
yıl öncesine gittiğimiz zaman 
gazete ve dergiler yine önem-
li bir satın almayı flaş haber 
olarak veriyorlardı. Bu seferki 
haberin konusu özel sermaye 
fonu Actera Group ve Esas 
Holding’in, U.N RO-RO’yu 
satın almak için şirketin o 
günkü sahibi KKR ile anlaş-
masıyla ilgiliydi. 

Peki; Uluslararası Nakli-

DANİMARKALI denizci-
lik grubu DFDS, Avrupa Bir-
liği ile Türkiye arasında hızla 
büyüyen uluslararası ticaret 
pazarında faaliyet gösteren 
Türkiye’nin en büyük Ro-Ro 
şirketi U.N. RO-RO’yu 950 
milyon Avro’ya satın almak 
için hisse satın alma sözleş-
mesi imzaladı. 

Günümüzden yaklaşık 3,5 
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yeciler Derneği’nin efsanevi 
başkanı Saffet Ulusoy öncü-
lüğünde kurulan UN RO-
RO’nun Akdeniz’in en büyük 
filolarından biri hale gelmesini 
sağlayan süreç nasıl başlamıştı. 

Tıkanan ticaret yollarını 
açmak isteyen taşımacılar 
treylerlerini gidecekleri yerle-
re ulaştırmak için çeşitli RO-
RO arayışlarına girmişlerdi. 
Ancak SSCB’nin yıkılması ve 
Doğu Avrupa’da sonraki 10 
yıla damgasını vuracak devlet 
bölünmeleri ve çatışma orta-
mı, Orta Doğu’da ise Körfez 
Savaşı Irak’a uygulanmaya 
başlanan ambargo bu iki böl-
ge arasında kalan Türkiye 
için de köklü değişiklikleri 
getirmeye başlamıştı bile.

OYAK, Türkiye’nin en ö-
nemli ihtiyaçlarından biri o-
lan, uluslararası standartlarda 
hizmet verebilecek ‘otomotiv 
odaklı Ro-Ro limanı’nın in-
şası için harekete geçti. NYK 
Line ve OYAK Denizcilik ve 
Liman İşletmeleri AŞ, toplam 
110 milyon dolarlık bir yatırı-
ma hazırlanıyor. 
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2018 yılı Yatırım Prog-
ramı’nda 28 milyar TL’lik büt-
çe ile ulaştırma projeleri ilk sı-
rada yer aldı. Programda, orta 
vadeli hedefler paralelinde de-
miryolu altyapı projelerine ay-
rılan 10,7 milyar TL’lik yüksek 
ödenek dikkat çekti. İkinci sı-
rada bulunan karayolları yatı-
rımlarına 9,8 milyar TL bütçe 
ayrıldı. Kent içi ulaşımına yö-
nelik yatırım tutarı 3,1 milyar 
TL seviyesinde belirlenirken, 
havayolu ulaşımı projelerine 1 
milyar TL’lik ödenek ayrıldı. 

Ulaşımda 
2018 Atağı

UND’DE İcra Kurulu 
Başkanlığı görevine Re-
cai Şen getirildi. Uzun 
yıllar Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nda çeşitli gö-
revlerde bulunan Şen, 25 
Nisan’da göreve başladı. 

Recai Şen, yeni görevi 
ile ilgili yaptığı açıkla-
mada, kamuda çalıştığı 
dönemde sektörle ilgili 
birçok proje ve çalışma 
yürüttüğünü ve bu düşün-
ce ile yeni göreve başla-
yacak olmasından dolayı 
büyük gurur ve heyecan 
duyduğunu söyledi. 

OYAK İle NYK 
Line Arasında 
110 Milyon 
Dolarlık 
İşbirliği

Devamı 3. sayfada

Devamı 19. sayfada

ULAŞTIRMA, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, yabancı pla-
kalı araçların şu ana kadar 
Türkiye’nin otoyol ve köp-
rülerini ücret ödemeden 

Devamı 14. sayfada

Devamı 6. sayfada

Devamı 8. sayfada

Yeni Sprinter Sınıfının 
İlkleriyle Yollara Çıktı
BÜYÜK van segmentinde 
Mercedes Benz’in amiral 
gemisi Sprinter, tamamen 
yenilenerek yolla çıkarken 
ilk test sürüşü için Hollanda 
yollarında gerçekleştirildi. 

İnternet bağlantısı ve 
gelişmiş filo yönetim hiz-
metleriyle gelecek dönemin 

UND’nin Yeni 
İcra Kurulu 
Başkanı Recai 
Şen Oldu

Türk U.N. RO-RO’nun Yeni 
Patronu Danimarkalı DFDS

taşımacılığıyla ilgili ipuç-
larını veren Yeni Sprinter, 
yeni motor ve şanzıman se-
çeneklerinin yanı sıra kabin 
tasarımı, gövde uzunluğu, 
tonaj ve yük bölmesi yük-
sekliği gibi alanlarda da pek 
çok yeniliği barındırıyor.
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Taşımacı firmalar ile itha-
latçılar arasında son aylarda 
devam eden “yük teslimat 
formu” tartışmasında dü-
zenlemeye gidildi. Ulaştırma 
Bakanlığı tarafından yayım-
lanan genelgeyle birlikte 
taşımacıların yük teslimat 
formları için talep edebile-
cekleri azami tutar 150 TL 
olarak belirlendi.

Yabancı Plakalı Araçlar 
Ücretsiz Geçiş Yapamayacak

Devamı 20. sayfada

kullandığını ve bunun ülke 
ekonomisi açısından cid-
di zarara neden olduğunu, 
artık bu duruma müdahele 
edeceklerini söyledi.
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TÜRKİYE’NİN çeşitli kentlerin-
den yükledikleri ihraç ürünlerini 
Avrupa ülkelerine götüren TIR 
şoförleri Edirne’den Bulgaristan’a 
açılan Kapıkule’de saatlerce hatta 
bazen günlerce bekliyor. Bu süreçte 
çevresel koşullardan dolayı yemek 
yemek, uyumak hatta tuvalete git-
mek gibi insani ihtiyaçlarını bile 
karşılamakta zorluk çeken şoför-
lerin durumu geçtiğimiz günler-
de UTİKAD Karayolu Çalışma 
Grubu’nda görüşüldü.

Kapıkule’de İnsani Koşullar Yaratılmalı koşulları zorlayan bir sistem dahi-
linde çalışmak zorunda oluşudur” 
diye konuştu.

“Park alanından mazot alanına 
gelene kadar olan bekleme

süreleri çok uzun”
Tırman, yaşanan süreci şu şekil-

de özetledi: “Yapılan çalışmalar ve 
TIR şoförlerinden alınan geri bil-
dirimler sonucunda Kapıkule’de 
yaşanan sorunların Bulgar tara-
fından ziyade Türk tarafındaki 
fiziki faktörlerin yetersizliğinden 
kaynaklandığı belirtiliyor. Türk 
tarafından yer alan park alanından 
mazot alanına gelene kadar olan 
bekleme süreleri çok uzun, Bulgar 
tarafında ise zaman zaman siste-
min kapanması yığılmalara sebep 
oluyor. Kapıkule otoban sırası 15-
35 km arası sürüyor, Kapıkule’ye 
gelindiğinde park sahası, polis ve 
tescil işlemlerinin bekleme süresi 
ise 12 saati buluyor. Türk tarafın-
da sadece 3 polis ve 3 tescil nokta-
sı bulunuyor. Bunun sonucunda 
doğal olarak Cumartesi çıkan araç 
ancak salı günü Kapıkule’den ge-
çebiliyor. TIR şoförleri bu sürecin 
tamamını araçlarının içinde geçir-
mek zorunda kalıyor. Araçlarını 
bırakıp uyuyamıyorlar. Çevrede 
tuvalet ve yemek gibi insani ihti-
yaçlarını karşılayabilecekleri bir 
tesis ise mevcut değil. TIR şoför-
lerinin çilesi bu kadarla da kalmı-
yor. Türk tarafında polis ve tescil 
noktasından geçen araçlar, bu kez 
de 6’lı mazot sırasına giriyor. Orta-
lama 7 saati bulan mazot alımının 
ardından araçlar tek sıra halinde 
tampon bölgeden geçerek Bul-
garistan gümrük alanına giriyor. 
Bulgar tarafında bulunan 6 adet 
polis kontrol noktasında ise sık sık 
sistem arızası ya da güncellemeler 
nedeniyle kuyruklar oluşuyor.”

Bu önlemler alınmadığı takdirde 
önümüzdeki yıllarda kuyrukların 
artarak devam edeceğini belirten 
Tırman, “Uzun kuyruklar, zorlu 
koşullar TIR şoförlüğünü yapıla-
mayacak meslekler arasına itiyor. 
Önümüzdeki yıllarda ihraç malla-
rımızı karayolu ile yurt dışına gön-
dermek için şoför bulmakta zorla-
nacağız. Bu nedenle bu konu sadece 
lojistik sektörü STK’larının değil, 
diğer mesleki örgütlerin de günde-
minde yerini almalıdır. Sınır kapıla-
rında insani koşullar yaratılmalıdır” 
diye konuştu.

Uzun yıllardır çözülemeyen bu 
sorunla ilgili olarak görüşlerinin 
dile getiren UTİKAD Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Karayolu Çalış-
ma Grubu Başkanı Ekin Tırman; 
“Kapıkule’de Türkiye tarafında fi-
ziki, Bulgar tarafında ise sistemsel 
sıkıntılar yaşanıyor. Her ikisinin 
sonucunda sektörü olumsuz etki-
leyen sonuçlar ortaya çıkıyor. An-
cak bu konunun asıl can alıcı kısmı 
uluslararası taşımacılık yapan yak-
laşık 50 bin şoförümüzün insani 
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UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Karayolu Çalışma Grubu Başkanı 

Ekin Tırman.
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Yabancı Plakalı Araçlar Ücretsiz Geçiş Yapamayacak
ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanı Ahmet Arslan, ya-
bancı plakalı araçların şu ana kadar 
Türkiye’nin otoyol ve köprülerini 
ücret ödemeden kullandığını ve bu-
nun ülke ekonomisi açısından ciddi 
zarara neden olduğunu ifade etti.

Yabancı plakalı araçlara uygu-
lanacak geçiş ücretlerine yönelik 
çalışmaların uzun süredir devam 
ettiğini bildiren Arslan, “Ücretli 
karayollarında yabancı plakalı a-
raçlara ait geçiş ücretleri v idari pa-
ra cezalarının tahsiline ilişkin yö-
netmelik bugün Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Buna göre, yabancı plakalı araçlar 
sürücüsünün Türk vatandaşı olup 
olmadığına bakılmaksızın ücret-
li karayolundan geçiş yapmaları 
halinde, belirlenen tarifeye göre 
ücret ödeyecek. Ücret ve cezaları-
nı ödemeyen araçların, ülkeyi terk 
etmelerine müsaade edilmeyecek” 
diye konuştu.

Arslan, yabancı plakalı araç sü-
rücüsünün, geçiş ücreti toplama 
sistemlerinden herhangi birinin 
abonesi olması ve kullanılabilir va-
ziyette yeterli bakiyeye sahip etiket 
bulundurması gerektiğini belirte-
rek, araç kullanıcısının, etiketin 
sağlam ve çalışır olmasından, araç 
plakalarının temiz ve okunaklı du-
rumda bulunmasından sorumlu 
tutulacağını dile getirdi.

Kaçak geçiş yaptığı tespit edilen 
yabancı plakalı araçlara Karayolları 
Genel Müdürlüğü tarafından, gi-
riş-çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş 
ücretine ilave olarak, bu geçiş üc-
retinin 10 katı tutarında idari para 
cezası verileceğini ifade eden Ars-
lan, ödemesiz geçiş tarihini izleyen 
15 gün içinde söz konusu ücreti 
ödeyenlere para cezası uygulanma-
yacağını bildirdi.

Çıkış izni verilmeyecek
Arslan, yabancı plakalı araçlara 

uygulanacak idari para cezalarıy-
la geçiş ücretlerinin, tebligat şartı 
aranmaksızın sürücüsü bilgilen-
dirilerek tahsil edileceğini belirte-
rek, şunları kaydetti: “Söz konusu 
araçların, ücret ve cezalarına ilişkin 
tahsilat öncelikle ülke içindeki yol 
kenarı denetim istasyonlarında 
gerçekleştirilecek. Ödeme ve ceza 
tahsilatı gerçekleştirilemeyen ve 
ülkeyi terk etmek üzere sınır kapı-
larına gelen araçların, geçiş ücreti 
ve buna bağlı idari para cezalarının 
bulunup bulunmadığı, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığınca kontrol 
edilecek. Borç görünmesi halinde 
tahsilat gerçekleşmeden araçların 
ülkeyi terkine asla izin verilmeye-
cek. Ücret toplama sistemine dahil 
olmayan veya ücret toplama siste-
minde yeterli bakiye olmadığı için 
ihlalli geçiş yapan yabancı plakalı 
araçların geçiş ücreti, idari para ce-
zası uygulanmış ise ceza tutarı, araç 
plakası, ihlalin yapıldığı il veya ilçe, 
araç sahibine ilişkin tutanak bilgile-
riyle birlikte ihlalin yapıldığı tarihi 

takip eden 15’inci günün sonunda, 
Gelir İdaresi Başkanlığına elektro-
nik ortamda aktarılacak.”

Bakan Arslan, söz konusu geçiş 
ücretleri ve idari para cezalarının 
tahsilinin gümrük kapıları, mali-

ye vezneleri, PTT şubeleri, ağırlık 
kontrol merkezleri ve elektronik 
sistemler üzerinden online yapıl-
ması için gerekli altyapı çalışma-
larına en kısa sürede başlanacağı-
nı belirtti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, “Yabancı plakalı araç sürücüleri, Türk vatandaşı 
olup olmadığına bakılmaksızın ücretli karayolundan 
geçiş yapmaları halinde belirlenen tarifeye göre ücret 
ödeyecek” dedi. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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düzenlenen konşimentolar 
ile ilgili olarak gümrük kıy-
metinin belirlenmesinde ara 
konşimento ve buna ilişkin 
faturada belirtilen tutarın 
dikkate alınarak işlem ya-
pılmasının yanı sıra navlun 
bedelinin, eşyanın ağırlık, 
miktar ve benzeri ölçü bi-
rimleri ile orantılı bir şekilde 
beyanname kalemlerine da-
ğıtımının da uygun bulun-
duğu belirtildi.

Türk lojistik sektörünün 
önündeki önemli engeller-
den biri daha Uluslarara-
sı Taşımacılık ve Lojistik 
Hizmet Üretenleri Derneği 
UTİKAD’ın büyük destek 
verdiği uzun süreli girişim 
ve çabalar sonucunda orta-
dan kalktı. UTİKAD’ın son 
birkaç yıldır takipçisi olduğu 
havayolunda gümrük kıyme-
tinin tespitinde ana konşi-
mentoda belirtilen TACT fi-
yatlarının dikkate alınması ve 
gümrük vergilerinin bu fiyat-

lar üzerinden hesaplanması 
sorunu, T.C. Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Gümrükler 
Genel Müdürlüğü tarafından 
“Konşimento Beyanı (Hava-
yolu)” konulu genelge çözü-
me kavuştu. Yeni genelge ile 
havayoluyla ithalatın artma-
sının da önü açıldı.

UTİKAD konuya ilişkin 
çalışmalarına birkaç yıl önce 
başladığını belirten UTİ-
KAD Genel Müdürü Cavit 
Uğur; “Konu öncelikle IATA 
Kargo Başkanı Glyn Hughes 
ile görüşüldü, ana konşimen-
tolar üzerine yazılan TACT 
fiyatlarının Türkiye’de itha-
latlarda yüksek vergi öden-
mesine sebep olduğu ve bu 
durumun Türkiye’de hava 
kargo taşımacılığının geliş-
mesinin önünde engel teşkil 
ettiği aktarıldı. Glyn Hug-
hes konuyu IATA nezdinde 
çözmek üzere gündeme geti-
receğini aktardı ve IATA ile 

ULUSLARARASI Taşıma-
cılık ve Lojistik Hizmet Üre-
tenleri Derneği UTİKAD’ın 
birkaç yıldır yakından ilgilen-
diği havayoluyla ithalat yapan 
firmaların gerekenden fazla 
vergi ödemelerinin yarattığı 
yüksek maliyetlerin düşü-
rülmesine yönelik çalışma ve 
girişimleri sonuç verdi. T.C. 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Gümrükler Genel Müdürlü-
ğü tarafından “Konşimento 
Beyanı (Havayolu)” konulu 
genelge yayınlandı.

Yayınlanan genelge ile 
havayolu taşımacılığında 

konunun takibi sürdürüldü. 
Bu süreçte sorun IATA’nın 
Avrupa Bölgesi’nden Sorum-
lu Kargo Müdürü Stephane 
Noll’a da aktarıldı ve ana 
konşimentoda esas alınan 
TACT fiyatlarının aslında 
sadece bir referans fiyat ol-
duğu, bu rakamların gümrük 
kıymet tespitinde esas alın-
maması gerektiğinin IATA 
tarafından Türk gümrük o-
toritelerine bilgilendirilmesi-
nin yararlı olacağı belirtildi” 
diye konuştu.

IATA nezdinde yürütülen 
çalışmaların yanı sıra bu ko-
nunun IATA Türkiye ofisi 
yöneticileri, THY Kargo 
yöneticileri, ACC Türkiye 
(Airports Cargo Commit-
tee) Başkanlığı, İstanbul 
Gümrük Müşavirleri Der-
neği ile de paylaşıldığını dile 
getiren Cavit Uğur; süreci 
şu şekilde özetledi: “İthalat-
çıların karşı karşıya kaldığı 
ve olması gerekenden daha 
yüksek vergi ödemesine se-
bep olan bu konu yurt için-
de katılım sağladığımız 11. 
Kalkınma Planı Hazırlıkları 
Gümrük İşlemlerinin İyi-
leştirilmesi Çalışma Grubu 
Toplantısı’nda, Ticaretin 
Kolaylaştırılması Kurulu 
çalışmalarında, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı TOBB Ulaştırma 
ve Lojistik Meclisi Koordi-
nasyon Toplantısı’nda UTİ-
KAD tarafından yapılan 
sunumlarda sektör sorun-
larından birisi olarak akta-
rılmıştır. UTİKAD uygula-
manın Avrupa’daki sürecini 
de araştırarak, üyesi olduğu 
CLECAT’tan (Avrupa Ta-
şıma İşleri Organizatörlü-
ğü, Taşımacılık, Lojistik ve 
Gümrükleme Hizmetleri 
Derneği) Avrupa Birliği ül-
kelerindeki uygulamanın 
gerçekte ödenen navlun tu-
tarının tamamı yerine sadece 
belirli bir yüzdesinin güm-
rük kıymeti tespitine dahil 
edildiği bilgisini almıştır.”
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Süreç tamamlandığında, karayolu taşı-
macılarının kurduğu U.N RO-RO’nun dör-
düncü sahipleri bu kez 950 milyon avro 
ödeyen denizciler olacak. Üçüncü kez 
satılan şirketin ilk satışı, önsözünde; 
‘Peri masalı gibi başlayan bir olay, peri 
masalı gibi bitiyor.’ yazan ‘Unutulmasın 
Diye/U.N RO-RO Nasıl Satıldı’ isimli kita-
ba kaynak oluşturmuştu. Satışa ilişkin 
olarak kitap ve dergilerde kayıt dışı 
tanıklıklarıma hiç yer vermedim. Ama 
yeri gelmişken bir anekdot paylaşmak 
istiyorum: 

31 Ağustos 2007 Cuma günü Saffet 
Ulusoy’u ziyarete gitmek üzere ofisimin 
kapısından çıkarken o dönem birlikte ça-
lıştığım arkadaşlar bana, satışın gerçek-
leştiğine ilişkin bültenin geldiğini haber 
verdi. Saffet Ulusoy’un İkitelli’de bulu-
nan holding merkezindeki odasına gir-
dim ve ‘Hayırlı olsun U.N RO-RO satılmış’ 
dedim. Yaklaşık olarak; ‘Cüneyt ve Erol 
Londra’da satışı görüşüyor, 850 falan 
dediler ama ben 900’den aşağıya olmaz 
dedim,’ şeklinde konuştu. Satış, 910 mil-
yon avro gibi beklentilerin üzerindeki bir 
rakamla gerçekleşti. Rakamı söyledim 
ve ‘Neden sattınız’ diye sordum, özetle; 
‘bu çorbaya pislik düştü, artık içilmez’ 
yanıtını verdi.

Çok zaman geçmeden içeriye Mehmet 
Emin Değer girdi ve satışı orada duydu. 
Ardından yemek için bitişik odaya geç-
tik. Başka bir nedenle Aysberg’i arayan 
Mehmet Yüksekgönül de haberi duymuş. 
Hızla yayılmaya başlayan haberi alan 
Zahit Sağlık ile Tevfik Kutan da Saffet 
beyin yanına geldiler. 

Yemekler yenildi, sohbetler edildi. 
Konuşulan tek konu, U.N RO-RO’nun satı-
şıydı. Saffet Ulusoy, o gün orada satışa 
karşı çıkmaya karar verdi. Bunda, bekle-
diğinin üzerinde bir fiyat gelmesi etkili 
olmuş olabilir. Sanırım hisse dağılımları, 
satışın işlerine yansımaları gibi değer-
lendirmelerde de bulundu.

O günlerde sık sık U.N RO-RO satışı 
haberleri yapan, satışın karşısında yer 
alan gazetecilerin en etkili isimlerinden 

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

olan Meliha Okur ile aramızda geçen bir 
telefon konuşmasında ettiğim şu cüm-
leyi net olarak hatırlıyorum; ‘Bu değeri 
yaratanlar ne karar verirlerse o karar 
doğrudur.’ Şirket satıldığına göre benim 
için de doğru olan satılmasıdır... 

U.N RO-RO üçüncü kez satıldı ve ben 
aynı görüşteyim; erbabına yapılan sa-
tış doğru olmuştur. Dışarıdan hatırı 
sayılır bir sermaye girmiştir. Bu satışla 
hizmet odaklı rekabetin de artmasını 
bekliyorum. 

Türk taşımacılarının RO-RO’nun hiz-
meti ile aştıkları Avrupa ülkelerinin 
karayollarında tarife dışı engeller sü-
rüyor, sürecektir. Bir yandan bunlarla 
mücadele edilirken diğer yandan yeni 
RO-RO operatörleri, yeni hatlar, yeni li-
manlar ve yeni gemiler hizmete giriyor. 
Bunlar Türkiye’nin ihracatının önündeki 
engelleri aşmakta önemli fırsatlar su-
nuyor. Ancak U.N RO-RO işletmelerini ku-
ranların ürettiği bu hibrit çözüm, kendi 
kendileriyle rekabet için değil, gideme-
dikleri yolları aşmak için yaratılmıştı. 
Sistem, büyük riskler ve fedakarlıklar, 
içinde benim de katkım olan büyük 
emeklerle hayata geçirilmişti. Yola çıkış 
amacı, denizin avantajını karayoluna 
da kullandırmak olan bu hibrit çözümün 
ucuna, giderek artan bir şekilde demir-
yolunun üstünlükleri de eklenmektedir. 
Yeni iklimde bunlar karayolu taşımacı-
ları için kullanılırsa, aynı zamanda te-
mel müşteri olan bu kesimden hürmet 
görülecektir...  

Karacılar, Paracılar, 
Havacılar ve Denizciler...

UTİKAD’ın Gümrük Kıymetinin 
Belirlenmesine İlişkin 
Çalışmaları Sonuç Verdi

BAKIŞ

UND Başkanı Çetin Nu-
hoğlu, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile 
Rusya Federasyonu Devlet 
Başkanı Vladimir Putin 
arasında yapılan görüşmede 
taşımacılıkta “vize” konu-
sunun da gündeme geldiği-
ni bildirdi.

Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği (UND) Başkanı 
Çetin Nuhoğlu, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile Rusya Federas-

yonu Devlet Başkanı Vladi-
mir Putin arasında yapılan 
görüşmede taşımacılıkta 
“vize” konusunun da gün-

deme geldiğini bildirdi.
Nuhoğlu yaptığı açıkla-

mada, Rusya Federasyonu 
Devlet Başkanı Putin’in 
Türkiye ziyaretinde, iki 
ülke arasındaki taşımacılık 
konusunun da değerlendi-
rildiğini söyledi.

Taşımacılık sektöründe 
son dönemde büyük iler-
leme olduğuna işaret eden 
Nuhoğlu, iki ülke arasın-
daki taşımacılık kotasının 
arttığını dile getirdi.

Rusya İle Taşımacılıkta 
‘Vize’ Konusu Görüşüldü

UND Başkanı Çetin Nuhoğlu
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güç santralleri, arıtma ve çöp 
bertaraf tesisleri gibi yardımcı 
tesislerden oluşacak.

Bakü-Tiflis-Kars 
demiryolu hattı açıldı

30 Ekim itibarıyla Bakü-
Tiflis-Kars demiryolu bağ-
lantısının devreye girmesi 
Türkiye’nin doğusuyla olan 
bağlantıyı kesintisiz sağlaya-
cak ve Çin’e kadar olan coğ-
rafyada Türk ihracatçısına 
büyük imkanlar ve yeni pazar-
lar sağlayacak. Bu hattın dev-
reye girmesiyle Türkiye’nin 
OBOR’daki önemi de arta-
cak. Bu projenin ülkemizin 
transit yük için dünya çapın-
da bir ‘hub’ olmasının önünü 
açması bekleniyor.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryo-
lu Hattı’yla, bölgedeki taşıma 
potansiyelinin değerlendiril-
mesi için Asya ile Avrupa ara-
sındaki eski tarihi İpek Yolu 
üzerinde bulunan Türkiye, 
Gürcistan ve Azerbaycan 
arasındaki ilişkilerin daha da 
kuvvetlendirilmesi hedefleni-
yor. Uzunluğu 838 kilometre 
olan yeni demiryolunun, 76 
kilometresi Türkiye,  259 ki-
lometresi Gürcistan ve 503 
kilometresi ise Azerbaycan 
topraklarından geçiyor. Hat-
tın Türkiye bölümünde dört 
istasyon, üç köprü ile 76 kilo-
metrelik demiryolu inşa edil-
di. Türkiye ile Gürcistan sınır 
geçişinin sağlandığı tünelin 
2  bin 375 metresi Türkiye, 
2 bin 70 metresi ise Gürcis-
tan topraklarında bulunuyor. 
BTK Demiryolu Hattı’nın 
Gürcistan kısmındaysa 105 ki-
lometrelik  demiryolu hattı ya-
pıldı,154 kilometrelik ray ye-
nilendi. Azerbaycan’da ise 503 
kilometrelik demiryolu hattı 
projeye uygun hale getirildi.

Hattın devreye girmesiyle 
Londra’dan Pekin’e kesin-
tisiz demiryoluyla ulaşmak 
mümkün hale geldi.

Hatla Çin’den yola çı-
kan yükün Kazakistan ve 
Türkmenistan üzerinden 
Hazar Denizi ile Bakü Alat 
Limanı’na, oradan da Gür-
cistan ve Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya taşınması öngörü-
lüyor. İlk etapta hatla yıllık 
1 milyon yolcu ve 6 buçuk 
milyon ton yük taşınabile-
cek. Taşıma kapasitesinin 
2034’e kadar 3 milyon yolcu 
ve 17 milyon ton yüke çıkar-

2018 yılı Yatırım Prog-
ramı’nda 28 milyar TL’lik 
bütçe ile ulaştırma projeleri 
ilk sırada yer aldı. Programda, 
orta vadeli hedefler parale-
linde demiryolu altyapı pro-
jelerine ayrılan 10,7 milyar 
TL’lik yüksek ödenek dikkat 
çekti. İkinci sırada bulunan 
karayolları yatırımlarına 9,8 
milyar TL bütçe ayrıldı. Kent 
içi ulaşımına yönelik yatırım 
tutarı 3,1 milyar TL seviye-
sinde belirlenirken, havayolu 
ulaşımı projelerine 1 milyar 
TL’lik ödenek ayrıldı. 

Taşımacı firmalar ile itha-
latçılar arasında son aylarda 
devam eden “yük teslimat 
formu” tartışmasında dü-
zenlemeye gidildi. Ulaştırma 
Bakanlığı tarafından yayım-
lanan genelgeyle birlikte 
taşımacıların yük teslimat 
formları için talep edebile-
cekleri azami tutar 150 TL 
olarak belirlendi. Geçtiğimiz 
aylarda taşımacılar söz konu-
su belge için 70 Avro civarın-
da masraf talep ediyordu.

Lojistik sektörünün orta 
vadeli yol haritasına ışık tu-
tan plana göre, 2023 yılına 
kadar karayolunun yük taşı-
macılığındaki payının yüz-
de 90’dan yüzde 60’a, yolcu 
taşımacılığındaki payının 
ise yüzde 89’dan yüzde 72’ye 
düşürülmesi amaçlanıyor. 
Bu süreçte, taşımacılık faali-
yetlerinde demiryoluna daha 
fazla ağırlık verilmesi planla-
nıyor. Demiryollarının yük 
ve yolcu taşımacılığındaki 
paylarının sırasıyla yüzde 15 
ve yüzde 10’un üzerine çıka-
rılması hedefleniyor. 

2018 yılında çeşitli altyapı 
yatırımlarının tamamlan-
ması ve işlerlik kazanmasıyla 
Türkiye’nin lojistik bağlan-
tılarında iyileşmeye gidilmesi 
önemli bir adım olarak sek-
törün önünde duruyor. Bu 
altyapı yatırımlarının başın-
da demiryolu bağlantılarının 
ve terminallerinin işlerlik 
kazanması geliyor. Mevcut 
durumda Türkiye’nin doğu 
ve batı uçları arasında demir-
yolu ile kesintisiz bir şekilde 
yük taşınamıyor.

Çin’in öncülüğünde uygu-
lamaya konan Bir Kuşak Bir 

Yol (OBOR) projesinden 
Türkiye’nin yararlanabilme-
si amacıyla demiryolu bağ-
lantılarının ve yük aktarma 
terminallerinin en kısa süre 
içerisinde hizmete açılması 
oldukça önemli.

Avrupa’nın en büyük kam-
yon filolarından birine sahip 
olan Türkiye’nin Avrupa 
yönünde gerçekleştirdiği ta-
şımalarda karşılaşılan kota ve 
vize kısıtlamaları ile sınır ka-
pılarındaki uzun araç kuyruk-
ları gibi konuların önümüz-
deki süreçte giderilmesi de 
sektörün gelişmesi anlamında 
önemli bir adım olacak.

Yeni Havalimanı
dünyanın en büyük
havalimanı olacak

İstanbul’da yapımı  
devam eden Üçüncü Hava-
limanı’nın birinci fazının 
2018 yılı ekim ayında açı-
lacağı duyuruldu. Üçüncü 
Havalimanı’nın açılmasıyla 
Türkiye üzerinden gerçek-
leştirilen, özellikle transit ha-
vayolu kargo taşımacılığının 
hacminin önemli ölçüde artış 
göstermesi bekleniyor. Bu 
nedenle bu havalimanının 
diğer taşıma modları ile etkin 
bağlantılarının sağlanması 
bir diğer önemli husus.

Yeni havalimanı tamam-
landığında 165 yolcu köp-
rüsü, terminaller arasındaki 
ulaşımın raylı sistemle yapıl-
dığı 4 ayrı terminal binası, 
3 teknik blok ve hava trafik 
kontrol kulesi, 8 kontrol ku-
lesi, her türlü uçak tipinin 
operasyonuna uygun müsta-
kil 6 pist, 16 taksi yolu, 500 
uçak park kapasiteli toplam 
6,5 milyon metrekare bü-
yüklüğünde apron, şeref sa-
lonu, kargo ve genel havacılık 
terminali, devlet konuk evi, 
yaklaşık 70 bin araç kapasi-
teli açık ve kapalı otopark, 
havacılık tıp merkezi, oteller, 
itfaiye ve garaj merkezi, iba-
dethaneler, kongre merkezi, 

olduğunu belirten Ars-
lan, trafiğin yüzde 80’inin 
bölünmüş yollardan ger-
çekleştirildiğini aktardı. 
Kuzey Marmara Otoyolu 
Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-
Akyazı’da çalışmaların de-
vam ettiğini anlatan Arslan, 
bunun 125 kilometrelik 
kesiminin 2018 yılı içinde, 
kalan kesiminin ise 2019’da 
bitirilmesinin hedeflendi-
ğini söyledi. Kuzey-Güney 
aksında yer alan bazı önemli 
tünelleri 2018’de hizmete 
açacaklarını bildiren Arslan, 
bu tünellerden Rize-Erzu-
rum yolu üzerindeki Ovit 
tüneli ile Kırık ve Dallıka-
vak tünellerinin de tamam-
lanmasıyla güzergahta 41 
kilometrelik kısalma sağla-
nacağını, bu üç tünelin Ka-
radeniz limanlarını Doğu, 
Güneydoğu ve Akdeniz’e 
bağlayacağını ifade etti. 

Demiryollarının serbest-
leşmesine değinen Arslan, 
“Bu sene içinde demiryol-
ları ile taşınan yük miktarı 
28 milyon tona yükseldi. 
Bu rakam bizim gönlümüz-
den geçen rakam değil ama 
bunun başlıca sebebi hem 
mevcut hatların standar-
dının yükseltilmesi çalış-
maları; hem elektrikli hem 
de sinyalli hale getirilmesi 
çalışmalarımız devam ettiği 
için birçok hat şuan da iş-
letmede değil. Haliyle yük 
miktarı istediğimiz şekilde 
artmasa bile yine de yüzde 
10-12’lik bir artış söz ko-
nusu. Özel sektör de artık 
demiryolu ulaşımında yük 
taşımacılığına başladı. Özel 
sektörün de hatlardan fay-
dalanması adına önemli 
bir adımdı ve bu sebeple 
demiryollarının özelleşti-
rilmesi kapsamında 5 tren 
işletmecisine lisans verdik.” 
diye konuştu.

Lojistik Merkezler 
Lojistik Merkezler; içeri-

sinde ulusal ve uluslararası 
taşımacılık, lojistik ve yü-
kün dağıtımı ile ilgili tüm 
faaliyetlerin birçok işletmeci 
tarafından gerçekleştirildiği 
alanlardır. Lojistik sektörü 
hızla gelişiyor. Diğer ulaşım 
sistemleri ile entegre bir de-
miryolu hizmeti sunmak ve 
kombine taşımacılığı geliş-
tirmek için lojistik merkez 
yapımı ile önemli sanayi ve 
üretim merkezlerinin demir-
yolu ağımıza bağlantılarının 
yapılmasına devam ediliyor. 
Türkiye’yi bölgenin lojistik 
üssüne dönüştürecek lojistik 
merkezlerin tamamı hizmete 
girdiğinde, Türk lojistik sek-
törüne 34 milyon ton ilave 
taşıma imkânı ile 10 milyon 
m2 lik: Açık alan, stok alanı, 
konteyner stok ve elleçleme 
sahası kazandırılacak.

