
amacıyla bir araya gelen ACC 
yöneticileriyle hava kargo sek-
törünü; fırsatları ve sorunları 
masaya yatırdık. ACC’nin Baş-
kanı Serkan Demirkan, ACC 
Başkan vekilleri Hasan Hati-
poğlu ve Serkan Eren’le ger-
çekleştirdiğimiz bu özel görüş-
mede dünyaya entegre olarak 

TÜM dünyada olduğu gibi ül-
kemizde de ciddi bir yükselme 
trendinde olan hava kargo en-
düstrisi önemli bir dönüşüme 
hazırlanıyor. Bütün Türkiye 
havalimanlarında kargo ope-
rasyonlarını lokal ve uluslara-
rası sivil havacılık taşıma ku-
ralları çerçevesinde geliştirmek 
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lojistik süreçlerde ivme kazan-
manın önemini konuştuk.

Yeni havalimanıyla birlikte 
daha da gelişmesi beklenen 
sektörün önündeki engellerin 
kaldırılması ile ülkemizde de-
ğer bazında yüzde 14 oranına 
ulaşan hava kargonun daha 
da yukarı çıkması için önemli 
potansiyel mevcut. ACC yö-
neticilerinin bu potansiyeli 
en iyi şekilde kullanabilmek 
için öngördükleri ‘olmazsa 
olmazlar’, farklı kesimlere 
yaptıkları çağrılar ve ACC 
girişiminin sektör açısından 
ne anlama geldiğine ilişkin 
bütün detaylar sayfalarımızda 
yer alıyor. 

DÜNYADA hızla gelişen 
e-ticaretin etkisiyle ticaretle 
ilgili kurallar yeniden yazı-
lırken pek çok sektöre etkisi 
de günden güne artıyor. E-
ticaretin kapsama alanının 
genişlemesiyle pek çok ürün 
internet üzerinden alınıp satı-
lırken işin lojistik tarafı daha 
önemli hale geliyor.

HAZİRAN 2018

AB son günlerde başını 
Fransa’nın çektiği yeni karayo-
lu taşımacılığındaki kuralları 
tartışıyor. Daha rekabetçi ve 
sürücülerin daha iyi koşullarda 
çalışması amacıyla Taşımacılık 
Komitesi tarafından 3 Tem-
muz 2018 tarihinde onaylanan 
yeni kuralların uygulanması 
için gereken oylama ise 4 Tem-
muzda yapılacaktı. Yeni kural-
lardan en çok tartışma yaratan 
konu ise sürücülerin her üç 
haftada bir ülkelerine dönme 

TCDD tarafından Erzu-
rum da yapımı tamamla-
nan Erzurum Palandöken 
Lojistik Merkezi, Başbakan 
Yardımcısı Recep Akdağ 
ve Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan’ın katıldığı törenle 
hizmete açıldı. 

Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. Recep Akdağ, “Bi-
zim için sizler 81 milyon 
kardeşimiz hep başımızın ta-
cı oldunuz.  “Bugün açılışını 
yaptığımız bu lojistik merke-
zi biraz önce dediklerimizin 
sadece bir örneği” dedi.

E-ticaret 
Devinden 
Müşterilerine 
Özel Kargo 
Hizmeti

Devamı 16. sayfada

Devamı 8. sayfada

TÜRKIYE’DE özel sektö-
rün yeni liman inşa ve özelleş-
tirmeler yolu ile liman işlet-
meciliğine yaptığı yatırımlar 
dış ticaretin önünü açtı. Li-
manlardaki kapasite yetersiz-

Devamı 2. sayfada

Devamı 3. sayfada

Devamı 12. sayfada

ZF Elektrikli Ürün
Portföyünü Genişletiyor
ZF Friedrichshafen’da dü-
zenlenen Teknoloji Günü 
2018’de, ticari araçlara yönelik 
olarak üretilen hiçbir hidrolik 
ve çevresel birim gerektirme-
yen, ilk elektrikli direksiyon 
prototipi olan ReAX EPS çö-
zümünü görücüye çıkartı. Ba-
sın mensupları ayrıca Yeni Po-
werLine 8 İleri tam otomatik 
şanzımanlı araçları da test et-
me imkanı buldu. PowerLine, 
ticari araçlarda verimlilik ve 

Erzurum 
Lojistik 
Merkezi 
Hizmete Açıldı

Doğru Yasal Düzenlemelerle 
Türkiye Hava Kargo Pazarı 
Büyük Potansiyele Sahip

konfor standartlarını yeniden 
belirliyor. ZF, yakıt tüketimi, 
vites geçiş konforu, güç-ağırlık 
oranı ve en önemlisi, gele-
cekteki sistemlere uygunluğu 
açısından çıtayı önemli ölçüde 
yukarıya çekiyor. 

PowerLine, ticari araçlar 
için özel seçenekler sunuyor. 
Yenilikçi ürün, PTO (Power 
Take-Off) ve retarder ile kul-
lanımı için hazır.
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zorunluluğu getirmesi oldu. 
Taşımacıların büyük tepki 

gösterdiği yeni Mobilite Pa-
keti başta Fransa olmak üzere 
AB’nin eski üyeleri Almanya, 
Avusturya ve İtalya tarafından 
destekleniyor.  

Liman İşletmeleri Konteyner 
Elleçlemesinde Rekor Kırdı

Devamı 25. sayfada

liğinin giderilmesiyle ihracat 
ve ithalat daha rahat yapıla-
bilir duruma geldi.  2017’de 
konteyner taşımacılığında 10 
milyon TEU rakamını aştı.

Karayolu Taşımacılığındaki
Yeni Kısıtlamalar
Avrupa Birliği’ni Karıştırdı
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TCDD tarafından Erzurum da ya-
pımı tamamlanan Erzurum Palan-
döken Lojistik Merkezi, 13 Haziran 
2018 Çarşamba günü Başbakan 
Yardımcısı Recep Akdağ ve Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Baka-
nı Ahmet Arslan’ın katıldığı törenle 
hizmete açıldı. 

Törende konuşan Başbakan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, “Bi-
zim için sizler 81 milyon kardeşimiz 
hep başımızın tacı oldunuz. Biz he-
yecanımızı hiçbir zaman kaybetme-

Erzurum Lojistik Merkezi Hizmete Açıldı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan da, ülkemizin 
genelini lojistik ağlarla ördüklerini, 
Palandöken Lojistik Merkezi’nin ya-
pımı planlanan 21 lojistik merkezden 
birisi olduğunu vurguladı. 

Bunlardan sekiz tanesinin bittiği-
ni, Erzurum Lojistik Merkezinin ya-
pımı tamamlanan dokuzuncu lojis-
tik merkez olduğunu anlatan Arslan, 
“350 bin metrekare yani 350 dönüm 
ve inşallah bununla da yetinmiyoruz 
Kars’ta da yapılıyor. Amacımız ülke-
mizi lojistik bir üste getirip ülkemizi 
dünyanın lojistik merkezi haline ge-
tirmek.” diye konuştu. 

TCDD Genel Müdürü İsa Apay-
dın ise Türkiye’yi bölgesinin lojistik 
üssü haline getirecek lojistik mer-
kezlerden birinin daha açılışının 
gerçekleştiğini belirtti. 

Yüksek hızlı, hızlı ve konvansi-
yonel demiryolu inşa etmeye devam 
ediliğini, bugüne kadar  10.620 km 
konvansiyonel demiryolunu da yeni-
lediğini, bunların kapasitesini artır-
mak ve daha verimli bir tren işletme-
ciliği yapmak için sinyalli ve elektrikli 
hale getirdiklerini anlatan Apaydın, 
son yıllarda gerçekleştirilen önemli 
projelerden birisinin de lojistik mer-
kezler olduğunun altını çizdi. 

Apaydın şunları kaydetti: “Sana-
yicilerin rekabet gücünü artırmak 
ve ülkemizi bölgesinin lojistik üssü 
yapmak üzere 21 ayrı noktada lo-

jistik merkez kurulması planlan-
mıştır. Bunlardan 8 adedinin inşa-
sını tamamlayarak hizmete açtık. 
5 adedinin inşası, 7 adedinin ise 
ihale ve proje çalışmaları devam et-
mektedir. Lojistik merkez projeleri 
kapsamında bölgesine ve ülkemize 
lojistik hizmet verebilmek amacıy-
la Erzurum’da da lojistik merkezin 
yapımına başladık. 105 milyon TL 
yatırım tutarındaki, 350 bin m2’lik 
alan üzerine kurulu ve yıllık 437 bin 
ton taşıma kapasitesindeki Erzurum 
lojistik merkezimizi olabilecek en 
kısa sürede tamamlayarak açılışa ha-
zır hale getirdik. 80 bin m2 kontey-
ner stok alanı bulunan, çeşitli idari 
ve sosyal tesislerle donatılan lojistik 
merkezimizde toplam 16.5 km de-
miryolu inşa edilmiştir.”
İsa: “Lojistik Merkezinin önemi 

İpek Yoluyla daha da arttı”
Edirne’den Kars’a oradan da 

İpek Yoluna bağlanan demiryolu 
koridoru üzerinde bulunuyor ol-
ması, Erzurum Lojistik Merkezinin 
önemini daha da artırdığını belirten 
ifadeden TCDD Genel Müdürü İsa 
Apaydın, Erzurum (Palandöken) 
Lojistik merkezimizin Bölgemize ve 
Ülkemize hayırlı olmasını dileğinde 
bulunarak konuşmasını tamamladı. 

dik çünkü biliyoruz ki insanların en 
hayırlısı insanlara hizmet edendir. 
Çünkü biliyoruz ki hayatımızda 
kazanacağımız en büyük şeref ta-
dabileceğimiz en büyük bahtiyarlık 
siz insanımıza hizmet edebilmek” 
diyen Akdağ, “Bugün açılışını yaptı-
ğımız bu lojistik merkezi biraz önce 
dediklerimizin sadece bir örneği. 
Biz size hizmet etmekten hiç yorul-
mayacağız” şeklinde konuştu.

Erzurum’da sadece bir lojistik mer-
kezi açılmadığının bilinmesini isteyen 
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Birinci sayfadaki haberin devamı
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AVRUPA Birliği son günlerde ba-
şını Fransa’nın çektiği yeni karayolu 
taşımacılığındaki kuralları tartışıyor. 
Daha rekabetçi ve sürücülerin daha 
iyi koşullarda çalışması amacıyla Ta-
şımacılık Komitesi tarafından 3 Tem-
muz 2018 tarihinde onaylanan yeni 
kuralların uygulanması için gereken 
oylama ise 4 Temmuzda yapılacaktı. 
Şimdilik ertelenen yeni kurallardan 
en çok tartışma yaratan konu ise sürü-
cülerin her üç haftada bir ülkelerine 
dönme zorunluluğu getirmesi oldu. 

Özellikle Orta ve Doğu Avrupalı 
taşımacıların büyük tepki gösterdiği 
yeni Mobilite Paketi başta Fransa 
olmak üzere AB’nin eski üyeleri Al-
manya, Avusturya ve İtalya tarafın-
dan destekleniyor.  

Oylamaya sunulacak taslak kural-
lar denetimleri ve yol kenarı kont-
rollerini hızlandırmayı ve çalışma 
süresi, dinlenme süreleri, “kabotaj” 
ve sürücülerin gönderilmesiyle ilgili 
hile ile mücadele etmek için ulusal 
makamlar arasındaki işbirliğini hız-
landırmayı da amaçlıyor. 

Avrupa Parlamentosu, mevcut sı-
nır yerine “kabotaj” için yeni zaman 
sınırlamaları da  (yani, bir sınır ötesi 
dağıtımdan sonra başka bir AB ülke-
sinde teslimatlar yapma) getirmek 
istiyor.  Sahtekarlığın tespit edilme-
sine yardımcı olmak için sınır geçiş-
lerinin, çekicinin takografına kayde-
dilmesi gerektiği savunuluyor. 

Yeni öneriler arasında kabotaj iş-
lemlerinin, uluslararası gönderimin 
yapıldığı üye devlette veya komşu ü-
ye devletten toplam yedi gün boyun-
ca dönmesi gerektiğine işaret ediyor. 
7 günlük süre içerisinde, bir üye 
devletteki kabotaj operasyonlarının, 
ulusal piyasaları bozan sistematik bir 
temelde gerçekleştirilmesini önle-
mek için 48 saat ile sınırlandırılması 
gerekiyor. Taşıtın, üye ülkeye geri 
gönderilmesinden 72 saat geçmeden 
önce aynı ülkede kabotaj yapılması-
na izin verilmeyeceği de en çok tepki 
çeken konular arasında yer alıyor. 

Ayrıca posta kutusu şirketler ola-
rak bilinen (örneğin başka bir üye 
devlette kayıtlı şirketlerin vergi ku-
ralları ile ilgili maliyetleri azaltmak 
için başka ülkelerde şirket kurması) 
yapılara karşı rekabetin daha adil 
olması yönünde de çeşitli adımların 
atılması bekleniyor. 

Karayolu Taşımacılığındaki
Yeni Kısıtlamalar Avrupa 
Birliği’ni Karıştırdı 

Avrupa Birliği’nin eski üyelerinden gelen karayolu 
taşıma paketi teklifi Avrupa Birliğini karıştırdı. Bugüne 
kadar çoğunlukla Türk taşımacılarına uygulanan 
kısıtlamalar en çok Doğu Avrupalı taşımacıları 
etkilemesi beklenirken başta Bulgaristan ve Romanya 
olmak üzere protesto sesleri yükseliyor.  

Birinci sayfadaki haberin devamı



nışmanlık firmalarınınbüyük 
müşterileri için Türkiye, Po-
lonya, Romanya, Rusya gibi 
ülkelerdeki lojistik pazarını ve 
potansiyellerini araştırdığına 
dikkat çeken TIRPORT Pa-
zarlama Direktörü Burcu Ka-
le, şunları söyledi: “Pazardaki 
muhtemel işbirliklerine ve 
bölgesel aktörlere bakıyorlar. 
Avrupa’nın en büyük kamyon 
pazarı olan Türkiye başta ol-
mak üzere, bu alanda yakında 
önemli işbirlikleri ve satın al-
maları görebiliriz” dedi. 

Türkiye’nin önde gelen 
markaları ve lojistik firmaları 
ile çalışmaya başlayan; global 
aktörlerin lojistik operas-
yonlarının yönetimi emanet 
ettikleri TIRPORT İş Ge-
liştirme Müdürü Alemdar 
Kadıoğlu, yaşananları şöyle 
değerlendiriyor: “Global dev-
ler, Türk pazarının büyük-
lüğünün ve potansiyelinin 
son derece fakındalar. Pazarı 
yakından anlamaya ve analiz 
etmeye çalışıyorlar.   
Türkiye lojistik sektörünün 

2018 yılı büyüklüğü 
yaklaşık 350 Milyar TL 
Avrupa’nın en büyük 
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AMAZON, Alibaba gibi e-
Ticaret devleri,işbirlikleri ve 
satın almalarla Türkiye pa-
zarına girmeye hazırlanıyor. 
2018 başı itibariyle 12 Milyar 
Dolar hacme ulaşan Türk E-
Ticaret pazarının, önümüz-
deki 5 yıl içinde en az 4 kat bü-
yümesi bekleniyor.  Bu fırsat, 
global aktörlerin de dikkatini 
çekiyor. Amazon kurumsal 
olarak artık Türkiye’ye geldi. 
Alibaba ise KOBİ’lerle dev iş-
birliklerine hazırlanıyor. Bü-
tün bunlar olurken dünyada 
ve Türkiye’de e-ticaret lojis-
tiği tamamen özel bir hizmet 
alanı olmaya hazırlanıyor.

