modelleridir.

Mart ayında GAZelle Next 
Kamyonet modelleri  55 bin 
500 TL, Panel Van modelleri 
ise 30 bin TL’ye 12 ay 0 faiz 
gibi cazip ödeme seçenekleri 

ve 66 bin 900 TL’den başlayan 
fiyatlarla satışa sunuldu.

GAZelle Next, yeni model 
Cummins ISF  2.8L US dizel 
motoruna sahip. 2.8 litrelik 
motor, 150 HP güç üretirken, 
330 Nm’lik de tork üretiyor. 
Yakıt tüketimi ise sırasıyla 60 
ve 80 km/saat hızlarında 100 
km’de 8.5 / 10.3 litre. GAZelle 
Next Van’ın garanti süresi ise 

3 yıl veya 150 bin kilometre. 
GAZelle Next Van, yüksek 
manevra kabiliyetiyle en dar 
sokaklarda bile rahat bir sürüş 
imkânı sunuyor. 

GAZelle Next’in en önemli 
yapısal özelliklerinden biri; çift 
salıncaklı bağımsız ön süspansi-
yon ile donatılmış güvenilir bir 
araç olması ve tam yüklü yoğun 
çalışma koşullarına uygun ola-
rak üretilmiş olması. Krema-
yerli direksiyona ek olarak, çift 
güç rezervli fren sistemi, ferah 
ve konforlu kabin ve süspan-
siyon, iyi yönlendirme ve üst 
düzey ergonomi ve konfor sağ-
lıyor. GAZelle Next’te sürüş ve 
konfora da büyük oranda kat-
kı sağlayan joystick vites, usb 

çıkışlı dokunmatik dijital ses 
sistemi gibi ekstra özellikler de 
kullanıcıya sunuluyor.
“Hedefimiz müşterilerimize 

alırken de kullanırken de 
yüzde 25 maliyet avantajı 

kazandırmak”
GAZ Türkiye Genel Mü-

dürü Cengiz Yüksel, “GA-

Zelle Next en zor koşullarda 
çalışmak için tasarlanmış 
dayanıklı, güvenilir ve çok 
güçlü bir yol arkadaşı. Fiyat-
kalite dengesine bakıldığında 
piyasadaki en iyi tekliflerden 
birini sunmaktayız. Ayrıca, 
ülke çapında 13 Bayi ve 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 
etmektedir. Hedefimiz müş-
terilerimize alırken de kulla-
nırken de yüzde 25 maliyet 
avantajı kazandırmaktır” dedi.

Sakarya’da Üretilen 
Rus Ticari Gazelle Next 
Panelvan Satışa Sunuldu

Zorlu koşullarda 
çalışabilme 
performansı ile 
üretilen Rus GAZelle 
Next Panelvan modeli 
Türkiye’de satışa 
sunuldu.  

TICARI araç grubunda, 
2018 yılı Ocak-Şubat döne-
minde üretim yüzde 14 ar-
tarken, hafif ticari araç gru-
bunda yüzde 12, ağır ticari 
araç grubunda ise yüzde 46 
seviyesinde arttı. 2017 yılı 
Ocak-Şubat dönemine göre 
ticari araç pazarı yüzde 8 ve 
hafif ticari araç pazarı yüzde 
11 oranında azalırken, ağır 
ticari araç grubunda ise pa-
zar yüzde 19 arttı. Ağır tica-
ri araç grubundaki bu artış 
baz etkisi kaynaklı olup, 
pazar daralması son 3 yılda 
yüzde 54 seviyesine ulaştı.

Otomotiv Sanayii Der-
neği’nin (OSD) 2018’in 
Ocak-Şubat ayına ilişkin 
açıkladığı verilere göre, 
toplam üretim 265 bin 719 
adet ile önceki yılın aynı 
dönemine paralel seviyede 
gerçekleşirken, otomobil 
üretimi 179 bin 481 adet 
ile bir önceki yıla göre yüz-
de 6 oranında azaldı. 2018 

yılı Ocak-Şubat dönemin-
de 147 bin 364 adedi oto-
mobil olmak üzere, toplam 
üretimin yüzde 81’ini oluş-
turan 213 bin 937 adet 
taşıt ihraç edildi. 2018 yılı 
Ocak-Şubat döneminde 
gerçekleşen taşıt aracı ihra-
catı, 2017 yılı aynı dönemi-
ne göre yüzde 3 oranında 
azaldı. Traktör ihracatı ise 
2017 yılına göre yüzde 7 a-
zalarak bin 743 adet olarak 
gerçekleşti. 

Uludağ İhracatçı Birlik-
leri (UİB) verilerine göre, 
2018 yılı Ocak-Şubat döne-
minde toplam ihracat, 2017 
yılına göre yüzde 19 oranın-
da arttı ve 5,180 milyar Do-
lar oldu. Avro bazında ise 
yüzde 3 artarak 4,218 mil-
yar Avro olarak gerçekleşti.
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2017’de pazarın üzerin-
de büyüdüklerine değinen 
Günvaran, “2017 sonunda 
yüzde 21’i aşan pazar payına 
ulaştık. Bu büyümede ürün 
ve hizmet yaklaşımımız bü-
yük öneme sahip. Diğer yan-
dan Türkiye ekonomisinin 
lokomotifi inşaat sektörün-
de en çok tercih edilen Pirelli 
marka ticari lastikler oldu. 
Yüzde 25 pay ile liderliğe 
oturduk. Sürüş güvenliğinin 
simgesi ön aks lastiklerde de 
yüzde 23 pazar payı ile yine 
liderliğe sahibiz” dedi. 

17,5 jant üzeri hafif ticari 
araçlar da olmak üzere taşıma-
cılık filolarına  özel geliştirilen 
çözümlerin gelecek hedefle-
rinde önemli rolü olacağını 
kaydeden   Günvaran, “1,5 
yıldır üzerinde çalıştığımız, 
müşterilerimizin ihtiyaçlarına 
özel olarak geliştirdiğimiz hiz-
metlerimizi ProTruck marka-
sı altında topladık. Amacımız 
premium marka Pirelli ticari 
lastiklerimizle beraber sundu-
ğumuz hizmetlerle müşterile-
rin lastiklerinden en yüksek 
verimi almalarına destek ol-
mak ve ana işlerine odaklan-
malarını sağlamak” dedi.  

BRISA, Profleet Danış-
manları ve Brisa ekibinin 
yıllık gelişmeleri ve yeni dö-
nem planlarını konuştuğu 
“En İyiler Bir Arada” bu-
luşması bu yıl Antalya Ca-
lista Luxury Belek Resort’ta 
6’ncı kez gerçekleştirildi. 
Toplantıda 100’ü aşkın 
Profleet Danışmanı ve 85 
kişilik Brisa ekibi yer aldı. 
Brisa’nın Profleet için özel 
olarak geliştirdiği yazılım 
ve uygulamaların tanıtıldığı 
toplantıda, filo yönetiminin 
çehresini değiştirecek yeni-
likler konuşuldu.

Bu yılki toplantıya 
Brisa’nın dijitalleşme stra-
tejisi kapsamında yenilenen 
‘Profleet 2’ yazılımı damgası-
nı vurdu. Ayrıca PD Yammer 

ve Filo Bilgi Merkezi uygula-
ması Profleet Danışmanları 
ile paylaşıldı. Katılımcılara 
yenilikçi Profleet hizmetleri 
ve pazara dair öngörülerin 
de aktarıldığı toplantılarda, 
filoların sosyal, ekonomik 
ve çevresel katma değeri-
nin yükseltilmesi hedefine 
önemli katkılar sunacak bil-
giler sunuldu.

Brisa, filo yönetim çö-
zümlerini tek çatı altında 
birleştirmek amacıyla geliş-
tirdiği Profleet filo yönetim 
modeliyle filo müşterilerinin 
operasyonlarını minimum 
maliyetle yönetebilecekleri, 
sürdürülebilir çözümler üre-
tiyor. Profleet paketiyle ürün 
ve mekanik servis desteği ya-
nında eğitim, bütçe, merkezi 

faturalama, danışmanlık, yol 
yardımı, envanter yönetimi, 
online programlar ve tüm 
servis ve hizmetlerin düzenli 
olarak raporlanması ile bu gi-
derlerde tasarruf yapılmasını 
mümkün kılınıyor. Filolar 
için geliştirdiği hizmetler 
ile şirketlerin daha verimli, 
emniyetli ve güçlü bir per-
formans sağlayacak şekilde 
yönetilmesini sağlıyor.

Tüm bu hizmetlerin en 
mükemmel şekilde sunul-
ması için çalışan Profleet 
Danışmanları, Brisa tara-
fından sağlanan eğitimlerle 
sürekli gelişime odaklanıyor. 
Bu kapsamda 2017 yılında 
109 mevcut ve aday Profleet 
Danışmanı’na 17 farklı eği-
tim verildi, 3 bin 608 kişi/
saat eğitim gerçekleştirildi. 
Profleet Danışmanı Eğitim 
Programları’ndan mezun 
olan kişi sayısı ise 257.

PIRELLI’NIN ticari lastik 
operasyonlarını yürütmek 
üzere kurulan Prometeon 
Türkiye, filolara yönelik ge-
liştirdiği hizmetlerini ProT-
ruck markası altında topladı. 
Düzenlenen basın toplantı-
sıyla verilen hizmetler detaylı 
olarak tanıtıldı. 