8 adedi hizmete girdi
Samsun (Gelemen), Uşak, 

Denizli (Kaklık), İzmit (Kö-
seköy), İstanbul (Halkalı), Es-
kişehir (Hasanbey), Balıkesir 
(Gökköy) ve Kahramanmaraş 
(Türkoğlu) işletmeye açıldı. 

Bilecik (Bozüyük), Konya 
(Kayacık), Erzurum (Palan-
döken), Kars, Mersin (Yeni-
ce), İzmir (Kemalpaşa) lojis-
tik merkezlerinde inşaat işleri 
devam ediyor. Diğer lojistik 
merkezlerle ilgili ihale, proje 
ve kamulaştırma çalışmaları 
da sürdürülüyor.

Diğer Lojistik merkezleri-
ne ilişkin proje, kamulaştırma 
ve inşaat ihale işlemleri sür-
mektedir. Lojistik Merkez-
lerde; Demiryolu çekirdek ağı 
olarak değerlendirilen tren 
teşkil, manevra ve yükleme 
boşaltma alanlarının TCDD, 
depo, antrepo ve diğer lojistik 
alanların özel sektör tarafın-
dan yapılması/yaptırılması ve 
işletilmesi planlanıyor.

tılması planlanıyor. BTK 
demiryolunun, bölgedeki 
taşıma koridorlarına önem-
li bir alternatif oluşturması, 
proje ortağı Türkiye’nin ise 
BTK ve Marmaray ile bir-
likte Çin-Avrupa  demir-
yolu trafiğinde önemli bir 
rol üstlenmesi öngörülüyor. 
Çin’den Avrupa’ya giden de-
miryollarının tamamı Rusya 
üzerinden geçiyor. Bakü-
Tiflis-Kars Demiryolu’nun 
devreye alınmasıyla, mesafe 
yaklaşık 7 bin kilometre kı-
salacak. Bakü-Tiflis-Kars 
demiryolu güzergahında 
taşınacak ürünler, Çin’den 
Avrupa’ya demiryoluyla 15 
günde ulaşabilecek.

Çılgın projenin temeli 
2018’de atılıyor

43 kilometre uzunluğunda, 
400 metre genişliğinde ve 25 
metre derinliğinde olması ön-
görülen Kanalİstanbul proje-
si ile İstanbul Boğazı’ndaki 
yaşam ve kültürel varlıkları 
tehdit eden gemi trafiği mini-
mize edilecek, boğazı geçmek 
için Marmara’da demirleyen 
gemilerin yarattığı çevre kir-
liliği ortadan kalkacak. İlk 
açıklandığında ‘çılgın proje’ 
olarak tanımlanan “Kanalİs-
tanbul” da temelin 2018 yı-
lında atılması bekleniyor

2018 yılında 126 projeye 
başlanacak

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, 2017 yılında toplam 
15 milyar 900 milyon liralık 
yatırım yapıldığını. 2018 yı-
lında ise 126 projenin hayata 
geçirileceğini söyledi. Arslan, 
son 15 yılda Bakanlık olarak 
380 milyar 200 milyon liralık 
yatırım yapıldığını, gelecek 
yıl ise 28 milyar 800 milyon 
liralık yatırım yapılacağını 
ifade etti.

Toplam yol ağının yüz-
de 38,5’inin bölünmüş yol 

Ulaşımda 2018 Atağı
2018 yılına daha güçlü hazırlanan sektörün 
gündeminde yeni projeler ve pazarlar var. 
Bakü-Tiflis- Kars demiryolu bağlantısının 
devreye girmesinin ardından İstanbul’daki 
üçüncü havalimanının açılması gibi önemli 
gelişmelere odaklandı.

Birinci sayfadaki haberin devamı



PAZARDAKİ EN YÜKSEK  
TAŞIMA KAPASİTESİ

 8x4 kamyonda 9 tonun  
altında boş ağırlık

SÜREKLİ GÖREVDE

IVECO patentli HI-SCR motor sayesinde 
rejenerasyon için durmak yok 

DÜŞÜK İŞLETME GİDERİ 

TÜV tarafından sertifikalandırılmış  
%11,2 yakıt tasarrufu
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Yeni HI-TRACTION sistemi ile zorlu  
koşullarda hareket kabiliyeti
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ni UND Transfer ve UND 
Transfer ismi olarak değişti-
rerek faaliyete başladı. 

Karayolu nakliyecilerinin 
ticaret yolu açma yönündeki 
uzun çabala-
rının sonucu 
olan kurulan 
bu yapı sade-
ce bu gemileri 
kullanan taşı-
macılar için al-

ternatif oluşturmadı, 
karayolundan vazgeçmeyen 
taşımacılar için de gerek 
geçiş belgesi gerekse kota 
sorunlarının aşılmasında 
yıllarca Türk tarafının elini 

DANİMARKALI denizci-
lik grubu DFDS, Avrupa Bir-
liği ile Türkiye arasında hızla 
büyüyen uluslararası ticaret 
pazarında faaliyet gösteren 
Türkiye’nin en büyük Ro-Ro 
şirketi U.N. RO-RO’yu 950 
milyon Avro’ya satın almak 
için hisse satın alma sözleş-
mesi imzaladı. 

Günümüzden yaklaşık 3,5 
yıl öncesine gittiğimiz zaman 
gazete ve dergiler yine önem-
li bir satın almayı flaş haber 
olarak veriyorlardı. Bu seferki 
haberin konusu özel sermaye 
fonu Actera Group ve Esas 
Holding’in, U.N RO-RO’yu 
satın almak için şirketin o 
günkü sahibi KKR ile anlaş-
masıyla ilgiliydi. 

Peki; Uluslararası Nakli-
yeciler Derneği’nin efsanevi 
başkanı Saffet Ulusoy öncü-
lüğünde dernek üyesi taşıma-
cılar tarafından kurulan UN 
RO-RO’nun Akdeniz’in en 
büyük filolarından biri hale 
gelmesini sağlayan sü-
reç nasıl başlamıştı. 
UN RO-RO öncesi 
uluslararası
taşımacılık

Uluslararası nak-
liyecilerin UN RO-
RO’yu kurmaların-
dan önce 1980’li 
yıllarda da farklı za-
manlarda tıkanan 
ticaret yollarını 
açmak isteyen ta-
şımacılar treyler-
lerini gidecekleri 
yerlere ulaştırmak 
için çeşitli RO-
RO arayışlarına 
girmişlerdi. Ancak 
SSCB’nin yıkılması ve Do-
ğu Avrupa’da sonraki 10 yıla 
damgasını vuracak devlet bö-
lünmeleri ve çatışma ortamı, 
Orta Doğu’da ise Körfez Sa-
vaşı Irak’a uygulanmaya baş-
lanan ambargo bu iki bölge 
arasında kalan Türkiye için 
de köklü değişiklikleri getir-
meye başlamıştı bile. 

Bugün bile devam eden 
Avusturya geçiş belgele-
ri sorunu, Romanya ve 
Macaristan’da Türk araçla-
rına uygulanan kantar ce-
zaları ile seyir yasaklarına, 
Yugoslavya’nın dağılmasına 
yol açacak etnik çatışmaların 
başlamasıyla bu güzergahın 
kapanması da eklenince yaşa-
nan sorunlar zirveye çıkmıştı. 
Yugoslavya yollarının kapan-
masıyla önce Macaristan ar-
dından Çekoslovakya, geçiş 
ücretlerinde yüzde 150 ile 

yüzde 500 arasında zam yaptı-
lar. Ayrıca Romanya, Haydar-
paşa-Köstence arasında çalı-
şan RO-RO gemilerini hattan 
çekti. Yine aynı günlerde 
Bulgaristan da transit geçişler 
için vize uygulaması getirince 
Türk taşımacılar için tek çare 
olarak İtalya’ya - Avrupa’nın 
ortasına- gemiyle geçişe ağır-
lık verilmesi kalmıştı. 

UN RO-RO
kuruluyor

İlk önce UND’nin 
DB Deniz Nakliyat 
T.A.Ş. işbirliği ile hayata 
geçirilen ve Derince’den 
hareket eden kiralık 
RO-RO gemileriyle yap-
tığı taşımalarla deneyim 
kazanılmaya başlanmıştı. 
Başkan Ulusoy’un “Ya bu 
işi yapacağız ya da bu işten 
vazgeçeceğiz. Bugün 10 ta-
ne aracınız varsa birinden 
vazgeçiniz, bir araç noksan 
olsun ama armatör olalım, 
denize ve karaya aynı anda 
hakim olalım” sözleriyle 
1993 yılında UND RO-RO 
İşletmeleri A.Ş. ve UND 
Denizcilik A.Ş kuruldu. 

47 uluslararası nakliye-
cinin ortaklığında kurulan 
şirket,  Stena Line’dan ilk 2 
gemi satın alarak isimleri-

rırken filosunu da genç tuta-
rak büyümeye devam etti.  

2007 yılına gittiğimiz za-
man Türk nakliyecisin bera-
ber neler başarabileceğinin 
de en net göstergesi olan U.N 
RO-RO gündemin merke-
zine oturdu.   Amerikalı fon 
şirketi KKR’ye satışı kitap 
konusu olacak (Unutulma-
sın Diye: UN RO-RO Nasıl 
Satıldı?)  kadar önemli tar-
tışmaları beraberinde getir-
mişti. Türkiye’nin en büyük 
özel sektör satışı olarak ve 
yabancı sermaye girişi olarak 
dikkat çeken UN RO-RO 
satışında hisselerini satmak 
ve isteyen ve istemeyen şirket 
otaklarının tartışmalarına, 
sektörel dernekler ve farklı 
kurumların yöneticileri de 
dahil olmuştu. Bir bölümü 
basın önünde meydana gelen 
bu tartışmaların sonucunda 
Türk nakliyecisinin oluştur-
duğu en büyük katma değer 
olan U.N RO-RO’nun yüzde 
98 hissesi KKR’ye 910 mil-
yon Avro’ya satılmıştı. Bun-
dan 7 yıl sonra 2014’te ise sa-
tış fiyatı gizli olarak kalmakla 
birlikte U.N RO-RO, Actera 
Group ve Esas Holding tara-
fından çoğunluk hisseleri alı-
narak yönetimi değişmişti. Bu 
el değiştirmelerde Uluslarara-
sı Nakliyeciler Derneği 2012 
yılında 0,40  

 
 
 

oranın-
daki hisse satışına rağmen 

şirketin küçük ortağı olmaya 
devam etti. 

U.N RO-RO
denizcilerin elinde 

Nisan ayında Danimar-
kalı denizcilik devi DFDS, 
sürpriz bir açıklamayla, U.N. 
RO-RO’nun yüzde 98.8  his-

sesini Actera Group ve Esas 
Holding’in sahibi olduğu 
RORO INVESTMENTS 
SARL’den satın almak üzere 
anlaştığını duyurdu. Açıkla-
maya göre 950 milyon Avro 
şirket değeri tutarındaki hisse 
satın alma sözleşmesinin en 
geç 18 Haziran 2018’e kadar 
otoriteler tarafından onay-
lanmasının ardından DFDS, 
U.N. RO-RO’nun ilk denizci 
sahibi olacak. 

DFDS tarafından yapı-
lan açıklamayla U.N. RO-
RO’nun DFDS’in Baltık 
Denizi, Kuzey Denizi ve 
İngiltere Kanalı’nda faali-
yetlerine güç katacağı ifade 
ediliyor. Bu anlaşmaya ka-
dar DFDS’in, Akdeniz coğ-
rafyasında sadece Fransa ile 
Tunus arasında çalışan bir 
RO-RO hattında çalıştığı 
vurgulanmış. Yapılan açıkla-
mada U.N. RO-RO faaliyet 
alanı ise şöyle özetlenmiş: 

“U.N. Ro-Ro 
dördü İtalya’nın 
Trieste ve Bari 
şehirlerine, biri 
ise Fransa’nın 
Toulon şehrine 
olmak üzere beş 
Ro-Ro hattını, 
12 büyük Ro-Ro 
gemisini, İstan-
bul Pendik’te 
ve İtalya 
Trieste’de yer 
alan 2 büyük 
Ro-Ro termi-
nalini işletiyor. 
Aynı zamanda, 
U.N. Ro-Ro 
Avrupalı de-

miryolu operatörleri ile yap-
tığı iş birlikleri ile AB pazarı 
ve işlettiği limanlar arasında 
intermodal demiryolu taşı-
macılığı da yapıyor.”

Açıklamada DFDS A/S 
Başkanı ve CEO’su Niels 
Smedegaard’ın sözlerine de 
yer veriliyor: “Türkiye dün-
yanın en büyük 20 ekono-
misi içerisinde yer alıyor ve 
AB ülkeleri ile ticareti çok 
dinamik. U.N. RO-RO ku-
rulduğu 1994’ten beri yeni 
gemi, intermodal demiryolu 
bağlantıları ve liman yatırım-
larına devam ederek,  Türk 
uluslararası karayolu, lojistik 
ve ihracatçı firmalara maliyet 
ve süre avantajı yaratan çö-
zümler sunmaktadır. Ro-ro 

güçlü kalmasını sağlayan bir 
yapıya dönüştü. 

Kurulduğu yıldan beri 
gerek faaliyet alanında yap-
tığı gemi ve 

liman yatırım-
ları gerekse kurulmasına ve 
gelişmesine öncülük ettiği 
intermodal hatlarla Türk ta-
şımacılığının modern tarafı-
nı temsil eden U.N RO-RO, 
kapasitesini dünyanın en mo-
dern gemileriyle sürekli arttı-

8

Türkiye’nin önde 
gelen lojistik 
servis sağlayıcı 
şirketlerinden biri 
olan U.N RO-RO 
950 milyon Avro’ya 
Danimarkalı deniz 
taşımacılığı şirketi 
DFDS’ye satıldı. 

Birinci sayfadaki haberin devamı

Türk U.N. RO-RO’nun Yeni 
Patronu Danimarkalı DFDS
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hatlarının gelişmesi zaman içerisin-
de uluslararası karayolu ve lojistik 
firmalarının kara yollarına göre ma-
liyet avantajı olan deniz hatlarına 
dönmesini sağlayarak Türk ihracat-
çısına ciddi katkılar sağladı” dedi.

Niels Smedegaard, DFDS’in Ku-
zey Denizi’ndeki operasyonlarında 
taşıdığı ürün gamına benzer  makine 
aksamları, otomotiv ürünleri, elekt-
ronik eşyalar, bilgisayarlar, plas-
tik ürünler, tekstil ve hazır giyim, 
sebze, meyve, içecekler ve bunun 
gibi ürünlerin,  yüksek adette yarı 
römork ve konteyner elleçlemeleri 
yapılarak, RO-RO gemileriyle ta-
şınmasının ve aynı terminal içindeki 
demiryolu bağlantılarına yüklenme-
sinin, DFDS’in Kuzey Denizi’ndeki 
operasyonlara çok benzer olduğunu  
belirtti. Smedegaard, ayrıca “U.N. 
RO-RO’nun işlettiği gemilerin de 
DFDS’in filosundaki gemiler gibi 
Alman Flensburg Tersanesi’nde ü-
retildiği ve benzer tasarımda olduğu 
için DFDS’in bu gemileri yakından 
tanıdığını belirtti. 
DFDS Başkanı Smedegaard:  “İki 
şirketin güçlerini birleştireceğiz”

Niels Smedegaard, “U.N. Ro-Ro 
Türkiye ve Avrupa arasındaki tica-
rette yıllık 300.000 yarı römork ve 
TIR kapasitesi ile en büyük plat-
form. İki şirketin güçlerinin birleş-
tirilip denizyolu ve intermodal de-
miryolu hatlarının genişletilmesiyle 
yeni fırsatlar doğacağına inanıyoruz. 
Avrupa’daki yaygın hatlarımızla AB 
ve Türkiye arasında lojistik firmala-
rına daha iyi ve daha rekabetçi hiz-
metler sunabileceğiz” dedi.

U.N. RO-RO CEO’su Boztepe: 
“Bu yatırım Türkiye’ye olan 

inancı gösteriyor”
Son dönemde yürüttüğü başa-

rılı projelerle dikkat çeken U.N. 
RO-RO CEO’su Selçuk Boztepe 
ise, “DFDS’in büyük taşıma ağının 
bir parçası olmaktan heyecan du-
yuyoruz. Bu satın alma ile birlikte 
özellikle müşterilerimiz ve çalışan-
larımıza ciddi katma değer yaratabi-
leceğimize inanıyoruz. Avrupa’nın 
lider ve büyük denizcilik şirketlerin-
den bir tanesi olan DFDS’in U.N. 
RO-RO’ya yatırım yapması, Türki-
ye ekonomisine, lojistik altyapısının 
gücüne ve ileride Avrupa Birliği ile 
artarak gelişen bir ihracat merkezi 
olmasına olan inancı göstermekte-
dir. Biz DFDS’in denizcilik tecrübe-
leri, genişletilmiş ulaşım ağı ve finan-
sal gücü ile daha da güçlenerek Türk 
ihracatçısına ve uluslararası karayolu 
nakliye ve lojistik şirketlerine değer 
katmaya devam edeceğiz” dedi.

Gemiler Türk bayrağı ile 
çalışmaya devam edecek

U.N. RO-RO, 12 modern RO-
RO gemisi ve sahibi olduğu Pendik 
ve Trieste limanları sayesinde Tür-
kiye ile İtalya ve Türkiye ile Fransa 
arasında 5 RO-RO hattı çalıştırıyor. 
U.N. RO-RO’nun 500 çalışanı ve 
Türk yönetim ekibi görevlerinde 
kalmaya ve U.N. RO-RO gemileri, 
Türk bayrakları ile seferlerini yap-
maya devam edecek.

150 Yıllık denizcilik tarihiyle 
DFDS 

2016’da 150. Yılını kutlayan 
DFDS, 1866 yılında Carl Frederik 
Tietgen inisiyatifiyle dört farklı bu-
harlı gemi şirketinin birleşmesiyle 
kuruldu. DFDS, o zamanlar dün-
yanın endüstriyel lokomotifi olan 
İngiltere’den gelen kömür ve ürünle-
ri İskandinavya ve diğer ülkelerdeki 
tekstil ve enerji talep eden pazarlara 
taşıdı. Buharlı gemiler, bu ülkelerdeki 
çiftçilere de Birleşik Krallık’ın hızla 
büyüyen gıda ve hammadde pazarı-
na erişimini sağladı. 1900’lü yılların 

başında Rusya ve sonrasında ABD 
pazarına açılan DFDS, Danimarka 
ve İskandinav şehirlerini de birbiri-
ne bağlarken o günlerde 120’en fazla 
gemisiyle dünyanın en büyük arma-
törleri arasında yerini almıştı. İkin-
ci Dünya Savaşı sırasında Avrupa’n 
un ihtiyaç duyduğu gida ve enerji 
ürünleri taşımasına devam eden şir-
ket, 1960’lı yılların sonunda, DFDS, 
RO-RO hizmetini geliştiren ilk şir-
ket oldu ve endüstriyel kargo taşıyan 
kamyon ve treylerin daha verimli taşı-
masını ön plana çıkardı. 1972’de aynı 
amaçla lojistik faaliyetler geliştirildi.
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TÜRK hükümeti, Dünya 
Bankası’nın Lojistik Performans 
Endeksi’nde (LPI) 34 yerine 15. sı-
raya ilerleme hedefi belirledi. Bunu 
başarmak için 2018 yılı toplam ka-
mu yatırımlarının yaklaşık dörtte 
biri olan 19 milyar Avro ayrılacak.

Bu hedef yepyeni bir dinamizm 
yaratırken uluslararası lojistik uz-
manlarını da ülkeye çekecek. 12. 
Uluslararası logitrans Transport 
Lojistik Fuarı’na katılan uluslararası 
firmalar, bir kez daha Avrasya bölge-
sindeki lojistik sektörünün önemli 
oyuncuları ile iletişim kurma ve 14-
16 Kasım 2018 tarihlerinde Türkiye 
lojistik pazarındaki bu yükselişten 
faydalanma fırsatına sahip olacakla-
rının farkındalar.

Türkiye ekonomisi, 2016 yılında 
yaşanan durgunluğun ardından dış 
ticaretin büyümesinin de etkisi ile 
toparlanmaya başladı. Yüzde 15-20 
oranında ciro artışı ile Türk lojistik 
sektörü de bunun etkilerini hisse-
diyor. Pek çok yatırım, depolama ve 
taşıma kapasitelerini arttıracak şe-
kilde tasarlanıyor. Alman Ticaret ve 
Yatırım Ajansı GTAI’nın İstanbul 
temsilcisi Necip C. Bağoğlu, “Bu yıl 
özellikle İstanbul ve Kocaeli’ndeki 
ticaret merkezlerinde yaklaşık 650 
bin metrekarelik yeni depo alanı olu-

şacak ve bu rakam 2019’un sonunda 
toplamda yaklaşık 11 milyon metre-
kareyi bulacak. Sonuç olarak, bu böl-
ge gelecekte de lojistik projelerinde 
önemli bir rol oynayacak” diyor.  

Genel olarak, Türk lojistik sektö-
rü 2017 yılında 65 milyar Avro ciro 
gerçekleştirdi. UTIKAD tarafından 
açıklanan detaylara göre, bunun 
aslan payını deniz taşımacılığı oluş-
turdu. Bağoğlu, “Son dönemde Türk 
limanlarında elleçlenen konteyner 
sayısı 10 milyon TEU’ya çıkarak 
tüm zamanların en yüksek hacmine 
ulaştı,” dedi. “Diğer yandan demir-
yolu ile elleçlenen mal trafiğinin pa-
yı ise sadece yüzde bir. Bu nedenle, 
devlet yatırımlarının en büyük oranı, 
2.3 milyar Avro ile demiryolu ağının 
iyileştirilmesine yönelik,” dedi.

logitrans Fuarı organizatörü 
EKO MMI’ın Alman ortağı Messe 
München GmbH Yönetim Kuru-
lu Üyesi Gerhard Gerritzen de bu 
konuda şunları söyledi: “Lojistik 
Performans Endeksi’nde dünya li-
derlerinden biri olma yolunda daha 
da fazla yol alma isteğini açıklayan 
Türkiye, bu konuda açık bir sinyal 
gönderdi ve şimdi de onu uygulama-
yı planlıyor. Pazarda yerel şekilde var 
olmak her zamankinden daha fazla 
önem taşıyor. logitrans fuarı, yıllar 
içinde Türkiye, Avrupa ve Orta Do-
ğu’daki şirketler arasında iş ilişkile-
ri kurmak için önemli bir gelenek 

haline gelmiştir. Bu durum, artan 
ziyaretçi sayılarından da belli olu-
yor.” Fuara, yaklaşık olarak 24 farklı 
ülkeden 150’den fazla katılımcı ve 
50’den fazla ülkeden 13 bin 700 zi-
yaretçi katıldı.

Bilgi paylaşımı, bu yılki logitrans 
etkinliğinde yine önemli bir rol oy-
nayacak. Fuar boyunca düzenlenen 
konferans programı “Tek Kuşak Tek 
Yol”, “Endüstri 4.0” gibi başlıklar 

Uluslararası logitrans 
Transport Lojistik Fuarı

EKO MMI Fuarcılık Tic. Ltd. 
Şti tarafından bu yıl 12’inci kez dü-

zenlenecek olan fuar, 14-16 Kasım 
2018 tarihleri arasında İstanbul Fu-
ar Merkezi 9 ve 10’uncu salonlarda 
gerçekleştirilecek. 

ile sektördeki en önemli trendler 
hakkında ziyaretçilere bilgi sağlı-
yor. 2018 yılında ilk kez başlatılan 
“truck & trailer Turkey” pavilyonu, 
logitrans’ın özel bir bölümü olarak 
gerçekleşecek. Demiryolu ile yük ta-
şımacılığına özel “rail cargo Turkey” 
başlığı altında ise yeni İpek Yolu hat-
tının önemli oyuncuları kendilerine 
özel olarak ayrılan bölümde ziyaret-
çileri karşılamaya hazırlanıyorlar.

Ekonomik Büyümenin logitrans 
2018’e Etkileri Son Derece Olumlu
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demiryolu hattının yapımına 
başlanacak. 3 bin 458 km’lik 
demiryolu hattının yapım 
ihalesine çıkılacak. 3 bin 354 
km’lik demiryolu hattının pro-
je çalışmaları tamamlanacak. 3 
bin 032 km’lik demiryolu hat-
tının proje hazırlama çalışma-
larına başlanacak.

Demiryolu kaynaklı 
yük taşımacılığı artacak
Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanı Arslan, 

ise demiryolu ile yurtiçinde 
otomobil taşımacılığına baş-
lamamız oldu. Omsan’ın oto-
mobil yüklü ilk treni İzmit/
Köseköy’den 29 Aralık’ta ha-
reket etti. İzmit/Köseköy’den 
Mersin/Yenice’ye yaptığı-
mız haftalık her seferde 204 
otomobil taşıyoruz. Hayata 
geçirdiğimiz tüm demiryolu 
projelerimiz ile ülkemizdeki 
taşıma modları arasındaki 
dengesizliği gidermeye katkı 
sağlarken aynı zamanda çevre 
kirliliğini, trafik yoğunluğunu 
da azaltmayı hedeflemekteyiz. 

Önümüzdeki dönemde ta-
mamlanacak demiryolu 
projeleri ile nasıl bir deği-
şim ve ilerleme yaşanacağını 
tahmin ediyorsunuz?

2023 yılı hedefleri doğrul-
tusunda başlatılan ve önü-
müzdeki yıllarda tamamlan-
ması planlanan demiryolu 
projeleri ile demiryolu uzun-
luğunun mevcut duruma gö-
re yüzde 100 artış kaydede-
ceğini, 25.000 km. hedefine 
yaklaşılacağını,  tamamlanan 
ve yapımı devam eden yük-
sek hızlı tren hatlarıyla ülke 
nüfusunun yarısına yakınının 
yaşadığı 18 ile ulaşılması ko-
nusundaki çalışmaların hız-
landırılacağını öngörüyoruz.

Demiryolu ile yük taşıma-
cılığında ise hem idari hem 
yasal hem de teknik açıdan 
daha çok atılım yapılması ge-

2018 Yılı Yatırım Progra-
mı’ndan yaptığı derlemeye 
göre, bu yıl gerçekleştirilecek 
kamu yatırımları arasında 
28 milyar 921 milyon 703 
bin liralık yatırım bütçesiyle 
Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı ilk sırada 
yer aldı. Ulaştırma, Bakanlığı 
yatırımları arasında bu yıl en 
yüksek tutar 10 milyar 776 
milyon 304 bin lirayla demir 
yolu ulaştırmasına ayrıldı.

Demiryoluna toplam
10,7 milyar dolar ayrıldı
Demir yolu ulaştırmasın-

da, TCDD Genel Müdür-
lüğüne 7 milyar 435 milyon 
lira, Bakanlık tarafından 
gerçekleştirilecek diğer de-
mir yolu projelerine 2 mil-
yar 388 milyon 304 bin lira 
ve TCDD Taşımacılık AŞ 
Genel Müdürlüğüne 953 
milyon lira ayrıldı. Böyle-
ce demir yolu ulaştırmasına 
toplam 10 milyar 776 milyon 

TCDD Taşımacılık A.Ş. ile 
yapmış olduğu vagon/loko-
motif kiralama işbirliğinden 
sonra lojistik sektöründe bir 
ilke imza atarak Türkiye’de ilk 
kez demiryolu ile yurtiçinde 
otomobil taşımacılığını baş-
tan Omsan, hayata geçirdiği 
tüm demiryolu projeleri ile 
trafik yoğunluğunu da azalt-
mayı hedefliyor. Firmanın Ge-
nel Müdürü Doç. Dr. Hakan 
Keskin sorularımızı yanıtladı.

Demiryolu alanında neler 
yapıyorsunuz ve projeleriniz 
nelerdir? 

Türkiye’de karayolu ta-
şımacılığının diğer taşıma 
modlarına göre çok daha yay-
gın olması lojistik sektörünün 
başta gelen sorunlarından bi-
ri. Çevre dostu bir taşıma mo-
du olan demiryolunun tüm 
taşımalar içinde oranının artı-
rılması gerekiyor. Bu sorunun 
çözümüne katkı sağlamak 
için Omsan, birçok riski göze 

304 bin liralık yatırım yapıl-
ması öngörüldü.

Karayolu yatırımları için de 
9 milyar 7 milyon 522 bin lira 
ödenek ayrıldı. Bu kapsamda, 
Karayolları Genel Müdür-
lüğüne 8 milyar 906 milyon 
284 bin lira tahsis edilirken, 
Bakanlık ve Emniyet Genel 
Müdürlüğüne toplam 101 
milyon 238 bin lira verilecek. 
Öte yandan otoyollar için 
gerçekleştirilecek 661 milyon 
453 bin liralık yatırımın tümü 
de Karayolları Genel Müdür-
lüğüne tahsis edildi.

Öte yandan TCDD Taşıma-
cılık A.Ş. tarafından 28,1 mil-
yon ton yük taşınması hedef-
lenmekte. 990 km demiryolu 
hattı tamamlanacak. Başkent-
ray Şubat 2018’de işletmeye 
açılacak. 2018 yılında toplam 
12 milyon yolcu taşınması he-
deflenmekte. Samsun-Kalın 
hattı tamamlanacak. Toplam-
da ise 1.300 km uzunluğunda 

alarak demiryolu taşımacılığı 
alanında çok önemli 2 büyük 
projeyi hayata geçirdi.  

Demiryolu Ulaştırma-
sının Serbestleştirilmesi 
Kanunu’nun yürürlüğe gir-
mesinin ardından Omsan, 
TCDD Taşımacılık A.Ş. ile 
işbirliği yaparak özel sektörün 
ilk tren işletmecisi unvanına 
sahip oldu. Bu işbirliği kapsa-
mında Omsan, TCDD Taşı-
macılık A.Ş.’den kiralanan 15 
adet elektrikli lokomotif, 350 
adet otomatik boşaltma terti-
batlı vagon ve istihdam edilen 
70 personel ile Sivas/Divriği 
- Hatay/Payas arasında her 
gün karşılıklı 3 blok tren ça-
lıştırmakta.  Yılda 1.8 milyon 
ton cevher taşıyacak Omsan, 
böylelikle Türkiye’nin yıllık 
demiryolu taşımacılığının 
yüzde 8’ini tek başına gerçek-
leştirmiş olacak.    

Omsan olarak demiryolu 
taşımacılığı alanında gerçek-
leştirdiğimiz bir diğer atılım 

ni artırmak istiyoruz. Bunun 
bir başka önemli ayağı da 
organize sanayi bölgelerinin 
fabrikaları, özellikle iltisak 
hatlarıyla ana hatta bağlamak 
için önemli bir çalışma başlat-
tık. Lojistik master planı diye 
ülke genelinde master planı 
yapıyoruz. Ülkenin bu tip yer-
lerin hepsini hızlı tren ağına, 
normal tren ağına bağlaya-
cağız ki toplu taşımayı teşvik 
etmiş olalım. Bununla ilgili 

Türkiye Demiryolu Ulaştır-
masının Serbestleştirilmesi 
Kanununun çıktığı tarihten 
itibaren 5 yıllık bir süre ile 
TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin 
finansal açıdan desteklenmesi 
sürmektedir. Bu tür bir deste-
ğe sahip olmayan Özel Sektör 
İşletmeciliğinin ise rekabet 
koşulları aynı değil.  Ancak, 
buna rağmen gerek Hükü-
met makamları ile Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın, gerekse De-
miryolu Taşımacılık A.Ş. ve 
TCDD’nin son dönemlerde 
özel sektör tren işletmecili-
ğinin geliştirilmesi yönün-
deki destekleri yadsınamaz. 
TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin 
kendi ekipmanı olan lokomo-
tif ve vagonları kira karşılığın-
da özel sektör işletmeciliğinin 
emrine sunması bunun örnek-
lerinden. Ülkemizde özel sek-
tör tren işletmeciliğinin geliş-
tirilmesi sayesinde demiryolu 
taşımacılığında atıl durumda 
kalan ekipmanın değerlen-
dirilmesi, demiryolu iş gücü 
istihdamının artması ve Av-
rupa standartlarında emniyet 
ve kuralların uygulandığı bir 
seviyeye ulaşılması ile ancak 
mümkün olabilecektir.

Bugün itibariyle 
Türkiye’nin demiryolu taşı-
macılığında ulaşmış olduğu 
konumun dünden daha iyi 
olduğu bir gerçek, ancak he-
nüz istenilen konuma ulaşı-

çalmayı da yapmış olacağız.”
Demiryollarının serbest-

leşmesi ile ilgili konuşan Ars-
lan, “Bu sene içinde demir-
yolları ile taşınan yük miktarı 
28 milyon tona yükseldi. Bu 
rakam bizim gönlümüzden 
geçen rakam değil ama bunun 
başlıca sebebi hem mevcut 
hatların standardının yüksel-
tilmesi çalışmaları; hem elekt-
rikli hem de sinyalli hale geti-
rilmesi çalışmalarımız devam 
ettiği için birçok hat şuan da 
işletmede değil. Haliyle yük 
miktarı istediğimiz şekilde 
artmasa bile yine de yüzde 
10-12’lik bir artış söz konusu. 
Özel sektör de artık demiryo-
lu ulaşımında yük taşımacılı-
ğına başladı. Özel sektörün 
de hatlardan faydalanması 
adına önemli bir adımdı ve 
bu sebeple demiryollarının 
özelleştirilmesi kapsamında 
5 tren işletmecisine lisans ver-
dik” diye konuştu.

labilmiş değil. Gerekli proje 
ve çalışmalar ile özel sektörün 
teşvik ve desteklenmesi saye-
sinde Türkiye’de demiryolu 
taşımacılığının hak ettiği ko-
numa ulaşacağına inanıyoruz.   

Demiryolu lojistiğinde kısa 
ve uzun vadedeki hedefleri-
niz nelerdir?

 Ulusal bir lojistik şirke-
ti olarak Omsan’ın vizyonu, 
müşterilerine katma değerli 
bütünleşik lojistik hizmetler 
sunmaktır. Bu kapsamda başta 
bitmiş araç lojistiği ve endüst-
riyel taşımalar olmak üzere 
tüm yurtiçi ve yurtdışı faali-
yetlerimizde demiryolu taşı-
macılığını ön plana çıkararak 
hak ettiği konuma getirmek 
temel hedeflerimizin başında 
gelmektedir. Demiryollarının 
Serbestleştirilmesi süreci ile 
paralel olarak 2017 yılı Om-
san açısından planlama, hazır-
lık ve organizasyon yılı olmuş, 
2018 yılı projelerin başlangıç 
yılı olarak kabul edilmiştir. 
Yakın gelecekte gerek yurti-
çinde gerek yurtdışında Om-
san, demiryolu faaliyetlerinin 
sektör içerisindeki payını ar-
tırarak gönüllü özel sektör ön-
cüsü olmak arzusundadır.