Dünyanın önde gelen da-

kamyon pazarı olan 
Türkiye’de yollarda yak-
laşık 850 bin kamyon, 1.2 
milyon SRC Belgeli kam-
yon şoförü var. Her gün en 
az 600 binin üzerinde yük-
lemenin yapıldığı sektörün, 
2018 yılı itibariyle büyük-
lüğü yaklaşık 350 Milyar 
TL civarındadır. Özetle 
ülkemizde her gün 600 bin 
kamyon yük alıyor ve nak-
liye sektöründe günde 600 
Milyon TL dönüyor.  Di-
ğer çarpıcı bir konu ise, 
Türkiye’de yollardaki 20 
kamyonun 19’nun şahıslara 
ait olmasıdır. Günlük 2 bin 
yükleme yapan, ama tek bir 
kamyonu olmayan büyük 
lojistik firmaları da pazarda 
yerlerini aldı. Bu özellik di-
jital platformları ve sektör-
deki akıllı veri yönetimini 
daha da stratejik hale geti-
riyor. Lojistik eko-sistemi; 
depolama, araç satışı, servis, 
lastik vb. hizmetler, sigorta 
gibi enstrümanlarla birlikte 
ele alındığında pazarın yıllık 
büyüklüğü 500 milyar TL’yi 
geçiyor. Bu da büyük aktör-
lerin dikkatini çekiyor. 
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Hava kargoda taşınan yüklerin diğer 
yollarla taşınan yüklere oranı, tonaj 
olarak yüzde bir düzeyinde olsa da 
değer olarak yüzde 40’ı buluyor. Hava-
yoluyla çip, akıllı telefon gibi çok pa-
halı ürünler taşındığı gibi yedek parça, 
tekstil numunesi, ilaç gibi görece hava-
leli ama yine de değerli ürünler de ta-
şınmaktadır. 

2017 yılı Türkiye verilerine göre; 
havayolunda taşınan ortalama bir ki-
logram mal bedeli ithalatta 256 dolar 
iken bu rakam ihracatta 18,74 dolara 
düşüyor. Taşıması denizyoluyla yapı-
lan bir kilogram mal 0,66 dolara ithal, 
1,01 dolara ihraç ediliyor. Aynı verilere 
karayolu ile taşınan mallar açısından 
bakıldığında ise ithalatın kilogram de-
ğeri 4,30, ihracatın ise 1,80 dolar oldu-
ğu görülüyor.

Coğrafyanın çekiciliği, lojistik ola-
naklarla doğru orantılı olarak artar. 
Önce mallar gelir geçer, sonra depola-
nır ve sıra orada üretim yapmaya gelir. 
Bu mantıkla lojistik alt yapının niteliği, 
üretimin niteliğini de etkiler. İstanbul 
ve çevresi için de bu etkileşim geçerlidir 
ve hava kargo varsa üretim teknolojisi 
de artacaktır...   

Hemen tüm havalimanları ve uçak 
şirketlerinin odağında yolcu taşımacı-
lığı yer alsa da üçüncü havalimanı ko-
numu, fiziki nitelikleri, teknik altyapısı 
ve yetkililerin açıklamalarına göre, yük 
açısından da bir dünya hub’ı olacak. 

Burada iki konu öne çıkıyor. Bunlar-
dan bir tanesi; büyük gövdeli uçaklarla 
çoğu zaman en uzak noktalardan gelen 
ya da gidebilecek yüklerin, havayoluy-
la taşınması sayesinde elde edilen tüm 
avantajlarını yok eden iç taşımaya yö-
nelik karayolu işbirliğinin sağlanamı-
yor olmasıdır. Diğeri ise hem yurtiçinde 
bu işbirliğini güçleştiren hem de yakın 
ülke havalimanlarına yönelik kara bağ-
lantılarının da önünü kesen mevzuat 
eksikleridir.  Uçak-kamyon bağlantılı 
taşıma ile ülke içindeki dağıtım ve top-
lama hizmetleri, hız avantajını da ko-
ruyacak şekilde yapılmalıdır. Aynı za-
manda İstanbul söz konusu olduğunda 
Bulgaristan, Yunanistan, Romanya hat-
ta Macaristan gibi AB üyesi ülkelerin 
havalimanlarının da uydu birer liman 
olarak hizmet ağına katılması sağlan-
malıdır. Bu sayede örneğin Sofya’ya 
gidecek malın İstanbul’a gelmesi ve 
karayoluyla Sofya’ya aktarılması ya da 
tersi kolay olmalıdır. Bunu da lojistiğin 
ruhuna uygun olarak hızlı, ekonomik, 
güvenli bir şekilde gerçekleştirmek ge-
rekiyor. Yoksa bu iş; 70 kilometrelik 
bir yolu 7 bin kilometrelik yoldan daha 
uzun sürede giderek olmaz. Gerekli ko-
şullar sağlanırsa, karayolu taşımacıla-
rının üçüncü havalimanına gelecek ya 

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

da gidecek malları yerde bırakmayaca-
ğına inanıyorum. 

Yeni havalimanı; karayolu taşıma-
cılarının hava kargo pazarına yönelik 
ilgisinin artması, karadaki süreyi uza-
tan ve kilogram taşıma maliyetlerini 
artıran unsurların denetim altına alın-
ması ile yerel bir hub olabilir. Fakat 
uluslararası bir hub olmanın yolu, yük-
lerin ülke sınırlarını sorunsuz aşabilme-
si ile mümkündür. Bu hem gidiş yükle-
rinin toplanması hem de gelen yüklerin 
komşu ülkelere dağıtılmasındaki engel-
leri ortadan kaldıracak düzenlemelerin 
yapılmasına bağlıdır. 

Her ülkenin kendi potansiyeli, bu 
ölçekli havalimanlarının asıl dayanağı 
olacaktır. Buna rağmen hava kargo-
da önemli bir hub olan Amsterdam’da 
Hollanda’nın payı yüzde 30’u geçmez. 
Belki Paris, Frankfurt, Londra gibi şe-
hirlerde ülke payları daha yüksek olabi-
lir ancak Türk taşımacılarının sunacağı 
karayolu taşımacılığı hizmeti ile İstan-
bul rakiplerinin önüne geçecektir. 

Tüm işaretler gösteriyor ki; 
Türkiye’nin hava kargoda önü açık. 
Türkiye’de hava kargo endüstrisinin 
temsilcileri konumunda olup üyeleri 
arasında ana taşıyıcılar, handling, yer 
ve depo işletmecileri ile havayolu şir-
ketleri bulunan bir işbirliği inisiyatifi 
durumundaki Airport Cargo Committee 
(ACC)’nın önderlerinin aktardığı bilgiler 
ve analizlere göre de; devlet mevzuat-
larda eksiklik, nakliyeci de yerde mal 
bırakmazsa, üçüncü havalimanının bir 
dünya kargo hub’ı olması mümkün ola-
caktır. Bu sayımıza konuk olarak bize 
hava kargo sektörünün görünümünü ve 
özellikle Türkiye’deki durumu anlatan 
ACC yöneticilerinin görüşlerine sayfa-
larımızda detaylı olarak yer verdik. Bu 
söyleşiden de net olarak çıkan sonuç şu: 
Her iş için geçerli ama hava kargo için 
kesin olan bir gerçek var; hızlı olan ka-
zanır. Türkiye bunu göz önüne alıp sü-
reçlerini de hızlandırmayı başarabilirse 
birinci fazda 2.5 milyon ton, tamam-
landığında da 4.5 milyon tonun üze-
rinde kargo kapasitesine sahip olacağı 
açıklanan İstanbul yeni havalimanı da 
emeklere, yatırımlara ve hayallere bir 
yol açacak. 

Kargoda Hub Olmak 
ve Üçüncü Havalimanı

Global Devler Gözlerini 
Türkiye Pazarına Dikti 

BAKIŞ

Türk e-ticaret pazarının, önümüzdeki 5 yıl 
içinde en az 4 kat büyümesi bekleniyor. 

REYSAŞ’TA İş Geliştirme 
ve Lojistik Operasyonlar 
Direktörü olarak Fulya Et-
kin atandı.

Hacettepe Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliğini 
bölüm birincisi olarak biti-
ren ve yine aynı üniversite-
de Yüksek Lisansını yapan 
Etkin, 1984 yılında aktif iş 
hayatına atıldı.

Ericsson’da Tedarik Zin-
ciri Müdürlüğü, Sentim 
Bilişim’de Lojistik ve Üre-
tim Direktörü, Turkcell’de 
Kurumsal Satış Müdürlüğü 
görevini yürütmüş, Profi-
lo Holding’te Genel Mü-
dürlük yapan Fulya Etkin, 

Reysaş Grup Şirketlerinin 
Lojistik - İş Geliştirme - 
Depolar - Oto Taşıma ve 
Demiryolu operasyonların-
dan sorumlu olacak. 

Çok iyi derecede İngiliz-
ce ve Fransızca bilen Fulya 
Etkin, 2 çocuk annesi.

Fulya Etkin Reysaş’ta
Göreve Başladı





LOJİSTİK

HAZİRAN 2018

taşımalarda yüzde64 oranın-
da ciddi düşüş olduğu gö-
rülüyor. UND’nin konuyla 
ilgili yaptığı araştırmaya göre, 
Türkmenistan’daki mevcut 
projelerin tamamlanması ve 
aynı ölçekte yeni projeler ol-
maması, ihracat taşımalarını 
olumsuz etkiliyor.

Türkmenistan taşımaları 
düşüşe geçmesine rağmen, 
Özbekistan taşımalarında ise 
yüzde 57 oranında artış ya-
şanıyor. Türkmenistan paza-
rındaki azalış, Özbekistan’a 
artan pazarı ile ikame edi-
liyor. Mayıs ayı içerisinde 
Semerkant’ta gerçekleştirilen 
Özbekistan-Türkiye KUKK 
toplantısı ile birlikte yüzde 50 
artan geçiş belgesi kotası ile 
birlikte Özbekistan’a olan ta-
şımalar artma eğilimine girdi.

BDT ülkerine yönelik
taşımalarda yüksek artış
BDT ülkelerine yapılan 

taşımalarda en önemli yere 
sahip Rusya Federasyonu’na 
bakıldığında ise bu yıl taşıma-
ların hızla yükselişe geçmesi 
ile birlikte ihracat taşımala-
rında yüzde 774 oranında ar-
tış olduğu görülüyor. Öyle ki 
Rusya için aylık dönemlerde 
açılan geçiş belgeleri Mayıs 
ayında yeterli gelmediği için 
ek 200 adet ikili ve ardından 
500 adet daha ikili geçiş bel-
gesi toplamda 700 adet belge 
kullanıma açıldı. Özellikle 
Haziran ayında Rusya’da baş-
layacak olan Dünya Kupası 
organizasyonu öncesinde gı-
da taşımacılığında ciddi artış 
olduğu görülüyor. Taşımacı-
lar için ek bir sevindirici ha-
ber ise; Mayıs ayında Türkiye 
ve Rusya arasında İzmir’de 
gerçekleştirilen Karayolu 

ULUSLARARASI Nakli-
yeciler Derneği’nin (UND) 
derlediği verilere göre; 2018 
yılı Ocak-Mayıs toplamında, 
Türk araçları bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 5 
düşüş ile 496 bin 953 adet, 
yabancı araçlar yüzde 12 bü-
yüme ile 147 bin 291 adet ta-
şıma gerçekleştirdiler. Türk 
ve Yabancı araçlar toplamda 
yüzde 1 düşüş ile 644 bin 244 
adet ihracat taşıması gerçek-
leştirdi. İhracat taşımaları-
nın yüzde 77‘si Türk, yüzde 
23’ü ise yabancı plakalı araç-
lar ile yapıldı.  İhracat taşı-
malarında yüzde 37 oranın-
da büyük bir paya sahip olan 
Irak’ı hariç tutacak olur isek; 
Türk araçlar bir önceki yılın 
aynı dönemine göre bir de-
ğişime uğramadılar, yabancı 
araçlar ise yüzde 13 büyüme 
sağladılar. Türk ve Yabancı 
araçlar ise toplamda yüzde 4 
büyüme sağladı.
Suriye’ye yapılan taşımalar 

yüzde 27 azaldı
Suriye’ye yapılan taşımalar 

yüzde 27 düşüş oldu, geçen 
yıl ilk 2 aylık dönemde hızlı 
başlayan Irak pazarı da geçen 
yıla oranla yüzde 12 düşüş 
gösteriyor. Irak ve Suriye’de-
ki düşüş Ortadoğu ülkeleri 
toplamını da etkilediği için 
Ortadoğu’da yüzde 15 düşüş 
olduğu görülüyor.

Avrupa’nın genelinde ya-
şanan artış eğilimi özellikle 
komşu ülkelerde; Romanya 
yüzde25, Yunanistan yüzde 
12, Bulgaristan yüzde 29 ol-
mak üzere olumlu etkilere 
sebep oldu. Polonya, Ma-
caristan ve Avusturya gibi 
Orta Avrupa ülkelerinde 
de yüzde16’ya varan artışlar 
dikkat çekiyor. Avrupa ül-
kelerine toplamda yüzde 10 
artış yaşandı. Mayıs ayında 
yapılan Romanya ve Bulga-
ristan KUKK toplantılarında 

alınan olumlu sonuçlar ile 
birlikte Avrupa ülkelerine ih-
racat taşımalarımız artmaya 
devam ediyor.

2017 yılında Nahcivan 
ve Azerbaycan’a yapılan 
ihracat pazarında azalma 
görülmüştü, 2018 yılında 
ise Nahcivan’a yüzde 38, 
Azerbaycan’da yüzde 6 
artış olduğu görülüyor. 
Gürcistan’a yapılan ihra-
cat taşımalarında ise Türk 
araçlarının payları yüzde 4 
oranında düştü ve Gürcistan 
plakalı araçlar pazarda yük-
selişe geçtiler. Türk araçla-
rının İran’a yaptığı ihracat 
taşımalarında yüzde 15 düşüş 

görülüyor. İran araçları ise 
Türkiye’den yaptığı ihracat 
taşımalarında yüzde 32 ora-
nında artış gösteriyorlar.

Türkmenistan’a yapılan 

olmak üzere Bulgaristan ve 
Romanya takip ediyor.

Türk araçlarının ithalat 
taşımalarında yük aldığı ül-
kelere bakıldığında, ilk sırada 
40 bin 990 adet taşıma ile Al-
manya geliyor. İkinci sıradaki 
Irak ise her ay artış eğiliminde 
olmasına rağmen ihracattaki 

ları yüzde46 oranında artış 
yakaladılar. Diğer dikkat çe-
ken ülke ise yüzde34 artış 
ile Özbekistan oldu. İhracat 
taşımasında da ciddi artış gö-
rülen Özbekistan’ın İthalat 
yönünde de artış göstermesi 
Özbekistan’ın önemini tek-
rar vurguluyor.

Transit taşımalar
Türkiye üzerinden yapılan 

Transit taşımalar incelendiğin-
de; Türk ve yabancı araçlarının 
İran, Irak, Gürcistan, Azerbay-
can, Bulgaristan, Romanya, 
Yunanistan başta olmak üzere 
komşu ülkelere taşıma yaptığı 
görülüyor.  Yoğun olmamak-
la birlikte İtalya, Almanya, 
Hollanda, Fransa gibi gelişmiş 
ülkelere de transit taşımalar 
yapılıyor. Transit taşımaları 
Türkiye üzerinden yapan araç-
lar ise gene yoğunlukta olarak 
İran, Bulgaristan ve Gürcistan 
gibi komşu ülkeler.

Transit taşımalarda ya-
bancı araçlar arasında ilk 
sırada İran geliyor. İran 
araçları yoğunlukla Gürcis-
tan ile İran arasında ve AB 
ile İran arasında yük taşıyor-
lar. Bulgaristan araçları ise 
Avrupa’dan aldıkları yükleri 
Türkiye’yi transit geçerek 
yoğunlukla Gürcistan ve 
Ermenistan’a taşıyorlar.

Boş girişler yüzde 25 arttı 
Türk araçları boş giriş sa-

yılarını düşürmesine karşın 
Yabancı araçlar yüzde 25 
oranında boş girişlerini ar-
tırdılar. Türk taşımacılar; 
Avrupa’dan aylık 5 bin araç, 
Irak ve Suriye’den 50 bin araç, 
Azerbaycan ve Gürcistan’dan 
10 bin araç, İran’dan 2 bin 
500 araç, Rusya’dan 2 bin 
araç ile aylık 70 bin araç ile 
kendi ülkelerine boş dönüş 
yapıyorlar. Yabancı araçlar ise 
aylık 10 bin adet boş giriş ya-
pıyor ve bu araçların başında 
Gürcistan, Bulgaristan, Ro-
manya, Makedonya geliyor.