Toplantının açılış konuş-
masını gerçekleştiren Pro-
meteon Türkiye, Orta Do-
ğu, Afrika, Rusya, Orta Asya 
ve Kafkaslar CEO’su Alp 
Günvaran, Prometeon Las-
tik Grubu (Prometeon Tyre 
Group) ve Türkiye’nin grup 
içerisindeki konumu hakkın-
da bilgiler verdi. Markanın 
iş yapış şeklini değiştirdiği-
ni kaydeden Günvaran, 160 
ülkede 7 bin 300 çalışanı ve 
yaklaşık 1,2 milyar Avro ci-
rosu bulunan Prometeon’un 
dünyanın endüstriyel ve ticari 
lastik odaklı tek şirketi olması 
ile diğer lastik üreticilerinden 
ayrıştığına ve bu konuda uz-
manlaştığına değindi. 

Prometeon Türkiye’nin 
pazar payı ve büyüme rakam-
ları tarafında yakaladığı başa-
rılarla grup içerisinde geldiği 
konuma dikkat çeken Alp 
Günvaran, “Prometeon Tür-
kiye, Prometeon dünyası için-
de bir yönetim, üretim ve ye-
tenek merkezi. Dünyadaki 4 
ana bölgeden birinin yönetim 
üssü olarak bugün 75 ülkenin, 
2 fabrikanın ve 3250 çalışanın 
sorumluluğunu üstleniyoruz. 
Öte yandan Prometeon’un 
dünyadaki 4 üretim tesisin-
den biri de Türkiye’de yer alı-
yor. Kocaeli’deki fabrikamız, 
1960’ta kurulan ilk lastik fab-
rikası olması, Türkiye’deki ilk 
lastiği üretmesi ve sektörünün 
ilk Ar-Ge sertifikasına sahip 
olması gibi pek çok ilkle faali-
yetlerini sürdürüyor. 800 bin 
adetlik yıllık üretim kapasite-
mizle ve 2 bin çalışanımızla, 
ihracat gücümüzle ekonomi-
ye ve istihdama sunduğumuz 
katkıdan gurur duyuyoruz” 
şeklinde konuştu.  

yoruz. Çünkü biz müşterileri-
mize premium kalitede Pirelli 
marka ticari lastikler sunuyo-
ruz. ProTruck hizmetlerimizi 
tasarlarken de ürünün bakım 
anından yenilenen ömrüne, 
sürüşten hurdaya çıkmasına 
kadar lastiğin yaşam döngü-
sünde maliyet oluşturan tüm 
anlara ve lastiğin yakıta olan 
etkisini nasıl minimize edece-
ğimize odaklandık.”

2017’de pek çok filo yöne-
ticisi ve sürücüyle görüşerek 
150 bin lastiğe dokundukla-
rını kaydeden Şenocak “Eti-
ket değerlerine ve kaplamaya 
çok önem veriyoruz ve bu 
alanda oldukça iyi bir po-
zisyona sahibiz. Bunun yanı 
sıra hava basıncının lastiğin 
ömrüne ve yakıt tasarrufuna 
olan büyük etkisinin farkın-
da olarak Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştiriyor ve otoma-
tik hava ölçüm-tamamlama 
hizmeti sunuyoruz. 13 Fle-
etMobile mobil bakım ser-
visimizle 2017 yılında 150 
bin kilometre yol yaptık ve 
40 şehirde 150 bin lastiğin 
bakımını gerçekleştirdik. Biz 
ProTruck hizmetlerimiz-
le müşterilerimizin istediği 
her yerdeyiz. Müşterimizin 
kendi lastiğini yönetmesine 
imkan sağladığımız istasyon-
lara da sahibiz. Bir filo benim 
garajımda kendi kademem 
olsun der ise lastik uzmanın-
dan bakım aletlerine kadar 
kalıcı FleetCube istasyon-
ları kurarak müşterimizin 
filosundaki araçların zama-
nını da etkin yönetmelerine 
imkan sunuyoruz. Kurdu-

ğumuz dijital filo yönetim 
sistemi ile müşterilerimizin 
filolarındaki her bir aracın 
her bir lastiğini yönetebilme-
sini sağlıyoruz” dedi. 
Profesyonel hizmetler serisi

Prometeon ProTruck kap-
samındaki ProCorner hizme-
ti ile benzin istasyonlarında, 
kamyon kooperatiflerinde ve 
filoların kendi garajlarında 
sadece 3 dakikada lastiğin ha-
va basıncını ölçüp otomatik 
olarak tamamlıyor. 

FleetMobile mobil bakım 
servisi sektörde en hızlı bü-
yüyen mobil servis ağı olarak 
2017’de 13 aracıyla 150 bin 
kilometre yol yaparak 40 
şehirde 150 bin lastiğe do-
kundu. 2018’de 25 araç ile 
250 bin lastiğe dokunmayı 
hedefleyen FleetMobile gezi-
ci bir araç içinde, müşterinin 
lokasyonuna periyodik ziya-
retler gerçekleştirerek lastik 
inceleme, hurdalık analizi, 
raporlama ve lastik bakımı 
hizmetlerini sunuyor. Fleet 
Mobile hem ölçüm hem de 
hava basıncına ilişkin tamam-
lamayı aynı anda yapması iti-
barıyla sektörde bir ilk.

Kendi garajında bakım 
hizmetini tercih edebilecek 
filolar için geliştirilmiş olan 
FleetCube hizmeti ise pratik 
bir çözüm vadediyor. Prome-
teon tarafından eğitilmiş bir 
uzman lastik bakımında bir 
lastik bayiinden alınabilecek 
tüm hizmetleri müşterinin 
garajında, 14 m2’lik bir kon-
teynerde sunuyor. Bu sayede 
iş verimliliği de maksimize 
ediliyor. Diğer yandan tüm 
Türkiye’de 2 saat içinde ticari 
yol yardım ve sektörde bir ilk 
olan ağır vasıta çekici servisi 
olan Pro7/24, ProTruck çatı-
sı altında sunulmaya başlıyor. 

ProTruck çatısı altında 
sunulan hizmetlerle sağlanan 
tasarruf hakkında da bilgi ve-
ren Alp Günvaran “TÜİK ve-
rilerine göre Türkiye’deki ti-
cari araç parkının büyüklüğü 
1 milyon adet. Tüm bu araç-
lar ProTruck hizmetlerinden 
faydalansalar sadece yakıttan 
1,36 milyar TL’lik tasarruf 
sağlanabilir. Ayrıca lastik ba-
kım, kaplama ve ürün etiket 
tasarrufları ile bu rakam yak-
laşık 3 Milyar TL’ye ulaşabi-
lir” dedi. 

Filoların iki numaralı 
maliyeti lastik

Toplantıda ProTruck 
hizmetlerinin detaylarını ak-
taran Prometeon Türkiye, 
Rusya, Orta Asya ve Kafkas-
lar Ticaret Direktörü Gökçe 
Şenocak, ProTruck hizmet-
lerini tasarlarken lastiğin ya-
şam döngüsündeki maliyet 
yaratan önemli alanlara odak-
landıklarını belirterek şunları 
kaydetti; “Filoların maliyet-
lerine baktığımızda ilk sırada 
yakıtın, ikinci sırada lastiğin 
yer aldığını biliyoruz. Pro-
meteon Türkiye olarak müş-
terilerimize lastiği aldıkları 
andan itibaren tasarruf sağlı-

Prometeon’dan Profesyonel 
Taşımacılara Profesyonel Hizmetler

Brisa Profleet Danışmanları 
İle Antalya’da Bir Araya Geldi 

Goodyear Ticari 
Lastiklerde Büyümeye 

Devam Ediyor

Soldan sağa; Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta 
Asya ve Kafkaslar CEO’su Alp Günvaran ve  Prometeon Türkiye, 
Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak.
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GOODYEAR’IN, Ticari 
Lastikler Direktörü Şaban 
Güngör, ticari lastik sektö-
rünün 2017 yılı performan-
sına dair değerlendirmelerde 
bulundu.  2017 verilerini de-
ğerlendiren Goodyear Ticari 
Lastikler Direktörü Şaban 
Güngör yaptığı açıklamada; 
“2017 yılında pazar büyü-
mesinin iki katından fazla 
büyüyerek sürdürülebilir 
pazar payı kazancına devam 
ettik. Bölgesel taşımacılık 
segmentinde çok büyük bir 
sıçrama yaparak zaten çok 
güçlü olduğumuz inşaat gru-
bundaki büyümeyle beraber 
pozisyonumuzu daha da 
güçlendirdik” diye konuştu.

Güngör, 2017’de ilk defa 
Goodyear Türkiye olarak 
Avrupa, Orta Doğu, Afrika 
(EMEA) bölgesinde yer alan 
pazarlar arasında en çok satışı 
gerçekleştirerek bölge birin-
cisi olduklarının altını çizdi.