“Lojistik merkezleri yaparak, 
demiryolu kaynaklı taşıdığı-
mız yük miktarını artırarak 
ülkenin gelirini artırmak isti-
yoruz” dedi.

Arslan, “Marmaray ile de-
nizin altından iki kıtayı bağla-
dık, Bakü-Tiflis-Kars ile Çin’e 
kadar kesintisiz gidebilir hale 
geldik. Ülkede lojistik mer-
kezleri yaparak, demiryolu 
kaynaklı taşıdığımız yük mik-
tarını artırarak ülkenin geliri-

reken konu var. Serbestleşen 
demiryolu sektörü kapsamın-
da özel sektörle birlikte ileri 
demiryolu sanayinin geliş-
mesini, demiryolu ile yapılan 
yük hacminin önceki yıllara 
göre artış göstermesini ve de-
miryolu ağının üretim mer-
kezleri ve limanlara bağlan-
ması konusunda çalışmaların 
ivme kazanmasını bekliyor, 
gelişmeleri takip ediyoruz.

Sektörde var olan bir di-
ğer beklenti ise Asya’dan Ba-
tı Avrupa’ya uzanacak olan 
Modern Demir İpekyolu’nun 
hayata geçirilerek iki kıta 
arasında kesintisiz demiryolu 
koridorunun oluşturulma-
sıdır. Ancak mevcut ticari 
dinamikler ile bu hattın kul-
lanılması henüz mümkün gö-
rünmemektedir.

Lojistik sektöründe reka-
bet şartlarını da göz önüne 
alarak değerlendirdiğimizde 
karşımıza nasıl bir tablo çıkı-
yor? Türkiye’nin demiryolu 
lojistiğinde sahip olduğu ko-
numu değerlendirir misiniz?

Mevcut koşullarda 
TCDD’nin serbestleştirilmesi 
kapsamında lokomotif, va-
gon ve ekipmanların tamamı 
TCDD Taşımacılık A.Ş. ye 
devredilmiş bulunuyor. Ay-
rıca taşınmazlar da 10 yıllık 
bir süre ile karşılıksız olarak 
TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin 
kullanımına tahsis edildi. 

Demiryolu Yatırımları Hızla Devam Ediyor

“Türkiye’de Demiryolu Taşımacılığının 
Hak Ettiği Konuma Ulaşacağına İnanıyoruz”

Genel Müdürü Doç. Dr. Hakan Keskin: 
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DB Schenker Arkas Demiryolu Ağını Genişletiyor
DB Schenker Arkas Almanya, Avus-
turya, İtalya, Benelux, Orta Avrupa 
ve Eski Doğu Bloğu ülkelerinden hiz-
met sunan şirket, Çin, İran ve Türk-
menistan servislerini de yakın zaman-
da faaliyete geçirmeyi hedefliyor.

Önümüzdeki dönemde yeni de-
miryolu bağlantılı hatlarını faaliyete 
sokacaklarını belirten DB Schenker 
Arkas Türkiye Demiryolu Taşıma-
cılık Müdürü M.Korkmaz Yurdakul 
şunları söyledi; “Almanya üzerinden 
Çin’e ve tam tersi istikamette gayet 
makul transit sürelerde konteyner ta-
şımacılığı gerçekleştirmekteyiz. Tüm 
sanayi gruplarından, ürün kategori-
lerini, ayrıca nakliyesine izin verilen 
her türde ADR’li yükü hizmet ver-
mekte olduğumuz tüm güzergâhlara 
taşımaktayız. Hem konvansiyonel 
hem de intermodal ürünlerimizle 
kimyasal yüklemeleri gerçekleştiriyo-
ruz. Bu operasyonlarımız kapsamın-
da Türkiye’ye, Türkiye’den ve Türkiye 
transit olmak üzere birçok güzergâhı 
kullanıyoruz. Limandan - limana ya 
da terminalden - terminale olmak 
üzere Almanya, Avusturya, İtalya, 
Benelux, Orta Avrupa ve Eski Doğu 
Bloğu ülkelerinden hizmet veriyoruz. 
Ayrıca Çin, İran ve Türkmenistan 
servislerimizin de yakın zamanda fa-
aliyete geçmesini hedefliyoruz” dedi.

Yurdakul müşterilerine sundukla-
rı avantajları şöyle anlattı: “Müşteri-
lerimizin zamanında ve düşük mali-
yetlerle kaliteli hizmet alabilmeleri 
ve kendi pazarlarında daha rekabet-
çi maliyetlerle performanslarını art-
tırması, çözüm ortağı olma prensi-
bimiz doğrultusunda yaptığımız bir 
çalışmadır. Bu doğrultuda önümüze 
gelen bir fiyat talebine, talep doğrul-
tusunda fiyat verirken esasen müş-
terimizin ihtiyaçlarını en optimum 
şekilde tatmin edecek alternatifleri 
de sunabiliyoruz.”

DB Schenker Arkas, demiryolu 
nakliyesinde konvansiyonel, inter-
modal ve multimodal demiryolu 
olmak üzere 3 ana ürün gamı ile 
hizmet veriyor. Bu hizmetlerin yanı 
sıra hem konvansiyonel hem de in-
termodal ürünler ile kimyasal yük-
lemeler gerçekleştiriyor. Bu noktada 
Türkiye’ye, Türkiye’den ve Türkiye 
transit olmak üzere birçok güzergâh 
kullanarak hizmet veriyor. 

Konvansiyonel demiryolu hizmet-
ler le haftada düzenli olarak iki kere 
karşılıklı Almanya ve Türkiye arasın-

da konvansiyonel blok tren yükleme-
leri gerçekleştirdiklerinin altını çizen 
Yurdakul sözlerine şöyle devam etti: 
“Varışlarımızı arzu ettiğimiz istas-
yonlara yapmak ile birlikte ağırlıklı 
olarak Çerkezköy ve Halkalı termi-
nallerine yoğunlaşmış durumdayız. 
Intermodal ürünümüzle firmamıza 
ait olan ve operatörlere ait olan 45’ 
HCPW konteynerler ile hem Ro-Ro 
hem de kara güzergahlarında ula-
şabildiğimiz tüm noktalara hizmet 
veriyoruz. Multimodal ürünümüzle 

firmamıza ait olan ve kiralık olan 
dorselerimiz ile Ro-Ro + demiryolu 
güzergahlarında ulaşabildiğimiz tüm 
noktalara hizmet veriyoruz.”

Türkiye’de serbestleşme sürecini ve 
buna paralel gelişmeleri yakından ta-
kip ettiklerini söyleyen M.Korkmaz 
Yurdakul, “Tabii ki bu sürecin geri-
sinde kalmayacağız ancak bu anlam-
da gereksiz bir yatırım riskine de gir-
mek istemiyoruz. Biz gerekli yatırımı 
uygun ortam ve koşullar doğduğu 
vakit yapmayı hedefliyoruz” dedi.

DB Schenker Arkas Türkiye 
Demiryolu Taşımacılık Müdürü 

M.Korkmaz Yurdakul
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ması açısından beni çok he-
yecanlandırıyor” dedi. 

1964 yılında Gümüş-
hane’nin Torul ilçesinde 
doğan Şen, Ankara Üniver-

Bulgaristan’a hareket etti. 
Bu vesileyle düzenlenen 
törende İstanbul Gümrük 
Bölge Müdürlüğü ve Am-
barlı Gümrük Müdürlüğü 
yetkilileri de hazır bulundu. 

Mevzuat uyarınca belirti-
len koşulları yerine getiren 
şirketler, söz konusu belge 

alana ihtiyaç bulunuyor. İçe-
risinde gümrük, treyler garaj-
ları, antrepolar, soğuk ve sıcak 
hava depoları ve sosyal alanla-
rında bulunacağı modern bir 

UND’DE İcra Kurulu Baş-
kanlığı görevine Recai Şen 
getirildi. Uzun yıllar Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı’nda çe-
şitli görevlerde bulunan Şen, 
25 Nisan’da göreve başladı. 

Sektörün çatı kuruluşu 
UND’de Fatih Şener’den bo-
şalan İcra Kurulu Başkanlığı 
görevine uzun yıllar Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığı’nda 
çeşitli görevler yürüten Re-
cai Şen getirildi. Şen, yeni 
görevi ile ilgili yaptığı açık-
lamada, kamuda çalıştığı dö-
nemde sektörle ilgili birçok 

proje ve çalışma yürüttüğü-
nü ve bu düşünce ile yeni gö-
reve başlayacak olmasından 
dolayı büyük gurur ve heye-
can duyduğunu söyledi. Şen, 
Gümrük Müsteşarlığı Daire 
Başkanlığı görevini yürütür-
ken 1997 yılından bu yana 
BM TIR İdari Komitesi top-
lantılarını UND temsilcileri 
ile birlikte takip ettiklerini 
belirterek, “Kamudaki bun-
ca yıllık deneyimden sonra 
masanın bu tarafında olmak 
tasarladığım fikir ve projeleri 
hayata geçirme fırsatı sun-

re gümrükleme işlemlerini 
kolaylaştıran “İzinli Gön-
derici” belgesi ile ihracat 
gerçekleştiren ilk lojistik 
firması oldu. Üreticinin 
deposundan yüklenen tır 
Arkas Lojistik’in Hadım-
köy deposundaki YYS 
alanında gümrüklenerek 

yoncu, kamyoncu, organizas-
yon ve depolama birimlerin-
den temsilciler ile güçlü bir 
kadro kurarak hizmet verme-
yi amaçlıyor.

YND Başkanı Sedat Hakan 
Karataş’ın ev sahipliğinde dü-
zenlenen ve yurtiçi nakliyeci-
leri bir araya getiren toplantıda 
Kanal İstanbul‘un hemen ya-
nında inşa edilmesi planlanan 
Avrupa’nın en büyük lojistik 
üssü hakkında bilgi verildi.

Düşünülen lojistik merke-
zi için yaklaşık 150 dönüm 

MÜŞTERİLERİNE ka-
liteli ve hızlı çözümler su-
narken emniyet, güvenlik ve 
izlenebilirlik kriterlerini en 
üst seviyede tutmaya özen 
gösteren Arkas Lojistik, 
“Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Statüsü/YYS” belgesini al-
masının ardından ilk defa 
‘İzinli Gönderici’ statüsüyle 
ihracat yaptı. 

Arkas Lojistik, ihracat 
yüklerini karayolu ile daha 
hızlı yerine ulaştırmak üze-

YURT içinde hizmet veren 
tüm nakliyecileri bir araya ge-
tirmek amacı ile kurulan Yurt İ-
çi Nakliyeciler Derneği (YND) 
sektörün sorunlarını sektör 
mensupları ile paylaşmak, çö-
zümlere birlikte ulaşmak ve 
yenikleri hayata geçirmek için 
tek çatı altında toplandı. Şu an-
da YND’ye üye 316 firmanın 
yakın zamanda bin üye firmaya 
ulaşması hedefleniyor.

Dernek üyelerini sektörün 
yalnızca bir bölümünden 
seçerek değil nakliye, komis-

Başmüfettiş olarak görevine 
devam etti. 

Recai Şen, kamuda çalıştığı 
dönem boyunca Türkiye’nin 
Avrupa Birliği Tek İdari Bel-
ge ve Ortak Transit Sözleş-
melerine uyumu projesinde 
Ulusal Koordinatörlük, AB 
Kaynaklı “Gümrük 2007” 
teknik yardım programının 
Türkiye Koordinatörlüğü, 
Uluslararası TIR taşımacılığı 
konusunda en yüksek karar 
mercii olan BM TIR İdari 
Komitesi’nin 2001-2003 yıl-
ları seçilmiş Başkanı olarak 

kalmıyor, aynı zamanda 
şirketlerin bir nevi gümrük 
idaresi gibi gümrük işlemi 
yerine getirmesine de imkân 
sağlıyor. Bu kapsamda YYS 

olarak çözümlendiği günü-
müzde YND olarak çağın ge-
rekliliklerini yerine getirmek 
ve sektöre ivme kazandırmak 
amacıyla oluşturdukları yeni 
yazımla müşteriler ile firma-
ların her türlü kontrolünü, 
çözümünü, şikayetlerini hızlı 
bir şekilde takip edeceği ve 
çözümleyeceği bir program 
hayata geçiriliyor. Yakın za-
manda sektör mensuplarına 
ücretsiz olarak dağıtımının 
yapılabilmesi için çalışmalar 
hızla devam ettiği belirtiliyor.

uluslararası görevlerde yer 
aldı. Ayrıca uluslararası TIR 
Sözleşmesi gereğince oluş-
turulan ve 65 ülkenin TIR 
uygulamalarını inceleyen 
TIR Yürütme Kurulunun 
(TIRExB) seçilmiş üyeliği 
ve Gümrük Müsteşarlığı AB 
Uyum süreci Proje liderliğini 
yürüttü. 

İyi derecede İngilizce ve 
Rusça bilen Recai Şen, Tür-
kiye-Rusya Federasyonu Ba-
sitleştirilmiş Gümrük Hattı 
Projesini hazırlayarak haya-
ta geçirdi. 

uygulaması, gümrükleme 
işlemlerine tamamen farklı 
bir bakış açısı getiren ulus-
lararası bir uygulama olarak 
öne çıkıyor. 

Çalışmalarını kapsamları 
bir şekilde ilerletmeyi hedef-
leyen YND, e-taşıma ile ilgili 
tüm Türkiye’ de kullanılması 
planlanan taşımacılık hizmeti-
nin de çok yakın bir zamanda 
tanıtımını yapmayı hedefliyor.

sitesi Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi eğitimi sonrası Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı’nda 
Gümrük Müfettiş Yardım-
cısı olarak kamuda çalışma 
hayatına başladı. 1996 -2009 
yıllarında AB ve Dış İlişki-
ler Genel Müdürlüğü Daire 
Başkanlığı ve Genel Müdür 
Yardımcılığı görevini üstlen-
di. 2009-2013 yılları arasın-
da T.C. Moskova Büyükel-
çiliği Gümrük Müşavirliği 
görevini yürüttükten sonra 
2014 yılından itibaren Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığı’nda 

sayesinde edindikleri ithal 
eşyaları doğrudan fabrikaya 
getirme veya ihraç ürünle-
rini fabrikadan gümrük sı-
nırına gönderebilme yetkisi 
ile zaman tasarrufu sağlıyor. 
YYS uygulaması, gümrük 
işlemlerinde sadece bir mu-
ayene avantajı yaratmakla 

tesis inşa edilmesi ön görülü-
yor. Başlangıç maliyeti olarak 
300 milyon dolar tutarında 
bir yatırım öngörülüyor.

Ayrıca, her konunun dijital 

UND’nin Yeni İcra Kurulu Başkanı Recai Şen Oldu

Arkas Lojistik “İzinli Gönderici” 
Olarak İlk İhracatı Gerçekleştirdi

Yurtiçi Nakliyeciler Lojistik Merkezine Odaklandı

Lojistikçiler ‘Yenilikçilik’ Arayışında

Arkas Lojistik, sahip olduğu “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü/YYS” ile 
“İzinli Gönderi” ve “İzinli Alıcı” belgeleri sayesinde Türkiye’de bir ilke 
imza atarak Hadımköy’den Bulgaristan’a ihracat yaptı. 

Yurt İçi Nakliyeciler 
Derneği (YND) çatısı 
altında birleşen 
yurt içi taşımacıları, 
İstanbul’da hayata 
geçirilmesi planlanan 
lojistik üssüne 
odaklandı. 

MERSİN Ticaret ve Sana-
yi Odası (MTSO) ile Lo-
jistik Derneği (LODER) 
iş birliğinde, “8’inci Tarım, 
Gıda ve Soğuk Zincir Lo-
jistiği Sempozyumu” dü-
zenlendi. MTSO Projeler 
Müdürlüğü’nün hazırladığı 
programda; insan sağlığını 
doğrudan etkileyen tarım ü-
rünleri ile gıdaların, depolan-
ması ve dağıtılması sırasında 
karşılaşılan zorlukların ve 
gereksinimlerin tüm taraflar 
tarafından bilinmesini sağla-
mak, etkin ve verimli soğuk 
zincir lojistiğinin önemi ko-

nusunda bilinirliliği artır-
mak, sürdürebilirlik yönün-
de standartlar oluşturmak, 
iş birliği ve birlikte hareket 
ortamı geliştirmek amacıyla 
önemli sunumlar yapıldı.

MTSO Başkanı Şerafettin 
Aşut, ülkemiz birçok konu-
da olduğu gibi, tarım ve gıda 
ürünlerinin etkin depolaması 
ve lojistiğinde de farkındalık 
aşamasını çoktan geçtiğini 
söyledi. Aşut, “Artık gün, far-
kındalık yaratma günü değil; 
somut uygulamaları, özellikle 
çağın yeni devrimi olan En-
düstri 4.0’ın vizyonunu kul-

lanarak; Yani, yüksek tekno-
loji ve dijitalleşmeyi sektöre 
entegre ederek, yeni ve etkin 
çözümlere ulaşma günüdür… 
Çünkü, önemli olan, palyatif 
değil; sürdürülebilir bir stan-
dart yaratmaktır. Güvenliğin 
de; kalitenin de; sağlık ve 
rekabet gücünün de teme-
li, bu standartlar olacaktır. 
Ben böylesi sempozyumla-
rın, böylesi önemli, bilimsel 
temelli ortak akıl buluşma-
larının bu somut gelişmeyi, 
bilgiyi ve yol haritasını ortaya 
çıkartacağına gönülden ina-
nıyorum” dedi.

Tanyaş: “Tarım-Gıda işini 
el birliğiyle planlamamız 

gerekiyor”
LODER Başkanı Prof. 

Dr. Mehmet Tanyaş da, sık 
sık geldiği Mersin’de, önem-
li mesajlar verdi. Tarım-gıda 
ve soğuk zincir lojistiğinin; 
tarım-gıdanın hiçbir zaman 
değişmeyecek her dönem ö-
nem arz eden bir alan olması 
nedeniyle büyük önem taşı-
dığına dikkat çekti.

Tanyaş, “Üretimde tar-
ladan sofraya kadar yüzde 
25 civarında bir kayıp var. 
Ayrıca tarımın enflasyona 

yüzde 21 civarında etkisi söz 
konusu. Dolayısıyla tarım-
gıda işini el birliğiyle planla-
mamız gerekiyor. Çünkü bu 
iş tohumdan ürüne, evden 
atıklara kadar geniş ve kap-

samlı bir alan. Onun için 
işbirliği çok önemli”  açıkla-
masını yaptı.

Tektaş: “Tarım ve gıda 
tedarik zincirinde 4.0 ile 
neler yapılabilir bunların 

peşindeyiz”
Açılış konuşmalarının ar-

dından Boğaziçi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ar-
zu Tektaş da, “Tarım ve Gıda 
4.0” başlıklı bir sunum yaptı. 
4.0’ın; bir dönemin kapanışı, 
yeni bir dönemin başlanıcı 
olarak düşünülmemesi gerek-
tiğini bildiren Tektaş, “Şu-
anda endüstri 4.0 dünyada 
ancak yüzde 5 oranında kul-
lanılıyor” diye konuştu.

LODER Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Tanyaş

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Cargo, değerli kargolarda 
yüzde 45, hassas kargolarda 
yüzde 18, bozulabilir kargo-
larda yüzde 64, ısı hassasiyetli 
ilaç kargolarında yüzde 53 ve 
tehlikeli madde kargolarında 
yüzde 50 artış sağlayarak de-

rı çıtasını sürdürülebilir bir 
ivmeyle yukarı taşıdığının 
önemli bir göstergesi olan 
bu anlamlı ödül, Amsterdam 
Schiphol Havalimanı Chief 
Operations Officer Birgit 
Otto ve Chief Commercial 
Officer Andre van den Berg 
tarafından takdim edildi.

emniyeti ve güvenliği açısın-
dan durumu değerlendirildi.

Toplantıda; kargo ve posta 
işlemleri ile ilgili faaliyet gös-
teren kurum ve kuruluşların 
tabii oldukları ulusal ve ulus-
lararası mevzuat ve termino-
loji,  kargo ve posta işlemleri 
için tanımlanmış iş akış şema-

DÜNYANIN en çok ülkesi-
ne uçan havayolu olan Türk 
Hava Yolları’nın kargo taşıma 
kapasitesi ile 121 ülkede 302 
noktaya ulaşan buna ek olarak 
kargo uçağı filosu ile 85 desti-
nasyona direkt kargo uçuşu 
gerçekleştiren Turkish Cargo, 
WACD (World Air Cargo 
Data) verilerine göre Şubat 
ayında toplamda 55.614 ton 
kargo satışı gerçekleştirerek 
2017 yılının aynı ayına oranla 
yüzde 37,8’lik bir tonaj ar-
tışı gösterdi.  Turkish Cargo 
bu başarılı performansıyla 
küresel hava kargo taşıma-
cılığı veri hizmeti sağlayıcısı 
WACD’nin ‘dünyanın itibar 
gören hava kargo taşıyıcıları’ 
listesinde 5 basamak yüksele-
rek 7’nci sıraya yerleşti.        

Bir önceki yıla oranla yüzde 

TURKISH Cargo, Ams-
terdam Schiphol Havaalanı 
(AMS) otoritesi tarafından 
2017 yılında, Avrupa’nın en 
iyi ikinci hava kargo markası 
olarak seçildi.

Hava kargo taşıyıcılarının 
filo kapasitesi, operasyon 
süreçleri, yenilikçi ürün ve 

“HAVA Kargo ve Posta 
Çalıştayı”, Ulaştırma De-
nizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı Sivil Havacılıktan so-
rumlu Müsteşar Yardımcısı 
Orhan Birdal başkanlığında 
İstanbul’da düzenlendi.

Düzenlenen toplantıya, 
SHGM Genel Müdür Yar-
dımcısı Can Erel, SHGM Da-
ire Başkanları ve uzmanlarının 
yanısıra Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı gibi ilgili kamu ku-
rumlarının temsilcileri ile yer 
hizmetleri kuruluşları, hava 
kargo acenteleri, antrepocular 
ve havayolu işletmeleri katıldı.

Müsteşar Yardımsı Orhan 

52’lik bir büyüme gerçekleşen 
özel kargo taşımaları bu başa-
rıda önemli rol oynadı. 2017 
ve 2018 yılı Şubat ayı tonaj 
bazında karşılaştırıldığında; 
yaklaşık 14 bin ton özel kar-
go taşıması yapan Turkish 

hizmetleri, dijital çözümler 
üretebilme kabiliyetleri, hızlı 
ve güvenilir taşıma zinciri gi-
bi segmentlerinin göz önüne 
alındığı sıralamada, Turkish 
Cargo yıl boyunca güçlü ve o-
lumlu performans göstererek 
önemli bir başarıya imza attı.

Turkish Cargo’nun başa-

Birdal’ın açılış konuşmasıyla 
başlayan toplantıda, Havali-
manları Yer Hizmet Türleri 
ve Detayları Talimatı kapsa-
mında yapılan işlemler, güm-
rüklü geçici depolama alanı/
antrepo faaliyetleri ve sıhhi 
işyerini içerecek şekilde kargo 
ve posta işlemlerinin havacılık 

ve müşteri memnuniyetini ön 
planda tutuyor.

Dünyanın en hızlı büyü-
yen hava kargo markası olan 
Turkish Cargo, 2018’de yeni 
hatlar açarak uçuş ağını ge-
nişletmeye devam etti. Tai-
pei (Tayvan), Miami (ABD), 
Toronto (Kanada), Zaragoza 
(İspanya), Houston (ABD), 
Bogota (Kolombiya), Liege, 
Brüksel (Belçika), Muscat 
(Umman), Mexico City (Mek-
sika) ve Vilnius (Litvanya) 
destinasyonlarını kargo uçuş 
ağına ekledi. Bu yıl içerisinde; 
Quito (Ekvador), Karaganda 
(Kazakistan), Tokyo ( Japon-
ya), Navoi (Özbekistan), Abu 
Dabi (BAE), Addis Ababa 
(Etiyopya) ve Mısrata (Libya) 
destinasyonlarının kargo uçuş 
ağına eklenmesi planlanıyor.

 Mevcut altyapısı ve gerçek-
leştirdiği yatırımlarla sürdü-
rülebilir bir büyüme sağlayan 
Turkish Cargo, uçuş ağına 
eklediği yeni destinasyonlar 
ile dünyanın en hızlı gelişen 
hava kargo şirketlerinden biri 
konumundadır. Başarılı hava 
kargo markası; geniş hizmet 
yelpazesini, operasyonel ka-
biliyetlerini Türkiye’nin eşsiz 
coğrafi avantajlarlarıyla bir-
leştirerek her geçen gün ba-
şarı çıtasını bir basamak daha 
yükseltmeye devam ediyor.

dike ekiplerle yürüttüğü özel 
kargo taşımalarındaki başarı-
sını bir kez daha gösterdi. 

Özel kargolara özel çö-
zümler üreten Turkish Cargo, 
farklı muhteviyatta ve ısı ara-
lıklarında olan yüksek güven-
likli 43 adet özel kargo oda-
sında pratik ve özel çözümler 
sunuyor. Kapsayıcı ve yüksek 
kaliteli güvenlik sistemleri-
ne sahip kargo terminalinde, 
IATA (Uluslararası Hava Ta-
şımacılığı Birliği) kurallarına 
bağlı şekilde hareket eden 
hava kargo taşıyıcısı, operas-
yonlarında azami güvenliği 

Schiphol Havacı-
lık Ödülleri gecesi, 
havalimanı toplu-
luğu üyelerinin ve 
havayolu temsil-
cilerinin başarıla-
rının kutlanıldığı 
akşam yemeğiyle 
sona erdi.

ları, ilgili kuruluşların kesişti-
ği ve birleştiği alanlar, kargo 
konusunda tespit edilen bul-
guların bertaraf edilmesi için 
izlenecek süreçler ele alındı.

Yetkilendirme, ruhsatlan-
dırma, Emniyet ve Güvenlik 
bulgularının yanısıra İstanbul 
Yeni Havalimanı’nın devre-
ye girmesiyle Atatürk Ha-
valimanı’ndaki antrepoların 
durumunun da görüşüldüğü 
toplantıda ayrıca Türkiye’nin 
bölgesel lojistik merkez olma 
hedefi çerçevesinde Kargo ve 
Posta İşlemleri konusunda ya-
pılacak çalışmaların önemine 
ve avantajlarına değinildi.

Turkish Cargo 7’nci Sıraya Yükseldi

Turkish Cargo’ya 2017 Schiphol Havacılık Ödülü

Hava Kargo ve Posta Çalıştayı Düzenlendi Havayolu İle Tehlikeli 
Madde Taşımacılığına 

Sınırlama

Dünyadaki tüm ülkelerini kapsayan küresel hava kargo veri hizmeti 
sağlayıcısı olan World ACD (Air Cargo Data) verilerine göre Turkish Cargo, 
2018 yılı Şubat ayında 7’nci sırada yer alarak geçtiğimiz yılın aynı ayına 
göre 5 basamak yükseldi. 

IATA Semineri İstanbul’da Gerçekleşti
çok önemli ismin katılımıyla, 
Avrupa ve Orta Doğu’daki 8 
ülkeden toplam 65 katılım-
cıyla gerçekleştirildi.

IATA’nın uçuş emniyeti 

platformlarını sergilemek 
ve bu platformların nasıl 
kullanılabileceği konu-
sunda en iyi uygulamaları 
paylaşmak amacıyla düzen-

lenen seminerde, havacılık 
sektöründe bir numaralı 
önceliğin sürekli olarak 
uçuş emniyetini daha da ar-
tırmak olduğu ve havacılık 

sektöründe emniyeti geliş-
tirmeye yönelik tekniklerin 
veriye dayalı trend analiz-
lerine ve hava taşımacılığı 
zincirindeki bağlantılar ara-

sındaki etkileşimin ötesine 
geçtiği vurgulandı.

IATA’nın Avrupa Bölge-
sel Başkan Yardımcısı Rafael 
Schvartzman, “Havacılık, ta-
mamıyla küresel bağlantıyla 
ilgilidir. Bu vizyon ışığında; 
devletler, bölgeler ve kuruluş-
ların ortak zorlukları, etkile-
şim boşluklarını ve riskleri 
azaltmak için emniyet bilgi-
lerini birbirleri ile paylaşma-
lıdır. Biz IATA olarak, has-
sas verilere gereken düzeyde 
gizlilikle yaklaşırken, tüm bu 
bilgileri paylaşmak için bir 
dizi etkin platform sağlıyo-

ruz.” dedi.
Pegasus Hava Yolları Genel 

Müdürü Mehmet T. Nane ise 
“Pegasus Hava Yolları olarak 
uçuş emniyeti ve sürekli geli-
şimi bizim için tartışılmaz bir 
öncelik. Uluslararası Hava 
Taşımacılığı Birliği IATA’nın 
düzenlediği bu etkinlik, ge-
rek global gerekse Türk sivil 
havacılık sektörünün daha da 
ilerlemesi adına önemli fay-
dalar sağlayacak. Tüm sektö-
rümüz adına bu çok önemli 
toplantıya destek olmaktan 
gurur ve mutluluk duyuyo-
ruz” şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI Hava 
Taşımacılığı Birliği IATA’nın 
Küresel Havacılık Veri Yö-
netimi Semineri, Pegasus 
Hava Yolları sponsorluğunda 
Crowne Plaza İstanbul-Asia 
Hotel’de düzenlendi.

Küresel, bölgesel ve devlet 
düzeyindeki uçuş emniyeti 
bilgi değişiminin önemini 
anlatan seminer; Sivil Hava-
cılık Genel Müdür Yardımcı-
sı Haydar Yalçın başta olmak 
üzere SHGM ve Türk sivil 
havacılık sektöründen pek 

ULAŞTIRMA, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakan-
lığının yeni yönetmeliğine 
göre, tehlikeli maddelerin 
havayoluyla taşınmasına sı-
nırlama getirildi.

Resmi Gazete’de, Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı tarafından 
“Tehlikeli Maddelerin Hava-
yoluyla Taşınması Hakkında 
Yönetmelik” yayımlandı.

Buna göre, taşınması ya-
saklanan tehlikeli maddeler 

havayoluyla taşınamayacak.
Tehlikeli madde taşıma-

cılığı faaliyetinde bulunmak 
isteyen operatörlerin, “Teh-
likeli Madde Taşıma Yetki 
Belgesi” almaları gerekiyor. 
Operatörler, bu belge olma-
dan tehlikeli madde taşıma-
cılığı yapamayacaklar.

Bakanlık, tehlikeli madde-
lerin havayoluyla taşınmasın-
da, taraf olduğu uluslararası 
anlaşma hükümleri uyarınca 
istisnalar uygulayabilecek.
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amacıyla kurulan TÜRK-
LİM, 06 Nisan 2018 Cuma 
günü gerçekleşen Yönetim 

yüzde 3, o da ticari amaçla 
çalışan teknelere, özel yatlara 
değil” dedi.

Arslan: “Denizcilik
alanında uluslararası 

arenada çok önemli bir 
konumdayız”

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, Türkiye’nin denizci-
lik alanında gerçekleştirdiği 
uluslararası faaliyetlerden 
bahsederek, dünya denizcili-
ğine yön verenlerin arasında 
Türkiye’nin de olduğunu söy-
ledi. Dünya taşımacılığının 
yüzde 90’ının deniz taşımacı-
lığıyla gerçekleştirildiğini dile 
getiren Arslan, bunun da yük-
lerin büyük gemilerle güvenli 
ve çevreci bir şekilde taşınma-
sını sağladığını aktardı.

Arslan sözlerine şöyle de-
vam etti: “Denizcilik alanında 
uluslararası arenada çok önem-
li bir konumda olduğumuzu 
artık gururla söyleyebiliyoruz. 

Kurulu Toplantısı sonra-
sında yeni yönetim kurulu-
nu seçti. Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nı M. Kenan 
Selçuk’tan devralan Boru-
san Lojistik Genel Müdürü 
İbrahim Dölen yeni dönem 
TÜRKLİM Yönetim Ku-
rulu Başkanı oldu.

1967 doğumlu olan İb-
rahim Dölen, Boğaziçi 
Üniversitesinde Elektronik 
Mühendisliği dalında lisans, 
İstanbul Üniversitesinde İş-
letme yüksek lisans eğitimini 

İşte havayolu taşımacılığına 
göre 14, kara yolu taşımacılı-
ğına göre 6,5 kat, demir yolu 
taşımacılığına göre 3,5 kat da-
ha ekonomik olan deniz yolu 
taşımacılığının önemini vur-
gulaması açısından çarpıcı.  Bu 
verilerin denizcilik sektörünün 
ekonomi açısından önemini 
ortaya koyuyor. 2003’te 150 
milyon ton olan denizyoluyla 
gerçekleşen dış ticaret taşıma-
larının bugün 350 milyon tona 
erişti, dış ticarette deniz yolu-
nun payının da ciddi bir şekil-
de arttı. 100 milyon olan yolcu 
sayısının 140 milyona ulaştı.”

tamamlamıştır. 1990 - 2002 
tarihleri arasında çeşitli işlet-
melerde görev yapan Dölen, 
Temmuz 2002’de Borusan 
Lojistik Genel Müdür Yar-
dımcısı olarak şirkete ka-
tılmış ve Borusan Lojistik 
faaliyet alanlarının büyük 
bir bölümünde üst düzey gö-
revlerde bulunmuştur. 2014 
yılında University of Penns-
ylvania, WhartonSchool’da 
AMP programını tamamla-
yan İbrahim Dölen evli ve 1 
çocuk babasıdır.

Kitack Lim: 
“Türkiye denizciliğe 
büyük önem veriyor”

Uluslararası Denizcilik 
Örgütü (İMO) Genel Sek-
reteri Kitack Lim, daha önce 
2016’de yaptıkları zirvede 
denizciliğin ne kadar kaçınıl-
maz olduğunu konuştukları-
nı anımsatarak, “Denizcilik 
dünya ekonomisi için her za-
man kaçınılmazdır. Bu değiş-
mez” dedi.

Zirvenin içeriğine ilişkin 
bilgiler veren Lim, İMO’nun 
geliştirilebilir, sürdürülebilir 
bir denizcilik önerdiğini, bu 

konuda stratejik plan hazırla-
dıklarını söyledi. Lim, deniz-
ciliğin gündemin, gelişmekte 
olan küçük ada ülkelerinin ve 
en az gelişmiş ülkelerin, çalı-
şanların profesyonelleşmesi-
nin, cinsiyet eşitliğinin, ka-
dınların güçlendirilmesinin 
bulunduğunu anlattı.

Denizi kirleten gemile-
rin azaltılması yönündeki 
çabalarının sonuç vermeye 
başladığını dile getiren Lim, 
ayrıca çevreci ve yeşil deniz 
araçlarının yapılması gerekti-
ğini bildirdi.Lim, denizcilik 
altyapısına yönelik yatırımla-
rın öneminden bahsederek, 
bu şekilde ülkelerin ekonomi-
lerinin daha da güçleneceğini 
ve kazanacağını aktardı.

