
ronik, makine ve ekipmanla-
rı, bilgisayar, otomotiv, ilaç 
konularında sanayileşme ve 
çiçekçiliğin gelişmesi hava 
kargo taşımacılığı ihtiyacının 
ve kullanımını arttırdı.

Türkiye hava kargo sektö-
rü son yıllarda hızla büyür-
ken, 3’üncü havalimanının 

ULUSLARARASI ticaret-
te taşınan mallarda havayo-
lunun payı giderek artıyor. 
Türk hava kargo taşımacılığı 
da dünyadaki bu gelişmeye 
paralel olarak, son 10 yılda 
önemli bir gelişme kaydetti. 
Türkiye’de sanayinin geliş-
mesi, özellikle tekstil, elekt-
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tamamlanması ile İstanbul 
daha da önemli hale geliyor. 
Sektör yetkilileri ve uzmanlar 
İstanbul’un hava kargo taşı-
macılığında Asya ile Avrupa 
arasındaki aktarma merkezi 
olduğuna dikkati çekiyor.

Havalimanları yük trafiği; 
Nisan ayı itibarıyla iç hatlarda 
yüzde 9,9 artışla 72 bin 760 
ton, dış hatlarda yüzde 11,9 ar-
tışla 229 bin 572 ton, toplam-
da ise yüzde 11,4 artışla 302 
bin 332 tona ulaştı. 2018 yılı 
Nisan sonu gerçekleşmelerine 
göre ise havalimanlarına iniş-
kalkış yapan uçak trafiği, geçen 
yılın aynı dönemine göre, iç 
hatlarda yüzde 7,5 artışla 289 
bin 44, dış hatlarda ise yüzde 
8,9 artışla 161 bin 802 oldu. 

HEPSIBURADA, Hepsiexp-
ress iştirakiyle, Türkiye’deki 
e-ticaret dağıtım sektörünü hız-
landırıyor, genişletiyor ve büyü-
tüyor. Hepsiexpress, sunduğu 
aynı gün, ertesi gün randevulu 
ve hafta sonu teslimat seçenek-
leri ile birlikte randevulu iade 
hizmetlerini e-ticaret kullanıcı-
larının hayatına kazandırdı. 
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UND’NIN Renault Trucks 
ve TOBB UND sponsorlu-
ğunda yapılan iftar yemeğin-
de, IRU Yılın Sürücüsü Ödü-
lü, IRU Tepe Yöneticisi Özel 
Ödülü ve Tepe Yöneticisi 
Ödülleri verildi.

Yemekte bir konuşma ya-
pan UND Yönetim Kuru-
lu Başkanı Çetin Nuhoğlu, 
önümüzdeki seçimden sonra 
bürokrasiden siyasete kadar 
meslek örgütlerinden kamu-

IRU Ödülleri 
UND Buluşmasında 
Sahiplerini Buldu

BORUSAN Lojistik Orta As-
ya bölgesindeki iş deneyimini, 
güçlü altyapısını ve fiziksel 
varlığını kullanarak Çin’den 
Asya, Türkiye ve Avrupa’ya 
uzanan yepyeni bir yol açtı. 
Şeffaf, güvenilir ve fark yara-
tan bir iş anlayışı ile entegre 
lojistik hizmetleri sunan Boru-
san Lojistik, şimdi de Çin’den 
Bağımsız Devletler Toplulu-
ğu ülkelerine, Türkiye’ye ve 
Almanya başta olmak üzere 
Avrupa’ya ekspres kara yolu ve 
multimodal taşıma hizmeti ile 
müşterileri için fark yaratıp, 
fayda sağlamaya devam ediyor.

Hepsiexpress 
İle E-Ticaret 
Alışverişinin 
Kontrolü Artık 
Müşterilerde

Devamı 8. sayfada

Devamı 11. sayfada

DEĞIŞEN ekonomik den-
geler ve sosyal alışkanlıklar 
posta, kargo taşımacılığını 
da hızla dönüştürüyor. E-
ticaretin cirosu tahmin-
lerin üzerinde büyürken, 

Devamı 12. sayfada

Devamı 4. sayfada

Devamı 16. sayfada

Renault Trucks 500 
Taşımacı İle Buluştu
RENAULT Trucks’ın 
Tür-kiye’de 20’nci yıl kutla-
maları çerçevesinde Renault 
Trucks Dünya Başkanı Bru-
no Blin, Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Olivier De Sait 
Meleuc, Renault Trucks 
Türkiye Başkanı Sebastien 
Delepine ve diğer ülke baş-
kanlarının katıldığı Long 
Haul Days etkinliği, uzun 

Borusan 
Lojistik 
‘Yeni İpek 
Yolu’nu Açtı

Hava Kargo Taşımacılığına 
Talep Gün Geçtikçe Artıyor

yol segmentinde faaliyet 
gösteren farklı ülkelerden 
500 müşteriyi bir araya ge-
tirdi. Katılımcılar, etkin-
lik boyunca çeşitli atölye 
çalışmalarında bulunarak 
İstanbul Park’ta Renault 
Trucks’ın T, D, C ve K se-
risi kamyon ve çekicilerini 
test ettiler. 
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nun tüm ilgili birimleriyle 
ekonomiye odaklanılacak bir 
5 yıl olacağını söyledi.

Nuhoğlu, “Artık kamu ile 
Ekonomi Bakanlığı ile daha 
yakın çalışacağız. Hepsinden 
önemlisi ihtiyacımız olan des-
tekler açısından yakın işbirliği 
kuracağımız bir ortam oluştu. 
İhtiyacımız olan destekler açı-
sından yakın işbirliği kuraca-
ğımız bir ortam oluştu” dedi.

Aras Kargo Yatırımlarını 
E-Ticarete Odaklanarak Yapıyor

Devamı 20. sayfada

kargo sistemlerindeki tek-
noloji ve hizmet kalitesi de 
gelişiyor. Aras Kargo, 2018 
yılında yüzde 20 büyümeyi 
hedefliyor. 
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olmak üzere toplam 450 milyon lira 
harcama yapılacak.

GPS ve kablosuz teknoloji kulla-
nılarak karayolları üzerinde oluştu-
rulan ağlarla bütünleştirilen akıllı 
sistemler, sürücüleri, buzlanma, sis, 
kaza, yol çalışması gibi durumlarda 
önceden bilgilendirirken, olası tra-
fik kazalarını en aza indirmek için 
gerekli önlemleri alma noktasın-
da da önemli bir görev üstleniyor. 
Önemli noktalara kurulan dijital 
uyarı ve bilgilendirme ekranlarının, 

KARAYOLLARI Genel Müdür-
lüğünce (KGM) yollarda güvenli 
seyahate olanak sağlamak, trafik 
kazalarını asgariye indirebilmek 
için çalışmalara hız kesmeden de-
vam ediliyor.

Genel Müdürlük tarafından tra-
fik güvenliği hizmetleri için bu yıl 
311 milyon lira ayrıldı. Kaza Kara 
Nokta Projeleri için 60 milyon lira, 
Ulaşım Etütleri Geliştirme Projesi 
için 2,09 milyon lira ve akıllı ula-
şım sistemleri için 76,9 milyon lira 

daha geniş bir alanda kullanılması 
için çalışmalar sürdürülüyor.

Yolların
gürültü haritası çıkarıldı

KGM’nin yürüttüğü çalışmalar-
la yollar “akıllanırken”, çevre dostu 
ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine 
yönelik faaliyetler de devam ediyor.

Çevresel Gürültünün Değerlen-
dirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 
kapsamında, kuruluşun sorumlulu-
ğunda bulunan ana karayollarından 
yılda 3 milyondan fazla aracın kul-

Karayolları Dijital Uyarı Sistemleri Yaygınlaşacak

landığı kesimler için gürültü hari-
tası hazırlama çalışmaları yapılıyor. 
Bu kapsamda 629 kilometre gürültü 
haritası hazırlanması işi tamamla-
nırken, ayrıca 150 kilometre kara-
yolu için ihaleli olarak gürültü ha-
ritalama çalışmaları devam ediyor. 
Çalışmayla araç trafiği, raylı trafik, 
havaalanları, sanayi gibi kaynaklar-
dan doğan gürültü yükünü gösteren 
haritalar ve oluşturulan gürültü ey-
lem planlamasıyla söz konusu saha-
ları ayırt etmek ve buralarda uygun 
önlemler almak hedefleniyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 
2003-2017 arasında bin 435 ka-
za kara noktası ve kaza potansiyeli 
yüksek kesimde iyileştirme çalışma-
sı yaptı. Trafik güvenliği çalışmaları 
kapsamında bu yıl da 80 kaza kara 
noktasında iyileştirme çalışması ger-
çekleştirilecek.

Bu yıl 31 milyon metrekare yatay, 
175 bin metrekare düşey işaretlemeyle 
2 bin 500 kilometre otokorkuluk ya-
pımı da hedefler arasında bulunuyor.

Gürültü haritası çıkarıldı
Çevresel Gürültünün Değerlen-

dirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 
kapsamında, kuruluşun sorumlulu-
ğunda bulunan ana karayollarından 
yılda 6 milyondan fazla aracın kul-
landığı, toplam 610 kilometrelik ke-
sim için gürültü haritası hazırlandı.

Bu yıl 350 kilometrelik yol ke-
simi için gürültü haritası hazır-
lanması planlanıyor. Ayrıca 150 
kilometre karayolu için ihaleli, 19 
kilometre karayolu için de emanet 
olarak gürültü haritalama çalışma-
ları devam ediyor.

Gürültü haritalaması, bir böl-
gede yaşayan nüfusun gürültüden 
dolayı ne kadar rahatsız olduğunun 
belirlenmesi ve bu nüfusun maruz 
kaldığı çevresel gürültünün değer-
lendirilmesi için yapılıyor. Araç tra-
fiği, raylı trafik, havaalanları, sanayi 
gibi kaynaklardan doğan gürültü 
yükünü gösteren haritalar ve oluş-
turulan gürültü eylem planlamasıyla 
söz konusu sahaları ayırt etmek ve 
buralarda uygun önlemler almak 
hedefleniyor.

2

Karayollarında trafik 
güvenliği çalışmalarına 
devam edilirken, konforlu 
bir seyahat için çevre dostu 
ve akıllı ulaşım sistemleri de 
yaygınlaştırılıyor. 
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KAMYONET, kamyon, çekici, rö-
mork, yarı römork, tanker ve yük ta-
şıyan benzeri araçlara zorunlu olan K 
türü yetki belgesinin, yarın itibarıy-
la e-Devlet üzerinden alınabilecek. 
Böylece yaklaşık 15 günlük müracaat 
süreci sadece 5 dakikaya inecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan, yeni 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne 
göre, K1 veya K3 yetki belgesi ta-
lep eden gerçek kişilerle B3, C1, 
D3 veya K2 yetki belgesi talep eden 
gerçek veya tüzel kişilerin, e-Devlet 
üzerinden yapacakları yetki belgesi 
müracaatlarının kabul edilebile-
ceğini ve yönetmelikle belirlenen 
şartların sağlandığının tespiti ha-
linde elektronik ortamda karşıla-
nabileceğine ilişkin hükmün yer 
aldığını söyledi.

Söz konusu yönetmelik hükmü 
çerçevesinde bakanlıkça yapılan ça-
lışmalar neticesinde gerçek kişilerin, 
kamyonet, kamyon, çekici, römork, 
yarı römork, tanker ve yük taşıyan 
benzeri araçlara zorunlu olan K 
türü yetki belgesi müracaatlarının 
e-Devlet üzerinden yapılmasına im-
kan sağlandığına işaret eden Arslan, 
“Yarın itibarıyla başlayacak uygu-

lama sayesinde, gerçek kişilerin za-
man veya mekan kısıtı olmaksızın, 
7 gün 24 saat herhangi bir kuruma 
gitmeden, yol masrafı da yapmadan 
e-Devlet üzerinden K türü yetki bel-
gelerini sadece 5 dakikada almaları 
mümkün hale gelmiştir.  Başka bir 
ifadeyle yaklaşık 15 günlük müraca-
at süreci sadece 5 dakikaya indiril-
miştir.” diye konuştu.     

Kişilerin maliye, adli sicil, ta-
şıt bilgileri ve MERNİS gibi tüm 
bilgilerinin elektronik ortamdan 

kontrol edileceğini ve bunlara iliş-
kin ayrıca bir bilgi veya belge isten-
meyeceğini vurgulayan Arslan, yeni 
hizmet sayesinde, vatandaşın işinin 
kolaylaşacağını ve bakanlık persone-
linin de iş yoğunluğunda büyük bir 
azalma yaşanacağını bildirdi.     
“Sözleşmeli taşıtlara e-devlet’ten 

ilave işlem imkanı”
Arslan, bakanlıkça yapılan çalış-

malarla sözleşmeli taşıtların noter 
masrafı olmaksızın e-Devlet üzerin-
den ilave işlemlerine imkan sağlan-

dığını belirterek, şunları kaydetti: 
“İşlemlerin yapılması sırasında, söz-
leşmeli olarak ilave edilecek taşıtın 
sahibi olan gerçek kişinin e-Devlet 
üzerinden muvafakati yeterli görü-
lecek. Bu sayede, yetki belgesi sahibi 
firma, daha önce muvafakat verilen 
taşıtın e-Devlet üzerinden herhangi 
bir noter masrafına girmeden söz-
leşmeli olarak kendi yetki belgesi 
eki taşıt belgesine sözleşmeli olarak 
ilave edebilecek. Böylece yetki bel-
gesi sahiplerinin zaman veya mekan 

kısıtı olmaksızın, 7 gün 24 saat 
notere veya herhangi bir kuruma 
gitmeden, yol masrafı da yapmadan 
e-Devlet üzerinden sözleşmeli taşıt-
ları yetki belgelerine ilave etmeleri-
ne imkan sağlanmıştır.”

TAŞIMACILIK sektörünün 
şikayet ettiği köprü ve otoyol 
ücretlerindeki 10 kat ceza 
uygulaması 4 kata düşürül-
dü.  25.05.2018 tarihli 30431 
sayılı Resmi Gazete’de, 7144 
Sayılı “Bazı Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Ka-
nun” 16.05.2018 Kabul Tarihi 
ile yayımlandı. 

Anılan Kanun Değişikliği 
ile köprü ve otoyollarda ge-
çiş ücreti ceza uygulaması 10 
katından 4 katına düşürüldü. 
Ayrıca, Kanun’un yayınlandığı 
25.05.2018 tarihi öncesin-
de tahakkuk ettirilmiş ancak 
tahsilatı yapılmamış olan pa-
ra cezalarının tahsilatında 10 
katı uygulaması devam ede-
cek. Yapılan değişiklik ile ya-
bancı plakalı araçların otoyol 
ve köprülerden kaçak geçiş-
lerine ilişkin cezaların tahsi-
linde 15 günlük süre beklen-
meyecek, araç sınır kapısına 
varış yaptığında ödemenin 
tahsili yapılacak. 

Diğer yandan, Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun’un 16’ıncı 
maddesi ile; Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Ka-
nun’unda değişikliğe gidilmiş 
ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
verilmesi gereken bildirge, 
belge veya defterlerdeki tutar-
larda hesap hatalarından kay-
naklanan eksikliklerin gideril-
mesi için mükellefe 15 günlük 
bir süre verilmesi sağlandı.

Köprü ve Otoyol Cezaları 
10 Kattan 4 Kata Düştü 

‘K’ Belgesi Artık e-Devlet’ten Alınabilecek
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Ekonomi Bakanlığı ile daha 
yakın çalışacağız. Hepsinden 
önemlisi ihtiyacımız olan 
destekler açısından yakın 
işbirliği kuracağımız bir or-
tam oluştu. İhtiyacımız olan 
destekler açısından yakın iş-
birliği kuracağımız bir ortam 
oluştu” dedi.

Nuhoğlu, Hizmet İhracat-
çıları Birliği’nin kurulmasını 
da değerlendirdi. 2002 yı-
lından beri arzu ettikleri bu 
yapının kurulmasının mutlu-
luğunu yaşadıklarını söyleyen 
Nuhoğlu, “Artık kamu ile 

Ekonomi Bakanlığı ile daha 
yakın çalışacağız. Hepsinden 
önemlisi ihtiyacımız olan 
destekler açısından yakın iş-
birliği kuracağımız bir ortam 
oluştu” dedi.

Türkiye’nin önündeki  
engelleri kaldırmak için 
UND’nin verdiği müca-
deleyi anlatan Nuhoğlu, 
Türkiye’nin önüne getiri-
len kotalar ve geçiş ücret-
leri haksızlığını eleştirdi. 
Ticareti Kolaylaştırma 
Kurulu’nun önemine de 
vurgu yapan Nuhoğlu, “Ku-
rul 11 bakanlığın müsteşar 
seviyesinde katılımı ile ku-
ruldu. UND de bu kurulda 
üyedir. Yapılan çalışmalarda 
çok net hedefler ortaya kon-
du. Son 3-4 yıldır ekonomi-
nin önüne geçen bazı eylem-
ler nedeniyle çok zorlandık. 
Artık Ticareti Kolaylaştır-
ma Kurulu ile Hizmet İh-
racatçıları Birliği ile TOBB 
ile TİM ile İKV ile birlikte 
yaptığımız bu çalışmaların 
sonucunda önümüzdeki 
5 yıl tamamen ekonomiye 

UND’NIN Renault Trucks 
ve TOBB UND sponsorlu-
ğunda yapılan iftar yemeğin-
de, IRU Yılın Sürücüsü Ödü-
lü, IRU Tepe Yöneticisi Özel 
Ödülü ve Tepe Yöneticisi 
Ödülleri verildi.

Yemekte bir konuşma ya-
pan UND Yönetim Kuru-
lu Başkanı Çetin Nuhoğlu, 
önümüzdeki seçimden sonra 
bürokrasiden siyasete kadar 
meslek örgütlerinden kamu-
nun tüm ilgili birimleriyle 
ekonomiye odaklanılacak bir 
5 yıl olacağını söyledi.

Nuhoğlu, “Artık kamu ile 

odaklanmış bir yapıyla 2023 
yılı hedeflerimizi yakalaya-
cağız. Buna tüm kalbimle 
inanıyorum” dedi.  

Nuhoğlu, Türkiye İhra-
catçılar Meclisi (TİM) tara-
fından organize edilen 500 
Büyük Hizmet İhracatçısı 
sıralamasında taşımacıların 
ve lojistikçilerin önemli bir 
yere sahip olduğunu belirt-
ti. Geçtiğimiz yıl turizmden 
sonra en fazla hizmet ihra-
catının taşımacılık ve lojistik 
sektörü tarafından gerçekleş-
tirildiğini anlatan Çetin Nu-
hoğlu, sektörün geçtiğimiz 
yıl 14 milyar dolar hizmet 
ihracatı yaptığını sözlerine 
ekledi. Taşımacılık ve lojistik 
sektörü olarak 2023 yılında 
60 milyar dolar hizmet ihra-
catı gerçekleştirmeyi hedefle-
diklerini kaydeden Nuhoğlu, 
44 yıllık bir derneği olan ve 
1964 yılından bu yana ulus-
lararası taşımacılık yapan bu 
sektörün bu hedefe ulaşaca-
ğına inandığını vurguladı. 
Nuhoğlu, konuşmasında 
ayrıca bazı ülkeler için ge-
çiş belgeleri ile ilgili Avrupa 
Adalet Divanı’na açtıkları 
davalardan ve alınan sonuç-
lardan bahsetti.

Şen: “UND olarak
üyelerimizle geleceğe

hazırlanıyoruz”
 UND İcra Kurulu Başka-

nı Ricai Şen, yaptığı konuş-
mada, taşımacıların önünde-
ki engellerin kaldırılması ve 
firmaların rekabetçiliğinin 
artırılması yönünde yapılan 
çalışmaların devam edeceğini 
belirterek gelecekte nasıl bir 
sektörle oluşacağının tablo-
sunu çizdi.
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Kar goHa ber’de ye ra lan ya zı lar 
izin siz ola rak kul la nı la maz

Türkiye seçim gündeminin yoğunluğu ve 
döviz kurlarındaki yükselişlerle hareket-
li günler yaşıyor. Olan biten pek çok şey 
arasında ülkemiz basını tarafından pek 
de ilgi görmeyen bir dış gelişme yaşandı. 
Rusya Devlet Başkanı Putin, ‘Çarlık za-
manından beri insanların rüyasıydı’ de-
diği bir köprü açtı. 

Elbette yolların ve köprülerin inkar 
edilemeyecek önemi ve ekmeğini yollar-
dan çıkaran taşımacılık sektöründeki 
yeri çok fazla. Ancak bunların uzun sü-
reli toplumsal etki ve alışkanlıkları nasıl 
değiştirdiği de başka önemli bir gerçek. 

Putin’in açtığı köprü bana güzel bir 
romanı hatırlattı. İftar yemeğinde evin-
de ağırlamak istediği Hollandalı misafi-
rini de alarak Üsküdar’a geçmek isteyen 
Karaköylü tütün tüccarı Keraban Ağa, 
karşıdan karşıya geçişlerde uygulanan 
ücrete yapılan zamma karşı çıktı. 1883 
yılının belki de en inatçı Osmanlı vatan-
daşı olan Keraban Ağa, zaptiye amirine 
karşı çıkarak on paralık vergiyi ödeme-
di. Oysa tek seçenek, istenen parayı ve-
rip tekne ile geçmekti... 

Ünlü Fransız yazar Jules Verne’nin, 
‘İnatçı Keraban’ isimli iki ciltlik romanı 
bu konuyu işliyor. Boğaz geçişine yapı-
lan zamma itiraz eden Keraban Ağa, evi-
ne gidebilmek için Karadeniz’in etrafını 
dolaşmaya ve karayoluyla Üsküdar’a 
gitmeye karar veriyor. 

Hele şükür artık İstanbul’un iki yaka-
sı arasında çok farklı fiyatlarla çok çe-
şitli geçiş seçenekleri var... Yoksa Allah 
korusun, fiyatları ‘gurur meselesi’ yapan 
bazı vatandaşlarımız, Keraban Ağanın 
yolunu izlemek durumunda kalabilirdi. 
Yine de onun kadar sıkıntı çekmeyecek-
lerdir çünkü Keraban Ağanın bin bir güç-
lükle geçtiği Azak Boğazı, Putin sayesin-
de birleşti. Bu köprü bir yerleri birleştirdi 
mi yoksa ayırdı mı bu bakış açısına göre 
değişir ama Rusya’dan Kırım’ın Kerç 
şehrine gitmek artık çok kolay... Bunun 
lojistiğe de yansımaları olacaktır elbet-
te. Hem Ukrayna’nın hem de Rusya’nın 
Karadeniz kıyısındaki limanları, Türk 

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

araçlarının RO-RO gemileriyle zaman za-
man yoğunlaşarak gidip geldikleri yerler 
oldu.  Bu arada yeri gelmişken değinmek 
isterim; Azak Denizi sığ bir deniz olup 
belki de bu durum köprü yapımında ko-
laylık da yaratmıştır. Buraya Rusya’da 
üretilen pek çok tahıl vb ürün sığ sular-
da yüzebilen nehir tipi gemilerle iner ve 
mallar bu gemilerle Karadeniz kıyılarına 
ve diğer bölgelere dağılır.

Putin,3,7 milyar dolara mal ettiği, 
40 bin araç kapasiteli ve 19 kilometrelik 
bu köprüyü; Avrupa’nın çaresizlik için-
de seyrettiği, Türkiye’nin üzerinde pek 
durmadığı günlerde önce işgal sonra 
ilhak ettiği padişah analarının memle-
keti Kırım’a yaptı. Rusya ile Ukrayna’nın 
arasında yer alan Azak Körfezi 17 Mayıs 
günü, direksiyonunda Putin’in bulundu-
ğu Kamaz markalı kamyonun üzerinden 
geçtiği Kırım Köprüsü’yle aşılmış oldu. 

Rusya’nın Ukrayna ile çatışması, Su-
riye üzerinde uyguladığı aktif politika 
ve askeri hareketlerin devam ettiği za-
manda bu köprünün inşa edilmesi aslında 
ulaşımın ve lojistiğin her geçen gün daha 
da artan önemine büyük bir işaret olarak 
gösterilebilir. Politik ve/veya stratejik de-
ğeri dışında bile bu köprü, çatışmaların-
tartışmaların ortasında lojistiğe verilme-
si gereken önemi de gözler önüne seriyor. 
Öte yandan sadece politik ve askeri me-
sajlar değil, araç tercihi de aynı zamanda 
Kamaz adına bir markalama etkinliğine 
dönüşmüş oldu. Artık liderler ve markalar 
bir bütünlük içinde hareket ediyor.

Kırım Köprüsü 

IRU Ödülleri 
UND Buluşmasında 
Sahiplerini Buldu

BAKIŞ

UND Başkanı Çetin Nuhoğlu

Renault Trucks Satış Di-
rektörü Ömer Bursalıoğ-
lu ise yaptığı konuşmada, 
“UND’nin ve sektörün biz a-
raç üreticileri ve satıcıları için 
ne kadar önemli olduğunun 
ve bizlerin başarısının nakli-

yecilerin başarısına endeksli 
olduğu bilinciyle, elimizden 
gelen tüm destekle nakliyeci-
lerin yanında olmaya gayret 
ediyoruz” dedi.  

Yılın sürücüsü ödülü 
Barsan Lojistik’ten 
Zeki Işbilir’in oldu

Uluslararası Karayolu Taşı-
macılığı Birliği (IRU) ve Tepe 
Yönetici Ödüllerinin sahip-
lerini bulduğu gecede; Yılın 
Sürücüsü Barsan Lojistik fir-
masından Zeki İşbilir oldu 
ve büyük ödüle layık görül-
dü. Ödülü Zeki İşbilir yerine 
Göksel Gölcük teslim aldı.

Kerem İmrak (İmsan), 

Mehmet Beşir Aslan (Ba-
har Uluslararası Nakliyat), 
Ali Karakuzulu Trans-Nak), 
Atilla Arsal (Üçgen Lojistik), 
Sultan Turan (Erhanlar Lojis-
tik), Ayhan Turan (Erhanlar 
Nakliyat), Ferhat Aktoğ (Akt-
rans), Şehap Ramazan (Ram-
ko) Tepe Yöneticisi Ödülü’nü 
almaya hak kazandılar.

IRU Tepe Yöneticisi Özel 
Ödüllerinin sahipleri ise Ha-
bib Kilercik (Natrans), Ma-
hiye Şamdancı (Adria), Metin 
Akdurak (Metin Akdurak 
Nakliyat), Vedat Tutu (VİP) 
ve Memik Hilmi Taner Şahin 
Nakliyat) oldu.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Şen: “Taşımacılık yapan 
firmaların yollarının hep 
açık olmasını istiyoruz”
UND İcra Kurulu Başka-

nı Recai Şen, UND’nin asıl 
fonksiyonunun taşımacılık 
olduğunu, ekonominin ta-
şıyıcı sektörü olarak hizmet-
lerini sürdürdüklerini bil-
dirdi ve ‘yeter ki yollar açık 
olsun’ dedi.

Şen, dernek bünyesinde 
faaliyet gösteren firmaların 
taşımacılık fonksiyonunu ye-
rine getirdiğine vurgu yapa-
rak, dernek olarak taşımacılık 
yapan firmaların yollarının 
hep açık olması istediklerini 
belirtti. Ekonominin taşıyıcı, 
omuzlayıcı sektörü oldukları-
nı, hiçbir hukuki, ekonomik, 
siyasi, fiziki güçlüğü görmek 

sorunlarla karşılaşmışlar ve 
hep çözüm yolları aramışlar” 
diyen Şen,  ihracatın taşıyıcısı 
olan sektörün, ülkemizin ge-
lişmişliğiyle ve taşımacılıkta-
ki rekabetçi konuma rağmen 
bir takım zorluklarla müca-
dele etmek zorunda kaldığını 
aktardı. Şen, buna karşı idari 
ve ekonomik anlamda mü-
cadelenin sürdüğünü ancak 
hukuki anlamda da mücadele 
edilmesi gerektiğini belirte-
rek açılan davaların amacına 
işaret etti. 

Celepçi: “AB ülkelerinin 
bazılarında geçiş ücretleri 

ve kota konusunda
kısıtlamalar var”

Açılış konuşmalarından 
sonra panele geçildi. İlk otu-
rumda, Av. Levent Celepçi, 

zitoları geri alacaklar. Artık 
Avrupa otobanlarında tek 
kutu geçerli olacak. ETTS 
her ülke için ayrı-ayrı kutu 
alımına, prosedür karmaşa-
sına ve zaman kaybına son 
veriyor. Bu sistem nakliyeci-
lere operasyonel ve maliyet 
anlamında büyük rahatlık 
sağlayacak”dedi. 

Almanya’nın EETS’e 
henüz entegre olmadığına, 
lojistik firmalarına EETS 
kutusunu satın alacakları 
şirketi seçerken bu noktaya 

ISTANBUL Barosu Lojistik 
ve Taşıma Hukuku Komis-
yonu ile UND Uluslararası 
Nakliyeciler Derneğince,  
“Avrupa’daki Geçiş Ücretleri, 
Kota Kısıtlamaları Konusun-
da Hukuki Mücadele ve Av-
rupa Birliği İlişkiler” konulu 
seminer düzenlendi. Seminer-
de, UND Avrupa Birliği Da-
nışmanı Can Baydarol ile Ma-
caristan ve Avusturya’ya karşı 
açılan kota davalarının avu-
katı olan Türkoğlu &Çelepçi 
Avukatlık Ortaklığı Avukatı 
Levent Çelepçi Macaristan 
davası ve devam eden Avus-
turya davası hakkında bilgi-
lendirmelerde bulundu. 

Açılışta konuşan Lojistik 
ve Taşıma Hukuku Komisyo-
nu Başkanı Av. Egemen Gür-
sel Ankaralı, etkinliği, komis-
yon olarak UND ile birlikte 
düzenlediklerini, UND’nin, 
komisyonun işlevleriyle bağ-
lantılı olan, ilkleri başarabilen 
çok yönlü bir dernek olduğu-
nu söyledi.  

Komisyon yönetimi 

3,5 tonun üzerindeki araç-
ların Avrupa’daki otoyol 
ücretlerini tek cihaz ile yapıl-
masına imkan veren Avrupa 
Elektronik Geçiş Hizmeti (E-
ETS) için ilk kutu siparişleri 
Mayıs ayı itibariyle alınmaya 
başlandı. Avrupa’daki mev-
cut ve gelecekteki tüm paralı 
yollar, ilgili tünel ve köprü 
ödemelerininyapılabileceği 
tek cihazaön sipariş kaydı 
verenler cihazı avantajlı şart-

olarak, ilgili her alanda et-
kinlikler düzenlediklerini 
belirten Ankaralı, bu ara-
da sivil toplum kuruluşları 
ve üniversitelerle işbirliği 
yapmayı planladıklarını, bu 
çalışmalar sırasında Baro 
yönetiminden büyük destek 
aldıklarını bildirdi.

Açılışta konuşan İstanbul 
Barosu Başkanı Av. Necmi 
Şimşek, Lojistik ve Taşı-
manın ekonomiyi sırtlayan 
sektörlerin başında geldiğini 
söyledi. Şimşek, Baromuz 
Lojistik ve Taşıma Huku-
ku Komisyonunun, sektörel 
alanın sorunlarını gündeme 
taşıdığını ve bilim insanları 
ve uzmanlarca konuların tar-
tışılarak hukuki katkı sağlan-
dığını bildirdi.

larlaedinebilecekler. Firmalar 
ayrıca eskiden kullandıkları 
kutuları iade ederek eski ku-
tular için ödedikleri depozi-
toları geri alacaklar.Tek kutu 
uygulaması bu yılın son çey-
reğinde Belçika ile başlaya-
cak, bunu kısa süre içerisinde 
diğer ülkeler takip edecek.