Goodyear Ticari Lastikler 
Direktörü Şaban Güngör
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SAF-HOLLAND’IN 9 ton-
luk akslar için ürettiği olağa-
nüstü hafiflikteki disk frenleri, 
daha düşük treyler ağırlığı ve 
daha verimli taşımacılık sağ-
lamak için sunuluyor. Hafif 
ve uyarlanabilir 22.5 inç SBS 
2220 H0 ve SBS 2220 K0 disk 
frenleri, fren balataları dahil 
olmak üzere sadece 32 kg ola-
rak tasarlandı. Son derece hafif 
ve uyarlanabilir olan 19.5 inç 
treyler disk freni SBS 1918 H0 
ise yalnızca 29 kg ağırlığında.

Daha hafif treylerler, ticari 

TAŞIT Araçları Yan Sanayi-
cileri Derneği’nin (TAYSAD) 
40’ıncı Olağan Genel Kurulu, 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanı Faruk Özlü ve Koca-
eli Valisi Hüseyin Aksoy’un da 
katılımıyla gerçekleşti. Genel 
Kurul açılış konuşmasını ger-
çekleştiren TAYSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Alper Kanca, 
40’ıncı yıl için hedefledikleri 
400 üye sayısını geçtiklerini 
belirterek, “TAYSAD 40’ıncı 
yaşında 404 üyeye ulaşarak en 
büyük hedeflerinden birisini 
gerçekleştirdi” dedi.

Olağan Genel Kurul’da 
TAYSAD’ın hedeflerini ak-
taran Kanca, “Derneğimi-
zin kuruluşundan bir süre 

araçların optimum ağırlık 
yüklenebilmesini ve böyle-
ce daha az seferde daha fazla 
yük taşınabilmesini sağladığı 
için çevresel etkiyi ve filoların 
maliyetini azaltıyor. Bu durum, 
azaltılan yakıt tüketimi, çekici 
ve treylerin daha az aşınması ve 
daha düşük CO2 emisyonu an-
lamına geliyor.  Saf- Holland, 
yarı römork ve merkez akslı 
römorka sahip treylerlerdeki 
9 tonluk aks yükleri için opti-
mize edilmiş ekstra hafiflikteki 
SBS 2220 H0/K0 disk frenle-

sonra 100’ü bulan üye sayısı 
bugün 400’leri aştı. Şimdi-
ki hedefimiz ise üyelerimizin 
tüm Türkiye’ye dağılması. 
Türkiye’de Kocaeli ve İstanbul 
ağırlıklı olmak üzere 19 ilde 
yoğunluk kazanan üyelerimizi, 
Türkiye geneline yaymayı he-
defliyoruz” diye konuştu.

Ar-Ge çalışmalarının sek-
törün geleceği olduğunu belir-
ten Kanca, “Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezlerindeki liderlik de 
otomotiv tedarik sanayinde. 
Türkiye’de bin civarında Ar-
Ge ve tasarım merkezi bulunu-
yor, bunların 127’si TAYSAD 
üyesi firmaların. Bu rakamlar 
sonucunda hedefimiz, tasarım, 
teknoloji ve tedarik alanında 

r i ile filo 
yöneticileri- ne daha 
düşük tüketim, aşınma ve e-
misyon sunuyor.

Örneğin; SBS 1918 H0, üç 
aks ağırlığını geleneksel 19.5 
inç disk frenlerine kıyasla 33 
kg. seviyesine kadar düşürüyor. 
Bilindiği gibi 19.5 inç jantlarla 
uyumludur fakat daha düşük 
ağırlığı sayesinde 22.5 inç jant 
ve tekerleklerle cer tertibatına 
sahip ön akslarda da kullanıla-
bilir. SBS 2220 H0 ve K0, 20 
KNM’ye kadar olan frenleme 
torkları için tasarlanmıştır. Do-
kuz tona kadar yüke ve 22.5 inç 
tekerleklere sahip yarı römork-
lar ve merkez akslı römorka sa-
hip treylerler için uygundur.  

Saf-HOLLAND tarafından 
disk frenleri için tedarik edilen 

dünyada ilk 10’a girmek. Şu an 
için bu hedefimiz çok da uzak 
gözükmüyor” dedi.

Kanca: “TAYSAD ve 
Türkiye’nin algısı için 

çalışıyoruz”
Algı konusunda TAYSAD 

Yönetim Kurulu’nun ciddi 
çalışmaları olduğunu belirten 
Kanca, “Ticarette başarı için 
güçlü bir algıya sahip olmamız 

g l o b a l 
araç ki-

tindeki her bir alet, 
belirgin biçimde yerleştiri-

liyor ve her zaman kolayca eri-
şilebiliyor Kolay ve ekonomik 
servis Saf-Holland fren diskle-
rinin disk ve balata ömürleri, 
özellikle SAF İNTRA-DİSK 
ve İNTEGRAL teknolojisi ile 
birlikte kullanıldığında olduk-
ça uzun oluyor. Kompozit dö-
kümde farklı ve özel olarak eş-
lenen malzemelerden üretilen 
iki parçalı disk freni ile kanıt-
lanan tasarım prensibi, malze-
meyi koruyor ve hizmet öm-
rünü önemli ölçüde uzatıyor. 
Saf-Holland OE Avrupa Ürün 
Müdürü Mark Hartmann ko-
nuyla ilgili olarak; “Disk fren-
lerimiz, üstün verimlilik ve 
tasarruf sunar. SBS aralığı da 
tamir ve servis durumlarında 
kullanıcı dostudur” diyor. 

Global araç kiti, Saf-Holland 
disk frenlerinin yanı sıra Knorr, 

gerekiyor. Kısa ve orta vadede 
kötü algı tedarik sanayiyi, uzun 
vadede ise ana sanayiyi etkile-
yecektir. Algımızın iyi yönde 
gitmesi adına sektörün ileri 
gelenlerini hem ziyaret ediyor 
hem de onları Türkiye’ye davet 
ediyoruz. 2018 yılı için sektör 
dev isimlerinden Hintli Ashok 
Leyland ve Fransız PSA’ya he-
yet ziyaretlerimiz olacak, Çinli 

Wabco ve Haldex gibi 13 diğer 
tip frenlerin servis ve tamiri 
için de gerekli olan tüm alet ve 
ekipmanları kapsıyor. Tamir 
kitindeki her bir alet belirgin bi-
çimde yerleştirilmiştir. İstenilen 
zaman rahatça erişilebilir ve ih-
tiyaç olduğunda yeniden sipariş 
için mevcut durumdadır. Yük-

FCA-GAC ve Fransız Renault 
Tecnocenter ile de görüşmele-
rimiz sürüyor” diye aktardı.

Tedarik sanayinin Türkiye 
için önemli bir misyonu ger-
çekleştirdiğini belirten, T.C. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü, “ Tedarik 
sanayi otomotiv sanayine güç 
veriyor. Otomotiv sektörü-
nün ayakta kalmasını sağlıyor. 
TAYSAD tedarik sanayi güçlü 
olan sektörlerin ayakta kalaca-
ğını göstermiş oluyor” dedi.

Bakanlık olarak, yerlileşme 
konusunda Türkiye’ye sıçra-
ma yaptıracak odak sektörleri 
çalıştıklarını aktaran Özlü, 
“Çalışmamızda 5 odak sektör 
ortaya çıktı. Bunlardan biri de 
otomotiv sektörü. Son 12 yıldır 
ülkemizin ihracat şampiyonu 

sek dayanıklılığa sahip tek parça 
kaliperlerin ağırlığı, yüksek ka-
lite kaplama ile optimize edilir 
ve kaliper kılavuzu hiçbir bakım 
gerektirmez. Disk frenleri, ka-
nıtlanmış, patentli SAF dar ve 
4 delikli bağlantı sayesinde dört 
bağlama cıvatası ile hızlı ve ko-
lay bir biçimde çıkarılabilir. 

otomotiv sektörü. Otomotiv 
sanayisinin ihracat rakamları 
bizler için gurur verici. Türk 
Otomotiv sektörünün yeni yıl-
da da yeni rekorlar kıracağını 
umuyoruz” diye konuştu.

TAYSAD’ın Ar-Ge üzerine 
yapmış olduğu çalışmalara da 
değinen Özlü, “Ar-Ge ve tasa-
rım merkezleri sayısının daha 
da artmasını temenni ediyo-
rum. Teknolojinin gelişimine 
otomotiv sanayi önderlik ya-
pıyor. Birçok sektör otomotiv 
sanayi ile etkileşimde ve onun 
yörüngesinde bulunuyor. Oto-
motiv sanayisi ülkemizin bel ke-
miği durumunda, bundan dola-
yı otomotiv sektörünün itici 
gücü TAYSAD’ın 40’ıncı Ola-
ğan Genel Kurulu’nu ve 40’ıncı 
yaşını kutluyorum” dedi.

Saf-Holland’ın Disk 
Frenleri Treylere 
Ekonomi Sağlıyor

Allison Transmission Yeni Magirus İtfaiye Kamyonunu Sergiledi 

TAYSAD 40’ıncı Yılına 404 Üye ile Girdi

Neslihan Beriş 
Saf-HOLLAND Aks Satış 
Direktörü Olarak Atandı
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NESLIHAN Beriş, Saf-
HOLLAND bünyesindeki 
başarılı projelerin ardından 
Saf-HOLLAND Türkiye 
Aks Satış Direktörü olarak 
yeni görevine başladı. 