İMO üyesi ülkeler arasın-
daki iş birliğinin geliştiril-
mesi gerektiğini vurgulayan 
Lim, bu sayede denizcilik 
sektöründe ciddi işlere imza 
atılabileceğini söyledi.

2015 yılından bu yana Tür-
kiye Liman İşletmecileri 
Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini yürüten 
M. Kenan Selçuk, görevi İb-
rahim Dölen’e devretti. 

Yönetim Kurulu Toplantı-
sında oy birliği ile TÜRKLİM 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 
kabul edilen İbrahim Dölen, 
2021 yılına kadar Türkiye Li-
man İşletmeciliği Sektörü’ne 
hizmet verecek.

Özel sektör liman iş-
letmecilerinin sektörel 

BU yıl ilk kez düzenlenen 
Uluslararası Denizcilik Zirve-
si, Çırağan Palace Kepminski 
Otel’de yapıldı. Başbakan Bi-
nali Yıldırım’ın himayelerin-
de; Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan’ın ev sahipliğinde ger-
çekleştirilen Zirve’de denizci-
lik sektörünün öncü isimleri 
bir araya geldi.

Uluslararası Denizcilik 
Zirvesi’ne Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, Milli Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz, Ulus-
lararası Denizcilik Örgütü 
Genel Sekreteri Kitack Lim, 
Dünya Denizcilik Üniversite-
si Rektörü Cleopatra Doum-
bia Henry ve sektörün önde 
gelenleriyle çok sayıda davetli 
katıldı. Alanında uzman 30 
ismin konuşmacı olarak yer 
aldığı Zirve’de; “dünya deniz-
ciliğinin geldiği nokta”, “de-
nizcilikte küresel trendler ve 

sorunlarına ortak bir plat-
formda çözüm aramak 
ve dayanışmayı sağlamak 

dijital dönüşüm” ile “denizin 
öncelikli alanı çevre” oturum-
ları gerçekleştirildi.

Zirve’de konuşan Başba-
kan Binali Yıldırım, Boğaz-
larda ve sahil şeritlerinde 
kurulacak yerli ve milli gemi 
trafik sisteminin bitme nok-
tasına geldiğini söyledi. Yıl-
dırım, bu sistemle denizde 
seyreden gemilerin uzaktan 
kumandayla izleneceğini, olu-
şabilecek risklere karşı müda-
hale yapılabileceğini belirtti.

Denizciliği geliştirmek 
için son 15 yılda bazı tedbir-
ler aldıklarını, bunlardan bir 
tanesinin özellikle denizde 
toplu taşımacılığı artırma-
ya yönelik yakıtta vergilerin 
kaldırılması olduğunu ifade 
eden Yıldırım, “Vergisiz yakıt 
kullanımında en büyük pay 
yüzde 45’le yolcu gemileri ve 
feribotların, ardından yüzde 
26’lık payla balıkçı tekneleri 
geliyor. Yatlara destek sadece 

TÜRKLİM’in Yeni Başkanı İbrahim Dölen Oldu

Yılport Holding ABD Limanlarındaki İlk Türk Şirketi

TÜRKLİM Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı:

İbrahim Dölen
Başkan Yardımcısı: Özgür Soy

Üyeler: Turgay Gül, Aydın Erdemir, 
Cem Aysel, Recai Işıktaş, Aziz 
Güngör, Şaban Bülent Çakın, 

Arcan Fayatorbay.

Uluslararası Denizcilik Zirvesi İstanbul’da Yapıldı

YILDIRIM Holding şirket-
lerinden Yılport Holding, 
Amerika’da Mississipi Eyalet 
Liman İşletmesi ile imzaladı-
ğı niyet mektubu çerçevesin-
de yurtdışı operasyonlarını 
büyütmeye yönelik önemli 
bir adım attı. Küresel çapta 
liman operasyonları gerçek-
leştiren Yılport Holding, 
değerleme çalışmaları ve mü-
zakereleri takip eden süreçte 
Amerika’nın en büyük liman-
larından birinde faaliyet gös-
teren ilk Türk şirketi olacak.

Gulfport Limanı’nın yak-

laşık 570 milyon dolarlık 
yenileme programı kapsa-
mında bulunan tesise do-
nanım ve teçhizat yatırımı 
yapacak olan Yılport Hol-
ding, Kuzey Amerika’daki 
ilk liman operasyonunu da 
hayata geçirecek. Yılport 
Holding’in büyüme stratejisi 
ve vizyonu kapsamında yapı-
lacak olan bu yatırım, halen 
Pennsylvania’nın Butler ken-
tinde üstün kaliteli demir 
alaşım üretimi ve yüksek 
teknoloji rafineri faaliyetleri 
bulunan Yıldırım Holding’in 

Kuzey Amerika’daki operas-
yonlarını genişletmesi anla-
mına geliyor.

Yılport Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Yüksel 
Yıldırım, çok amaçlı liman 
operasyonları konusundaki 
bilgi birikimi ve uzmanlık-
larına vurgu yaparak şunları 
söyledi: “Amerika’daki pek 
çok limanda yeterli yatırı-
mın olmadığını gördük. Bu 
bağlamda Gulfport Lima-
nı için iyileştirme, terminal 
verimliliği ve hizmetlerinin 
artırılması için en son tek-
nolojileri kullanacağımız ve 
Gulfport Limanı’nı bölgenin 
en rekabetçi tesislerinden bi-
ri haline getirecek yatırımları 
gerçekleştirmek için kararlı 
bir adım atıyoruz.”

Yüksel Yıldırım, bölgede-
ki diğer Yılport limanlarıyla 
entegre operasyonlarında 
büyüyeceğini ifade ederken, 

“Ekvador ve Peru’daki li-
manlarımız sayesinde Latin 
Amerika’dan özellikle soğuk 
zincirle taşınan gıda mad-
delerinin Amerika’nın orta 
batısına ulaşması anlamın-
da büyük bir potansiyel var. 
Grubumuzun uluslararası 
ticaret şirketi de Amerika’nın 
Güney Atlantik bölgesindeki 
küçük ve orta ölçekteki nakli-
yatçıların sıvı ve dökme ürün 
taşımacılığı için rekabetçi bir 
fırsat yaratacak” dedi.

Metalürji, enerji üretimi, 
liman ve lojistik yönetimi, 
gübre ve kimyasal üretimi, 
uluslararası ticaret, endüst-
riyel inşaat, gayrimenkul ge-
liştirme ve gemi inşası gibi 
farklı alanlarda olmak üzere 
4 kıta ve 49 ülkedeki faaliyet 
gösteren Yıldırım Holding, 
Yılport ile dünya çapındaki 
çok amaçlı tesislere yatırım 
stratejisini başarıyla yürü-

tüyor. Dünyanın en büyük 
üçüncü konteyner filosu-
na sahip CMA CCGM 
Group’ta da yüzde 24 his-
seye sahip olan Yıldırım 
Holding, bu alanda önemli 
küresel oyunculardan biri 
olarak dikkat çekiyor.

Mississipi Liman İşletme-
si Üst Yöneticisi Jonathan 
Daniels, anlaşmayla ilgili 
olarak yaptığı açıklamada; 
“Yılport ile görüşmelerimiz 
sırasında özel sektör ve kamu 
işbirliği anlamında önemli 
bir fırsat yakaladık. Önemli 
bir altyapı yatırımını da içe-
ren bu süreçte her iki tarafın 
da küresel boyutta erişimini 
artıracak bir işbirliği hedefli-
yoruz. Merkezi konumumuz, 
Yılport’un uluslararası ticaret 
rotalarını genişletmesini ve 
kargo hacmini büyütmesini 
sağlayacak” dedi.

Amerikan Savunma Ba-

kanlığı’na bağlı Mühendis-
lik Birimi tarafından Kasım 
2017’de alınan kararla baş-
latılan Gulfport Liman Ge-
nişleme Projesi kapsamında 
282 dönümlük hafriyat ve 
dolgu çalışması yapılacak. 
Bu proje, Ağustos 2016’da 
Ekvador’un Macahata lima-
nında 750 milyon dolarlık 
geliştirme ve modernizas-
yon yatırımına başlayan 
Yılport’un Amerika kıtasın-
daki ikinci büyük girişimi 
olacak. Yılport’un Ekva-
dor’daki bu yatırımı, meyve 
ve deniz ürünleri nakliyatın-
daki en önemli limanlardan 
birisi olacak. Toplamda beş 
aşamada tamamlanarak La-
tin Amerika’nın Pasifik Ok-
yanusu tarafındaki en büyük 
yatırım olan limanda yıllık 
2.5 milyon 20 feet kontey-
nere eşdeğer (TEU) faaliyet 
gerçekleşecek.
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OYAK, Türkiye’nin en önemli ih-
tiyaçlarından biri olan, uluslararası 
standartlarda hizmet verebilecek 
‘otomotiv odaklı Ro-Ro limanı’nın 
inşası için harekete geçti. Dünya 
genelinde uluslararası standartlarda  
16 adet Ro-Ro terminali sahibi ve 
işletmecisi olan NYK Line (Nippon 
Yusen Kaisha) ile ortak bir şirket 
kuran OYAK Denizcilik ve Liman 
İşletmeleri AŞ, toplam 110 milyon 
dolarlık bir yatırıma hazırlanıyor. 
Bu yıl inşasına başlanacak olan O-
YAK Port’un, 2019 yılında hizmete 
girmesi planlanıyor. 

Yükselen otomotiv ihracatı hac-
minin yarattığı yeni ihtiyaçları ve 
talepleri karşılayacak olan OYAK 
Port, uluslararası lojistik trafi-
ğinin merkezi olacak. Yaklaşık 
500 kişiye istihdam alanı yarata-
cak olan ve uluslararası otomobil 
markalarının ihracat ve ithalat 
kapısı konumuna gelecek liman, 
Kocaeli’ne bağlı Körfez ilçesinin 
Yarımca  Bölgesinde 235 bin met-
rekarelik alan üzerine inşa edile-
cek. Yıllık 780 bin araç elleçleme 
kapasitesiyle sadece otomotiv 
sektörüne hizmet verecek olan 
limanın, Türkiye’nin 1 numaralı 
‘otomotiv odaklı Ro-Ro limanı’ 
olması hedefleniyor.

Uluslararası otomotiv
lojistiğinin rotası değişecek

OYAK Port’un doğu - batı ara-
sında lojistik dağıtım merkezi (hub) 
olacağını söyleyen OYAK Genel 
Müdürü Süleyman Savaş Erdem, 
“Uluslararası otomotiv ticaretinin 
liderleriyle yaptığımız görüşme-
ler neticesinde, yüzde 21’lik payla 
ihracat lideri olan otomotiv sek-
törünün, küresel standartlarda ve 
yüksek kapasiteli bir limana ihtiyacı 
olduğunu gördük. Ülkemizin ihti-
yaçlarına yönelik yaptığı yatırımlar-
la tanınan OYAK, her zaman oldu-
ğu gibi yine elini taşın altına koydu 
ve bugün ülkemize yeni bir katma 
değer sağlayacak olmanın onurunu 
yaşıyoruz” dedi.

Türkiye’nin geleceğine güven-
diklerini ve yatırımlara hız kesme-
den devam edeceklerini söyleyen 
Erdem, sözlerine şöyle devam 
etti: “Nippon Yusen Kaisha gibi 
uluslararası lojistik sektörünün 
itibarını yükselten, güçlü ve güve-
nilir bir firmayla işbirliği yapmak 
bizi gururlandırıyor. Birlikte hem 
Türkiye hem de küresel lojistik ağı 
adına başarılı bir işe imza ataca-
ğız. Nasıl ki İstanbul Yeni Hava-
limanı ile gerek ülkemiz gerekse 
bölgemizde havacılık sektörünün 
seyri değişecek ise OYAK Port ile 
de uluslararası otomotiv lojistiği-
nin rotası değişecek. NYK Line 
ile birlikte sadece bulunduğumuz 
coğrafyanın değil, dünyanın sayılı 
limanlarından birini inşa edece-
ğiz. OYAK Port, otomotiv sektö-

ründe, bulunduğumuz çağın ‘İpek 
Yolu’ olarak anılacak.”

“Nippon Yusen Kaisha olarak 
dünyadaki 17’nci otomotiv limanı-
mızı Türkiye’de inşa etmekten do-
layı heyecanlıyız” diyen NYK Line 
Otomotiv Grup Başkanı Koichi 
Chikaraishi, 2014 yılından bu yana 
yatırım amacıyla Türkiye’de partner 
aradıklarını ve iki yıl süren görüş-

melerin ardından OYAK ile masaya 
oturduklarını söyledi. Chikaraishi, 
“OYAK’ın Türkiye’nin en köklü ve 
güçlü gruplarından biri olması bizi 
çok etkiledi. Bugün bu sözleşmeyi 
imzalamaktan dolayı gururluyum. 
OYAK Denizcilik ve Liman İşlet-
meleri AŞ  ile somut olarak bugün 
başladığımız işbirliğimizin güçlene-
rek devam etmesini diliyorum” dedi.

OYAK İle NYK Line Arasında 
110 Milyon Dolarlık İşbirliği

Birinci sayfadaki haberin devamı



TİCARİ ARAÇLAR

20
NİSAN 2018

6 Vitesli yeni şanzımanda 
yeni Sprinter’da

Test ettiğim araçlar arasın-
da bulunan bir diğer Sprinter 
panelvan modeli ise yeni 6 
ileri manüel şanzıman daha 
önceki modellerde hissedilen 
titreşimleri en aza indirerek 
konfor sağlıyor. İlk defa ta-
nıtılan bu şanzımanla sakin 
bir kullanımda yarı-şehir de-
nilebilecek ortamda önemli 
ölçüde yakıt tasarrufu sağla-
yabiliyorsunuz.  

En güçlü Sprinter:  
V6 motor- 190 beygir gücü

Test organizasyonunda ya-
kından inceleme ve kullanma 
imkanı bulduğum son ara-
cım ise Sprinter Tourer oldu. 
6 silindirli V6 motoruyla ve 

190 beygir gücüyle sınıfının 
en güçlü araçları arasında yer 
alan Sprinter Tourer sürüşü-
nün pek çok binek araç kul-
lanıcısı için dahi özel bir de-
neyim olacaktır. 1400-2400 
devir aralığında 440 Nm tork 
sağlayan aracımız markanın 
bir süredir kullanmakta oldu-
ğu 7 ileri otomatik şanzımana 
sahipti. Otoyol limitlerinde 
yaptığımız hızlanma testi güç 
arayan kullanıcıları memnun 
edecektir. Yine yüksek hızda 
test ettiğimiz aracın yol tutu-
şuyla birlikte kabin içi ses ve 
titreşimler de sürücüyle bir-
likte minibüsteki yolculara da 
konforlu bir seyahat sunuyor.

“Merhaba Mercedes” 
konuşabilen ilk ticari araç

Mercedes Benz idareci ve 
mühendisleri yeni Sprinter’in 
tasarlanmasında stratejik ola-
rak taşımacılığın bütün sek-
törlerinin ihtiyaçlarını oldu-
ğu kadar ihtiyaç duyulmayan 
fonksiyonlarını da göz önüne 
almış. Satış fiyatlarını ve do-
layısıyla ulaşılabilirliği doğ-
rudan etkileyecek bu kararla 
bazı modellerde radyo ve 
klima bile temel donanımlar 
bulunmazken en donanımlı 
modeller ise yük veya yolcu 

BÜYÜK van segmentinde 
Mercedes Benz’in amiral ge-
misi Sprinter, tamamen yeni-
lenerek yolla çıkarken ilk test 
sürüşü için Hollanda yolla-
rında gerçekleştirildi. 

İnternet bağlantısı ve geliş-
miş filo yönetim hizmetleriy-
le gelecek dönemin taşımacı-
lığıyla ilgili ipuçlarını veren 
Yeni Sprinter, yeni motor ve 
şanzıman seçeneklerinin yanı 
sıra kabin tasarımı, gövde u-
zunluğu, tonaj ve yük bölmesi 
yüksekliği gibi alanlarda da 
pek çok yeniliği barındırıyor. 

Hollanda’nın başkenti 
Amsterdam’da başlayarak ül-
kenin ticaret ve taşımacılık 
merkezi Rotterdam’a uzanan 
ve Yeni Sprinter’in dinamik 
altyapısının yanı sıra akıllı 
özelliklerinin ve bağlanabi-
lirlik kabiliyetini de test etme 
imkanı bulduk. 

İlk defa önden çekiş seçe-
neğini sunmaya başlayan Yeni 
Sprinter, bin 700’i aşkın farklı 
kombinasyona  ulaşırken test 
için Almanya’dan getirilen 
araçlar da minibüs, panelvan 
ve kamyonet olarak fark-
lı motor, şanzıman ve çekiş 
özelliklerine sahipti. 

Üç farklı güzergahta özel-
likle markanın Türkiye’de 
güçlü olduğu 3 farklı mode-
liyle yaptığım testte öncelikle 
hafif ticari araç endüstrinde 
bir ilk olan 9 ileri otomatik 
şanzımana sahip olan Sprin-
ter 314 CDI panelvanı de-
neme şansı buldum. ZF ta-
rafından Mercedes Benz ile 
geliştirilen bu otomatik şanzı-
mana sahip araç 2,143 cc hac-
me sahip 143 beygir gücünde 
(105 kW) 4 silindirli motor-
la donatılmış.  Aracımızın 
1200-2400 devir aralığında 
330 Nm torka sahipti. 
Yeni seçeneklerle otomatik 

Sprinter’a talep artacak
 Ticari araçların gelişim-

de son yılların önemli trendi 
olan “binek aracı konforuna 
benzeme” konusunda bir üst 
seviyeye geçen aracımızdaki 
direksiyon sistemi de bu kon-
foru tamamlamış. Yeni şanzı-
manın beraberinde getirdiği 
avantajla sarsıntısız geçiş, daha 
düşük gürültü seviyesini his-
setmek için çaba harcamanıza 
gerek kalmıyor. Elektrikten 
güç alan ve hassasiyeti hızınıza 

göre ayarlanan yeni direksiyon 
sistemi bu aracın kontrolünü 
olabildiğince kolaylaştırdığını 
hissediyorsunuz.

Test organizasyonunda 
sorularımızı yanıtlayan 

Mercedes-Benz Hafif Ticari 
Başkanı Volker

Mornhinweg, iyi ve sorun-
suz çalışan otomatik şanzı-
manların müşteriler tarafın-
dan hızlı bir şekilde takdir 
edildiğini söyledi ve yeni se-
çeneklerle birlikte Sprinter’da 
daha fazla otomatik şanzı-
manlı aracın talep edilmesini 
beklediklerini açıkladı. 

Tork konvertörlü otomatik 
şanzımana sahip ilk test ara-
cımızın bir diğer özelliği ise 
Sprinter seçenekleri arasına 
giren önden çekişli olmasıydı. 
Mercedes’in Yeni Sprinter ile 
‘sadece arkadan çekiş’ anlayı-
şına önden çekişi de ekleme-
sinin temelinde verimlilik ve 
aracın daha farklı misyonlar 
için daha kullanılabilir hale 
gelmesi yattığı uzmanlar ta-
rafından ifade ediliyor. Ön-
den çekişli versiyonun daha 
az parçayla sorunsuz ve daha 
ekonomik bakım maliyetle-
rinin yanı sıra 50 kg gibi faz-
ladan yükleme kapasitesinin 
bulunduğunun altını çizelim. 

Konforlu ve ticari araç 
DNA’sına sahip

Kabin içinde ticari araç kul-
lanıcılarının en büyük ihtiyaç-
larından olan kullanışlı sakla-
ma alanları konusunda cömert 
davranan Yeni Sprinter’da 
kapı içlerinden ön konsola, 
aracın tavanından konsol üze-
rinde mobil cihaz bağlantı ve 
USP şarj noktalarıyla bu ko-
nuda sürücüye istediğini faz-
lasıyla sağlıyor. Örneğin bir 
Sprinter sürücüsü iş zamanın-
da ihtiyacı olan kağıt ve dos-
yalar için kolayca kabinde yer 
bulabileceği gibi gerek bardak 
ve su şişeleri gerekse de mobil 
cihazları için de yer bulabilir. 

Konforlu sürücü koltuk-
larının kontrolünde de diğer 
hafif ticari araç üreticilerinden 
farklılaşan Mercedes Benz, 
kontrol butonlarını kapı içi-
ne almış. Premium binek araç 
hissine yapılan bu vurgu aynı 
zamanda oldukça pratik kont-
rol sağlıyor. Anahtarsız çalış-
tırma seçeneği de bu hissiyatı 
güçlendiren başka bir özellik. 

muavin veya co-pilot olma ada-
yı olduğunu söyleyebiliriz. 

Yeni Sprinter’ın 
yükleme alanı

Önden çekiş özelliğiyle 
birlikte Yeni Sprinter 80 mm 
daha alçak olan yükleme eşiği 
sunuyor. Ticari kullanımda 
yüklemeyi önemli oranda ko-
laylaştıran bu özelliğin yanı 

sıra arkadan çekişli versiyo-
nunda 4 bin 325 mm’ye kadar 
ve önden çekişli versiyonunda 
3 bin 924 mm’ye kadar uzanan 
dingil mesafesi farklı kullanım 
ihtiyaçlarını karşılıyor. Çamur-
luk arası yükleme genişliği 1,22 
metre olan yeni nesil Sprinter, 
bu sayede paletleri enlemesine 
yükleme imkanı da sunuyor. 

Bu özelliklerin yanı sıra 
farklı görevler için özel metal,  
hafif plastikten veya kontr-
plak zemin seçenekleri, gü-
venliği arttıran hareketli pa-
let destekleri ve yeni ara duvar 
yükleme alanını daha güvenli 
ve fonksiyonel hale getiriyor.  

Arka çamurluk yapısı, tek 
tekerlekli arka aks mimarisi ve 
önden çekişli yapı kullanım a-
lanını arttırırken 17 metreküp 
kargo alanı ve 5,5 tona kadar 
yük taşıma kapasitesi de yeni 
Sprinter’ın kullanım alanını 
arttırıyor. 3,5 ton segmentin-
de aracın yüksüz ağırlığı pa-
nelvanda 1990 kilogramdan 
açık kasalı modellerinde ise 
1975 kilogramdan başlıyor. 

Kendi kendini durduran 
menteşelerle donatılan arka 
kapı tek elle bile kolayca açı-
lıp kapanırken aracın yan du-
varlarına çarpmadan duruyor. 

taşıyan akıllı ve Premium bi-
nek araçlarla yarışır hale geli-
yor. Bu noktada test ettiğim 
her 3 aracın da ortak noktası 
olan gerek görünüş gerekse 
fonksiyon olarak farklılıkları 
bulunan MBUX özelliğinden 
bahsetmek istiyorum. Aslın-
da bir süredir gerek ağır ge-
rekse hafif ticari araç endüst-
risinin en trend konularından 
biri olan bağlanabilirliğin 
bugüne kadar çekilmiş en net 
fotoğrafı olan bu sistemin ne 
zaman ve hangi koşullarda 
Türkiye’ye sunulacağı belli 
olmasa da modern taşımacı-
lığın geleceğine dair önemli 
ipuçlarını barındırıyor. 

Bazı ticari araç üreticileri 
son dönemde tanıttıkları ve 

satışa sundukları araçlarda 
internet bağlantısıyla birlikte 
farklı filo yönetim sistemleri-
ni de müşterilerine sunmaya 
başlamışlardı. Gerek araçtan 
daha fazla verim almak gerek-
se de operasyonel verimliliği 
artırmayı amaçlayan Merce-
des Benz, Yeni Sprinter ile 
Mercedes PRO adını verdiği 
dijital iletişim modülünü de 
opsiyonları arasına koydu. 
Yeniden rota belirleme, araç 
verilerini kaydetme gibi özel-
likleri olan sistem sürücüyle 
yönetim merkezi arasında 
doğrudan iletişim kuruyor.  

Aracımızın multimedya 
İngilizce olduğu için “Hi Mer-
cedes” komutuyla faaliyete 
geçen sesli kumanda sistemi, 
hava durumunu size aktara-
bildiği gibi acıktığınızı söyle-
meniz durumunda size yakın 
yemek mekanlarının listesini 
size olan mesafeleriyle birlikte 
gösterebiliyor ve o listeden biri-
ni seçtiğiniz zaman canlı trafik 
özelliğine sahip navigasyonuyla 
oraya ulaşabiliyorsunuz.  Sürü-
cü koltuğunun ısıtması gibi ba-
zı fonksiyonların da sesle yapıl-
dığı sistemin, gelecekte gelişen 
yapay zeka teknolojisine para-
lel olarak iyi bir yol arkadaşı, 

Yeni Sprinter Sınıfının İlkleriyle Yollara Çıktı 

- 3.980  metrekareden 
7.606 metrekareye kar-
go alanı
- 7.8 metreküpten 17 
metreküpe kadar yük 
hacmi 
- 2732 mm’den 4810 
mm’ye zemin seviyesin-
de yük alan uzunluğu  
- 1719 mm’den 2243 
mm’ye yük alanı yük-
sekliği
- 3000 kg’dan fazla 
maksimum taşıma ka-
pasitesi 5500 kg ağırlığa 
sahip modelde
- 7 Europalete çıkan alan 

- 5.8 metrekareden 9.2 
metrekareye kargo a-
lanı (Standart kabinle)
- 4.3 metrekareden 
7.7 metrekareye kargo 
alanı (Çift kabin) 
- 2858 mm’den 4308 
mm’ye platform uzun-
luğu (Standart kabinle)
- 2128 mm’den 3608 
mm’ye platform uzun-
luğu (Çift kabin)
- 2035 mm’den 2135 
mm’ye platform genişliği
- 403 mm arka kapak 
yüksekliği 
- 3000 kg’dan fazla 
maksimum taşıma ka-
pasitesi 5500 kg ağırlı-
ğa sahip modelde
- 8 Europalete çıkan alan 

Sprinter Panelvan 
Yük Bölümü 

Ölçüleri

Sprinter
Kamyonet Yük 

Bölümü Ölçüleri

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Üst Yapıcılar Iveco’nun İtalya’da 
Bulunan Fabrikalarını Ziyaret Etti
IVECO, off-road filo müşterileri ile 
kamyon ve hafif ticari araç üst yapı-
cıları için İtalya ziyareti düzenledi. 
22-24 Mart’ta iki ayrı grup halinde 
gerçekleştirilen fabrika ziyaretleri-
ne; filo müşterilerinden 12, üst yapı-
cılardan 14 olmak üzere toplam 26 
üst düzey yönetici katıldı. 

12 yöneticiden oluşan Iveco’nun 
off-road müşterileri Astra’nın Pia-
cenza fabrikasını ziyaret ederken, 14 
yöneticiden oluşan hafif ticari ve or-
ta segment kamyon üst yapıcılarının 
oluşturduğu grup ise Daily’nin üretil-
diği Suzzara ve Eurocargo’nun üretil-
diği Brescia fabrikasını gezme imka-
nını buldular. Her iki grubun fabrika 
ziyaretine de Iveco’nun Türkiye’deki 
ve İtalya’daki yöneticileri eşlik etti. 

Hafif ticari araçlara ve orta sınıf 
kamyonlara üstyapı hizmeti sunan 14 
yöneticiden oluşan grup, Daily Suz-
zara ve Eurocargo Brescia fabrikasını 
ziyaret ettiler. Iveco Daily üretiminin 
yüzde 80’ini gerçekleştiren Suzza-
ra Fabrikası’ndaki üretimi yerinde 
görme imkanı bulan üst yapıcılar, 
özellikle fabrika içerisindeki Daily 
Center olarak adlandırılan 3 bin 
metrekarelik  alandan oluşan show-
roomdan çok etkilendiklerini ifade 
ettiler. Üst yapıcılar, Daily’nin Suzza-
ra fabrikasını gezdikten sonra ertesi 
gün Eurocargo kamyonların üretil-
diği Brescia fabrikasını ziyaret ettiler. 
Üst yapıcılar ziyaretlerinde Iveco’nun 
doğal gazlı, elektrikli ve hibrid araçla-
rını da görme imkanı buldular.

Iveco’nun off-road müşterilerin-
den oluşan grup ise Piacenza’daki Ast-
ra fabrikasının üretim süreci hakkın-
da bilgilendirildiler. 70 yıllık geçmişe 
sahip Astra fabrikasında kullanılan 
otomasyonun beklentilerinden daha 
fazla kullanıldığını gördüklerini söy-
leyen Iveco’nun Türk off-road müş-
terileri, bu durumun kendilerini çok 
memnun ettiğini belirttiler. Astra Pi-
acenza fabrikasının ziyaretinden son-
ra off-road müşterileri Astra’nın son 
teknoloji araçlarının şantiye perfor-
mansını yakından gördüler. Ziyaret-
çiler daha sonra Ferrari Müzesi’nde 
keyifli bir zaman geçirdiler. 

2017’de kuruluşunun 70. yılını 
kutlayan Astra, İtalya Piacenza’da ü-
retim yapıyor. 2013 yılından bu yana 
CNH Endüstriel’in bir parçası olan 
Astra, sağlamlık, güvenirlilik, çok 
yönlülük ve ihtiyaca özel çözümler 
üretme konusunda lider markalar 
arasında yer alıyor. Özellikle maden 
ve taş ocakları , zorlu inşaat işleri, 
akaryakıt ve ağır nakliye sektörleri-
ne yönelik faaliyet gösteren firmalar 
tarafından tercih ediliyor. 

Standart üretim yapmayan, ta-
mamıyla müşteri ihtiyaçları doğrul-
tusunda yani “terzi usulü üretim” 
yapan Astra, araçlarında diğer üre-
ticilerin hiçbiri tarafından kullanıl-
mayan özel çelikten imal edilen şasi 

ve bugi yapısıyla öne çıkıyor. Avrupa 
ve Kuzey Afrika’daki birçok ülke 
için askeri araç da üreten Astra, 4 
akslı rijit kamyonlarda farklı kom-
ponentlerle 60 ton G.V.W teknik 
kapasite sunabilen özel bir marka. 

Iveco’nun off-road filo müşterileri ve üst yapıcı 
firmalarının yöneticileri Astra, Daily ve Eurocargo’nun 
İtalya’daki üretim sürecini yerinde gördü.  
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şekilde hızlanabilir, fren ya-
pabilir ve yönlendirilebiliyor. 
Filolaştırma, kara yolu taşı-
macılığında verimliliği artı-
rırken diğer yandan da daha 
yüksek yol güvenliği sağlıyor. 
Filolaştırma uygulamasında, 
en baştaki araç fren yaptığın-
da arkadaki araçlar da oto-
matik olarak aynı anda fren 
yapıyor. Bu şekilde, kamyon 
grupları arasındaki boşluk en 
aza indirilir ve aerodinamik 
sürtünme azaltılarak yüzde 
10 oranında yakıt tasarrufu 
sağlanıyor ve CO2 emisyo-
nunda yine yüzde 10 oranın-
da düşüş elde ediliyor. Filo-
laştırma uygulamasının bir 
diğer avantajı da kamyonların 
vites değiştirme gereksinimi-
ni azaltarak trafiğin sorun-
suz şekilde akmasını sağlıyor. 
Kamyonlar arasında daha az 
mesafe olması yolda boş alan 
kazandırıyor ve kamyonların 
sollama yapmaması şerit ih-
lalini azaltıyor. Filolaştırmaya 
destek olan gelişmiş sürücü 
yardımı sistemleri de yol gü-
venliğine daha fazla katkı 
sağlıyor. Sistemler her zaman 
tetikte ve gelişmiş Wifi-P tek-
nolojisi, fren sisteminin bir 
insandan 25 kat daha hızlı 
tepki vermesini sağlıyor.
Dizel motor ve elektrikten 

güç alıyor: 
DAF Convenient

Test alanında kullanma im-
kanı bulduğumuz DAF Con-
venient, özellikle yük taşıma-
cılığında geleceğin sistemi 
olarak görülen hibrit tekno-
lojinin uygulanabilir örneği 
olarak öne çıkıyor. ;Gürültü 
ve emisyon hassasiyetinin 
yüksek olduğu merkezi alan-
larda elektrikli motorun dev-

1996’DA Amerikalı PAC-
CAR çatısı altına giren DAF, 
Eindhoven’da düzenlediği 
90’ıncı yıl organizasyonuyla 
aralarında dergimizin de bu-
lunduğu yayınlara geçmişini 
anlatırken firmanın bugüne 
kadar üretimini gerçekleştir-
diği eski ve yeni araçlarını test 
etme imkanı sundu. 

Markanın geçen yıl tanıtı-
mını yaptığı ve yüzde 7’lik ya-
kıt tasarrufu sağlayan motor, 
şanzıman ve diğer yenilikleri-
nin de tanıtıldığı organizas-
yonda, markanın dahil olduğu 
verimlilik ve çevreci projeler 
için üretilmiş özel araçlarını 
da test etme imkanı bulduk. 

Avrupa ağır ticari pazarında 
büyüme devam ediyor 

DAF Trucks Türkiye Ge-
nel Müdürü Gregor Van Der 
Mark’ın da katıldığı organi-
zasyonda ilk olarak markanın 
kuruluşundan itibaren gelişi-
minin anlatılmasından sonra 
Eindhoven’da bulunan DAF 
Müzesi gezildi. 

Yaptığı sunumda teknoloji 
gelişimiyle birlikte her zaman 
sürücülerin göz önüne alına-
rak onların konforuna önem 
verildiğini ifade eden DAF 
Trucks Satış ve Pazarlama 
Direktörü Richard Zink, ge-
leneğin başarılarında önemli 
rolü olduğunu da ifade etti. 
DAF’ın yakın geçmişte başta 
Motor Test Merkezi ve Yeni 
Kabin Boya Tesisi gibi çok 
önemli yatırımlar yaptığını 
kaydeden Zink, Avrupa’da 
son 4-5 yıldır gayri safi mil-
li hasılanın düzenli olarak 
büyüdüğünü ve 16 ton üzeri 
kamyon pazarının 300 bin a-
deti aştığını ve bu eğilimin de-

vam edeceğini söyledi. 2017 
yılında dünyadan pek çok 
üreticiye Türkiye’den Temsa 
ve Otokar olmak üzere motor 
tedariği sağladıklarını açıkla-
yan Zink, 2018 yılında 5 bin 
adet motor satışına ulaşmayı 
beklediklerini de belirtti. 

2018 Yılının Uluslararası 
Kamyonu ödülünün alınma-
sında katkısı olan teknoloji-
lerin de tanıtıldığı organizas-
yonda PACCAR MX-11 ve 
MX-13 motor yeniliklerine 
dikkat çekildi ve daha yüksek 
yakıt tasarrufun düşük devir-
lerde daha fazla güç ve tork 
üreterek başarıldığı açıklandı. 
Motor, egzoz son işlem siste-

mi, şanzıman ve arka dingiller 
arasında etkileşimi sağlayan 
tamamen entegre tahrik hat-
tının bu sonuca etkisinin de 
altının çizildiği organizas-
yonda motorun yanı sıra yeni 
nesil TraXon otomatikleşti-
rilmiş şanzımanların etkisine 
vurgu yapıldı. 