EETS Avrupa otoban ma-
liyetlerini aşağı çekiyor

Sisteme kayıt sırasında 
yoğunluk yaşanabileceği-
ne dair nakliyecileri uyaran 
DKV Euro Service Türkiye 
Satış Müdürü Deniz Çokcoş 
Sezer, “Başlangıçta talebin 
2 milyon kutu civarında ol-
masını bekliyoruz. Müşte-
rilerimizin hiç beklemeden 
yollarına devam edebilmeleri 
için ön sipariş almaya başla-
dık. Erken davranan firmalar 
EETS kutusunu cazip avan-
tajlar ile edinecekler. Öte 
yandan eskiden kullandıkları 
kutuları iade ederek eski ku-
tular için ödedikleri depo-

Avrupa’daki geçiş ücretleri 
ve kota kısıtlamaları konu-
sundaki hukuki mücadeleler 
konusunu ele aldı. Celepçi, 
AB ülkelerinin bazılarında 
geçiş ücretleri ve kota konu-
sunda kısıtlamalar bulun-
duğunu, bunları aşmak için 
hukuki yollardan mücadele 
verildiğini söyledi.

Av. Levent Celepçi, İs-
tanbul Lojistik’in taşıma 
araçlarının 2015 yılında 
Macaristan’da yaşadıkları 
geçiş belgesi sorununun da-
va konusu olması ve davanın 
Türkiye lehine sona ermesi-
ne ilişkin örneği ayrıntılarıy-
la değerlendirdi.

Aynı olayın Avusturya’da 
da yaşandığını belirten Ce-
lepçi, burada yaşanan olayın 
da dava konusu olduğunu 
ve henüz bir karar verilme-
diğini, davanın devam etti-
ğini bildirdi.

Panelin ikinci oturumun-
da konuşan UND Avrupa 
Birliği Danışmanı Can Bay-
darol, uluslararası taşıma-
cılıkta bir takım engellerle 
karşılaşıldığını, yaşanan 
sorunların içinde siyasi bo-
yutun da bulunduğunu ve 
‘karşılıklı topu taca atmalar’ 
yaşandığını söyledi.

Brüksel’le daha sık temas 
gerektiğini, bu nedenle avu-
katlara, bütün Avrupa’daki 
mahkemelere gidebilme ka-
pasitesi olan avukatlık şirket-

de sistemimize entegre ede-
ceğiz. Almanya Türk firma-
larının en çok ihracat yaptığı 
ülke. İş süreçlerinizin aksa-
maması için kutu satın alma-
dan iki kez düşünün” dedi.

DKV,Mayıs ayında ‘Toll 
Online Manager’ adı verilen 
bir uygulamayıhem masaüstü 
hem de mobilde devreye aldı. 
DKV müşterileri çevrimiçi 
olarak otobanlarda seyreden 
araçlarınıbu uygulama ile ta-
kip edip yönetebilecek.  Bir 
araca ait belgeler sisteme bir 
kez yüklenecek,EETS siste-
mindeki istenen ülke gerekli 
kutular işaretlenerek aktifleş-
tirilebilecek.

T-Systems, Daimler ve 
DKV Euro Service Avrupa 

leriyle ortaklıklar yapmaları 
önerisinde bulunan Bayda-
rol, aslında Gümrük Birli-
ğinin Serbest Ticaret Alanı 
yaratmak olduğunu,  bunun 
da 4 tane yasaklaması olan 
bir alan olduğunu bildirdi. 
Gümrük Birliğinin yeni for-
matında tarım, hizmet ve 
kamu ihaleleri gibi üç tane 
yeni alanın karşımıza çıktı-
ğını belirten Baydarol, “Tür-
kiye’deki tarımın durumunu 
hepimiz biliyoruz. Hizmet 
alanında ise gelecekte dip-
lomaların Avrupa’da bir 
geçerliliği olmayacak, kamu 
ihaleleri ise çok net bir şe-
kilde Avrupalıların çıkarına 
olduğu açıktır” dedi.

Macaristan davasında 
TIR’lar için önemli bir ka-
zanım sağlandığını ve kaza-
nılmış bir hak elde edildiği-
ni kaydeden Can Baydarol, 
karşı tarafın bunu hissettiği 
anda Avrupa Komisyonu 
Hukuk Servisine baskı yapıl-
maya başlandığını anlattı.

Daha sonra soru cevap bö-
lüne geçildi. Sunumlardan 
sonra konuşmacılara birer 
Teşekkür Belgesi verildi.

Elektronik Geçiş Hizmeti 
(EETS)’nin geliştirilmesi ve 
sunulması amacıyla ‘Toll4E-
urope GmbH’ adında bir 
şirket kurarak çalışmalarına 
başlamıştı. Şirket, 3,5 tonun 
üzerindeki araçların Avru-
pa’daki tüm otoyol ücretle-
rini tek cihaz ile yapılmasına 
imkan veren bir altyapıyı 
hayata geçirecek. T-Systems 
kutuların teknik özellikle-
rinden sorumlu olacak. Ay-
rıca kutunun diğer ülkelere 
uyumlu hale getirilmesinde 
de hizmet sunuyor. Daimler 
ise kutuların araçlara enteg-
rasyonu, 85 yıllık deneyimi 
ile 35 yıldır otobanlarda hiz-
met veren DKV ise kutuların 
satışını yapıyor. 

istemediklerini anlatan Şen, 
bugün yaşanan sorunların 
tarihteki deve kervanlarının 
karşılaştığı sorunlardan çok 
da farklı olmadığını söyledi. 

“O zaman da sınırlar var-
mış, o zamanda taşımacılık 
değişik coğrafyalarda farklı 

dikkat etmeleri gerektiğine 
dikkat çeken Çokcoş Sezer, 
“Alman otobanları Avru-
pa’daki diğer ülkelerden 
farklı olarak uydu üzerinden 
kontrol edilir. EETS, kutu-
nun çıkacağı diğer ülkelerde 
hemen hemen birbirine en-
tegre ancak Almanya henüz 
bu entegrasyonu tamamla-
madı. Bu yüzden biz DKV 
olarak EETS kutuları şu an-
da teslim etmiyoruz. Alman-
ya resmi olarak sisteme onay 
verdiğinde, DKV olarak biz 

UND Avrupa’daki Geçiş Ücretleri ve 
Kota Kısıtlamalarını Seminerde Tartıştı

Avrupa Nakliyecilerine Çifte Fırsat

UND İcra Kurulu Başkanı 
Recai Şen

6

Avrupa Elektronik Geçiş Hizmeti (EETS) için 
Mayıs ayı itibariyle ön siparişler alınmaya 
başlandı. 3,5 tonun üzerindeki araçların Avrupa 
otoyol ücretlerini tek cihaz ile yapmasına imkan 
veren yeni sisteme erken kayıt yaptıranlar 
EETS kutusunu avantajlı şartlarda edinebilecek. 
önemli avantajlar sağlıyor.  

İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku 
Komisyonu ile UND Uluslararası Nakliyeciler 
Derneğince düzenlenen  “Avrupa’daki Geçiş 
Ücretleri, Kota Kısıtlamaları Konusunda Hukuki 
Mücadele ve Avrupa Birliği İlişkiler” konulu 
semineri yapıldı. 

DKV Euro Service Türkiye Satış 
Müdürü Deniz Çokcoş Sezer
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tasarruf sağlayacağız ve  müş-
teri memnuniyetini artıran 
çözümler sunacağız. 

Hedefimiz; geleneksel kar-
go yönetimini, günün değişen 
koşulları ve müşteri beklen-
tilerine göre en üst seviyeye 
çıkarmak. Ayrıca Türkiye’nin 
yurtiçi ve yurtdışındaki ticari 
potansiyelini en doğru şekilde 
değerlendirmeyi planlıyoruz.

Türkiye’deki ekonomik 
dengesizlikler ve kur artışın-
dan kargo sektörü ne kadar 
etkilendi? Ticaretin daral-
masıyla beraber kargo sek-
törü ne gibi önlemler aldı?

Kargo, kurye ve dağıtım 
hizmetleri Türkiye’de yak-
laşık 40 yıllık bir geçmişe sa-
hip bir iş alanı. Son yıllarda 
e-ticaret sektöründeki büyü-
me ile birlikte sektör önemli 
bir ivme kazandı. KARİD’in 
paylaştığı bilgilere göre sek-
törde 100 bin civarı kişi istih-
dam ediliyor.

Günlük mesafe erişimi 5 
milyon kilometreyi buluyor 
ve kuryeler bir günde ortala-
ma 7 milyon adresi ziyaret e-
diyor. Son yıllarda e-ticaretin 
yaygınlaşması sektörü etkile-
yen önemli faktörlerden biri 
oldu. Türkiye’nin stratejik 
coğrafi konumunun olumlu 
etkisi ile ülke sınırlarından 
transit olarak geçen yaklaşık 
600 milyar dolarlık bir gön-
deri sirkülasyonu bulunuyor. 
Özellikle sanal mağazacılık 
alanına yapılan yatırımlar fir-
maların ürünlerini pazara az 
maliyetle ve hızlı bir şekilde 
sunmalarını sağlıyor. Bütün 
bu gelişmeler, küresel ve yurti-
çi piyasalardaki dalgalanmala-
ra ve döviz kurlarındaki artış-
lara karşın kargo sektörünün 
de gelişmesini ve büyümesini 
olumlu yönde etkiliyor.

Gelişen teknoloji, internet 
kullanımının artması ve bu sa-
yede son yıllarda hız kazanan 
e-ticaretin alt grubu olarak 
görülen sanal mağazacılık-
ta gelişmelerin olması kargo 
sektörünü nasıl etkiliyor?

Küresel e-ticaretin hacmi 

DEĞIŞEN ekonomik denge-
ler ve sosyal alışkanlıklar pos-
ta, kargo taşımacılığını da hız-
la dönüştürüyor. E-ticaretin 
cirosu tahminlerin üzerinde 
büyürken, kargo sistemlerin-
deki teknoloji ve hizmet kali-
tesi de gelişiyor. Türkiye’nin 
köklü taşımacılık firmala-
rından Aras Kargo, büyüme, 
verimlilik, karlılık ve rekabet 
potansiyelini geliştirere bu 
doğrultuda 2018 yılında yüz-
de 20 büyümeyi hedefliyor. 
Firmanın Genel Müdürü 
Hikmet Nuri Bulduk ile özel 
bir röportaj gerçekleştirdik.

2017 yılını hem sektör hem 
de firmanız adına değer-
lendirir misiniz? Sektör ne 
kadar büyüdü, firmanızın 
büyüme oranı ne oldu?

Aras Kargo olarak, 
“Türkiye’nin dünya marka-
sı” olma vizyonu doğrultu-

sunda yatırımlarımıza hızla 
devam ediyoruz. Yaklaşık 
14 bin çalışan, 4 binden faz-
la araç, 800’ün üstünde şube 
ve 29 transfer merkezimizle 
Türkiye’nin en geniş dağıtım 
ağına sahip kargo şirketi ko-
numundayız. Her gün ortala-
ma 500 bin gönderi taşıyoruz. 
2017 yılını büyüme trendimi-
zi sürdürerek 1 milyar TL’nin 
üzerinde ciro ile tamamla-
dık. 2020 yılında dünyada 3 
trilyon dolarlık pazar olması 
beklenen e-ticaret, kargo 
sektörünün de büyümesine 
önemli ölçüde etki ediyor. E-
ticaretin ivme kattığı sektö-
rümüzde dünyadaki önemli 
oyunculardan biri olabilmek 
için Aras Kargo, son birkaç 
yıldır çalışmalarını teknolo-
jik yatırımlara yoğunlaştırdı. 
Bu çerçevede, hem operasyo-
nel hem de metrekare olarak 
en büyük transfer merkez-
lerimizden biri olan İkitelli 
Transfer Merkezi 10 milyon 
Avro yatırımla yenilendi. Bu 
yatırımla birlikte İkitelli Tek-
nolojik Transfer Merkezi’nde 
kapasitemiz saatte 5 bin 500 
gönderiden 15 bine çıktı. Bu 

büyüme ve dijitalleşme viz-
yon ve çalışmalarımız doğ-
rultusunda, geçtiğimiz yılın 
son çeyreğinde dünyanın en 
büyük e-ticaret platformla-
rından biri olan Alibaba ile 
anlaşma imzaladık.

2018 yılı için yeni proje ve 
yatırımlarınızdan söz eder 
misiniz? Tahmini ciro ve 
büyüme hedefinizden bah-
seder misiniz? 

Büyüme, verimlilik, karlı-
lık ve rekabet potansiyelimizi 
artırmayı ve bu doğrultuda 
2018 yılında yüzde 20 büyü-
meyi planlıyoruz. Büyüme 
hedeflerimiz ve artan iş hac-
mimiz doğrultusunda beyaz 
yakada yaklaşık 80, mavi yaka-
da ise yaklaşık 650 kişilik yeni 
istihdam planımız bulunuyor.

Müşteri memnuniyeti-
ni artırmak amacıyla haya-
ta geçirdiğimiz yeni proje 

ve teknolojik uygulamalar 
ile sektördeki öncülüğümüzü 
pekiştirmeye devam ediyo-
ruz. Özellikle dijital dönü-
şüm planları çerçevesinde 
hem operasyonel hem de iş 
süreçleri konusunda verimli-
liğimizi arttırmayı sürdürü-
yoruz. Akıllı teknolojilere ve 
teknolojik transfer merkezi 
yatırımlarına hız kesmeden 
devam etmeyi planlıyoruz... 

Kargo sektöründe e- ticare-
tin en önemli oyuncularından 
biri olma hedefimiz doğrultu-
sunda yönümüzü sınır ötesi e-
ticaret müşterilerine çevirdik. 
Bu doğrultuda uluslararası 
e-ticaret platformları ile yeni 
iş birliklerine hazırlanıyoruz. 
E-ticaret sektörünün mevcut 
büyüme potansiyelinden en 
iyi şekilde yararlanabilmek 
için teknoloji tarafındaki 
altyapı yatırımlarımıza da 
ara vermeden devam ediyo-
ruz. 2020’ye kadar, Ankara, 
İstanbul Anadolu, İzmir ve 
Bursa’da 5 büyük teknolo-
jik transfer merkezini daha 
hizmete sunma planımız var. 
Böylece kapasite ve verimlilik 
artışının yanı sıra daha fazla 

Özellikle sektördeki kayıt dı-
şı firmaların denetimlerinin 
yapılabilmesi ile ilgili düzen-
lemelere ihtiyaç olduğunu 
düşünüyoruz. Müşterilerin 
aldıkları hizmetin kalitesi 
arttırılarak uluslar arası stan-
dartlara taşınmasına ancak 
bu konudaki var olan eksik-
likleri gidermekle ulaşabiliriz. 

 Diğer bir önemli konu, 
sektörde tekelin kaldırılarak 
serbestleşmenin sağlanması. 
Bu konuda BTK tarafından 
sektörü destekleyici çalışma-
lar devam etmekte ama so-
nuçlanmış değil. Birçok AB 
ülkesinde ve Rusya’da ser-
bestleşme süreci yıllar önce 
tamamlanmış ve sektör çok i-
leri düzeylere ulaşmış durum-
da. Sektör olarak ülkemizde 
de posta tekelinin bir an önce 
kalkmasını bekliyoruz.

Genel olarak bakıldığında 
2018 yılında ne gibi değişik-
likler bekleniyor?

İnternet kullanımının art-
ması ve e-ticaret sektörünün 
ülkemizdeki büyümesi, kar-
go sektörünün iş hacmine de 
olumlu yönde etki etmeye de-
vam edecektir. 

Müşteri beklentileri şeffaf-
lık ve hız üzerine kurulu hale 
gelmeye başladı. Taşımacılık 
sektörü çevreci uygulama-
larda trendleri belirleyici ve 
uygulayıcı ana iş kolu olacak 
gibi gözüküyor. Çevre dos-
tu ürünlerin arzının, satın 
alma kararında büyük bir 
etken olacağını söyleyebili-
riz. Tüketiciler için hizmetin 
ulaşılabilir olması, kullanım 
rahatlığı ve kolaylığı sunması 
önem arz edecektir. Birebir 
iletişim müşteri memnuni-
yetini belirleyici önemli bir 
faktör olmaya devam ede-
cektir. Taşımacılık firmaları 
hizmet alanlarının yanında 
danışman firma rolünü de 
üstlenerek, müşterilerine artı 
hizmetler sunacaklardır. Te-
darik zinciri, lojistik alanı ile 
ilgili tüm alanlarda genişleye-
ceğini söyleyebiliriz. 

son 4 yılda 630 milyar dolar-
dan 1,6 trilyon dolara, toplam 
perakende içerisindeki payı 
ise yüzde 4,2’den yüzde 8,5’e 
ulaştı. Dünyada, sınır ötesi 
e-ticaret hacmi 400 milyar 
dolarlık bir hacme erişti. Ya-
pılan önemli araştırmalar gös-
teriyor ki e-ticaret büyümesi-
ne devam ederek 2020 yılında 
dünyada 10 trilyon dolara u-
laşacak ve genel ekonomi içe-
risindeki payını yüzde 13 gibi 
bir seviyeye çıkaracak.

TÜSİAD’ın ‘Dijitalleşen 
Dünyada Ekonominin İtici 
Gücü: e-Ticaret’ raporuna 
göre Türkiye’deki e-ticaretin 
hacmi ise 2016 itibarıyla 17,5 
milyar TL’ye ulaştı. 

2016 yılı itibarıyla 
Türkiye’de e-ticaret işlemleri-
nin yaklaşık yüzde 19’u akıllı 
telefon ve tabletler üzerinden 
gerçekleşti. 2021 yılı için bu 
oranın yüzde 49 seviyesine 
ulaşacağı tahmin ediliyor. 

E-ticaret sektöründe hiz-
met veren şirketler için glo-
bal pazarlara odaklanmak 
artık kaçınılmaz bir durum. 
Türkiye’nin e-ticaret potan-
siyelini tam olarak ortaya 
koyabilmesi, küresel piyasa-
larda gücünü arttırmakla bir-
likte ihracat performansına 
doğrudan katkı sağlayacak. 
E-ticaret sektörünün hem 
dünyada hem de ülkemizdeki 
büyümesi, kargo sektörünün 
iş hacmine de olumlu yönde 
etki etmeye devam ediyor.

Kargo sektörü yeni düzen-
lemelerle nasıl bir tablo çi-
ziyor? 

Kargo şirketlerinin ulusla-
rarası standartlarda rekabet 
edebilmesi için altyapı çalış-
malarının tamamlanması en 
önemli konulardan biri. Ka-
rayolu Taşıma Yönetmeliği 
değişikliği bu anlamdaki en 
önemli adımlardan bir tane-
si. Hizmet kalitesinin ulusla-
rarası standartlara ulaşması, 
ülkemiz ekonomisinin gelişi-
mi, taşımacılık faaliyetlerinde 
düzenli ve güvenli bir şekilde 
yapılması açısından önemli 
düzenlemeler barındırıyor. 

Aras Kargo Yatırımlarını 
E-Ticarete Odaklanarak Yapıyor

8

Aras Kargo ‘Müşteri Deneyimini 
En İyi Yöneten Marka’ Seçildi

ARAS Kargo, müşteri 
memnuniyeti alanında 
aldığı ödüllere bir yenisini 
daha ekledi. Yaklaşık 14 
bin çalışanı, 4 binden faz-
la araç, 900’e yakın şube 
ve 29 transfer merkeziyle 
günde yaklaşık 500 bin 
gönderi taşıyan Aras Kar-
go, Marketing Türkiye ve 
AKADEMETRE işbirliği ile  
bu yıl dördün-
cüsü düzen-
lenen A.L.F.A. 
A w a r d s ’ d a 
kargo sektö-
ründe ‘Müşteri Deneyimi-
ni En İyi Yöneten Marka’ 
seçildi. Aras Kargo, ödü-
lünü 24 Mayıs’taBomonti 
Ada’da gerçekleştirilen 
törende aldı.

Türkiye’nin önde ge-
len markaları arasından 
kargo sektöründe birin-
cilik ödülüne layık görü-
len Aras Kargo’nun Ge-

nel Müdürü Hikmet Nuri 
Bulduk, “Aras Kargo, her 
gün ortalama 500 bin 
kapı çaldığı çok büyük bir 
operasyonu en iyi şekilde 
yapmaya çalışan 14 bi-
ne yaklaşan çalışanıyla 
dev bir aile. Öncelikle bizi 
bu ödüle layık gören her 
gün kapısını çaldığımız 
yüzbinlerce müşterimize, 

sonra ödülde 
emeği geçen 
tüm çalı-
şanlarımıza 
teşekkür edi-

yorum. Müşteri memnu-
niyeti öneminin ilk sırada 
geldiği bir sektörde faa-
liyet göstermenin omuz-
larımıza yüklediği so-
rumluluğun farkındayız. 
Bu başarının ekibimize 
katacağı motivasyon ile 
daha iyisini yapmak için 
var gücümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz” dedi.

Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Nuri Bulduk

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Mars Logistics İstanbul-Duisburg Seferlerini Başlattı

Mars Logistics’in 
‘Akıllı TIR’ı 
Sakarya’da
Çocuklarla
Buluştu

MARS Logistics çevreci ve sürdü-
rülebilir lojistik modeli intermodal 
taşımacılık sistemi ile Türkiye-Du-
isburg hattında Intermodal seferleri 
düzenlemeye başladı.

Mars Logistics, “Optimum sü-
re, maksimum çevrecilik” sloganı 
ile başlattığı intermodal taşımacılık 
modeline mevcut hatlarına ilave 
olarak Duisburg hattını da ekledi. 
Geniş müşteri portföyüne  etkin 
çözümler sunmayı hedefleyen Mars 
Logistics, müşterilerinin ihtiyaç ve 
beklentilerine daha iyi yanıt vere-
bilmek amacıyla Türkiye-Duisburg 
arasında geniş hacimli 45 HC kon-
teynerler ile Intermodal taşımacılık 
hizmetini hayata geçirdi.

MARS Logistics, her Mayıs ayı-
nın ilk haftası kabul gören Tra-
fik Haftası’nda hayata geçirdiği 
ve bu yıl ikincisi düzenlenen  “A-
kıllı Tır Akıllı Çocuklar” projesi 
ile Sakarya’da yaklaşık bin çocu-
ğa temel trafik eğitimi verdi.

Mars Logistics; trafik işaret-
leri, trafikle ilgili proje ve ekip-
manların yer aldığı tırıyla Trafik 
Haftası boyunca Sakarya’nın 
ilçe ve köylerindeki 8 okulu zi-
yaret etti.  İlköğretim çağındaki 
çocukların trafik bilinç seviye-
lerinin artırılmasının hedeflen-
diği projeyle, dört gün boyunca 
yaklaşık bin çocuğa ulaşıldı.  

Sakarya İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü desteğiyle yürü-
tülen proje kapsamında Mars 
Logistics’in gönüllü çalışan 
ekibi Sakaryalı öğrenciler ile tır 
içinde temel trafik bilgilendir-
me çalışmaları gerçekleştirdi. 
Öğrenciler, eğitici ve keyifli bir 
eğitim süreciyle trafik haftası ve 
trafik kurallarının önemi konu-
sunda bilgilendirildi.  

Mars Logistics adına konuşan 
Genel Müdür Ali Tulgar, bu yıl 
ikincisini gerçekleştirdikleri pro-
jenin yarattığı etkileşimden duy-
dukları mutluluğu dile getirerek 
şunları söyledi: “Sosyal sorumlu-
luk projeleri kurumsal yapımızın 
önemli bir parçasını oluşturuyor.  
Faaliyet gösterdiğimiz günden 
bu yana lise ve üniversite öğren-
cilerine yönelik önemli projeler 
gerçekleştirdik. İlköğretim ça-
ğındaki çocukları hedeflediği-
miz ‘Akıllı Tır, Akıllı Çocuklar’ 
projesi bizim çok içimize sinen 
bir proje oldu. Trafik bilincinin 
okul çağlarından itibaren oluştu-
rulması fikrinden yola çıktığımız 
projemizle, bu yıl Sakarya ilimi-
zin ilçe ve köylerinde yaklaşık bin 
çocuğa ulaştık” dedi.  

Tüm organizasyonu Mars Lo-
gistics tarafından yönetilen Tür-
kiye-Almanya intermodal taşı-
macılık sisteminde Türkiye’deki 
çeşitli noktalardan alınan malların 
yüklendiği konteynerler, Halkalı-
Duisburg arasında tren seferleri 
ile taşınıyor. Konteynerler, Hal-
kalı Terminaline ulaştıktan son-
ra gümrük işlemlerinin tamam-
lanmasının ardından trenle yola 
devam ediyor ve Kapıkule güm-
rüğünü geçtikten sonra, sırasıyla 

Bulgaristan, Sırbistan, Macaris-
tan, Avusturya rotasını izleyerek 
Almanya Duisburg’a ulaşıyor. Bu 
noktadan şasilere alınan kontey-
nerler çeşitli varış noktalarına tes-
lim ediliyor.

96 saat transit süre ile 5 Mayıs 
tarihinde bölgeye ilk seferini ya-
pan Mars Logistics’in yeni İstan-
bul-Duisburg Intermodal hizmeti, 
başta otomotiv olmak üzere farklı 
sektörler tarafından yoğun olarak 
tercih ediliyor. 
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E-TICARET taşımacılığı-
na yeni bir soluk kazandıran 
Hepsiburada, Hepsiexpress iş-
tirakiyle, Türkiye’deki e-ticaret 
dağıtım sektörünü hızlandırı-
yor, genişletiyor ve büyütüyor. 
Yenilikçi hizmet modeliyle; 
e-ticaret müşterilerini operas-
yonlarının merkezine koyan 
Hepsiexpress, sunduğu aynı 
gün, ertesi gün randevulu ve 
hafta sonu teslimat seçenek-
leri ile birlikte randevulu iade 
hizmetlerini e-ticaret kullanı-
cılarının hayatına kazandırdı. 
Hepsiexpress, özel eğitimler-
den geçen ve performans siste-
mine dayalı çalışan profesyo-

HIZLI tüketim ürünleri sektö-
rünün farklı alanlarındaki dene-
yim ve uzmanlığı ile öne çıkan 
Boran Uzun, MNG Kargo Yur-
tiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. 
Genel Müdürü olarak atandı. 

Sektörünün en büyük şir-
ketleri arasında yer alan MNG 
Kargo, Boran Uzun öncülü-
ğünde köklü bir değişime ha-

nel teslimat filosu sayesinde, 
müşterilerle sipariş verdikleri 
ürünleri hasarsız ve güvenilir 
bir şekilde buluşturuyor. 

Türkiye’deki yaklaşık 30 mil-
yar TL’lik çok kanallı ve onli-
ne perakende pazarının yüzde 
65’ine erişen ve operasyonlarını 
yaygınlaştıran Hepsiexpress, 
sektördeki tüm markalara da 
bu yenilikçi teslimat modelini 
sunmaya başladı. Halen hiz-
met verdiği İstanbul, Kocaeli, 
Ankara illerine ilaveten Bursa 
ve İzmir de dahil olmak üzere 
Türkiye’nin çeşitli illerine hiz-
metlerini götürmeye devam e-
decek olan Hepsiexpress, geçen 

zırlanıyor. Değişimin sadece 
MNG Kargo özelinde kalma-
yacağını, standartları belirleyen 
şirket olarak sektörü de yeni-
den şekillendireceklerini söyle-
yen Uzun, “Yaklaşık 9 bin 500 
çalışanımızla değişimin heyeca-
nını hissetmeye başladık. İçin-
de bulunduğumuz dijital çağda, 
zamanında ve hasarsız teslimat 

yıla göre 5 kat büyümeyi hedef-
leyerek, yılda ortalama yüzde 35 
büyüyen e-ticaret sektörünün 
büyümesine de destek olacak. 

“Müşteri memnuniyeti
oranımız yüzde 99”

Hepsiexpress Genel Müdürü 
Umut Aytekin, Hepsiexpress’in 
yenilikçi hizmetleriyle ilgili 
olarak “E-ticaretten alışveriş 
yapan müşterilerin ihtiyaçlarını 
gözeterek, müşteri deneyimini 
mükemmelleştirmeye yöne-
lik kendi yenilikçi modelimizi 
oluşturduk. Yaptığımız araştır-
malardan yola çıkarak, e-ticaret 
müşterilerinin siparişlerine 
daha hızlı ve tercih ettikleri za-
man diliminde ulaşabilmeleri 
için; hafta içi ya da sonu farket-
meksizin aynı gün ya da ertesi 
gün randevulu sipariş seçenek-
lerini sunmaya başladık. Müşte-
rilerimiz müsaitlik durumları-
na göre, randevu erteleme ya da 
randevulu iade hizmetlerinden 
de faydalanabiliyor. Özetle, 
Hepsiexpress ile e-ticaret alış-
verişinin kontrolü artık müşte-
rilerde. Sizin kargonuzun değil, 
kargonuzun sizin peşinizden 
koştuğu bir dönem başlattık. 
Ayrıca, geliştirdiğimiz perfor-

en önemli başlık haline geldi. 
Geliştirmekte olduğumuz tek-
noloji ve uygulamalarla kolay 
gönderi imkanı ve ödeme seçe-
nekleri sunarak müşteri ve alıcı 
memnuniyetini en üst seviyeye 
çıkaracağız. Şirketimizde artık 
‘patron’ e-ticaret ve KOBİ müş-
terileri başta olmak üzere tüm 
müşterilerimiz, ‘kral’ ise evinde 

mans sistemi ile taşımacılarımı-
zın performansını sürekli takip 
ediyor, verdiğimiz eğitimlerle 
onların gelişimine katkıda bu-
lunuyoruz. Hepsiexpress olarak 
taşıdığımız ürünlere gözümüz 
gibi bakıyor, alıcılara hızlı ve 
hasarsız teslimat yapıyoruz. Bu 
özenli yaklaşımımız bizi pazar-
da lider konuma taşıdı. Tüm 
bu farklılıklarımız sayesinde 
müşteri memnuniyeti oranımı-
zın yüzde 99 olduğunu ifade 
etmekten memnuniyet duyu-
yorum. Hepsiexpress olarak 
e-ticaret sektöründe faaliyet 
gösteren tüm markalara taşıma-
cılık ve teslimat hizmeti verme-
ye hazırız” dedi.

Müşterilerin sesine kulak 
veren Hepsiexpress, randevu-
lu teslimat özelliğiyle e-ticaret 
müşterilerine aldıkları ürünleri 
hafta içi veya haftasonufarket-
meksizin istedikleri gün ve saat 

ya da ofisinde kargosunu bekle-
yen kişiler yani alıcılar” dedi.

İstanbul Teknik Üniver-
sitesi Elektronik ve Haber-
leşme Mühendisliği mezunu 
olan Boran Uzun, lisansüstü 
eğitimini Insead’de tamam-
ladı. Kariyerine 2001 yılında 
Procter&Gamble’da başla-
dı. P&G Almanya, ABD ve 

diliminde teslim alma özgürlü-
ğü veriyor. Aynı gün randevulu 
teslimatın yanı sıra ertesi gün 
teslimat seçeneğini de değer-
lendirebilen e-ticaret müşteri-
leri sabah (09:00-13:00 arası), 
öğlen (13:00-18:00 arası) ve 
akşam (18:00-23:00 arası) ol-
mak üzere üç ayrı randevu se-
çeneğinden birini tercih edebi-
liyor. Müşteriler aynı zamanda 
randevu saatlerinde değişiklik 
ve randevulu iade hizmetlerin-
den de faydalanabiliyor. 