Eskişehir Osmangazi Üni-
versitesi Endüstri Mühen-
disliği bölümü mezunu olan 
Neslihan Beriş, kariyerine 
1996 yılında Bursa’da başla-
dı. Üretim mühendisliğin-
den, lojistik mühendisliğine 
kadar farklı görevlerde yöne-
ticilik yapan Beriş, ağırlıklı 
olarak otomotiv sektöründe 
planlama, lojistik ve satış 
alanlarında profesyonel iş ha-
yatına devam etti. 

Neslihan Beriş, 2013 yı-

lında İş Geliştirme Müdürü 
olarak Saf-HOLLAND Tür-
kiye ekibinde yerini aldı. 2017 
yılında Satış Müdürü görevine 
getirilen Beriş, gerçekleştirdiği 
başarılı projeler doğrultusun-
da Aks Satış Direktörü olarak 
Saf-HOLLAND Türkiye aile-
sindeki yeni görevine atandı. 

DAHA yüksek hızlanma ve ge-
lişmiş manevra kabiliyeti için 
Allison 3000 Serisi™ şanzıman 
ile donatışmış kompakt acil 
durum aracı, şehir içi kullanım 
için ideal çözümler sunuyor. 

Allison Transmission, 
Madrid’de düzenlenen SI-
CUR 2018 Uluslararası Gü-
venlik ve İtfaiye Fuarı’nda tam 
otomatik şanzıman donanımlı 
yeni Magirus City itfaiye ara-
cını sergiledi. Şehir içinde kul-
lanım için ideal olan bu araç, 
yüksek hızlanma ve manevra 
kabiliyeti için kısa aks mesafe-
si, ince gövde tasarımı ve Alli-

son 3000 şanzıman donanımı 
ile sunuluyor. 

Magirus İspanya Satış Di-
rektörü Alejandro Martínez 
açıklamasında; “Magirus it-
faiye kamyonu, Allison şan-
zıman donanımı sayesinde 
daha büyük araçlara benzer 
özellikleri ve avantajları su-
nan bir araç haline geliyor. 
Aradaki fark, daha büyük 
araçlar için imkansız olan zor-
lu dönüşlerin yapılabilmesi ve 
dar sokaklara girişlerin kolay-
laşması gibi avantajlar oluyor” 
diye belirtti. 

Euro 6c emisyonuna uyum-

lu Iveco Eurocargo120E25 
4x2 şasisine sahip olan bu 
kompakt araç, beş itfaiyeciyi 
rahatça taşımak için yeterli 
alana sahip çift kabin içeriyor. 
Dört koltuk ayrı ayrı solunum 
aparatı (SCBA) ile donatılı-
yor. Aracın ayrıca, 10 bar’da 
yaklaşık 2.000 l / dakika ve 
40 bar’da 250 l / dakika’lık 
akış hızlarını garanti eden bir 
Magirus MPH230 pompası 
bulunuyor.

Allison Transmission İs-
panya İş Geliştirme Müdürü 
Trond Johansen, konu ile ilgi-
li olarak; “Allison şanzımanın 

güvenilirliği, itfaiye ekiplerine 
yangın ve acil durum ile ilgili 
olay yerine hızlı ve güvenli bir 
şekilde ulaşabilmenin avan-
tajını sunuyor. Acil durum-
larda, hem araç performansı 
hem de hızlanma hayati önem 
taşıyor. Kesintisiz Güç Tek-
nolojisi™ sayesinde Allison 
şanzımanlar, motorun artan 
hızlanma performansı ve daha 
kısa ulaşım süreleri için teker-
leklere sarsıntısız ve sürekli 
olarak güç aktarımını garanti-
liyor” dedi. 

Martinez; “Bu şanzımanlar, 
acil durumlar için muhteşem 

bir çözüm. Maksimum sürüş 
verimliliğinin yanı sıra sürü-
cülerin olay yerine hızla gider-
ken, vites değişimiyle dikkat-
lerini dağıtmadan sadece yola 
konsantre olmalarını sağlıyor. 

Buna ek olarak, Allison tam 
otomatik şanzımanlar, çok na-
diren arızalanıyor. Bu nedenle 
müşteriler, aracın çalışma ve 
hizmet verme süresine oldukça 
güveniyor” şeklinde açıkladı. 
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kı sağlayan ve yaşamımızın 
değişmez parçası haline gelen 
otomotiv sanayii, ülkemizde 
de imalat sanayimiz ve ihraca-
tımıza yaptığı katkılarla ülke 
ekonomimizin çok önemli 
bir parçası haline gelmiştir” 
ifadelerini kullandı.

Yerli ürün portföyünün ge-
nişlemesini sağlamak, dış tica-
ret dengesine katkı sağlamak 
ve ülke ekonomisi ile ihracata 
ciddi ivme kazandırmak açı-
sından yeni yatırım çekilmesi 
için iç pazarın ciddi önem 
taşıdığını da belirten Kudret 
Önen, “Yatırım teşvikleri, 
özellikle Kuzey Afrika ve Or-
ta Avrupa ülkeleri ile rekabet 
edecek konuma getirilmeli-
dir. Brexit konusu özel olarak 
takip edilmeli ve sanayimiz 
ihracatını negatif etkileme-
yecek önlemler alınmalıdır. 
Lojistik konusu sanayimiz ih-
racatını destekleyecek şekilde 
geliştirilmeli ve yeni teşvikler 
planlanmalıdır. Küresel geliş-
meleri yakından takip etmek 
ve sanayimizin rekabetçili-
ğinin gelişmesini sağlamak 
için gereken tedbirleri hızlı ve 
etkili bir şekilde almak, reka-
betin hızla ve sürekli arttığı iş 
ortamında zorunluluk haline 
gelmiştir” dedi.

OSD Yönetim Kurulu 
Başkanlığı sürecince çok 

kıyasla yazılımın daha çok 
söz sahibi olduğu otomobil-
ler üretiliyor. Öyle ki, danış-
manlık firması olan Roland 
Berger, 2030’a kadar dünya 
çapında kat edilecek yolun 
yüzde 30’unun sürücüsüz 
taksiler tarafından gerçek-
leştirilmesini bekliyor. Artık 
otomotiv sektörü dijital or-
tamda dönüşüm geçirmeye 
başladı ve otomotiv sektörü-
nün aktörleri de bu dönüşü-

TÜRKIYE otomotiv sanayi-
ine yön veren 14 büyük üye-
siyle sektörün çatı kuruluşu 
olan Otomotiv Sanayii Der-
neği (OSD), 44’üncü Ola-
ğan Genel Kurulu’nu Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr. Faruk Özlü’nün de katı-
lımlarıyla İstanbul’da gerçek-
leştirdi. Türkiye ekonomisi-
nin lokomotif sektörlerinden 
otomotiv sanayiinin ulaştığı 
konumun değerlendirildi-
ği ve otomotivin geleceğine 
ilişkin görüşlerin paylaşıldığı 
genel kurulda, 2010 yılından 
bu yana OSD Yönetim Ku-
rulu Başkanı olarak başarıyla 
görev alan Kudret Önen, ye-
ni dönemde görevi Haydar 
Yenigün’e devretti. 

Yeni yönetim kurulu baş-
kanı ve yönetim kurulu üye-
lerinin belirlendiği olağan 
genel kurul toplantısında, 
OSD’nin Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na Haydar Yeni-
gün seçildi. OSD’nin yeni yö-
netim kurulu üyeleri ise, baş-

OTOMOTIV endüstrisin-
deki veri yönetimi çözümle-
rinde 25 yılı aşan tecrübesiyle 
NetApp, dünya genelinde 
neredeyse tüm büyük oto-
motiv markalarıyla çalışıyor. 
NetApp teknolojileri kurum-
sal ölçekte veri yönetimine 
destek verirken, kurum/saha 
içi sistemlerle genel bulut-
tan gelen kaynaklar arasında 
bir bağ oluşturuyor.  Bunun 
sonucunda da otomotiv en-
düstrisi BT kaynaklarının 
kullanımında büyük bir es-
nekliğe ulaşırken veri ve iş 
yüklerini de tüm kaynaklar 
arasında taşıyabiliyor.

European Automobile Ma-
nufacturers’ Association’ın 
yayımladığı verilere göre, 
otomotiv sektörü sadece Av-
rupa Birliği ülkelerinde 12,6 
milyon çalışana sahip. Üre-
tilen arabaların, kamyonet-
lerin ve otobüslerin toplam 
rakamı ise yılda 19,2 milyon 
olarak karşımıza çıkıyor. 
Her yıl otomotiv sektöründe 
AR-GE için 235 milyar TL 
yatırım gerçekleştiriliyor ve 

kan vekili Süer Sülün, başkan 
yardımcıları Cengiz Eroldu, 
Münür Yavuz ve Tunç Ba-
şeğmez, muhasip üye Hasan 
Yıldırım, üyeler Habip Aşı, 
İsmail Sümer, İzzet Kalaycı, 
Marco Votta, Necdet Şen-
türk, Okan Baş, Serdar Gör-
güç, Tuğrul Arıkan şeklinde 
belirlendi. 