Yarı otonom taşımacılık: 
DAF EcoTwin

Bağlantılı ve otonom taşı-
macılığın önemli model pro-
jelerinden biri olan EcoTwin 
projesi konvoydaki araçları 
birbirine bağlayarak hem 
CO2 emisyonunda hem 
de yakıt tüketiminde yüz-
de 10’luk tasarruf sağlıyor. 
Eindhoven’da özel bir alanda 
teste dahil olduğumuzu pro-
jede gelişmiş Wifi-P, radar ve 
kameralar, kablosuz olarak 
bağlı birkaç kamyonun ara-
larında kısa bir takip mesafe-
siyle sürülmelerini sağlıyor. 
Arkadaki araçlar filodaki ilk 
kamyondan gelen sürüş bil-
gileri kullanılarak otomatik 

likler arasında en dikkat çeke-
niyse Innovation Truck’ta ser-
gilenen ileriye yönelik yakıt 
verimliliğini artıracak tekno-
lojiler için yük alanı oluşturan 
eğimli burun. Bu tür geliştiril-
miş aerodinamik ve artırılmış 
görüş alanı Avrupa Birliği’nin 
halen beklemede olan yeni 
Kütle ve Boyut yönetmeliğiy-
le devreye girecek. Bu yeni 
yönetmeliğin çok daha düşük 
karbon emisyonları üzerin-
deki büyük katkısını çok iyi 
bilen DAF, yeni yönergelerin 
olabildiğince çabuk hayata ge-
çirilmesi için çalışıyor.

Ellisys projesi yüzde 20 
daha fazla hacim 

Intermodal konteyner ta-
şımacılığında verimliliği ar-
tırma vizyonuyla yola çıkılan 
ve Avrupa Birliği konsarsiyo-

munda oluşturulan TelliSys, 
(Yenilikçi İntermodal Uzun 
Mesafe Taşımacılığı için Akıl-
lı Taşımacılık Sistemi), için 
DAF ultra düşük beşinci te-
kerlek pozisyonuyla yüzde 20 
daha fazla kargo hacmi sağla-
yan çekici-yarı römork kom-
binasyonunu oluşturdu.  

TelliSys konsorsiyumun-
da DAF, Süper Alçak Şasili 

bir çekici geliştirdi. Şasi 
motorun altına 

indirilerek ve 
döndürülen 

d i n g i l d e 
22,5 inç 
jantlarla 
b i r l i k t e 

son derece 
k o m p a k t 

bir arka süs-
pansiyon kulla-

nılarak beşinci teker-
lekte sadece 85 santimetrelik 
yükseklik elde edildi. Ayrıca, 
özel Alçak Şasili çekici 44 ton 
GCW’ye ulaşabilmek için 17,5 
inç jantlarla 4,0 tonluk hafifi 
bir ön dingile sahip. Goodye-
ar, proje için yönlendirilen ve 
döndürülen dingillere yönelik 
özel ve yeni alçak profilli lastik-
ler geliştirdi. Bu lastikler, yük-
sek yük kapasitesine sahip çok 
alçak profil ile sınıflandırılıyor.
Geçmişten Günümüze DAF

DAF Pazarlama ve Ürün 
Planlaması Eski Başkanı ve 
DAF Müzesi Eski Yönetici-
si Hans Staals’ın sunumuyla 
anlatılan DAF tarihçesi bil-
meyenler için pek çok sürpizi 
içinde barındırıyor. 

Dönemin lamba ve rad-
yo üreticisi Philips gibi yerel 
şirketler ve belediye için kay-
nak ve demir dövme işleriyle 
faaliyetlerine başlayan Hub 
van Doorne, kuruluş serma-
yesini ise Huenges meşrubat-
çılıktan ödünç alıyor.  Hub 
van Doorne 1932’de treyler 
üretmeye başladı ve kısaltma-
sı DAF olan, Van Doorne’s 
Aanhangwagen Fabriek (Van 
Doorne’un Yarı Römork Fab-
rikası) ismini aldı. 

1949’da ilk DAF kamyonu 
üretim hattına girdi ve şirke-
tin adı Van Doorne’s Auto-
mobiel Fabriek olarak değişti. 
Bir yıl sonra kamyon üretimi-
ne özel fabrika kuruldu. 

Kamyon gelişimine yön 
veren motor teknolojileri
Başlangıçta DAF, benzinli 

ve dizel Hercules ve Perkins 
motorları kullanıyordu ama 
1957’de Eindhoven merkezli 
şirket DAF markalı ilk mo-
torları tasarladı ve üretmeye 
başladı. DAF, iki yıl sonra bir 
turboşarj ekleyerek DD575 
dizel motoru yeniledi; bu, o 
dönem için bir başka çığır açan 
yenilikti. DAF, 1973’te sek-
tördeki ilk turbo ara soğutma 
sistemini üretti. Bu teknoloji 
ilk olarak daha yüksek motor 
çıkışlarına ve daha düşük yakıt 
tüketimine olan talebi karşıla-
mak için geliştirildi ancak da-
ha temiz egzoz emisyonlarının 
elde edilmesinde çok önemli 
bir rol oynadığı da kanıtlandı. 
1976 yılında sadece kamyo-
na odaklanmaya karar veren 
DAF, 1980’lerde Gelişmiş 
Turbo Ara Soğutma sistemi 
olan ATi’yi tanıttı. Bu sistem, 
enjeksiyon teknolojisinde ya-
pılan iyileştirmeler ve yanma 
odasının optimize edilmiş şek-
li sayesinde daha fazla güç ve 
verimlilik kazançları sağladı. 

2005 yılında DAF, günü-
müzde tüm DAF ağır hizmet 
tipi kamyonlarının yanı sıra 
Kenworth ve Peterbilt tarafın-
dan üretilen kamyonların yüz-
de 40’ından fazlasında kulla-
nılan PACCAR MX motoru 
üretti. Düşük devirlerde ve-
rimli çalışan en yeni nesil 
MX-13 ve MX-11 motorlarda 
bulunan akıllı tahrik hatları ve 
etkin arka dingiller son dere-
ce düşük motor devirlerinde 
yüksek tork üreterek yüksek 
yakıt verimliliği sunuyor.  

reye girdiği kentsel alanlarda 
yoşullara göre, 3 ile 6 kilo-
metre arasında bir menzili bu 
şekilde gidebiliyor. 

Kentsel alandan çıktığı 
anda kamyona ultra verimli 
ve temiz 10,8 litre PACCAR 
MX-11 Euro 6 motor tarafın-
dan tahrik gücü sağlanıyor. 
Dizel sürüşe geçildiği zaman 
ise frenleme sisteminden sağ-
lanan geri kazanım enerjisi 
veya şarj modunda çalışan 
motor/jeneratör tarafından 
çok hızlı bir şekilde şarj edilen 
batarya bir sonraki kullanım 
için tekrar hazır hale geliyor. 

DAF Convenient Innova-
tion Truck’ın özelliklerinden 
biri, dizel motordan yayılan 
emisyonları en aza indirmek 
amacıyla aktarma organlarının 
performansını optimize etmek 
için yolu önceden analiz eden 
son derece gelişmiş bir sisteme 
sahip olması. Diğer yenilik-
ler arasında, elektrikle çalışan 
klima sistemi ve genel olarak 
en yüksek düzeyde 
verimlilik elde 
etmek için 
dingil muha-
fazasındaki 
yağ seviyesi-
ni yöneten 
arka dingil 
sayılabilir.

Convenient 
Innovation Truck, 
aerodinamik sürtünme-
yi en aza indirmek için birkaç 
pasif ve aktif aerodinamik 
özelliğe sahip. Olabilecek en 
iyi aerodinamik için ızgara-
nın havalandırma yarıkları 
aracın beklenen yükü ve aynı 
zamanda kamyonun GPS ko-
numuna göre otomatik olarak 
kapanıyor. Aerodinamik özel-

Uluslararası Taşımacılığa
Yön Veren DAF Trucks
90 Yaşında

DAF Trucks Türkiye Genel Müdürü Gregor Van Der Mark
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Scania İthal Pazarda Liderliğini Sürdürdü

Thermo 
King’ten 
Kampanya

AĞIR Ticari Araçlar Derneği 
(TAİD)’in halka açık kaynakların-
dan elde edilen verilere göre, ağır 
ticari araç pazarında 2018 yılının 
ilk çeyreğinde toplam 3 bin 820 ağır 
ticari araç satıldı. 2017 yılının aynı 
döneminde pazar 2.727 adet olarak 
gerçekleşmişti. Bu bir önceki yıla gö-
re yüzde 40’lık bir artışı gösteriyor.

Scania aynı dönemde 456 adetlik 
satışla, pazar payını yüzde 11.9’a çı-
karttı. İlk çeyrekte toplam pazarda 
bin 875 adet kamyon,  bin 945 adet 

DOĞUŞ Otomotiv Distribütörlü-
ğünde Türkiye faaliyetlerini sürdü-
ren dünyanın lider soğutucu mar-
kası Thermo King, kullanıcılarının 
yaz aylarına bakımlı girmeleri için 
Satış Sonrası Hizmetlerde özel fır-
satlar sunuyor. 

Thermo King müşterileri, servis 
hizmetlerinde yedek parçadan iş-
çilik ücretlerine kadar birçok fırsat 
sunan farklı kampanya seçenekle-
rinden yararlanabiliyor. 

1 Nisan - 30 Haziran 2018 ta-
rihleri arasında geçerli olacak kam-
panya kapsamında tüm dizel tır ve 
kamyon ünitelerinin bakım, parça 
ve işçilik ücretlerinde yüzde 20 indi-
rim fırsatı sunuluyor.

Thermo King, eski dostlar olarak 
tanımladığı sadık müşterilerini de 
unutmuyor. 1 Nisan- 30 Eylül 2018 
tarihleri arasında serviste işlem yap-
tıran her ünite için yüzde 25’e varan 
indirim uygulanacak. Tüm yedek 
parçaları kapsayan kampanyada 3 
yaşındaki ünitelere yüzde15, sonra-
ki her yaş için artı yüzde 1 indirim 
uygulanacak. İndirim oranı yüzde 
25 ile sınırlı olacak. 

Thermo King, orijinal yedek par-
ça kullanımının önemine dikkat çe-
kerek, ünitenin gerçek performansı-
nı ortaya koyabilmesi adına orijinal 
yedek parça kullanımının en önemli 
kriter olduğunu belirtiyor. 

Yatırımı koruyan ve ilk günkü 
performansın korunmasını sağlayan 
orijinal yedek parçalar, Thermo King 
ünitelerinde olduğu gibi en zorlu test-
lerden geçiriliyor. Uzun ömürlü bu 
parçalar işletme maliyetlerini minimu-
ma indirirken, üniteden maksimum 
performans elde edilmesini sağlıyor.  

Thermo King, Türkiye pazarında 
dizel soğutma sistemlerinde en geniş 
ürün gamına sahip, Türkiye’ye girmiş 
ilk dizel cihaz, Türkiye’de monte edil-
miş ilk araç kliması gibi bu sektörde 
‘ilk’leri gerçekleştirmiş bir markadır.

çekici satışı gerçekleşti.  Scania, 413 
adet çekici satışı ile ithal pazarda 
liderliğini sürdürürken, toplam pa-
zarda en çok tercih edilen ikinci çe-
kici markası oldu. 

“2018 hareketli bir yıl olacak”
Doğuş Otomotiv Scania Genel 

Müdürü İlhami Eksin, 2018’de pa-
zar hakkında iyimser bir beklenti 
içinde olduklarını belirtti. Eksin 
“Türkiye ağır ticari araç pazarının 
son 10 yılına bakıldığında ortalama 
25-30 bin araç satıldığı görülmekte-

dir. Bu da çok daha fazla potansiyele 
sahip olduğumuzun göstergesidir. 
2018 yılında gerek yurtiçi taşıma-
cılıkta, gerekse de uluslararası taşı-
macılıkta daha hareketli bir yıl ola-
cağını düşünüyoruz. Bu hareket ağır 
ticari araç pazarına olumlu yansıya-
caktır” açıklamasında bulundu. 

Scania 2017’de 
90 bin 777 araç sattı

İlhami Eksin, Scania markasının 
global pazarlarda da satışlarının 
yükseldiğini belirterek, “Scania, 

2017 yılını 90 bin 777 adetlik satışla 
tamamladı ve yüzde 16 pazar payı 
elde etti. Yeni Nesil Scania’nın kat-
kısı ile bu yılın ilk 3 ayında gerçek-
leşen satışlarla Scania’nın pazar payı 
yüzde 18’e yükseldi. Bu artışta Tür-
kiye pazarının da etkisi bulunmakta. 
Türkiye, Scania için stratejik önemi 
büyük bir ülke. Doğuş Otomotiv 
olarak, çok güçlü bir yetkili satıcı ve 
servis ağımız bulunmakta. Türkiye 
pazarında elde ettiğimiz başarılar-
dan çok mutlu ve gururluyuz” dedi.

Doğuş Otomotiv Scania 
Genel Müdürü İlhami Eksin
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2,5 milyar Euro’luk ek yatı-
rımımız ile araçlarımızı daha 
da geliştirdik. 2017 yılında 
Renault Trucks, tüm dünya-
da yüzde 4’lük bir büyüme 
yaşayarak önemli bir başa-
rıya imza attık. Bu başarıyı, 
Türkiye’de de devam ettiriyo-
ruz. Türkiye, 16 ton ve üzeri 
ağır ticari araçlar pazarında 
Avrupa’da ön sıralarda yer 
alıyor. Bulunduğu konum 
itibariyle gelişmiş lojistik 
sektörü ve inşaat alanındaki 
büyük yatırımlar, Türkiye’yi 
Avrupa pazarının önemli bir 
bölgesi yapıyor. Türkiye’de 

yönünde oldu. 1 yıl içinde 5 
yeni bayi noktasını devreye 
soktuk. 17 noktada tam teşek-
küllü noktada hizmet veriyor 
duruma geldik. Bu yapıyla 
Türkiye’nin tamamını kapsa-
ma altına alabiliyoruz.”

Türkiye’deki ürün gamını 
genişletmenin de kendileri için 
önemli olduğunu aktaran De-
lepine, buna satış sonrası hiz-
metlerimizi de ekleyerek servis 
ve bakım kontratlarını, yedek 
parçada 2 yıl  garanti gibi hiz-
metleri müşterilerine sunmaya 
başladıklarını açıkladı. 

Türkiye’nin önemli bir in-
şaat pazarı  olduğunu kayde-
den Delepine, K gamı araçla-
rını piyasaya sunduklarını  ve 
araçların yoğun ilgi gördüğü-
nü söyleyerek yol tipi araçlar-
da da çeşitlemeye giderek 11 
litre ve 13 litre T gamı araçla-
rını da yelpazelerine ekledik-
lerini açıkladı. 

TÜRKİYE’DE uzun yol çe-
kicilerinden, inşaat ve dağı-
tım kamyonlarına kadar geniş 
bir ürün ve hizmet yelpazesi 
sunan Renault Trucks, Tür-
kiye’deki 20’nci yılında yetkili 
bayisi Koçaslanlar Otomotiv 
ile İstanbul Hadımköy’deki 
yeni hizmet noktasının açı-
lışını gerçekleştirdi. Renault 
Trucks Dünya Başkanı Bru-
no Blin ve Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Olivier De Sait 
Meleuc’un katıldığı açılışa 
Renault Trucks Türkiye Baş-
kanı Sebastien Delepine ve 
Koçaslanlar Otomotiv Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mahmut 
Koçaslan ev sahipliği yaptı. 

Renault Trucks kullanı-
cıları olan çok sayıda filo ve 
şirket yöneticilerinin katıl-
dığı etkinlikte, Koçaslanlar 
Otomotiv Yönetim Kurulu 
Üyesi Muhsin Koçaslan, Ar-
navutköy Belediye Başkanı 
Ahmet Haşim Baltacı, UND 
Yönetim Kurulu Başkanı Çe-
tin Nuhoğlu, Renault Trucks 

Türkiye Başkanı Sebastien 
Delepine ve Dünya Başkanı 
Bruno Blin açılış konuşmala-
rını yaptılar. 

Açılışta kısa bir konuşma 
yapan UND Yönetim Kuru-
lu Başkanı Çetin Nuhoğlu, 
uzun yıllardır tanıdığı Koças-
lanlar Otomotiv ailesine teb-
rik erek yeni yatırımlarında 
başarı diledi. 

Açılış konuşmasında Re-
nault Trucks’ın global stra-
tejisinde Türkiye’nin öne-
mine değinen Bruno Blin; 
“Renault Trucks olarak son 
üç yılda gerçekleştirdiğimiz 

TÜRKİYE’DEKİ 20’nci yılı-
nı kutlayan Renault Trucks, 25 
Mayıs’ta bayi ve müşterilerinin 
katıldığı bir gala yemeği düzen-
ledi.  Türkiye Başkanı Sebasti-
en Delepine’in ev sahipliğinde 
düzenlenen gala gecesi öncesi, 
Renault Trucks Kıdemli Baş-
kan Yardımcısı Olivier De Sa-
int Meleuc ve Renault Trucks  
Türkiye Satış Direktörü Ömer 
Bursalığıoğlu’nun katıldığı  bir 
basın toplantısı düzenlendi.  

Renault Trucks Türkiye 
Başkanı Sebastien Delepine 
20 yıl içinde 25 bin kamyonun 
Türkiye yollarına çıktığını be-
lirterek şunları söyledi: “Her 
gün 20 bin araç oyla çıkarken, 
sürücüler, firma sahipleri ve 
çalışanları Renault Turcks’ın 
sağlamlığına güvenliğine da-
yanarak yola çıkıyorlar. Bu 20 
bin kişiye ciddi bir sorumlu-
luk duyuyoruz. Bizim için tu-
tarlılık çok önemli, bu sorum-
luluğu bundan sonra da çok 
daha büyük bir sorumlulukla 
aynı kararlılıkla geleceğe yürü-
yeceğiz. Son 1,5 yıl içerisinde 
ciddi yatırımlar yaptık. Sadece 
müşterilerimizin işlerine uy-
gun kaliteli araçlar getirmenin 
yanı sıra  özellikle bayi yapısı-
na ve onların eğitmen yatırım 
yaptık. Diğer önemli adımı-
mız da perakende satışlara 
yönelik izlerimizi artırmak 

yıl, Türkiye’de çekici pazar pa-
yımızı yüzde 8,3’e yükseltmeyi 
başardık. Kamyonlarımız için 
de Türkiye’de inşaat sektörün-
deki potansiyeli görüyoruz. 
Bu yüzden inşaat segmen-
tindeki en önemli ticari araç 
üreticilerinden biri olmayı he-
defliyoruz. K serisi bu alanda 
sektörde en gelişmiş araç diye-
biliriz” şeklinde açıkladı.  

ğımızı gösteren konu müşteri 
memnuniyeti.  Her sene de-
vamlı olarak ölçümlediğimiz 
kategorilerde ürün ve hizmet 
kalitesinde ciddi bir artış için-
de olduğumuzu görüyoruz.”

Renault Trucks dünyası 
Türkiye’de bir araya geldi 

Toplantıya katılan Renault 
Trucks Kıdemli Başkan Yar-
dımcısı Olivier De Saint Me-
leuc konuşmasına Türkiye’de 
bulunmaktan duyduğu mem-
nuniyetle başladı. Meleuc, “Ba-
yilerimize distribütörlerimize 
iş ortaklarımız diyoruz. Türki-
ye’deki iş ortaklarımızdan ya-
tırım hevesinin çok olduğunu 
görüyorum. Hem uluslararası 
organizasyonumuz hem bayi 
açılımız hem de Türkiye’de 20. 
yılımızı kutlamaktan mutluluk 
duyuyoruz” dedi. 

Geleneksel olarak her sene 
bir ülkede dünyanın her ye-
rinden müşterileriyle bir araya 
geldiklerini söyleyen  Mele-
uc, bu sene bu organizasyonu 
Türkiye’de yapma kararı aldık-
larını kaydederek  4 gündür 
İstanbul Park’ta Ortadoğu, 
Şili ve Afrika’dan çok sayıda 
müşterinin katıldığı bir orga-
nizasyon yaptıklarını belirtti. 

Hem bayi açılışı hem ulus-
lar arası organizasyon hem de 
20. Yıl kutlamaları nedeniyle 
Türkiye’de olmaktan duyduğu 

memnuniyeti aktaran Meleuc, 
konuşmasında şunları söyledi: 
“Bu organizasyonu Türkiye’de 
yapıyoruz çünkü Türkiye çok 
büyük bir ülke, önemli bir 
pazar ve konumu itibarıyla 
da uzun yol taşımacılığının 
kalbi olan bir ülke. Türkiye’de 
önemli bir tarihçemiz var ve 
Türkiye’deki müşterilerimizi 
bizimle çalıştıkları için mem-
nun etmemiz gerekiyor. Rena-
ult Trucks’ın Türkiye’deki ta-
rihinden ve konumu itibariyle 
Türkiye’yi en stratejik pazar-
lardan biri olarak belirledik. 
Şu anda Türkiye pazarı en iyi 
noktasında değil. Pazarın bü-
yüdüğü zamanlarda yatırım 
yapmak kolay çünkü herkesin 
iştahını kabartıyor. Pazarın 
küçüldüğü işlerin zorlaştığı 
dönemde yatırım yapabilmek 
daha zor. Sebastien Delepine 
ile beraber Türkiye ekibimi-
zin 2 yılda yaptıkları şeyler bu 
atılım hamlesini gösteriyor.”

Türkiye’de hizmet ağımız 
her geçen gün gelişiyor
Türkiye’de hizmet ve ser-

vis ağlarını her geçen gün 
daha da güçlendirdikleri-
nin altını çizen Bruno Blin; 
“Renault Trucks kamyon ve 
çekiciler, zaten performans-
ları ve yakıt verimlilikleri ile 
tüm dünyada tercih ediliyor. 
Araçlarımız, yakıt tasarrufla-
rı ile pazara liderlik yapıyor. 
Ancak işimiz araç üretimi ile 
bitmiyor. En önemlisi güçlü 
bir hizmet ağına sahip olmak 
ve müşterilerimize operasyo-

20. yılımızı kutluyoruz ve 
uzun zamandır özenle yü-
rüttüğümüz operasyonumuz 
sayesinde pazarda en önemli 
oyunculardan biri olarak yer 
alıyoruz” diye belirtti. 

Türkiye’de satış ve satış son-
rası güçlerini arttırarak bayi 
ağı ile birlikte büyümeye de-
vam etmeyi planladıklarının 
altını çizen Blin; “Geçtiğimiz 

Türkiye ağır ticari araç pa-
zarının son 2 yıldır zor oldu-
ğunu ve 30 bin adetlik pazarın 
18 bin adetlere kadar indiğini 
belirten Delepine konuşması-
na şöyle devam etti: “Bu kadar 
zorlu Pazar koşulları içinde, 
rekabetin zor olduğu pazarda 
özellikle çekici segmentinde 
pazar payımızı yüzde 8,5 nok-
tasına çıkardık. Bizim bundan 
önce de iddialı hedeflerimiz 
oldu. Hala iddialı hedefleri-
miz var. Nihai hedefimiz ağır 
vasıta pazarında yüzde 10 pa-
ya ulaşmak. Çekici segmentin-
de payımızı yükselterek ilerli-
yoruz. Bu alanda bu hedefe 
ulaşmamız zor olmayacak. Bu-
na ilaveten inşaat segmentinde 
de önemli oyuncu haline gel-
memiz gerekiyor. K aracımız 
önemli bir kitleye ulaştı. Sağ-
lam ve en az yakıt tüken araç 
olarak tescillenmiş durumda. 
Aslında başarılı olup olmadı-

Koçaslanlar Hadımköy Şubesini
Renault Trucks Dünya Başkanı İle Açtı 

Türkiye’de 20’nci Yılını Kutlayan
Renault Trucks Pazarda Daha İddialı Olacak

RENAULT Trucks, 23 - 28 
Nisan tarihleri arasında 
İstanbul’da uluslararası 
bir etkinliğe imza atarak 
Long Haul Days organi-
zasyonu düzenledi. Bu 
etkinlik, Afrika, Orta Do-
ğu, Cezayir, Türkiye ve 
Şili’de uzun yol segmen-
tinde faaliyet gösteren 
500 müşteriyi bir araya 
getirdi. Katılımcılar, et-
kinlik boyunca çeşitli a-
tölye çalışmalarında bu-
lunma ve Formula 1 yarış 
pistinde Renault Trucks 
T, C ve K serilerini test et-
me şansını yakaladı.

Etkinlik, üç kapsamlı 
atölye çalışması ile İs-
tanbul Formula 1 yarış 
pistinde gerçekleşecek.

Renault Trucks 
Long Haul Days 

İstanbul’da
Düzenlendi

Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin:
TÜRKİYE’DE 20. Yılımızı 
kutluyor olmamız bizim bu 
ülkeye verdiğimzi önemin 
en net göstergesi. Koçaslan-
lar Hadımköye tesisi ile 1 
yıl içinde açılışını yaptığım-
zı beşinci bayiye ulaştık. Bu 
yatırımlarla Türkiye’deki fa-
aliyetlerimzide bir üst vitese 
geçiyoruz. Renault Trucks 
Sebastian Delepine ve ekibiy-
le yeniden yapılanma süreci-
ni yürütüyoruz. Son yıllarda 
Türkiye ağır ticari araç pazarı 
düşüş gösterse de Türkiye 

bir taşımacılık ülkesi ve bu 
sektör ekonominin motoru. 
İstabul’da yollardan geçerken 
onlarca büyük ulaşım ve alt-
yapı projelerinin devam etti-
ğini gördüm. Bütün bu pro-
jelerle birlikte inşaata yönelik 
araçla büyük talep olacaktır. 
Bizim de bu projeler için çok 
doğru bir ürün gamımız var. 

Bizim esas hedefimiz 
müşterilerimizin işlerine da-
ha fazla  katkı sağlamak ve 
Türkiye’de ve diğer pazarlar-
da daha fazla büyümek. Vol-

vo Trucks’la birleşmemizden 
sonra daha iyi bir pozisyon-
dayız ve gayet memnunuz. 
Bu birleşme bize teknolojide 
ve yeni pazarlara açılmada 
önemli bir ivme kazandırdı. 
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nel maliyetlerini düşürebilecekleri 
hizmetler sunarak toplam sahip ol-
ma maliyetlerini en ideal noktaya 
taşımak. Ticari araçların, hizmet 
dışı kaldığı her bir dakika, mali-
yet demektir. Bu nedenle bizim en 
önemli görevimiz, araçları sorunsuz 
ve en yüksek performansta yollarda 
tutmak. Bunun için de satış sonrası 
hizmet ve servis noktalarına yatırım 
yapmak önemli” dedi. 

Sebastien Delepine: “Türkiye’de 
gücümüzü arttırıyoruz” 

Renault Trucks’ın Türki-ye’de 
atağa kalktığını belirten Sebastien 
Delepine ise açıklamasında; “Re-
nault Trucks olarak Türkiye’de yeni 
bir dönem başlattık ve 20. yılımız-
la bunu pekiştiriyoruz. Türkiye’de 
25.000’in üzerinde Renault Trucks 
aracı aktif olarak hizmet veriyor. 
Ayda yaklaşık 4.000 Renault Trucks 
kamyon ve çekiciler, yetkili bayile-
rimizde servis hizmeti alıyor. 2017 
yılında 4 yeni Renault Trucks satış 
ve satış sonrası noktasını hizmete 
sunduk. Açılışını gerçekleştirdiği-
miz yeni Hadımköy tesisi ile Türkiye 
genelinde 14 şehirde 17 hizmet nok-
tasına ulaştık” diye belirtti. 

Hadımköy tesislerinde yılda 6 bin 
araca hizmet vermeyi planladıklarını 
açıklayan Sebastien Delepine; “2018 
yılında üç satış ve satış sonrası servi-

simizi daha hizmete sunmayı planlı-
yoruz” dedi. Satış sonrası hizmetler 
ile zaten yüksek olan Renault Trucks 
2.el değerini daha da arttırmayı plan-
ladıklarına değinen Delepine, ikinci 
el araç satışlarına da ağırlık verecekle-
rini söyledi. 

Mahmut Koçaslan: “Yeni plaza-
mızda aynı anda 30 araca hizmet 

sağlayacağız” 
43 yıllık sektörel deneyimi ile 

Koçaslanlar Otomotiv, 20 yıldır 
Renault Trucks’ın yetkili bayisi 
olarak hizmet sunuyor. İstanbul 
Orhanlı’daki hizmet noktalarından 

sonra Hadımköy’deki yeni plazala-
rının açılışını gerçekleştirdiklerini 
değinen Koçaslanlar Otomotiv 
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
Koçaslan, burada da satış, satış son-
rası ve yedek parça hizmetlerini ve-
receklerini belirtti. Yeni tesisleri ile 
ilgili bilgi veren Koçaslan; “5470 
metrekare açık, 2 bin 530 metreka-
re kapalı olmak üzere toplam 8 bin 
metrekarelik alanda hizmet vere-
ceğiz. Servis bakım onarım için 9, 
kaporta için 2 hol ayrılmış olup 30 
araca aynı anda hizmet verilebile-
cek alana sahip” dedi. 

Meleuc: “Avrupa’da payını 
en çok artıran marka olduk”

Türkiye’de bu yatırımları yapar-
ken Renault Trucks’ın dünyada da 
çok iyi gittiğine vurgu yapan Mele-
uc, geçen yıldan bu yana Avrupa pa-
zarının ciddi oranda büyüdüğünü 
söyledi ve ekledi: “Biz de pazar pa-
yımızı artırıyoruz ve pazardan daha 
hızlı büyüyoruz. 300 bin adetin üze-
rindeki Avrupa ağır vasıta pazarında 
Renault Trucks pazar payını en faz-
la artıran marka oldu ve bundan gu-
rur duyuyoruz. Türkiye’de ciddi bir 
artış sağladık. 2016 ve 2017’yi mu-
kayese ettiğimizde tüm segmentler-
de pazar payımızı artırdık. Son 3 
yılda Renault Trucks’ın bütün ürün 
gamını yeniledik ve muhteşem bir 
ürün gamımız var. Bayilerimizle ve 
müşterilerimizle yakın çalışmaya 
gayret ediyoruz. Bunun ötesinde işi-
mizin gerektirdiği tüm temel konu-
larda etkin olmaya gayret ediyoruz. 
Servis kalitesi, parça bulunabilirliği, 
çalışanların eğitimi gibi alanlarda 
çok iyi sonuçlar aldık ve bu yüzden 
de pazar payımız arttı. Geçtiğimiz 
yıl tarihi bir yıldı ve dünya çapında 
50 bin araç sattık ve burada durmak 
istemiyoruz.”
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Tırsan’ın Avrupa’daki büyü-
me stratejisinde de önemli 
bir rol oynayacak olan ofis, 
konumu sayesinde sadece 
İtalya’daki değil komşu ülke-
lerde bulunan müşterilerine 
de sunmuş olduğu hizmetler-
le avantaj sağlayacak.
Tırsan İtalya’da büyümeye 

devam ediyor
Tırsan’ın en önemli semi-

treyler pazarlarından biri 
olan İtalya’da satışları son 
yıllarda hızlı bir yükselişe 

Tırsan Yönetim Kurulu Baş-
kanı Çetin Nuhoğlu’nun ev 
sahipliğinde gerçekleşen buluş-
maya, Tırsan Satış Koordinatö-
rü Ertuğrul Erkoç, Uluslararası 
Nakliyeciler Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi İbrahim Kaya, 
ARKAS Sigorta Genel Müdü-
rü Özlen Çetiner gibi sektörün 
önde gelen iş adamları eşlik 
etti. 170 kişinin katılım gös-
terdiği toplantıda bölge nak-
liyecilerine sektörün geleceği, 
yeni teknolojiler, yeni ürünler 
ve Ar-Ge merkezleri hakkında 
bilgiler verildi. Ayrıca ziyaret-
çiler Tırsan’ın yüksek taşıma 
kapasitesi, verimlilik ve düşük 
işletme maliyeti sunan Tenteli 
perdeli SCS X+ aracını detaylı 
olarak inceleme fırsatı buldu. 

Türkiye’nin bu zamana ka-
dar farklı kültürlere köprü ol-
duğunu ve bunun birçok fırsat 
barındırdığını vurgulayan Tır-

TREDER (Treyler Sanayici-
leri Derneği) yaptığı yönetim 
kurulu toplantısında Recep 
Serin’i Onursal Üye seçti. 

Derneğin kuruluşunda 
görev alan ve bir dönemde 
başkanlığını yürüten Serin, 
sektörün disipline edilmesi, 
sorunların ortaya çıkarılma-
sı ve çözülmesi noktasında 
önemli çalışmalar yürüttü. 
TREDER Başkanı Kaan 
Saltık, 2007 yılında kurulan 
TREDER’in bu süre zarfın-
da önemli çalışmalar yürüt-
tüğünü, treyler sektörünün 
öneminin fark edilmesi ve 
hedeflerinin ortaya çıkma-

ANA ulaşım ağlarının mer-
kezinde yer alan Verona In-
terporto Quadrante Euro-
pa’daki yeni ofisi ile Tırsan, 
Kässbohrer markasıyla hem 
İtalya hem de komşu ülkeler-
deki iş ortaklarına yakından 
çözüm sunacak.

Avrupa’nın en hızlı büyü-
yen treyler markası Tırsan, 
müşterilerine daha yakın ol-
mak ve onların ihtiyaçlarını 
daha hızlı karşılayabilmek 
için farklı ülkelerde de yatı-
rım yapmaya devam ediyor. 
Lojistiğin kalbi olarak bili-
nen Verona Interporto Qu-
andrante Europa’da gerçek-
leşen açılışta, Tırsan Treyler 
Yönetim Kurulu Üyesi Zey-
nep Nuhoğlu, Kässbohrer 
Yönetim Kurulu Üyesi İffet 
Türken, Tırsan Treyler Ürün 
Yönetimi Müdürü Çetin 
Sarvan ve Kässbohrer İtalya 
Ülke Müdürü Kuntay Özkan 

yerini alırken, Conzorzio Zai 
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 
Giandomenico Allegri, Som-
macampagna Vali Yardım-
cısı, İtalyan Yatırım Ajansı 
Yetkilileri (Invitalia), İtalyan 
Dış Ticaret Odası Yetkilileri 
(Ice), Unicredit Bölge Tem-
silcileri bölgenin önemli in-
termodal taşımacılık yapan 
nakliye firmaları ve tedarikçi-
leri katılım gösterdi.