Hepsiexpress’den
akıllı teslimat

Hepsiexpress, kendi geliş-
tirdiği yüzde 100 yerli yazılım 
sayesinde müşterilerden alınan 
geribildirimlere göre hizmet-
lerini sürekli geliştiriyor, yeni 
ihtiyaçlara göre operasyonları-
nı güncelliyor, müşteri şikayet-
lerini anlık takip edip çözüme 
ulaştırıyor, taşıyıcıların perfor-

Türkiye’de çeşitli görevlerde 
bulunan Uzun, MNG Kargo 
ekibine katılmadan önce 6 yıl 
boyunca yine bir Turkven yatı-
rımı olan Domino’s Pizza Eu-
rasia Grup’ta Rusya, Azerbay-
can, Gürcistan ve Türkiye’den 
sorumlu Tedarik Zinciri, Satın 
Alma ve Yatırımlar Direktörü 
görevini sürdürmekteydi.

mansını izleyip değerlendiri-
yor ve müşteri memnuniyetini 
analiz ediyor. Hepsiexpress 
taşımacıları, gün içindeki 
operasyonlarını kullandıkla-
rı Hepsiexpress uygulaması 
ile planlayarak insan hatasına 
yer vermeden, dijital ortamda 
planlıyor ve teslimatlarını başa-
rıyla tamamlıyor. Hepsiexpress 
fark yaratan akıllı teslimat hiz-
metiyle e-ticaret müşterilerinin 
yüzünü güldürüyor.

Hepsiexpress kendine ait 
özel filosunun yanı sıra işlerin-
de uzman, özel eğitimlerden 
geçen ve Hepsiexpress tekno-
lojisini kullanarak akıllı tesli-
mat sistemiyle operasyonlarını 
yöneten, profesyonel taşıma 
ekibiyle hizmet veriyor. Hep-
siexpress taşımacıları, dahil 
oldukları performans ve teşvik 
sistemi ile güvenilir taşımacılı-
ğın standartlarını yükseltiyor.

Hepsiexpress İle 
E-Ticaret Alışverişinin 
Kontrolü Artık Müşterilerde

MNG Kargo Genel Müdürlüğü’ne Boran Uzun Getirildi

3’üncü Ekonomi ve Lojistik Zirvesi Gerçekleşti

Müşterilerin 
sesine kulak veren 
Hepsiexpress, 
randevulu teslimat 
özelliğiyle e-ticaret 
müşterilerine aldıkları 
ürünleri hafta içi 
veya haftasonu 
farketmeksizin 
istedikleri gün ve saat 
diliminde teslim alma 
özgürlüğü veriyor. Hepsiexpress Genel Müdürü Umut Aytekin

EKONOMI ve Lojistik 
Zirvesi’nin, bu yıl üçüncü-
sü gerçekleştirildi. “Dijital 
Dönüşüm, Ekonomide Yeni 
Fırsatlar ve Lojistik Sektörü” 
başlığı altında düzenlenen 3. 
Ekonomi ve Lojistik Zirve-
si, UTİKAD, UND, DTD, 
ARLOD, AND, TEDAR gibi 
yaklaşık 20’yi aşkın sektörel 
derneğin katılım ve destekle-
riyle 14 Mayıs’ta İstanbul’da 
yapıldı. Turkish Cargo, Trans.
Eu, UTİKAD, TEDAR, Bo-
rusan Lojistik, CEVA Logis-
tics, İTT Lojistik, Sertarns 
Logistic, Genel Transport, 
Scania, C.H. Robinson gibi 
güçlü markaların sponsor ola-
rak destek verdiği Zirve’de 20 
ayrı oturum yapıldı.

Zirve’ye katılan Sivil Hava-

cılık Genel Müdür Yardımcısı 
Can Erel, Devlet Hava Mey-
danları İşletmesi Müdürlü-
ğü Strateji Geliştirme Daire 
Başkanı Kemal Zafer Topuz, 
Karayolu Düzenleme Genel 
Müdürlüğü Mevzuat ve Bel-
gelendirme Daire Başkanı 
Kerem Cicioğlu bakanlığın 
havayolu ve karayoluna ilişkin 
politikaları ve planları hakkın-
da bilgi verdi. 

Zirve’de düzenlenen kara-

yolu, denizyolu, havayolu ve 
demiryollu oturumlarına ka-
tılan FIATA Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Turgut Erkeskin, 
FIATA Onur Üyesi Kosta 
Sandalcı, TÜRKLİM Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve Boru-
san Lojistik Genel Müdürü 
İbrahim Dölen, Barsan Global 
Lojistik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Cengiz Çaptuğ, Türk Ha-
va Yolları Genel Müdür (Kar-
go) Yardımcısı Turhan Özen, 

MNG Havayolları Yer İşletme 
Başkanı Serkan Eren, DTD 
Başkan Yardımcısı Onur Kü-
çükakdere, İstanbul Gümrük 
Müşavirleri Derneği Başkanı 
Serdar Keskin, Arkas Grup 
Limanlar Başkanı Özgür Ka-
lelioğlu, LAM Shipping Ülke 
Müdürü Cihangir İnanç, Net-
log Lojistik Uluslararası Taşı-
macılık Başkanı Fatih Şener, 
Trans.Eu Avrasya Direktörü 
Ege Özsaygılı, Ekol Lojistik 
Türkiye Ülke Müdürü Murat 
Kavrar, Thermo King Marka 
Müdürü Suna Türk, Scania Pa-
zarlama ve İş Geliştirme Mü-
dürü Adnan Yücel, Endüstri 
4.0’ın lojistik sektörüne nasıl 
yansıdığını, sektörün mevcut 
durumunu, beklenti ve sorun-
larını katılımcılarla paylaştı.

MARKETING Türkiye ve 
BoomSonar işbirliğiyle bu 
yıl ikincisi düzenlenen; mar-
ka ve ajansların sosyal medya 
performanslarını objektif ve-
rilere dayalı olarak ölçen So-
cial Media Awards Turkey’de 
Yurtiçi Kargo, bu yıl da Veri 
Analitiği Kategorisi’nde kar-
go sektörünün altın ödülüne 
layık görüldü.

Marketing Türkiye ve Boom-

Sonar iş birliğiyle düzenlenen 
ve sosyal medya sektörünün 
liderlerinin bir araya geldiği 
Türkiye’nin en büyük sosyal 
medya ödül töreni Social Me-
dia Awards Turkey’nin Raffles 
İstanbul’da gerçekleştirilen 
ödül töreninde Yurtiçi Kar-
go, 50 farklı sektörün yarıştığı 
“Veri Analitiği Kategorisi”nde 
kargo sektöründe içerik yöne-
timini en başarılı şekilde ger-
çekleştiren marka seçildi.  

Yurtiçi 
Kargo’ya 
Sosyal 
Medya 
Lideri 
Ödülü

Birinci sayfadaki haberin devamı



KARADENIZ ve Azov de-
nizleri üzerindeki Kerç boğazı 
üzerinden geçen köprü Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Pu-
tin tarafından 17 Mayıs 2018 
tarihinde açıldı. 

Rusya ile Rusya’nın 
Ukrayna’dan yaklaşık 4 yıl 
önce aldığı ve tartışmaların 
hala devam ettiği Kırım’ı Kerç 
boğazı üzerinden birbirine 
bağlayan Kırım Köprüsü, 19 
kilometrelik uzunluğu ile 
Avrupa’nın en uzun köprüsü 
olurken Kırım ile Rusya ara-
sında daha önce feribotlarla 
gerçekleşen taşımacığın da ka-
deri değişmiş olacak. 

Turuncu renkli Kamaz 
marka kamyonu kullanarak 
ilk geçişi yapan Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin, bu 
köprünün Çarlık zamanından 
beri her devirde insanların rü-

yasını olduğunu söyledi. 
Portekiz’in başkenti Liz-

bon’daki Vasco da Gama 
Köprüsü’nü geride bırakarak 
Avrupa’nın en uzun köprüsü 
olan Kırım Köprüsü’nün ya-
pımı için 228 milyar rublenin 
(3.7 milyar dolar) harcandığı 
ifade edildi. Günde 40 bin a-
raçlık geçiş kapasitesine sahip 
olan köprünün Kerç’ten baş-
kent Simferepol’e olan otoyo-
lunun da 2020’de tamamlan-
ması amaçlanıyor. 

Rusya Başkanı Putin Avrupa’nın En Uzun 
Köprüsünü Kamyon Kullanarak Açtı 
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EKOL, Danimarka’nın en güç-
lü lojistik şirketlerinden Blue 
WaterShipping (BWS) ile iş 
birliği yaptı. Ekol, yapılan özel 
ortaklık sayesinde sunduğu in-
termodal çözümleri geliştirme-
ye devam ederken, İskandinav-
ya pazarındaki konumunu daha 
da güçlendirecek. Her iki şirket 
Türkiye ve Danimarka’da satış, 
müşteri ilişkileri, depolama, da-
ğıtım, gümrükleme alanlarında 
birlikte çalışacak. Ekol, aynı 
zamanda BWS’nin Türkiye-
Danimarka-Türkiye arasındaki 
taşımalarını gerçekleştirecek.

Lojistik ve taşımacılık sek-

töründe 40 yılı aşkın deneyime 
sahip Blue WaterShipping’in 
dünya genelinde 60’tan fazla ofi-
si bulunuyor. Şirket; liman hiz-
metleri ve acentesi, petrol, gaz 
ve endüstriyel projeler, rüzgâr 
lojistiği, soğuk hava gemisi lojis-
tiği, deniz lojistiği ve genel kargo 
alanlarında faaliyet gösteriyor.  

İş birliğinin ilk adımının 
Türkiye-Danimarka-Türkiye 
rotasında hizmet sağlamak ola-
cağını söyleyen Ekol Hat Yöne-
timi Taşımacılık Direktörü Sait 
Kurtuluş, “Bu rotaya gelecekte 
daha fazla müşteri ekleyebiliriz. 
Blue WaterShipping çok güçlü 

bir şirket ve müşterilerimize 
fayda sağlayacağından şüphe-
miz yok. Artık iki ülke arasında 
daha kaliteli ve daha sorunsuz 
bir şekilde hizmet sunabiliriz” 

değerlendirmesinde bulundu. 
Ekol’ün stratejisinin inter-

modal çözümler geliştirmek 
olduğunu vurgulayan Kurtuluş, 
“Yolculuğumuzda önce Ro-

Ro gemilerimizle Yalova’dan 
Trieste’ye ulaşacağız. Sonrasın-
da Trieste-Kiel arası sefer yapan 
blok trenimiz kullanılacak. Yol-
culuğun son kısmı ise tırlarla ta-
mamlanacak. Bu aynı zamanda 
Blue WaterShipping’in Türkiye, 
Danimarka ve müşterileri ara-
sında tam anlamıyla intermodal 
bağlantı sunabilmesi anlamına 
da geliyor” diye konuştu.

Ekol İskandinavya Bölge 
Direktörü JarmoHalonen ise 
“İş birliği sayesine Türkiye ve 
Danimarka’daki ortak müşte-
rilerimize güçlü ve benzersiz 
hizmetler sunabiliriz. Blue Wa-

terShipping ile birlikte bu yeni 
yolculuğa başladığımız için çok 
heyecanlı ve gururluyum” dedi. 

Bu arada geçen ay Sète 
(Fransa) ve Zeebrugge (Belçi-
ka) arasında yeni bir tren sefe-
ri bağlantısı kuran Ekol, mart 
ayından bu yana ise Sète (Fran-
sa) ve İzmir arasında yeni bir 
intermodal bağlantı sunuyor. 

Ekol İskandinavya’da Elini Güçlendirdi Yatırımlarıyla 
intermodal 
taşımacılığa yön veren 
Ekol, Danimarka’nın 
en güçlü lojistik 
şirketlerinden Blue 
WaterShipping (BWS) 
ile iş birliği yaptı.  

BORUSAN Lojistik Orta As-
ya bölgesindeki iş deneyimini, 
güçlü altyapısını ve fiziksel var-
lığını kullanarak Çin’den Asya, 
Türkiye ve Avrupa’ya uzanan 
yepyeni bir yol açtı. Şeffaf, 
güvenilir ve fark yaratan bir iş 
anlayışı ile entegre lojistik hiz-
metleri sunan Borusan Lojis-
tik, şimdi de Çin’den Bağımsız 
Devletler Topluluğu ülkeleri-
ne, Türkiye’ye ve Almanya baş-
ta olmak üzere Avrupa’ya eks-
pres kara yolu ve multimodal 
taşıma hizmeti ile müşterileri 
için fark yaratıp, fayda sağla-
maya devam ediyor.

Çin’in Avrupa’ya açılan 
kapısı Kazakistan’da 5 yıldır 
yüzde yüz kendisine ait Bo-
rusan Logistics International 
Kazakhstan LLP şirketi ile ça-
lışmalarını sürdüren Borusan 
Lojistik bu bölgedeki deneyimi 
ve gücü ile müşterilerine önem-
li avantajlar sunuyor. 

Borusan Lojistik müşterileri-
ne 4 farklı taşımacılık hizmeti 
sunuyor. Bunların başında ka-
rayolu ile taşımacılık hizmeti 
geliyor. Bu hizmet kapsamında 
Çin’in her bölgesinden Tır ile 
kapıdan kapıya, 14 - 18 günde 
İstanbul’a teslim ediliyor. Böyle-
ce, Havayoluna göre düşük ma-
liyetle ve denizyoluna göre kısa 
bir süre içinde yükün taşınması 
sağlanıyor. Demiryolu ve kara 
yolunu içeren konteyner ile mul-
timodal taşımacılıkta istasyon-
dan kapıya teslimat 22 - 24 gün 
içinde gerçekleşiyor. Bu sayede 
Çin’den Türkiye ve Avrupa’ya 
müşteriye özel veya konsolide 
olarak 41 konteyner ile Borusan 

Lojis-
tik olarak komple blok tren 
organize edebiliyoruz.  

Haftada üç-dört gün düzen-
li sefer yapan demiryolu ve ka-
rayolu taşımacılığını içeren bir 
başka hizmet Almatı’da aktar-

ma yapılarak veri-
liyor. Bu hizmette 
22-24 gün içinde 
istasyondan kapıya 
teslimat yapılıyor. 

Bunun yanı sıra 
Çin’den Almanya’ya 
40 HC konteyner 
ile blok tren kalkışı 
da yapılıyor.

Borusan Lojistik 
projelerin her aşama-
sında müşterileri için 

katma değerli hizmet-
ler sunuyor. Bunların arasında 
gümrükleme, parsiyel servis 
ve Çin’de konsolidasyon depo 
hizmeti yer alıyor. Şirket ay-
rıca Orta Asya’nın her bölge-

sinde mevcut geniş acente ağı, 
kapıdan kapıya anında taşıma 
yapabilme esnekliği, yanıcı 
ürünleri kara yolu ile taşıma ve 
Çin’in her noktasında 24 saat 
içinde araç tedarik imkânı ile 
de fark yaratıyor.

Borusan Lojistik taşıdığı 
yükleri, kapıdan kapıya olmak 
üzere, 14 - 18 günde İstanbul’a, 
8 - 11 günde Almatı’ya, 11 - 14 
günde Bakü’ye   ve 11 - 14 gün 
içinde Aşkabat’a ulaştırıyor.

“Borusan Lojistik 
dış pazarlarda büyümesine 

devam edecek”
Konuyla ilgili bir değerlen-

dirme yapan Borusan Lojistik 
Genel Müdürü İbrahim Dö-

len şunları söyledi: “Borusan 
Lojistik sadece Türkiye’de 
değil uluslararası pazarlarda 
da iddialı bir şekilde büyü-
yor. Çin’den Türkiye’ye, BDT 
ülkelerine ve Almanya başta 
olmak üzere Avrupa’ya baş-
lattığımız yeni özel taşıma 
modelimizin pazar payımızı 
önemli ölçüde artıracağına 
inanıyoruz. Çünkü sunduğu-
muz hizmet müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına yanıt veriyor. 
Onlar için ciddi ölçeklerde 
değerin yanı sıra fark yaratı-
yor ve önemli avantajlar su-
nuyor. Borusan Lojistik dış 
pazarlarda büyümesine de-
vam edecek.”

Borusan Lojistik ‘Yeni İpek Yolu’nu Açtı
Borusan Lojistik uluslararası taşımacılıkta bir ilke imza attı. Çin’den 
Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine, Türkiye’ye ve Almanya 
başta olmak üzere Avrupa’ya, ekspres kara yolu ve multimodal 
taşıma hizmetlerini veren şirket, müşterileri için fark yaratıp, fayda 
sağlamaya devam ediyor. 

Omsan Lojistik’e
Yılın Lojistikte Başarı Ödülü
OYAK Grubu şirketle-
rinden Omsan Lojistik, 
2017 yılının aralık ayında 
Türkiye’de bir ilki gerçek-
leştirerek başlattığı demir-
yoluyla otomobil taşıma 
projesiyle Yılın Lojistikte 
Başarı Ödülü’nü kazandı. 
Farklı sektörlerden yönetici 
ve firma yetkililerinin katıl-

dığı 3. Ekonomi ve Lojistik 
Zirvesi’nde, ‘Yılın Lojistikte 
Başarı Ödülleri’nde ‘İnovas-
yon’ kategorisindeki ödülü 
Omsan Araç Lojistiği Grup 
Müdürü Kürşad Ünlü aldı.

TCDD Taşımacılık A.Ş. 
ile yapmış olduğu vagon/lo-
komotif kiralama işbirliğin-
den sonra lojistik sektöründe 

bir ilke imza atan Omsan 
Lojistik, 2017 yılının aralık 
ayında ise yurt içinde oto-
mobil taşımacılığına başla-
dı. İlk seferini 29 Aralık’ta 
İzmit/Köseköy’den Mersin/
Yenice’ye yapan Omsan Lo-
jistik 204 otomobil taşıdı.

Omsan Lojistik Genel 
Müdürü Doç. Dr. M. Hakan 
Keskin, projeyle ilgili olarak, 
“Sektörde bir ilki gerçekleş-
tirdiğimiz ve çok önem ver-
diğimiz demiryolu ile otomo-
bil taşıma projemizin, Yılın 
Lojistikte İnovasyon Projesi 
ödülüne layık görülmesi onur 
vericidir. Omsan Lojistik ola-
rak inovasyona, yeniliklere ve 
gelişime her daim verdiğimiz 
önemin takdir edilmesi bizim 
için oldukça değerlidir” dedi.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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özel bir ödülle taçlandırmış 
oldu.  Bayrak taşıyıcı ha-
va kargo markasının bu yıl 
içerisinde kazandığı diğer 
ödüller ise;

Asian Freight, Logistics 
and Supply Chain Awards 
2018; “Best Air Cargo Car-
rier-Europe - Avrupa’nın En 
İyi Hava Kargo Taşıyıcısı” ve 
“Best Green Airline - En Çev-
reci Hava Kargo Taşıyıcısı”, 

Air Cargo India 2018 - 

manı’ndan 2012-2017’de 
düzenlenen geliş ve gidiş 
seferlerinde toplam 264 bin 
59 ton kargo yükü nakledil-
di. Söz konusu havalimanın-

mesi için özellikle yolcu de-
neyiminin önemi vurgulandı. 

Seminere IATA Yolcu De-
neyimi Müdürü Nuria Fer-
moso, Pegasus Genel Müdür 
Yardımcısı Güliz Öztürk, 
Litvanya KazimieroSimonav
ičiausUniversitetą Havacılık 
Programları Bölüm Başkanı 
Dr. Konstantinos Kalligi-
annis, ISG Yönetim Kurulu 
Üyesi Dato’ Azmi Murad ve 
Çelebi Yer Hizmetleri ve Kar-
go Başkanı Atilla Korkma-
zoğlu konuşmacı olarak ka-
tıldı. İstanbul Hub Semineri, 
Atlas Global Havayolları Ge-
nel Müdür Yardımcısı Nevzat 
Arşan’ınmoderatörlüğünde 
bir panel ile sona erdi.

Seminerin açılış konuşma-
sını yapan Özyeğin Üniver-

TURKISH Cargo, 
Air Cargo China’da, 
Air Cargo Week 
dergisi tarafından 
düzenlenen World 
Air Cargo Awards 
2018 (Dünya Hava 
Kargo Ödülleri) töre-
ninde ‘’Cargo Airline 
of the Year (Yılın 
Hava Kargo Taşı-
yıcısı)” ödülüne 
layık görüldü.

Küresel hava kargo paza-
rının en büyük ve en güve-
nilir değerlendirmesi konu-
munda da yer alan World 
Air Cargo Awards Ödül 
Töreni, Şangay’da gerçekleş-
ti. Gala gecesindehava kargo 
endüstrisinden katılımcı-
ların, acentelerin ve müşte-
rilerin oylarıyla en değerli 
ödüle layık görülen Turkish 
Cargo’nun yanı sıra 10 ayrı 

DEVLET Hava Meydanla-
rı İşletmesi (DHMİ) Genel 
Müdürlüğü’nün resmi inter-
net sitesi bilgilere göre, 2012 
ile 2017 yılları arasında İs-
tanbul’daki havalimanlarına 
geliş ve gidiş yapan uçaklarla 
taşınan kargo miktarı 4 mil-
yon 659 bin 351 ton oldu.

Atatürk Havalimanı’nda 
2012’deki tüm iç ve dış hat 
seferleriyle 543 bin 506 
ton olan taşınan kargo yü-
kü, 2013’de 630 bin 678’e 
yükseldi. Havalimanında 
2014’te icra edilen tüm se-
ferlerde 728 bin 485, 2015’te 
790 bin 744, 2016’da ise 918 

ÖZYEĞIN Üniversitesi 
Havacılık ve Uzay Bilim-
leri Fakültesi, hava taşıma-
cılığı sektörünün gelişimi 
ve İstanbul’un bir havacılık 
merkezi olmasına katkıda 
bulunan etmenlerin farklı a-
çıdan değerlendirildiği İstan-
bul Hub Semineri’nin dör-
düncüsüne ev sahipliği yaptı. 
Gerçekleştirilen seminerde 
hem mevcut havalimanları 

kategoride daha ödül-
ler sahiplerini buldu. Yıl-
da bir kez, sırasıyla Münih 
ve Şangay’da düzenlenen 
World Air Cargo Awards 
Ödül Töreni, başarıların 
kutlanıldığı akşam yemeğiy-
le sona erdi.

Turkish Cargo, Şangay’da 
kazandığı bu ödül ile rekor-
larla geride bıraktığı 2017 
yılının ardından pazarda-
ki yükselişini bir kez daha 

bin 136 tonluk kargo trafiği 
meydana geldi.

Geçen yıl eylül ayının 
sonuna kadar ise iç hatta 
seferlerinde 25 bin 926, 
dış hat seferlerinde 757 
bin 817 olmak üzere 783 
bin 743 ton kargo Atatürk 
Havalimanı’na geliş ve gidiş 
yapan uçaklarla taşındı.

Böylece 6 yıllık dönemde 
4 milyon 395 bin 292 ton 
kargonun uçaklara yüklenip 
boşatılması bu havalimanın-
da gerçekleştirildi.

2016’da 63 bin ton 
kargo taşındı

Sabiha Gökçen Havali-

hem de önümüzdeki ekim 
ayında hizmete girecek olan 
Yeni İstanbul Havalimanın-
daki yolcu deneyimine iliş-
kin uygulamalar ve görüşler 
tartışıldı.  

Seminerde ayrıca Frank-
furt, Dubai ve Doha gibi 
Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun 
büyük hublarıyla rekabet 
içinde olan İstanbul’un reka-
betçi avantajını sürdürebil-

olan taşınan kargo miktarı, 
2015’te 50 bin 869’ya, 2016 
ise 63 bin 46 tona yüksel-
di. Geçen yıl eylül ayının 
sonuna kadar havalimanı 
merkezli seferlerle 49 bin 
752 ton kargonun taşındığı 
tespit edildi.

Türkiye genelindeki tüm 
havalimanlarından 2012 ile 
2017’de icra edilen geliş ve 

İstanbul’un bir havacılık 
merkezi olmasına katkıda 
bulunan etmenlerin farklı 
açılardan değerlendirildiği 
İstanbul HUB Seminerle-
rinin bu yıl dördüncüsünü 
düzenlediklerini ifade ede-
rek konuşmasına başlayan 
Özyeğin Üniversitesi Ha-
vacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Dr. Öğretim Üyesi Hatice 
Küçükönal, “Geleneksel ha-
le getirdiğimiz bu seminerle, 
akademisyenler ve sektör 
yetkililerini bir araya getire-
rek, güncel havacılık konu-
larının tartışıldığı bir ortam 
sağlamayı amaçlıyoruz. Ül-
kemizde hızla büyüyen ha-
vacılık sektörünün mevcut 
durumu ve geleceğini mer-

gidiş seferleriyle taşınan kar-
go miktarı 5 milyon 16 bin 
991 ton olarak hesaplandı.

Böylece bu dönemde 
yurttaki tüm havalimanla-
rından icra edilen hava trafi-
ğiyle oluşan kargo yükünün 
yaklaşık yüzde 92’sinin İs-
tanbul’daki havalimanların-
dan yapılan uçuşlarla taşın-
dığı belirlendi.

cek altına alarak sektörün 
gelişimine ışık tutacak yeni 
fikirler oluşmasına ortam 
yaratacağına inanıyorum.”  

Sektörün desteklenmesi 
için bu gibi seminerlerin çok 
büyük önem taşıdığını vur-
gulayan IATA Yolcu Dene-
yimi Bölge Müdürü Nuria 
Fermoso, “Türkiye’nin yol-
cu potansiyeli çok yüksek ve 
ivmesi de her geçen yıl hızla 
artıyor. 2035’te İstanbul’un 
yılda yaklaşık 200 milyon 
yolcu ağırlayacağını öngörü-
yoruz. Buradaki kilit nokta, 
tüm paydaşlara ve sonuçta 
yolcuya fayda sağlayan ve-
rimli çözümler üretmek için 
yetkililer, havaalanları ve 
havayolları arasındaki işbir-
liği” dedi.

Stat Times Awards; “Cargo 
Airline of the Year- Yılın 
Hava Kargo Markası”, Schip-
hol Aviation Awards 2018 
- “Avrupa’nın En İyi İkinci 
Hava Kargo Markası”

Ekonomi ve Lojistik Zir-
vesi; ‘’Yılın Sosyal Sorumlu-
luk Projesi Ödülü - Somali 
İçin Sevgi Ordusu’’ ve Yılın 
Lojistik Profesyoneli Ödülü 
- Genel Müdür (Kargo) Yar-
dımcısı Turhan Özen, başarı-
ları oldu.

Küresel hava kargo sektö-
ründeki etkili performansıyla 
en hızlı büyüyen hava kargo 
markası olan Turkish Cargo; 
artan lojistik taleplere yöne-
lik özel ve pratik çözümler 
üreterek, bölgesel ticareti ge-
liştirerek ve ihracatçı firma-
lara destek olarak, 2023 yılı 
hedefleri kapsamında çalış-
malarını sürdürüyor.

dan 2012’de taşınan yük 28 
bin 62 ton olurken 2013’te 
bu miktar 32 bin 884 ton 
olarak kayıtlara yansıdı.

2014 yılında 39 bin 446 

sitesi Rektörü Prof. Dr. Esra 
Gençtürk, “Üniversitemizde 
hiç şüphesiz araştırma ve bil-
gi üretimi ana faaliyetimiz 
olarak tanımlanıyor, ama 
aynı zamanda uygulamaya, 
farklı sektörlerle iş birliğine 
ve sürdürülebilirliğe büyük 
önem veriyoruz. Dört yıl-
dır sürekli hale getirdiğimiz 
HUB semineri de bu yakla-
şımımızın güzel bir örneği. 
HUB seminerlerinin ilkinde 
İstanbul’un havacılık sektörü 
için önemini konuştuk, ikinci 
yılında yeni havalimanı için 
gerekli stratejileri tartıştık, 
geçtiğimiz yıl kargo ve lojistik 
konusuna odaklandık ve bu 
yıl da çok önemli olduğuna 
inandığım yolcu deneyimini 
ele alıyoruz.” dedi.

Yılın Hava Kargo Markası
Ödülü Turkish Cargo’nun Oldu

Havadaki Kargonun Yüzde 92’sini İstanbul Sırtladı

İstanbul Havalimanları Yılda 200 Milyon Yolcuyu Ağırlayacak

THY Cargo Avrupa Pazarında 
Büyümeye Devam Ediyor

TURKISH Cargo, küresel 
hava kargo taşımacılığı veri 
hizmeti sağlayıcısı World 
Air Cargo Data’nın Şubat 
2018 verilerine göre Avrupa 
pazarında önemli bir büyü-
me gerçekleştirdi.

Açıklanan verilere göre 
Turkish Cargo; Romanya’da 
pazarın yarısından fazla pay 
alarak 1’inci sırada, İsrail’de 
yer alan yabancı hava kargo 
markaları arasında 1’in-
ci sırada, Avusturya’da ve 
Doğu Avrupa ülkelerinin 
tamamında 2’nci sırada, 
Finlandiya’da 3’üncü sırada 
ve Polonya’da 4’üncü sırada 
bulunuyor.

Turkish Cargo; altyapı-
sı, uçuş ağına eklediği yeni 
destinasyonlar ve filo kapa-
sitesiyle dünyanın en hızlı 
gelişen ve büyüyen hava 
kargo markası konumunda 
yer alıyor. 

Gerçekleştirdiği yatı-
rımlarla sürdürülebilir bir 
büyüme sağlayarak Avrupa 
pazarında ciddi bir yükseli-
şe geçen başarılı hava kargo 
markası; geniş hizmet yel-
pazesini ve operasyonel ka-
biliyetlerini Türkiye’nin eş-
siz coğrafi avantajlarlarıyla 
birleştirerek her geçen gün 
başarı çıtasını yükseltmeye 
devam ediyor.

Türkiye’nin tüm havalimanlarında, 2012-
2017’de icra edilen geliş ve gidiş seferleriyle 
nakledilen kargo yükünün yaklaşık yüzde 
92’si İstanbul’daki havalimanlarından yapılan 
uçuşlarla taşındı.  
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ladığı başarının altında istişa-
renin, sektörle birlikte hareket 
edilmesinin yattığını aktardı.
Kıran: “Türk bayraklı, Türk 

sahipli gemileri daha ileri 
taşımak için çalışacağız”
İMEAK Deniz Ticaret 

Odası’nın yeni meclisinin 
hayırlı olmasını dileyen İME-
AK Deniz Ticaret Odası Baş-
kanı Tamer Kıran, “Günü-
müzde önemli bir gerçek var, 
bu da sermaye. Sermaye bili-
yorsunuz ki ürkek ve konforu 
seviyor. En ufak bir sıkıntıyı 
gördüğü zaman başka liman-
lara gidiyor ve oralara sığını-
yor. İçinde bulunduğumuz 

IMEAK Deniz Ticaret Oda-
sı Mayıs Ayı Olağan Meclis 
Toplantısı, Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan’ın katılımıyla 
gerçekleşti. Salih Zeki Çakır 
başkanlığında gerçekleşen 
toplantıda, UDH Bakanı 
Ahmet Arslan, Deniz Ticaret 
Odası yeni yönetimi ve DTO 
üyeleriyle bir araya geldi.

İki bölümde gerçekleşe-
cek olan toplantıya faaliyet 
raporlarının meclis üyelerine 
sunulmasıyla başlandı.

Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ah-
met Arslan, “Denizler aynı 
zamanda ağır çelik sanayi-
sinden, deniz üstü ve altı 
kaynaklarına ve deniz yet-
ki sahalarımız açısında da 
egemenlik haklarımızı temsil 
eden kara topraklarımızın 
devamındaki mavi vatanımız-
dır. Bu nedenle denizcilikte 
ülke ekonomisi, dünya tica-
retinden pay alma, bölgesel 
ve küresel rekabette yerimizi 

tahkim etme ve güçlendirme 
söz konusu olduğunda, ala-
bildiğine gerçekçi olmak du-
rumundayız.” diye konuştu.

Denizcilik için önemli olan 
konulardan bahseden Arslan, 
bunlardan bazılarının kıyı 
altyapılarını gerçekleştirilme-
si, tersaneciliğin geliştirilme-
si, yasal düzenlemelerin yapıl-
ması, karasularının emniyetli 
hale getirilmesi olduğunu bil-
dirdi. Arslan, ülke savunması 
için donanmanın rolü ne ise 
ülke büyümesi için deniz tica-
retinin de aynı değerde oldu-
ğunu kaydederek, bu yüzden 
deniz ticaretini çok önemli 
gördüklerini bildirdi.