Düzenlenen genel kurulda 
2017 yılına ilişkin değerlen-
dirmelerde bulunan Kudret 
Önen, “Ülkemiz, 2017 ra-
kamları ile neredeyse dünya-
da üretilen her 100 araçtan 
ikisinin üretildiği önemli bir 
üretim merkezi haline gelmiş-
tir. Üretiminin yüzde 79’unu 
ihraç eden sanayimiz, 12 yıl-
dır ülkemizin ihracat lideri 
olup, 2017 senesinde ülkemiz 
ihracatının yüzde 18,2’sini 
gerçekleştirmiştir. 2017 se-
nesi otomotiv ihracatımız 29 
milyar dolar ile rekor seviyeye 
ulaşmıştır. Günümüzde küre-
sel ekonomiyi şekillendiren, 
ulusal ekonomilere ciddi kat-

bu yüzden otomotiv sektörü 
özel sektörler arasında en çok 
yatırım yapılan sektör olarak 
dikkatleri çekiyor ve sade-
ce 2016’da Avrupa Patent 
Organizasyonu’nun onayla-
dığı  8 bin patent bulunuyor.

Dijital dönüşümle birlikte 
büyük bir değişimin eşiğinde 
bulunan otomotiv sektörün-
de, Sanayi 4.0 ve ağırlıklı ola-
rak robotların çalıştığı akıllı 
fabrikalarda artık sürücüye 

yaklaşım ve beceri gerektiri-
yor. Kudret bey bunu en mü-
kemmel şekilde yerine getirdi. 
Ben bu derneğin başkanlık 
görevini bir bayrak yarışı ola-
rak görüyorum. Sizler bugün 
bayrağı bana devrettiniz. Bu-
nun değerini en üst seviyede 
hissettiğimi bilmenizi isterim. 
Üreterek büyümeye inanan 
biri olarak, sektörümüzü bu-
günkünden çok daha iyi ko-
numlara getirmek, büyütmek, 
çeşitlendirmek ve en önemli-
si, içinde bir çok belirsizlikler 
içeren “geleceğe” hazırlamak, 
benim de en önemli önceli-
ğim olacak. Sizlerin de desteği 
ile rekabetin üzerinde yer alan 
bu görevi layıkıyla yerine geti-
receğime inanıyorum” açıkla-
masını yaptı.

Ihracat, Teknoloji ve Yan 
Sanayii Başarı Ödülleri 

sahiplerini buldu
2017 yılında ihracat yapan 

OSD üyelerine İhracat Başarı 
Ödülleri verildi. Verilen İh-
racat Başarı Ödülleri Platin 

mında nakledilen veriler yön-
lendirme ve anahtarlamanın 
yanı sıra kablosuz ve güvenlik 
duvarı teknolojileriyle koru-
ma altına alınıyor. Üçüncü 
aşamayı BT altyapıları ve bir 
araya getirilen sensör verile-
rinin depolanıp analize hazır 
hale getirilmesi oluşturuyor. 
Bu aşamada gelen veri büyük 
veriyse şirketlerin bu duruma 
daha farklı yaklaşmaları ge-
rekiyor. Büyük veriyi ölçek-
lendirerek dördüncü aşama 
olan verinin analiz edilmesine 
olanak sağlayan birçok araç ve 
çözüm bulunuyor. Son olarak 
analiz edilen veri uzun vadeli 
ve düşük bütçeli bir yöntem 
ile arşivleniyor ve yolculuk so-
na eriyor.

Etkili veri yönetimi
Veri depolamada öncü çö-

zümlere imza atan NetApp 
firmasının geliştirdiği Data 
Fabric çözümü, veri depola-
mayı basitleştirip ve özerk-
leştirerek hibrit ortamlar ara-
sında uyum imkânı sunuyor. 
Böylece verinin yönetimin-
de, aktarımında ve BT’lerin 

Plaket, Altın Plaket, Altın 
Madalya ve Gümüş Madalya 
şeklinde 4 ana kategoride sı-
nıflandırıldı. 1 milyar doların 
üzerinde ihracat yapan fir-
malar Platin Plaket, 500 ve 1 
milyar dolar arasında ihracat 
yapan firmalar Altın Plaket, 
100 ila 500 milyon dolar ara-
sında ihracat yapan firmalar 
Altın Madalya, 30 ile 100 
milyon dolar ihracat yapan 
firmalar ise Gümüş Madalya 
ile ödüllendirildi.

Ayrıca kalite ve teslimat 
güvenilirliği, teknoloji geliş-
tirmedeki işbirliği ve rekabet-
çilik gibi kriterler esas alına-
rak OSD  üyeleri tarafından 
yapılan değerlendirme ile 
Yan Sanayi Başarı Ödülleri 
de sahiplerine teslim edildi. 
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen 
Teknoloji Başarı Ödülleri 
kapsamında ise Türk Patent 
Enstitüsü verilerine göre 
2017 yılında patent tescilleri 
bulunan OSD üyesi firmalar 
ödül almaya hak kazandı.

altyapı şekillerinde daha çok 
tutarlılık elde edilebiliyor. 
Bu faydalar sayesinde klon-
lama, yedekleme veya verileri 
kurtarırken kullanılan aynı 
araçların yönetiminde gözle 
görülür kolaylaşma oluşuyor.

 NetApp Türkiye Genel 
Müdürü Behçet Yumrukçallı 
konuyla ilgili “Otomotiv sek-
törü, ülkemizde ve dünyada 
birçok dalda rekorlara imza 
atıyor. Her sektörde olduğu 
gibi burada da ürünlerin ve ya-
zılımların oluşturduğu büyük 
miktardaki verilerin kullanı-
labilir hale getirilmesinde Ne-
tApp olarak bir payımız olma-
sı gerektiğini düşünüyoruz ve 
bu doğrultuda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bu vizyonun 
bir meyvesi olan Data Fabric 
adlı ürünümüz, büyük verile-
rin depolanmasının yanı sıra 
onları ölçeklendirerek farklı 
ortamlarla da uyum sağlaması-
na fırsat tanıyor. Böylece gele-
ceğin para birimi sayılabilecek 
kadar değerli verileri bize ema-
net eden firmalara güvenleri-
nin karşılığını veriyoruz” dedi.                                                 

mutlu bir dönem geçirdiğini 
belirten Kudret Önen, “Üye-
lerimiz ve derneğimiz çalı-
şanları ile beraber sanayimizi 
en iyi şekilde temsil etmeye, 
sanayimizin rekabetçiliğinin 
arttırılması için destek olma-
ya çalıştım. Bu dönem içinde 
üyelerimiz her yıl beni baş-
kan seçerek derneğimiz için 
çok önemli olan yönetimde 
devamlılık ilkesini  destekle-
yerek başkanlığımın devamı 
için oy kullandılar.  Ama her 
dönemin bir sonu olmalı, 
Sanayimizin rekorlar kırdığı 
bu uç noktada, bu yıl, görevi 
devretmenin tam zamanı ol-
duğuna inanıyorum. Bu duy-
gular ile, tekrar aday olma-
maya karar verdiğim  OSD 
Yönetim Kurulu görevim sü-
resince, bana verdiğiniz des-
tek için içten teşekkürlerimi 
sunuyorum” diyerek sözleri-
ni tamamladı. 

Yenigün:  
“Önceliğimiz sektörü 

“geleceğe” hazırlamak”
Kudret Önen’e 2010 yı-

lından bugüne büyük bir öz-
veri ve başarı ile yürüttüğü 
başkanlık görevi nedeniyle 
teşekkürlerini sunduğunu ifa-
de eden Haydar Yenigün ise, 
“Sektörün çatı örgütü olan 
bu değerli ve prestijli derneğe 
başkanlık yapmak çok özel bir 

me ayak uyduruyor. 50 yıl-
dan uzun süredir sektörlerde 
araştırma gerçekleştiren öncü 
şirket Frost & Sullivan’a göre 
dijital teknolojilere gerçekleş-
tirilen yatırım 2020’ye kadar 
311 milyar TL’ye yükselecek.
5 adımda verinin yolculuğu

Yaşanan bu değişimin en 
önemli noktalarından biri ise 
bağlı cihazların oluşturduğu 
verilerin en etkili şekilde ele a-
lınması. Verimli analizler yap-
manın yolu verileri doğru yö-
netmekten geçiyor. NetApp, 
şirketlerin dijital akıllı üretim 
projelerine başladığında 5 a-
şamalı bir modeli göz önünde 
bulundurmalarını öneriyor. 
NetApp bu aşamaları şöyle 
sınıflandırıyor: Verileri top-
lama, nakletme, depolama, 
analiz etme ve arşivleme. İlk 
aşamada sensörlerin topladı-
ğı veriler kaydediliyor. Deva-

Kudret Önen Başkanlık Görevini 
Haydar Yenigün’e Devretti

Otomotiv Sektöründen Ar-Ge İçin 235 Milyar TL Yatırım

OSD Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan Kudret Önen 
(solda), yeni dönemde görevi Haydar Yenigün’e devretti.
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2020’ye kadar dijital teknolojilere gerçekleştirilen yatırımın 311 milyar 
TL’ye yükselmesi beklenirken birçok sektörün yaşadığı dijital dönüşüm 
otomotiv sektörünü de etkiliyor. Gün geçtikçe araçlar daha çok veri 
üretiyor ve sürücüye yardımcı olan yazılımlar geliştiriliyor.  