Taşımacılığı Anlaşması Ye-
nileme Müzakereleri toplan-
tısında alınan karara göre bin 
500 adet ilave ikili geçiş bel-
gesi 2018 yılı kullanımı için 
basılarak,  Haziran ayı içinde 
Türk tarafına teslim edile-
cek olması. Bununla birlikte, 
ulaşımın Rusya üzerinden 
transit geçerek daha rahat 
sağlandığı güzergâhlarda da 
taşımaların arttığı görülüyor, 
bu durum Rusya’nın transit 
öneminin de Türk taşımacı-
lar için ne kadar etkili oldu-
ğunu da gösteriyor.

Altyapı yatırımları ve sü-
ren inşaat projelerinin artma-
sı ile birlikte, ihracat taşıma-
larında Ukrayna’ya yüzde76 
oranında artış yaşandı ve 
Nisan-Mayıs-Haziran döne-
mine ait ikili geçiş belgeleri 
Haziran ayının başında bitti. 
Taşımacıların mağduriyetini 
önlemek ve Türk ihracatının 

sorunsuzca devamı için Türk 
ve Ukrayna Bakanlıkları ara-
sında dönemsel açılan belge-
lerin ihtiyaca göre açılması 
ile ilgili görüşmeler sürüyor. 
Moldova’ya ise yüzde21 ora-
nında artış görülüyor. BDT 
ve Orta Asya ülkelerine O-
cak-Mayıs toplamında yüzde 
5 artış yaşandı.

2018 yılının ilk 5 ayında 
ithalat taşımalarında genel 
toplamda yüzde 3 artış oldu-
ğu görülüyor. Türk araçları 
yüzde 3, yabancı araçlar ise 
yüzde 4 oranında taşıma sa-
yılarını artırdılar. Geçen yıla 
göre yabancı araçlar yoğun 
bir artış sağladıkları için pa-
zar payında da yüzde 34’e ka-
dar paylarını artırmış durum-
dalar. İthalat taşıması yapan 
Yabancı araçları, başta İran 

2018 Yılının İlk 5 Ayında
644 Bin İhraç Taşıması Yapıldı 
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TÜRK ARAÇLARININ İHRACAT TAŞIMA SAYILARI

IRAK
SURİYE
ALMANYA
NAHÇIVAN
İRAN
İTALYA
ROMANYA
FRANSA
AZERBAYCAN
GÜRCİSTAN
YUNANİSTAN
BULGARİSTAN
İNGİLTERE
İSPANYA
POLONYA
ÖZBEKİSTAN
HOLLANDA
RUSYA
TÜRKMENİSTAN
SIRBİSTAN
DİĞER ÜLKELER
TOPLAM

605.538
56.434
85.577
60.056
22.596
40.620
23.830
27.884
37.558
60.782
16.204
11.973
17.059
10.514

9.217
7.850

10.632
12.360
28.231

4.124
91.736

1.240.775

558.979
122.544

87.532
26.604
33.585
41.842
23.849
27.237
50.805
45.192
17.744
13.399
16.802
11.582
10.366

7.809
11.639
13.733
34.094

4.454
98.496

1.258.287

473.997
168.287

89.970
33.920
38.669
43.222
23.229
29.652
35.207
36.475
15.965
13.145
17.608
14.106
11.131

6.907
12.845
11.620
32.844

4.353
85.053

1.198.205

436.364
154.330

94.404
57.567
48.385
43.120
29.307
31.142
26.553
43.338
17.640
15.169
20.456
15.393
13.792

9.048
13.100

300
28.052

5.386
102.731

1.205.577

468.796
149.836

96.418
40.756
49.833
44.684
33.552
30.755
31.358
40.157
18.440
15.590
20.843
18.709
13.618
11.984
13.999

8.704
24.770

6.250
111.015

1.250.067

203.204
61.372
39.255
12.047
21.922
19.298
14.053
12.981
12.698
16.244

7.587
6.494
8.433
7.518
5.621
4.538
5.698

726
12.674

2.727
45.678

520.768

179.515
44.738
40.295
16.590
18.637
19.480
17.616
14.358
13.432
15.547

8.525
8.345
8.146
8.227
6.529
7.142
6.383
6.347
4.602
3.520

48.979
496.953

-12%
-27%

3%
38%

-15%
1%

25%
11%

6%
-4%
12%
29%
-3%

9%
16%
57%
12%

774%
-64%

29%
7%

-5%

36,51%
9,10%
8,20%
3,37%
3,79%
3,96%
3,58%
2,92%
2,73%
3,16%
1,73%
1,70%
1,66%
1,67%
1,33%
1,45%
1,30%
1,29%
0,94%
0,72%
9,86%

Gittiği Ülke 2013 2014 2015 2016 2017 Ocak-Mayıs’17 Ocak-Mayıs’18 Değişim Pay

düşüş ile birlikte düşüş eğili-
mine geçmiş bulunuyor. İlk 5 
ay toplamında Irak’tan yapı-
lan ithalat taşımalarında yüz-
de17 oranında düşüş yaşandı 
ve 26 bin 826 adet ithalat ta-
şıması gerçekleştirildi.

Avrupa ülkeleri arasında 
düşüşün yaşandığı ülkeler ise 
yüzde 22 Birleşik Krallık, yüz-
de 9 Bulgaristan ve yüzde 8 ile 
İtalya bulunuyor.  Diğer tüm 
Avrupa ülkelerinden yapılan 
ithalat taşımaları istikrarlı bir 
şekilde artmaya devam ediyor. 
Bu ülkeler arasında Fransa 
yüzde 17, Yunanistan yüzde 
9, Hollanda yüzde 16, Belçika 
yüzde 37 ve Polonya yüzde 10, 
Avusturya yüzde 22 artış ile 
dikkat çekiyor.

İran’dan yapılan ithalat 
taşımalarında ise Türk araç-
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sunduğumuz hizmet modeli 
ile siparişlerini aynı gün, ak-
şam saatlerinde, hatta hafta 
sonu bile teslim alabiliyorlar 
ya da evde veya işte bekleme 
zorunluluğu olmadan tes-
limat yeri olarak istedikleri 
yeri tercih edebiliyorlar. Bu 
yenilikçi hizmet modelimizle 
sektördeki çıtayı yükseltmiş 
olduk. Böylece rekabet etmek 
isteyen diğer sektör firmala-
rının da bizi takip edeceğini, 
müşterilere hak ettikleri kali-
teli hizmeti sunan firma sayı-
sının artacağını düşünüyoruz. 

Sizi kendi kargo hizmetinizi 
sağlamaya götüren süreç na-
sıl gelişti?

Aslında Toni Morrison’ın 
“Okumak istediğin kitap 
henüz yazılmadıysa, sen 
yaz” sözünden hareket et-
tik diyebiliriz. Hepsiexpress, 

Türkiye’nin lider e-ticaret 
platformu Hepsiburada’nın 
iştiraki olarak kuruldu. Ül-
kemizde online perakende 
giderek olgunlaşmakta ve bu 
konuda umut vaat eden ülke-
ler arasında yer almaktayız. E-

DÜNYADA hızla gelişen 
e-ticaretin etkisiyle ticaretle 
ilgili kurallar yeniden yazı-
lırken pek çok sektöre etkisi 
de günden güne artıyor. E-
ticaretin kapsama alanının 
genişlemesiyle bugün elekt-
ronikten giyime dayanıksız 
tüketim mallarından gıda ü-
rünlerine kadar pek çok ürün 
internet üzerinden alınıp satı-
lırken işin lojistik tarafı daha 
önemli hale geliyor. Taşıma 
ve dağıtım trafikleri e-ticarete 
göre şekillenirken, özellikle e-
ticaretin müşteri tarafındaki 
yüzü olan kargo süreci de da-
ha fazla önem kazanıyor. 

Son kilometre lojistiği 
(Last mile logistics) olarak 
adlandırılan ve verimlilik 
baskısının en çok hissedildiği 
alan olan e-ticaret teslimatla-
rında geçtiğimiz ay önemli bir 
gelişme yaşandı. E-ticarette 
Türkiye’nin en büyük şir-
ketlerinden biri olan Hep-
siburada müşteriler daha iyi 
sunmak adına iştiraki olarak 
Hepsiexpress’in faaliyete geç-
tiği geçtiğimiz ay bir basın bir 
toplantısıyla duyurdu. 

Hepsiexpress Genel Mü-
dürü Umut Aytekin, bu 
önemli gelişmeyle ilgili Kar-
goHaber dergisinin soruları-
nı yanıtladı. 

Türkiye’de e-ticaretin ge-
lişimi hakkında bilgi verir 
misiniz?

Türkiye’de e-ticaret pazar 
büyüklüğü, 2017 yılında 30,8 
milyar TL’den 42,2 milyar 
TL’ye ulaşarak yüzde 37 bü-
yüdü. Online perakendenin 
toplam perakende içindeki 
payı gelişmiş ülkelerde ortala-
ma yüzde 9,8 iken Çin hariç 
gelişmekte olan ülkelerde bu 
oran yüzde 4,8. Türkiye’de 
online perakendenin top-
lam perakende içindeki payı 

ise yüzde 3,5’ten yüzde 4,1’e 
yükseldi. Önümüzdeki 10 
yıl içerisinde Türkiye’deki 
e-ticaret penetrasyonunun 
dünya seviyelerine geleceğini 
düşünüyoruz. Biz e-ticareti 
perakendenin kaldıracı ve 
tamamlayıcısı olarak; müşte-
rilerin ve markaların hayatını 
kolaylaştıran bir oyuncu ola-
rak görüyoruz ve sektör için 
değer yaratan fırsat alanı ola-
rak konumluyoruz. 

E-ticaret ve sanal mağazacı-
lıkta yaşanan gelişmelerin 
kargo sektörüne etkileri na-
sıl gerçekleşiyor?

Ülkemizde e-ticaretin bü-
yümesine paralel olarak taşı-
macılık sektörü de büyüyor. 
Bu hızlı büyümeyle birlikte 
sektörün aşması gereken zor-
luklar da gündeme gelmeye 
başladı. E-ticaret sektörünün 

giderek artan performan-
sıyla birlikte üst seviyelere 
ulaşan müşteri beklentileri, 
Hepsiexpress gibi yenilikçi 
şirketlerin sektöre girmesini 
tetikledi. Hepsiexpress olarak 
oluşturduğumuz modelle, 
ürün teslimatı sırasında yaşa-
nan olumsuzlukları bertaraf 
ederek müşterilerimize iyi bir 
deneyim yaşatıyoruz. Ayrıca 
taşımacılık süreçlerine hız 
ve pratiklik kattık, zaman ve 
mekân kısıtlamalarını orta-
dan kaldırdık. Müşterilerimiz 

Siz kargonuzun değil, kargo-
nuzun sizin peşinizden koştu-
ğu bir dönem başlattık. Ayrıca, 
geliştirdiğimiz performans 
sistemi ile taşımacılarımızın 
performansını sürekli takip 
ediyor, verdiğimiz eğitimlerle 
onların gelişimine katkıda bu-
lunuyoruz. Hepsiexpress ola-
rak değeri farketmeksizin taşı-
dığımız her ürünü son derece 
dikkatli taşıyor, alıcılara hızlı 
ve hasarsız teslimat sağlıyoruz. 
Tüm bu farklılıklarımız saye-
sinde müşteri memnuniyeti 
oranımızın yüzde 99 olduğunu 
ifade etmekten memnuniyet 
duyuyoruz. Hepsiexpress ola-
rak e-ticaret sektöründe faa-
liyet gösteren tüm markalara 
taşımacılık ve teslimat hizmeti 
vermeye hazırız.

Başka şehirler için hizmet 
genişletme çalışmalarınız 
olacak mı? Varsa bu nasıl 
şekillenecek?

İstanbul, Kocaeli, Ankara, 
Bursa illerinde dağıtım ağımı-
zı tamamladık. Önümüzdeki 
aylarda ise İzmir gibi büyük 
illeri de hizmet ağımıza ek-
leyerek 2018 yılı içerisinde 
birçok şehirde aktif olarak da-
ğıtım yapmayı hedeflemekle 
beraber, Türkiye’nin çeşitli il-
lerine hizmetlerimizi taşımayı 
ve büyümemizi sürdüreceğiz. 

Hepsiexpress yatırımları-
nızdan söz eder misiniz? 
Nasıl bir büyüme ve hizmet 
gelişimi planlıyorsunuz?

Müşterilerimiz yenilik-
çi iş modelimizle birlikte 
hızlı, güvenilir ve pratik bir 
biçimde ürünlerine kavu-
şuyor. Hepsiexpress olarak 
müşteri memnuniyeti her 
zaman odak noktamız olma-
ya devam edecek. Bu nedenle 
hız ve pratikliği, dolayısıyla 
müşterilerimizin memnuni-
yetini artıracak yeni ve farklı 
çözümler geliştirmeye devam 
ediyoruz.  Kendi geliştirdi-
ğimiz yüzde 100 yerli yazı-
lım sayesinde müşterilerden 
alınan geribildirimlere göre 
hizmetlerimizi sürekli gelişti-
riyor, yeni ihtiyaçlara göre o-

perasyonlarımızı güncelliyor, 
müşteri şikayetlerini anlık ta-
kip edip çözüme ulaştırıyor, 
taşıyıcıların performansını 
izleyip değerlendiriyor ve 
müşteri memnuniyetini ana-
liz ediyoruz. Hepsiexpress 
taşımacıları, gün içindeki 
operasyonlarını kullandıkla-
rı Hepsiexpress uygulaması 
ile planlayarak insan hatasına 
yer vermeden, dijital ortam-
da planlıyor ve teslimatlarını 
başarıyla tamamlıyor. Müşte-
rilerimiz Hepsiexpress ope-
rasyonunun odak noktası. 
Bu yüzden taşımacılarımızı 
müşteri beklentilerini en iyi 
şekilde karşılayabilmeleri için 
özel eğitimlerden geçiriyoruz. 
Taşımacılarımıza özel perfor-
mans ve teşvik sistemi kura-
rak güvenilir taşımacılığın 
standartlarını yükseltiyoruz. 
Türkiye’nin çeşitli illerinde 
Hepsiexpress yapılanmasını 
yaygınlaştırıp daha çok müş-
terinin özel hizmetlerimiz-
den faydalanmasını sağlamak 
için çalışıyoruz.

2018 yılında öncelikli he-
defleriniz neler? 

Kuruluş nedenimize para-
lel olarak en büyük hedefimi-
zin; e-ticaret müşterilerinin 
ürün teslimat deneyimlerini 
en üst seviyeye çıkarmak ol-
duğunu söyleyebilirim. Bu-
gün İstanbul, Kocaeli, Anka-
ra ve Bursa illerinde dağıtım 
ağımızı tamamlamış durum-
dayız. Hepsiexpress olarak, 
Türkiye’deki yaklaşık 30 
milyar TL’lik çok kanallı ve 
online perakende pazarının 
yüzde 65’ine erişen ve ope-
rasyonlarını yaygınlaştıran 
bir markayız. 2018 yılı için-
de İzmir ve diğer büyük illeri 
de hizmet ağımıza eklemeyi 
planlıyoruz. Geçen yıla göre 
5 kat büyümeyi hedefleyerek, 
yılda ortalama yüzde 35 bü-
yüyen e-ticaret sektörünün 
büyümesine destek olmaya 
devam edeceğiz. Hepsiexp-
ress olarak e-ticaret sektörün-
de faaliyet gösteren tüm mar-
kalara taşımacılık ve teslimat 
hizmeti vermeye hazırız.

ticaret büyük bir hızla büyür-
ken, buna paralel taşımacılık 
sektörü de büyüyor. Sektörel 
araştırmalarımızdan biliyo-
ruz ki; hız, güven, pratiklik 
ve müşteri memnuniyeti ko-
nusunda ciddi gelişim alanları 
bulunmakta. Hepsiexpress 
olarak sağlıklı bir büyüme 
için, müşterinin ihtiyaçlarına 
hitap eden, hayalimizdeki gibi 
çözüm odaklı bir taşımacılık 
şirketini kurmak düşüncesiy-
le yola çıktık. Hepsiburada, 
büyüyen e-ticaret alanında 
uzmanlaşmış, fark yaratan ta-
şımacılık markası Hepsiexp-
ress ile müşterilerine eşsiz bir 
alışveriş deneyimi yaşatırken 
artan müşteri memnuniyetiy-
le sektörün büyümesine, geliş-
mesine de destek olmaktayız.