Denizcilikten sorumlu ba-
kanlık olarak bir irade ortaya 
koyarken, paydaşların fikirle-
rine, deneyimlerine ve öneri-
lerine kulak verdiklerini dile 
getiren Arslan, uygulanabilir 
kararlar alma konusunda pay-
laşımın, istişarenin önemine 
değindi. Arslan, Türkiye’nin 
son dönemde denizcilikte sağ-

Lojistik Hizmet Üretenleri 
Derneği (UTİKAD) Baş-
kanı Emre Eldener; lojistik 
sektörünün yaşadığı sıkın-
tılardan bahsetti. Kürsüde 
ilk olarak söz alan Eldener, 
yeni havalimanını heyecanla 
beklediklerini, bunun lojistik 
sektöründe rekabet ortamını 
artıracağını vurguladı.

Eldener sözlerine şöyle 
devam etti: “Yakın zamanda 
sektör tarafından benimsene-
cek bir taşıma işleri yönetme-
liğiyle karşı karşıya kalacağız. 
Karayolları yönetmeliğinde 

bakanlığın ihtiyaç halinde 
fiyatlar müdahale edebilece-
ği bir madde var. Biz sektör 
olarak serbest rekabetten ya-
nayız. Serbest rekabet orta-
mında bu konunun değerlen-
dirilmesinin doğru olacağını 
düşünüyoruz. Gerek ithalat-
çıları gerek ihracatçıları bi-
linçlendirmeye ihtiyacımız 
var. Bu şekilde serbest rekabet 
ortamı uygulanabilir tavan 
veya taban fiyat uygulamasına 
gerek kalmaz.”

Emre Eldener; Türkiye’nin 
transit taşımacılıkta merkez 
olmasını istediklerini bu ko-
nuda ise Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nın desteğine ihti-
yaçları duyduklarını vurgu-
ladı. Sistem içerisinde evrak 
kontrollerinin yeterli olacağı-
na inanıyoruz diyen Eldener; 
‘Gümrüklere gelen paketler 
evrak kontrollerinin dışında, 
fiziksel kontrole tabii tutulu-
yor bu da gecikmeye neden 
oluyor. Fiziksel kontrollerin 
çok gerekli olmadığına ina-
nıyoruz. Bu noktada desteğe 
ihtiyacımız var”dedi.

dünyanın rekabet şartları 
içerisinde, armatörlerde buna 
çok aykırı hareket edemiyor. 
İşte burada devletler işin içine 
giriyor. Devletler yapabildiği 
kadar yatırımcısını, armatö-
rünü desteklemeye çalışıyor. 
Biz yeni dönemde sizlerinde 
destekleriyle Türk bayraklı, 
Türk sahipli gemileri daha 
ileri taşımak için çalışacağız’ 
diye konuştu.

Eldener: “Lojistik 
sektöründe serbest 

rekabet ortamı istiyoruz”
İMEAK Deniz Ticaret 

Odası Disiplin Kurulu Üyesi 
ve Uluslararası Taşımacılık ve 

Türkiye Transit Taşımacılıkta Merkez Olmalı

UTİKAD Başkanı 
Emre Eldener

İşletmeciliği Sektörü’ nün 
temsilcisi olan TÜRKLİM, 
2014 yılında sektördeki mes-
leki yeterlilik belgelerini ver-
meye başlamış, 2017 yılında 
yaptığı simülatör yatırımıyla 
da sektöre yönelik ilk eğitim 
merkezinin kuruluşunu ger-
çekleştirmiştir. TÜRKLİM, 
sektörün bütün alanlarında 
olduğu gibi iş güvenliği ve 
çevre alanında da standart 
koyucu rolünü üstlenmek-
tedir. Bugünkü çalıştay, tüm 
katılımcıların katkısı ve ener-
jisiyle bu rolü yerine getirme-
mizdeki en önemli kilometre 

TÜRKIYE Liman İşletme-
cileri Derneği(TÜRKLİM) 
tarafından bu yıl ikincisi dü-
zenlenen İş Sağlığı Güvenliği 
ve Çevre çalıştayı gerçekleşti. 
Çalıştaya; Ulaştırma Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanlı-
ğı, Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı temsilcileri ile 
TÜRKLİM Üyesi 39 liman-
dan temsilciler katıldı.

Geçtiğimiz yıl ilki düzen-
lenen İş Sağlığı Güvenliği 
- Çevre Çalıştayı’nın ikinci-
si Pendik Divan Otel’inde 
TÜRKLİM ev sahipliğinde 
gerçekleşti. Limancılık sek-

törünün önde gelen isimleri-
ni güvenlik uygulayıcılarıyla 
bir araya getirmeyi ve bu iki 
grubun optimum çözümlere 
varmasını sağlamayı amaçla-
yan çalıştay, TÜRKLİM üye 
limanlarının süreçlerinin ye-
nilenmesi, geliştirilmesi ve de-
neyimlerini paylaşmaları için 
de uygun ortamı oluşturdu. 

Çalıştayın açılış konuş-
masını yapan TÜRKLİM 
Başkan Yardımcısı Özgür 
Soy, Türkiye Limanları’ nın 
iş güvenliği konusunda son 
yıllarda kaydettiği gelişmelere 
vurgu yaptı: “Türkiye Liman 

konusuna vermiş olduğu öne-
min göstergesidir” dedi. Ayrı-
ca “sektörde ilk defa ’Liman 
Kazaları Kök Nedenleri’nin 
paylaşılarak, tüm limanları-
mızın kullanımına sunuldu-
ğunu” belirtti. 

Dört oturumda gerçekle-
şen çalıştayın ilk gününde, 
’Liman Kazaları Kök Ne-
denleri’, ‘Eğitim ve Kültürel 
Değişim’, Münferit uygula-
malardan standardizasyona’ 
oturumları yapılırken, ça-
lıştayın ikinci gününde ise 
‘Çevresel sürdürülebilirlik 
ve Yeşil Liman’ oturumu 

gerçekleşti. Çeşitli drama 
oyunları ve etkinliklerin de 
düzenlendiği çalıştay sonun-
da katılımcılara TÜRKLİM 
tarafından ‘Çalıştay Katılım 
Sertifikası’ dağıtıldı. 

taşı olacaktır” dedi.
Çalıştayın kapanış konuş-

masını yapan TÜRKLİM 
Başkanı İbrahim Dölen; 
‘’Uluslar arası standartlarda 
hizmet verme zorunluluğu 
olan limanlarımızda İSG uy-
gulamaları konusunda fiziki 
gerekliliklerin yerine getiril-
mesinin yanı sıra, tüm liman 
yetkililerinin  empati yapma-
sını limanın verimliliği ve ka-
zaların önlenmesi açısından  
çok önemli görüyoruz. İlk 
çalıştaya göre ilgilinin ve katı-
lımın daha fazla olması sektö-
rümüzün İş Sağlığı ve Çevre 

TÜRKLİM İSG ve Çevre Çalıştayı Düzenledi

TÜRKLİM Başkanı
İbrahim Dölen

na katkı verilecek. 
CeyGroup’un Samsun-

port limanını devralmasıyla 
birlikte yapılan tüm yatırım-
larda doğaya dost yöntemler 
kullanıldı. Yeşil Dönüşüm 
Projesi kapsamında ilk önce 
atık alım tesislerinin kurul-
ması ile liman sahası içeri-
sinde dönüşüm faaliyetle-

‘YEŞIL liman’ kapsamın-
da önemli bir projeyi 2018 
yılı başında hayata geçiren 
CeyGroup’un Samsunport li-
man sahasında bulunan depo 
ve antrepo çatıları üzerinde, 
2 MW üretim kapasitesine 
sahip Türkiye’nin liman sa-
hasında kurulan ilk güneş 
enerjisi santrali, ocak ayında 
elektrik üretimine başladı.

2017 Kasım ayında ‘Atlas 
Lojistik Ödülleri’nde jüri 
özel ödülünü de alan proje, 
Türkiye’nin en önemli sürdü-
rülebilirlik yatırımları arasın-
da gösteriliyor.

23 bin 500 metrekarelik 
çatı alanında toplam 8 bin 
448 adet yüksek verimlilik o-
ranına sahip mono kristal tip 

güneş paneli kullanımıyla yıl-
lık yaklaşık 2 milyon 800 bin 
kW saat elektrik üretimini 
gerçekleştirilecek ve 30 yılda 
yaklaşık 32 milyon kg CO2 
emisyon azalımı sağlanacak. 
Yaklaşık 2 bin meskenin 
elektrik ihtiyacına eş değer 
elektrik üretimi sağlanacak 
GES ile çevrenin korunması-

ta geçirdiğimiz Samsunport 
liman sahasında bulunan 
depo ve antrepo çatıları üze-
rindeki, 2 MW üretim ka-
pasitesine sahip Türkiye’nin 
liman sahasında kurulan ilk 
güneş enerjisi santrali elekt-
rik üretimine başladı. 2018 
yılının ilk 4 ayında mevsim-
sel olumsuzluklara rağmen 
yaklaşık 600 bin kwh elekt-
rik üretimi sağladığımız GES 
projemiz ile 30 yılda yaklaşık 
32 milyon kg CO2 emisyon 
azalımı sağlayarak çevrenin 
korunmasına katkı sunaca-
ğız. GES yatırımlarımızı tüm 
tesislere taşıyacağız. Lojistik 
terminallerimizin çatılarında 
güneş enerji santralleri kura-
cağız” dedi. 

Depo yatırımları 
hızlanıyor 

Avcı, CeyGroup’un de-
po yatırımlarına da değine-
rek “Lisanslı depolarımızı 
hizmete açıyoruz. 2018 
yılının ilk yarısında Ada-
na Ceyhan’da bulunan 190 
bin ton kapasiteli lisanslı 
depo terminalimizi hizme-
te açmayı planlıyoruz. Yine 
2018 yılı içerisinde Tekir-
dağ Mahramlı’da bulunan 
lisanslı depo terminalimiz 
ile Hatay’da bulunan likit 
depo terminalimizin inşaa-
tına başlamayı hedefliyoruz. 
CeyGroup açısından 2017 
yılı oldukça verimli, yeni ya-
tırımların gerçekleştiği bir 
yıl oldu” diye konuştu.

rine hız verildiğini aktaran 
Avcı, liman ekipmanlarının 
elektrik enerjisi ile çalışmak 
üzere dönüşümünün sağlan-
dığını ve liman sahası içinde 
yer alan aydınlatma sistem-
lerinin LED dönüşümü 
sağlanarak karbon salınımı 
yüzde 77 oranında azaltıldı-
ğını da belirtti. 

“GES yatırımlarımızı 
tüm tesislere
taşıyacağız”

Ali Avcı, “Ülkemizdeki li-
man alanlarında yeşil enerji 
kullanılmasıyla ilgili küçük 
kapasiteli birkaç proje dı-
şında en büyük proje ilk kez 
CeyGroup tarafından devre-
ye alındı. ‘Yeşil Liman’ kapsa-
mında bu yılın başında haya-

Ceynak Limanı Enerjisini Güneşten Alacak
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hizmet verilen toplam uçak 
trafiği üst geçişler ile birlik-
te yüzde 9,6 artışla 588 bin 
526’ya ulaştı. 

Kargo Şehri ile Istanbul’u 
uluslararası taşımacılığın 

yeni merkezi haline getirecek
İstanbul’a yapılacak 3’ün-

cü havaalanı ise hava kargo 
endüstrisi için önemli fırsat. 
Atatürk Havalimanı’nın da 
yetersiz kalmasıyla 3’üncü 
bir havalimanı yapılmasına 

ULUSLARARASI ticaret-
te taşınan mallarda havayo-
lunun payı giderek artıyor. 
Türk hava kargo taşımacılığı 
da dünyadaki bu gelişmeye 
paralel olarak, son 10 yılda 
önemli bir gelişme kaydetti. 
Türkiye’de sanayinin geliş-
mesi, özellikle tekstil, elekt-
ronik, makine ve ekipmanla-
rı, bilgisayar, otomotiv, ilaç 
konularında sanayileşme ve 
çiçekçiliğin gelişmesi hava 
kargo taşımacılığı ihtiyacının 
ve kullanımını arttırdı.

Türkiye hava kargo sektö-
rü son yıllarda hızla büyür-
ken, 3’üncü havalimanının 
tamamlanması ile İstanbul 
daha da önemli hale geliyor. 
Sektör yetkilileri ve uzmanlar 
İstanbul’un hava kargo taşı-
macılığında Asya ile Avrupa 
arasındaki aktarma merkezi 
olduğuna dikkati çekiyor.

Havalimanları yük (kargo, 
posta ve bagaj) trafiği; Nisan 
ayı itibarıyla iç hatlarda yüz-
de 9,9 artışla 72 bin 760 ton, 
dış hatlarda yüzde 11,9 artışla 
229 bin 572 ton, toplamda 

ise yüzde 11,4 artışla 302 bin 
332 tona ulaştı. 2018 yılı Ni-
san sonu gerçekleşmelerine 
göre ise havalimanlarına iniş-
kalkış yapan uçak trafiği, ge-
çen yılın aynı dönemine göre, 
iç hatlarda yüzde 7,5 artışla 
289 bin 44, dış hatlarda ise 
yüzde 8,9 artışla 161 bin 802 
oldu. Aynı dönemde üst geçiş 
(overflight) trafiği yüzde 15,3 
artışla 137 bin 680 olarak ger-
çekleşti. Böylece havayolunda 

da ise bu rakam, kargo uçak 
park pozisyonları ile tüm 
kargo şehrinin toplamı, 1,4 
milyon metrekare olacak. 
Kargo Şehri, 35 adet geniş 
gövdeli kargo uçağının aynı 
anda operasyon yapabileceği 
şekilde inşa edilecek.

Oluşturulacak istihdam ve 
farklı iş kollarında pazarların 
büyümesine katkı sağlayacak 
olan İstanbul Yeni Havali-
manı, proje alanı içerisinde 
yer alacak Kargo Şehri ile 
İstanbul’u uluslararası taşı-
macılığın yeni merkezi hali-
ne getirecek. 

İmzalanan 25 yıllık anlaş-
malar ile MNG, PTT, Çe-
lebi Hava Servisi, HAVAŞ, 
Sistem Lojistik ve Bilin Lo-
jistik “Kargo Şehri ve Yer 
Hizmetleri Kampüsü”ndeki 
binalarını yaparak, İstanbul 
Yeni Havalimanı içinde hiz-
met vermek için yerlerini 
alacaklar. 

Yaş meyve ve sebzede hava 
kargo hedefi büyüdü

Türk yaş meyve sebze sek-
törü, 2016 yılı sonunda gün-
demine aldığı, 2017 yılında 
yoğun olarak kullanmaya 
başladığı hava kargoda hedef 

büyüttü. Yaş meyve sebze sek-
törü, orta vadede ihracatının 
yüzde 10’unu hava kargo ile 
gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Yaş meyve sebze ve meyve 
sebze mamulleri sektörleri-
nin toplam ihracatı ise; mik-
tar olarak 5 milyar 569 mil-
yon kg. olurken, Türkiye’ye 
kazandırdıkları döviz 3 mil-
yar 647 milyon dolara ulaştı. 
Yaş meyve sebze sektörünün 
ihracatında hava kargonun 
payı 121 milyon 811 bin do-
lar oldu.

Hava kargo e-ticaret ile 
büyüyecek

e-ticaretin gelişmesi, hava 
kargo taşımacılığıyla yapı-
lacak teslimatlarda önemli 
bir avantaj sağladı. Özellikle 
uzak mesafeli teslimatlar-
da hava kargo hız ve konfor 

avantajıyla tercih edilmeye 
devam edecek. Küresel e-
ticaret yaklaşımları ve bilgi 
teknolojilerinin kullanılması 
hava kargo taşıyıcılarına yeni 
fırsatlar oluşturdu, aynı za-
manda tedarik zinciri yöne-
tim konseptleri ve çok uluslu 
işletmelerin faaliyetleri bilgi 
teknolojileri kullanımını zo-
runlu hale getirdi.

Güçlenen ekonomiler, e-
ticaret ve stoklama dolayısıy-
la hava kargo taşımacılığına 
olan talebin 2017 yılında 
yüzde 6’dan fazla artış göster-
di. Hava kargo operatörleri, 
özellikle e-ticaretin büyümeyi 
yönlendirdiği 2017 yılının ar-
dından 2018’de de hava kargo 
taşımacılığı için daha fazla 
büyüme öngörmekte.

IATA hava kargo hacim-
lerinin 2018’de büyümeye 
devam etmesini beklemekte. 
Beklenmedik biçimde güçlü 
talebi karşılamak için yeni-
den stoklamak zorunda kalan 
şirketler yüzde 9.3’lük bir bü-
yümeye neden oldu.

 Son birkaç yıl içinde hava 
kargo kapasitesinde kade-
meli bir düşüşün bir sonucu 
olarak, birim fiyatlarında 

(yield)  artarak devam etme-
si bekleniyor.

Yüksek navlun oranları ve 
kargoların gecikmesine ne-
den olan havaalanlarındaki 
yoğunluğun, maliyetlerin 
artmasına neden olduğuna 
dikkat çekiliyor. İlerleyen 
dönemde, sınır ötesi e-
ticaretteki hızlı büyümenin 
B2C ve C2C işlemlerini 
arttıracağı ve bu nedenle ta-
şımacılık sektöründe zaman 
duyarlılığının e-ticaret sek-
töründeki tüm paydaşlar 
önemli bir konu olduğu 
belirtiliyor. Ayrıca, ticaretin 
kolaylaştırılması, güvenlik, 
güvenilirlik, toplumun ko-
runması, vergilerin doğru ve 
etkin toplanması gibi husus-
ların hem devletler hem de 
işletmeler için zorlayıcı ol-

karar verildi. Bu havalima-
nının kargo faaliyetlerini de 
gözeterek inşa edilmesi hava 
kargo taşımacılığı alt yapı ve 
tesisi yetersizliği hususundaki 
problemini çözecek.

Dünyanın buluşma nokta-
sı İstanbul Yeni Havalimanı 
29 Ekim 2018’de açılacak. İs-
tanbul Yeni Havalimanı’nda 
yer hizmetleri için toplam 
150 bin metrekarelik bir alan 
söz konusu olacak. Kargo-

Hava Kargo Taşımacılığına 
Talep Her Geçen Gün Artıyor

Ekonomik kalkınmanın önemli bileşenlerinden 
biri olan hava kargo taşımacılığı dünyada her 
geçen gün artan küreselleşme ile birlikte daha 
da önem kazanıyor. Zaman ve hız faktörünün 
daha da önem kazanmasıyla yüksek 
maliyetine rağmen hava kargo taşımacılığına 
olan talep artıyor.  

Global Lojistik Teknoloji Devi WiseTech
Global Türk Ulukom’u Devralıyor

Soldan sağa; Ulukom AR&GE Direktörü İlker Pakten ve
Ulukom Yöneticisi Direktörü Erkin Fındık.

ŞIRKET merkezi 
İstanbul’da bulunan Ulu-
kom, tek ve entegre bir plat-
form üzerinden finansal 
ve operasyonel işlemlerin 
yürütülmesi için tasarlan-
mış Lojistik Bilgi Yönetim 
Sistemi’ne dahil edilmiş çe-
şitli lojistik, gümrük, navlun 
sevkiyatı ve antrepo çözüm-
leri sunuyor. 

Ulukom’un müşterileri; 
MSC, Maersk, CMA-CGM, 
APL, Çelebi Yer Hizmetleri, 
Arkas Line, ONE, Panalpina 
ile CEVA Lojistik, ve diğer 
birçok lojistik sağlayıcılarını 
ve şirketlerini içermektedir. 
WiseTech Global Kurucusu 
ve CEO’su Richard White; 
“Avrupa, Orta Doğu ve Asya 
arasında bir köprü ve AB’nin 

en büyük ticari ortaklarından 
biri olarak, Türkiye, bölgede 
ve küresel anlamda uzun sü-
redir kilit bir pazar. Ulukom, 
WiseTech Global Grubu’na 
bu önemli Avrasya pazarına 
erişimimizi derinleştirecek 
kıymetli tecrübe, yönetim ve 
sektörel birikimini getirmek-
tedir. Ulukom’un Türk lojistik 
ve gümrük uzmanlığını, daha 
geniş çaplı küresel inovasyon 
becerilerimiz ile birleştirme-
miz, daha fazla lojistik hiz-
metleri sağlayıcısına daha iyi 
çözümler sunmamıza yardım-
cı olacaktır.” dedi. 

Türkiye’nin ilklerinde 
Ulukom imzası

1987’den beri Ulukom, 
ilk e-imza ve mobil tabanlı 
yük manifestosu ve detaylı 

gümrük beyannamesi; liman 
ve transit gemi acentaları 
için Türkiye’nin ilk ERP’si ve 
Türkiye’nin taşıt yükü ve ro-
ta optimizasyonlu ilk ERP’si 
dahil olmak üzere Türk paza-
rına farklı sektörel yenilikler 
sunmuştur. Ulukom’un Yöne-
tici Direktörü Erkin Fındık; 
“Tedarik zincirini iyileştirecek 
ve ticareti geliştirecek lojistik 
ve gümrük çözümleri yarat-
mak için WiseTech ile ortak 
bir vizyona sahibiz. WiseTech 
Global Grubu’nun bir parçası 
olarak, gelişimimizi arttırabi-
lecek ve müşterilerimize daha 
da verimli, entegre ve otoma-
tikleşmiş çözümler sunabile-
ceğiz; böylelikle Türk pazarı 
da daha kapsamlı olarak yarar 
sağlayacak.” şeklinde konuştu. 

Ulukom operasyonları 
WiseTech’e entegre olacak 

Ulukom’un AR&GE 
Direktörü İlker Pakten ise 
“Ulukom’un WiseTech Glo-
bal Grubu ile birleşen otuz 
yılı aşkın lojistik ve gümrük 
yönetim tecrübesi, Türkiye’de 
ve bu bölgedeki çevre pazar-
lardaki bütün ölçeklerdeki 
lojistik hizmetleri müşteri-
lerine yarar sağlayacaktır” 
dedi. İlker Pakten ve Erkin 
Fındık’ın liderliğinde kala-

cak Ulukom’un operasyon-
ları WiseTech Global Grubu 
içerisinde entegre olacak ve 
Ulukom, WiseTech’in enteg-
re global lojistik platformu 
CargoWise One ile birlikte, 
kendi müşterilerine yazılım 
çözümlerini sunmaya doğru-
dan devam edecektir. Cargo-
Wise One, lojistik hizmetleri 
sağlayıcılarına navlun sevki-
yatı, gümrükleme, ardiyecilik, 
deniz taşımacılığı, takip, kara 
ulaşımı, e-ticaret ve ulusla-
rarası uyum gibi alanlarda-
ki hayli karmaşık işlemlerin 
gerçekleştirilmesi ve operas-
yonlarını tek bir veritabanı 
üzerinden çoklu kullanıcılar, 
fonksiyonlar, ülkeler, diller 
ve para birimleri ile yönetme 
imkanı vermektedir. 

Söz konusu işlemin, 
WiseTech’in Fransa, Belçi-
ka, İrlanda, Kuzey Amerika, 
Avustralya, İtalya, Almanya, 
Hollanda, Arjantin, Brezilya, 
Uruguay ve Tayvan’daki diğer 
gümrük ve lojistik çözümleri 
devralmalarını takip etmekte 
olup WiseTech Global’in açık-
ça belirtilmiş, değerli devral-
malar aracılığıyla uzun dönem 
organik büyümenin hızlandı-
rılması stratejisi ile bağdaştığı 
ifade ediliyor.  

Birinci sayfadaki haberin devamı
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duğu ifade ediliyor. Bu kapsamda, 
Dünya Gümrük Örgütü (WCO) 
tarafından Luxor Kararının (Lu-
xor Resolution) 2017 yılı Aralık 
ayında kabul edildiği ve söz ko-
nusu karar ile birlikte sınır-ötesi 
e-ticaret için yol gösterici ilkeler 
belirlendiği belirtiliyor.

Turkish Cargo 
ilaç lojistiğindeki 

etkinliğini arttırıyor
Günümüzde birçok faktör hava 

kargo endüstrisinin gelişmesine ne-
den oldu. Öncelikle değerli ama ha-
fif ürünlerin (mikro elektronikler 
ve ilaçlar… vb) yüzde 80-90 ‘ının ta-
şınmasında hava kargo kullanılıyor.

İlaç koruyucu teknolojik çö-

zümler üreten Envirotainer firma-
sından, Basel, Paris, Londra, Mi-
lan, Berlin, Zürih, Dubai, Hong 
Kong, Şangay, Singapur, New 
York, Miami, Toronto ve Johan-
nesburg dâhil olmak üzere 14 yeni 
istasyon için QEP akreditasyonu 
alan Turkish Cargo, onaylı istas-
yon sayısını 22’ye çıkardı. Bayrak 
taşıyıcı hava kargo şirketi, Envi-
rotainer konteynerlerini ve soğuk 
zincir sevkiyatlarını idare etme ko-
nusundaki güvenilirliğini bir kez 
daha ortaya koydu.

Aktif ısı kontrollü konteyner 

tedarikçisi olan Envirotainer kon-
teynerleri, Turkish Cargo’nun so-
ğuk zincir sevkiyatlarındaki başa-
rısını ve güvenilirliğini gösteriyor. 
2016’da İstanbul Hub’da, IATA 
(CEIV) Center of Excellence for 
Independant Validators(Hava 
kargo ilaç taşımacılığı soğuk zinci-
rinde mükemmelliği yakalama) ö-
dülüne layık görülen başarılı hava 
kargo markası daha önce; Frank-
furt, Mumbai, İstanbul, Brüksel 
ve Atlanta gibi havacılık pazarının 
en önemli istasyonları için QEP 
akreditasyon onayı almıştı.

HAVA kargo alanında çalışan 
uzmanlara göre hava kargo 
pazarının geleceği teknolo-
jinin gelişimi, devletlerin bu 
alandaki rolleri ve pazarda 
kullanılan hizmetlerin artışına 
bağlı. 2013 yılına kadar büyük 
bir hızla büyüyecek olan pa-
zarın, bu tarihten sonra do-
yum noktasına ulaşacağı ve 
pazarın daralabileceği tah-
min ediliyor. Havayolu işlet-
meleri kargoya her geçen gün 
daha fazla yatırım yapıyor, fi-
lolar büyüyor ve yeni işletme-
ler pazara giriyor.

Hava kargo trafiğindeki bü-
yüme tahminleri, bölgesel e-
konomilerdeki gelişme ve kü-
resel ticaret akışından önemli 
ölçüde etkileniyor. Özellikle 
Asya Pasifik, Çin ve Hindistan 
ile kısmen de olsa Ortadoğu 
bağlantılı pazarların güçlü bir 
büyüme eğilimi göstereceği 
düşünülüyor. Küresel ekono-
minin itici güçleri olarak Çin 
ve Hindistan’ın ortaya çıkma-
sı sonucunda, 2050’ye kadar 
dünya GSYİH’sinin yüzde 40 
oranındaki bölümünün bu ül-
kelere ait olacağı bekleniyor.

Boeing firmasının tah-
minlerine göre, önümüzdeki 
20 yıl içerisinde dünya hava 
kargo trafiği yılda yüzde 5,9 
gelişme gösterek. Hava yükü 
ekspres taşımacılığı da içine 
alarak, yılda ortalama yüzde 
6 büyüme gösterecek. Bunun 
yanında hava posta taşıma-
cılığı 2029 yılına kadar yılda 
ortalama yüzde 1,4 lük bir 
büyüme gösterecek.

Gelecekte Hava Kargo 
Taşımacılığı 
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Demiryollarına yapılan 
yatırımlar hakkında bilgi ve-
ren Arslan, Türkiye’de bugü-
ne kadar 40 milyon kişinin 
yüksek hızlı trenlerle taşındı-
ğı söyledi.

Ankara-Sivas yüksek hız-
lı tren hattının gelecek yıl, 
Ankara-İzmir yüksek hızlı 
demiryolu hattının da iki 
yıl içinde tamamlanmasının 
planlandığını anımsatan 
Arslan, “Böylece küçük Asya 
ile İpek Yolu güzergahında-
ki Asya ülkelerini birleştiren 
demiryolu koridorunun en 
önemli akslarından birini ta-
mamlamayı hedefliyoruz” di-
ye konuştu.

“11 bin 582 kilometrelik 
demiryolu hattında 
çalışmalar sürüyor”

Halkalı’dan Kapıkule’ye 

ULAŞTIRMA, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan,  Congresi-
um Ankara’da düzenlenen 
10’uncu  Dünya Yüksek Hız-
lı Demiryolu Kongresi ve 
Fuarı’nın açılışında yaptığı 
konuşmada, Türkiye’nin ko-
numu itibarıyla Asya, Avru-
pa, Akdeniz ve Karadeniz 
havzasının bulunduğu böl-
genin kesişme noktası oldu-
ğunu, bu coğrafyanın sosyal, 
kültürel ve ekonomik doku-
sunun Türkiye’yi, Avrupa ve 
Asya’nın doğal merkezi ola-
rak tanımladığını söyledi.

Tarihi İpek Yolu’nun da kal-
bi konumundaki Türkiye’nin, 
3-3,5 saatlik uçuşla yaklaşık 
60 ülkeye havadan ulaşabile-
cek coğrafyada bulunduğuna 
işaret eden Arslan, ülkenin, 
doğu-batı ve kuzey-güney 
akslarının en önemli santral 
ülkesi durumunda olduğunu 
dile getirdi.

Arslan, kara ve demir-
yolu koridorlarının, Asya-
Avrupa bağlantısının en 
önemli ulaşım seçenekle-
rini oluşturduğuna dikka-
ti çekerek, Türkiye’nin de 
yüksek hızlı demiryolları 

DÜNYA çapındaki en önemli 
yüksek hızlı demiryolu etkin-
liği olan ve Türkiye’de ilk kez 
düzenlenen 10. UIC (Ulus-
lararası Demiryolları Birliği) 
Dünya Yüksek Hızlı Demir-
yolu Kongresi ve Yüksek Hızlı 

Demiryolu Fuarı kapsamında 
TCDD Genel Müdürü İsa 
Apaydın ile İtalyan Demiryol-
ları (FS) CEO’su Renato Maz-
zoncini arasında ikili toplantı 
gerçekleştirildi.

TCDD ve FS arasında de-

miryolu alanındaki işbirliğinin 
geliştirilmesine yönelik imza-
lanan Mutabakat Zaptına isti-
naden Genel Müdür Apaydın, 
“demiryolu bakımı” ile “teleko-
münikasyon ve sinyalizasyon” 
konularında FS tarafından 

personelimize verilen eğitimle-
rin verimli geçtiğini belirterek 
bundan sonraki süreçte hem 
tecrübelerin paylaşılması hem 
de işbirliğinin daha da gelişti-
rilmesi için dostane ilişkilerin 
sürdürülmesinin önemli oldu-
ğunu ifade etti.

Türkiye-Yunanistan arasın-
daki demiryolu bağlantısının 
sağlanması konusuna öncelik 

verdiklerine işaret eden Maz-
zoncini Yunanistan Demir-
yolları (OSE) ile çalışmala-
rının devam ettiğini ve Eylül 
ayında Selanik-Atina bağlan-
tısının açılacağını ve ordaki 
demiryolu sistemini yeniden 
harekete geçirerek Türkiye 
üzerinden yapılacak Selanik-
Bulgaristan-Makedonya bağ-
lantısının Balkan bölgesine 

fayda sağlayacağını vurguladı.
TCDD Genel Müdürü İsa 

Apaydın ise Balkan bölgesinde-
ki demiryolu bağlantısı ile ilgili 
olarak Bulgaristan ve Yunanis-
tan Demiryolları ile yapmış ol-
duğu görüşmelerden yola çıka-
rak her iki kuruluşun da üç ülke 
arasında bir demiryolu bağlan-
tısının kurulması konusunda 
istekli olduklarını belirtti.

ve demiryolları endüstrisi 
gereği küresel karakter arz 
ettiğini vurguladı.