Birinci sayfadaki haberin devamı
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fi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Akay, “Kayseri Şeker 
Fabrikası olarak Türkiye’nin 
en doğru yönetilen şeker fab-
rikalarından bir tanesiyiz. Bu-
gün Panpet’in yaptığı bu yeni 
yatırımla birlikte ifade etmek 
istiyorum ki Kayseri Şeker 
Fabrikası uygun şartlar oldu-
ğu takdirde büyümeyi hedef-

modern araçlarla donatılma-
sının farkında olmanın bilin-
ci ile sektöründe Avrupa’nın 
öncü markalarının başında 
gelen Schmitz Cargobull’a 
yatırım yaparak devam etme 
kararı aldık” diye konuştu.

Schmitz Cargobull Mar-
mara Bölge Satış Müdürü Ka-
an Kayral ise, “125 yıllık geç-
mişi ile faaliyet gösterdiği bir 
çok ülkede pazar lideri olan 
Schmitz Cargobull markası-
nın ülkemize yatırım yapma-
sı, kalite ve fiyat gibi bir çok 
anlamda nihai kullanıcının 
lehine olmuştur. Maliyetle-
ri minimize eden SCS Mega 
Varios treylerlerimiz ile tanış-
tırdığımız müşterilerimizin, 

SON dönemde filo yatırımla-
rına ağırlık veren Kayseri Şe-
ker Fabrikası’nda düzenlenen 
teslimat töreninde şirket ku-
ruluşlarından Panpet Petrol 
Taşımacılık’a 15 adet Profi 
Liner teslimatı gerçekleştirdi. 

Kayseri Şeker Fabrikası’nda 
düzenlenen teslimat töreninde 
Kayseri Pancar Ekicileri Koo-
peratifi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hüseyin Akay, Kayseri 
Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Turhan Özer 
ve Panpet Petrol Taşımacılık 
Şirket Müdürü İnanç Kızıl-
yazı, Krone Türkiye CEO’su 
Rıza Akgün’ü ağırladılar. 

Panpet, teslim aldığı 15 
adet Krone Profi Liner ile 

SCHMITZ Cargobull, 
Türkiye’nin önde gelen fir-
malarından Fevzi Gandur’a 
5 adet SCS Mega Varios yarı 
römork teslimatı yaptı.

Schmitz Cargobull Ada-
pazarı Fabrikası’nda yapılan 
teslimat töreninde konuşan, 
Fevzi Gandur Uluslarara-
sı Karayolu Genel Müdürü 

birlikte filosundaki tenteli 
araç sayısını 32’ye çıkartırken, 
Panpet’in kurulduğundan be-
ri yaptığı 4. Treyler yatırımın-
da yine Krone’yi tercih etmesi 
dikkat çekti.  Filo yaşının 2 
olduğunu ve tüm yatırımı 
kendi öz kaynaklarıyla finan-
se ettiklerini aktaran Kayseri 
Pancar Ekicilieri Kooperati-

Alparslan Çağlayan, “Fevzi 
Gandur Lojistik olarak her 
türlü ticari mal ve eşyayı çalış-
tığımız hatta en hızlı ve eko-
nomik şartlarda, mükemme-
liyetçi bir yapıda alıcılarına 
ulaştırmak misyonlarımız a-
rasındadır. Bunu sağlamanın 
şartlarından birinin de ekip-
man parkurunun en yeni ve 

lemektedir” dedi. 
Krone Türkiye CEO’su Rı-

za Akgün, tören kapsamında 
yaptığı konuşmasında, “Kro-
ne, bugün 112 yaşını doldur-
muş dev bir treyler üreticisi. 
Gururla söylemek istiyorum 
ki; Krone’nin Almanya’daki 5 
büyük fabrikası dışındaki tek 
üretim tesisi İzmir/Tire’de-
ki fabrikamızdır. Tire’deki 
fabrikamızı Panpet’in değerli 
yöneticileri gelip görme fırsatı 
buldular. Daha önceki 3 alım-
larında olduğu gibi bu alımla-
rında da yine Krone’yi tercih 
ettikleri için ve Kayseri’nin 
şekerini bize emanet ettikleri 
için kendilerine teşekkür edi-
yorum” şeklinde konuştu.

bir sonraki alımlarında tekrar 
tekrar aynı ürünümüzü seçi-
yor olmaları, müşteri memnu-
niyetinin tam olarak sağlandı-
ğı gösteriyor ki bu bizim için 
mutluluk ve onur verici bir 
durum. Her türlü şasi yüksek-
liğinde çekici ile kullanabilme 
imkanı sağlayan; dizaynı, son 
model Alman teknolojisi ile 
donatılmış Somunlu-Civatalı 
ve sıcak galvaniz ile kaplanmış 
şasisi ile SCS Mega Varios, 
operasyonel maliyetleri mini-
mize etmesi ve yüksek 2. el de-
ğeri ile müşteri beklentilerini 
sağlamaktadır. Bu bağlamda, 
ülkemizin öncü firmaların-
dan biri olan Fevzi Gandur 
Lojistik’in, geçmişten gelen 
tecrübeleri sonucunda, yeni 
hatlarında da bizleri tercih 
etmeleri ayrıca bir mutluluk 
kaynağımızdır” dedi.

Kayseri Şeker Fabrikası Treyler 
Yatımında Krone’yi Tercih Etti

Fevzi Gandur Filosunu 
Schmitz Cargobull İle Büyüttü
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Filolar Ford İle 
Tasarruf Edecek 
ARKAS Lojistik, büyüme 
hedefleri doğrultusunda, 
Ford Trucks ile tekrar iş 
birliği gerçekleştirerek 60 
adet Ford Trucks 1848T 
ADR’li çekici satın aldı. 

Orhanlı’daki Arkas Lo-
jistik merkezinde düzen-
lenen teslimat törenine;  
Arkas Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve Lojistik Hizmetleri Grup 
Başkanı Diane Arcas, Arkas 
Lojistik Genel Müdür Onur 
Göçmen, Ford Trucks Ge-
nel Müdür Yardımcısı Ser-
han Turfan, Ford Trucks 
Türkiye Direktörü Burak 
Hoşgören katıldı. 

Hedeflerinde sürekli 
gelişim ve büyümenin her 
zaman olduğunun altını 
çizen Arkas Holding Yö-
netim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı ve Lojistik Hizmet-
leri Grup Başkanı Diane 
Arcas “2018 yılında dolar 
bazında yüzde 20 büyüme 
hedefimiz doğrultusunda 
yatırımlarımıza devam edi-
yoruz. 2017 yılında toplam 
23,5 milyon TL’lik çekici 
ve dorse yatırımı yapmıştık. 
Bu yıla baktığımızda henüz 
yılın başında olmamıza rağ-
men 25 milyon TL civarın-
da yatırım yapıyoruz. Yeni 
çekici ve dorse planlarımız 
dahilinde hizmetlerimizin 
gerektirdiği ölçüde filo yatı-
rımlarımız daha devam ede-
cek. Büyüme göstergeleri 
de pozitif olduğu için yeni 
yatırımlarımız olacak. Tüm 
bu stratejiler doğrultusun-
da filomuza katılacak olan 
bu yeni 60 çekici gücümüze 
güç katacak” dedi.

Ford Trucks Genel Mü-
dür Yardımcısı Serhan 
Turfan ise yurt içinde ve 
yurtdışında birçok önemli 
noktada lojistik, taşımacılık 
ve depolama hizmeti veren 
Arkas Lojistik’in sektör 
için önemli bir değer oldu-
ğunu vurgulayarak; “Arkas 
Lojistik’in tercih ettiği Ford 
Trucks 1848T çekicileri-

miz, taşımacılığın gerek-
tirdiği hız ve performansı 
maximum seviyede sunarak, 
yakıt tüketimi, servis bakım 
aralığı ve işletim maliyeti 
avantajlarıyla her koşulda 
Arkas Lojistik’in hizmetin-
de olacak, hayatını kolaylaş-
tıracak.  Biz de Ford Trucks 
olarak satış sonrası için; 
gerekli olduğu her şartta ve 
koşulda yardımcı olmak i-
çin hazır durumdayız” dedi.

Arkas Lojistik Genel Mü-
dürü Onur Göçmen yaptığı 
konuşmada, araçların dönü-
şüm süresinin giderek art-
tığına dikkat çekerek, “ Bu 
yatırıma karar verdiğimizde 
bu arabaların dönüşümü 48 
ile 50 aydı. Son gelen zam-
larla bu dönüşüm oranları-
mız 50 ile 52 aya çıktı. Bu 
yatırım ile hedefimiz ma-
liyetlerimizde yüzde 15’lik 
iyileşme sağlamak. Bu sade-
ce yakıtla değil. Yeni araba 
olduğu için bakım onarım 
maliyetlerinde de avantaj 
sağlıyorsunuz. 5 yılı geçen 
arabanın bir ayda atacağı se-
fer 20 ise bu arabalara 30 ile 
32 sefer attırabiliyorsunuz. 
500 aracımızın yarısı ADR 
uyumlu çekicilerle donatıl-
mış durumda”

Gümrüklü antrepo, gıda 
dağıtım alanında faaliyet 
gösteren, Bursa Gemlik 
bölgesinin köklü şirketle-
rinden Bağcı Antrepo, filo-
sunu 15 adet Ford Trucks 
1842T çekici ile genişletti. 