Hepsiexpress olarak sundu-
ğunuz hizmetler neler? Di-
ğer kargo şirketlerinden sizi 
farklı kılan faktörler neler?

Hepsiexpress olarak e-
ticaretten alışveriş yapan 
müşterilerin ihtiyaçlarını gö-
zeterek, müşteri deneyimini 
mükemmelleştirmeye yöne-
lik kendi yenilikçi modeli-
mizi oluşturduk. Yaptığımız 
araştırmalardan yola çıkarak, 
e-ticaret müşterilerinin sipa-

rişlerine daha hızlı ve tercih 
ettikleri zaman diliminde ula-
şabilmeleri için; hafta içi ya da 
sonu fark etmeksizin aynı gün 
ya da ertesi gün randevulu sipa-
riş seçeneklerini sunmaya baş-
ladık. Müşterilerimiz müsait-
lik durumlarına göre, randevu 
erteleme ya da randevulu iade 
hizmetlerinden de faydalana-
biliyor. Özetle, Hepsiexpress 
ile e-ticaret alışverişinin kont-
rolü artık müşterilerde oluyor. 

E-ticaret Devinden 
Müşterilerine 
Özel Kargo Hizmeti

Hepsiexpress Genel Müdürü Umut Aytekin
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Sarp Intermodal Yeni Yatırımlarla Büyümeye Devam Ediyor

Taşımacılık 
Rehberi’nin 
Yeni Sayısı 
Çıktı

2014 yılında kurulan Sarp Inter-
modal, kuruluşunun dördüncü 
yılında filosuna ve ekipman havu-
zuna yaptığı yatırımlarla büyüme-
ye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 
Türkiye’de en fazla 45’lik kontey-
ner taşıması gerçekleştiren şirket, 
100 adet yeni 45’lik konteyner ya-
tırımı yaparken; iki yıldır istikrarlı 
büyüme gösterdiği likit taşımacılık 
alanında da 50 adet ISO Tank yatı-
rımı gerçekleştirdi. 

Bu yatırımlar sonrası Sarp 
Intermodal’in öz mal havuzunda 
500’ün üzerinde 45’lik konteyner, 
50 ISO Tank, 60 şasi ve 30 çekici 
yer aldı. 100 adet 45’lik konteyner, 
50 adet ISO Tank konteyner, 15 
adet Tırsan şasi ve 5 adet Ford çeki-
ci yatırımı yapan şirketin Yönetim 
Kurulu Başkanı Onur Talay, geçti-
ğimiz yıl Türkiye’de en fazla 45’lik 
konteyner taşıması gerçekleştiren 
şirket olduklarını belirterek, yeni 
yatırımların güçlerini pekiştireceği-
ni söyledi. 

Yeni yatırımlarına dair bilgi pay-
laşan Talay, dünya genelinde binler-
ce konteynere erişimleri olduğunu, 
öz mal yatırımlarıyla da güçlerini 
artırdıklarını söyledi. 

4 yıldır düzenli bir büyüme ger-
çekleştirdiklerini, 2018 yılı taşıma 
sayılarında da geçtiğimiz yıla göre 
yüzde 50’lik bir artış hedefledikle-

LOJISTIK hizmet talep edenlerin, 
lojistik hizmet sunanla erişimini 
sağlamak amazıyla Aysberg Basın 
Yayın tarafından özenle hazırlanan 
Taşımacılık Rehberinin 42’nci sayı-
sı çıktı.

Lojistik endüsrisinin gelişmiş ol-
duğu ülkerlerde benzerine rastlanan 
ve taşıamcılık endüstrisinin tüm ta-
rafları taraflarını da kendi içerisin-
de erişilir hale getirien Taşımacılık 
Rehberi’nin yeni sayısında, yeni eri-
şim kodları da bilinir ve erişilebilir 
hale getirildi. 

rini belirten Talay, likit taşımacılı-
ğı alanında Avrupa’nın en önemli 
şirketleri ile acentelik anlaşmaları 
yaptıklarını açıkladı. Talay “ISO 
Tanklar ile reçine, plastifiyan ve 
yağ gibi ürünler taşıyoruz, bu alan-
da da pazarın önemli oyuncuların-
dan biri haline gelmeye başladık” 
vurgusu yaptı. 

Şaşi ve çekici yatırımlarının li-
man ve terminallerden yapılacak ta-
şımalarda kullanılacağını söyleyen 
Talay, intermodal taşımacılığın ge-

rektirdiği tüm operasyonları kendi 
araçları ile organize ettiklerinin de 
altını çizdi. 

Tırsan’ın 45’lik konteynerlere 
özel olarak tasarladığı şasilere deği-
nen Talay, şasinin hafifliği ve yapısı 
nedeniyle intermodal konteyner ta-
şımalarını avantajlı duruma getirdi-
ğini sözlerine ekledi. 

Sınır kapılarında yaşanan yoğun-
lukların ve sorunların, sektörü ve 
ihracatçıları farklı çözümlere yönelt-
tiğini ifade eden Talay, “Teslim süre-

lerinde gecikme olmasını istemeyen 
şirketler, araç kuyruklarında bekle-
memek için intermodal çözümlere 

başvuruyor. Bu durum intermodal 
taşımacılığın pazardan aldığı payı 
artırıyor” şeklinde konuştu.
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ASYA ve Avrupa arasındaki 
ticaret yolları üzerinde stratejik 
öneme sahip olan İran’da taşı-
macılık ve lojistik faaliyetleri 
önemli bir yer tutuyor. Ülkenin 
bu özelliğinden kaynaklanan 
potansiyeli, Alman fuar orga-
nizatörü Messe München’in 
bağlı şirketi olan IMAG 
GmbH’ın ‘IRAN LOGISTIC 
2019 Fuarı’nın uluslararası or-
tağı olarak rol almasını sağladı. 
İranlı fuar organizatörü Milad 
e Noor tarafından 2-5 Şubat 
2019 tarihleri arasında Tahran 
Fuar Alanı’nda düzenlenecek 
olan fuarın Türkiye, Azerbay-
can, Ermenistan, Gürcistan 

ve Irak’daki satış ve pazarlama 
çalışmalarını da Uluslararası 
logitrans Transport Lojistik 
Fuarı’nın organizatörü EKO 

MMI’ın Türk ortağı olan EKO 
Fuarcılık yürütecek. Bu yapı ile 
güçlü bir uluslararası tanıtım 
ağına sahip olacak fuar, 20 bin 

metrekarelik alanda ve 8 holde 
düzenlenecek.

Daha önceki yıllarda “Ulus-
lararası Lojistik ve Tedarik 
Zinciri, Bağlı Endüstriler ve 
Ekipman Fuarı” adı altında 
üç kez düzenlenmiş olan fuar, 
IRAN LOGISTIC markası ile 
yoluna devam edecek. Lojistik 
hizmet ve ekipmanları, depo-
lama ekipmanları, yük taşıma, 
dağıtım sistemleri, bilgi ve ko-
münikasyon sistemleri ile En-
tegre Trafik Yönetim Sistemle-
rini (ITMS) içerecek olan fuar, 
İran’da tüm taşıma modlarını 
kapsayan tek etkinlik olma 
özelliğini taşıyor.

Yüzyıllar boyunca 
İpekyolu üzerinde 
önemli bir yere sahip olan İran, 
Çin’in Tek Kuşak Tek Yol pro-
jesi ile önemli altyapı ve ulaşım 
ağı yatırımlarına sahne olacak. 
2000 yılında İran; Rusya ve Hin-
distan ile birlikte Orta Asya’daki 
en büyük transit güzergahların-
dan biri olan Kuzey-Güney Ula-
şım Koridoru projesini başlattı. 

Hint Ok-
yanusu ve 

Basra Körfezi’ni Kuzey Avrupa 
ile birleştiren bu güzergahın 
kapasitesini arttırmak ve erişim 
ağını genişletmek üzere proje 
on ülkeyi daha içerecek şekilde 
yapılandırıldı.

Fuar katılımı ile ilgilenen 
firmalar eko@ekofuar.com.tr 
adresi ile iletişime geçebilirler.

İran Lojistik Fuarı Türk ve Alman 
Organizatör Desteği İle Yola Çıkıyor

LOJISTIK sektöründeki lider-
liğini, yaygın hizmet ağı ile sü-
rekli olarak güçlendirme hede-
fiyle son olarak 2018 yılı Ocak 
ayında İstanbul Anadolu Yakası 
Tuzla Tepeören’de hizmet ver-
meye başlayan yeni depolama 
merkezi yatırımını gerçekleşti-
ren Mars Logistics’in yeni lo-
jistik üssü “Hadımköy Lojistik 
Merkezi” faaliyet göstermeye 
başladı. 70 bin metrekarelik 
alanda 45 bin metrekarede hiz-
met verecek olan Mars Logistics 
Hadımköy lojistik merkezinde 
antrepo ve depolama hizmetle-

rinin yanı sıra Stok Takibi, En-
vanter Yönetimi, Sipariş Yöne-
timi,  Hasarlı / Karantina Stok 
Yönetimi, Ürün Sayımı, Rezer-
vasyonlu Dağıtım, 7/24 AVM 
Dağıtımı, Tüm Türkiye’ye Da-
ğıtım Hizmeti, Tersine Lojis-
tik Hizmetleri,  Alarm Takma, 
Hurda ve Iskartaların Ayrılması 
hizmetleri de verilecek. 

Mars Lojistik Uluslararası 
Taşımacılık Depolama Dağı-
tım, Mars Hava ve Deniz Kar-
go, Mars Sigorta ve Mars Lo-
gistics S.A.R.L. şirketlerinden 
oluşan Mars Logistics, faaliyete 

geçtiği 1989 yılından bu yana 
farklı taşıma çözümleri ve çev-
reci iş modelleriyle lojistik sek-
törüne öncülük ediyor. Dünya-
nın her noktasına taşımacılık 
gerçekleştiren Mars Logicstics 
neredeyse tüm sektörlere hiz-
met veriyor. 

Hadımköy Lojistik Merkezi 
projesinin kendileri için önem-
li bir yatırım olduğunu belirten 
Mars Logistics Tedarik Zinciri 
Süreçlerinden Sorumlu Yö-
netim Kurulu Üyesi Mithat 
Sahillioğlu, “Hizmet ağımızı 
genişletmek ve organizasyon 

hızımızı daha da artırmak 
üzere son olarak Ocak ayında 
İstanbul Anadolu Yakası Tuz-

la Tepeören’de 4’üncü lojistik 
merkezimizi faaliyet geçirmiş-
tik. Yaklaşık 30 Milyon Euro 
yatırımla devreye aldığımız 

Hadımköy’deki 70 bin metre-
karelik alanda hizmet verecek 
olan yeni lojistik merkezimiz 
ise 2018 yılı için planladığımız 
bir yatırımdı. Bu yatırımlar 
ile yurtiçi depolama dağıtım ve 
katma değerli servislerde işlem 
hacmimizi arttırmayı hedefli-
yoruz” dedi. 

Mars Lojistik Hadımköy’de “Lojistik Üs” Açtı
Mars Logistics, yeni lojistik merkezini 
Hadımköy’de konumlandırıyor. 70 bin 
metrekarelik alanda hizmet verecek olan 
Hadımköy Lojistik Merkezi Mars Logistics’in 
yeni “lojistik üs”ü olacak. 

Mars Logistics Tedarik Zinciri 
Süreçlerinden Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi

Mithat Sahillioğlu.

UPS Türkiye’nin başına Burak 
Kılıç geçti UPS Türkiye için 
yeni ülke yöneticisi olarak Bu-
rak Kılıç atandı. Bu görevinde 
Kılıç, UPS’in Türkiye’deki fa-
aliyetlerinden, iş geliştirme ça-
lışmalarından ve stratejisinden 
sorumlu olacak. 

UPS Doğu Avrupa sorum-
lusu Daniel Carrera atamayı, 
“Türkiye, UPS için büyümek-
te olan bir pazar ve Burak’ın 
önderliğinde, her ölçekteki 
işletmeye en üst düzeyde hiz-

met sunarak büyümelerine 
yardımcı olmaya devam edece-

ğiz. Avrupa’da sürdürdüğümüz 
işlere dair bilgisi ve deneyimi 

sayesinde, Burak, Türkiye’deki 
faaliyetlerimizi başarıyla yön-
lendirmek açısından en ideal 
kişi” şeklinde yorumladı.

Kılıç, UPS’in Türkiye’de 
1988’den bu yana yetkili hiz-
met yüklenicisi olarak hizmet 
veren ve Kılıç’ın sistem geliş-
tirme süpervizörü olarak çalış-
tığı Ünsped Paket Servisinin 
satın alınması üzerine 2009 
yılında UPS ailesine katıldı. 
En son Prag merkezli UPS Do-
ğu Avrupa biriminde endüstri 

mühendisliği direktörü olarak 
hizmet veren Kılıç, yeni göre-
vine operasyon ve yöneticilik 
alanında yılların getirdiği de-
neyim ve birikimle başlayacak. 
Kılıç, UPS Belçika, Hollanda 
ve Lüksemburg için ülke yöne-
ticisi görevine terfi eden Ufku 
Akaltan’ın yerini alacak.

Kılıç, atamayı şu şekilde de-
ğerlendirdi: “Tekrar Türkiye’de 
olmaktan çok mutluyum. Bura-
da son derece deneyimli bir eki-
bimiz var ve daha önce yapılmış 

olan harikulade işleri daha da 
ileri götürmeyi ümit ediyorum. 
Türkiye UPS için önemli bir 
pazar ve müşterilerimize global 
ticaretin sunduğu fırsatlardan ta-
mamen yararlanmaları için yar-
dımcı olmaya devam edeceğiz.”

Şirket yakın bir tarihte şika-
yetvar.com sitesinin prestijli En 
İyi Müşteri Deneyimi Ödülünü 
Türkiye’de lojistik sektöründe 
en iyi müşteri deneyimi sağla-
yan firma olarak arka arkaya 
ikinci kez kazandı.

UPS Türkiye Yöneticiliği Pozisyonuna Burak Kılıç’ı Getirdi

DHL Eaton İçin Dağıtım Merkezi’nin Temelini Attı
DEUTSCHE Post DHL 
Group bünyesindeki sözleş-
meli lojistik uzmanı DHL 
Supply Chain, müşterisi olan 
küresel güç yönetimi uzmanı 
Eaton için yeni bir dağıtım 
merkezinin temelini attı. 
Bonn yakınlarındaki Rhein-
bach yeni bina projesiyle, 
DHL Supply Chain 35 bin  
metre karelik tam otomatik 
depolama tesisi inşa ediyor. 
Bu tesis 2019 yılının başında 
hizmete girecek. Resmi temel 

atma töreni; Rheinbach Be-
lediye Başkanı Stefan Raetz, 
DHL Supply Chain MLA-
MEA CEO’su Oscar De 
Bok ve DHL Supply Chain 
Almanya & Alpler CEO’su 
Karsten Schwarz’ın yanısıra, 
Eaton Elektrik Grubu EME-
A Kurumsal Başkanı Frank 
Campbell ve Eaton EMEA 
Tedarik Zinciri Birimi Baş-
kan Yardımcısı Klaus Gäb’in 
katılımıyla gerçekleşti.