Kongreyi, bu coğrafya-
nın ihtiyaçlarının tespitinde, 
yüksek hızlı demiryolu tek-
nolojilerinin teknik ve uy-
gulamalarının sürdürülebilir 
paylaşımında bir platform 
olarak gördüğünün altını çi-
zen Arslan, sürdürülebilir ve 
rekabetçi işletimlere yönelik 
bilgilerin paylaşılmasında 
kongreden önemli çıktıların 
alınacağını anlattı.

Arslan, Türkiye için vaz-
geçilmez derecede önemli 
olan demiryollarının 50 yıl 
boyunca ihmal edildiğini 
anımsatarak, 2003’ten sonra 
bu konunun Türkiye’de dev-
let politikası haline geldiğini 
ve yatırım yapıldığını söyledi. 

relik demiryolu hattında da 
yapım, ihale ve proje hazırla-
ma çalışmalarının sürdüğünü 
dile getirdi.

Arslan, ülkenin dört bir 
yanını hızlı tren ağlarıyla 
ördüklerini ve ülkenin iki 
yakasını demiryolu ağlarıyla 
bağladıklarını vurgulayarak, 
Türkiye’nin Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu Hattı ve hızlı 
tren hatlarıyla kıtalararası 
köprü konumunu pekiştire-
ceğini söyledi.

Lojistik sektörünün ih-
tiyaç duyduğu bütün hiz-
metleri verebilecek lojistik 
köyleri de hayata geçirdik-
lerini anlatan Ahmet Ars-
lan, planlanan 21 lojistik 
merkezden 8’inin işletmeye 
açıldığını, 5’inde inşaat ça-
lışmasının devam ettiğini, 
diğerlerinin de proje aşama-
sında olduğunu kaydetti.

 Arslan, son 15 yılda de-

miryolu sektörüne yapılan 
toplam yatırımın 18,5 mil-
yar Avro olduğuna dikkati 
çekerek, bunun 4,7 milyar 
avrosunu yüksek hızlı demir-
yolu projeleri, 715 milyon 
avrosunu ise hızlı demiryolu 
projeleri için harcadıklarının 
altını çizdi.

Yüksek hızlı trenlerin seya-
hat süresi, hız ve konfor nede-
niyle tercih edilme oranının 
yüzde 73’ü bulduğuna işaret 
eden Arslan, memnuniyet o-
ranının yüzde 99’un üzerinde 
olduğunu söyledi. 

Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Arslan, 
Ankara-Eskişehir hattında 
demiryoluyla taşınan yolcu 
sayısının YHT ile yüzde 8’den 
yüzde 72’ye çıktığına dikkati 
çekerek, Ankara-Konya arasın-
da ise toplam yolcunun yüzde 
66’sının YHT ile seyahat eder 
hale geldiğini vurguladı.

kadar yaklaşık 230 kilomet-
relik hızlı tren hattında ihale 
süreçlerinin devam ettiğini 
aktaran Arslan, İstanbul’da-
ki banliyö hatlarının metro 
standartlarına getirilmesi ve 
yüksek hızlı trenler için bir 
hat daha yapılması çalışma-
larını yıl sonunda bitirecek-
lerini bildirdi. Arslan, Asya 
ile Avrupa arasında artacak 
yük hareketine hizmet ede-
cek İstanbul’daki ikinci ko-
ridor olan Gebze-Sabiha 
Gökçen Havalimanı-Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü- 3. 
Havalimanı-Halkalı demir-
yolu yapımı proje hazırlama 
çalışmalarında son aşamaya 
gelindiğini belirtti.

Türkiye’de işletmede olan 
yüksek hızlı tren hattının 
bin 213 kilometreye ulaştı-
ğını ifade eden Arslan, 3 bin 
798 kilometre demiryolunda 
inşanın, 11 bin 582 kilomet-

Türkiye’deki
Demiryolu Ağının
Yüzde 90’ı Yenilendi

Halkalı-Gebze Banliyö Hattında Testler Başladı

TCDD İle FS Arasında
Ortak Deklarasyon İmzalandı

HALKALI-GEBZE arasın-
da bulunan eski banliyö hat-
larını yenileme çalışmaların-
da yaklaşık 77 kilometrelik 
hattın yapım çalışmalarının 
yüzde 80’i tamamlandı.

Haydarpaşa-Gebze arasın-
da bulunan, 29 Mayıs 1969 

yılından bu yana hizmet 
veren banliyö tren hattı 19 
Haziran 2013’te yapılan son 
seferin ardından kapatılmıştı.

Eş zamanlı olarak Zeytin-
burnu-Halkalı arasında da 
çalışmalar için start verilmiş-
ti. İstanbul’daki banliyö hat-

larının metro standartlarına 
getirilmesi ve yüksek hızlı 
trenler için bir hat daha ya-
pılması çalışmaları yıl sonun-
da bitirilecek.

Hattaki yeni istasyon ve 
eski istasyonların restorasyon 
çalışmaları da tüm hızıyla 
sürüyor. Haydarpaşa-Gebze 
banliyö hattının yeniden hiz-
mete girmesi için sürdürülen 
çalışmalarda rayların döşen-
mesinde Kadıköy Kızıltop-
rak İstasyonu’na kadar gelin-
di. Haydarpaşa’ya sadece 2 
istasyon kaldı.

3 vagon raya indi
İstanbul toplu ulaşımında 

önemli bir yere sahip Hal-
kalı-Gebze banliyö hattın-

da trenlerinin kullanacağı 
2 hattın yanı sıra hatta hızlı 
trenlerin de kullanacağı 1 hat 
daha eklendi. Hattın Avrupa 
yakasındaki Halkalı-Kazlı-
çeşme arasında 3 vagondan 
oluşan test treni de raylara 
indirildi. Tren Halkalı-Zey-
tinburnu arasında deneme 
seferlerine başladı. Halkalı-
Zeytinburnu arasındaki tüm 
raylar serildi. Zeytinburnu-
Halkalı arasında ise sadece 
Kanarya İstasyonu’nun ray-
larının serilme işlemi devam 
ediyor. Halkalı-Zeytinburnu 
arasında ilk deneme seferinin 
önümüzdeki hafta Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan’ın 

da katılımıyla bu hafta yapıl-
ması planlanıyor.

Gebze-Haydarpaşa ara-
sındaki Ankara-İstanbul 
Yüksek Hızlı Tren projesi 
ve Marmaray’la entegre olan 
banliyö hattında rayların 
döşenmesi sürüyor. Hattın 
tamamında ağustos ayı için-
de inşaatının bitirilip 1.5-2 
aylık periyotta da sinyal sis-
temlerinin tamamlanması 
hedefleniyor. Test işlemleri 
sonrasında da hat hizmete 
açılacak. 45 kilometrelik 
banliyö ve tren hatları ta-
mamlandığında ve Marma-
ray projesi ile entegrasyonu 
sağlandığında Gebze’den 
Halkalı’ya 105 dakikada, 

Bakırköy’den Bostancı’ya 37 
dakikada, Söğütlüçeşme’den 
Yenikapı’ya da 12 dakikada 
gidilecek. Hatta günde 1 
milyon yolcunun taşınması 
planlanıyor.

Halkalı-Gebze arasında 
bulunan banliyö 
hatlarını yenileme 
çalışmalarının yüzde 
80’i tamamlandı. 
Halkalı-Zeytinburnu 
arasındaki hatta 3 
vagondan oluşan 
test treni de raylara 
indirildi. Tren dün 
itibarıyla Halkalı-
Zeytinburnu arasında 
testlere başladı.  
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Ege’de Demiryolu Taşımacılığı 
Sanayiciden Destek Görüyor
MANISA Organize Sanayi 
Bölgesi’nin (MOSB) lojistik merkezi 
sayesinde, sanayicinin malları daha 
düşük maliyetle demiryoluyla Aliağa 
ve İzmir Limanı’na taşınıyor. Demir-
yolu taşımacılığı sayesinde karbon sa-
lınımında da yüzde 75’lik bir azalma 
sağlanarak çevre kirliliğinin önüne 
geçildiği belirtildi. MOSB’de faali-
yet gösteren firmaların maliyetlerini 
azaltmak ve işlerini kolaylaştırmak 
için hayata geçirilen lojistik merkez, 
sanayicinin yükünü dünyaya taşıyor. 
2010 yılının başında faaliyete ge-
çen lojistik merkezin müdürü Arda 
Erman, çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. 306 bin metrekarelik alan 
üzerinde lojistik sektöründe demir-
yolu taşımacılığı ve depolama hiz-
meti verdiklerini dile getiren Erman, 
“Yaptığımız iş ve verdiğimiz hizmet 
anlamında OSB’ler arasında tekiz. 
Benzer yapılanmalar var, ama özel 
sektör aracılığıyla yapıyor. OSB’lerin 
arasında başka yok. Günde ortala-
ma yaklaşık 300 konteyner taşıyo-
ruz. İzmir Alsancak Limanı, Aliağa 
Limanı’na sevkiyatlarımız sürüyor. 
Bizim verdiğimiz verimli hizmetle 
hiçbir boş vagon gitmiyor. Yüzde 
100 oranında bir verimlilikle çalışı-
yoruz. Kapasite kullanımını artıraca-
ğız. Aliağa Limanı’na bir demiryolu 
bağlantısı geliyor. TCDD tarafından 
yıl içinde demiryolu bağlantısının 
tamamlanacağı bize iletildi. Biz de 
kapasitemizi yüzde 50 oranında ar-
tıracağız. Doğrudan demiryolu bağ-
lantısı olmasından dolayı en verimli 
taşımayı İzmir Limanı’na yapıyoruz. 
2017 yılını yaklaşık 70 bin konteyner 
taşımasıyla tamamladık. 2018’in ilk 
5 ayında yüzde 40 büyüme gerçek-
leştirdik. 2018’de 85 bin konteyner 
taşıma hedefimiz var. Buradan Türki 
Cumhuriyetlerine kapalı vagonlar-
la elektronik ve beyaz eşya ağırlıklı 
ihracatlar yapılıyor. Türkmenistan, 
Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelere 
direk olarak ihracatlar demiryolu ile 
yapılabiliyor” dedi.

“Bütün yük trafiğimizi
demiryoluyla taşımak istiyoruz”

Lojistik merkezin bir sosyal so-
rumluluk projesi olduğunu ve çevre-
ci korumayı amaçladıklarını kayde-
den Erman, “Biz karbon ayak izimizi 
ölçüyoruz. Bir TIR’ın, bir kamyonun 
yükü 1 kilometrede taşıdığı zaman 
gerçekleştirdiği karbon emisyonu ile 
bir dizel lokomotifin bir tonluk bir 
malı bir kilometrede taşırken yap-
tığı karbon salınımında demiryolu 
lehine yüzde 75’lik bir fark var. Bu 
çevreci bir taşımadır. TCDD, Ma-
nisa, İzmir, Soma ve Aliağa’ya kadar 
olan bu hinderlandda yatırımlarını 
tamamladı. Biz yüzde 100 elektrikli 
çalışan lokomotiflerle karbon ayak 
izimizi sıfırlayıp, yüzde 100 çevre-
ci bir taşımaya geçeceğiz. Ayrıca bu 
bölgede çok ciddi bir TIR trafiği var. 
Yeni tesislerde yük artıyor. Biz günde 

300 konteynerı karayolundan demir-
yoluna çekerek karbon emisyonunu 
düşürüyoruz. Çevreci bir taşıma mo-
deli yapıyoruz ve ölümlü kazaların 
bir şekilde önüne geçmiş oluyoruz. 
Bütün yük trafiğimizi demiryoluyla 
taşımak istiyoruz” diye konuştu.

Demiryolu taşımacılığıyla ilgili 
sanayicide farkındalık oluştuğunu 
ifade eden Erman, demiryolu taşı-

macılığı sanayiciye maliyet avantajı 
sağlıyor. Fabrikaların içindeki depo-
larda ciddi bir verimlilik sağlıyoruz. 
Depolarımız sayesinde istedikleri 
zaman fabrikalara gönderebiliyoruz. 
Fabrikaların mamul depolarındaki 
gereksiz sıkışıklarına da çözüm orta-
ğı oluyoruz. Biz, fabrika alanlarında-
ki yerleri boşaltarak üretim alanlarını 
da genişletmelerini sağlıyoruz” dedi. 
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araya gelerek geliştiriyoruz. 
Sonunda araçlarımıza gös-
terdikleri ilgi, başarımızın bir 
göstergesi” şeklinde açıkladı. 
T serisi uzun yol çekicileri,

İstanbul Formula 1
pistinde 

Yakıt tasarrufu ile yolda-
ki konforlu yaşam arasında 
mükemmel bir denge sunan 
Renault Trucks T serisi, sü-

rücülerin ve taşımacılık fir-
malarının işlerini en verimli 
şekilde gerçekleştirmelerini 
sağlıyor. T çekiciler, uzun yol 
segmentinde yakıt tasarrufla-
rı ile ön plana çıkıyor. Farklı 
uluslararası müşterilerle ya-
kın işbirliği içerisinde tasar-
lanan ve geliştirilen bu araç, 
geniş ve aerodinamik bir ka-
bine sahip.

Renault Trucks, tasarım 
aşamasından itibaren “T” 
çekicinin yakıt tasarrufuna 
odaklandı. Kabin ve yürü-
yen aksamın her bir parçası, 
yakıt tüketimini azaltma he-
defiyle tasarlandı.

T serisindeki tüm araçlar, 
ticari hızı optimize etmek ve 
yakıt tüketimini azaltmak 
için EcoCruise Control (E-
konomik hız sabitleyici) ile 
birlikte standart olarak Op-
tidriver otomatik şanzıman 
donanımına sahip bulunu-
yor. Optidriver, koşullar izin 
verdiğinde kontrollü serbest 
sürüş modunu tetikleyen Op-
tiroll ile kombine edildi. Ay-
rıca, “yeşil bölgeler” dışında 
sürüş süresini sınırlamak için 
güç modu devre dışı bırakıla-
biliyor ve motorun gereksiz 
yere çalışmasını engellemek 
için üç veya beş dakika bekle-
dikten sonra kapanan otoma-
tik motor durdurma sistemi 
de monte edilebiliyor.

RENAULT Trucks’ın Tür-
kiye’de 20’nci yıl kutlamaları 
çerçevesinde Renault Trucks 
Dünya Başkanı Bruno Blin, 
Kıdemli Başkan Yardımcısı 
Olivier De Sait Meleuc, Re-
nault Trucks Türkiye Başka-
nı Sebastien Delepine ve diğer 
ülke başkanlarının katıldığı 
Long Haul Days etkinliği, 
uzun yol segmentinde faaliyet 
gösteren farklı ülkelerden 500 
müşteriyi bir araya getirdi. 
Katılımcılar, etkinlik boyun-
ca çeşitli atölye çalışmaların-
da bulunarak İstanbul Park’ta 
Renault Trucks’ın T, D, C ve 
K serisi kamyon ve çekicileri-
ni test ettiler. 

KargoHaber dergisinin 
de yer aldığı organizasyonda 
Renault Trucks’ın T seri-
si çekicilerini İstanbul Park 
Formula 1 yarış pistinde test 
etme imkanı bulduk. Organi-
zasyona katılan Türk müşte-
riler yaptığımız görüşmelerde 
yapılan organizasyonun ülke 
tanıtımı için önemine işaret 
ederek markanın araçlarını bu 
özel alanda kullanmanın ayrı-
calık olduğunu ifade ettiler. 

Atölye çalışmalarında Re-
nault Trucks uzmanları, müş-
terilerin operasyon maliyetle-
rini azaltmalarına yardımcı 
olmak üzere geliştirilen taşı-
ma çözümlerini katılımcılar 
ile paylaştı. Farklı treyler mo-
delleriyle Kässbohrer, Miche-
lin ve Total markalarının da 
katkıda bulunduğu etkinlik-
te, araçlarda performans ve 

verimlilik odak noktası oldu.
Renault Trucks’ın D WIDE 

430, T460 ve T520 uzun yol 
çekicileri, İstanbul Park For-
mula 1 yarış pistinde test sü-
rüşlerini tamamladı. Aynı za-
manda çekici ve kamyonlar ile 
birlikte Renault Megane yarış 
aracı (160 bg) ve CaterhamSu-
persport (180 bg) spor otomo-
billerle sürüş deneyimi yaşandı. 

Markanın inşaat sektörüne 
özel C ve K serileri ise özel 
olarak hazırlanan off-road ala-
nında zorlu koşullarda test e-
dildi. Müşterilerden tam puan 
alan C ve K serisi kamyonlar, 
engebeli ve yüksek tepelerden 
oluşan zorlu off-road alanında 

çekiş güçlerini ve performans-
larını bir kez daha kanıtladı. 

Etkinlik sırasında açıkla-
malarda bulunan Renault 
Trucks Türkiye Başkanı 
Sebastien Delepine; “Rena-
ult Trucks Long Haul Days 
etkinliğine bu yıl Türkiye 
olarak ev sahipliği yaptığımız 
için  çok mutluyuz. Farklı ül-
kelerden 500 müşterimiz ile 
İstanbul Formula 1 pistinde 
çok verimli ve keyifli bir et-
kinlik gerçekleştirdik. Çekici 
ve kamyonlarımızı test eder-
ken teorik bilgiler ile filoların 
maliyetlerini düşürmeleri için 
gerekli bilgileri pekiştirdik. 
Renault Trucks olarak araç-
larımızı geliştirirken müşte-
rilerimiz ile ortak çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. Ürünleri-
mizi ve satış sonrası hizmetle-
rimizi, müşterilerimiz ile bir 

motorlar, denenmiş ve test 
edilmiş teknolojilere dayan-
dırıldı, şehir içi uygulamalara 
ve bölgesel/ulusal nakliye ko-
şullarına uyarlandı.

Renault Trucks araçlarda, 
yakıt tüketimini azaltan, ara-
cın mekanik parçalarını koru-
yan, bakım giderlerini sınırlı 
tutan ve sürücülerin tamamen 
sürüşe odaklanmalarını sağ-
layan otomatik şanzımanları 
standart olarak kullanıyor.

11 litrelik 380 veya 430 
BG motor seçenekleriyle Re-
nault Trucks D WIDE serisi, 
kullanıcılara global bir nakli-
ye çözümü sunuyor.

Renault Trucks C ve K
Dayanıklılık, çalışma kon-

foru, taşıma kapasitesi, çekiş 
gücü, düşük yakıt tüketim-
li motorlar, tüm uygulama 
alanları için kolay üstyapı 
montajı ve müşteriye özel sa-
tış sonrası hizmetler: Renault 
Trucks C ve K serisi araçlar, 
ister yolda, ister arazide olsun 
müşterinin gereksinimlerini 
en ideal şekilde karşılamak 
üzere geliştirildi.

Renault Trucks K serisi, 
Kamerun’da tomruk taşıma-
cılığından, Umman’da 120 
ton yük taşınmasına kadar 
zorlu koşullarda test edildi. 

Bu özel kamyonlar, şu ana ka-
dar uygulanan en sıkı ve titiz 
testlere tabi tutuldu.

Renault Trucks K serisi, 
sağlamlık anlamında yeni 
standartlar ortaya koyuyor. 
Tasarımı etkileyici, tamamı 
çelik bir tampona, mükem-
mel bir yerden yükseklik me-
safesine ve pazarda mevcut 
en iyi yaklaşma açısına sahip. 
Araç, zorlu koşullarda çalı-
şan taşımacılık firmalarının 
gereksinimlerine mükemmel 
bir çözüm niteliğinde.

Renault Trucks C serisi 
ise uzun mesafe uygulama-
larına mükemmel uyum sağ-
lıyor. Bir karayolu aracıyla 
aynı düzeyde yüksek taşıma 
kapasitesi, düşük yakıt tüke-
timi ve konfor sunuyor. Re-
nault Trucks C kamyonlar, 
ayrıca asfalt yollarda kulla-
nım için bir C ROAD versi-
yonuyla sunuluyor.

Renault Trucks “T”, uygu-
lanan en sıkı dayanıklılık ve 
güvenlik testlerinden geçiril-
di. Uzun yol gamından 300 
test aracı, 7 yılı aşkın bir süre 
boyunca, 5 milyon saat test 
pisti denemelerine tabi tutul-
du. Zorlu koşullarda 10 mil-
yon kilometre sürüş testinden 
geçirildi ve 50 uluslararası 
müşteri tarafından gerçek ça-

lışma koşullarında test edil-
di. Tüm bu testler, Renault 
Trucks T aracının dayanıklı-
lığını kanıtlanmış oldu. 

2,5 m. genişliğinde “Slee-
per” ile “High Sleeper” olarak 
iki farklı kabin iç yüksekliği 
ile pazara sunulan Renault 
Trucks T, uzun yol sürücüle-
ri için ideal çalışma ve dinlen-
me ortamı sağlıyor. Tam gü-
venlik için Renault Trucks T 
araçlarda, sürücünün kusurlu 
davranışını algıladıklarında a-
larm veren bir dizi destek me-
kanizması bulunuyor. Örne-
ğin, araç istemsiz bir şekilde  
şerit dışına çıktığında (Şerit 
değiştirme uyarı sistemi) veya 
önden çarpışma tehlikesinin 
yaklaştığı bir durumda (Ge-
lişmiş acil frenleme sistemi) 
alarm devreye giriyor. T serisi, 
çekici ile öndeki araç arasında 
her zaman güvenli bir mesafe 
bırakılmasını sağlayan Akıllı 
hız kontrol sistemine (ACC) 
de sahip. Ayrıca T araçlarda, 
sürücüler için azami güvenliği 
sağlamak için araç durduğun-
da otomatik olarak çalışan 
tam elektronik bir park freni 
(EPB) bulunuyor.

Renault Trucks D
Renault Trucks D gamı, 

taşımacılık şirketlerinin iş-
letme giderlerini azaltmala-
rına yardımcı olmak üzere 
tasarlandı. DTI 5 ve DTI 8 

Renault Trucks Farklı Ülkelerden
500 Taşımacıyı İstanbul’da Buluşturdu

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine
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Renault Trucks, uluslararası Long Haul Days 
organizasyonunu İstanbul’da düzenledi. 
Afrika, Orta Doğu, Cezayir, Şili ve Türkiye’den 
500 lojistik profesyonelinin katıldığı etkinlik, 
İstanbul Park Formula 1 pistinde gerçekleştirildi.    

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Hayatınızın her saniyesi 
bizim için değerli.

DAF Glokal Organizasyonu Yeni Bölgelerle Genişleyecek
DÜNYANIN önde gelen çekici 
ve kamyon üreticilerinden DAF’ın 
satış ve satış sonrası servis hizmet-
lerini İstanbul’da yer alan üç tesis 
ve iki adet servisiyle sürdüren Glo-
kal, büyük filo ve servis bakım yö-
neticileriyle buluştu. Gerçekleşen 
toplantıda DAF ürünlerinin kalite-
si, servis ve teknik hizmetler, satış 
sonrası yapılan hizmetler hakkında 
bilgi verilirken, katılımcılarla bera-
ber, İkitelli’de bulunan DAF Glokal 
Tesisi ziyaret edildi. 

DAF Türkiye Genel Müdürü 
Gregor Van Der Mark’ın da katıldı-
ğı toplantıda, satış sonrası hizmetler 
için hem yatırımlarla hem de gelişim 
programlarıyla filolara destek ver-
diklerini dile getiren DAF Glokal 
Genel Müdürü Ümit Karaarslan, 
“Organizasyonumuz her gün gelişi-
yor. Gerek satış, gerek satış sonrası 
departmanlarda eğitimli, tecrübeli 
ve vizyonumuza uygun bir yapılan-
dırma içerisindeyiz. Orhanlı’da tüm 
ekipman ve problem çözümlerine 

ilişkin teçhizatın yer aldığı yaklaşık 
3 bin metrekare civarında büyük öl-
çekli servisimiz var. Yaklaşık 2 bin 
metrekarelik İkitelli’deki tesisimiz-
de ise hem servis, hem teknik olarak 
bütün çözümleri müşterilerimize 
ulaştırabildiğimiz yapılanmamız 
mevcut” yorumunda bulundu. 
“Güney Bölgesinde ve Akdeniz’de 
bayii ağını genişletmek istiyoruz”

DAF Glokal Genel Müdürü Ümit 
Karaarslan, DAF’ın Türkiye’de ağır 
ticari araç sektöründeki büyük mar-
kalar arasında ilk 3 arasında yer aldı-
ğını vurgulayarak, “Geçtiğimiz yıl bir 
önceki yıla göre yüzde 100’ün üzerin-
de artan bir pazar payı vardı. Bu sene 
de paralel bir şekilde DAF markası-
nın Türkiye’deki satış adetleri adına 
yüzde yüzün üzerinde artan bir pazar 
payıyla binli adetlerin üzerine çık-
mak istiyoruz” dedi. Ayrıca özellikle 
Türkiye’nin güney bölgelerinde ve 
Akdeniz’de yeni yatırımlarla bayii ağı-
nı genişletmek istediklerini vurguladı. 

Karaarslan, “Çekici ve kamyonla-
rımız yüksek verimlilik seviyeleriyle 
işletmelerin yıllık karlılıklarını art-
tırıyor. Yüzde 7’ye varan yakıt eko-
nomisi yıllık bazda küçümsenme-
yecek kadar önemli bir değer. Yakıt 

ekonomisinin yanı sıra CF ve XF 
modellerimizin iç kabinde sunduğu 
konfor seviyesi de benzersiz. Yani 
hem işletmelerin hem de sürücüle-
rin yüzünü güldürüyoruz” ifadeleri-
ni kullandı.
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DAF Glokal Genel Müdürü
Ümit Karaarslan

DAF marka çekici ve kamyon modellerinin satış ve servis 
hizmetlerini İstanbul’da yer alan üç tesisinde sürdüren 
Glokal, büyük filo servis ve bakım yöneticileriyle 
düzenlemiş oldukları toplantıda buluştu.    
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IVECO Türkiye, yeni hafif 
inşaat kamyonu ailesi Stralis 
X-Way’i, sınıfında 8 ileri oto-
matik vitese sahip ilk sıkıştırıl-
mış doğal gazlı araç olan Daily 
Hi-Matic Natural Power’ı ve 
tamamen elektrikle çalışan 
Daily Electric‘i de içeren Da-
ily Blue Power serisinin 2020 
yılındaki yayım ölçütlerini 
şimdiden karşılayan dizel mo-
torlu Daily Euro 6 RDE 2020 
Ready modelini ve Ocak 2018 
itibariyle Türkiye’de de hafif 
ticari taşıtlar için yürürlüğe 
giren Euro 6 ölçütünü karşı-
layan 3.5 tonluk Daily Euro 6 
serisini tanıttı.

Toplantıya Iveco Araç Ge-
nel Müdürü Roberto Camat-
ta, Genel Müdür Yardımcısı 
Tansu Giz, Orta ve Ağır 
Araçlardan Sorumlu Müdür 
Tarkan Özyönüm ve Iveco 
Daily Ürün Müdürü Süha 
Yılmaz katıldı.

Toplantıda bir konuşma 
yapan Iveco Genel Müdü-
rü Roberto Camatta yaptığı 
konuşmada; “Bugün sizlere 
iki yeni aracımızı tanıtıyor 
olmaktan mutluluk duyu-

yorum. Stralis X-Way şehir 
içi ve bölgesel inşaat, hafriyat 
lojistiği için müşteri ihtiyaç-
larına göre tasarlanmış ve bu-
nu yaparken de ekonomiden 
ödün vermeden daha iyi bir 
TSO’ya (Toplam Sahip Ol-
ma Maliyeti) sahip olan bir 
ürün. Bugün aynı zamanda 
sizlere Daily Euro 6 ailesini 
de tanıtıyoruz. Bu ailenin en 
yeni üyesi üstün SCR tekno-
lojisi ile 2020 ötesinin emis-
yon normlarını şimdiden 
sağlayan Daily Blue Power. 
Daily Blue Power ailesi ulus-
lararası juri tarafından 2018 
yılının panel vanı seçildi. Bu 
da Iveco’nun yenilikçilik ve 
çevreci teknoloji anlamında 
geldiği noktayı gösteriyor ol-
ması açısından önemli” dedi. 

Yeni Stralis X-Way’in 8x4 
şasiye sahip SuperLoaderversi-
yonu özellikle beton mikserleri 
düşünülerek tasarlandı. 8 bin 
845 kilogram boş ağırlığı ile 

dikkat çeken Stralis X-Way’in 
Super Loader versiyonu ala-
nındaki en yüksek yükleme ka-
pasitesine sahip. Sunduğu yük-
sek verimlilik sayesinde inşaat 
ve kentsel hizmet sektöründe 
çıtayı yükselten yeni Stralis 
X-Way, kullanıcısına yeni iş 
fırsatları sunuyor. 

Yeni Stralis X-Way’in boş 
ağırlığı 8 bin 845 kilogram 

UTAC (United Test and 
Assembly Center) tarafından 
yapılan bağımsız testlerde 9 
litrelik, 400 beygir güce sahip 
motoru ve 8x4’lük şasisiyle 
yeni Stralis X-Way’in boş a-
ğırlığı 8 bin 845 kilogram ola-
rak ölçüldü. 8 bin 845 kilog-
ramlık boş ağırlığı ile özellikle 
beton mikseri gibi müşteri 
kârının yükleme kapasitesine 
bağlı olduğu alanlarda büyük 
avantaj sağlıyor. Iveco’nun en 
iyi yakıt verimliliği ve güven-
lik teknolojileriyle efsanevi 
off-road sağlamlığını bir ara-
ya getiren yeni Stralis X-Way, 
Toplam Sahip Olma Maliyeti 
(TSO) ile kullanıcısına yük-
sek verimlilik sunuyor. 

Hi-Tronix otomatik 
vitesi ve HI-MUX elektrik, 
elektronik düzeni ile yakıt 

tasarrufu sağlıyor
Stralis XP’de kullanılan 

ve yakıt tüketimini yüzde 
11.2 oranında azalttığı TÜV-
SÜD tarafından da onayla-
nan teknolojiler Yeni Stralis 
X-Way’de de bulunuyor. 
Sınıfının en iyisi Hi-Tronix 
otomatik vitesi ve HI-MUX 
elektrik, elektronik düzeni 
ile yakıt tasarrufu sağlıyor. 
Ayrıca teknoloji harikası HI-
Cruise sistemi eco-roll, öngö-
rücü vites değişimi ve öngörü-
cü seyir kontrolü gibi sürüşe 
yardımcı özellikler araçta yer 

Iveco Yeni Stralis X-Way 
ve Daily Blue Power’i Tanıttı

Iveco Genel Müdürü
Roberto Camatta
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alıyor. Öte yandan “Akıllı Yar-
dımcılar” da yakıt tüketimini 
her türlü koşulda minimize 
ediyor. Patentli Hi-SCR eg-
zoz işleme sistemi, nitro oksit 
oranlarında yüzde 97’lik azal-
ma ile sınıfının en iyisine sahip 
olan yeni Stralis X-Way, aktif 
rejenerasyona ihtiyaç duyma-
yarak bakım masraflarını dü-
şürürken aracın yolda olduğu 
süreyi artırıyor.

Her müşterinin ihtiyacına 
göre 3 farklı opsiyonu var
Yeni Stralis X-Way, mo-

düler yaklaşımı ekstreme 
taşıyarak hafif damperliden 
beton mikserine her göreve 
uygun eklentiler sunuyor. Her 
müşterinin ihtiyacına göre üç 
farklı opsiyonu bulunuyor: 
On road set up özellikleri 
Stralis’in tüm on-road karak-
teristiklerini barındırıyor. En 
iyi görüşü ve kabin erişilebilir-
liğini sağlıyor. Ek olarak çoklu 
aks versiyonları da mevcut. 
Offroad set up seçeneğinde 
yüksek hareket kabiliyeti off-
roadhomologasyonlarıyla tam 
uyumlu. On+’da ise en çekici 
off-road on-road özelliklerin 
birleşimi müşteriye sunuluyor.