Kässbohrer çatısı altın-
da müşterileriyle buluşan ve 

te katılımcılar, 2017 yılı değer-
lendirmesi, 2018 yılı yatırım-
ları sektörün geleceği, üretim 
süreçleri, yeni teknolojiler ve 
ürünler hakkında bilgi aldı.

Avrupa’nın en büyük Inter-
porto Limanının Verona’da 
bulunduğuna dikkat çeken 
Dr. Giandomenico Alleg-
ri, “Yılda 16 bin trenin yurt 
dışına hareket ettiği ve ya-
pımı devam eden 750 met-
relik uzunluğa sahip olacak 
peron ile İtalya’nın Avrupa 
ile bağlarını güçlendiriyoruz. 
Tırsan’ın Kässbohrer markası 
ile birçok ortak projeyi ha-
yata geçirmeyi hedefliyoruz. 
Ayrıca Tırsan’ın ofis açmak 
için Interporto Quandrante 
Europa’yı seçmesinden büyük 
mutluluk duyuyoruz” dedi.

güçlü bir altyapıya sahip olan 
fabrikamızı açtık. Bugün, bu 
fabrikada Rusya koşullarında 
kanıtlanmış ürünlerimizi üre-
terek farkındalık yaratıyoruz. 
Hemen arkasından Kazakis-
tan, Türkmenistan, sonrasın-
da ise Özbekistan’da önemli 
projeler gerçekleştiriliyor. Biz 
de 41 yıldır sektöre öncülük 
eden lider bir şirket olarak bu 
fırsatları değerlendirmeyi sür-
dürüyoruz” dedi.

“Bu sene 10 bin araç
üreteceğiz”

Nakliyecilerle olan ilişki-

duğu memnuniyeti dile geti-
rerek, “TREDER’de başkan 
ve üye olarak görevde bulun-

dum. Bugüne kadar önemli 
çalışmalar yürüttüğümüz der-
neğimiz, treyler sektörünün 

Kuntay Özkan ise, “İtal-
ya’da 60’tan fazla noktada 
hizmet veren satış öncesi-son-
rası ağımız ve Interporto’daki 
genel merkezimiz ile hem İtal-
ya hem de komşu ülkelerdeki 
müşteri ve iş ortaklarımıza 
yakından çözüm sunmaya ha-
zırız” şeklinde konuştu.

öneminin ortaya konmasını 
sağladı. Yaptığı üretim, sağ-
ladığı istihdam ve gerçekleş-
tirdiği ihracat ile sektörümüz 
ülke için çok önemli bir yer-
dedir. Bugüne kadar sektör 
için verdiğim hizmetleri artık 
Onursal Üye olarak vermeye 
devam edeceğim” dedi. 

geçti. Şirket, bir önceki yıla 
kıyasla 2017’de satış adedini 
yüzde 42 oranında artırırdı. 
Bununla birlikte 2018 yılı-
nın ilk ayında, tüm 2017 yı-
lının yarısından fazlası kadar 
trafiğe kayıt gerçekleştirme-
yi başardı.

Açılış konuşmasını gerçek-
leştiren İffet Türken, misafir-
lere Kässbohrer’in 125 yıllık 
başarı hikayesini aktardı. 
Tırsan’ın yenilikçi çözümler 
geliştirerek müşteri memnu-
niyetini en üst seviyeye taşı-
maya odaklandığını vurgula-
yan Türken, “Tırsan olarak, 
55’ten fazla ülkede 800’ün 
üzerinde ürün ile doğru müş-
teriye doğru treyler çözümü-
nü sunmak için Ar-Ge ve iş 
birliklerine sürekli yatırım 
yapıyoruz. Önümüzdeki dö-
nemde de yatırım ve işbirlik-
lerimizi artırarak sürdürece-
ğiz” dedi.

san Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu, “İhracatımız 
son 3 yıldır sürekli olarak artı-
yor ve büyümesini sürdürüyor. 
Bazı bölgelerde taşımacılık 
sektöründe birtakım zorluklar 
yaşanıyor. Fakat yine de bu böl-
geler her dönemde bizim için 
büyüme konusunda çok önem-
li avantajlar sağlıyor. Örneğin 
Rusya’da taşımacılık sektörüne 
ciddi oranda fırsatlar sunulu-
yor. İlk başta büyük zorluklar 
yaşadığımız Rusya pazarında 
şirket olarak bölgeyi yakından 
takip ettik ve 2012’de Tula’da 

sında çatı görevi gördüğünü 
söyledi. TREDER’in bu gü-
ce ulaşmasında emeği geçen 
herkese teşekkürlerini ileten 
Saltık, “Recep Serin derneğe 
büyük emeği geçen ve der-
neğin buralara gelmesinde 
büyük pay sahibi oldu. Biz 
de kendisini derneğin ilk 
Onursal Üyesi olarak seçerek 
teşekkürlerimizi göstermek 
istedik. Serin’in sektöre bu-
güne kadar verdiği hizmetler, 
bundan sonra da devam ede-
cektir” dedi. 

Recep Serin de TREDER 
tarafından Onursal Üye ola-
rak seçilmesinden dolayı duy-

TIRSAN, Bolu ve Düzce’nin 
önde gelen nakliyecileriyle 
Bolu’da düzenlediği akşam 
yemeğinde bir araya geldi. 170 
nakliyecinin yer aldığı yemek-

Tırsan Intermodal Verona’da Ofis Açtı

Tırsan Bolu ve Düzceli 170 Nakliyeci İle Bir Araya Geldi

Recep Serin TREDER’in Onursal Üyesi Oldu

Avrupa’daki 
satışlarını kesintisiz 
şekilde arttırmaya 
devam eden 
Tırsan, hizmet 
ağını genişleterek 
İtalya Verona 
ofisinin açılışını 
gerçekleştirdi.    

lerinin her geçen gün daha 
da kuvvetlendiğini belirten 
Tırsan Yönetim Kurulu Baş-
kanı Çetin Nuhoğlu, “Bugün 
hem siz değerli dostlarımızla 
bir araya gelmekten hem de 
eski günleri konuşma fırsatı 
bulmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum. Tırsan olarak 41 
yıldır aralıksız olarak sektö-
rün lideriyiz ve gurur verici 
işler yapıyoruz. Bu sene de 
kendimizden emin bir şe-
kilde ilerleyerek 10 bin araç 
üreteceğiz. Bunlardan 7 bin 
500 tanesi Almanya ihracatı-
na yönelik olacak. Yılın ilk 3 
ayında toplam 1.913 ihracat 
gerçekleştirdik. Bunun yanı 
sıra geçen yıl Almanya’daki 
ikinci fabrikamızı hizmete 
sunduk. Şu anda hem Goch 
hem de Ulm’de iki fabrika-
mızla tüketicilerimizle bulu-
şuyoruz” dedi.
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Ağır Vasıta Pazarı İlk Çeyrekte Yüzde 30 Arttı 
OTOMOTİV Sanayii Derneği’nin 
(OSD) 2018 yılı Ocak-Mart ayına 
ilişkin açıkladığı verilere göre, ağır 
ticari araç pazarı yüzde 30 oranında 
arttı, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 
10 daralma kaydetti.

Türkiye otomotiv sanayiine yön 
veren 14 büyük üyesiyle sektörün 
çatı kuruluşu olan Otomotiv Sana-
yii Derneği (OSD), 2018 yılı Ocak-
Mart dönemine ait üretim, ihracat 
adetleri ile pazar verilerini açıkladı. 
Geçtiğimiz yılı tarihi rekorlarla geri-
de bırakan otomotiv sanayii bu yılın 
ilk çeyreğinde önemli bir başarıya 
daha imza attı. OSD’nin açıkladığı 
verilere göre, otomotiv ihracatı tari-
hinde ilk kez Mart ayında 3 milyar 
dolar sınırını aştı ve 3,198 milyar 
dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu ba-
şarı ile otomotiv sanayii, Mart ayın-
da ülkemiz ihracatının yüzde 21’ini, 
yılın ilk üç ayında ise yüzde 20’sini 
tek başına gerçekleştirdi. Bu yılın 

Ocak-Mart döneminde, toplam 
otomotiv ihracatı ise dolar bazında 
yüzde 18 oranında artış gösterdi ve 
8,376 milyar dolar seviyesine ulaştı. 

Ticari araç grubunda, 2018 yılı 
Ocak-Mart döneminde üretim yüz-
de 13 artarken, hafif ticari araç gru-
bunda yüzde 12, ağır ticari araç gru-
bunda ise yüzde 32 seviyesinde arttı. 
2017 yılı Ocak-Mart dönemine göre 
ticari araç pazarı yüzde 7 ve hafif ti-
cari araç pazarı yüzde 10 oranında 
azalırken, ağır ticari araç grubunda 
ise pazar yüzde 30 arttı. Ağır ticari 
araç grubundaki bu artış baz etkisi 
kaynaklı olup, pazar daralması son 3 
yılda yüzde 55 seviyesine ulaştı.

2018 yılı Ocak-Mart dönemin-
de bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, toplam otomotiv ihracatı 
adet bazında yüzde 3 oranında, 
otomobil ihracatı ise yüzde 8 ora-
nında azaldı. Bu dönemde, toplam 
ihracat 344 bin 257 adet, otomobil 
ihracatı ise 234 bin 889 adet düze-
yinde gerçekleşti.

OSD’nin açıkladığı verilere göre, 
ilk 3 aylık dönemde toplam üretim 
425 bin 183 adetle seviyesini korur-
ken, otomobil üretimi 285 bin 168 
adetle geçen yılın aynı döneminde 
göre yüzde 5 azalma kaydetti. Bu 
dönemde ticari araç üretimi, geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 13 
artış göstererek 140 bin adet seviye-

sinde gerçekleşti ve toplam üretimin 
dengelenmesinde oldukça önemli 
bir rol oynadı. Ocak- Mart döne-
minde toplam otomotiv pazarı yüz-
de 2 oranında artarak 163 bin adet 
düzeyinde gerçekleşirken, otomobil 
pazarı yüzde 5 oranında arttı ve 122 
bin adete ulaştı. Aynı dönemde ağır 
ticari araç pazarı yüzde 30 oranında 
artış gösterirken, hafif ticari araç pa-
zarı ise yüzde 10 daralma kaydetti. 
Ancak son 3 yılda hafif ticari araç 

pazarı yüzde 22, ağır ticari araç pa-
zarı ise yüzde 55 daraldı. 

Ocak-Mart dönemine ilişkin so-

nuçlar üzerinden değerlendirmeler-
de bulunan OSD Başkanı Haydar 

Yenigün, “Yılın ilk çeyreğinde ticari 
araçlardaki üretim ve ihracat perfor-
mansı otomotiv sanayiimizi taşıyan 
en önemli etken oldu. Ticari araç 
ihracatındaki yüzde 9’luk artış, tıp-
kı üretimde olduğu gibi otomobil 
kaynaklı azalmayı da büyük ölçüde 
karşıladı. Mart ayında otomotiv ih-
racatının tarihimizde ilk kez 3 milyar 
doları aşması ise yılın ilk çeyreğinde-
ki en önemli gelişmeler arasında yer 
aldı. Otomotiv sanayiimiz yılın ilk üç 

ayında ülke ihracatının yüzde 20’sini 
tek başına gerçekleştirmesiyle başarı-
sını bir kez daha pekiştirdi” dedi.

Yenigün, ticari araç pazarında 
2015 yılından bu yana yaşanan da-
ralmaya da dikkatleri çekerek, “İç 
pazarda ticari araçlar ulaşması ge-
reken noktanın oldukça uzağında 
seyrediyor. Bu nedenle özellikle ağır 
ticari araç pazarının canlandırılması 
için acil tedbirler alınması gereki-
yor” ifadelerini kullandı.

OSD Başkanı Haydar Yenigün
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ZF Yeni Powerline Şanzımanı Tanıttı

“Türkiye’nin midibüs seg-
mentinde en fazla araç satan 
markası Anadolu Isuzu. İh-
racatta da 14 yıldır en faz-
la midibüsü biz satıyoruz. 
Türkiye’de ürettiğimiz tüm o-
tobüs ve midibüslerimiz, baş-
ta Avrupa olmak üzere birçok 
ülkede beğeniyle kullanılıyor. 
İnanıyoruz ki alçak tabanlı ve 
düşük işletim maliyetlerine 
sahip Yeni Isuzu Novociti Li-
fe de hem yurt içinde hem de 
yurt dışında yoğun ilgi göre-
cek. Bu vesileyle İlk olarak 80 
adet Novociti Life aracımızı 
Nisan ayı itibariyle Bingöl 
halkının kullanımına sunma-
ya başladığımızı da buradan 
müjdelemek istiyorum.” dedi.

Anadolu Isuzu’nun otobüs 
ürün grubunda 9.5 m uzun-
luğundaki Citibus modeli 
ile 7.5 m uzunluğundaki No-
vociti modeli arasında 8 m 
uzunluğuyla yeni bir segment 
oluşturan Novociti Life, mi-
dibüs boyutlarında otobüs 
görünümüyle dikkat çekiyor. 
Novociti Life’ın alçak tabanlı 
tasarımına uygun olarak ar-
kaya konumlandırılan FPT 
marka NEF4 model motoru, 
186 beygir güç ve 680 nm 
tork üretiyor. FPT’nin EGR 
(Egzoz gazı geriçevirimi) 

BU yıl ilk defa İzmir’de dü-
zenlenen Busworld 2018 
Fuarı’nda Isuzu, yeni alçak 
tabanlı midibüsü Novociti 
Life’nin Türkiye lansmanını 
gerçekleştirdi. Basın toplantı-
sında konuşan Anadolu Isuzu 
Genel Müdürü Tuğrul Arı-
kan yaptığı açıklamada, ağır 
araçlar konusunda Tatra ile 
işbirliği anlaşması yaptıkları-
nı, 2019’dan itibaren üretime 
başlayacaklarını ifade etti.

İlk kez 2017 yılında 
Belçika’nın Kortrijk şehrin-
de düzenlenen Busworld 
fuarında gün yüzüne çıkan 

ve Turquality kapsamında 
düzenlenen ve Türkiye’nin 
en prestijli tasarım orga-
nizasyonu Design Turkey 
Yarışmasında “İyi Tasarım 
Ödülü”’nün sahibi olan Isu-
zu Novociti Life’nin Türki-
ye’deki ilk tanıtımı da 19-21 
Nisan 2018 tarihlerinde 
İzmir’de düzenlenen Bus-
world Fuarı’nda gerçekleş-
tirildi. Yerli ve yabancı yüz-
lerce kişinin ziyaret ettiği 
Anadolu Isuzu standında, 
markanın toplu ulaşımda 
öncü modelleri Citiport, 
Novo-S, Novolux, Turkuaz 

BUSWORLD fuarında şanzı-
man ve aks teknolojilerinin son 
ürünlerini sergileyen ZF, akıllı 
bağlantı çözümleri için gelişti-
rilen Openmatics ürünlerinin 
de tanıtımını gerçekleştirdi. 

Bu sene İzmir’de 19-21 Ni-
san tarihleri arasında düzen-
lenecek olan Busworld fua-
rında, CeTrax merkezi tahrik 
ünitesi, AVE 130 Elektropor-
tal Aks ve Openmatics akıllı 
bağlantı çözümlerini sergi-
leyecek olan ZF, ayrıca yeni 
PowerLine, 8-vitesli otoma-
tik şanzımanı da ilk kez Türk 
müşterileriyle tanıştırdı. 

Yeni “PowerLine” ile ZF, 
orta ölçekli otobüsler ve orta 
ağırlıkta hizmet kamyonları 
için otomatik şanzıman seg-

ve Visigo sergilenirken alçak 
tabanıyla şehirlerin yeni çö-
züm odağı olan yeni midibüs 
modeli Novociti Life’a ise il-
gi büyüktü.

Otobüs konforunda 
alçak tabanlı midibüs 

Isuzu Novociti Life
Yeni Isuzu Novociti Life, 

alçak tabanıyla değişen Pazar 
ihtiyaçlarına yönelik bir çö-
züm olarak gün yüzüne çıktı. 
Büyük ve orta büyüklükteki 
otobüs yerine küçük boyut-
larda otobüs konseptiyle dar 
sokaklı şehirleri de hedefle-
yen Novociti Life, aynı za-

manda alçak tabanlı yapısıyla 
engelli ve yaşlı nüfusun sos-
yal hayata daha fazla katılı-
mını da destekliyor. Anadolu 
Isuzu’nun Ar-Ge merkezinde 
Türk mühendisler tarafından 
geliştirilen ve üretimi Ana-
dolu Isuzu fabrikasında yapı-
lan Yeni Isuzu Novociti Life, 
markanın ihracattaki hızlı 
büyüme hedeflerine yardım-
cı olacak.

Yeni Novociti Life’nin 
Busworld Fuarı’ndaki basın 
lansmanında bir konuşma 
yapan Anadolu Isuzu Ge-
nel Müdürü Tuğrul Arıkan; 

mentinde devrim niteliğinde 
bir adım atıyor. Yeni otomatik 
şanzıman, binek araç sistem-
lerinden uyarlanan sekiz ileri 
vitesi ve tasarım prensibi saye-
sinde ticari araç segmentindeki 
pek çok önemli kriteri, günü-
müz sistemlerinden daha üs-
tün olarak rahatlıkla karşılıyor. 

PowerLine, ticari araçlar 
için özel seçenekler sunuyor. 
Yenilikçi ürün, PTO (Power 
Take-Off ) ve retarder ile kul-
lanımı için hazır. Powershift 
bir şanzıman olan PowerLine, 
ticari araçlarda artmakta olan 
doğal gazlı (LNG) motor 
uygulamaları için de uyum-
lu. Ayrıca duraklama anında 
motoru otomatik olarak dur-
durma (Start-Stop) özelliği 

ile yakıt tüketiminde yüzde 
beş oranında tasarruf sunan 
ZF PowerLine, olası Hibrit 
uygulamalar için çok daha bü-
yük oranlarda tasarruf imkanı 
sağlayarak, verimliliği arttıran 
çözümleriyle fark yaratıyor.

Elektrikli otobüs ve 
kamyonlar için merkezi 

tahrik ünitesi CeTrax
ZF, E-Mobilite için sundu-

ğu geniş ürün portföyüne en 
son ilave ettiği elektrikli mer-
kezi tahrik ünitesi ile şehir 
içi otobüsleri ve dağıtım kam-
yonlarını sıfır emisyonlu sürü-
şe bir adım daha yaklaştırıyor. 
Merkezi elektrikli tahrik üni-
tesi, pazarda hali hazırda bu-
lunan mevcut araçlardaki güç 
aktarma konfigürasyonları ile 

birlikte kullanım için idealdir 
ve mevcut araç konseptleriy-
le entegrasyona uyumludur. 
Merkezi tahrik sistemi direkt 
tahrikli aks veya portal aks ile 
kombine edilebiliyor. Bunun-
la birlikte, ses ve titreşim sevi-
yesinin oldukça düşük olması 
ile sürüş konforu arttırılıyor. 
300 kW maksimum güç ve 
4.200 Nm tork üreterek yüzde 
25 eğimli bir yokuşu kolayca 
tırmanabilen CeTrax, böylece 
şehir içi otobüslerin zorlu yol 
koşullarında dahi sorunsuzca 
ilerleyebilmelerini sağlıyor. 
CeTrax’ın 2018 yılı içinde seri 
üretime geçmesi planlanıyor. 
AVE 130 Elektroportal Aks 

gelecek için tasarlandı  
Aksa entegre iki adet su 

soğutmalı asenkron motorun 
güç değerleri 2 x 120kW’den 
2 x 125kW’ye yükseltilirken, 
aynı zamanda elektrik motor-
ların efektif nominal voltajı 
350V’den 400V’ye çıkartıldı 
ve bu sayede maksimum tork 
değeri 2 x 465Nm’den 2 x 
485Nm’ye ulaştı. Ayrıca, yeni 
AVE 130’un kullanımında, 
aracın arka kısmında konvan-

siyonel tahriklerde kullanılan 
kardan mili gerekmediğin-
den, ilave montaj hacmine ih-
tiyaç duyulmuyor, böylelikle 
ayakta ve koltuklu yolcu sayısı 
arttırılabiliyor. AVE 130, iki 
adet entegre elektrik motoru 
sayesinde geleneksel merkezi 
elektrik motorlu diğer çö-
zümlere kıyasla 200 kg ila 500 
kg daha hafif.

opsiyonel olarak sunulan fan 
bölümü tercih edilebilirken,  
gösterge ve kontrol paneli er-
gonomik tasarımı sayesinde 
hem sürüş konforumu hem 
de güvenliğini arttırıyor. Yeni 
Isuzu Novociti Life, hem yol-
cuların konforu hem de ara-
cın servis hizmetlerini mini-
mum sürede gerçekleştirmek 
için özenle tasarlandı. Motor 
bölümü arka kısma alınan 
Novociti Life, bu sayede alçak 
tabanlı platformuna kavuştu. 
Motor ve yürüyen aksamın 
arkada olması, gerekli du-
rumlarda şanzımanın ve mo-
torun bakım ve onarımını da 
kolaylaştırırken araç arkasın-
daki kapak tasarımı da servis 
edilebilirliği artıracak şekilde 
tasarlandı. Motor bölümüne 
üç taraftan ulaşılabilmesine 
imkân sağlayan bakım kapak-
ları sayesinde bakım işlemleri 
kolaylaşırken müdahale süresi 
de kısalıyor.

Küçük boyutlara rağmen 
artan yolcu kapasitesi

Rakiplerine oranla daha 
kompakt boyutlara sahip olan 
Novociti Life, selefi sayılabi-
lecek Novociti’ye oranla ise 
daha fazla yolcu kapasitesi ve 
daha ferah bir iç mekan su-
nuyor. Modern bir dış tasarı-
ma sahip olan Novociti Life, 
alçak tabanlı ve basamaksız 
platformu sayesinde engelli ve 
yaşlı yolcuların iniş binişlerini 
rahatlıkla yapmalarına imkan 

veriyor. Ön ve arkada yer alan 
havalı süspansiyon sistemleri 
hem daha konforlu bir seya-
hat sunuyor hem de Kneeling 
sistemi sayesinde araca erişimi 
kolaylaştırıyor. Kompakt öl-
çüleri sayesinde manevra ka-
biliyeti de artan Isuzu Novo-
citi Life, Türkiye’de ilk olarak 
Mayıs ayında gerçekleştirile-
cek 80 adetlik dev teslimatla 
Bingöl’de hizmete başlayacak.

sistemine gerek duymadan 
Euro 6C emisyon normlarını 
karşılayabilen motor teknolo-
jisi, yüksek enerji verimliliği 
ile düşük yakıt tüketimi sağ-
lanmasını mümkün kılıyor. 
Novociti Life hem yurtiçinde 
hem de yurtdışında ZF marka 
manuel ve Allison marka oto-
matik şanzıman opsiyonlarıy-
la sunuluyor.

Yolcu kapasitesi Novo-
citi’ye kıyasla 6 kişi daha ar-
tırılarak 60’a ulaşan Novociti 
Life, gün ışığının araç içeri-
sinde etkin kullanımını sağ-
layan özel yolcu camı tasarı-
mıyla, tekerlekli sandalyedeki 
yolcuların dahi yan camları 
kolaylıkla kullanabilmeleri-
ne imkan vermektedir. Bu 
sayede dış mekanı rahatlıkla 
gözlemleyebilen tekerlekli 
sandalyeli yolcular, Novociti 
Life’nin insan odaklı akıllı ta-
sarımının tadını çıkarıyorlar.

Yolcular kadar sürücü için 
de konfor odaklı bir tasarı-
ma sahip olan Novociti Li-
fe, ayarlanabilir direksiyon 
sistemiyle şoförlerin çalışma 
ortamlarını kendi ihtiyaçla-
rına göre düzenleyebilmesine 
imkân vermektedir. Şoför 
mahalinin üst kısmında yer a-
lan bölümde şoför dolabı veya 

Yeni Alçak Tabanlı Isuzu 
Novociti Life İzmir’de Tanıtıldı

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan

TOPLAM satışlar içinde 
ihracatın payının gide-
rek artığını kaydeden 
Arıkan, artık savun-
ma sanayine de hiz-
met veren bir kuruluş 
haline diklerini söyle-
yerek şunları söyledi: 
“4x4’den 20x20’ye ka-
dar Türkiye’de üretil-
meyen lojistik amaçlı 
ağır kamyonların üre-
timine başlıyoruz. Yerli 
ve milli araçları kazan-
dırmayı hedefliyoruz. İlk 
projeleri almaya başla-
dık. Zamanla artacak.”

Arıkan, ağır araçlar 
konusunda ana teda-
rikçileri arasında yer 
alan Tatra ile iş birliği 
yaptıklarını, 2019’dan 
itibaren üretime baş-
layacaklarını ifade etti.

Anadolu Isuzu’dan 
Ağır Araç Üretim 

Duyurusu
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ri otomatik şanzıman, kesinti-
siz vites geçişleri ile konforlu 
ve daha düşük yakıt tüketimi 
sağlıyor. Önden çekişli, arka-
dan itişli ve 4MOTION dört 
tekerlekten çekişi ile birlikte 
kullanılabilen 8 ileri otoma-
tik vites yük taşımaya da uy-
gun. Hem sarsıntısız sürüş 
sağlaması hem de yüke uygun 
olması sayesinde şehir içi kul-
lanımda ve özellikle ambu-
lanslar için çok uygun bir araç 
olarak konumlanıyor.

100 km’de 1 litre 
tasarruf sağlıyor

Yeni Crafter, baştan aşağı 
yenilenen dış tasarımıyla da 
dikkat çekiyor. Aracın tasarı-

ULUSLARARASI büyü-
mesini sürdüren Ford Trucks, 
global stratejisinde önemli 
bir yere sahip olan Rusya’da, 
Turbotrucks firması ile iş bir-
liği yaparak bayii teşkilatını 
ve servis ağını daha da güç-
lendirdi. Ford Trucks, ağır 
ticari araçlarının Rusya’daki 
tek yetkili distribütörü olan 
Turbotrucks ile iki yıl içinde 
Rusya’nın büyük şehirleriy-
le birlikte tüm ana ulaşım 
rotalarına ulaşmış olacak. 
Ford Trucks, Rusya’daki 
tek yetkili distribütörü olan 
Turbotrucks’ın geniş ağından 
yararlanarak müşterilerine sa-
tış, satış sonrası, yedek parça 
ve ikinci el kamyon satışı hiz-
metleri sunacak.

Ford Trucks’ın, Rusya’da 
geniş bir ağa sahip olan Tur-
botrucks ile yaptığı iş birliği, 
Swissotel Hotel Moskova’da 
düzenlenen bir basın top-
lantısı ile duyuruldu. Ford 
Trucks Genel Müdür Yar-
dımcısı Serhan Turfan ve 
Ford Trucks İhracat Pa-
zarları Direktörü Emrah 

FARKLI müşteri grupları-
nın ihtiyaç ve talepleri göze 
alınararak tamamen yenile-
nen Yeni Volkswagen Crafter, 
Türkiye pazarına sunulmaya 
başlanırken geliştirilen yeni 
teknolojileriyle sınıfında bir-
çok özelliği ilk kez sunuyor.

2017 yılının Uluslararası Ti-
cari Aracı ödülünün sahibi olan 
Yeni Crafter, Türkiye’de sınıfın-
da bir ilk olan 4MOTION dört 
tekerlekten çekiş sistemiyle, her 
türlü arazi ve yol koşulunda ko-
lay ulaşım sağlıyor.

Sınıfının en güçlü motoru-
na sahip Yeni Crafter Panel 
Van, 2.0 litre hacimli turbo 
dizel 140 ve 177 PS gücünde 
iki farklı motor seçeneğiyle 
satışa sunuluyor. Volkswagen 
tarafından yeni geliştirilen 2 
litre TDI motor, geniş güç 
yelpazesiyle dikkat çekiyor.  

Türkiye pazarında kendi 

segmentinde ilk olan 2.0 lit-
re hacimli turbo dizel motor 
177 PS güç üretirken 410 Nm 
tork sağlıyor. 140 PS güç üre-
ten motoru, 100 kilometrede 
ortalama 7,5 litre yakıt tü-
ketirken, 177 PS gücündeki 
turbo dizel motoru ise, 100 
kilometrede ortalama 7,9 lit-
re yakıt tüketimine sahip. 
8 ileri otomatik vites seçeneği

Sınıfında yalnızca Yeni 
Crafter tarafından sunulan 8 
ileri otomatik vites seçeneği, 
yakıt tüketimini azaltan, ke-
sintisiz, kusursuz ve sarsıntı-
sız vites geçişi sunuyor. 

Yeni Crafter’ın sürüş özel-
liklerine göre tasarlanan 8 ile-

taşıyıcılar ile kolay yükleme 
ve boşaltma yapılabiliyor. Bir 
önceki nesline göre 10 san-
timetre daha alçak yükleme 
eşiği ile kullanıcılarına yük-
leme kolaylığı sağlıyor. Op-
siyonel olarak alınabilen yük 
bölümü LED aydınlatmaları 

tağımız Turbotrucks ile satış, 
servis ve yedek parça odaklı 
özel tesisler aracılığıyla en 
yüksek düzeyde müşteri hiz-
meti ve rekabetçi satış sonrası 
hizmet çözümleri sunmaya 
kararlıyız. Turbotrucks ile iş 
birliği yapmaktan memnu-
niyet duyuyor ve markamızı 
Rusya’da en iyi şekilde temsil 
edeceğine inanıyoruz.”

Duman, “Bu iş birliği, Rus-
ya’daki dağıtım stratejimizi 
yeniden yapılandırmamızı, 
ayrıca satış ve satış sonrası ağı-
mızı hızla genişletmemizi ve 
Rusya genelinde yedek parça 
dağıtımı konusunda önemli 
gelişme kaydetmemizi sağla-
yacak” dedi.

Ford Trucks, Rusya’da 20 
yıldan üzün süredir, başta 
kamyon sektörü olmak üze-
re, dünyanın lider otomotiv 
markalarını temsil eden 
Turbotrucks’ın geniş ağın-
dan yararlanarak Ford Trucks 
müşterilerine satış, satış son-
rası, yedek parça ve ikinci 
el kamyon satışı hizmetleri 
sunacak. Turbotrucks aracılı-
ğıyla iki yıl içinde Rusya’nın 

sayesinde yükleme ve indirme 
sırasında çok net ve parlak bir 
görüş alanı sunuyor.

2017 yılının Uluslararası 
Yılın Ticari Aracı ödülünün 
de sahibi Yeni Crafter’a 117 
bin 950 TL’den başlayan fi-
yatlarla sahip olunabiliyor.

büyük şehirleriyle birlikte 
tüm ana ulaşım rotalarına 
ulaşmayı planlayan Ford 
Trucks, bu anlaşmayla Rus-
ya’daki satış ve hizmet ağını 
genişletmeye devam edecek. 

Ford Trucks, Turbotrucks 
ile yaptığı anlaşma ile Rus-
ya’daki müşterilerinin yedek 
parçaya erişimini daha da ko-
laylaştırıyor. Ana yedek parça 
deposu Moskova’da bulunan 
Ford Trucks, Turbotrucks’ın 
geniş ağında bulunan tüm 
noktalara yedek parça hizme-
ti verecek. 

Doğu ve Orta Avrupa, Or-
ta Doğu, Kuzey ve Sahra Altı 
Afrika, Türki Cumhuriyet-
leri ile Rusya’da uluslararası 
büyümesini sürdüren Ford 
Trucks, 2020 itibarıyla top-
lam 50 ülkede var olmayı he-
defliyor. Yarım yüzyılı aşan 
tasarım ve üretim deneyimi-
ni pazara özgü ürün geliştir-
me konusundaki uzmanlığı 
ile birleştiren Ford Trucks, 
uluslararası ürün stratejisini 
kanıtlanmış kalite, dayanıklı-
lık ve verimlilik performansı 
ile destekliyor.

mı daha fazla ön ve yan görüş 
sağlıyor. Comfort Plus dona-
nımında standart olarak su-
nulan LED farlar, yoğun ışıklı 
ortamlarda dahi aracın çok ra-
hat fark edilmesini sağlayarak, 
yol güvenliğini artırıyor. Yeni 
Crafter’ın, geliştirilen aerodi-
namik yapısı da düşük yakıt 
tüketimine katkı sağlıyor. Sı-
nıfının en aerodinamik üyesi 
olan Yeni Crafter, bu tasarım 
sayesinde bir önceki nesle gö-
re, 100 kilometrede yaklaşık 
1 litre daha az yakıt tüketiyor. 
En kolay yükleme seçenekleri

Yeni Crafter sınıfının en 
kolay yükleme ve en iyi yük 
sabitleme seçeneklerini su-
nuyor. 2 farklı araç uzunluğu 
ve 2 farklı tavan yüksekliği 
sunan Yeni Crafter’da kayar 
kapı 1.311 mm genişliğin-
de açılabiliyor. Euro paletler 
gibi yaygın kullanılan yük 

Duman’ın yanı sıra Turbot-
rucks Yönetim Kurulu Üye-
si ve Rusya Genel Müdürü 
Serge Van Hulle’nin katıl-
dığı toplantıda, ayrıca Hoet 
Ailesi ve Ackermans&Van 
Haaren Yatırım Şirketi his-
sedarları ile Global CEO’su 
Piet Wauters hazır bulundu.

“En yüksek düzeydeki 
müşteri hizmetimizi 

Rusya’da da
sunmaya kararlıyız”

Toplantıda konuşma ya-
pan Ford Trucks İhracat 
Pazarları Direktörü Emrah 
Duman şunları söyledi: “İlk 
görüşmemizden itibaren ay-
nı iş vizyonunu ve DNA’yı 
paylaştığımızı gördüğümüz 
Turbotrucks ile kurduğu-
muz iş ortaklığını geleceğe 
taşıyacağımızı biliyoruz. Bu 
iş birliği, Rusya’daki dağıtım 
stratejimizi yeniden yapılan-
dırmamızı, ayrıca satış ve satış 
sonrası ağımızı hızla genişlet-
memizi ve Rusya genelinde 
yedek parça dağıtımı konu-
sunda önemli gelişme kaydet-
memizi sağlayacak. Yeni iş or-

Ödüllü Yeni Crafter Türkiye’de

Volvo Trucks 
İlk Altın Kontratı 
Erman Lojistik 

İle İmzaladı

Ford Trucks’ın 
Rusya Distribütörü 
Turbotrucks Oldu

Volkswagen Ticari Araç’ın büyük sınıf hafif 
ticari araç segmentindeki temsilcisi Crafter 
her yönüyle yenilenerek Türkiye pazarına 
sunuldu.     

VOLVO Trucks Türkiye 
bu paketlerden en kap-
samlısı olan altın kontratın 
ilkini Erman Lojistik ile 
İsveç’te imzaladı.