DHL Supply Chain, Eaton 

ile birlikte; planlama, tasarım 
ve ekipmandan, devreye al-
ma ve düzenli işletime kadar 
tam bir antrepo birleşimini 
içeren tesis için bir konsept 
geliştirdi. Tesis, yüksek sevi-
yede otomasyon imkanı veren 
en son teknolojiyle donatıldı; 
böylece Eaton’a maksimum es-
nekliği sağlarken, özel lojistik 
çözümleri de sunuyor. Tesis, 
Almanya Sürdürülebilir Bi-
nalar Konseyi’nin 2015 Altın 
Standardı’na uyacak şekilde 

inşa edilecek. 
Eaton EMEA Tedarik Zin-

ciri Birimi Başkan Yardımcısı 

Klaus Gäb ise, “Eaton gibi 
DHL de; inovasyonları, tek-
nolojisi ve uzmanlığıyla insan-

ların yaşamlarını iyileştirme ve 
çevreyi geliştirmeyi amaçlıyor. 
Bu yeni bina ortak teşebbü-
sümüzün açık bir göstergesi 
olup, her iki şirketin de bü-
yüme ve sürdürülebilirlik he-
deflerini destekliyor. Bu tam 
otomatik ve modern tesisle 
müşterilerimize sunduğumuz 
hizmetleri ve müşteri memnu-
niyetini Batı Avrupa boyunca 
yaymış olacağız” dedi.

Bu yeni tesis Eaton ve 
DHL’in büyük Bonn bölge-
sine olan taahhüdünü de vur-
guluyor. 
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HH: Katılmamaları fir-
maların kendi tercihleri. Bize 
sebebini iletmeden katılama-
yacaklarını ifade edenler oldu-
ğu için sonuçta sadece yorum 
yapabiliyoruz. Ancak gerçek 
olan bütün ACC’lerde olduğu 
gibi operasyona ilişkin konular 
her zaman konuşulabilir, bu 
konular ACC gündem madde-
lerine alınarak tartışmaları ve 
çözüm önerileri yapılır.  Bizim 
her toplantımızın öncesinde 
ve sonrasında üstüne basa ba-
sa ifade ettiğimiz gibi rekabet 
kurallarına göre konuşulama-
yacak konuları birebir oku-
ruz, sunumlarımıza koyarız 
ki; hem toplantı aşamasında 
hem de toplantının dışındaki 
sosyalleşme ortamlarında bu 
konulara değinilmesin. Bun-
ların içinde ağırlıklı olarak sa-
tış konuları, fiyatlandırmalar, 
networkler gibi konular vardır. 

SD: Sadece bununla da 
kalmıyoruz hemen hemen 
bütün genel kurul toplantıla-
rımıza IATA ve UTİKAD’ı 
da davet ediyoruz ki rekabet 
kuralları çerçevesinde kaldı-
ğımızın tanığı olsunlar. 

HH: AB’nin ve Türkiye’de 
rekabet kurulunun üzerinde 
hassasiyetle durduğu konular 
bunlar. Tekelleşme olmasın, 
rekabet ortamı tam sağlansın 
ve özellikle müşterilerimiz bu 
konudan kötü etkilenmesin 
diye ülkemiz otoriteleri, AB 
ve ABD’den başlayarak gelen 
kurallar silsilesini uyguluyo-
ruz. Ve bunlar öyle kurallar 
ki sadece yayınlandığı ülkede 
değil, o firmaların ve ilişkili 
firmalarının o ülkenin dışın-
daki başka ülkelerde, kıtalar-
da da işlem yapması ile birebir 
ilintili. Sonuçta bunların ihla-
linde yöneticilere hapis ceza-
ları ve firmalara da çok büyük 
para cezaları gelebilir. 

SD: Bizim gibi oluşumlar-
da Türkiye’de AOC ve BART 
var. AOC, havayolları istas-
yon müdürlerinin, temsil gö-
zetim firmalarının, yer işletme 
firmalarının, yolcu terminal 
operatörlerinin ve devlet hava 
meydanlarının da oluşturdu 
bir komite. Biz AOC’nin bir 
nevi kargo tarafıyız. 

Yerli firmalar kadar ulusla-
rarası diğer markaların da 
rekabet içinde olduğu bir 
alanda iş yaparken, reka-
bet ve işbirliği anlayışınızı 
açar mısınız? Çatışma ne-
relerde çıkıyor?

TÜM dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de ciddi bir yüksel-
me trendinde olan hava kargo 
endüstrisi önemli bir dönüşü-
me hazırlanıyor. Bütün Tür-
kiye havalimanlarında kargo 
operasyonlarını lokal ve ulus-
lararası sivil havacılık taşıma 
kuralları çerçevesinde geliştir-
mek amacıyla bir araya gelen 
Airport Cargo Committee 
(ACC) yöneticileriyle hava 
kargo sektörünü; fırsatları ve 
sorunları masaya yatırdık. Hı-
zın simgesi havayolunun kargo 
ayağında önemli girişimlere 
imza atan ACC’nin Başkanı 
Serkan Demirkan, ACC Baş-
kan vekilleri Hasan Hatipoğlu 
ve Serkan Eren’le gerçekleş-
tirdiğimiz bu özel görüşmede 
dünyaya entegre olarak lojistik 
süreçlerde ivme kazanmanın 
önemini konuştuk.

Yakın zamanda hizmete gi-
recek yeni havalimanıyla birlik-
te daha da gelişmesi beklenen 
sektörün önündeki engellerin 
kaldırılması ile ülkemizde de-
ğer bazında yüzde 14 oranına 
ulaşan hava kargonun daha 
da yukarı çıkması için önemli 
potansiyel mevcut. ACC yö-
neticilerinin bu potansiyeli en 
iyi şekilde kullanabilmek için 
öngördükleri ‘olmazsa olmaz-
lar’, farklı kesimlere yaptıkları 
çağrılar ve ACC girişiminin 
sektör açısından ne anlama 
geldiğine ilişkin bütün detay-
lar sayfalarımızda yer alıyor. 

ACC tam olarak nasıl bir 
oluşum, neden böyle bir 
oluşuma gerek duyuldu?

Serkan Demirkan: ACC 
2007’den bu yana aktif değil-
di.  2012-2013 yılları arasın-
da tekrar aktif hale getirdik. 
Amaç; Türkiye’deki bütün ha-
valimanlarında kargo operas-
yonlarını lokal ve uluslararası 
sivil havacılık taşıma kuralları 
çerçevesinde geliştirmek, ko-
laylaştırmak, iyileştirmek ve 
bir yandan da ilgili tüm devlet 
ve diğer kuruluşlarla bir arada 
çalışarak bilgilerimizi paylaş-

mak, onlardan alınan bilgileri 
de tüm üyelerimize iletmek. 

Hasan Hatipoğlu: Ağır-
lıklı olarak da geliştirilmesi 
gereken yönleri gündeme 
getiriyoruz. Mesela daha ön-
ceden ‘airline cargo commit-
tee’ diye isimlendiriliyordu 
sonra baktık daha çok paydaş 
var işin içinde `airport car-
go committee’ diye dönüş-
türüp handling (elleçleme) 
acenteleri olsun, geçici depo  
işletmecileri olsun diğer pay-
daşları da her konuya dahil 
ettik. Üyelerimiz ve yönetim 
kurulumuz da böyle oluştu-
rulmuş durumda.  Aslında 
havalimanında kargo ile ilgi-
li birebir sürecin içinde olan 
bütün firmalar potansiyel 
ACC adayıdır. Bunların için-
den ise ağırlıklı olarak büyük 
havayolları öncelikli olmak 
üzere yönetim kurulu seçi-
liyor, ancak hem handling 
acenteleri hem de geçici depo 
işletmecileri ve diğer paydaş-
lar yönetimde temsil edilme 
hakkına sahiptir.  

SD: Şu anda tam 22 üye-
miz var. Üyelerimiz kargo 
handling firmaları, yer iş-
letme firmaları, geçici depo 
işletmecileri ve havayolların-
dan oluşuyor. Yeni oluşumla 
beraber üye profiline IATA 
CASS sistemine entegre ol-
muş kargo genel satış acente-
lerini da ekledik. 

Olması gereken ama yapının 
dışında kalan sektör oyun-
cuları var mı ve varsa neden 
kalıyorlar? 

HH: Aslında hepsinin ol-
masını arzu ediyoruz, olması 
da lazım. Yurtdışındaki ör-
neklerde de bunları bire bir 
gözlemliyoruz. Ancak bazı 
firmalar rekabet kuralları çer-
çevesinde yanlış yapmamak 
için çekimser kalabiliyorlar. 

Firmaların katılımını engel-
leyen koşulların ne kadarı ya-
sal, ne kadarı kendi kurumsal 
kısıtlamalarına dayanıyor?

hız. Hava kargo en hızlı ta-
şıma modelidir, daha hızlısı 
yoktur. Tonaj olarak hava 
kargoda taşınan yükler bütün 
modlarda taşınan yüklerin 
yüzde 1’idir ama değer olarak 
yüzde 40’lardadır. O denli 
önemli emtialar taşınıyor. Biz 
de yönetmelikler ve operasyo-
nel açıdan bu hızı Türkiye’nin 
ihtiyaçları doğrultusunda na-
sıl daha da artırırız diye öne-
riler geliştirmeye çalışıyoruz. 

SE: Türkiye’de hava kargo-
nun payı TUİK’in son rapor-
larına göre değer bazında yüz-
de 14 oranında. Bu bile ciddi 
bir büyüme trendidir. Çünkü 
yüzde 3-4’leri konuştuğumuz 
bir yerden geliyoruz. 

HH:  Üretimin ne olduğu-
na da bakmak lazım. Sonuçta 
biz bilgisayar çipi, akıllı tele-
fon gibi ürünler üreten bir 
ülke değiliz. Daha havaleli 
ürünler oluyor. Son zaman-
larda özellikle CASS rakam-
larının içinde ‘bagaj’ diye 
tabir ettiğimiz gönderiler de 
olunca beyan edilen değer, 
global hacimlere göre daha 
düşük olabiliyor.

SE: 2017 verilerine gö-
re; havayolunda 1 kilogram 
mal bedeli ithalatta 256 do-
lar iken bu rakam ihracatta 

18.74 dolar. Yüksek teknoloji 
üretmediğimiz için ara malda 
256 dolarlık bir hacimle alım 
yaparken bunu 18.74 dolarla 
satabiliyoruz. Denize bakar-
sanız ithalatta 0,66 dolar, ih-
racatta 1,01 dolar. Aslında bu 
fark azaldığı zaman ülkenin 
dış ticaret açığı düşüyor. Kara-
yolundaki oran da 4,30’a 1,80.

Biz katma değeri yüksek ü-
rünleri ne zaman daha fazla 
üretir hale gelebiliriz? 

HH:  Seabury’den alınan 
veriye göre dünya hava kargo 
pazarında Avrupa’nın payı 
metrik ton olarak yüzde 48. 
Mal bedeline bakınca da bü-
tün taşıma modlarının yüz-
de 40’ları oranında olduğu 
görülüyor. Bu, çok önemli 
bir pay. Mesela bir hava kar-
gocu olarak benim hayalim; 
Avrupa’da olduğu gibi hava 
kargo için sınırların olmadı-
ğı, istediğin gönderiyi sadece 
bir belge ile başka bir ülkeye 
yollayıp oradaki kapasiteyi 
kullanma seçeneklerinin ger-
çekleşebilmesidir. Ayrıca hava 
kargodan bahsederken kam-
yon networkü çok önemli bir 
faktör. Çünkü her noktaya 
büyük gövdeli uçaklarla uça-
mazsınız. Büyük gövde kargo 

SD: Çatışmanın çıktığı 
yerler ticari konular olabilir. 
Ama o konular zaten bizim 
gündemimiz dışında. Ope-
rasyonel olarak ana amaca yö-
nelik konuları konuştuğumuz 
zaman, bunlar bütün paydaş-
ların çıkarınadır. Kamyon-
ların beklememesi, gümrük 
işlemlerinin daha hızlı yapıl-
ması gibi konular olduğu za-
man zaten çıkar çatışması söz 
konusu olmuyor.

HH:  Örneğin şu anda 
AHL’de alana çıktığınız za-
man tam bir kargaşa ortamı 
görürsünüz. O kargaşa or-
tamında nelerin düzeltile-
bileceği hem ACC’nin hem 
UTİKAD’ın konusu. Bu or-
tak çerçevede bunu gündeme 
getirip iyileşme için ortak ey-
lem ortak çıkarlara iyi bir ör-
nek diyebiliriz. Şimdi yönet-
melikler değişiyor, bu konuda 
herkesten görüş isteniyor. Ay-
rıca biz ACC olarak toplanıp 
ortak görüşler doğrultusun-
da görüşümüzü belirtiyoruz 
ancak bunun dışında her 
kurumsal firma da kendi gö-
rüşlerini hiçbir müdahale ol-
maksızın iletebiliyor.  

SE: Bizim konularımız; 
‘Avrupa’yla uyumu nasıl sağla-
yabiliriz’ gibi daha mevzuata 
ilişkin konular ve bunlar işin 
ana bütününü oluşturuyor ve 
herkes bir araya çok rahat ge-
lebiliyor. Ülke içinde yaşanan 
lojistiği engelleyici her türlü 
bariyeri ortadan kaldırmak 
için ilgili kamu ve sektör ku-
ruluşları ile sürekli görüşüyor 
olmamız bir çıkar çatışması 
yaratmıyor, gayet sağlıklı yü-
rütülmeye çalışılan bir sistem 
var. İlgili Bakanlıklar bizi 
daha iyi anlamaya, daha net 
görmeye başladılar. Güven ve 
fayda ortamı oluştukça kamu 
otoritelerinden bize de görüş 
sorulmaya başlandı. Aslında 
kuralları koyarken masada 
olmak ACC’nin en büyük 
güçlerinden biri. Çünkü ku-
rallar konduktan sonra de-
ğişiklik, düzeltme yapmaya 
kalktığınız zaman kaybeden 
oluyorsunuz. Biz kurallar ko-
nulurken masada olduğumuz 
noktada da sektör olarak her-
kese bir güç sağlamış oluyo-
ruz. En büyük etkilerden biri 
de bu oluyor.  

HH:  Biz hava kargocuyuz. 
Dünya nüfusunun 7 milyara 
çıkmasıyla, globalleşme ile 
birlikte en fazla önem kaza-
nan noktalardan bir tanesi 

Doğru Yasal Düzenlemelerle 
Türkiye Hava Kargo Pazarı 
Büyük Potansiyele Sahip 

TÜRKIYE hava kargo 
pazarının yabancı yatırım 
çekme açısından potansi-
yeli olmakla birlikte gerek 
mevzuat gerekse operasyona 
bağlı eksiklikler nedeniyle 
beklenen sıçramayı yapa-
mıyor. Bu konuda ACC 
Başkanı Serkan Demirkan, 
“Cazip yanı var ama bunu 
kullanmak önemli. Maalesef 
pek kullanabildiğimizi san-
mıyoruz. Bir örnek vereyim; 
Sabiha Gökçen’den, Atatürk 
Havalimanı’na 70 km’lik 
mesafede kargo çekmenin 
maliyeti kilogram başına 45 
USD-Cent’e kadar çıkıyor. 
Üstelik bunu ortalama 48 

saate yapabiliyorsunuz ve bu 
daha uzun transit sürelerine 
çıkabiliyor. Maksimum 36 
saatte Hong Kong ‘dan ge-
tirdiğimiz malı 48 saate 70 
km çekemediğimizde Tür-
kiye maalesef cazibesini yi-
tiriyor. Örneğin; Türkiye’de 
de T1 var, Avrupa’da da T1 
var. Bunlar kanunlarda he-
men hemen birebir aynı ama 
uygulamaya döndüğümüzde 
aynısı olmuyor. Uygulama-
larda sıkıntımız var bizim. 
Bu uygulamalardaki sıkıntı-
ları aşabildiğimiz anda Tür-
kiye o avantajını kullanmaya 
başlayacaktır” şeklinde yo-
rum yapıyor. ACC Başkan 

Yeni Havalimanı 
Kargo kapasitesi ile 
Yabancı Yatırımcıya 
Neler Vaat Ediyor?