Ödüllü Daily Blue Power
Yeni Daily Euro 6 ve Da-

ily Blue Power ile ilgili bilgi 

veren Iveco Hafif Araç Ürün 
Müdürü Süha Yılmaz, “Daily 
Euro 5 in geçtiğimiz yıllarda 
yapılan tanıtımından sonra 
Iveco Yeni Daily Euro 6 ile çı-
tayı daha da yükseltiyor. Yeni 
Daily Euro 6 bilinen güçlü şa-
sisi, dayanıklılık ve çok yönlü-
lük gibi özelliklerine ilaveten 
Toplam Sahip Olma Mali-
yetini azaltarak, performans, 
konfor ve infomatik anlamın-
da yeni özellikler ilave ediyor 
ve kullanıcı için mükemmel 
bir iş ortağı olduğunu kanıtlı-
yor” diye konuştu. 
Iveco Yeni Daily Euro 6 ile 
çıtayı daha da yükseltiyor
Daily Euro 5 in geçtiğimiz 

yıllarda yapılan tanıtımından 
sonra Iveco Yeni Daily Euro 
6 ile çıtayı daha da yükselti-
yor. Yeni Daily Euro 6 bilinen 
güçlü şasisi, dayanıklılık ve çok 
yönlülük gibi özelliklerine ila-
veten Toplam Sahip Olma Ma-
liyetini azaltarak, performans, 
konfor ve infomatik anlamında 
yeni özellikler ilave ediyor ve 
kullanıcı için mükemmel bir iş 
ortağı olduğunu kanıtlıyor.

Yeni Daily Euro 6 ürün ga-
mı 2.3 ve 3.0 litre olmak üze-
re iki farklı motora ve güçleri 
120 BG den 210 BG ye deği-
şen, torku 470 Nmye varan 

geniş bir motor gamına sahip.
Bu motorlar azami yüklü 

ağırlıkları 3,5 ton ile 7,2 ton 
arasında değişen versiyonlara 
en üst seviye performansı sağ-
lıyor. Daily’ler en verimli ateş-
lemeyi sağlayan MULTIJET 
II patentli motorlara sahip.  
Bu verimli motorlar Euro 5 
motorlara göre  yüzde8’ e va-
ran yakıt  ( NEDC çevrimi lle) 
tasarrufu sağlıyor. SCR tekno-
lojisi ile motor konusundaki 
liderliğini sürdürmeye devam 
eden Iveco,  mükemmele ulaş-
mak hedefi ile 2020 yılının 
ötesindeki emisyon yönetme-
liklerini şimdiden sağlıyor.

Iveco’nun SCR sistemine 
sahip F1C 3.0 litre motoru 
sabit olarak 20 bin saat ve 
yollarda 1,5 milyon kilometre 
test edildi. Yeni enjektörler 
ateşlemeyi optimize ederek 
partiküllerin daha da azalma-
sını sağlıyor.Böylece daha ağır 
görevler için, daha uzun süreli 
kullanım için uzun bakım ara-
lıkları ile ve daha düşük işlet-
me maliyetlerine ulaşıyor.

Motorun ağırlığı 
yüzde 6 azaltıldı

Yeni 2.3-litre Iveco F1A 
motoru ise sabit olarak 35 bin 
saat ve yol koşullarında 1,3 
milyon kilometre test edilerek 
yağ karterine kadar yenilen-
di. Daha güncel malzemeler 
kullanılarak motorun ağırlığı 
yüzde 6 azaltıldı. Motor için-
deki sürtünmeyi azaltarak, 
multijet II enjeksiyon sistemi-
ni ve soğutma sistemini iyileş-
tirerek, yeni bir yağ pompası 
ile yakıt tüketimi (NEDC 
çevrimi ile) yüzde 8 azaltıldı.

Misyonlara uygun olarak 
Daily Euro 6 da F1A motor-
lar istenirse SCR ile istenirse 
EGR teknlojisi ile müşteriye 
sunuluyor.

Daily Euro 6 daki tüm yeni 
özellikler  Toplam Sahip Ol-
ma Maliyetini düşürmeye kat-
kıda bulunmaktadır. Daily, 
mükemmel yakıt ekonomisi 
sağlayan 140 BG ve 180 BG 
arası motorlarda kullanılan 
Değişken Geometrili Tur-
bo dan kullanıcı müdahelesi 
gerekmeden torku azaltan 
EcoSwitch PRO gibi yakıtı 
tüketimini azaltan üstün özel-
liklere sahip.

Bu yenilikçi çözümler ve ve-
rimli motor ve aktarma organı 
teknolojileri ile Euro 5 model-
lere göre yüzde 8 e varan yakıt 
tüketimi avantajı sağlandı. 
Buna ilaveten Sürüş Değerlen-
dirme Sistemi (SDS) ile kulla-
nıcıya anlık tavsiyelerde bulu-
nulması ile yüzde 15’e varan 
bir yakıt tasarrufu mümkün.

Bakım aralıkları ise daha 
dayanıklı, uzun ömürlü kom-
ponentlerin kullanımı ile 20 
bin kilometreden 30 bin kilo-

metreye çıkarıldı ve böylece yıl 
içinde aracın serviste geçirdiği 
süre iyileştirildi. Yeni fren sis-
temi daha güçlü fren balataları 
ile daha dayanıklı. Bu tür iyi-
leştitmeler ile aracın yolda ge-
çirdiği süre artırılırken bakım-
da geçirdiği süre azaltılıyor.

Üst yapıcılar için daha da 
fazla fırsat sunan 7 tonluk 
modelle daha da genişledi

Daily, 3,5 tondan 7,2 tona 
varan azami yüklü ağırlık se-
çenekleri ve 10 metreküpten 
19,6 metreküpe varan yük ka-
pasitesiyle sınıfındaki en geniş 
ürün yelpazesine sahip, çok 
yönlülüğü yüksek bir araç. Sı-
ra dışı çok yönlülüğü ve geniş 
ürün yelpazesi -van, yarı cam-
lı van, şasi kabin, şasi cowl ve 
çift kabin gibi- birçok görev 
için zengin olanaklar sunu-
yor. Ek olarak “C” şeklinde-
ki kamyon şasi yapısı ve özel 
çelik çapraz elemanlar; kamp 
aracı, ambulans, çekici, çöp 
kamyonu gibi çok farklı gö-
revler için üst yapıcılara mü-
kemmel bir platform sunuyor. 
Bu sıra dışı çok yönlülük, yeni 
5,100 milimetrelik dingil me-
safesine sahip, şasi kabin versi-
yonlarda gövde uzunluğunun 
artmasına olanak sağladı ve 
üst yapıcılar için daha da fazla 
fırsat sunan 7 tonluk modelle 
daha da genişledi.

Iveco, aynı zamanda Yeni 
Daily Blue Power ailesini de 
tanıttı. Kent ve bölgesel gö-
revler için mükemmel olan 
araç; nakliye operatörlerinin 
çevresel düzenlemelerden et-
kilenmemesini sağlayan; tek-
noloji, düşük salınım, düşük 
çevresel etki ile yüksek perfor-
mans ve verimliliğim mükem-
mel birleşimi.
Yeni Daily Blue Power yüzde 

7 yakıt tasarrufu sağlıyor
Mavi panjuru, konsolu ve 

vites koluyla dikkatleri çeken 
Yeni Daily Blue Power, gele-
ceğe gönderme yaparken üç 
teknoloji arasında seçim im-
kanı sunuyor; en gelişmiş dizel 
çözümü, doğal gaz ve elektrik. 

Daily Euro 6 RDE Ready, 
pazardaki en gelişmiş dizel 
teknolojisini barındırıyor 
ve 2020’deki Gerçek Sürüş 
Emisyonu düzenlemeleri için 
hazır olan ilk hafif ticari araç. 
Aracın uygunluğu Hollanda 
Uygulamalı Bilimsel Araştır-
ma Organizasyonu (TNO) 
tarafından da doğrulandı. 
Son derece düşük yakıt tüke-
timi sunan araç, toplam sa-
hiplik maliyeti konusunda da 
müşterilere avantaj sağlıyor. 
Standart olan Start & Stop 
sistemi ve Michelin eko-las-
tiklerle kentsel görevlerde 
şu anki modele oranla yüzde 
7’ye varan yakıt tasarrufu el-
de edildi.

Iveco Türkiye,  yeni Stralis X-Way,  Daily Euro 6 ve “2018 Yılının Ticari 
Aracı” seçilen Daily Blue Power’ı tanıttı. Yeni nesil Daily Hi-Matic Euro 6 
ise 210 BG ve 470 Nm’ye varan çok geniş bir motor gamı ile ve yeni akılllı 
Eco Switch PRO sistemi ile daha düşük bir yakıt tüketimi sunuyor.   
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1986 yılından bu yana Türkiye’de 
250 binden fazla kamyon üreten 
ve 70’den fazla ülkeye 45 bini aş-
kın kamyon ihraç eden Mercedes-
Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda, 200 kişilik ek istih-
dam sağlanıyor. Son iki yıl içinde 
Aksaray Kamyon Fabrikası’na yap-
tığı 113 milyon Avro’luk yatırımı 
sayesinde üretim hacmini iki katına 
çıkarmayı ve Türkiye’nin mevcut 
ihracat gelirine ek olarak 1 milyar 
Avro’nun üzerinde katkı sağlamayı 
hedefleyen Mercedes-Benz Türk, 
yeni üretim, ihracat ve istihdam 
planı kapsamında 200 yeni personel 
alımı yapıyor. 

İstihdamda öncelik, Aksaray 
Kamyon Fabrikası bünyesinde bu-
lunan “Eğitim Merkezi”nden me-
zun olan gençlerin olacak. Genel 
ilan üzerinden gelen başvurular ile 
de kalan iş gücü ihtiyacının tamam-
lanması hedefleniyor.

Mercedes-Benz Türk, yarım as-
rı aşkın süredir üretimi, ihracatı, 
yatırımı ve istihdamı ile Türkiye 
ekonomisine desteğini sürdürüyor. 
30 yılı aşkın süredir, 470 milyon 
Avro’yu aşkın yatırımı ile Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda üretimini 
sürdüren şirket, Anadolu’nun bağ-
rında istihdam yaratmaya ve bölge 
ekonomisine katkı sağlamaya de-
vam ediyor.

Mercedes-Benz Türk, bin 800 
kişinin görev yaptığı Aksaray Kam-
yon Fabrikası’ndan yeni yatırım-
ların katkısı ve 200 yeni çalışanın 
gücüyle toplam ihracat gelirinin 
üzerine ilave olarak 1 milyar Avro 
değerinde kamyon ihracatı hedef-
liyor. Bugün Mercedes-Benz Türk 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ü-
retilen kamyonların yarıdan fazlası 
Almanya başta olmak üzere çeşitli 
ülkelere ihraç ediliyor. 

Türk gücü ile Alman disiplinini 
harmanlayan şirket, son 16 yıldır 
6 ton ve üzeri kamyon pazarında 
Türkiye’nin lideri konumunda. 
Bugün Türkiye’de üretilen her 3 
kamyondan 2’si Mercedes-Benz yıl-
dızı taşıyor. Liderlik bayrağını daha 
da ileriye taşımak adına üretim ka-
pasitesini arttıran ve Haziran ayı 
itibarıyla 200 yeni kişiye iş imkânı 
sağlayacak olan Mercedes-Benz 
Türk, Türkiye’deki yatırımlarına 
aralıksız devam ediyor. Mercedes-
Benz Türk, 2018 yılında kamyon 
üretim kapasitesini ve ihracatını 
daha da artırarak gücüne güç kat-
mayı hedefliyor.

Aksaray dünyanın sayılı Ar-Ge 
merkezlerinden biri olacak

Araştırma ve Geliştirme faali-
yetlerine kurulduğu günden beri 
önem veren Mercedes-Benz Türk, 
2009 yılında resmi olarak Ar-Ge 
Merkezi statüsü kazandı. Hoşdere 
Otobüs Fabrikası’nda hem otobüs 
hem kamyon Ar-Ge çalışmalarını 

sürdüren Mercedes-Benz Türk, Ar-
Ge konusunda Daimler global ağı 
içerisinde üstlendiği ilave sorumlu-
luklar sebebiyle 2017 yılında Aksa-
ray Fabrikası’nda ikinci bir Ar-Ge 
Merkezi kurma kararı aldı.

İç Anadolu’da kurulacak ve resmi 
açılışı Eylül ayında yapılacak olan 
yeni Ar-Ge Merkezi, Mercedes-
Benz Türk’ün ana şirketi Daimler 

AG’nin Almanya, ABD, Brezilya, 
Çin, Hindistan ve Japonya’da bu-
lunan Ar-Ge merkezleriyle birlikte 
küresel “Yetkinlik Merkezleri”nden 
biri olacak. 40 bin m2’yi aşkın alan 
üzerine kurulacak yeni Ar-Ge Mer-
kezi, tüm dünyaya Mercedes-Benz 
uzun yol kamyonlarının testi, onayı 
ve mühendislik hizmeti sunan “Tek 
Merkez” olacak.
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Mercedes’ten Aksaray’a 
200 Kişilik Ek İstihdam
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ile yükleme sırasında kapının 
güvenli şekilde açık tutulma-
sını sağlanıyor. Sürücü destek 
teknolojileri içinde standart 
olarak sunulan elektrikli kat-
lanır ayna ise şehir içinde dar 
sokaklarda sürücülerin ha-
reket kabiliyetini arttırıyor. 
En son teknolojilerle donat-
tığımız en yenilikçi araçları-
mızın her parçası ve bileşeni, 
sağlamlığı ve dayanıklılığı en 
üst düzeye çıkarıyor. Araçla-
rımız, geniş motor ailesinin 
sunduğu verimlilik ile ticaret 
hayatının gereklerini yerine 
getiriyor. Ford Otosan ola-
rak başta üretim, ihracat ve 
istihdamla Türkiye ekono-
misine katkı sağlarken aynı 
zamanda ürettiğimiz ticari 
araçlarla da ülkemizin tica-
ret hayatına dolaylı bir katkı 
sunmaktan gurur duyuyoruz. 
Ticari araçlarda yenilenen 
ürün portföyümüz ile yıllar-
dır süren haklı liderliğimizi 
devam ettirmeyi hedefliyor 
ve Türkiye ve Avrupa’da zir-
vedeki yerimizi sağlamlaştıra-
cağımıza inanıyorum.”

Ford’un hafif ticari araç-
ta Avrupa’da yüzde 14,1 ile 
Pazar lideri olduğunu yeni-
lenen modellerle bu artışın 
devam edeceğini kaydeden 
Yücetürk, 2018 yılında Tür-
kiye pazarında yaklaşık yüzde 
10’luk bir daralma yaşandı-
ğına ancak kendi konumla-
rının gücünü koruduğuna 
dikkat çekti. 

Ford ticari araç ailesinin 
iyi düşünülmüş tasarımları 
ve yüksek kalitedeki işçiliği, 
kullanıcıların maliyeti mini-
mumda tutmasına yardımcı 
olduğunu aktaran  Yüce-
türk yaptığı sunumda her 
aracı da tek tek tanıtarak 
yenilikleri açıkladı.  

Transit Courier: “Sını-
fının En Çok Satan Ticari 
Aracı” unvanını 2107 yılında 
da yüzde 37 pazar payı ile ko-
rudu. Düşük yakıt tüketimi 

FORD’UN dünyadaki ticari 
araç üssü olan Ford Otosan, 
ticari araç ailesinin yeni üye-
lerini, özel bir lansmanda bir 
araya getirdi. Ford Otosan 
Pazarlama, Satış ve Satış Son-
rası Genel Müdür Yardımcısı 
Özgür Yücetürk, Türkiye’nin 
ve Avrupa’nın en çok tercih 
edilen ticari araç markası ol-
duklarını ve bunu korudukla-
rını söyledi. 

Ford ticari araç ailesinin en 
yeni üyeleri Transit Courier, 
Transit Custom Van, Transit 
Van, Transit Connect, Tran-
sit Kamyonet, Ranger, To-
urneo Courier, Transit Mi-
nibüs, Tourneo Custom ve 
Tourneo Connect modelleri-
nin sahneye çıktığı lansmana 
Ford Otosan Pazarlama, Satış 
ve Satış Sonrası Genel Müdür 
Yardımcısı Özgür Yücetürk 
ev sahipliği yaptı. 

Yücetürk: “Ford’un en 
büyük ticari araç üretim 

merkeziyiz”
Ford olarak müşterilerinin 

talep ettiği esneklik, yenilik, 
sağlamlık ve verimlilik konu-
larında hızlı ve güvenirli bir 
şekilde teknoloji geliştirerek 
hem Türkiye hem de Avrupa 

devam ettirdiği pazar lider-
liğinin yanı sıra, son 25 yılın 
en iyi Ocak ayı satış başarısını 
da yakalayarak Avrupa’nın en 
çok tercih edilen ticari araç 
markası oldu.” 

Ford Otosan’ın 440 bin 
adetlik üretim kapasitesiy-
le Ford’un en büyük ticari 
araç üretim merkezi oldu-
ğuna işaret eden Yücetürk, 
bu durumun ihracata olan 
katkısını da dile getirerek 
4,9 milyar dolarlık ihracatla 
Türkiye’nin ihracat şampiyo-
nu olduğunu vurguladı. Ford 
Otosan’ın Türkiye toplam 

araç üretiminin yüzde 22’si 
ticari araç üretimin ise yüzde 
67’sini tek başına gerçekleş-
tirdiği söyleyen Yücetürk, 
sözlerine şöyle devam etti:  
“5 binden fazla versiyonla 
müşterinin ihtiyaçlarına uy-
gun ürün teslim edebilme 
yeteneğine sahip olan Ford 
Otosan, ‘terzi dikimi’ inceliği 
ile müşteriye ihtiyaç duydu-
ğu esnekliği sağlıyor. Böyle-
ce özellikle şehir içerisinde, 
müşterilerimizin kullanım 
ihtiyaçlarına yönelik fonksi-
yonel çözümler sunuyoruz.  
En geniş yan kapı açıklığı 
ve kayar kapılarda bulunan 
yeni kontrol mekanizması 

pazarında büyük başarılara 
imza attıklarını kaydeden 
Yücetürk, şunları söyledi: 
“Ford Otosan olarak, 50 yı-
lı aşkın süredir ürettiğimiz 
Transit ve sonrasında geli-
şen, büyüyen ticari araç ürün 
portföyümüzle Türkiye ve 
Avrupa pazarlarındaki ticari 
araç liderliğimizi kesintisiz 
bir şekilde sürdürüyoruz.  
Geçen yıl, hafif ve orta ticari 
araç pazarında satışlarımızı 
71 bin 214 adede ve pazar 
payımızı yüzde 30,5’e yüksel-
terek, Türkiye ticari araç pa-
zarındaki liderliğimizi bir kez 
daha pekiştirdik. Avrupa pa-
zarında ise Ford, son 2 yıldır 

me uzunluğu ve 3400 kg’a va-
ran maksimum yüklü ağırlığı 
olan Transit Custom Van, 
Sync 3 teknolojisi ile mobil 
ofis konforu sağlıyor. Elekt-
rikli katlanır aynanın da ara-
sında olduğu Sürücü Destek 
Teknolojileri ile daha güvenli 
bir sürüş sağlıyor. 

“Sınıfının En Çok Satan 
Aracı” unvanını 2017 yılın-
da da korudu Transit Van 
yüzde 45 pazar payı elde etti. 
2 litre 130Ps-170Ps arasında 
385Nm-405Nm’lik değerlere 
sahip yeni nesil çevreci Ecob-
lue motoru ile bir önceki nesil 
motora göre yüzde 13’e varan 
yakıt avantajı sunarken oto-
matik vites seçeneği ile sürüş 
konforunu artırıyor. Farklı 
yük tipleri ve ihtiyaçlara gö-
re Önden çekiş ve Arkadan 
itiş seçenekleri ile 9,5m3 ten 
15,1m3’e varan yükleme hac-
mi ve 4.2 m’ye varan yükle-
me derinliği sunan Transit 
Van, önden çeker aracı ile 1 
m3 daha fazla yükleme hac-
mi ve yakıt tasarrufu avantajı 
sağlıyor. Bu özellikler aracın 
azami yük ağırlığını 3500 ki-
logramdan 4700 kilograma 
kadar çıkarıyor. 

Transit Connect: Yeni-
lenen yüzü, ön tampon ve 
ızgarası ile dinamik bir görü-
nüme kavuşan ve tasarımı ile 
sınıfında öne çıkan Transit 
Connect, 1,5 litre 100Ps ve 
çevre dostu Euro 6 emis-
yon seviyesine sahip. Akıllı 
Cihaz İstasyonu akıllı tele-
fonların şarj ederken aynı 
zamanda navigasyon cihazı 
olarak da kullanılabiliyor. 

Transit Kamyonet: “Sı-
nıfının En Çok Satan Aracı” 
unvanını, 2017 yılında elde 
ettiği  yüzde 75 pazar payı ile 
koruyor. Yeni 2.0 litre TDCi 
motoru ile daha yüksek per-
formans ve düşük yakıt tü-
ketimini birleştirirken mali-
yetleri düşürmek için garanti 
süresini 3 yıl sınırsız kilomet-
re olarak genişletiyor. 130 
PS/385 Nm ve 170 PS/405 
Nm iki farklı güç seçenekleri 
ihtiyaca göre seçim yapılabil-
mesini olanaklı kılıyor. 

Tourneo Courier: 2014 
yılının Mayıs ayında satışa 
sunulduğundan bu yana “Sı-

nıfının En Çok Satan Aracı” 
unvanına sahip. 2017 yılın-
da satılan 2 araçtan biri olan 
Tourneo Courier, Sınıfının 
en düşük yakıt tüketimini 
(3,7L/100km - start/stop ve 
100 km hız sınırlandırıcı ile) 
sağlayan Tourneo Courier, 6 
ileri hızlı şanzımanı ile gelişti-
rilmiş sürüş konforu sağlıyor. 
6 inch dokunmatik ekran ve 
Türkçe sesli komut sistemine 
sahip Sync3 teknolojisi ile ye-
nilikçi teknolojiler sunan To-
urneo Courier, 3 yıl sınırsız 
kilometre garantisi sunarak 
segmentinde ilk ve tek araç 
olarak öne çıkıyor. 

Transit Minibüs: Yolcu 
kapasitesi 10+1’den 19+1’e 
varan seçeneklerle geniş bir 
ürün yelpazesi sunan Transit 
Minibüs, standart olarak su-
nulan yüksekliği ayarlanabilir 
3 noktalı emniyet kemerleri 
ile her yaştaki yolcular gü-
venli seyahat sağlayarak seg-
mentinde fark yaratıyor. Sync 
teknolojisi ve Sürücü Destek 
teknolojileri ile daha konfor-
lu ve en üst düzeyde güvenli 
yolculuğu garanti eden Tran-
sit Minibüs de segmentinde 
ilk ve tek olarak 3 yıl sınırsız 
kilometre garantisi veriyor.

Tourneo Custom: 2012 
yılının Mayıs ayında satışa 
sunulduğundan beri başarılı 
performansını devam ettiren 
Tourneo Custom, 2017 yı-
lında kendi pazarında yüzde 
16,5’lık pay elde etti. Otoma-
tik vitesi, Arka Havalı Süs-
pansiyonu ile daha konforlu 
hale gelen Tourneo Custom, 
2 litre 170Ps 405Nm’lik de-
ğerlere sahip yeni nesil çevre-
ci Ecoblue motoru ile bir ön-
ceki nesil motora göre yüzde 
13’e varan yakıt avantajı sağ-
lıyor. Yolcular, Sync3 tekno-
lojisi ve arka yolcu kabininde 
6 adet olmak üzere toplam 8 
adet USB şarj noktası ile ha-
yata daima bağlı kalıyor. 

Tourneo Connect: 1.5L 
120Ps ve çevre dostu Euro 6 
emisyon seviyesine sahip mo-
torla sunulan Tourneo Con-
nect, akıllı hız sınırlandırıcı, 
8 ileri hızlı otomatik şanzı-
manı ve segmentinde tek olan 
anahtarsız giriş sistemi ile gü-
venlik ve konfor sağlıyor. 

ile işletme maliyetlerine des-
tek olurken, sınıfının lideri 
olan 2,6 m3’lük yükleme hac-
mi, 2.6m’lik yükleme uzun-
luğu ve 650 kg’ın üzerinde 
maksimum yükleme kapasi-
tesi ile müşterilerin günlük 
iş hayatında kolaylık sağlıyor. 
Yenilenen ön tampon ve ız-
garası ile daha dinamik bir 
görünüme kavuşan Transit 
Courier, 6 ileri hızlı şanzıma-
nı ile geliştirilmiş sürüş kon-
foru ve yakıt ekonomisi su-
nuyor. Birçok saklama gözü, 
akıllı cihaz istasyonu, USB 
şarj noktası ve kullanıcıların 
hayata bağlı kalmasını sağla-
yan Transit Courier, 3 yıl sı-
nırsız kilometre garantisi ile 
segmentinde ilk ve tek olma 
özelliğine sahip.  

Transit Van ve 
Transit Custom Van: 

Sınıfının en çok satanları 
2017 yılında elde ettiği 

yüzde 52 pazar payı ile “Sınıfı-
nın En Çok Satan Aracı” un-
vanını devam ettirdi. Transit 
Custom Van, 105Ps ten 
170Ps’e varan güç ve 360Nm 
den 405Nm’ye varan tork de-
ğerleriyle güçlü ve ekonomik 
motor seçenekleri sunuyor. 
Transit Custom Van, 2 litre 
170Ps 405Nm’lik değerlere 
sahip yeni nesil çevreci Ecob-
lue motoru ile ise bir önceki 
nesil motora göre yüzde 13’e 
varan yakıt avantajı sağlıyor. 
6 m3’ten 8.3 m3’e varan yük-
leme hacmi, 3.3 m’lik yükle-

Ford Hafif Ticari Ailesi 
Yenilenen Üyelerini Tanıttı 

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası
Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk
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MAN’dan İddialı
Orijinal Yağ Serisi
MAN Satış Sonrası Hizmetler Di-
rektörü Şinasi Ekincioğlu’nun mo-
deratörlüğünü gerçekleştirdiği lans-
manda MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay 
Bekiroğlu ve Shell & Turcas Made-
ni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin 
Uzunçakmak’la birlikte her iki şir-
ketten yöneticiler ve MAN yetkili 
servis yöneticileri de yer aldılar. 

İlk konuşmayı yaparak MAN 
Orijinal Yağları’nda yeni gelişmele-
ri duyuran MAN Satış Sonrası Hiz-
metler Direktörü Şinasi Ekincioğlu, 
yaptığı konuşmada global bir proje 
olarak MAN ve Shell uzmanlarınca 
MAN araçlarının teknik özellikle-
rine en iyi uyumla üretilen bu yağla 
birlikte üstün niteliğin birlikte dü-
şük maliyetle sunulacağını vurgu-
ladı. Shell’in doğal gazdan üretim 
teknolojisi olan GTL ile üretilen bu 
yağın daha düşük sürtünme, daha 
düşük uçuculuk ve kükürt olmayan 
yapısıyla piyasada başka bir eşde-

ğeri olmadığını söyleyerek şunları 
söyledi: “Uzun ve titiz çalışmaları 
ve zorlu yol testleri sonucu gelişti-
rilen MAN Orijinal Motor Yağla-
rı, MAN’ın motor yağları (MAN 
3277, MAN 3477, MAN 3677) 
şanzıman yağları (MAN 341 Z5) ve 
aks yağları (MAN 342 S1) için uy-
guladığı yüksek MAN normlarını 
fazlası ile karşılıyor.MAN Orijinal 
Yağları, daha düşük sürtünme di-
renci nedeniyle yakıt harcamasını 
en aza indiriyor. Dolayısıyla MAN 
Orijinal Yağları ile MAN araçların-
da daha fazla yakıt tasarrufu, daha 
uzun yağ kullanım ömrü ve emis-
yon sistemleri ile daha fazla uyum-
luluk sağlanıyor.”

Ekincioğlu, MAN yetkili servisle-
rinde farklı nedenlerle müşterilerinin 
farklı bir yağı kullanmak konusun-
daki isteklerinin uygulanacağı ama 
bunun servis kayırlarında bu şekilde 
geçeceğini söyledi. Özel MAN servis-
lerinin de piyasadan orijinal MAN 
yedek parçalarını sağladıkları gibi bu 
yağlara da ulaşabileceğini açıklayan 
Ekincioğlu, bu yağı kullanan diğer 
marka araçların da en iyi faydayı ala-
caklarına inandıklarını açıkladı. 

Uzunçakmak: 
“MAN orijinal motor yağının 

alt yapısında GTL teknolojisi”
Daha sonra söz alan Shell &Tur-

cas Madeni Yağlar Genel Müdürü 
Seyfettin Uzunçakmakdünyada ve 

Türkiye’de 11 yıldır madeni yağlar 
pazar liderliğini sürdürdüklerini 
ve Derince üretim tesislerinden 61 
ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini 
belirtti., MAN ile gerçekleştirilen iş 
birliği ile birlikte Shell &Turcas’ın 
Türkiye pazarındaki gücünü da-
ha da artırmış olduğunu söyleyen 
Uzunçakmak, araçlarda üstün bir 
koruma sağlayan ve yüksek perfor-

mans sağlayan MAN orijinal motor 
yağını Türkiye’deki tesislerinde üre-
teceklerini de sözlerine ekledi.  

Bekiroğlu: “Yağ ürünlerinde de 
artık MAN güvencesi var”

MAN Kamyon ve Otobüs Ti-
caret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay 
Bekiroğlu, bir yatırım aracı olarak 
müşterilerine katma değer ve kar sağ-
layacak doğru araçları sunmanın öte-
sinde müşterilerinin aracı kullanır-
ken arızaya fırsat vermeden aralıksız 
çalışmasını ve araç arızalansa bile en 
hızlı ve en iyi şekilde yola döndürme-
nin önceliklerini olduğunu söyledi. 
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herkese teşekkür etti. Nu-
hoğlu,  “Bütün bunları, önce 
bize güvenen müşterilerimiz-
le, sonra çalışanlarımızla ama 
hepsinden önemlisi kamu-
nun Ar-Ge destekleriyle, ya-
tırım teşvikleriyle, Eximbank 
destekleriyle, ihracat kredi-
leriyle yaptık. Türkiye’nin 
önünü açmak vizyonuyla ha-
reket etmek ve bu açılımları 
yapmak çok önemliydi.” dedi. 

Nuhoğlu: “Türkiye ve 
dünya için üretiyoruz”
Tırsan başarısının tesadüf 

olmadığına vurgu yapan Çe-
tin Nuhoğlu, “Biz geçici de-
ğiliz. Biz bu ülkenin toprak-
larından çıktık. Bu ülkenin 
insanları için üretiyoruz ama 
aynı zamanda İtalya, Rusya, 
Kore için de üretiyoruz. Bü-
tün insanlık için üretiyoruz. 
Ama Türk insanının katma 
değeri ile üretmek istiyoruz. 
Eminim ki, özellikle kaynak-
ları yarattığımız zaman bunu 
Türkiye’ye transfer ettiğimiz 
zaman gerçek zenginliği o 
zaman yaşayacağız. Coğraf-
yamız ve ekonomik ilişki-
lerimiz çok önemli. Bütün 
bunları yaparken de beraber 
olmak çok önemli” İfadeleri-
ni kullandı.  

Tırsan’ın 1998 yılında, 
Almanya’ya gittiğinde Türk 
firması olarak orada araç sa-
tamadıklarını belirten Nu-
hoğlu, karşılaştıkları zorluk-
ları şu sözlerle aktardı: “2002 

TIRSAN yeni bir yatırımla 
Avrupa’nın en büyük Low-
Bed üretim tesisi olacak 
fabrikasının temellerini 28 
Nisan’da Adapazarı üretim 
tesislerinde attı. Temel atma 
törenine; Tırsan Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nu-
hoğlu, Sakarya Valisi İrfan 
Balkanlıoğlu, Tırsan Treyler 
İşletmeler Genel Müdür Yar-
dımcısı Ahmet Yılmaz, UND 
İkinci Başkanı Şerafettin Aras, 
UND Başkan Yardımcıları 
Cavit Değirmenci ve Murat 
Baykara, UND Genel Sek-
reteri Nagihan Soylu, UND 
Yönetim Kurulu Üyelerinden 
Ergün Bilen,  Memik Hilmi 
Taner, Vedat Tutu, Abdullah 
Özer, Ağır Nakliyeciler Der-
neği (AND) Yönetim Kurulu 
Başkanı Tamer Erdoğan ve 
Türkiye’nin önde gelen ulusla-
rarası nakliye firmalarının sa-
hipleri ve yöneticileri katıldı. 