Temsa İş Makinaları 
distribütörlüğünü yürüt-
tüğü Volvo Trucks ile satış 
sonrasında müşterilerine 
“mavi”, “gümüş” ve “altın” 
olarak sınıflandırılan ay-
rıcalıklı servis kontratla-
rıyla, yüzde 100 işletim 
süresi garantisine kadar 
pek çok hizmeti kapsayan 
avantaj paketleri sunuyor. 
Volvo Trucks Türkiye bu 
paketlerden en kapsamlısı 
olan Altın kontratın ilkini 
Erman Lojistik ile İsveç’te 
imzaladı. 

Volvo Trucks altın kont-
rat sahipleri, “Telematik 
Ağ Geçidi” ile yoldayken 
bile servisin motor verile-
rine, kilometre bilgilerine, 
yakıt tüketimine ve hayati 
parçaların durumu hak-
kındaki bilgilere erişebi-
liyor. Tüm bakım-onarım 

işlemlerini kapsayan bu 
kontratla Erman Lojistik, 
gerektiğinde yurt içi ve 
yurt dışı yol yardımı hiz-
meti de alabilecek. 

Erman Lojistik CEO’su 
Mehmet Deniz ile imzala-
nan kapsamlı servis kontra-
tı ilgili şunları dile getirdi: 
“Volvo Trucks Türkiye’nin 
ilk altın kontratını alan 
şirket olduğumuz için 
paydaşlarımız ile birlikte 
çok heyecanlı ve mutlu-
yuz.Sadece ürün değil, 
güçlü satış sonrası desteği 
de almış olmanın verdiği 
güvenle altın kontrat mar-
ka değerimizi artıracaktır. 
Ortaklarımız, yönetim 
kadromuz, çalışanlarımız 
ve diğer paydaşlarımız, te-
darikçimiz Volvo Trucks’ın 
“Altın Kontrat’ının” vere-
ceği ayrıcalıklı ve nitelikli 
hizmetin rahatlığı ile çalı-
şacaklardır. Türkiye’de bizi 
Volvo Trucks ile buluştu-
ran Temsa İş Makinaları’na 
da teşekkür ederiz.”
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BRİSA, ticari araç lastikleri 
segmentinde güçlü büyüme için 
atılımlarını hızlandırdığını du-
yurdu. Gerçekleştirilen değer-
lendirme toplantısında, şirketin 
Profleet hizmetlerindeki yeni-
likler, yoğun saha çalışmaları, 
verimlilik ve performans odaklı 
ürün ve hizmetleri ile liderliği 
pekiştirme hedefi paylaşıldı.

Gelecek 5 yılda yüzde 12 bü-
yümesi öngörülen Türkiye ağır 
ticari lastik pazarında, Brisa, her 
3 lastikten 1’i için tercih edili-
yor. Brisa’nın 2018’de ürün ve 
hizmetleriyle yeni başarılara im-
za atmaya hazırlandığını ifade 
eden Brisa Pazarlama Direktörü 
Evren Güzel; “2017’de dünya 
ağır ticari araç pazarı toplam 
araç pazarının 5 katı büyüdü ve 
4 milyon adede ulaştı. Türkiye 
ağır ticari araç parkı ise son 10 
yılda yüzde 15 büyüdü. Ülke-
miz 1 milyon 61 bin adet ile 
Avrupa’nın en büyük ağır ticari 
araç parkına ev sahipliği yapı-
yor. Türkiye’de ağır ticari araç 
üretimi ise 2017’de yüzde 19,2 
artış göstererek 31 bin adet ola-
rak gerçekleşti. Sektörün, yeni 
karayolu, inşaat ve altyapı pro-

jelerinin de etkisiyle 2021 yılına 
dek istikrarlı bir şekilde büyü-
mesi bekleniyor. Ticari araç per-
formansındaki bu gelişmelere 
paralel olarak ticari lastikler pa-
zarında da yüksek potansiyel de-
vam ediyor. Son 5 yılda, dünya 
lastik pazarında toplam büyü-
meyüzde13 olurken, ağır ticari 
araç lastiklerinde büyümeyüz-
de18 olarak gerçekleşti. Türkiye 
de küresel arenadaki büyüme 
trendinin en yoğun gözlendiği 
ülkelerden biri. 2017 yılında bir 
önceki yıla kıyasla yüzde3 büyü-
yen ve 2,3 milyon adede ulaşan 
ticari araç lastik pazarının 2022 
yılında yüzde12 artışla 2,6 mil-
yon adede yükseleceği öngörü-
lüyor” dedi.

Pazardaki bu potansiyeli 
en iyi şekilde değerlendirmek 
üzere Brisa olarak 2018’de ça-
lışmalarımızı hizmet çeşitliliği-
miz, yoğun saha aktivitelerimiz 
ve dijitalleşen yeni hizmetleri-
mizle bir adım öteye taşıdık-
larını söyleyen Güzel; “ İşinin 
uzmanı Profleet Danışmanla-
rımız ile sahadaki gücümüzü 
ve farkımızı ortaya koyuyoruz. 
Profleet Danışmanları, her 

yıl, dünyanın etrafını 100 kez 
dolaşmakla eşdeğer olan 3,5 
milyon km yol kat ederek filo 
müşterilerine sahada bire bir 
hizmet veriyor. Diğer yandan 
sahadaki varlığımızla güçlen-
dirdiğimiz yenilikçi hizmetle-
rimizle yüksek bir katma değer 
sağlıyoruz. Bugün Türkiye’deki 
tüm filolara hizmet çözümleri-
mizi sunduğumuzda, yılda 13,7 
milyar TL değerinde tasarruf 
sağlama gücüne sahibiz. Brisa 
bu hizmetleri ile dünya çapın-
da da pek çok büyük ölçekli 
projede iş ortağı olarak tercih 

ediliyor. Şirketimiz son olarak 
Etiyopya’da 300 km uzunlu-
ğundaki mega demir yolu pro-
jesinde filo yönetimi çözümleri 
ile yer alıyor. Potansiyelimizin 
ve gücümüzün bilincinde ola-

rak yeni nesil ürünlerimiz ve 
hizmetlerimizle, filo müşteri 
ağımızı daha da genişleterek 
liderliğimizi pekiştirmeye ka-
rarlıyız” diye konuştu.

Brisa, filo yönetim çözümleri 
Profleet hizmetleri kapsamında 

şimdiye dek pazardaki tüm tica-
ri lastiklerinyüzde23’üne ölçüm 
yaptı ve toplamda 2,3 milyon 
lastiğe dokundu. 2017 yılında 
müşterilerine 4000’den fazla sa-
ha çalışması ve lastik ölçüm hiz-

ALLISON Transmission, 
İzmir’de düzenlenen Bus-
world Türkiye’de otobüsler 
için en iyi yakıt tasarrufunu 
sunmak üzere tasarlanan tam 
otomatik xFE şanzıman mo-
dellerini tanıttı. 

Allison tam otomatik şan-
zımanlar, sürücüler için artırıl-
mış performans, yolcular için 
sarsıntısız, konforlu  ulaşım 
ve filolar için daha az bakım 
maliyetleri dahil olmak üze-
re birçok avantaj sunuyor. Bu 
avantajlara ek olarak Allison 
xFE modelleri, otobüslerde 
yüzde 7’ye varan ekstra yakıt 
ekonomisi sağlıyor. Allison 
Transmission, Busworld Fuarı 
ziyaretçilerine XFE modelle-
rini tanıtırken, mükemmel bir 

performans ve verimlilik den-
gesi sunan yakıt tasarrufu tek-
nolojisi FuelSense 2.0 ile ilgili 
bilgi verdi. Fuarda Allison xFE 
ürün gamından T3270R xFE 
modeli sergilendi. 

Allison, fuar boyunca 2000, 
3000 ve 4000 tam otomatik 
şanzıman  serileri ile ilgili bilgi-
leri de paylaştı. Aynı zamanda 
Anadolu Isuzu, yeni Novo Citi 
Life modelini Allison Torq-
matic® T2100 tam otomatik 
şanzıman donanımı ile fuarda 

sergiledi. T2100 xFE Fuelsense 
2.0Max şanzıman donanımı ile 
sergilenen BMC Neoport, fu-
arda ilgi gören araçlar arasında 
yer aldı. 

meti veren Brisa, sahanın uz-
manı Profleet Danışmanları’na 
da 17 farklı eğitim ve 32 farklı 
program ile 3.608 adamxsaat 
eğitim verdi. 

Lassa, ‘Sevdamız Toprak, 
Yarınlarımız Ortak’ 

projesine 5 yıldır 
devam ediyor

Brisa, 43 yıldır Anadolu 
topraklarında olan Lassa mar-
kasıyla çiftçilere hizmet etmeye 
devam ediyor. Lassa, Sevdamız 
Toprak, Yarınlarımız Ortak” 
projesi ile tarımda sürdürü-
lebilirlik ve tarım araçlarının 
emniyetli ve verimli kullanımı 
için çalışıyor. Proje ile Lassa, 
şimdiye dek 23.000’e yakın 
çiftçiye dokundu, 17.000’den 
fazla reflektör montajı gerçek-
leştirdi ve 53 bin km yol ile 609 
köy ziyaret etti. Bu yıl Lassa’nın 
deneyimli ekipleri, 14 il ve 84 
köydeki tarım alanlarını geze-
rek Türkiye’nin dört bir yanın-
da çiftçilere destek sunuyor.

Evren Güzel; “Tarımın 
güçlenmesi, ekonomik ve top-
lumsal bir kalkınma anlamına 
geliyor. Lassa markamızla sun-
duğumuz ürün ve hizmetlerle 

43 yıldır Anadolu toprakların-
da, çiftçilerimize destek olmak 
için çalışıyoruz. Lastik, tarım 
ekipmanları arasında toprağa 
değen tek ürün. Bu bilinçle, 
emniyeti, verimliliği ve perfor-
mansı artıran lastiklerimizle 
çiftçilerimize katma değerli 
ürünler sunuyoruz. Bir yandan 
da ziraat mühendislerimiz ile 
birlikte iyi tarım uygulamaları 
konusunda çiftçilerimize da-
nışmanlık sağlıyoruz ve tarım 
araçlarının güvenli kullanı-
mı için çalışıyoruz. Bu yıl da 
Bursa’dan İzmir’e, Konya’dan 
Diyarbakır’a ülkemizin tarım 
alanlarını karış karış gezmek 
üzere sahaya çıkıyoruz ve çift-
çilerimizin toprak sevdasına 
ortak oluyoruz” dedi.

Brisa Yatırımda Ağır Ticariye Odaklandı

Brisa Pazarlama Direktörü 
Evren Güzel

Brisa, yenilikçi ürün 
ve hizmetleriyle 
dünyanın dört 
bir yanındaki dev 
projelere çözüm 
ortağı olmaya devam 
ediyor.     

Goodyear 
Genel Müdürlük 
Görevine Mahmut 
Sarıoğlu’nu Getirdi

Allison Otobüsler İçin Tam 
Otomatik Şanzımanını Sergiledi

TEMMUZ 2015’den 
bu yana Goodyear Las-
tikleri T.A.Ş.’nin Genel 
Müdürlüğü’nü üstlenen Pi-
etro Saletta, görevini 1 Ma-
yıs 2018 itibariyle Mahmut 
Sarıoğlu’na devrediyor. Sarı-
oğlu, 2012 yılından beri Go-
odyear Lastikleri T.A.Ş’de 
görev yapmaktaydı. 

1995 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi, Elekt-
rik - Elektronik Mühendis-
liği Bölümü’nden mezun 
olan Sarıoğlu, profesyonel 
çalışma hayatına 1995 yılın-
da Enerji Tasarruf Sistemle-
ri A.Ş’de Saha Satış Mühen-
disi olarak başladı. 

Sarıoğlu, 1997-1999 yıl-
ları arasında ABB Elektrik 
Sanayi A.Ş’de Satış Mü-
hendisi ve Özel Müşteriler 
Satış Müdürlüğü, 1999-
2000 arasında 3M Sanayi 
ve Ticaret A.Ş’de Pazarla-
ma Koordinatörlüğü gö-
revlerini üstlendi. 

2000 yılından 2005 yılı-
na kadar General Electric’te 
sırasıyla Pazarlama Müdü-
rü, Tüketici Kanalı Pazar-
lama Müdürü ve Satış ve 
Pazarlama Müdürlüğü gö-

revlerini yürüten Sarıoğlu, 
2006-2011 yılları arasında, 
yine aynı firmada Türkiye, 
İsrail, Türki Cumhuriyetleri 
kapsayan Ülke Müdürlüğü 
görevlerini üstlendi. 

2011-2012 arasında John-
son Controls Inc.’de Türkiye 
ve Hazar Bölgesi’nden so-
rumlu Kontrol, Yangın ve 
Güvenlik Birim Müdürü 
olarak görev yaptı. 

Son olarak 2012 yılından 
bu yana Goodyear Lastikle-
ri T.A.Ş. bünyesinde görev 
yapan Sarıoğlu, sırası ile 
Ticari Lastikler Direktörü, 
Tüketici Lastikleri Direk-
törü olmak üzere Türkiye, 
Israil, Azerbeycan, Türk-
menistan ve Gürcistan pa-
zarından sorumlu olarak 
çalışmaktaydı.

X Multi Energy sürücülerin 
lastikten beklentilerini dikkate 
alarak daha fazla yakıt tasarru-
fu sunuyor. Yeni seride, önceki 
jenerasyona göre yüze 30 daha 
fazla kilometre ömrü sağlayan 
X Multi lastiklerinin tamam-
layıcısı olarak pazara sunulan 
X Multi Energy lastikleri 100 
kilometrede 1,2 litre yakıt ta-
sarrufu sağlıyor.

Taşımacılık şirketlerinin en 
yüksek gider kalemlerini yakıt 
masrafları oluşturuyor. Maliyet-
lerin yanı sıra global anlamda ta-
şımacılık sektöründe daha yeşil, 
daha temiz taşımacılık trendleri 
ön plana çıkıyor ve CO2 emis-
yonları düşürülüyor. Uygula-
maya girecek yeni düzenlemey-

le AB ülkelerinde 1 
Ocak 2019 itibariyle 
ağır vasıta araçların 
CO2 emisyonları 
özel cihazlarla he-
saplanacak ve yeni 
satışlar için üretici-
ler araçlarının CO2 
değerini beyan etmek 
durumunda kalacak. Bü-
yük taşımacılık filoları ve opera-
törleri CO2 emisyonunu düşür-
me yollarını arayacak.

Bu kapsamda Michelin X 
Multi Energy üstün teknolo-

jileri sayesinde yakıt 
tasarrufu özelliğini 

geliştiriyor ve kamyo-
nun kullanım ömrü 
boyuncaki maliyetle-
rinde önemli ölçüde 
düşüş sağlıyor. Mic-

helin X Multi Energy, 
aynı zamanda tüm hava 

koşullarında yüksek bir 
tutuş sağlayan 3PMSF ve M+S 
işaretlerine de sahip.

3 özel teknoloji Michelin  
X Multi Energy’de buluştu

Michelin X Multi Energy 

Infinicoil teknolojisiyle daha 
fazla lastik sırtı stabilitesi, da-
ha fazla yakıt tasarrufu ve daha 
uzun lastik ömrü sunmak ama-
cıyla lastiğin etrafına sarılan ve 
uzunluğu 400 metreye kadar 
ulaşabilen aralıksız bir çelik 
telden oluşuyor. Regenion tek-
nolojisi, lastik aşındıkça ken-
dini yenileyebilen lastik sırtı 
blokları üretilmesini sağlıyor. 
Yeni nesil Powercoil kablolar 
ise daha hafif yapısıyla hem 
daha fazla dayanıklılık sağlıyor 
hem de yuvarlanma direncinin 
azaltılmasına yardımcı oluyor.

Nisan 2018’den itibaren hem 
çeker aks lastiği hem de genel 
amaçlı lastik olarak 315/70 R 
22.5 ebadıyla pazara sunulacak.

Michelin X Multi Energy’i Pazara Sunuyor
Michelin, ağır vasıta lastikleri segmentinde 
tüketicileriyle buluşturduğu X Multi ailesinin 
yeni üyesi X Multi Energy’i satışa sunuyor.     
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da önünü kesmeye yardımcı 
olarak aynı zamanda ticari 
araçların değerini de koru-

yan Mobil Delvac; 
dünyanın önde 
gelen araç üreti-
cilerinin motor 
şartnamelerini 
karşılıyor. Öte 
yandan hafif ti-
cari araçlar için 
özel olarak ge-
liştirilen Mobil 
Delvac Ailesi, 
yakıt tüketimi-
nin düşürül-
mesine yardım-
cı oluyor.  

ExxonMobil 
Türkiye Satış Müdürü Han-
dan Karakaş, hafif ticari araç-

lerini üstlendi. Sezgin Gürsu 
1 Nisan 2018 itibari ile Pet-
rol Ofisi Madeni Yağlar Di-
rektörlüğü görevine getirildi.

İstanbul Erkek Lisesi me-
zunu olan ve lisans eğitimini 
İTÜ Makine Mühendisliği 
Bölümü’nde tamamlayan Ul-
vi Kılıç, kariyerine 1998 yı-
lında Borusan Makine ve Güç 
Sistemleri’nde satış mühendi-
si olarak başladı. Kılıç, 2001 
yılında katıldığı ExxonMobil 
Türkiye bünyesinde sırasıyla 
saha mühendisliğinin ardın-
dan çeşitli kademelerde yöne-
ticilik görevlerinde bulundu. 
2012 yılında Madeni Yağlar 
Grup Müdürü olarak Petrol 
Ofisi ailesine katılan Ulvi Kı-
lıç, son olarak Ticari Satış ve 
Madeni Yağlar Direktörlüğü 

yönelik olarak 385/65R22.5 
ölçüsünde İtalya’daki Ar-Ge 
merkezi ile ortak geliştirilen 
yeni lastik, rakiplerine kıyasla 
en optimum fiyat performans 
oranını sunuyor. Pazardaki 
en iyi etiket değerlerine sahip 
treyler lastiği olan ST25 Plus, 
Prometeon’un hızla büyüyen 
bu segmentteki öncülüğünü 
daha da güçlendirecek.

ST25 Plus hakkında açıkla-
malarda bulunan Prometeon 
Türkiye, Rusya, Orta Asya ve 

DÜNYANIN en büyük 
halka açık petrol şirketi Ex-
xonMobil çatısı altında yer 
alan ve ülkemizde 113 yıldır 
madeni yağların üretimi ve 
pazarlanması konusunda fa-
aliyetlerini sürdüren Mobil 
Oil Türkiye, 90 yıllık tec-
rübeye sahip Mobil Delvac 
markası altında hafif ticari 
araçlar için geliştirilen yep-
yeni ürün yelpazesi ile hafif 
ticari araçların ihtiyaçlarını 
karşılayarak önemli bir boş-
luğu dolduruyor. 

Türkiye’de 5 ve 7 litrelik 
ambalaj seçenekleriyle sa-
tışa sunulan Mobil Delvac 
Hafif Ticari Araçlar ailesi 
üyeleri F 5W-30, M 5W-30, 
5W-30 ve 10W-40, motor 

PETROL Ofisi’nde 1 Nisan 
itibari ile Ticari Satışlar & 
Madeni Yağlar bölümünün 
ayrılmasıyla oluşan iki ayrı 
direktörlük pozisyonuna da, 
sektörün ve Petrol Ofisi’nin 
tecrübeli isimleri getirildi. 
2012 yılından bu yana Petrol 
Ofisi’nde önemli görevler yü-
rüten Ulvi Kılıç Ticari ve En-
düstriyel Satışlar Direktörlü-
ğü görevini üstlendi. Madeni 
Yağlar Direktörlüğü görevine 
ise kariyerini 2007 yılından 
bu yana Petrol Ofisi’nde ba-
şarıyla sürdüren Sezgin Gür-
sü getirildi. 

İstanbul Erkek Lisesi 
mezunu olan Sezgin Gür-
su, lisans eğitimini Boğaziçi 
Üniversitesi Makine Mühen-
disliği Bölümü’nde, yüksek 

PIRELLI marka ticari lastik-
lerinin üreticisi Prometeon 
Türkiye, iz bırakmak üzere 
yola çıktığı 2018 yılında sun-
duğu ProTruck gibi yenilikçi 
hizmetlerin yanı sıra, pazarın 
ihtiyaçları doğrultusunda 
ürün çeşitliliğini de artırmaya 
devam ediyor. 2017 sonunda 
yüzde 21’i aşan pazar payına 
ulaşan ve pazardan daha hızlı 
büyüyen Prometeon bölgesel 

ömrünün uzamasına önemli 
şekilde katkıda bulunurken, 
şehir içi sürüş ve ağır hizmet 
koşullarına bağlı 
aşınmalara kar-
şı üstün koru-
ma ve yüksek 
performans 
s a ğ l ı y o r . 
Özell ik-
le ticaret 
erbapları 
için bü-
yük bir 
sorun ha-
line gelen 
y ü k s e k 
b a k ı m 
mal iyet-
leri ve arızalar sebebiyle ya-
şanan zaman kayıplarının 

lisansı ise ABD’de University 
of Miami’de Makine Mühen-
disliği alanında tamamladı. 
Mesleki kariyerine 1989 yı-
lında University of Miami’de 
Temiz Enerji Araştırma 
Enstitüsü’nde Araştırma Gö-
revlisi olarak başlayan Gürsu, 
1991 yılında Koç Holding 
Satınalma Koordinasyon 
Grubu’nda Proje Mühendis-
liği pozisyonunu üstlendi. 
Sezgin Gürsu, 1992 yılında 
katıldığı Mobil Oil Türkiye 
bünyesinde çeşitli yöneticilik 
görevlerini yürüttü. 2008 yı-
lında Madeni Yağlar Gurup 
Müdürü olarak Petrol Ofisi 
ailesinde görev alan Gürsu, 
daha sonra, Madeni Yağlar ve 
Ticari Satışlar Direktörü ve 
Perakende Direktörü görev-

kullanım segmentine yöne-
lik yeni lastiği ST25 Plus’ı 
pazara sundu. Türkiye trey-
ler pazarının ihtiyaçlarına 

ni ürünlerimizle ticari yağlar 
konusundaki uzmanlığımız 
sayesinde son kullanıcı için 
değer yaratmayı hedefliyoruz. 
Piyasa araştırmamız, hafif ti-
cari araç sahiplerinin, düzenli 
bakıma büyük önem verdik-
lerini gösterdi. Düzenli ba-
kım, hayati öneme sahip olan 
araçlarının yolda ve çalışır du-
rumda tutulacağı konusunda 
içlerinin rahat etmesini sağlı-
yor” yorumunda bulundu. 

Hafif ticari araçlara özel 
Mobil Delvac LCV F 5W-
30, motor ömrünün uza-
masına ve yakıt ekonomisi-
ne yardımcı olan, motorda 
çamur ve aşınmaya karşı 
mükemmel koruma sağla-
yan, sentetik bir motor yağı 

mamlayan Yiğit Meral ise, 
kariyerine 1994 yılında Baş-
kent Üniversitesi’nde eğit-
men olarak başladı. Ardından 
Hora Dış Ticaret’te İhracat 
Sorumluluğu pozisyonunu 
üstlenen Meral, sonrasın-
da ise Mogan Household 
Appliances’da Üretim Kont-
rol Mühendisi olarak Çin’de 
görev aldı. Daha sonra 1998 

vadediyoruz. Özellikle Tür-
kiye pazarı ihtiyaçlarına yö-
nelik olarak geliştirilen ST25 
Plus’ın Türkiye’den yöneti-
len Orta Doğu, Kafkaslar ve 
Türki Cumhuriyetler pazar-
larına da önemli bir ihracat 
potansiyeli bulunuyor” dedi.

ST25 Plus dayanıklılık ve 
yüksek güvenlik vadediyor

Prometeon Türkiye, ol-
dukça ciddi bir potansiyele 
sahip treyler pazarı için ge-
liştirdiği yeni lastiği ST25 
Plus’ı Ankara ve Konya’da 
yetkili satıcıları ve treyler 
üreticilerinin katılımları ile 
gerçekleştirdiği etkinliklerde 
tanıtmaya başladı. ST25 Plus 
ilk aşamada 385/65R22.5 
ölçüsünde pazara sunuldu. 
2015 ile 2017 yılları arasın-

olarak dikkat çekiyor. Ford 
WSS-M2C913-D ve Ford 
WSS-M2C913-C onayları-
nın tavsiye edildiği motor-
lara sahip Ford hafif ticari 
araçlar, ACEA A5/B5 veya 
A1/B1 standardı gerektiren 
hafif ticari araçlar, normal 
veya zaman zaman ağır olabi-
lecek çalışma koşullarındaki 
(şehir içi sürüş koşulları da-
hil) araçlar için öneriliyor.

yılında BP Türkiye bünye-
sine saha müdürü olarak ka-
tılan Yiğit Meral, farklı mü-
dürlük görevlerinin ardından 
Akaryakıt Satış Direktörü 
ve son olarak da Akaryakıt 
Yatırım Direktörü görevle-
rini üstlendi. Yiğit Meral, 1 
Nisan 2018 itibari ile Petrol 
Ofisi Perakende Direktörlü-
ğü görevine getirildi.

da toplam ticari lastik pazarı 
yüzde 14’lük bir büyüme gös-
terirken 385/65R22.5 treyler 
lastiği pazarında büyüme yüz-
de 30 olarak gerçekleşti.

Prometeon Türkiye’nin 
yeni lastiği ST25 Plus’ta kul-
lanılan teknolojiler, kullanı-
cılara birçok fayda sağlıyor. 
Öncelikle ST25 Plus, Pirelli 
patentli DLTC (Çift Kat-
manlı Sırt Hamur Karışımı) 
teknolojisi sayesinde kulla-
nıcılarına yüksek kilometre 
performansı sunuyor. Ayrıca 
yenilikçi desen yapısı ve ha-
mur karışımı ile üstün yol 
tutuşu ve tüm zeminlerde 
daha kısa fren mesafesi sunu-
yor. Karkasın zarar görmesini 
engelleyen taş iticiler; uzun 
ömür garanti ederken karkas 
dayanıklılığını da en üst sevi-
yeye taşıyor. 

lar için özel olarak geliştirilen 
Mobil Delvac Ailesi ile ilgili 
olarak “Hafif ticari araç sa-
hipleri ve işletmecilerinin pek 
çoğu yağ satın alırken en dü-
şük maliyetli ya da en yüksek 
performanslı yağlardan çok, 
araçlarına en uygun olduğuna 
inandıkları yağı tercih edi-
yor. Önümüzdeki dönemde 
hafif ticari sektöründe ciddi 
bir büyüme bekleniyor. Ye-

Hafif Ticari Araçlar İçin Geliştirilen 
Yağlar Türkiye’de Satışa Sunuldu

ExxonMobil Türkiye Satış 
Müdürü Handan Karakaş

Petrol Ofisi Ticari ve Endüstriyel 
Satışlar Direktörü Ulvi Kılıç

Petrol Ofisi Madeni Yağlar 
Direktörü Sezgin Gürsü

görevini yürütüyordu. Ulvi 
Kılıç, 1 Nisan 2018 itibari ile 
Petrol Ofisi Ticari ve Endüst-
riyel Satış Direktörlüğü göre-
vine getirildi. 

Ankara Yükseliş Koleji ve 
ardından ODTÜ Jeoloji Mü-
hendisliği Bölümü’nden me-
zun olan ve ABD’de Kellogg 
School of Management’da 
Pazarlama Programı’nı ta-

Kafkaslar Ticaret Direktörü 
Gökçe Şenocak, “Türkiye’de 
2014 yılından beri ticari las-
tik pazarı bir büyüme trendi 
içerisinde. Türkiye dünya ti-
cari araç üretiminde 8. sırada 
yer alırken treyler üretiminde 
ise 5. büyük ülke. Yaklaşık 35 
bin adetlik yıllık bir üretim 
ile Türkiye treyler pazarı cid-
di bir potansiyele sahip. Pro-
meteon Türkiye olarak biz de 
bu sektörde liderliğimizi pe-
kiştirmek adına ST25 Plus’ı 
pazara sunduk.

Türkiye’de hızla büyüyen 
bu segmentte Pirelli marka 
ticari lastiklerimizle her 5 
treylerden 1’inde yer alıyor; 
kullanıcılarımıza uzun ömür, 
dayanıklılık, yüksek güvenlik 
ve düşük işletme maliyetleri 

Petrol Ofisi Perakende Direktörü 
Yiğit Meral

ExxonMobil’in, hafif 
ticari araçlar için özel 
olarak geliştirdiği 
Mobil Delvac Hafif 
Ticari Araçlar ürün 
ailesi, Türkiye’de 
satışa sunuldu.  

Prometeon, Türk treyler pazarının ihtiyaçlarına 
uygun olarak İtalya’daki Ar-Ge merkezi ile 
birlikte ST25 Plus lastiklerini geliştirdi. Şubat 
ayında pazara sunulan ST25 Plus; rakiplerine 
kıyasla en optimum fiyat performans oranını 
sunduğu belirtiliyor.  



TEKNOLOJİ

daki farkın bilinirliğinin dü-
şük olduğu görülüyor. 

Anket sonuçlarına göre 
elektrikli araç hakkında bil-
gi sahibi olsun veya olmasın, 
araştırmaya katılanların çoğu 
elektrikli araç satın almayı is-
tiyor. Elektrikli aracı bilenle-
rin yüzde 80’i, bilmeyenlerin 
ise yüzde 65’i elektrikli araç 
satın almayı düşünebileceği-
ni net bir şekilde belirtiyor. 
Elektrikli araç satın almak 
isteyenlerin bu tercihinin ar-
kasında; elektrikli araçların 
düşük maliyetli, tasarruflu 
ve çevre dostu olması gibi 
nedenler ön plana çıkıyor. E-
lektrikli araç satın almayı dü-
şünmeyenlerde ise; elektrikli 
araç hakkında yeterli bilgiye 
sahip olmamak, Türkiye’de 
henüz yaygınlaşmamış olması 
ve teknik özelliklerin yetersiz 

BOĞAZİÇİ Üniversitesi 
tarafından Türkiye’de elekt-
rikli araçlar konusunda ulu-
sal ölçekte yapılan araştırma, 
tüketicilerin genel eğiliminin 
elektrikli bir araç satın almak 
yönünde olduğunu ortaya 
koydu. 2017 yılı sonu itiba-
riyle 2 bin 500 civarında olan 
elektrikli aracın 4 yıl içinde 
140 bine çıkması öngörülür-
ken, 14 bin ticari ve 70 bin ev 
tipi şarj ünitesinin kurulması 
bekleniyor. İklim değişikli-
ğine karşı elektrikli araçlarla 
engellenecek sera gazı salı-
nımın da hesaplandığı araş-
tırmada, ilk defa Türkiye’de 
güneş enerjisi ile çalışan şarj 
noktaları ve otoparklar için 
ideal lokasyonlar belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi, Tür-
kiye’deki elektrikli araçların 
geleceğini ve enerji altyapısı-
na olası etkilerini incelemek 
amacıyla anket, yüz yüze 
derinlemesine görüşme ve 
analizleri içeren Türkiye’nin 
ulusal ölçekte en güncel araş-
tırmasını gerçekleştirdi. Bo-
ğaziçi Üniversitesi Enerji Po-
litikaları Araştırma Merkezi 
(EPAM) Başkanı ve Endüstri 
Mühendisliği Bölümü Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Gürkan 

Kumbaroğlu ve Araştırmacı 
Dr. Zafer Öztürk tarafından 
yürütülen ‘’Türkiye Ulaştır-
ma Sektöründeki Elektrikli 
Araçların İklim Değişikliği 
ve Elektrik Talebi Etkileri 
Projeksiyonu’’ başlıklı araş-
tırma, Türkiye’de elektrikli 
araçların yaygınlaştırılmasıy-
la oluşacak çevresel faydalar, 
altyapı maliyetleri, elektrik-
li araç optimum pazar payı 
gibi bilgileriyle ülkemizin 
elektrikli araç stratejilerini 
desteklemek üzere bir yol ha-
ritası sunuyor. Ülke çapında 
elektrikli araç konusunda-
ki farkındalığı ve kullanım 
alışkanlıklarını araştıran bir 
anket çalışmasını da içeren 
araştırma kapsamında, her 10 
kişiden 8’inin elektrik aracı 
bildiği ortaya çıkarken, hibrit 
araç ile elektrikli araç arasın-

güneş enerjisinden alan şebeke 
destekli fotovoltaik şarj istas-
yonlarına odaklı geliştirdik. 
Elektrikli araç kullanımına 
geçişi güneş enerjisiyle birlik-
te düşünmek gerekiyor. Aksi 
takdirde ilave elektrik ihtiya-
cından ortaya çıkan ilave sera 
gazı salımı, benzin ve dizel kul-
lanımındaki tasarrufun azalt-
tığı sera gazından fazla oluyor. 
Boğaziçi Üniversitesi Enerji 
Modelleme Sistemi ile yap-
tığımız simülasyon sonuçları 
bunu açıkça ortaya koyuyor. 
Elektrikli araçların şarjında 
kaş yaparken göz çıkarmamak 
için güneşe ihtiyaç var” dedi. 

Elektrikli araçların 
yaygınlaşması için 
teşvik çok önemli

Araştırmada görev alan Dr. 
Zafer Öztürk de elektrikli araç-
larla ilgili çıkan en önemli iki 
sonucun otopark ve elektrikli 
şarj istasyonları olduğunun al-
tını çizdi. Öztürk, “Elektrikli 
parkların nasıl gelişeceği ve 
elektrikli şarj istasyonlarının 
nasıl yaygınlaşacağı konusun-
da şirketlerden, akademisyen-
lerden, otomotiv sektöründen 
ve bu alandaki STK’lardan 
konunun uzmanlarıyla yak-
laşık 30 kişiyle derinlemesine 

verimliliği artırılırken, doğaya 
zararlı nitrojen oksit (Nox) 
emisyonları, suya ve zararsız 
nitrojene dönüştürülerek or-
tadan kaldırılıyor. 

SCR teknolojisi dizellerin 
geleceği için hayati önem 

taşıyor
Yakıt enjeksiyonu, elektro-

nik ve yazılım alanındaki bilgi 
birikimi ve uzmanlığını tüm 
süreci kontrol altında tutmak 
için gerekli olan dozaj, dozaj 
enjektörü, yazılım ve elektro-
nik sistemleri bir arada sunarak 
taçlandıran Delphi Technolo-
gies, ikinci nesil SCR sistemi sa-
yesinde daha az üre tüketirken, 
daha verimli bir performans 
sunuyor. 2018 yılı itibariyle ye-
ni nesil enjektör üretimine hız 
veren Delphi Technologies, 
2020 yılına kadar yılda 1 mil-
yondan fazla enjektör üretmeyi 
hedefliyor. Otomobil üreticile-
rinin, son yıllarda iyiden iyiye 
sıkılaşan emisyon normlarını 

yüz yüze görüşmeler yaptık. 
Bu görüşmeler de araç almayı 
düşünenlerin istasyon yoklu-
ğundan yakındığını, istasyon 
yatırımı yapmayı düşünen ya-
tırımcıların da elektrikli araca 
talep olmadığını ve bu alanda 
teşvik mekanizmasının bulun-
madığını belirttiğini gösterdi. 
Bir şekilde iki mekanizmayı 
da aynı anda ilerletecek bir 
teşvik mekanizması oluştur-
mak gerekiyor” diye konuştu. 
EPDK’nın meclis komisyonu-
na sunduğu verilere göre 2017 
sonu itibariyle aktif olarak 
kullanımda olan ve halka açık 
durumdaki şarj istasyonu sa-
yısının 400 olduğunu aktaran 
Dr. Zafer Öztürk, bu alanda 
teşvik mekanizmasının önemi-
ni vurguladı.

karşılayabilmesi adına Delphi 
Technologies, 2020 yılına ka-
dar yılda 11 milyondan fazla 
SCR sistemi satışına ulaşılaca-
ğını öngörüyor. 