Birinci sayfadaki haberin devamı



HAVA KARGO

13
HAZİRAN 2018

uçakları veya büyük gövde 
yolcu uçakları bazı merkez-
lerde -ki bunlara Hub denir-  
ağırlık kazanır. Hub’lara ise 
etrafındaki şehirler, ülkeler ve 
bölgelerden hava kargolar bir 
şekilde aktarılır.  Bu kargolar    
‘roller-bed’ diye tabir ettiği-
miz hava kargo taşımacılığı 
için hazırlanmış palet ve kon-
teyner taşıyabilecek tarzdaki 
kamyonlarla hazır hale geti-
rilip, o merkezlerde toplanıp, 
büyük gövde uçaklarla dün-
yanın her tarafına yollanır. 
Türkiye’de de bu sistem var 
ama roller-bed sistemi maa-
lesef tam oturmuş değil. Bu 
konudaki en önemli engeller-
den biri tabii ki fiziki olanak-
sızlıklar. Türkiye’de bizlerin 
hava kargo olarak en büyük 
dezavantajımız; yıllardan be-
ri park pozisyonlarından slot 
tesisine, kargo alanlarına ka-
dar, Atatürk Havalimanı’nın 
yetersizliği olmuştur. 

Mevzuatlara ilişkin en önce-
likli konu nedir?

SE: Gümrüklerin 7/24 
çalışması konusundaki ta-
lebimiz her zaman baki. Bu 
konuda devletin bir adım 
atmasını istiyoruz. Başka ül-
kelerde gümrük kapalıysa 
kapalı, açıksa açıktır. Bizde 
kapalı ama ekstra mesai ile 
açtırabiliyorsun ama o da her 
zaman değil. Gümrüklerin 
yolcu esası ile çalışması gere-
kiyor. Sabaha karşı 4’de bir 
uçağınız gelecekse, 1 saatlik 
işiniz varsa bile akşam 5’den 
itibaren saatlik mesai alıyor.  
Yukarıda belirttiğim Yeni 
Havalimanı ve Kargo Hub 
olabilme amacına yönelik 
transit rejiminin basitleştiril-

mesi gümrük mevzuatlarının 
kolaylaştırılması, transit rejim 
uygulamalarına basit usuller 
getirerek hız kazandırılması 
en öncelikli konuların başın-
da gelmektedir. 

SD: Uçuş süresi kadar 
evrak vermek için bekliyor-
sunuz. 4 saat uçuş süresini 
tamamlıyorsunuz ama güm-
rüğün açık olmamasından 
dolayı 4 saat hatta daha uzun 
süre evrakları tamamlayama-
yıp çok daha geç teslim edi-
yorsunuz. Evrakı geç teslim 
etmek demek hızı durdurmak 
demek zaten. 

Intermodal taşımacılıkla il-
gili gümrüklerle bir takım 
çalışmalar yaparken UND 
gibi farklı modların tem-
silcileri olan kurumlarla da 
bir araya geliyor musunuz? 
Avrupa’da intermodal uy-
gulamalar ile ilgili önemli 
adımlar atılırken Türkiye 
uzun yıllar modların sava-
şına sahne oldu. Ancak ya-
kın zamanlarda modlar bir 
arada kullanılmadığı sürece 
efektif olmayacağı gerçeği 
kabul görür oldu.  

SD:  Bizim bugüne ka-
dar kara taşımacıları ile pek 
ilişkimiz olamadı ama olması 
lazım. Çünkü kara taşımacı-
lığı bizim doğal feeder’ımız. 
Biz bu doğal feederlarımız ile 
beraber çalışmalıyız. Çünkü 
büyük gövde yolcu ve kargo 
uçakları her yere inemezler 
ve hub’lara inmek zorunda-
lar. Bundan sonrasını aslında 
karayolu ile devam ettirme-
miz lazım.  Avrupa’da uçakla 
bir yere kadar getiriyorsunuz 
ondan sonra kara ile götürü-
yorsunuz ama müşteri aynı 

modda gibi görüyor. Bizde 
bu yok. Bugüne kadar evet 
bizim bir eksiğimiz ama bel-
ki karayolu taşıyıcılarının da 
bir eksiği olarak görüyorum. 
Çünkü ben geçmişteki ken-
di deneyimlerime dayanarak 
söyleyebilirim ki, kara nak-
liyesi firmalarının Atatürk 
Havalimanı ile alakalı çok 
fazla istekleri olmadı hatta 
tam tersi, istemediler. Bu-
gün bizim konteynerlerimizi 
bulk (dökme) olarak tekrar 
breakdown yapıp (sınıflan-
dırıp) konteynerden çözüp 
loose (ayrıştırılmış) olarak 
kamyona yüklemek tam bir 
zaman kaybı. ULD’ler (birim 
yükleme gereçleri) ile yükle-
memiz lazım ki hızı devam 
ettirelim. Ama Türkiye’deki 
ULD olarak yükleyebileceği-
niz toplam kamyon sayısı sa-
dece 13 tane. Bu ilginin biraz 
onlardan da gelmesi lazım. 
Avrupa’daki en büyük filoya 
sahip kara nakliyecilerinin 
asıl ana büyük müşterileri ha-
vayolları.  Türkiye’deki kara 
nakliyecilerinin bizi müşteri 
olarak görmesi ve beraber ça-
lışmamız lazım. 

SE: Biz bu konuda UTİ-
KAD ile de ciddi bir işbirliği 
içerisindeyiz, taşıma mod-
larının tamamı ve modlar 
arası entegrasyonu kendileri 
ile istişare ediyoruz. Ayrıca 
TOBB’nin Lojistik Koordi-
nasyon Kurulunda da aslında 
her mod konuşuluyor ancak 
çok limitli düzeyde. Intermo-
dal ve Multimodal taşımacı-
lık hususlarında daha etkin 
çalışılmalı görüşüne katılıyo-
rum. Ayrıca Ulaştırma Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanlığı 
bünyesindeki Tehlikeli Mal 

ve Kombine Taşımacılık Ge-
nel Müdürlüğü ile de bu hu-
suslarda ilişkileri geliştirip 
Türkiye’ye bu katma değerli 
hizmetlerin geliştirilmesine 
çalışmalıyız.

Belki siz havacılar olarak 
diğer modların temsilcilerini 
bir araya toplama konusunda 
öncülük ederseniz daha güç-
lü bir intermodal taşımacılık 
altyapısı, mevzuatı oluştur-
mak mümkün olabilir…

Sizin işiniz nerede başlayıp 
nerede bitiyor? Karayolu 
taşımacısı diyor ki ‘kapıdan 
kapıya teslimat yaparım’. 
Hava kargo ne diyor?

SD: Türkiye’de maalesef 
havalimanından havalimanına 
ağırlıklı. Dünyada kapıdan ka-
pıya kadar gidebiliyorsunuz. 

HH:  Aslında o bir ürün-
dür, servistir. Bizim işimiz 
havayolları olarak en hızlı, 
en güvenli şekilde kargoyu 
A noktasından B noktasına 
taşımak. Müşterinin istediği 
bu; kapıdan kapıya taşıma. 
Bu imkanı sağlayabilmek için 
biraz önce söylediğimiz ko-
nular mutlaka olması gereken 
konulardır, atılması gereken 
adımlardır. Birincisi, BUP 
(firmanın deposundan hava 
kargo paletlemesi bitmiş bir 
gönderinin varış noktasın-
daki depoya hiç dokunulma-
dan gitmesi)  sistemi geliş-
tirilmeli. İkincisi, roller-bed 
truck’ların sunumu, sayısı 
artmalı. Yeni regülasyon de-
ğişikliğinde ‘bilinen gönde-
rici’ ve ‘yetkili acente’ siste-
mine geçiş, bu işi başlatan, 
çok geliştiren ülkelerle irtibat 
halinde geliştirilmelidir. Ör-
neğin Ford, Arçelik, Vestel 

gibi büyük firmalar, kendi 
gümrüklü ambarlarında, te-
sislerinde uçak paletlemesini 
sertifikalı kişilerce yapıp zin-
cir hiç bozulmadan yetkilen-
dirilmiş acentesini de kulla-
narak karşıdaki müşterisinin 
ambarına gönderebiliyorsa 
birincisi güvenlik, ikincisi de 
hız açısından istenilen hedefe 
ulaşılmış olur. Umudum kı-
sa zamanda yönetmeliklerde 
başlayan değişiklikleri uygu-
lamada da görebilmek.

SE: Yerinde gümrükleme 
için yetkilendirilmiş yüküm-
lülük statüsü Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı tarafında 
yürürlüğe geçti. (YYS) . Bu 
statüyü alan firmalar da uy-
gulamalar başladı, İhracatta 
yerinde gümrükleme  (ihracat 
eşyasını ihracat gümrük ida-
resine sunmadan işlemlerini 
kendi tesislerinden yapabil-
me) elde edildi. Müşterinin 
ilk tercihi olabiliyorsanız tüm 
taşıma modlarında her türlü 
teslimat modelini konuşabi-
lirsiniz, önemli olan enteg-
rasyonu mevzuatlar ve uygu-
lamalar ile basitleştirip hayata 
geçirebilmenizdir. 

HH:  Ben 2005 senesinde 
Prag’a tayinim çıkıp gittiğim-
de bütün sektör paydaşları 
bu konuyu yeni görüşüyor-
lardı ve post komünizm ge-
çiş süreci hala hissediliyor ve 
mevzuatlardaki değişiklikler 
yavaş ilerliyordu. Ancak bu-
na rağmen bütün paydaşlar 
bir araya gelerek hem mev-
zuat değişikliklerini hem de 
uygulamayı devreye sokmayı 
yaklaşık 6 ayda çözdüler. Biz 
ACC’yi yeniden yapılan-
dırdığımız 2013 senesinden 
bu yana BUP olsun, diğer 
konular olsun sürekli konu-

şuyoruz. Adımlar atıldı ama 
işlevselliği, çabukluğu yok. 
BUP yapmanın o işi yapana 
en büyük getirisi masraftan 
düşüp satışını daha avantaj-
lı hale getirmektir. Masrafın 
düşmesi de konsolide imkanı-
nın yaratılmasıyla olur. Tabii  
konsolide talebi pazarda var 
mı yok mu onun da  ayrıca 
araştırılması lazım. 

SD: Bence talep oluşabilir 
ama mevzuat olsa da uygula-
mada takılıyorsunuz. Örnek 
vermek gerekirse Türkiye’de 
hava + hava veya ikinci iske-
le diye tabir ettiğimiz işlem 
Adana’da farklı uygulanıyor, 
Antalya’da, İzmir’de farklı 
uygulanıyor, Ankara’da uy-
gulanmıyor. Mevzuatı uygu-
lamaya döndüğünüz zaman 
farklılıklar çıkınca asıl sorun-
lar da orda çıkıyor. 

Ekspres kargo ile hava kargo 
operasyonları arasında ne gi-
bi farklar, ortak yanlar var?

SD: En büyük fark temas-
ta olduğumuz müşteri. Bizim 
müşterilerimiz aslında acen-
telerimiz aracılığıyla ithalatçı 
ve ihracatçı. ‘Entegre edilmiş’ 
dediğimiz bu kurye firmaları 
ise göndericilere ve nihai alı-
cıya giderler. Şimdi bu elekt-
ronik ticaret ile beraber daha 
da değişiyor. Aslında hepimi-
zin gerçek müşterisi sonunda 
alıcılardır. Elektronik ticaret 
ile beraber alıcı ile temasta 
olan, işletmesini buna göre 
düzenleyen operatörler daha 
farklı bir yöne doğru gidebi-
lir. Ama sonuçta değişim de-
ğişmeyen tek şeydir. Havayol-
ları ile kuryelerin kulvarı bazı 
yerlerde çakışsa da ayrıdır. 

HH: Konu e-ticarete gelin-
ce, dijitalleşme artık olmazsa 

Vekili Hasan Hatipoğlu da, 
konuyu biraz da Türkiye’nin 
jeopolitik ve güvenlik du-
rumlarıyla doğru orantılı 
bulurken bu konularda ileri-
ye dönük olumlu gelişmeler 
olması halinde Yeni Havali-
manının uluslararası bütün 
oyuncuların koşarak geleceği 
bir hub olabileceğini söylü-
yor. Hatipoğlu’na göre bu 
konuda önemli bir faktör 
maliyetlerin diğer hub`larla 
rekabet edebilir düzeyde ol-
ması. “Çok oyuncunun ol-
duğu hub mı, yoksa birkaç 
tane oyuncunun olduğu bir 
hub mı? Örneğin Avrupa’da-
ki büyük hub’lara bakınca; 
Frankfurt, Amsterdam, Paris 
ve bir ölçüde Londra örnek-
lerinde belirli slotları almış 
çok havayolu vardır ve büyük 
gövdelerle uçarlar. Buna rağ-
men yeni gelenleri cesaret-
lendirip bu tarz merkezlere 
ve/veya aynı ülkede birçok 

başka havalimanına inmeleri 
idarelerce hep desteklenmiş-
tir diyen Hasan Hatipoğlu, 
çevre ülkelerden gelecek ha-
va kargo kamyonlarına en üst 
düzey kolaylıklar sağlanması 
ve bunun memurların inisi-
yatifi veya belgelere bağlı ola-
rak değil bir kurallar silsilesi 
dahilinde yapılması gerekti-
ğine dikkat çekiyor. ACC 
Başkan Vekili Serkan Eren, 
ACC olarak bu konuda bir 
adım atmaya çalıştıklarını 
söylüyor. “Amacımız aslında 
multimodal ve intermodal 
taşımacılıkta Türkiye güm-
rüklerinin senkronize edile-
rek hava-kara aktarımlarının 
tek gümrük üzerinden yapıl-
masını sağlamak. Siz Çin’den 
Türkiye’ye hava kargo ile 
getirdiğiniz gönderiyi 4 sa-
at uzaklıktaki Bulgaristan’a 
götürmek istediğinizde ka-
rayolu gümrüklerine bir 
başvuru daha yapıp aynı iş-

leme tabi tutulduğunuzda 
kargoyu 4-5 saatte gidilecek 
yer için 2 günde çıkaramaz 
hale geliyorsunuz. Çünkü 
her gümrük idaresi kendi 
müdürlükleri nezdinde işlem 
yapmak durumdadır. Ancak 
Lüksemburg gibi ülkeler-
de uçaktan indirdiğiniz an 
kamyona yüklemek kadar 
bir zaman dilimini konuşu-
yor olursunuz ki o da fiziki 
bir harekettir. Geriye kalan 
bütün hareketler elektronik 
ortamda yapılır ve gümrük-
lerin bypass edilerek hızlı 
bir şekilde geçmesini sağlar. 
Gümrükler Genel Müdürlü-

ğü ‘tek pencere sistemi’ üze-
rinde yoğunlaşmış durumda, 
biz bununla ilgili Ankara’ya 
gerekli ziyaretleri de yapa-
cağız,” diyen Eren, “Artık bu 
işin Türkiye’de de kombine 
taşımacılığa doğru gitmesi 
noktasında çalışmalarımız 
devam ediyor. Bu sektörel 
mevzuata ilişkin husustur 
ama ticareti de kısıtlayan 
bir husustur. Önü açıldığı 
zaman herkes kendi ticareti-
ni ayrı mecralarda konuşur. 
Ama bunun önünü açmadı-
ğınız zaman zaten ticareti de 
kısıtlamış oluyorsunuz,” şek-
linde yorumda bulunuyor.