Düzenlenen araç teslimat 
töreninde Bağcı Antrepo’ya 
plaketi takdim edildi. Ger-
çekleştirilen teslimat töre-
nine Bağcı Antrepo Genel 
Müdürü Can Sinan Mer-
mut, Bağcı Antrepo Şirket 
yetkilileri Tansu Kutlu 
ve Erkem Çilingir, Ford 
Trucks Satış Bölge Müdürü 
Mete İnceer, Erdeğer Ford 
Trucks Genel Müdürü 
Tunç Ertaş ve Erdeğer Ford 
Trucks Satış Yetkilileri 
Korkut Karakaya ve Turgay 
Deniz katıldı.
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MERCEDES-BENZ Türk, 
Özbaylar Petrol’e 150 adet 
Mercedes-Benz Actros ve 
Arocs teslimatı gerçekleştirdi. 
Firmaya teslim edilen 150 adet 
Mercedes-Benz aracın 98 ade-
di inşaat kamyonu, 52 adedi ise 
çekicilerden oluşuyor.

Mercedes-Benz Türk, akar-
yakıt, inşaat, hafriyat ve gıda 
alanlarında hizmet veren İstan-
bul merkezli Özbaylar Petrol’e 
yaptığı 150 adetlik Arocs 4142 
K, Arocs 4145 K, Arocs 3342 
K ve Actros 1842 aracın sa-
tışı nedeni ile Sakıp Sabancı 
Müzesi’nde bulunan etkinlik 
merkezi The Seed’de teslimat 
töreni düzenledi. Özbaylar 
Petrol, Mercedes-Benz yıldız-
larına sahip 150 adet yeni ara-
cını inşaat alanında kullanacak.

Teslimat törenine 
Mercedes-Benz Türk Kamyon 

Satış ve Pazarlama Direktörü 
Bahadır Özbayır, Kamyon Fi-
lo Satış Grup Müdürü Haluk 
Burçin Akı ev sahipliği ya-
parken, Mercedes-Benz Türk 
Yetkili Bayii Gülsoy Otomo-
tiv Anadolu Şube Genel Mü-
dürü Serkan Açar, Satış Mü-
dürü Murat Yerli, Özbaylar 
Petrol’den Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Özbay ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Ünsal 
Arslan katıldılar. 

MB Türk Kamyon Satış ve 
Pazarlama Direktörü Baha-
dır Özbayır törende araçların 
üretimini gerçekleştiren Ak-
saray Kamyon Fabrikası’na ve 
araçların güçlü özelliklerine 
vurgu yaparak, “Mercedes-
Benz Türk olarak 2018 yılına 
hızlı bir giriş yaparak filo tesli-
matlarımıza kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. Türkiye’de 

üretilen her 3 kamyondan 
2’si Mercedes-Benz yıldızını 
taşıyor. Her geçen gün ürün 
yelpazemizi daha güçlü, daha 
ekonomik ve daha ergono-
mik araçlarla güncelliyoruz. 
İhracatını da yaptığımız bu 
araçlar Türkiye’de de yoğun 
ilgi görüyor. İnşaat sektöründe 
Mercedes-Benz markalı kam-
yonlar bunun en güzel gös-
tergesidir. Bugün sektörünün 
en güçlü şirketlerinden olan 
Özbaylar Petrol’e 2010 sene-
sinden beri toplamda 667 adet 
araç teslimatı gerçekleştirdik. 
Kendilerinin filosunda bu-
lunan yıldızlı araçlar ve uzun 
zamandır süre gelen iş birliği-
miz bizleri son derece gurur-
landırıyor. Özbaylar Petrol’le 
iş ortaklığımızın önümüzdeki 
dönemlerde artarak devam et-
mesini diliyoruz” dedi.

ÖNCEKI yıllarda Iveco, Kay-
seri Şeker Fabrikasının iştiraki 
olan Panpet Taşımacılık’a sa-
tışını gerçekleştirdiği 14 adet 
Stralis çekiciyi düzenlenen bü-
yük törenle teslim etti. 

14 adet Iveco Stralis 
AS440S48 TP Hi Way çekici-
nin teslim edildiği törene Kay-
seri Pancar Kooperatifi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Akay, Kayseri Şeker Fabrikası 
Yönetim Kurulu Başkanı Tur-
han Özer,  Panpet Yönetim 
Kurulu Başkanı Hulusi Yüksel, 
Panpet Genel Müdürü-İnanç 
Kızılyazı, Panpet çalışanları 
ile Iveco Araç Genel Müdürü 
Roberto Camatta, Genel Mü-
dür Yardımcıları Hakkı Işınak, 
Tansu Giz,  Bölge Satış Mü-
dürü Tamer Ersen, Iveco Kay-
seri Yetkili Satıcısı Gülsoylar 
Yönetim Kurulu Üyesi Önder 
Candan Gülsoy katıldı. Kayseri 
Şeker fabrikasında düzenlenen 
ve çalışanların da katıldığı tesli-
mat töreninde konuşan Kayse-
ri Pancar Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 
Panpet’in kendi imkanlarıyla 
filosunu yenilediğini açıkladı. 

Akay şunları söyledi: “Pan-
pet Petrol Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Kayseri Şeker Fabrikası 
A.Ş.’nin bağlı ortaklığı ola-
rak Kayseri’de kurulmuştur. 
Şirket’in ana faaliyet konusu, 
yurtiçi ve yurtdışı karayolu 
nakliye hizmeti, akaryakıt 
ürünlerinin perakende ve top-
tan satışı, şeker pancardan 
üretilmiş kristal şekerin top-
tan yurtiçi satışı, hayvan yemi 

Özbayır, ağır vasıta kamyon 
pazarının son 2 yılda yüzde 
40-45 dolayında daraldığını 
belirterek bu yılın ilk 3 ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre 
pazarın yüzde 20-25 dolayla-
rında büyüdüğünü söyledi. 

Mercedes-Benz Türk Yet-
kili Bayii Gülsoy Otomotiv 
Anadolu Şube Genel Müdürü 
Serkan Açar ise törende yaptı-
ğı konuşmada; “Gülsoy Oto-
motiv Anadolu Şube olarak, 
bugün teslimatını gerçekleştir-
diğimiz 150 adet aracın satışı-
nın gerçekleşmesinde katkımız 
olduğu için son derece mutlu-
yuz. Mercedes-Benz Actros ve 
Arocs araçlarımız müşterisi-
ne sadece kalite, düşük yakıt 
ekonomisi değil aynı zamanda 
yüksek ikinci el satış değeri 
de sunuyor. Mercedes-Benz 
marka kamyonların pazarda 

olarak tüketilen melaslı pelet 
kuru küspe üretimi, hafriyat 
yükleme, taşıma ve boşaltma 
işleridir. Sürekli olarak taşı-
macılık filosunu yenileyen 
Kayseri Şeker,  Panpet çekici 
filosunu her sene daha da genç 
hale getirmektedir. Geçtiğimiz 
yıllarda da tercihlerini Iveco 
Stralis’den yana kullanan Pan-
pet bu sene de filosuna 14 adet 
Iveco Stralis dahil etmiştir.”

Akay: “Özelleştirilen şeker 
fabrikaları üretime devam 

etmeli”
Son dönemde ülke günde-

mine damgasını vuran şeker 
fabrikalarının özelleştirilme-
siyle ilgili de açıklama yapan 
Hüseyin Akay, özelleştirmele-
rin ardından fabrikalarda üre-
timin sağlıklı şekilde devam et-
mesi gerektiğini vurgulayarak 
kendilerinin de uygun fiyatlar 
olduğu taktirde bölgedeki şe-
ker fabrikalarına talip olacakla-
rını açıkladı. 

Yüzde 56 ile Kayseri Şeker 
Fabrikası’nın en büyük ortağı-
nın Kayseri Pancar Kooperatifi 
olduğunun altını çizen Akay, 

fark yarattığı şüphesiz. Yeni 
araçlarının Özbaylar Petrol’e 
hayırlı uğurlu olmasını diliyo-
ruz” dedi. 

Özbaylar Petrol Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Öz-
bay,  “İlk olarak gösterdik-
leri ilgi için Mercedes-Benz 
Türk’e, bu satışın gerçekleşme-
sindeki katkılarından dolayı 
Mercedes-Benz Türk Yetkili 
Bayii Gülsoy Anadolu Şube’ye 
ve Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler’e sağlamış oldukları 
destek ve kredi imkânları için 
teşekkür etmek istiyorum. Öz-
baylar Petrol olarak, filomuzu 

pancar üreticilerinin bu işi en 
iyi yapacağına inandığını söy-
leyerek dünyada artan şeker 
ihtiyacına karşı sağlıklı şeker 
üretimin öneminin daha arta-
cağını sözlerine ekledi. 
Camatta: “2018’in en önemli 

teslimatı Panpet’e”
Törende daha sonra söz alan 

Iveco Araç Genel Müdürü Ro-
berto Camatta, Panpet’in Ive-
co ile olan daha önceki olumlu 
deneyimlerinden yola çıkarak 
tercihlerini tekrar Iveco’dan 
yana kullanmalarından çok 
memnun olduğunu söyledi. 

Tören sonrasında Roberto Ca-
matta Iveco Kayseri Yetkili Sa-
tıcısı Gülsoylar Otomotiv Yö-
netim Kurulu Başkanı Candan 
Gülsoy ile Panpet yetkililerine 
bir plaket takdim etti.