Temel atma töreninde 
konuşan Tırsan Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nu-
hoğlu, Tırsan’ın Avrupa’da 
en büyük 4’üncü, dünyada en 
büyük 11’inci treyler üreticisi 
olduğuna vurgu yaptı. “Bu-
gün benim en önemli günle-
rimden biri.” diyen Nuhoğlu, 
Tırsan olarak 41 yıldır hiz-
met sunduklarını, sektördeki 
bu bilgi birikimi ve kazanım-
ları hiçbir zaman sektör dışı-
na taşımadıklarını söyledi.  

Tırsan’ın 1991 yılında 
Adapazarı’nda üretime geç-

mesinin ne kadar isabetli bir 
karar olduğunun altını çizen 
Nuhoğlu, “1991 yılında iyi ki 
Adliyeköy’e, iyi ki Karaçam’a 
gelmişim, İyi ki bu yörenin 
insanları ile işbirliği geliştir-
mişim. Hepsinden önemlisi 
burada; çalışanlarımızla, yan 
sanayicilerimizle ve tedarikçi-
lerimize öyle bir hava oluştur-
duk ki bu karşılıklı güç bizi 
inanılmaz bir aile yaptı. Hep 
birlikte yolumuza büyük bir 
sevgi ve saygı içinde yürüyo-
ruz” dedi.

Tırsan olarak bugün iti-
bariyle 78 milyon Avro’luk 
bir yatırama imza attıklarını 
söyleyen Nuhoğlu, Adapazarı 
tesislerinde her gün 34 araç 
üreterek yurt dışına ihraç 
ettiklerini ve 27 Nisan itiba-
riyle toplam 2 bin 701 aracı 
ihraç ettiklerini belirtti. Nu-
hoğlu, 2018’de 200 milyon 
Avro’luk ihracat rakamına 
ulaşacaklarını söyledi. Bu 
başarıya Tırsan’ı bağrına ba-
san Sakarya ile ulaşacaklarını 
kaydeden Nuhoğlu,  başarıya 
ulaşmalarında destek veren 

ilgili bilgiler verdi: “Endüstri 
4.0 prensiplerine göre yapılan 
fabrikamız tam otonom kon-
veyör hattında, RFID ve bar-
kod teknolojileri kullanarak, 
robotlu kaynaktan, otomatik 
kumlamaya, robotlu boyama 
ile en verimli şekilde en kali-
teli ve dayanaklı Low-Bed’leri 
üretecek.” dedi. Yılmaz, sek-
törün ilk Ar-Ge Merkezini 
2009 yılında kuran Tırsan’ın, 
o günden bu yana KTL ve 
konveyörlü üretim ve robotik 
teknolojiler başta olmak üze-
re bu kampüse 53 milyon Av-
ro yatırım yaptığını söyledi.  

Low-Bed için toplam 18 
milyon Avro yatırım yapıla-
cağını aktaran Yılmaz şunla-
rı söyledi: “6 ay önce Tırsan 
olarak TAYSAD Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 2’nci Ar-
Ge yatırımımızı başlatmıştık. 
Bu ikinci Ar-Ge Merkezi için 
de toplam 12 milyon Avro ya-
tırım yapacağımızı belirtmiş-
tik. Şu an toplam 30 milyon 
Avro’luk yatırımı bir anda 
devam ettiriyoruz. Temeli-
ni attığımız bu ek fabrikada 
üreteceğimiz yeni nesil Low-
Bed’ler Ar-Ge merkezimizde 
8 milyon kilometreye eşdeğer 
ömür testi ve 1 milyon kilo-
metreye eşdeğer dayanım test-
lerinden geçecek. ATP TİP 
Onay Testleri konusunda 
TSE ve bakanlıkça yetkilen-
dirilmiş ilk kuruluşuz. Hafif 
ve ağır ticari sınıftaki tüm fri-
gorifik araçların tip testleri bu 
kampüste yapılacak. Alanında 
ilk olan treyler boya robotla-
rını devreye aldık. Yeni nesil 
Low-Bed fabrikamız bu alan-
daki üretim teknolojilerinin 
tamamını tek bir fabrika çatısı 
altında topladığımız yeni yatı-
rımımızdır. Low-Bed treyler 
ürün çeşitliliğimizin en fazla 
olduğu ürün ailesidir.”

Yılmaz: “Low-Bed’leri 
55 ülkeye ihraç edeceğiz”
Ahmet Yılmaz, tesisin 

Ekim 2018’de devreye gire-
ceğini belirterek, “Metalizas-
yon çinko telinin eğriltme 
yöntemi ile istenen yüzeye 
sprey yöntemi ile atılması ve 
aşınmaya karşı muazzam bir 

dayanıklılık sağlıyor. Katafo-
rez tesisimiz ile paslanmaya 
karşı mukavemet elde eder-
ken metalizasyon tesisimizle 
de aşınmaya karşı Low-Bed 
treylerlerimizi çok farklı bir 
kalite seviyesine getireceğiz. 
Yine konveyör geçişli sistem 
ve boya teknolojileri kısmı 
olacaktır. Toplam tesis 60 bin 
metrekare alanı kuruludur. 
300 kişi istihdam edilecek-
tir. Tek vardiyada 1250 çift 
vardiyada 2 bin 500 adet low-
bed üreteceğiz. Avrupa’nın 
en büyük low-bed fabrikası 
olacak. Burada yapacağımız 
Low-Bed’leri 55 ülkeye ihraç 
edeceğiz” dedi.

Tırsan Low-Bed temel 
atma törenine katılan Sa-
karya Valisi İrfan Balkan-
lıoğlu, yaptığı konuşmada 
Tırsan’ın karayolu taşımacı-
lığındaki yerine vurgu yaptı. 
“Türkiye’de karayoluna çıkıp 
da Tırsan markasını görme-
yen yoktur. Bundan daha da 
önemlisi Avrupa yollarında 
ve dünyanın birçok yerinde 
Tırsan ve Kässbohrer marka-
sına rastlamamak mümkün 
değil” diyen Balkanlıoğlu, 
“Sakarya’daki bu tesisler de-
ğer üretiyor, bizlere kaynak 
yaratıyor ve işçilerimizin alın 
teriyle katma değer üretiyor. 
Tırsan Ar-Ge merkeziyle 
200’ün üzerinde patente 
sahip. Hiç olmayan bir şeyi 
ticaret alanına sokuyorlar. 
Birilerini tekrar etmiyorlar 
ve bilinmeyen bir şeyi ortaya 
koyuyorlar ve bunu ticari an-
lamda pazarlanabilir bir de-
ğer haline getiriyorlar” dedi.

Tırsan’ın elde ettiği gücün 
ülke gücü olarak görüldü-
ğünü ve böyle başarılı fir-
maların yanında olmak için 
talimat aldıklarını aktaran 
Vali Balkanlıoğlu, “Cum-
hurbaşkanımız biz il valile-
rine; iş adamlarımızı bizzat 
yerlerinde ziyaret etmemizi, 
onları dinlememizi, onların 
herhangi bir sorunlarında 
yanlarında olup, bürokratik 
sorunlarını çözmeye yardım 
etmemizi, hatta bizi aşan bir 
durum olduğunda kendileri-
ne iletmemizi istedi. Çünkü 
bu insanların gücü, aslında 
bizim, hepimizin gücü” şek-
linde konuştu. 

yılına kadar araç satamadık.  
‘Türk firmasısın, kaliteni bi-
liyoruz ama ben kendi mar-
kamı alırım kendi markamı 
kullanırım’ dediler. Onun 
için o tarihte Kässbohrer’i 
aldık. Yetmedi 2003 yılında 
Talson’u satın aldık, yetmedi. 
2007 yılında Hendricks’i sa-
tın aldık. Bugün Kässbohrer 
markasıyla Almanya mar-
kasıyla oradayız. Hiç kimse 
dönüp de bize ‘sen Türk’sün 
demiyor sen benim markam-
sın’ diyor.” 

Tırsan’ın sektöre karşı so-
rumluluğu ve liderliğine yö-
nelik açıklamalar yapan Nu-
hoğlu, “Ömrüm boyunca hep 
sunu savundum: Hiç kimse 
benden iyi olamayacak, hiç 
kimse benden kaliteli olama-
yacak, hiç kimse benden daha 
iyi hizmet sunamayacak. Bu 
sözü şahsım adına veriyorum, 
ama arkamdaki güçler sizler-
siniz, benim değerli dostlarım 
ve üretim arkadaşlarımsınız, 
değerli çalışma arkadaşlarım-
sınız. O anlamda net mesajım 
şudur: Ne yaparlarsa yapsın-
lar Tırsan ister benimle ister 
bensiz; üretecektir, hizmet 
sunacaktır, kalite sunacak-
tır, ilişki sunacaktır. Bunu 
ömrüm boyunca bütün ekip 
arkadaşlarımla yapmaya söz 
veriyorum” şeklinde konuştu.

Tırsan Treyler İşletmeler 
Genel Müdür Yardımcısı 
Ahmet Yılmaz açılışta yap-
tığı konuşmada yeni tesis ile 

Tırsan Avrupa’nın En Büyük 
Low-Bed Fabrikası’nın Temelini Attı

Tırsan Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Nuhoğlu
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Tırsan Treyler, Adapazarı üretim tesislerinde 
Avrupa’nın en büyük Low-Bed üretim tesisi 
olacak yeni fabrikasının temellerini attı. 18 
milyon Avro’luk yatırımla hayata geçecek yeni 
tesiste tek vardiyada 1250, çift vardiyada yıllık 
2.500 adet low-bed üretilecek.    



TİCARİ ARAÇLAR

AVRUPA’NIN en yeni ve en 
modern ticari araç üretim tesi-
si olarak gösterilen Krone’nin 
Lübtheen’deki fabrikasında 
tam 900 kişi çalışıyor. 430 bin 
metrekarelik bir alan üzerine 
kurulu bu dev tesiste Krone 
yıllık 9 bin adet frigorifik trey-
ler üretiyor. 

Türk basın mensuplarının 
Lübtheen’deki fabrika gezisin-
de bir açıklama yapan Krone 
Türkiye Satış Müdürü Ömür-
den Özacar, treyler endüstrin-
sin en komplike aracını bu fab-
rikada ürettiklerini kaydetti.  

Bu fabrikaya çok ciddi bir 
yatırım yapıldığını ve gelişen 
treyler teknolojisiyle bu yatı-
rımların devam ettiğini söy-
leyen Özacar, şu açıklamada 
bulundu: “Burası Avrupa’nın 
en modern ticari araç üretim 

tesisi olma ünvanını taşıyor. 
Üretimin büyük bir kısmın-
da sizlerin de gördüğü gibi 
Endüstri 4.0 ışığında robotlar 
çalışıyor. Krone olarak Cool 
Liner’ı en üst düzey teknolo-
jik standartlarda üretiyoruz. 
Frigorifik treylerimiz tüm 
gıda ürünlerinin uygun sıcak-
lıklarda taşınabilmesine ola-
nak sağlıyor. Ayrıca, ‘Farma’ 
sertifikasıyla birlikte üretti-
ğimiz treylerimizle en hassas 
kimyevi maddeler ve ilaçlar 
güvenli bir şekilde taşınabili-
yor. Kullanıcı taleplerine gö-
re, çift katlı, ara bölmeli ve et 
kancalı Cool liner üretimleri 
gerçekleştiriyoruz.” 

Krone’nin Cool Liner ile 
de sektöre öncülük ettiğini 
belirten Özacar, “Kullanıcıla-
rımızın akıllı telefonlarından 

soğutucu ünitelerini kontrol 
edebildikleri, önemli dökü-
manlarını saklayabildikleri, 
Krone’nin kapı-koruma özel-
liği sayesinde aracın kapıla-
rının yetkisi olmayan kimse 
tarafından açılamaması için 
sürekli kontrol edilebilir du-
rumda olması gibi bilgilere 
erişebildikleri bir platform 
olan Krone Telematik plat-
formuyla bütünleşik bir hiz-

met sunduğumuzu düşünüyo-
rum. Avrupa’da neredeyse her 
aracı artık Krone Telematik 
ile birlikte teslim etmekte-
yiz. Bunun zaman içerisinde 
Türkiye’de de yaygınlaşa-
cağını ve kullanıcılarımızın 
günlük nakliye işlerini daha 
verimli ve güvenli bir şekilde 
yapabileceklerini tahmin edi-
yorum” dedi. 

Treyler üretiminde
robot teknolojisi

Organizasyona ev sahip-
liği yapan Lübtheen Fab-
rika Müdürü Christian 
Saßmannshausen ve Pazarlama 
Takım Lideri Henning Jansen 
fabrikada basın mensuplarını 
ağırladı. Burada basın men-
suplarının soruları yanıtlayan 
Saßmannshausen, fabrikanın 
10 yıl önce kurulduğunu ve 

sadece frigorifik treyler üretil-
diğini vurguladı. 16 ülkeden 
toplamda 900 çalışanın yer 
aldığı fabrikada haftada 200 
adet üretimin yapıldığını be-
lirten Saßmannshausen, iki 
üniversite ile ürün geliştirme 
konusunda işbirliği yaptıkla-
rını ifade ederek, “Rakipleri-
miz 90’lı yılların teknolojisini 
kullanıyor. Biz fabrikamızda 
robotik üretim ünitelerimizle 
ve her metal parçası kataforezli 
üretimimizle müşterilerimize 
sunduğumuz kaliteyi garanti 
altına alıyoruz. Rakiplerimiz-
de duvarlar panel panel üre-
tilip, birleştiriliyor. Krone’de 
ise yekpare panel var. Ayrıca 
panelleri daha güçlendirmek 
adına köpükler arasına çelik 
kuşaklar da yerleştiriliyor. Bu 
sayede duvarların mukaveme-
ti artırılıyor. Özellikle kent 
içi dağıtım yapan araçlarda 
çok sık forklift giriş çıkışının 

yaşandığı operasyonlarda bu 
sağlamlığa ihtiyaç oluyor” şek-
linde konuştu.   

Fabrikada yapılan ürün 
geliştirmeden de bahseden 
Saßmannshausen, telematik 
sistemlerin burada geliştiril-
diğine dikkat çekti. “Tütün 
veya ilaç gibi malzemeleri ta-
şıyan araçlarda merkezden 
izin verilmedikçe, sürücüler 
kapıyı açamıyor. Diğer üreti-
ciler söz konusunu teknolo-
jiyi dışarıdan alıyor ama biz 
burada kendi bünyemizde bu 

sistemi üretebiliyoruz” diyen 
Saßmannshausen, soğutucu ü-
niteye uzaktan müdahale ede-
bilmeyi de ilk kez Krone’nin 
başardığını ifade etti.

Cool Liner fabrikasından en 
büyük ihracatın şu anda Rusya 
ve İspanya’ya yapıldığını ifade 
eden Saßmannshausen, artan 
yüksek talebe karşı çok yoğun 
bir şekilde çalıştıklarını sözle-
rine ekledi. 

En yüksek frigorifik
treyler Türkiye’ye

‘Türkiye’ye yönelik 
özel ürün yapıyor musu-
nuz’ sorusuna Christian 
Saßmannshausen, şu şekilde 
cevap verdi: “Müşteri talep-
lerini önemsiyoruz ve değer-
lendiriyoruz. Örneğin Suudi 
Arabistan’a özel ölçülerde 
üretim yapıyoruz. Türkiye’den 
2.90 mm iç yüksekliğine sahip 
mega midilli talebi oldu. Tür-
kiye pazarı için ilk defa biz 

ürettirdik. Bu modelden 300’e 
yakın ürünümüz halen yollar-
da. Rakiplerimiz 2.80 mm’yi 
henüz aşamadılar.”  

Diğer yandan Krone olarak 
yekpare şasi kullandıklarını 
belirten Saßmannshausen, 
bunun avantajlarını şöyle dile 
getirdi: “Özellikle yol koşulları 
kötü olan Rusya gibi olan ül-
kelerde bu özellik çok avantaj 
sağlıyor.  Kazakistan-İspanya 
arasında çalışan müşterilerimiz 
bu araçlardan çok memnunlar. 
Şasi kaynakları robotlar tara-
fından yapılıyor. Dingillerin 
pozisyonları ve fren testleri de 
robotlar tarafından yapılıyor. 
Üretimdeki robot sistemi de 
giderek artıyor.”

Frigorifik treyler tale-
bindeki artışa dikkat çeken 
Saßmannshausen, fazla me-
sai yaparak teslimat tarih-
lerini erkene almayı hedef-
lediklerini söyledi. Şu anda 
talebin, arzın önüne geçtiğini 
vurgulayan Saßmannshausen, 
üretim konusunda Türkiye ve 
Almanya’nın birbirini destek-
lediğini kaydetti.  

Pazarlama Takım Lideri 
Henning Jansen ise IAA’da 
yeni ürünlerle kullanıcıla-
rın karşısına çıkacaklarını 
açıklayarak fuardan önce 
Ağustos’ta basın mensupları-
na; hem yeni ürünleri tanıta-
caklarını hem de Werlte fab-
rikasındaki yeni yatırımları 
göstereceklerini söyledi. 

Cool Liner fabrikasından 
notlar:

Bütün ürünleri ATP ser-
tifikasına sahip olan Cool 
Liner modellerinin üretildiği 
Lübtheen fabrikası özellikle 
panel üretimindeki yüksek 
mühendislikle dikkat çekiyor. 
2007 yılında faaliyete geçen 
bu fabrikada özellikle izolas-
yon konusunda uygulanan 
gelişmiş teknoloji dikkat çe-
kiyor. Fabrika çatısındaki gü-
neş panellerinden elde edilen 
enerjinin ise hem fabrikada 
kullanılırken elektrik şebeke-
sine de aktarıldığı ifade edildi.  
Fabrikada özellikle kaynakta 
çalışan robotların Krone mü-
hendisleriyle birlikte gelişti-
rildiği ve yakın zamanda daha 
fazla robotun üretime katı-
lacağı da konuşulan konular 
arasında yer aldı. 

Krone Cool Liner Fabrikası’nın 
Kapılarını Gazetecilere Açtı

Krone Ticari Araçlar 
Grubu Yeni Dağıtım 
Konseptini Hayata 
Geçiriyor

27
MAYIS 2018

Frigorifik treylerde 
Avrupa ve Türkiye 
pazarının lideri olan 
Krone, Almanya 
Lübtheen’deki Cool 
Liner fabrikasının 
kapılarını Türk 
gazetecilere açtı.    

TİCARİ Araçlar sektö-
ründeki gelişen ve değişen 
müşteri taleplerine merkezi 
dağıtım konseptiyle cevap 
vermeyi hedefleyen Krone, 
Herzlake/Almanya’da yeni 
devreye aldığı Lojistik ve Ye-
dek Parça Merkezi’nde ope-
rasyonlarına başladı. 

5 buçuk futbol sahası bü-
yüklüğünde, toplam 38 bin 
metrekarelik bir alan üzerine 
kurulu bu tesis için Krone, 8,5 
milyon Avro yatırım yaptığını 
açıkladı. 8 bin 400 metrekare 
kapalı alana sahip bu tesiste 
17 bin 500 adet euro palet ve 
16 bin konteyner depolama 

alanı bulunuyor. Her ay 23 
binden fazla siparişi, bir gün 
içerisinde hazırlayıp sevk et-
me becerisine sahip bu tesiste 
sadece 40 çalışan bulunurken, 
Endüstri 4.0 ışığında Krone, 
işin büyük bölümünü robot-
ların yaptığı bir sistem inşa 
etmiş durumda.

İstanbul, Budapeşte, Lyon, 
İskandinavya ve Baltık bölge-
sindeki önemli bölgesel Kro-
ne yedek parça merkezlerini 
tedarik eden bu tesisle birlik-
te Krone’nin tüm yedek parça 
dağıtım ağının kontrolü tek 
merkeze geçmiş oluyor. 

Krone Grubu Genel Mü-

dürü Bernard Krone, Herz-
lake’deki bu tesisin devreye 
alınmasının geleceğe dönük 
stratejilerin temelinde yer 
aldığına vurgu yaparken, 
“Yeni tesisimizle birlikte 
tüm Avrupa’da sunduğumuz 
hizmeti geliştirmeye odakla-
nırken, aynı zamanda yedek 
parça sektöründeki rekabet-
te ciddi bir avantaj elde et-
miş bulunmaktayız” şeklin-
de konuştu.

Şirketin geçtiğimiz 50 
yıl içerisinde cirosunu 8.5 
Milyon Avrodan 1.9 Milyar 
Avroya çıkardığının altını 
çizen Bernard Krone, “Gru-
bumuzun bünyesinde dün-
ya çapında 4 bin 500 perso-
nelimiz çalışıyor. Bunların 
2 bin 500 tanesi Werlte, 
Herzlake, Dinklage, Lübt-
heen ve Tire fabrikalarımız-
da araç üretimiyle ilgili ça-
lışmaktalar. Bir aile şirketi 
olan ve köklü geleneklerini 
sürdüren Krone’nin aynı 
zamanda doğru büyüyerek, 
ticari araç sektöründe çok 
önemli bir güç haline gel-
diğini söylemekten gurur 
duyuyorum. Gelecek plan-
larımız çerçevesinde yeni 
yatırımlarımızı açıklamaya 
devam edeceğiz” dedi.



YAN SANAYİ

Attalah yaptığı konuşmada, 
“DowDuPont birleşmesi 
bize önemli bir büyüme po-
tansiyelinin yanısıra piyasaya 
daha derinlemesine ve daha 
güçlü bir teknoloji donanımı 
sunma imkânı verdi. Bu et-
kinlik, müşterilerimizin biz-
den ne istediğini dikkatli bir 
şekilde dinlemek, ambalaj ve 
özel plastikler teknolojisini 
yepyeni bir seviyeye taşımada 
geniş portföyümüzden nasıl 
yararlanabileceklerini gös-
termek açısından harika bir 
fırsattı” dedi.

Necipoğlu:  “Fırsatları 
paylaşmak, uzmanlığı 
paylaşmak ve başarıyı 

paylaşmak önemli”
Dow Türkiye ve Orta 

Asya Başkanı İhsan Neci-
poğlu ise, “Ambalaj ve Özel 

“GELECEĞİ Paylaşmak” 
başlıklı etkinlikte, Türkiye 
ve yurtdışından müşteriler 
ve ortaklar bir araya gelerek, 
güncel gelişmeleri içeren bir 
tanıtımı izlediler ve çığır açan 
inovasyonları hayata geçiren 
insanlarla tanıştılar. Etkinlik, 
Dow’ın P&SP iş biriminin, 
DowDuPont Malzeme Bi-
limi (DowDuPontMateri-
alsScience) bölümünün bir 
parçası olduktan sonra dü-
zenlediği ilk etkinlik olarak 
kayda geçti. 

Paylaşım teması üzerine 
inşa edilen, son derece inte-
raktif bu etkinlik, işbirliği 

düşüncesiyle tasarlandı ve de 
Dow ve ileri görüşlü piyasa 
liderleri arasındaki karşılıklı 
diyaloğu hedefleyerek katı-
lımcıları, yenilikleri, dene-
yimleri, uzmanlığı ve başa-
rıları paylaşmaları yönünde 
teşvik etti.

Ambalaj ve Özel Plastikler 
Orta Doğu, Türkiye ve Af-
rika Satış Direktörü Sameh 

gücü ile gelecekte daha çok 
sayıda oyunun kurallarını 
değiştiren ve sürdürülebilir 
gelişmeler kaydedebileceğiz” 
açıklamasını yaptı.

Katılımcılar, ambalaj, 
sağlık ve hijyen, altyapı ve 
taşımacılık alanındaki ye-
niliklerle, rekabetçi avantaj 
sağlamaya dönük, sürdürüle-
bilirlik hedeflerini ve işleme 
verimliliğini yönlendiren 
çözümleri ve teknolojileri ay-
rıntılı bir biçimde inceleme 
fırsatı elde ettiler.

Ambalaj ve Özel Plas-
tikler iş koluna en yakın 
zamanda katılan Altyapı, 
Tüketici ve Taşımacılık 
(ICT) segmenti de, Fırsatla-
rı Paylaşmak teması altında, 
güvenlik, mobilite ve uzun 
ömürlülüğü öne çıkardılar. 

CONTINENTAL Türki-
ye’nin Ticari Operasyonlar 
Direktörlüğü görevine Ege-
men Atış getirildi. Şirketin 
ticari operasyonları Mayıs 
2018’den itibaren Egemen 
Atış’a emanet olacak. 

1977 yılında İzmir’de 
doğan Egemen Atış, lisans 

TÜRKİYE’DE Alman Still 
ve Arkas Holding şirketle-
rinden Arser ortaklığında 
faaliyet gösteren Still-Arser, 
inovatif alandaki başarısını 
ödüllerle taçlandırmaya de-
vam ediyor. IFOY 2018 ödül 
töreni Hannover Fuarı’nın 
bir parçası olan dünyanın 
önde gelen intralojistik Fu-
arı CeMAT’da yapıldı. Yedi 
finalistin lanse edildiği etkin-
likte  “Uluslararası İntralojis-

Müşteri ve iş ortakları etkin-
liğinin ardından medya için 
bir keşif turu düzenlendi ve 
Türkiye’den katılan gazete-
ciler de Dow uzmanlarından 
bilgi alma ve yeni geliştiril-
miş uygulamalarla yakından 
ve kişisel olarak tanışma fır-
satı buldular.

Daha sürdürülebilir am-
balajlamaya ayrılmış alan 
özellikle ilgi odağıydı. Bura-
da, geri dönüşüme itici güç 
kazandıran bariyer yapılarda 
çığır açan tasarımlara olanak 
tanıyan ADCOTE L86-
500 Bariyer Yapıştırıcısı ile 
ambalaj başına daha az po-
limer kullanımıyla ambalaj 
performansını iyileştiren ve 
gıda atıklarını en aza indiren 
SURYLN™ yalıtımrezinigibi 
çözümler sunuldu. 

eğitimini ODTÜ Makine 
Mühendisliği bölümünde 
tamamladı. Atış, daha sonra 
Boğaziçi Üniversitesi’nde E-
xecutive MBA programını bi-
tirdi. Continental’den önceki 
kariyerinde Satış, Pazarlama, 
Stratejik Planlama, Yeni Pa-
zar Geliştirme, Risk Yönetimi 

tik ve Forklift“ ödülünü ken-
di kategorisinde Still-Arser‘in 
Still RX 20 elektrikli forklift 
modeli kazandı. Still RX 20 
bu başarıyı IFOY testlerini 
geçerek elde etti. 

IFOY testleri, aday olan 
makinelerin ve sistemlerin, 
zorlayıcı koşullarda kendile-
rine benzer rakiplerle detaylı 
olarak ve bir hafta boyunca ya-
pılıyor. Bilimsel kuruluşların 
önde gelen temsilcileri tara-

gibi birçok görevin yanında 
Pazarlama Direktörlüğü, Pa-
zarlama ve Satış Genel Müdür 
Yardımcılığı ile İcra Kurulu 
Üyeliği görevlerinde bulundu. 

fından belirlenen test sonuç-
ları ve inovatif değerler de göz 
önüne alınıyor.  Jüri açıklama-
sında “Test ekibine göre yeni 
RX 20 kendi segmentinde ye-
ni standarttır” dedi.

Almanya’nın tanınmış lo-
jistik kuruluşlarının CEO’la-
rı da Still RX 20’ye övgüler 
yağdırdı. CEO Frank Dee-
ke,  “Yeni RX 20, depoların 
Ferrari’si. Tüm rakiplerinin 
önünde ve kendi sınıfında 
standartları belirliyor” şeklin-
de konuştu.   

2018 başında Türkiye’de 
de satışa sunulan ve ülke 
lansmanı WIN EURASIA 
Fuarı’nda yapılan RX 20 
elektrikli forklift, yüksek 
manevra kabiliyetine sahip 
olmasının yanı sıra dik rampa 
kullanımlarında da elleçleme 
ve istasyon temelli ergonomik 
özellikleriyle dikkati çekti.

Plastikler’in (P&SP) yeni ya-
pısı ve genişletilmiş portföyü 
ile ilk etkinliğini gerçek-
leştirmek üzere Türkiye’yi 
seçmesi, bu sektörler için 
Türkiye ve çevre ülkelerin 
ne kadar önemli bir pazar 
olduğunun göstergesidir. 
Büyümenin anahtarı olan 
bu piyasa, inovasyona ve 
çözümlere son derece açık. 
Bu nedenle, fırsatları paylaş-
mak, uzmanlığı paylaşmak 
ve başarıyı paylaşmak önem-
li” diye konuştu.

Orta Doğu, Türkiye ve Af-
rika Bölgesi Altyapı,Tüketici 
ve Taşımacılık Satış Direk-
törü Alessandro Corticelli, 
“Sektörü değiştiren bu birleş-
me, çok sayıdaki uygulamada 
çok önemli değişiklikler yap-
mak için harika fırsatlar su-
nuyor. Ayrıca, pek çok farklı 
sektörde inovasyona öncülük 
eden insanların enerjisini his-
setmek muhteşemdi. Daha 
fazla işbirliği, yaratıcılık ve 
bağlılık ve DowDuPont’un 
müşteri tutkusuyla birleşen 

Dow ‘Geleceği Paylaşmak’ Temalı 
Etkinliğini Kamuoyuyla Paylaştı

Continental Türkiye Ticari 
Operasyonlar Direktörü 
Egemen Atış Oldu

Still RX 20 Ödüle Doymuyor
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Brisa Net Satış Gelirlerini 
Yüzde 47 Artırdı

Brisa CEO’su Cevdet Alemdar

Yılın ilk çeyreğinde, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre net 
satış gelirlerinde 
yüzde 47 oranında 
artış sağlayan Brisa, 
FAVÖK tutarında da 
yüzde 52’lik büyüme 
gerçekleştirdi.    

120’den fazla müşteri ve ortak, Dow Ambalaj 
ve Özel Plastikler (P&SP) iş biriminin 
önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini, 
beklentilerini ilk elden gözlemleyebilmek 
İstanbul’da buluştu.    

BRİSA, 2018 yılı 1’inci 
çeyrek dönemi finansal per-
formansını açıkladı. 2017 
yılında açılan Ar-Ge Merke-
zi ve 2018 yılında başlangıç 
üretimlerine başlayan ikin-
ci fabrikası ile şirket, hem 
ulusal hem de uluslararası 
pazarlarda yeni atılımlarıyla 
gücünü artırdığı bir dönemi 
geride bıraktı. Brisa, yılın ilk 
çeyrek döneminde toplam 
satışlarını geçen senenin ay-
nı dönemine göre adetsel o-
larak yüzde 28 artırdı ve net 
satış gelirlerinde yüzde 47 o-
ranında bir büyüme sağladı. 
Brüt kâr seviyesini geçen se-
neye göre yüzde 26 arttıran 
şirket, FAVÖK seviyesinde 
de geçen seneye göre yüzde 
52 artış ile 105,5 M TL’lik 
büyüklüğe ulaştı.

Küresel lastik sektörü, 
otomotivdeki olumlu geliş-

melere paralel olarak potan-
siyelini gerçekleştiriyor. Son 
5 yılda yüzde 13 büyüyen 
sektör, 2017 yılını yüzde3,1 
oranında büyüme ve 1,86 
milyar satış adedi ile kapattı. 
Bu büyümenin, bölgesel dal-
galanmalar olmakla birlikte, 
toplamda devam edeceği 
öngörülüyor. Gelecek 5 yıl-
da küresel lastik pazarı satış 
adetlerinin 2 milyarın üzeri-
ne çıkmasını bekleniyor. 