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

10.435.290.660   
9.764.289.216   
7.684.768.897   
8.577.890.502   

21.781.594.730   
12.960.696.565   
14.103.312.126   
17.275.522.833   
17.747.062.614   
16.991.678.966   

16.898.461.523       
11.562.648.361       
15.131.613.491       
21.514.595.520       
23.797.145.612       
32.602.866.180       
24.696.996.998       
20.002.844.075       
22.969.452.206       
34.286.748.624   

27.333.752.183   
21.326.937.577   
22.816.382.388   
30.092.486.022   
45.578.740.342   
45.563.562.745   
38.800.309.124   
37.278.366.908   
40.716.514.820       
51.278.427.590   
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lendirmelerini yapacaklarıdır. 
Hepimizin artık bildiği gibi 
29 Ekim’de açılış var, 30-31 
Ekim’de taşınma gerçekleşe-
cek. 1 Kasım günü Türkiye sa-
atiyle 03:00’te yeni havalimanı 
IST koduyla açılacak. Yolcu 
uçakları 1 Kasım sabahı oraya 
inecek. Kargo uçaklarının yeni 
havalimanına inme zorunlulu-
ğu yok. Taşınma süreci ile ilgili 
olarak DHMİ, SHGM, AHL 
Gümrük Bölge Müdürlüğü 
ve İstanbul Yeni Havalimanı  
Orat (Operational Readiness 
Airport Transfer) Ekipleri ile 
son derece yakın temas halin-
deyiz. Herkes sürecin sorun-
suz ve işlevselliğini sağlamak 
adına çalışmalarını hızlıca 
sürdürmektedir. ACC olarak 
bizler de bu toplantılarda ve 
komisyonlarda süreçleri takip 
etmekteyiz.  

HH: Hizmet verenler ya-
pılanmalarını tamamlar ve bir 

olmazımız. Farklı farklı sek-
törlere bakarsak, artık hiç 
kimse çok acil bir şey olma-
dığı sürece bankaya gitmiyor. 
Havacılık sektörüne baktığı-
mızda ise yolcu hizmetlerin-
de bazı kurumsal şirketlerin 
haricinde artık kimse seyahat 
acenteleri ile çalışmıyor. Her-
kes dijital ortamda biletini alı-
yor, check-in yapıyor ve dijital 
ortamda işlem tamamlanıyor. 
Başka ülkelerdeki rakipleri-
mizle karşılaştırdığımızda bu 
konuda da bizim çok daha 
hızlı yol almamız gerektiği 
aşikar. Mesela biz hava kar-
goda `e-booking` elektronik 
rezervasyonu büyük çabalar 
ile bugünkü seviyeye getirdi-
ğimiz için seviniyoruz ama 
bu konu Avrupa’daki büyük 
oyuncularda 10-15 sene önce 
çözülmüştü. Bütün paydaşlar 
olarak elektronik ortamda, 
mesajlarla konuşmalı, talep-

ler elektronik ortamda gelip, 
konşimentolar basılmadan, 
kağıt kullanımı tamamen or-
tadan kalkmış şekilde iş sü-
reçlerini gerçekleştirmeliyiz.

Slotların değişmesi, kaydır-
malar, duraksamalar gibi 
konuları göz önüne aldığı-
nızda taşınma süreci konu-
sunda rahat mısınız? 

HH: Kargo olarak ben ta-
şınmadan dolayı çok büyük 
bir negatif etkilenme olacağı 
fikrinde değilim. Eğer güm-
rük teşkilatı da dahil hizmet 
veren kuruluşlar her türlü ya-
pılanmasını yapabilirse çok 
büyük bir sorun görmüyorum. 

SE: Türkiye’nin büyük hava 
kargo şirketleri THY ve MNG 
özelinde her iki havalimanını 
da kullanacak şekilde operas-
yon yapacaklar son bilgiler bu 
doğrultuda. Daha ileri süreç-
lerini ilgili kuruluşlar bilgi-

nik, ikram ve kargo tarafında 
150 bin kişinin çalışacağı dü-
şünülürse ulaşımın önemi da-
ha da ortaya çıkıyor. Ama kar-
go aktarımı açısından uzak 
bir yer olarak görmüyorum. 
Hatta şahsen müstakil kargo-
nun Atatürk Havalimanı’nda 
kalmasını da anlamsız bul-
dum, çünkü Atatürk Havali-
manı artık şehrin göbeğinde 
ve büyük kısmının yeşil alan 
olacağı vaat ediliyor. Müsta-
kil kargo ise genelde büyük 
gövde ve nispeten daha yaşlı 
uçaklarla yapılabileceğinden 
şehrin merkezinde gürültü 
ve hava kirliliği yaratacaktır. 
Ayrıca hava kargo için servis 
çekecek kamyon ve kamyo-
netlerin varlığının devam 
edeceğini de düşünürsek ne-
gatif etkileri sürecektir. 

SE: İlk odak yolcu olduğu 
için Atatürk Havalimanını 
kaç sene operasyona açık tu-
tarlar, şu an için bilinmemek-
tedir.  Yeni havalimanı süreci 
belirli bir düzene oturduktan 
sonra muhtemelen ona göre 
bir yol haritası çizilir.

Yeni havalimanın kargo 
operasyonları için sağladığı 
toplam park kapasiteleri, 
elleçlemeye, depolamaya 
yönelik her türlü kapasite 
açısından bakarsak, hedef-
lenen kapasiteler, havaala-
nının sağladığı kapasitelerle 
mi doğru orantılı yoksa yük 
kapasitesi gerçekten havali-
manı kapasitesi arttığı için 
aratacak mı? 

HH: Eğer gerçekten plan-
daki gibi uluslararası bir hub 
olması düşünülüyorsa kapa-
site artışı olmazsa olmazıydı. 
İlk sunumlarda yıllık plan-
lamalar bize gösterilmişti. 
Jeopolitik durumlar da el 
verdiği müddetçe özellikle 
transit taşımacılık konusunda 
uluslararası bir hub noktasına 
gidilirse planlama doğrudur 
diyebilirim. 

SD:  İlk planlamada kargo 
doğudaydı. Daha sonrasında 
plan değiştirildi, kargo ter-
minali 2 pistin arasına alın-
dı. Bu belki belli dönem için 
yeterli olacak ama gerçekten 
150 milyon kapasiteli büyük 
uluslararası bir hub olarak 
düşünülürse çok ileride bu 
sayılara ulaşıldığında kargo 
için 2 yolcu pistinin arasında 
ayrılan alanın yetersiz kala-
cağını düşünüyorum. Frank-
furt’daki Cargo Süd gibi ayrı 
bir yerde uydu terminale ge-
rek kalmaksızın aynı alanda 
çözülmesi daha iyi olurdu. 

SE:  Kapasite artışının sağ-
lanması ülkemizin dış ticaret 
hacminin arttırılması açısın-
dan imkan sağlamaktadır, 
buradan bakış ile Yeni Ha-

valimanı kapasite anlamında 
iyi bir hacim sağlayacaktır. 
Zaten ilk fazlarda yapılan 
kargo terminaline ileriki faz-
larda artan kapasite ile doğru 
orantılı ilave bir kargo termi-
nali planlamada hali hazır-
da bulunmaktadır. Burada 
önemli olan hedefe ulaşmak 
için gerek mevzuatsal gerekse 
basitleştirilmiş uygulamalar 
ile süreçleri hızlandırmak, ta-
şıma modları arası transit sü-
relerinde hava kargo hızında 
yapabiliyor olmamız gerekti-
ğini unutmamaktır. Bunları 
sağlarsak Yeni Havalimanı 
bir cazibe merkezi olacaktır 
ve ülkemiz ticaretinin lojis-
tik anlamda gelişimine katkı 
sağlayacaktır. 

Kargo taşımalarında kargo 
uçağı veya yolcu uçağı kapa-
sitesinin kullanımı tercihi 
genelde nasıl yapılır?

HH: Bu müşterinin tercih 
edeceği bir konu değil. Taşı-
mada hangi aracı kullanaca-
ğımıza pazarın elverişliliğine, 
talebine ve imkanlarına oran-
tılı olarak biz karar veriyoruz. 
Kargoda büyük emtialar çok 
önemlidir. Çift koridorlu 
büyük yolcu uçağının altına 
maksimum yüksekliği 160 
cm ve uzunluğu 4 metre olan 
paletleri yükleyebilirsiniz. Bu 
ölçüleri geçen her kargo için 
kargo uçağı kullanma mecbu-
riyeti vardır, yoksa taşınmaz. 
O hizmeti vermeyen bir ha-
vayolu bu kargoyu taşıyamaz. 
‘Legacy carrier’ dediğimiz 
büyük, köklü havayolları iki 
tür taşıma şeklini de kullana-
rak ve mümkün olduğunca 
yükü yüzde 50-50 oranında 
yolcu ve kargo uçaklarına 
dağıtırlar. Bu aynı zamanda 
ekonomik bir karardır çünkü 
yolcu uçağının iki çeşit geliri 
vardır; üstte yolcudan, aşağı-
da kargodan kazanır. Özel-
likle kargoda şirketleşmiş fir-
malar ise doğal olarak kargo 
uçağının bütün masraflarını 
üstlenirler ve o nedenle çok 
iyi analiz ister. Ticari kısmını 
iyi inceledikten sonra seferi 
gerçekleştirir. Ancak yolcu 
uçağı seferi konulurken ge-
nel uygulama olarak o hava-
yolunun kargo şirketi veya 
departmanının karara dahli 
neredeyse sıfırdır. Yolcu de-
partmanı karar verir, kargoya 
görüş sorar ama yolcunun ka-
rarı uygulanır. 

SD:   Birde ek olarak yolcu 
uçağı ile kargo uçağının ara-
sındaki en büyük fark yolcu 
ve kargo satışındandır. Yolcu 
boomerang gibidir; gittiği 
yerden geri döner ama kargo 
geri dönmez. Sefer koymaya 
karar verirken bir de bunu 
göz önüne almanız gerekir.

sorun çıkmazsa - ki şu anda 
proje o doğrultuda - Atatürk 
Havalimanı’na kargo uçağı ile 
uçan yabancı havayollarının 
oraya gitmek gibi bir niyeti 
var. Ama tabii ki her şey önü-
müzdeki 3 ayda oradaki alt 
yapının nasıl sağlanacağına 
da bağlı. 

THY ve MNG her iki hava-
limanında  hangi süreçte eş 
zamanlı operasyon yapacak?

SE:  İlgili havayolları ku-
ruluşları bu süreç hakkında 
gerekli duyuruları yapacaklar-
dır. Müstakil kargo statüsün-
de süreçlerin eş zamanlı ne 
kadar süre yürütebilecekleri-
ne kendileri karar verecektir. 

Ne kadar sürüyor müstakil 
kargonun hakkı, var mı öyle 
öngörülen bir zaman?

SE: Son bir süre belirtilme-
di. Atatürk havalimanı operas-
yona devam ettiği sürece müs-
takil kargo, genel havacılık ve 
hat bakım bu hakka sahip.

Kargo açısından yeni havali-
manı iyi oldu mu? 

HH: Büyük bir gereklilik 
vardı. Atatürk Havalimanı’nda 
işletmecilerin yaptığı geçici 
depoların durumu çok iyi, Av-
rupa standartlarında ama bir 
adım dışarı çıkınca her açıdan 
büyük bir kaos var. Kamyon-
ların ağırlıklı olarak girmesi 
gereken yerler araç otoparkı 
olarak kullanıldığı için manev-
ra yapılamıyor. Can güvenliği-
ni tehdit edici bir kaos ortamı 
var. Yeni alanda özelikle hiz-
met verilen alanın dışındaki 
alanlarda sorunların minimu-
ma ineceğini tahmin ediyoruz.

Kargo açısından bakınca 
yeni alanı şehirden çok uzak 
görüyor musunuz? 

SD:  Daha uzak havali-
manları da var, örneğin Kuala 
Lumpur. Şehirden çok ko-
pamazsınız aslında ama ben 
burayı şehirden çok kopuk 
olarak görmüyorum.  

HH: Bakıldığında Mü-
nih’de merkeze bayağı me-
safesi olan bir havalimanıdır 
ama Münih açıldığı günden 
itibaren halkın oraya ulaşımı 
için bütün imkanlar sağlan-
mıştır. Yeni Alanda `Hizmet 
Alanı` diye konuşulan tek-

ACC Turkey Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili 
MNG Havayolları  
Yer İşletme Başkanı

SATIŞ ve Lojistik Operas-
yon Yönetiminde liderlik 
ve yöneticilik deneyimine 
sahip olan Serkan Eren, 
özellikle havayolu operas-
yonları ile ekspres ve hava 
kargo işletmesi alanında 
uzmanlaşmıştır. 2002 - 
2010 tarihleri arasında 
DHL Türkiye’de sırasıyla 
Havaalanı Koordinatö-
rü, Türkiye Hat Müdürü, 
Türkiye Havacılık Müdürü 
oldu. İki birimin birleşti-
rilmesi ile Türkiye Havacı-
lık ve Hat Müdürü olarak 
çalışmalarına devam etti. 
DHL Express EEMEA Böl-
ge Ofisi Hub ve Network 
Operasyonları Saha Des-
tek Müdürü olarak görev 
yaptı. 2008 yılında EEMEA 
bölgesinde ‘Yılın Hava-
cılık Elemanı’ seçilen ilk 
Türk oldu. 2010 yılı Tem-
muz ayından bu yana MNG 
Havayolları’nda görev ya-
pan Eren, UTİKAD Yönetim 
Kurulu Üyesi, FIATA Diplo-
ma Eğitim programı Hava 
Kargo eğitmenidir.

ACC Turkey Yönetim Kurulu 
Başkanı
Qatar Airways, Türkiye 
Kargo Müdürü 

1971 yılında Ankara’da 
doğan Serkan Demirkan, 
Hacettepe ve Çukurova 
Üniversitelerinde Turizm 
ve Otel İşletmeciliği lisans 
mezunu olduktan sonra 
havayolu sektörüne yolcu 
bilet acenteliğinde çalı-
şarak adım attı. Bir süre 
sonra hava kargo sektörü-
ne geçerek çeşitli forwar-
der firmalarında çalıştı. 
Askerliğini tamamladıktan 
sonra 1999-2002 yılla-
rı arasında Çelebi Hava 
Servisi’nde Atatürk Ha-
valimanı Kargo Müdürü 
olarak görev aldı. Kendi 
firması Ser-Dem Havacı-
lık / Skyline’ı kurarak çok 
sayıda havayolu şirketine 
Kargo Genel Satış Acente-
liği hizmeti verdi. 2010 yı-
lında Ser-Dem Havacılık’ı 
kapatan Demirkan, Qatar 
Airways Türkiye Kargo Mü-
dürü olarak göreve başladı 
ve halen bu görevini de-
vam ettirmektedir. Serkan 
Demirkan evli ve bir kız ço-
cuğu babasıdır.

ACC Turkey Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili
Lufthansa Cargo Türkiye 
Bölge Direktörü

ÜNİVERSİTE eğitimi için 
gittiği Almanya’dan dön-
dükten sonra, 1986 yı-
lında Lufthansa AG İzmir 
şubesinde Lufthansa`nın 
İzmir`e ilk uçağının baş-
lamasını gerçekleştiren 
kadroda görev aldı. Luft-
hansa bünyesindeki yo-
ğun şirket içi eğitimler ve 
farklı görevlerin ardından, 
1996 senesinde Ege ve 
Akdeniz Bölge Müdürü o-
larak atandı. 2000 yılında 
Lufthansa Cargo Türkiye 
Genel Müdür Yardımcısı o-
larak atandı. 2005 - 2011 
yılları arasında Çek ve Slo-
vak Cumhuriyetleri’nden 
sorumlu Bölge Müdürü 
olarak görev yaptıktan 
sonra,  Türkiye Genel Mü-
dürlüğü ve 1 Ocak 2017 
tarihi itibariyle Türkiye 
Direktörlüğü’ne getiril-
di. Görevini ‘sorumluluğu 
yüksek fakat aynı zaman-
da heyecan verici’ olarak 
nitelendiren Hatipoğlu, 
58 yaşında, evli ve Kaan 
adında bir oğlu var. 

Hasan Hatipoğlu Serkan Demirkan Serkan Eren

13’üncü sayfadaki haberin devamı
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Türk Hava Yolları ZTO ve PAL Air Ortak Şirket Kuruyor

Türk Kirazı 
Turkish Cargo 
İle Oslo’ya 
Taşınıyor

TÜRK Hava Yolları’nın kargo ta-
şımacılığında Türkiye’yi tüm dün-
yada başarıyla temsil eden hava 
kargo markası Turkish Cargo ile 
Çinli ekspres kargo devi ZTO ve 
Hong Konglu PAL Air’in hayata 
geçireceği yeni ortaklığın duyurul-
ması amacıyla düzenlenen basın 
toplantısı ve imza töreni bugün 
İstanbul’da gerçekleşti. 