Camatta şunları söyledi, 
“Bugün iki çevreci markanın 
buluşmasını yaşıyoruz, Kayseri 
şeker tesisi gördüğümüz üzere 
şekeri en doğal hali ile üretiyor 
biz Iveco olarak çevreye önem 
veren bir markayız, sürekli da-
ha düşük emisyon seviyesine 
sahip, LNGli, hibrit, elektrikli 

genişletirken tercihimizi yine 
Mercedes-Benz yıldızından 
yana kullanarak 150 adet Act-
ros ve Arocs araç satın aldık. 
Mercedes-Benz marka araçlar; 
yakıt ekonomisinde avantaj-
lı olmaları, düşük emisyon 
değerlerine sahip olmaları, 
standart olarak sunduğu gü-
venlik donanımlarıyla fark 
yaratmaları ve güçlü olmaları 
sebebiyle her zamanki gibi ter-
cih sebebimiz oldu. Mercedes-
Benz Türk’le uzun yıllardır 
süregelen bu güzel işbirliğinin 
devamını temenni ediyoruz” 
şeklinde konuştu. 

ürünler geliştiriyoruz. Bugün 
çekici segmentinde yılın ilk 
önemli teslimatını Türkiye’nin 
merkezinde yer alan Kay-
seri Şeker Fabrikasına bağlı 
Panpet’e gerçekleştirmekten 
ayrıca mutluluk duyuyorum. 
Biz Iveco Stralis’lerde Top-
lam Sahip Olma Maliyetinin 
düşüklüğü konusunda iddia-
lıyız. Sıra dışı bir çözüm olan 
Hi-SCR’nin kullanılmasıyla 
artık EGR’ye ihtiyaç duyul-
muyor ve bu sayede sahiplik 
maliyetinde belirgin bir düşüş 
sağlanıyor. Optimize edilmiş 

aerodinamik, aktarma aksamı 
ve Hi-SCR’nin bir araya geli-
şiyle Euro 6’lı Stalis’ler Euro 
5’li öncüllerine göre yüzde 4.5 
daha az yakıt tüketiyor.” 

Törende konuşan Panpet 
Genel Müdürü-İnanç Kızılya-
zı ise filo yaşının 2 olduğunu 
vurgulayarak, profesyonel bir 
yönetimle firmalarının önemli 
başarı gösterdiğini vurguladı. 
Bu başarının tüm Kayseri Şe-
ker ailesine ait olduğunu belir-
ten Kızılyazı, daha da büyümek 
istediklerini söyledi. 

Özbaylar Petrol Filosuna 150 Adet 
Mercedes Benz Kamyon ve Çekici
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O.A.R Taşımacılık 
Gazeteleri Türkiye’ye 
Scania İle Taşıyacak

Kayseri Şeker Fabrikası Filo 
Yatırımında Iveco Stralis’i Seçiyor

SCANIA, gazete dağıtımı-
nın önde gelen firmaların-
dan O.A.R Taşımacılık’a 6 
adet G450 çekici teslim etti.

O.A.R Taşımacılık’a ye-
ni araçları, satışı gerçekleş-
tiren Scania Yetkili Satıcısı 
Erçal Fındık Otomotiv ta-
rafından Turkuaz Medya 
Samandıra tesislerinde tes-
lim edildi. Teslimat töreni-
ne, Erçal Group Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
İbrahim Erçal, Erçal Gro-
up Scania Satış Müdürü 
Muhammet Demir, Doğuş 
Otomotiv Scania Satış Böl-
ge Yöneticisi Ziya Yücel 
Çolak ile O.A.R Taşımacı-
lık adına Osman Karataş, 
Aydın Karataş ve Recep Ka-
rataş katıldı. 

Yeni araçlarını teslim 
alırken O.A.R Taşıma-
cılık adına açıklamada 
bulunan Osman Karataş 
“Türkiye’nin en büyük ga-
zete dağıtım firmalarından 
Turkuvaz Medya Grubu 
ve müşterilerinin yayın-
larının Türkiye geneline 

dağıtımını yapmaktayız. 
Şirketimiz tarafından, da-
ğıtımı yapılan ulusal ve ye-
rel gazetelerin tiraj, satış, 
promosyon ve pazarlama 
faaliyetlerinin planlaması, 
gerekli raporların hazırla-
narak ilgili birimlere bilgi 
akışının sağlanması gö-
revleri yürütülmektedir. 
Amacımız, Türkiye Geneli 
optimum dağıtımı sağlaya-
rak minimum iade ile mak-
simum satışı yakalamaktır. 
Bu amacımıza da güvenli ve 
hızlı bir şeklide dağıtımlar-
la ulaşabiliriz. Scania mar-
kasının bizi bu amacımıza 
kısa sürede ulaştıracağına 
inanıyoruz” dedi. 

Taşımacılık sektörüne 
1994 yılında giren ve 2007 
yılında OAR Kurumsal is-
mi ile faaliyetlerine devam 
eden firma, C2 belgesine 
kayıtlı, AB normlarına 
sahip 45 adet araç ile yur-
tiçinin dışında başta Azer-
baycan ve Gürcistan olmak 
üzere Avrupa’ya da taşıma-
cılık gerçekleştirmekte. 



LOJİSTİK

lan, AKAMİB Başkanı Bülent Ay-
men, Dünya Gazetesi Yazarı Hakan 
Güldağ, ile Sabah Gazetesi Yazarı Şe-
ref Oğuz yer aldı. 

Panelin açılışında konuşan A-

AKDENIZ Ağaç Mamulleri ve Or-
man Ürünleri İhracatçıları Birliği 
(AKAMİB) tarafından İhracat ve 
Mersin Paneli düzenlendi. Hürriyet 
Gazetesi Yazarı Vahap Munyar’ın 
moderatörlüğündeki panelin konuş-
macıları arasında Mersin Ticaret ve 
Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Şerafettin Aşut, AKİB 
Koordinatör Başkanı Mahmut Ars-

KAMİB Başkanı Bülent Aymen, 
AKAMİB’den yapılan ihracatın 
1995 yılında 15 milyon dolar oldu-
ğunu hatırlatarak, “Oysa geçen yıl 
bu rakam 730 milyon dolara ulaştı. 
Bugün Türkiye’de sektörümüzde en 
fazla ihracatı gerçekleştiren birlik 
konumundayız” dedi. İhracatlarının 
her yıl minimum yüzde 10-15 arttığı-
na değinen Aymen, başarılarını günü 
kurtaran çözümler üretmek yerine 
uzun vadeli planlar ortaya koyabil-
melerine bağladı. Ar-Ge, inovasyon 
ve markalaşmaya ağırlık verdiklerini 
vurgulayan Aymen, ur-ge çalışmaları-
na yoğunlaştıklarını söyledi. 

Aşut: “Geleneksel üretimden 
kurtulmak istiyoruz”

Paneldeki konuşmasında ihracat 
ve lojistik kavramları üzerinde duran 
MTSO Başkanı Şerafettin Aşut, yatı-
rım alanlarındaki sıkıntılar ve endüst-
ri 4.0 kavramları üzerinde de durdu. 
Kentin en ciddi sorunları arasında 
yatırım arazisi bulunamamasını gös-
teren Aşut, “Düşünün ki kentinize 
yatırım için Boeing geliyor ve siz yer 
gösteremiyorsunuz” dedi. İhracat ar-
tışı için yatırım ve üretimin öncelik 
olduğunu kaydeden Aşut, ardından 
lojistiğin önemine dikkat çekti. Mev-
cut durumdaki lojistik sisteminin 
maliyet avantajı sağlamadığını vur-
gulayan Aşut, “Örneğin deniz avan-
tajımızı kullanabildiğimizi düşün-
müyorum. Oysa dünyanın gelişmiş 
ülkelerinde sanayi, denize yakın yer-
lerde kuruluyor. Yaratılmak istenen 
yeni endüstri bölgeleri denize yakın 
olmak zorunda” diye konuştu. 

Üretimdeki değişim gerekliliği-
ne de değinen Aşut, Mersin’in gele-
neksel yöntemlerle üretim yapan bir 
bölge olduğunu kaydedip, buradan 
çıkmak istediklerini vurguladı. Bu 
isteğin yakın zamanda yerine gele-
ceğine inandığını dile getiren Aşut, 
“Gerek Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımız gerekse Kalkınma Ba-
kanlığımız Mersin’e bu doğrultuda 
yapacakları yatırım müjdelerini açık-
ladı” dedi. 

“Gümrükler de Lojistik 
Çatısı Altında Ele Alınmalı”
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BOGOTA
YENİ DESTİNASYON

Dünyada en çok ülkeye uçan hava kargo markası
5 Mart’tan İtİbaren Bogota, Kolombİya’ya uçuyor.

Dünyada demiryolu uzun-
luğuna göre ülkeler listesinin 
başında Amerika birleşik Dev-
letleri geliyor.

Geniş toprakların demir-
yolllarıyla bağlandığı ülkede; 
yük, yolcu ve metro hatlarının 
toplam uzunluğu 265 bin kilo-
metreden daha fazla.

İ
BUNLARI 
BILIYOR MUYDUNUZ?