Dizel motorların gelece-
ği için hayati bir önem ta-
şıyan SCR sistemi, Delphi 
Technologies’in yaptığı kap-
samlı araştırmalar ve gelişmiş 
malzeme tasarımı ile birlikte, 
30 yıldan fazla bir süredir ü-
rettiği benzinli PFI (Port Ya-
kıt Enjeksiyonu) teknolojisin-
den türetiliyor. Üre dozaj ve 
enjeksiyon sistemi ile birlikte 
çalışan SCR sistemi, dizel mo-
torlara özel olarak geliştirilen 
katalizöre dizel egzoz sıvısını 
(DEF) küçük damlacıklar ha-
linde enjekte ederek çok daha 
etkin bir amonyak dönüşü-
mü sağlıyor. Bu sayede sadece 
test koşullarında değil, gerçek 
sürüş koşullarında da zararlı 
NOx emisyonları yüzde 80’e 
kadar azaltılıyor. 

kalacağı yönünde algıların 
öne çıktığı görülüyor. 

Sera gazı salımından
büyük tasarruf

Elektrikli araçlar ve 
Türkiye’nin durumu ile ilgili 
yapılan en güncel araştırma 
özelliğine sahip olan çalışma-
da, elektrikli araç kullanımının 
iklim değişikliğine etkisi de in-
celendi. Araştırmaya göre 2035 
yılına kadar elektrikli araçları 
dolaşımda tutmak için yıllık 
2.6 milyar kWh eşdeğerinde 
enerji ihtiyacı öngörülüyor. 
Ancak elektrikli araçların şarjı 
tamamen yenilenebilir enerji-
den sağlanırsa, 2022 yılına ge-
lindiğinde yıllık 1.3 milyon ton 
CO2 kazanımı elde edilecek. 

Dünyadaki benzer ör-
nekleriyle endüstri hakkın-
da bilgi veren Kumbaroğlu, 
“Türkiye’de şebekeden elekt-
rik alan araç Norveç’te şebe-
keden şarj olan bir elektrikli 
araca göre yaklaşık 30 kat daha 
fazla sera gazı salımına neden 
oluyor. Şarj sistemi kuran şir-
ketlerin yenilenebilir enerji 
kullanmaları sağlanırsa ancak 
elektrikli araçlara geçiş sür-
dürülebilir kalkınma hedef-
lerini destekler. Çalışmamızı 
bu vizyonla gücünü doğrudan 

DÜNYANIN önde gelen 
otomotiv orijinal ekipman 
üreticileri için emisyon ve ya-
kıt tasarrufu çözümleri üreten 
Delphi Technologies, dizel 
motorlar arenasında çığır aça-
cak devrim niteliğindeki yep-
yeni teknolojisini gün yüzüne 
çıkarıyor. SCR (Seçici Katalist 
İndirgeme) teknolojisi saye-
sinde yeni nesil dizel motor-
larda performans artışı sağla-
nırken, zararlı nitrojen oksit 
(Nox) emisyonları suya ve za-
rarsız nitrojene dönüştürüle-
rek ortadan kaldırılıyor. Ayrı-
ca SCR sistemi sayesinde dizel 
motorlar optimum verimlilik 
seviyesi için kalibre edilirken, 
CO2 emisyonları da daha dü-
şük seviyeye getiriliyor.  

Otomotiv ekipman üre-
ticileri için geleceğe yönelik 
önemli çözümler geliştiren 
Delphi Technologies, SCR 
(Seçici Katalist İndirgeme) 
teknolojisiyle dizel motorlar 
için devrim niteliğinde bir 
yeniliği gün yüzüne çıkarıyor. 
SCR sistemi sayesinde, dizel 
motorların performansı ve 

Türk Halkı Elektrikli Araçlara Hazır

İETT’nin Sürücüsüz
Aracı Görücüye Çıktı

Emisyon 
Oranlarını
Düşüren 
Sistem
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Boğaziçi Üniversitesi 
Enerji Politikaları Araştırma 
Merkezi (EPAM) Başkanı ve 

Endüstri Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu

İSTANBUL Büyükşehir 
Belediyesi’nin ev sahipliğin-
de düzenlenen “Dünya Akıl-
lı Şehirler Kongresi İstanbul 
2018”, dünyanın dört bir ya-
nından akıllı şehir stratejileri 
üzerine çalışma yapan idari 
temsilcileri sektör profesyo-
nellerini bir araya getirdi. 

Geleceğe daha yaşana-
bilir bir dünya bırakmak 
için hayata geçirilebilecek 
akıllı şehir uygulamaları 
hakkında bilgi birikiminin 
paylaşıldığı World Cities 
Congress İstanbul’18’e bu 
yıl 10 bini aşkın sektör pro-
fesyoneli katıldı.

Üç gün boyunca 140’tan 
fazla konuşmacı ve 26 work-
shop etkinliğine ev sahipliği 
yapan Dünya Akıllı Şehir-
ler Kongresi İstanbul 2018 

ayrıca sektör liderlerinin 
katıldığı panellerle günde-
mi belirledi. Netaş CEO’su 
Müjdat Altay’ın moderatör-
lük yaptığı Yenilikçi Şehir 
Teknolojileri paneline Türk 
Telekom CEO’su Paul Do-
any, Vodafone Türkiye İcra 
Kurulu Başkan Yardımcı-
sı Meltem Bakiler Şahin, 
Bosch Türkiye ve Ortado-
ğu Başkanı Steven Young 
ve Cisco Türkiye CEO’su 
Cenk Kıvılcım katıldı.

Açılış konuşmalarının ar-
dından, İETT’nin otonom 
aracı tanıtıldı. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü, Eski İspanya Başbaka-
nı Jose Luis Rodriguez Zapa-
tero, Erzurum Milletvekili 
Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İs-
tanbul Valisi Vasip Şahin ve 

İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mevlüt Uysal’ın 
katıldığı kurdele töreninde, 
geçmişte Beyoğlu’nda nos-
taljik tramvay olarak kul-
lanılan araçlardan birinin 
İETT Genel Müdürlüğü 
tarafından elektrikli ve sürü-
cüsüz bir araç haline dönüş-
türüldüğü açıklandı.
Akıllı şehir uygulamalarıyla

kamuda 23 milyar dolar 
tasarruf mümkün

Cisco Türkiye CEO’su 
Cenk Kıvılcım, “Önü-
müzdeki 10 yıl içinde özel 
sektörde dijital dönüşüm 
perakende, enerji, finans, 
üretim, hizmet sağlayıcı ve 
sağlık sektörlerinde 23,8 
trilyon dolar katma değer 
yaratacak. Araştırmaları-
mıza göre Türkiye özelinde 
dijitalleşme ile önümüzdeki 
10 yılda toplam 192 milyar 
dolarlık değer yaratma po-
tansiyeli bulunuyor. Bunun 
yaklaşık 169 milyar dolarını 
özel sektör yaratabilir. Ka-
mu sektöründe ise özellikle 
akıllı şehir uygulamaları ile 
yaklaşık 23 milyar dolar ek 
değer yaratma potansiyeli 
var”  açıklamasını yaptı.
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Kumartaşlı Gıda’nın
Tercihi Schmitz
Cargobull Oldu

MB Teslimatları
Aralıksız Sürüyor

BORSA

açıkladı. Sülün, geçen sene 
temelleri atılan Ar-Ge mer-
kezinin açılışını Eylül ayında 
yapmayı planladıklarını da-
söyledi. Sülün bir soru üze-
rine Barsan’a satılan bütün 
araçların hem filo yönetimi 
hem de aracın yolda kalma 
süresini maksimuma çıkar-
mak üzere tam bağlanabilir-
lik özelliklerine sahip oldu-
ğunu sözlerine ekledi.

Özbayır: “Tüm araçlar 
Aksaray Kamyon Fabrikası 

üretimi”  
MB Türk Kamyon Sa-

tış ve Pazarlama Direktörü 
Bahadır Özbayır; “Barsan 
Global Lojistik’e yaptığımız 
500 adetlik bu satışla, 2015 
yılındaki 450 adetlik rekoru 
birlikte yeniden kırmış bu-
lunuyoruz. Türk otomotiv 
sektörünün en büyük kam-
yon teslimatını, 35 yıldır 
lojistik sektöründe hizmet 
veren iş ortağımız Barsan 
Global Lojistik şirketi ile 
gerçekleştirmekten büyük 
gurur ve onur duyuyoruz. 
Yıllardır süren ve karşı-
lıklı güven üzerine kurulu 

MERCEDES-BENZ Türk, 
Türkiye tarihinin en büyük 
kamyon teslimatını, Barsan 
Global Lojistik’e 500 adet 
Mercedes-Benz Actros çekici 
ile gerçekleştirdi. 

Haliç Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen ve bugüne kadar 
düzenlenmiş en büyük tö-
rende bir araç Haliç üzerinde 
suda, bir araç havada, bir araç 
ise karada sergilendi. Gerçek-
leştirilen teslimat törenine 
Mercedes-Benz Türk İcra 
Kurulu Başkanı Süer Sülün, 
Kamyon Satış ve Pazarlama 
Direktörü Bahadır Özbayır, 
Kamyon Filo Satış Grup Mü-
dürü Haluk Burçin Akı ev sa-
hipliği yaptı. Törene Barsan 
Global Lojistik Kurucusu ve 
firma sahibi Kamil Barlın, 
B arsan Yönetim Kurulu 
Başkanı Cengiz Çaptuğ ile 
Mercedes-Benz Türk Yetki-
li Bayii Mengerler Yönetim 
Kurulu Başkanı Ergin İmre 
gibi isimler katıldı. 
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 adet-
lik bu dev kamyon teslimat 
törenimizin ana temasını 
Mercedes-Benz’i dünya ça-
pında bir marka yapan üç 
kollu yıldızının anlamı üze-
rine kurduk. Daire içine alın-
mış üç kollu bir yıldız gibi 
görünen bu sembol, motor-

M E R C E D E S - B E N Z 
Türk; Mart ayında Özbay-
lar Petrol’e gerçekleştirdiği 
150 adetlik teslimat ve Bar-
san Global Lojistik’e yap-
tığı 500 adetlik rekor satı-
şın ardından; Şeker Grup 
Şirketleri’ne 150 adet, 
Çobanoğulları Lojistik’e 
60 adet, Hacıoğulları Ha-
zır Beton’a 50 adet, Akpı-
nar Nakliyat & Anadolu 
Nakpet Grup Şirketleri’ne 
50 adet, Köksal Ulaştırma 
Hizmetleri’ne 40 adet, Zo-
funlar Hazır Beton’a 34 a-
det ve Beta Trans Lojistik’e 
30 adet olmak üzere top-
lam 414 adet Mercedes-
Benz yıldızı taşıyan çekici 
ve kamyon teslimatı ger-
çekleştirdi. Mercedes-Benz 
Türk, bu teslimatlarla bir-

lu araçların evrenselliğini ve 
insanlığın “havada, karada, 
suda” olabildiğince hızlı ve 
güvenli mobilize olabilmesi-
ni en yalın haliyle anlatıyor. 
Mercedes-Benz Türk olarak 
biz de bu felsefe doğrultu-
sunda yıldızımızın her daim 
başarıyla her yerde, havada, 
karada ve suda var olması 
için çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Barsan Global 
Lojistik’in gerçekleştirdiği 
500 adetlik kamyon yatırı-
mı yalnızca Barsan Global 
Lojistik ve Mercedes-Benz 

Türk markaları için değil, 
aynı zamanda Türkiye’nin de 
geleceğine yapılan önemli bir 
yatırımdır” dedi.

Barsan’ın araçları 
tam bağlantıyla 
kontrol altında

Barsan’ın satın aldığı bü-
tün araçların Aksaray’dan 
geldiğini ifade eden Sülün, 
fabrikada yapılan kapasite 
artırımı ve Ar-Ge yatırım-
larıyla birlikte Aksaray’dan 
17 bin araç ihraç ederek 1 
milyar Avro’luk ihracata 
ulaşmayı hedeflediklerini 

bu işbirliğimizi bugünkü 
teslimat ile 1.350 adede çı-
kartmış bulunuyoruz. Yatı-
rımlarımızın hız kesmeden 
devam ettiği Aksaray Kam-
yon Fabrikası’nda üretilen 
araçlarımızın Barsan Global 
Lojistik şirketine ve Türkiye 
lojistik sektörüne hayırlı ol-
masını diliyorum” dedi.  
Çaptuğ: “Lojistik şirketler 

yapay zekayı kullanmak 
zorunda”

Barsan Global Lojistik’in 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Cengiz Çaptuğ; “1982 yı-
lında Kamil Barlın tarafın-
dan kurulan Barsan Global 
Lojistik entegre lojistik hiz-
metini küresel ölçekte kar-
şılayan global bir dünya şir-
keti olup, 29 ülke 65 lojistik 
merkezinde hizmet vermek-
tedir. Endüstri 4.0’ın konu-
şulduğu günümüzde lojistik 
şirketler bilgi ve yapay ze-
kayı kullanmak zorundalar.  
Dinamik ve hızla büyüyen 
yapımızı yenilikçi, tekno-
lojiyi iyi kullanan yatırım-
cı kimliğimize borçluyuz. 
Mercedes-Benz Türk ile 
uzun yıllardır devam eden 
işbirliğimizin hedeflerimiz 
doğrultusunda artarak de-
vam edeceği inancındayım” 
şeklinde konuştu. 

Mercedes-Benz Türk’ten 
Barsan’a Tarihi Teslimat
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SCHMITZ Cargobull,  
Afyon merkezli Kumartaşlı 
Gıda firmasına 10 adet fri-
gorifik semi-treyler teslima-
tı gerçekleştirdi.

Teslimat törenine; Ku-
martaşlı Gıda Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet 
Kumartaşlı, Schmitz Car-
gobull Satış Müdürü Cenk 
Demir ve Kumartaşlı Gıda 
Lojistik Müdürü Fahrettin 
Kara katıldı.

Kumartaşlı Gıda Yöne-
tim Kurulu Başkanı Meh-
met Kumartaşlı yaptığı ko-
nuşmada, “Sektörde uzun 
yıllardır yer alan firmamız ö-
zellikle son 15 senedir yaptı-
ğı yatırımlarla işini her geçen 
gün çağın gereksinimlerine 
uygun hale getirmekte ve iş 
hacmini de sürekli artırmak-
tadır. Bunun altındaki ana 
neden ise yumurtalarımızın 
üretimden son kullanıcıya 
satışa sunulana kadar kendi 
kontrolümüz altında olma-
sını istememizdir. Tüketi-
cilerimize her zaman en iyi 
sunmak istediğimiz için ken-
di yatırımımızda sektöründe 
en iyisi olduğunu düşündü-

ğümüz Schmitz Cargobull’a 
karar verdik” dedi. 

Kumartaşlı Gıda Lo-
jistik Müdürü Fahrettin 
Kara, “Daha önceki tecrü-
belerimiz sayesinde biz de 
Schmitz Cargobull ile ta-
nışmıştık. Malumunuz gıda 
sektöründe yer alıyoruz. Fi-
lomuzu yeni kurduğumuz 
bu noktada risk almayarak 
yatırımımızda Schmitz 
Cargobull’u tercih ettik” 
diye konuştu.

Schmitz Cargobull adı-
na konuşan Satış Müdürü 
Cenk Demir ise şunları 
söyledi:“Kullanıcılarımızın 
bildiği, alıştığı Schmitz Car-
gobull kalitesi artık daha ge-
niş kitlelere yayılıyor. Gıda 
taşımacılığı en hassas taşıma 
tiplerinden biri olduğu için 
ülkemizdeki kullanıcılar 
da artık kaliteye daha fazla 
önem veriyor. Amacımız 
bugüne kadar iş birliği yap-
tığımız veya kimi neden-
lerle yapamadığımız tüm 
müşterilerle en kısa sürede 
Schmitz’i tanıştırmak. Isı 
kontrollü yüklerini güvenle 
taşımalarını sağlamak.”

likte baharı 1000 adedin 
üzerinde yeni araç teslima-
tıyla karşıladı.

Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Filo Satış Grup 
Müdürü Haluk Burçin 
Akı yılın ilk çeyreğinde ger-
çekleştirdikleri teslimatlar 
hakkında; “Gerçekleştir-
diğimiz her yeni teslimat 
töreninde hem markamıza 
hem de Türkiye’nin ekono-
misine sağladığımız katkıyı 
daha da arttırdığımızı hisse-
diyoruz. Baharı karşılarken 
7 farklı firmaya gerçekleş-
tirdiğimiz 414 adetlik yeni 
kamyon ve çekici teslimat-
larının 16 yıllık liderliği-
mizi istikrarlı bir biçimde 
sürdüreceğimizin gösterge-
si olduğunu düşünüyoruz” 
ifadelerini kullandı.



BORSA

SCANIA, 2018 yılında filo 
teslimatlarına hız kesmeden 
devam ediyor. Hüner Ulus-
lararası Taşımacılık ve HNR 
Lojistik, 145 adetlik R 450 LA 
4x2 MEB çekici alımı kararını 
Scania’dan yana kullandı. Bu 
alımla birlikte grubun tüm 
araç filosunda sadece Scania 
araçlar bulunuyor.

Adile Sultan Sarayı’nda 
gerçekleştirilen teslimat tö-
renine Doğuş Otomotiv Sca-
nia Genel Müdürü İlhami 

ALIŞAN Lojistik, FiloTIR A-
raç Satış ve Kiralama A.Ş.’den 
kiralamasını gerçekleştirdiği 
55 Tırsan Perdeli Maxima Se-
mi-Treyleri Tırsan Adapazarı 
Fabrikasında düzenlenen tö-
ren ile teslim aldı.

Kiralama opsiyonuyla sa-
tışı gerçekleştirilen araçlar 
için yapılan teslimat törenine, 
Tırsan Treyler Yönetim Ku-
rulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, 
Tırsan Satış ve Bayi Koordi-
natörü Ertuğrul Erkoç,  Alı-
şan Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Damla 
Alışan,  Alışan Lojistik Ope-
rasyonlar Koordinatörü Er-
kut Kasapseçkin ve Alışan 
Lojistik Satın Alma Müdürü 
Ayhan Özekin katıldı.

Tırsan Treyler Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğ-
lu teslimat töreninde yaptığı 
konuşmada, Alışan ile yıllar-
dır süren müşteri tedarikçi 
ilişkilerinin son 3 yılda farklı 

IVECO Gaziantep yetkili satı-
cısı Üstün-İş tarafından Hatay, 
İskenderun’da faaliyet göste-
ren Asya Taşımacılık Ticaret 
ve Pazarlama firmasına 10 adet 
Stralis AT440S46T/P RR  Eu-
ro VI C emisyon normuna sa-
hip, PTOlu ve  retarderlı araç 

Eksin, Scania Satış Müdürü 
Gökhan Altun, Doğuş Oto-
motiv Yetkili Satıcısı Erçal 
Group’un Yönetim Kurulu 
Başkanı Burhan Erçal ve Yö-
netim Kurulu Üyesi İbrahim 
Erçal ile Hüner Uluslararası 
Taşımacılık Yönetim Kuru-
lu Başkanı İbrahim Hüner, 
HNR Lojistik Yönetim Ku-
rulu Başkanı Arda Hüner ve 
HNR Lojistik Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Meli-
sa Hüner katıldı.

bir boyuta taşındığına dikkat 
çekerek, “Artık Türk firmaları 
da araç kiralayarak hizmet-
lerini sürdürmeye başladılar. 
Bu konuda Alışan öncü oldu. 
Eskiden beri araç kiralanmaz, 
araç sahibi olunur, araç satın 
alınır mı düşüncesi vardı. Ama 
bu artık değişiyor. Bütün risk-
leriyle beraber bu işi yapabilen 
firmalara aktarmanın ciddi 
katma değer sağladığını gören 
nadir firmalarımız var. Batı’da 
araç kiralama toplam satışların 
yüzde 50’sini oluşturur.  Özel-

teslimatı gerçekleştirildi. 
Araçların teslimatı İskende-

run Payas’ta müşterimize ait 
araç parkında yapıldı. Şirket yet-
kilisi Mehmet Sait Eksik’e pla-
ket verilen törene firma ortağı 
Şaban Eksik ve Iveco Gaziantep 
Bayisi Eyüp Zengin de katıldılar. 

Hüner: “Scania, filomuzdaki 
tek markamız oldu”

Teslimat töreninde konuş-
ma yapan Hüner Uluslararası 
Taşımacılık Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Hüner, “İlk 
Scania filomuzu 2015 yılında 
120 adetle bünyemize kattık. 
Yüksek performans ve hizmet 
standartları, Scania markasına 
olan sadakatimizin artmasına 
sebep oldu. Etkin filo yöneti-
mine çok  önem veriyoruz. Bu 
bağlamda, Scania Filo Yönetimi 
Sistemi (SESS- Scania Entegre 
Sürüş Sistemleri) ve uzaktan 
erişimli Takograf Sistemi bizim 
beklentilerimizle tam olarak ör-
tüştü. Bugün teslim aldığımız 
145 adet araçla filomuzda top-
lam 325 adet Scania bulunuyor 
ve Scania, filomuzda yer alan 
tek marka haline geliyor. Doğuş 
Otomotiv distribütörlüğün-

likle büyük firmalar kendi mal 
varlıklarına araç satın almazlar 
hizmeti satın alırlar. Aracı kira-
lar, aylık ödeyeceği parayı bilir, 
servisini, bakımını her şeyi out-
sorurce eder, kilometre başına 
araç maliyetini bilir. Ve sadece 
ona odaklanır” dedi.  

Tırsan Satış ve Bayi Koor-
dinatörü Ertuğrul Erkoç ise, 
“2015 yılında ilk Alışan ile bir 
araya geldiğimizde 30 adetlik 
bir treyler kiralaması yaptık. 
Bu kiralama anlaşmasını yapar-
ken, fiyat odaklılıktan ziyade 

Araçları kullanacak olan sü-
rücülere Iveco sürücü eğitim 
yöneticisi Mehmet Er tarafın-
dan 1 günlük teorik ve pratik 
eğitim verildi. Iveco Teknik 
Bölge Müdürü Ertuğrul Sınar 
tarafından satış sonrası konu-
larında bilgilendirme yapıldı. 
Araç parkında 125 adet araç 
bulunan firma, İskenderun böl-
gesinde limandan haddanelere 
hurda taşımacılığı gerçekleş-
tiriyor. Bundan dolayı sağlam 
şasi ve göreve uygun araç satin 
alımının önemli olduğunu vur-
gulayan firma yetkilisi Iveco ile 
yaptıkları işbirliğinden mem-
nun olduklarını dile getirdi.

deki Scania markasına tüm bu 
süreçteki desteklerinden dolayı 
teşekkür ederim” dedi.

HNR Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkanı Arda Hü-
ner ise Avrupa ülkelerinden 
Türkiye’ye ekspres servis hiz-
meti başlattıklarını belirterek 
“Avrupa’dan Türkiye’ye 36 sa-
atte teslimat gerçekleştireceği-
miz ekspres servis başlattık. Bu 
operasyonda hız, güvenlik ve 
yakıt maliyeti önem kazanıyor. 
Scania, tüm bu ihtiyaçlarımızı 
fazlasıyla karşılıyor” dedi.  

HNR Lojistik Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Melisa 
Hüner ise Avrupa ülkeleri ve 
Türkiye arasında parsiyel ve 
komple araç taşımacılığı hizme-
ti verdiklerini belirterek, “Bün-
yemizde bulunan Avrupa’nın 
en güçlü acenteleri ile ithalat 
ve ihracat yüklemelerinde hızlı 

hizmet odaklılık ile kendileri 
ile müzakerelerimizi sürdürdük. 
Müşterilerimizin kiraladıkları 
araçlarımızla hangi servisleri-
mizi hangi lokasyonlarımızı 
kullanacağımızı önceden tespit 
ediyoruz. Onun dışında yıl-
lık kilometreleri hangi süreçte 
hangi parça ya da malzeme ba-
kımda gerekecek hepsini tespit 
ediyoruz. Gelen bütün araçlara 
24 saat içinde gerekli onarımlar, 
bakımlar yapılmış ve yola koyul-
muş. Büyük kazalara karşı ken-
dilerine ikame araç da bulun-
duruyoruz. Araç 15 gün 20 gün 
beklemek zorunda kalırsa ikame 
aracı kendilerine ikinci gün ve-
rebilecek durumdayız. Bu süreç 
içerisinde 30 adetlik araç üze-

ve güvenli karayolu taşımacılığı 
gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz 
uluslararası operasyonlarda li-
der marka olmak. Halen Hol-
landa, Almanya, İtalya, Belçika 
gibi Orta Avrupa ülkelerine 
karayolu nakliyesi gerçekleşti-
riyoruz. Bugün teslim aldığımız 
yeni araçlarımızı ekspres servis 
hizmetlerimizde ve operasyon 
ağımızı genişletmek amacıyla 
kullanacağız” dedi.

rine konteyner şasi kiralaması 
yaptık, bugün de 55 tane daha 
araç kiraladık” diye konuştu. 

Alışan Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Damla Alışan ise, “Her şeyden 
önce 3-5 yılda bir teknoloji de-
ğişiyor, donanımlar değişiyor. 
Bunun avantajını kullanıyor 
olmak bize hizmet veren taraf 
olarak çok daha fazla artı değer 
sağlıyor. İkinci olarak araçların 
verimliliği artıyor. Bu da ma-
liyetlerimizi düşürüyor. Hızlı 
yanıt vermek, proaktif olmak 
ve esnek bir altyapıya sahip ol-
mak gerekiyor. İşlerin azalması 
ya da farklı donanımlara ihti-
yaç duyulması gibi noktalarda 
çok daha hızlı hareket edip 
çok daha zengin bir donanım 
yapısıyla çok daha farklı seçe-

Eksin:  “Markamıza duyulan 
güven için teşekkür ederim”

Doğuş Otomotiv Scania Ge-
nel Müdürü İlhami Eksin ise, 
“Hüner ve HNR Lojistik gibi 
marka değeri yüksek, uluslara-
rası faaliyetlerde bulunan bir 
grup ile gerçekleştirdiğimiz iş-
birliğinden dolayı öncelikle baş-
ta İbrahim Hüner olmak üzere 
tüm Hüner ve HNR Lojistik ai-
lesine teşekkür ediyorum” dedi. 

neklerle müşterilere çözüm 
üretebiliyorsunuz. Servis ve bu 
işin sürdürülebilirliği ilk başta 
bizim için bir soru işareti idi; 
ama üç yıldır hiçbir şekilde so-
run yaşamadığımızı söyleyebi-
lirim. Sistemi doğru kurmuş, 
güçlü bir ortak ile çalıştığınız 
takdirde çok daha iyi hizmet 
verebiliyorsunuz. Günün so-
nunda biz diyoruz ki, herkes 
ana işine, uzmanlaştığı konu-
ya odaklansın. Biz de kendi 
işimize odaklanmak istiyoruz. 
Tırsan kendi işini çok iyi yapı-
yor. Araçların bakım ve onarım 
hizmetini bizim yapabileceği-
mizden çok daha iyi bir şekilde 
veriyor. Operasyon anlamında 
da muayene, plaka ve sigorta 
gibi pek çok şeyle bizim uğraş-
mamıza gerek kalmıyor” dedi.

Scania Hüner ve HNR Lojistik’e 145 Araç Teslim Etti

Alışan’ın Treylerleri Tırsan’a Emanet

Asya Taşımacılık Iveco Dedi

Filolara Volvo Trucks Gücü
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GÖKDENİZLER Otomo-
tiv, lojistik faaliyetleri için 4 
adet Volvo Trucks FH500 çe-
kiciyi filosuna katarken, Uz-
man Ağır Nakliyat filosunu 
540hp gücünde Volvo Trucks 
FH13 6x4 ile güçlendirdi.

Gökdenizler Otomotiv, 
lojistik faaliyetleri için 4 adet 
Volvo Trucks FH500 çekiciyi 
filosuna kattı. Bu yeni alımlar 
ile birlikte firma filosundaki 
toplam Volvo Trucks çekici 
sayısı 30’a yükseldi. Teslimat 
törenine Gökdenizler Group 
adına Yönetim Kurulu Baş-
kanı Abidin Gökdeniz, Vol-
vo Trucks adına ise Temsa İş 
Makinaları Genel Müdürü 
Eşref Zeka katıldı. 

Gökdenizler Group Yöne-
tim Kurulu Başkanı Abidin 
Gökdeniz, teslimat törenin-
de yaptığı konuşmada, “Lo-
jistik faaliyetine başladığı-

mız günden bugüne Volvo 
Trucks’dan hiç vazgeçmedik. 
Volvo Trucks ile hizmet ver-
diğimiz bölgelerde fark yaratı-
yoruz ve Temsa İş Makinaları 
ile çalışmaktan büyük mutlu-
luk duyuyoruz. Önümüzdeki 
dönemlerde işbirliğimizin 
güçlenerek devam edeceğine 
inanıyorum” dedi.

Temsa İş Makinaları Ge-
nel Müdürü Eşref Zeka ise, 
“Gökdenizler Group yerel ve 
uluslararası nakliyatta kendi-

ni kanıtlamış bir firma. Batı 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerine 
gerçekleştirdiği lojistik faali-
yetlerinde yer verdiği filonun 
tamamı Volvo Trucks araçla-
rından oluşuyor. Verdikleri 
servis hizmetleri ile de güven-
diğimiz ve çalışmaktan bü-
yük mutluluk duyduğumuz 
bir iş ortağımız. İşbirliğimizi 
güçlendirerek sürdüreceğiz” 
diye konuştu.

Mersin ve İstanbul merkez-
li Uzman Ağır Nakliyat, yeni 
teslim aldığı 540hp gücünde 
Volvo Trucks FH13 6x4 ile 
filosunu güçlendirdi.

Teslimat töreninde firma 
ortaklarından Recep Can, Uz-
man Ağır Nakliyat adına yap-
tığı açıklamada Volvo Trucks 
çekicilerin sağladığı yakıt tasar-
rufu, sürüş kolaylığı ve etkin çe-
kiş gücü sayesinde kârlılıklarını 
arttıracaklarını belirtti.



LOJİSTİK

belirten Sönmez, “Bulgaristan’ın za-
man zaman altyapı yatırımlarındaki 
eksiklik nedeniyle, bazen de bazı key-
fi uygulamalar nedeniyle bunu yaptı-
ğını görüyoruz. Gerek Bulgaristan’ın 

EKONOMİ Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Tarık Sönmez, Ekonomi 
Bakanlığı koordinatörlüğünde Edir-
ne Ticaret ve Sanayi Odası’nda dü-
zenlenen ihracat ve yatırım teşvikleri 
bilgilendirme toplantısı öncesinde 
gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, “Kapıkule Sınır 
Kapısı’nda tır kuyruğu sorunu olu-
yor, bununla ilgili çalışmalarınız var 
mı?” sorusuna Sönmez, zaman zaman 
Türkiye’deki farklı kapılarda yığılma-
ların olduğunu söyledi.

Yığılmaların çoğu zaman karşı 
ülke kapılarından kaynaklandığını 

nezdinde ve gerekse de Avrupa Birliği 
nezdinde bu girişimleri sürekli yapı-
yoruz. Bulgaristan tarafı, çok fazla 
TIR’ın fiziki kontrolünün, indir-
bindirin çok olduğu durumda, daha 
fazla kaynak vergi elde etmek, benzer 
harçları daha fazla almak için bunları 
yapıyor.” diye konuştu.

Girişimler ile TIR kuyruklarını 
en aza indirmeye çalıştıklarını akta-
ran Sönmez, şunları kaydetti: “Bizim 
tarafta çok büyük bir sıkıntı görün-
müyor. Avrupa Birliği’ne Bulgaris-
tan üzerinden, Kapıkule üzerinden 
çıkan TIR’larımızın hedef ülkeleri 
itibarıyla deniz, kara ve raylı taşıma 
sistemiyle farklı taşıma modlarını ön 
planda tutan politika izlemeye çalışı-
yoruz. Bu tabii orta ve uzun vadede 
sonuç alınacak bir durum. Özellikle 
yatırımcılarımız ve ihracatçılarımız 
kara yolunu çok daha hızlı teslimat 
ve avantaj nedeniyle tercih ediyorlar. 
Normal şartlarda tüm dünyada en 
ucuz teslimat türü deniz, ikinci demir 
yolu ve kara yolu daha sonra gelir. Biz 
kara yolunu daha fazla tercih ediyo-
ruz, içinde bulunduğumuz stratejik 
konum nedeniyle, hızlı teslimat avan-
tajımızı kaybetmemek adına.”

Sönmez, ihracat ve yatırım teşvik-
leri toplantısında yaptığı konuşmada 
ise Ekonomi Bakanlığı olarak tüm 
Trakya’ya çıkarma yaptıklarını ve 
firmaları ziyaret ederek, yeni yatırım 
imkanları ile devlet destekleri hak-
kında bilgiler verdiklerini kaydetti.

Türk ekonomisinin ihracatta re-
kor kırdığını belirten Sönmez, “160 
milyar dolarlık seviyeyi yıllık bazda 
geçtik. Yıl sonu itibarıyla 170 milyar 
dolar, 169 milyar dolardı orta vadede-
ki hedefimiz ama biz bunun da üze-
rine çıkacağımı bugünkü göstergeler-
den görüyoruz” diye konuştu.

İş adamları ve firma yetkililerinin 
katıldığı toplantıda, İhracat Genel 
Müdürü Volkan Ağar, İhracat Ge-
nel Müdür Yardımcısı Murat Alıcı, 
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Recep Zıpkınkurt da birer ko-
nuşma yaptı.

TIR Kuyruklarına 
Çözüm Aranıyor

turkishcargo.com | +90 850 333 0 777

BOGOTA
YENİ DESTİNASYON

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

OOCL Hong Kong, bugüne 
kadar inşa edilen en büyük 
konteyner gemisi ve 20.000  
(TEU) eşiğini aşan üçüncü 
konteyner gemisi. 2172 tersa-
ne numarası ile Samsung He-
avy Industries Geoje  tersane-
sinde inşa edilen gemi  Mayıs 
2017’de teslim edildi.

İ
BUNLARI 
BİLİYOR MUYDUNUZ?
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