“Avrupa pazarında çift 
haneli büyüme kaydettik”

Brisa CEO’su Cevdet 
Alemdar; “Türkiye lastik 
sektörü liderliğimizi bu yıl 
ileri taşımaya kararlıyız. 
Rekabetin her geçen gün 
arttığı uluslararası ve ulu-
sal pazarda insana yakınlı-
ğımızla, yenilikçiliğimizle, 
teknolojimizle ve dengeli 
finansal yapımızla istikrarlı 
bir şekilde büyüyoruz. U-

luslararası alanda; Lassa 
markamız ile ihracat reko-
ru kırdık. Bu da küresel öl-
çekte tercih edilirliğimizi ve 
başarımızı kanıtlıyor. Bazı 
segmentlerde yüzde10’lara 
varan oranlarda daralan Av-
rupa pazarında, çift haneli 
büyüme kaydettik. Böylece 
yıl sonunda ihracat hedefle-
rimize ulaşmak için önemli 
başarılar elde ettik.
Brisa satışları yıla güçlü bir 

performansla başladı
2018 yılının ilk çeyrek 

döneminde, Türkiye ye-
nileme kanalı lastik pa-
zarında, hem pazar hem 
Brisa satışları yıla güçlü bir 
performansla başladı. Kış 
döneminde, hava sıcaklık-
larının mevsimin üstünde 
seyretmesi nedeniyle yaz 
lastikleri segmentinde bü-
yüme kaydedilmesinin et-
kisi ile binek ve hafif ticari 
araç lastikleri pazarında 
bir önceki döneme kıyasla 
çift haneli bir büyüme göz-
lendi. Bu ortamda Brisa; 
Bridgestone, Lassa, Dayton 
markaları ile hem tüketici 
ürünleri hem de ticari araç 
lastikleri segmentlerinde 
pazarın üzerinde üstün bir 
performans gösterdi ve pa-
zar payı kazandı. 



297x420�TR�2018.indd���2 01/02/18���11:01



MAYIS 2018

BORSA

sifikasyonlara sahip diğer 
araçlarıyla karşılaştıklarını 
ve 2 puanlık yakıt tasarrufu 
sağladıklarını belirtti; “Lojis-
tik firmaları olarak en önemli 
operasyon maliyetimiz, yakıt-
tır. Bu doğrultuda yakıt tasar-
rufu, işletme maliyetlerimize 
büyük katkı sağlıyor. Hem 
bizlerin hem de müşterileri-
mizin karlılığını ve rekabet 
gücümüzü arttırıyor.” 

naları Bölge Satış Müdürü 
Devrim Karataş, Temsa İş 
Makinaları Bölge Satış Yö-
neticisi Umut Şahin, Temsa 
İş Makinaları Yedek Parça ve 
Servis Bölge Yöneticisi Ci-
han Kayan katıldı.

Teslimat töreninde konuş-
ma yapan şirketin CEO’su 
Mehmet Deniz; Volvo 
Trucks’ın marka güvenilir-
liğinin ve prestijinin, yakıt 
tasarruflu oluşunun ve sun-
duğu kaliteli satış sonrası hiz-
metin kendileri için büyük 
avantaj sağladığını belirtti. 
Aynı zamanda Volvo Trucks 
markasının Türkiye’de ilk al-
tın kontrat servis anlaşması 
yapan firması olmaktan do-
layı memnuniyetlerini dile 

ULUSLARARASI ve yur-
tiçi ADR taşımacılığı yapan 
ITT Lojistik, filosunu 12 
adet Renault Trucks T460 
çekici ile güçlendirdi.  

Renault Trucks Koças-
lanlar Orhanlı Şubesi’nde 
gerçekleştirilen törende 
Renault Trucks Satış Di-
rektörü Ömer Bursalıoğlu 
tarafından yeni araçları ITT 
Lojistik Genel Müdürü Di-
dem Öztanık’a teslim edilir-
ken Renault Trucks Bölge 
Müdürü Gökhan Hıraca ve 
Koçaslanlar Orhanlı Müdü-
rü Erdoğan Seymen de tesli-
mata katıldılar. 

Tören sırasında açıkla-
mada bulunan ITT Lojistik 
Genel Müdürü Didem Öz-
tanık, 2012 yılından bu ya-
na Renault Trucks çekicileri 

kullandıklarına değinerek; 
“Araçların performansı ve 
özellikleri, ilk alımımızda 
karar nedenlerimiz olmuştu. 
Şimdi ise Renault Trucks 
ve araçlarını yakından tanı-
yoruz. Yeni alımlarımızda 
çekicilerin performansı ve 
konforunun yanı sıra düşük 
yakıt tüketimi ve bakım-ona-
rım maliyetleri ile minimize 
edilen operasyon giderleri, 
kararımızda etkili oldu. Re-
nault Trucks ile yakaladığı-
mız yakıt tasarrufundan çok 
memnunuz” dedi. 

ITT Lojistik’in 2015 yı-
lında teslim aldığı Renault 
Trucks T serisi çekiciler, or-
talama olarak 350 bin km 
yol kat etti. Didem Öztanık, 
2015’den itibaren Renault 
Trucks çekicilerini aynı spe-

ile filosundaki Volvo Trucks 
adedini 68’e çıkardı. 

Teslimat törenine Erman 
Group CEO’su Mehmet De-
niz ve Genel Müdür Emrah 
Deniz ile Temsa İş Makina-
ları Volvo Trucks Kamyon 
Satış Grup Müdürü Kıvanç 
Kızılkaya, Temsa İş Maki-

müşterilerimize verdiğimiz 
genç filo taahhüttü ile araç-
larımızı düzenli olarak yeni-
liyoruz. Bu anlamda Renault 
Trucks çekicilerin yüksek 
ikinci el değeri de tabi ki alım 
kararımızda etkili oluyor” 
şeklinde açıkladı. 

Ticari araçlar ile sağlanan 
hizmetlerde satış sonrası 
sunulan desteğin önemine 
değinen Öztanık; “Araçları-
mızın düzenli bakımlarını, 
Renault Trucks yetkili satış 
sonrası hizmet noktalarında 
yaptırıyoruz. Nadir ancak 
planlanmayan servis ihtiyaç-
larımız da olabiliyor. Her iki 
durumda da gelişmiş servis 
hizmetlerinden ve hem yurti-
çi hem de yurtdışında yaygın 
olan hizmet ağından oldukça 
memnunuz” dedi. 

sahipleri Behçet Orak, Lok-
man Orak ve Bilal Orak ile 
Temsa İş Makinaları’ndan 
Bölge Satış Müdürü Dev-
rim Karataş, Bölge Satış Yö-
neticisi Umut Şahin, Yedek 
Parça ve Servis Bölge Yöne-
ticisi Cihan Kayan ile İş Ge-
liştirme Yöneticisi Emrah 
Kutlu katıldı. 

Firma sahibi Behçet Orak; 
“Vizyonumuz eksiksiz, en 
doğru ve en kaliteli hizmeti 
sağlamak ve müşterilerimi-
ze bir çözüm ortağı olarak 
yardımcı olmak. ‘Bizim için 
bizimle çalışan her müşte-
ri özel müşteridir’ ilkesiyle 
hareket eden bir firmayız ve 
Volvo Trucks markasının 
satış ve satış sonrası hizmet-

YÜK taşıma kapasitesi, sü-
rüş konforu ve düşük işlet-
me giderleri ile hafif kamyon 
segmentine Atlas ile yeni bir 
soluk getiren Otokar, Altaş 
Temizlik’in ikinci kez tercihi 
oldu. Yol süpürme aracı ola-
rak kullanılacak 14 adet Atlas 
teslimatı, Otokar Bayi Gazi-
antepli Kardeşler tarafından 
gerçekleştirildi. 

Yol süpürme aracı olarak 
kullanılacak Otokar Atlas, 
Otokar Bayi Gaziantepli 
Kardeşler Kamyon Bölge Sa-

Renault Trucks Satış Di-
rektörü Ömer Bursalıoğlu, 
“Renault Trucks olarak biz-
ler araçlarımıza ne kadar gü-
veniyorsak müşterilerimizde 
de aynı güveni görmek biz-
leri çok mutlu ediyor. ITT 
Lojistik, ADR taşımacılı-
ğında önde gelen bir firma. 
ADR mevzuatı gereği, araç 
seçimlerindeki hassasiyet ta-
bi ki artıyor. Bu doğrultuda 
ITT Lojistik’in araç tercih-
lerini yine Renault Trucks 
çekicilerden yana kullanma-
sı bizleri gururlandırıyor. 
Araçlarımızın teknoloji ve 
performanslarının yanı sıra 
sundukları düşük yakıt tüke-
timi, memnuniyeti arttırıyor. 
Müşterilerimizin memnuni-
yeti, bizi daha da motive edi-
yor” diye açıkladı.

lerinin sorunsuz işlemesi, 
işimizde başarılı olmamıza 
katkı sağlıyor. Temsa İş Ma-
kinaları ve dolayısıyla Volvo 
Trucks ile iş birliğimizin de-
vamlı olmasını temenni ede-
riz” dedi. 

Devrim Karataş ise 
teslimatla ilgili olarak; 
“Avrupa’da birçok ülkeye 
frigorifik (soğutucu ünite ile 
dondurulmuş gıda taşımacı-
lığı) yapan ve sektöründe 
oldukça başarılı işler yapan 
Oraklar Lojistik firmasıyla 
uzun süredir iş birliği içeri-
sinde olmaktan dolayı çok 
mutluyuz. Firmanın Volvo 
Trucks markamızı tercih 
etmesinden dolayı teşekkür 
ederiz” dedi.

tış Müdürü Gökhan Aytemiz 
tarafından Altaş Temizlik 
Satın Alma Yetkilisi Mehmet 
Düzcü’ye teslim edildi.

Geçtiğimiz yıl filosuna kat-
tıkları Otokar Atlas’ın sahip ol-
duğu güçlü donanımların yanı 
sıra satış sonrası hizmetlerden 
de duydukları memnuniyet ile 
tekrar Atlas’ı tercih ettikleri-
ni belirten Mehmet Düzcü, 
Atlas’ın gelişmiş güvenlik özel-
likleri, güçlü motoru, düşük 
bakım giderleriyle de rakiple-
rinden ayrıştığını söyledi.

ITT Lojistik filosu, tama-
mı ADR sertifikalı ve 3 yaş 
ortalamasındaki çekicilerden 
oluşuyor. Didem Öztanık, 
filolarını geliştirmenin yanı 
sıra düzenli olarak yeniledik-
lerinin altını çizerek; “Aslın-
da Renault Trucks çekicile-
rin uzun yıllar boyunca ilk 
günkü performanslarıyla yola 
devam ettiklerini biliyoruz. 
Ancak ITT Lojistik olarak 

getirdi ve güçlü iş birliğinin 
devamını diledi. 

Volvo Trucks markası-
nın Türkiye distribütör-
lüğünü yürüten Temsa İş 
Makinaları’ndan Volvo 
Trucks Kamyon Satış Grup 
Müdürü Kıvanç Kızılkaya i-
se; “Erman Group ile ilk gün-
den bugüne kadar büyük bir 
profesyonellikle çalışıyoruz. 
İş birliğimizi güçlendirerek 
sürdüreceğiz” dedi.

Temsa İş Makinaları, 
son olarak soğutucu ünite 
ile dondurulmuş gıda taşı-
macılığı yapan Oraklar Lo-
jistik firmasına 5 adet Volvo 
Trucks FH460 teslimatı ger-
çekleştirdi. 

Teslimat törenine firma 

ITT Lojistik Filosunu Renault Trucks İle Büyüttü

Erman Group ve Oraklar Lojistik Volvo Trucks Dedi

Altaş Temizlik Filosuna 
14 Otokar Atlas Kattı

ERMAN Group filosunu 
20 adet Volvo Trucks FH13 
4x2 ile genişletirken, Orak-
lar Lojistik filosuna 5 adet 
Volvo Trucks FH460 kat-
tı. Erman Group, Temsa İş 
Makinaları’ndan teslim al-
dığı 460hp gücünde 20 adet 
Volvo Trucks FH13 4x2 
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TURTRANSİT Lojistik fi-
losunu 30 adet Talson Tekstil 
Taşıyıcı Mega güçlendiriken, 
Öney Taşımacılık Lojistik 
Hizmetleri fiosuna 25 adet 
Tırsan Perdeli Hafif Maksima 
Plus kattı. 7 Lojistik Hizmet-
ler ise,  filosunu 10 adet Tırsan 
Perdeli Mega ile genişletti.

Turtransit Lojistik, son 
yaptığı alımla filosunu 30 adet 
Talson Tekstil Taşıyıcı Mega  
ile genişletti. Tırsan Adapaza-
rı üretim tesislerinde yapılan 
törenle teslim edildi. Teslimat 

törenine; Tırsan Yönetim Ku-
rulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, 
Tırsan Satış Koordinatörü 
Ertuğrul Erkoç, Turtransit Lo-
jistik İcra Kurulu Üyeleri Şeb-
nem Zeybek, Serdar Atabek ve 
Melis Yüksel katıldı. 

Tırsan Yönetim Kuru-
lu Başkanı Çetin Nuhoğlu, 
Turtransit’in 1980 yılında 

kurulduğunu o günden bu-
güne birlikte çalıştıklarını 
söyledi. İkinci neslin firmayı 
başarıyla yönetmesinin öne-
mine değinen Nuhoğlu, “Sür-
dürülebilen şirketler, devre-
dilebilen kurumsal yapılar ve 
aile içinde büyüyen şirketler 
kurumlarımız için çok önem-
li. Bu bana ayrı bir mutluluk 
veriyor, çünkü bir şey kalıcı 
olduğu zaman ülkeye katma 
değer sağlıyor” dedi. 

Turtransit Lojistik İcra Ku-
rulu Üyesi Şebnem Zeybek, 

müşterilerinin tedarik zinciri 
ihtiyaçlarını belirleyip stratejik 
iş ortağı olarak hizmet vermek 
isteyen bir firma olduklarını 
ve bütüncül lojistik hizmetler 
sunduklarını belirtti. Kara ve 
intermodal nakliyesinde en 
büyük destekçilerinin Tırsan 
olduğunu kaydeden Zeybek, 
Tırsan ile işbirliğinin aynı za-

manda büyük bir dostluk için-
de devam ettiğini söyledi. 

Zeybek, müşterilerine sun-
dukları hizmetler hakkında ise 
şu bilgileri verdi: “Turtransit 
olarak müşterilerimize tedarik 
zinciri hizmeti sunuyoruz. Ta-
şımacılık, depolama ve lojistik 
hizmetlerimizle otomotiv, 
hızlı tüketim ve tekstil sektörü 
başta olmak üzere özel çözüm-
ler geliştiriyoruz. Romanya’da 
da bir firmamız bulunmakta-
dır ve bu firmamızın filosu ile 
Avrupa içi taşımalar yapıyor 
ve ağırlıklı Doğu Avrupa’ya 
hizmet sağlıyoruz. Trieste ve 
Toulon’da ofislerimiz bulu-
nuyor. Şirketimizi uluslararası 
arenada daha ileriye taşıyabil-
mek için Avrupa ve Asya’da 
stratejik ortaklıklarımız var. 
Geçen yıl Avro bazında yüzde 
15 büyüdük ve bu yıl da yüzde 
20 büyüme hedefliyoruz.”

Turtransit Lojistik İcra Ku-
rulu Üyesi Melis Yüksel ise, 
uzun yıllardır devam eden Tır-
san işbirliğinde kendilerine su-
nulan hizmetlerden her zaman 
memnun kaldıklarını aktırdı. 
“Müşterimiz bizden ne istediy-
se bunun çözümünü Tırsan’da 
bulduk.” diyen Yüksel, yeni 
yatırımlarının 1,5 milyon Avro 
olduğunu ve 2018 yılı içerisin-
de ek bir yatırımla Tırsan’dan 

tenteli araçlar alacaklarının bil-
gisini verdi. 

Turtransit Lojistik İcra Ku-
rulu Üyesi Serdar Atabek ise 
“Firma olarak ISO standartları 
gereği karşılaştırma yapmadan 
satın alma yapmıyoruz. Yapılan 
karşılaştırmalar sonucu her yol 
Tırsan’a çıkıyor” diyerek Tır-
san tercih etmelerinin nedeni-
ne vurgu yaptı. Turtransit’in 
sahip olduğu filo hakkında da 
bilgiler aktaran Atabek, “Şu 
anda 350 treyler, 150 çekicimiz 
var. Romanya’daki firmamız-
da ise 50 treyler, 30 çekicimiz 
bulunuyor.  Filomuzun yüz-
de 80’i Tırsan ürünlerinden 
oluşuyor. Tırsan’dan 2012’den 
bu yana farklı ürün grupların-
da alımlarımız oldu. Ağırlıklı 
Avrupa’ya taşıma yapıyoruz. 
Avrupa’dan ise Türki Cumhu-
riyetler, Gürcistan, Irak ve İran 
gibi ülkelere transit taşımalar 
gerçekleştiriyoruz” dedi.  

Tırsan, Türkiye genelinde 
soğuk meşrubat dağıtım hiz-
meti sunan Öney Taşımacılık 
ve Lojistik Hizmetleri’ne 25 
adet Tırsan Perdeli Hafif Mak-
sima Plus satışı gerçekleştirdi. 
Gerçekleştirilen törende araç-
lar; Tırsan Treyler Satış Koor-
dinatörü Ertuğrul Erkoç ve A-
raç Teslimat Sorumlu Uzmanı 
İhsan Özkan tarafından Öney 

Taşımacılık ve Lojistik Hiz-
metleri Genel Müdürü Hasan 
Polatlı ve Filo Müdürü Abdul-
lah Banda’ya teslim edildi. 

Öney Taşımacılık ve Lojis-
tik Hizmetleri Genel Müdürü 
Hasan Polatlı, dünya taşıma-
cılık trendlerini takip eden ve 
yatırımlarını bu doğrultuda 
gerçekleştiren bir firma olduk-
larının altını çizdi. Yurtiçi ve 
uluslararası taşımacılık hizmeti 
verdiklerini söyleyen Polatlı, 
“Öney taşımacılık olarak bugü-
ne kadar müşterilerimize en iyi 
hizmeti sunduk. Bundan sonra 
da verimli, sorunsuz ve güvenli 
hizmetlerimiz sürecek” dedi.  

7 Lojistik Hizmetler, taşı-
macılık operasyonlarını hızlı, 
kolay ve en güvenli şekilde ger-
çekleştirmek için filosuna 10 
adet Tırsan Perdeli Mega kattı. 

Tırsan Adapazarı üretim te-
sislerinde yapılan araç teslimat 
törenineTırsan Treyler Satış 

PTT A.Ş., ülkemizin dört bir 
yanına yayılan hizmetlerinde 
kullanmak üzere 1507 adet Fi-
at Doblo ve Fiorino’yu filosu-
na dahil etti. 

Tofaş’ın Bursa’daki fab-
rikasında üreterek yurtiçi ve 
yurtdışı pazarlara satışını ger-
çekleştirdiği Fiat Doblo ve 
Fiat Fiorino modelleri Posta 
ve Telgraf Teşkilatı Anonim 
Şirketi’nin (PTT A.Ş.) de ter-
cihi oldu. Türkiye’nin üretim 
rekortmeni Tofaş, posta, kargo, 
bankacılık, lojistik ve elektro-
nik ticaret hizmetleri alanında 
Türkiye’nin öncü kuruluşu olan 
PTT A.Ş.’ye Türkiye genelinde-
ki posta hizmetlerinde kullanıl-
mak üzere 1507 adet Fiat Doblo 
ve Fiat Fiorino teslimatı gerçek-
leştirdi. PTT A.Ş.’ye teslim edi-
len araçların 1000 kadarını Fiat 
Fiorino, ortalama 500 adedini 
ise Fiat Doblo oluşturdu.

Koordinatörü Ertuğrul Erkoç, 
7 Lojistik Hizmetler A.Ş Genel 
Müdürü E. Gökçe Dinçyoldaş 
ile Filo ve Operasyon Müdürü 
Şafak Çakmak katıldı. 

Tırsan Treyler Satış Koordi-
natörü Ertuğrul Erkoç teslimat 
töreninde yaptığı konuşmada, 
sundukları çözümlerle müşte-
rilerinin işlerini kolaylaştırdık-
larını belirterek, Tırsan Perdeli 
Mega araçların sahip olduğu 
kayar çatı ve çatı kaydırma ö-
zelliği sayesine taşımacılık ope-
rasyonlarında hızlı yükleme ve 
boşaltma imkânı sağladıkları-
nın altını çizdi. 

7 Lojistik Hizmetler A.Ş 
Genel Müdürü E.Gökçe Dinç-
yoldaş ise, “Farklı sektörlerden 
firmalara hizmet veriyoruz ve 
müşterilerimizin ihtiyaçları 
çok farklı. Filomuza kattığımız 
Tırsan Perdeli Mega’lar farklı 
ihtiyaçları tek elden çözebil-
memizi sağlayacak” dedi. 

Son 10 yılda Türkiye’de 
2,8 milyar dolar yatırım ger-
çekleştirdiklerini ve bunun 
sonucu olarak Türkiye’nin 
en çok üretim yapan tesisi 
konumuna geldiklerini be-
lirten Tofaş CEO’su Cengiz 
Eroldu, “Tofaş fabrikasında 
üreterek dünyanın dört bir 
yanına ihraç ettiğimiz Doblo 
ve Fiorino modellerimiz ise 
ülkemizde 10 yıldır segment-
lerinin lideri konumundalar. 
Tofaş’ın gururu olan Doblo 
ve Fiorino’nun PTT tarafın-
dan, ülkemizin dört bir yanına 
yayılan hizmetleri için tercih 
edilmesinden büyük memnu-
niyet duyuyoruz. Bu vesile ile 
teslimatını gerçekleştirdiğimiz 
1507 kadar aracımızın PTT 
teşkilatının faaliyetlerine fayda 
sağlayacağına inanıyor, hayırlı 
olmasını temenni ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

Tırsan Filoların Tercihi Olmaya Devam Ediyor
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MAN Teslimatları Sürüyor Tofaş’tan PTT’ye 1507 
Adetlik Dev TeslimatTOKGÖZ Beton, filosuna 

30 araçlık siparişinden 14 
adet MAN TGS 32.360 ha-
fif mikser ve 3 adet 41.420 
pompa kamyonunu katarken, 
Yüksel Grup Orman Ürün-
leri ise filosunu 4 adet MAN 
TGS 18.500 BLS 4x2 ve 4x4 
ile genişletti.

Tokgöz Beton, 30 araçlık 
yeni yatırımının tamamında 
MAN’ı tercih etti. Firma, 30 
araçlık siparişinden 14 adet 
MAN TGS 32.360 hafif mik-
ser ve 3 adet 41.420 pompa 
kamyonunu düzenlenen tö-
renle teslim aldı. 

13 adet MAN TGS 41.360 
mikser kamyon da Mayıs ayı 
içinde Tokgöz Beton’a teslim 
edilecek. Kayseri’deki Tok-
göz Beton merkez tesisinde 
gerçekleştirilen teslimat töre-
nine Tokgöz Beton adına Te-
sis Müdürü Olcay Kuzucuoğ-
lu, İdari İşler Müdürü Talat 
Abbasoğlu, MAN Kamyon 
ve Otobüs Ticaret A.Ş.’yi 
temsilen Kamyon Satış Bölge 
Koordinatörü DoğucanSuya-
nı ile Bölge Yöneticisi Nuret-
tin Aktemur ve Şensan Satış 
Direktörü Mehmet Demir 
hazır bulundular.

MAN araçlarının üstün 

niteliklerinin yanı sıra da-
yanıklı yapıları ile de inşaat 
sektöründe tercih edilen ilk 
markalar arasında yer aldı-
ğına dikkat çeken Tokgöz 
Beton Tesis Müdürü Olcay 
Kuzucuoğlu, “MAN araçları, 
herhangi bir aksaklık yaşama-
dan kesintisiz ve yüksek stan-
dartlarda hizmet sunulması-
na olanak sağlıyor. Bununla 
birlikte tüm şartlarda sergi-
lediği yüksek performansına 
karşın düşük yakıt tüketimi 
ve işletme giderleri, yaygın 
hizmet ağı ile 30 araçlık ya-
tırımımızda MAN’ı tercih 
ettik” şeklinde konuştu. 

MAN’ın müşterilerini “ya-
şam boyu iş ortağı” olarak 
gördüğünü yineleyen MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. Kamyon Satış Bölge Ko-

ordinatörü Doğucan Suyanı 
da “MAN bu odağı doğrultu-
sunda uzun soluklu işbirlikleri 
gerçekleştirir. Tokgöz Beton 
ile işbirliğimizin de bu kap-
samda daha uzun yıllar gelişe-
rek devam edeceğine inanıyo-
ruz” dedi.

Temeli 1969’a kadar daya-
nan sektörünün önemli firma-
larından Yüksel Grup Orman 
Ürünleri, 4 adet MAN TGS 
18.500 BLS 4x2 ve 4x4 olabi-
len çekici satın aldı. 

Ağırlıkla Ankara, Bo-
lu, Kastamonu, Çankırı, 
Karabük’te faaliyet gösteren 
Yüksel Grup Orman Ürün-
leri, aralarında Kastamonu 
Entegre, SFC Entegre, Çam-
san Orman Ürünleri, Di-
vapan Entegre gibi mobilya 
sanayinin önde gelen üretici-

leri ile çalışıyor. Firma alınan 
MAN çekicileri, ormanlık 
alandaki tomruk ve odunla-
rın müşterilerine nakledil-
mesinde kullanacak.

Yüksel Grup Orman 
Ürünleri’nin aldığı MAN çeki-
ciler, firmanın Kastamonu’da 
bulunan ürün stok sahasında 
gerçekleştirilen törenle tes-
lim edildi. MAN Kamyon ve 
Otobüs Ticaret A.Ş.’nin Kam-
yon Bölge Satış Koordinatörü 
Ersoy Öksüz ve Satış Uzmanı 
Tuna Alaybeyoğlu tarafından 
temsil edildiği törene Yüksel 
Grup Orman Ürünleri ortak-
ları Hamdi Yüksel ve Fehmi 
Yüksel katıldılar.

MAN araçlarının her ko-
şulda yüksek performansları 
ile öne çıktıklarını belirten 
Hamdi Yüksel ve Fehmi Yük-
sel, “MAN araçları, zengin 
çeşitliliği ve yüksek şasi stan-
dartlarıyla özel projelere cevap 
verebiliyor. Araç tasarlanırken 
talep ettiğimiz tüm teknolojik 
isteklerimiz, ihtiyaç duyduğu-
muz teknik özelikler ve dona-
nımsal verileri, MAN araçları 
fazlasıyla karşılıyor. Tüm bun-
larla birlikte zorlu orman yol-
ları ve yumuşak arazide MAN 
araçların performansı, bize 
önemli avantajlar sağlıyor” 
şeklinde konuştular. 



LOJİSTİK

tin altyapısını oluşturan lojistik sektö-
rünün öneminin her geçen gün daha da 
arttığına dikkat çekti. Lojistik sektörü 
için gelecek 10 yılın hedefinin küresel 
markalar çıkarmak olması gerektiğini 

KÜRESEL lojistik pazarından da-
ha çok pay alabilmek için Gümrük 
ve Ticaret Merkezi Modeli’ni oluş-
turduklarını vurgulayan Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bu 
kapsamda İstanbul’da iki gümrük ve 
ticaret merkezi kurulacağını açıkladı. 
Bu merkezlerin lojistik merkezlerden 
farklı bir modelle oluşturulacağını 
söyleyen Tüfenkci, “Buralar sadece ta-
şıma aktarma merkezleri olmayacak. 
Aynı zamanda ticaretin döndüğü, ti-
caretin bütün aktörlerinin içerisinde 
yer aldığı bir sistem olacak” dedi. 

Bakan Tüfenkci, uluslararası ticare-

� 7500 € MAL BEDELİNE

� GÜMRÜKLEME VEKALETİ OLMADAN

� KAPINIZDAN – DÜNYANIN HER HAVALİMANINA

İHRACAT KARGONUZU 24 SAATTE TESLİM EDİYORUZ

� 150 KG’A KADAR

www.panlogistics.com.tr 444 7 726

PAN HIZI İLE TANIŞIN

24 SAATTE TESLİMAT!

vurgulayan Tüfenkci, “Türkiye, lojis-
tikte ve e-ticarette mutlaka birden fazla 
küresel marka çıkarmalıdır” dedi. Tü-
fenkci, lojistik ve tedarik zinciri yöneti-
minin üretim ve dış kaynak kullanımı-
nın artması sonucu küresel ekonomik 
sistemde en kritik konulardan biri ha-
line gelmeye başladığını vurguladı. 

Tüfenkci, gelişmiş ülkelerde lojis-
tik maliyetlerin nihai ürün içindeki 
payının yüzde 10 ile yüzde 15 ara-
sında değiştiğini aktararak şöyle de-
vam etti: “Bu rakam gelişmekte olan 
ülkelerde yüzde 15-25 civarında, bu 
yüzden bütün ülkeler küresel ticaret-
ten aldığı payı artırmak için lojistik 
maliyetlerini düşürmeye ve tedarik 
zincirini iyileştirerek etkinleştirmeye 
çalışıyor. Bu noktada etkin bir lojis-
tik sistemi ve tedarik zinciri yönetimi 
küresel ekonomide çok kritik bir hale 
geldi. Dünya ticaretinde maliyetlerin 
yaklaşık yüzde 15’ini gümrük işlemle-
ri oluşturuyor, bu oranda yüzde 1’lik 
azalma dünya ekonomisine yaklaşık 
40 milyar dolarlık katkı sağlayacak.”

Lojistik sektörünün son 10 yılda 
1,9 milyar dolar yabancı sermaye yatı-
rımı çektiğini ve kargo kapasitesini 4 
kat artırarak konteyner hacimlerinde 
önemli artışlara imza attığını belirten 
Bakan Tüfenkci, sektörün halihazır-
da milli gelir içerisindeki yüzde 14’lük 
payı ile 400 bin kişiyi istihdam etti-
ğini, Türkiye’de lojistik faaliyetlerin 
büyüklüğünün 150 milyar liraya ulaş-
tığını anlattı. Tüfenkci, Türkiye’nin 
160 ülkenin lojistik performansla-
rının incelendiği “2016 Yılı Lojistik 
Performans Endeksi” raporunda 34. 
sırada yer aldığını kaydederek, bu sı-
ralamada daha üst basamaklarda yer 
almak için ellerinden geleni yapacak-
larını söyledi. Bu performansı daha 
da yukarılara taşımak adına ticaretin 
kolaylaştırılması ve geliştirilmesi için 
önemli çalışmalara imza attıklarını 
aktaran Bakan Tüfenkci, tedarik zin-
cirinin güvenliğinin, ticaretin kolay-
laştırılmasının ve tüketici haklarının 
korunmasının bakanlığının öncelik-
leri arasında olduğunu söyledi.

İstanbul’da 2 Yeni 
Gümrük ve Ticaret 
Merkezi Kurulacak

turkishcargo.com | 0 850 333 0 777

HASSAS KARGOLARINIZ
TURKISH CARGO İLE EMİN ELLERDE.
Hassas Kargolarınızı Büyük Bir Özveri ve Titizlikle Dünyanın En Çok Ülkesine Taşıyoruz.

Dünyanın en büyük uçağı, o 
zamanlar SSCB devletlerinden 
biri olan  Ukrayna’da 1988 yı-
lında üretilmiş olan Antonov 
An-225 Mriya’dır.

Uçak 280 tonla dünyanın en 
büyük hava kargo kapasitesi 
rekorunu da elinde tutuyor.

İ
BUNLARI 
BİLİYOR MUYDUNUZ?

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen Gümrük ve Ticaret Merkezi Ortak 
Akıl Konferansı’nda önemli açıklamalarda bulundu.    