İstanbul Yeni Havalimanı’nın 
açılışı öncesi, “global ekspres taşı-
macılık” sektöründe taşları yerinden 
oynatacak; sadece Türkiye’de değil, 
dünyada da geniş yankı uyandıra-
cak bu ortaklık, Türk Hava Yolları 
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı M. İlker Aycı, ZTO Express 
Başkanı Mei Song Lai ve PAL Air 
Ltd.’nin Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Vivian Lau tarafından imza 
altına alındı.

Türk Hava Yolları Yönetim Ku-
rulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İl-

TURKISH Cargo, lezzeti ve kali-
tesiyle dünya markası olma yolunda 
ilerleyen Türk kirazını, geniş gövde 
kargo uçaklarıyla Norveç’in başken-
ti Oslo’ya taşıyor. A330 tipi kargo 
uçaklarıyla gerçekleştirilen taşıma-
larda kiraz mevsimi boyunca 10 
özel (charter) sefer ile toplam 600 
ton Salihli (Napolyon) cinsi kiraz 
Oslo’ya taşınacak. Kirazlar Norveç 
genelinde 1600’den fazla markette 
tüketime sunuluyor.

Kirazların tüm uçağa yükleme, 
taşıma ve indirme operasyonu6 sa-
atten kısa sürede gerçekleştirilirken 
gökyüzündeki Norveç yolculuğu ise 
yaklaşık üç saat sürüyor.

Taşıma ile ilgili açıklamada bulu-
nan ihracatçı Veysel Tüysüz; “Dün-
yanın en lezzetli kirazları bizim 
topraklarımızda yetişiyor ve biz bu 
değerimizi Turkish Cargo ile sınırla-
rın ötesine taşıyoruz. Eskiden kiraz-
larımızı Norveç’e taşıyan tırlarımız 
bölgeye 6 günde ulaşıyordu. Uzun 
taşıma süresi nedeniyle kirazlarımız 
kalitesini kaybedebiliyor, çürüme-
ler olabiliyordu. Şimdiyse o süre 6 
saate düştü, 6 gün içerisinde ise tüm 
ürünlerimiz Norveç raflarında tüke-
niyor.  Geçen yıla göre ihracatımızı 
yüzde 30 artırırken 8 yeni ülkeden 
talep aldık. Turkish Cargo’nun hız 
ve kapasite avantajı biz ihracatçılar 
için büyük fırsat” dedi.

ker Aycı tören esnasında gerçekleş-
tirdiği konuşmada şunları kaydetti; 
“Türk Hava Yolları, ZTO Express 
ve PAL Air Ltd. olarak imzaladı-
ğımız bu Zapt ile kapıdan kapıya 
hizmetle özellikle küresel e-ticaret 
pazarına odaklanacak ve Global 
Kargo/Kurye şirketi olarak faali-
yet gösterecek ortak bir girişime 
adım attığımızı tüm dünyaya ilan 
ediyoruz. Çin’in en iyi ve en büyük 
ekspres kargo şirketi ZTO ve uzun 
zamandır kargo alanında sınır ötesi 

ortaklık yaptığımız Hong Konglu 
PAL Air Ltd. şirketi ile kuracağımız 
bu güçlü ortaklıktan destek alarak, 
global kargo sektörüne attığımız bu 
stratejik adımdan dolayı son derece 
memnunuz. Bu ortaklık ile kurulan 
şirketimizin dünyanın en büyük 
entegratörleri arasında yer almasını 
ve beş yıl içerisinde 2 milyar ABD 
Doları gelir sağlamasını bekliyor, 
e-ticaretteki talebe paralel olarak 
bu büyümenin de kademeli olarak 
artmasını öngörüyoruz.”
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bir seviyeye ulaştırarak 10,2 
milyon TEU ile kapattık. Bu 
dünyanın pek çok noktasında 
yakalanamayacak bir büyü-
me” dedi. 

Türk limancılık sektörü 
açısından 2018 yılının ilk 
çeyreğini değerlendiren İbra-
him Dölen dünya ile kıyaslan-
dığında Türkiye’nin dünyayı 
yaklaşık 6’ya katladığını söz-
lerine ekledi. Dölen; “Kon-
teyner taşımacılığı yapan li-
manlar özelinde 2018 yılının 
ilk çeyreğine baktığımızda 
aynı dönemin 2017 senesine 
oranla yüzde 18 gibi çok cid-
di bir büyüme göründüğünü 
söyleyebiliriz. Globalde bu 
beklenti yüzde 2,5 ile 3 sevi-
yelerinde. TÜRKLİM üyesi 
konteyner limanları 2018’in 
ilk çeyreğinde 2.414.843 
TEU elleçlediğini görüyoruz. 
Yıl sonuna doğru bu miktarın 
geçtiğimiz yıl gibi çift haneli 
rakamları ulaşacağını ön gö-
rüyoruz” dedi. 

Rakamlar göz önüne alın-
dığında kendi ekonomisiyle 
büyüyerek yarattığı iş hacmi 
ve aynı zamanda kendi böl-
gesindeki transit iş hacmini 
daha fazla üzerine çekme-
siyle konteyner taşımacılığı 
anlamında ciddi büyümeye 
devam eden Türk limancılığı, 
limancılık sektöründe faali-
yet gösteren uluslararası fir-
maların da dikkatini çekiyor. 

Liman yatırımları
daha da hızlanacak

Denizcilik sek-
töründe önü-
müzdeki yıl 
liman yatı-
rımları hız 
kazanacak. 
Ö n ü m ü z -
deki süreçte 

TÜRKIYE’DE özel sektö-
rün yeni liman inşa ve özelleş-
tirmeler yolu ile liman işlet-
meciliğine yaptığı yatırımlar 
dış ticaretin önünü açtı. Li-
manlardaki kapasite yetersiz-
liğinin giderilmesiyle ihracat 
ve ithalat daha rahat yapıla-
bilir duruma geldi. Bu bağ-
lamda son 10 yıllık rakamsal 
analizler, yapılan yatırımların 
sektöre ve ekonomiye katkısı-
nı öne çıkardı. 

2017 yılını konteyner 
taşımacılığında 10 milyon 
TEU rakamını aşarak kapa-
tan Türk limanları, 2018 yı-
lının ilk çeyreğinde yaklaşık 
2,5 milyon TEU konteyner 
elleçleyerek yüzde 18’lik bü-
yüme başarısı gösterdi. Li-
man kapasiteleri, son 5 yılda 
gerçekleştirilen yatırımlarla 
gelişen Türk limancılık sek-
törü, dünya deniz ticaretinde 
büyümesini sürdürdü. Kon-
teyner taşımacılığında dün-
yada beklenen büyümenin 
yüzde 2,5 ile yüzde 3 arasında 
beklendiğini belirten Türkiye 
Liman İşletmecileri Derneği 
(TÜRKLİM) Yönetim Ku-
rulu Başkanı İbrahim Dölen, 
özellikle transit yük taşımacı-
lığında büyük gelişme kayde-
dildiğini aktardı.

“Limancılık sektörünün 
büyüme ivmesi yerli ve 
yabancı yatırımcıların 
yüzünü güldürüyor”

Son yıllarda yapılan yatı-
rımlarla Türk limanları global 
deniz ticaretinde rekabetçi 
konumunu koruyor. Liman-
cılık sektörünün büyüme iv-
mesi yerli ve yabancı yatırım-
cıların yüzünü güldürüyor. 
Limanlara yapılan yatırım-
larla potansiyelini artırarak 
ivmelenmeye devam eden li-
mancılık sektörü, yatırımcıla-
rın Türkiye’nin dış ticaretinin 
büyümesi konusundaki endi-
şelerini de tamamen ortadan 
kaldırıyor. 

Limancılık sektöründeki 
yatırımların devam ettiğini 
söyleyen TÜRKLİM Yöne-
tim Kurulu Başkanı İbrahim 
Dölen; “Son yıllarda yerli ve 
yabancı yatırımcılar liman-
lara büyük ölçekli yatırımlar 
gerçekleştirdi. Bu da Türk 
limancılık sektörünün potan-
siyelini gözler önüne serdi. 
Potansiyelin farkına varan ya-
tırımcılardan ciddi yatırımlar 
halen devam ediyor” dedi. 

Limanların potansiyel iş 
hacimlerine değinen Dölen; 
“Son 5-6 yılda limanlarımı-
zın kapasite yetersizliğinin 
Türkiye ekonomisinin büyü-
mesinin önündeki en büyük 
engel söyleniyordu. Bugün 
yapılan yatırımlarla birlikte 
limanlarımızın kapasiteleri 
arttı. Öyle ki bugün toplam 
kapasitenin sadece yüzde 
48’i seviyelerinde çalışır ha-
le geldi. Özellikle konteyner 
limanlarına bakacak olursak 
ne kadar büyük bir ivme ya-
kaladığımızı görebilirsiniz. 
Geçtiğimiz yıllarla kıyasladı-
ğımızda 2016 yılı elleçlenen 
konteyner miktarı 8,6 milyon 
TEU iken 2017 yılını rekor 

şu anda mevcut Türk sahip-
li koster filosunun yüzde 
68’inin 20 yaşın üzerinde ol-
duğunu kaydederek, “Koster 
filomuzun yenilenmesi ama-
cıyla 2009 yılından bu yana 
çalışmalar yürütülüyor ancak 
finansman konusunda birçok 
sıkıntı yaşandı. Hükümet ola-
rak bu konuda elimizi taşın 
altına koyduğumuzu vurgula-
mak istiyorum. Bakanlığımız 
çok ciddi bir çalışma yapıyor. 
Bakanlığımız öncülüğünde, 
Bilim Sanayi Teknoloji Ba-
kanlığı ve ilgili bakanlıklarla 
birlikte yeni bir yapı kuruyo-
ruz. Bu çok önemli. Vergisel 
destek ve istisnalar, direk 
finansman desteği ve hurda 
desteği gibi çeşitli destekleri 
sağlayacak bir yapı oluşturu-
yoruz. Bu yapı ile ilgili son 
aşamaya geldik” dedi.

Arslan, “Bu yeni yapı saye-
sinde ülkemiz koster filosunu 
gençleştirmekle kalmayaca-
ğız, ilave 30 bin kişilik istihda-
mın da önünü açacağız. Bunu 
da çok önemsiyoruz. Ayrıca 
Türk sahipli yabancı bayraklı 
birçok geminin de Türk bay-
rağına geçmesine vesile olaca-
ğız” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin toplam dış 
ticareti içerisindeki denizyo-
lunun parasal değer olarak 
payının 2003 yılına göre ne-
redeyse 5 kat arttığını dile ge-

tiren Arslan, bu rakamın 57 
milyar dolardan 228 mil-

yar dolara yükseldiğini 
aktardı.

Yenikapı’ya 
kruvaziyer limanı 

yapılacak
Arslan, deniz-

cilik sektörünü 
uluslararası arenaya 

hazır hale getirdikle-
rini kaydederek, 354 

adet mevzuatı bu amaç-
la hayata geçirdiklerini, 41 

adet uluslararası sözleşme im-
zaladıklarını, 62 adet denizci-
lik anlaşması, 10 adet kardeş 
liman anlaşması yaptıklarını 
anlattı.

Yenikapı’da 6 geminin ya-
naşabileceği bir kruvaziyer 
limanı yapacaklarını dile ge-
tiren Arslan, yakın zamanda 
ihalesi yapılacak bu limanın 
İstanbul’a ciddi bir katkı sağ-
layacağını vurguladı.

Türkiye’deki limancılık 
sektörünün günden güne 
geliştiğini ve ekonomiye cid-
di katkı sağladığını aktaran 
Türkiye Liman İşletmecileri 
Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı M. Kenan Selçuk; 
‘’Dış ticaretimizin yüzde 89’u 
deniz yolu ile yapılıyor. Bu 
bağlamda liman işletmecili-
ği sektörünün ülkemiz için 
önemi artarak devam ediyor. 
Yaklaşık 20 bin kişinin istih-
dam edildiği sektör 7 sene 
gibi kısa bir sürede yüzde 
100’lük bir büyüme başarısı 
elde etti. Türkiye’nin ithalat 
ve ihracat rakamlarının art-
masının yanı sıra bölgedeki 
ekonomik canlılık yabancı 
sermayenin dikkatini çekerek 
Türk limanlarına yapılan yatı-
rımları artırıyor.’’ dedi. 

Avrupa Birliği’ni
üçe katladı

Limanlarda özellikle kon-
teyner elleçleme oranlarında-
ki artışın dünya ortalamala-
rının çok üzerinde olduğunu 
belirten Selçuk, sözlerine şöy-
le devam etti; “Türkiye Liman 
İşletmeciliği Sektörü 2006-
2017 yılları arasında her yıl 
ortalama yüzde 10’luk bir bü-
yüme gerçekleştirdi. Yükselen 
bu grafik, Türkiye’de elleç-
lenen konteyner miktarının 
her yedi senede bir ikiye kat-
landığı anlamına geliyor. Av-
rupa Birliği’nde 2006-2016 
yılları arasında limanlarda 
elleçlenen konteyner yüzde 
3,2 artarken, dünya limanla-
rında bu oran yüzde 5,6 oldu. 
Türkiye’deki limanlar, Avrupa 
Birliği ortalamasından üç kat, 
dünya ortalamasından ise iki 
kat daha fazla konteyner el-
leçleme artış oranına sahip.” 

Bir yılda yüzde 14,8
artış gösterdi

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

dikkat çeken girişimlerden 
biri, OYAK, Japon ortak 
Nippon Yusen Kaisha (NYK) 
ile birlikte Gebze’ye otomotiv 
sektörüne yönelik liman yatı-
rımı yapacak. Yatırım bedeli 
110 milyon dolar olarak açık-
lanan Oyak Port’ta ortaklık 
yapısı yüzde 55 Oyak, yüzde 
45 NYK şeklinde olacak. 

2,1 m TEU’luk kontey-
ner elleçleme iş hacmiyle 
Türkiye’nin en büyük üç li-
manından biri olan Kumport 
Limanı, 100 milyon dolarlık 
2’nci faz yatırımlarını önü-
müzdeki 5 yıl içerisinde ger-
çekleştirecek. 

Dünyanın en büyük kru-
vaziyer liman işletmecilerin-
den Global Yatırım Holding, 
Küba-Havana Limanı için 
imzayı attı. Şirketten Kamu-
yu Aydınlatma Platformu’na 
yapılan açıklamada holdin-
gin iştiraki Global Liman 
İşletmeleri AŞ’nin, Amerika 
kıtasında Karayipler odaklı 
büyüme stratejisinin ilk adı-
mı olarak Havana Kruvazi-
yer Limanı’nın işletilmesine 
yönelik olarak Küba’da ‘Aries 
S.A’ ile 15 yıllık anlaşma im-
zaladığı belirtildi.

Global Yatırım Holding 
7 ada ülkesinden liman satın 
alacak. Global Yatırım Hol-
ding Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Kutman, “Geç-

tiğ imiz h a f t a l a r d a 
5 günde 7 ada ülkeye gittim. 
Hepsinin limanlarını almaya 
çalışacağız inşallah. Limanlar, 
2018 için bir numaralı sektö-
rümüz olacak” dedi.

Denizciliğe destek için
yeni bir yapı kuruluyor
Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanı Arslan, 

Liman İşletmeleri Konteyner 
Elleçlemesinde Rekor Kırdı

TÜRKLİM Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Dölen

Son 10 yılda Avrupa limanlarından üç, dünya limanlarından iki kat fazla 
büyüyen Türk limanları, 2017 yılında yüzde 14,8 artış gösteren konteyner 
elleçleme adediyle 2018 yılında büyümesine devam edecek. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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“Liman Tek Pencere Sistemi” 
Tekirdağ’da Uygulanmaya Başladı
GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığıko-
ordinesinde geliştirilen sistem, Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı ile birlikte Tekirdağ Asyaport 
Limanı‘nda pilot olarak uygulan-
maya başlandı. Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol 
Genel Müdürü Hacı Hasan Murat 
Özsoy, “Liman Tek Pencere Sistemi 
ile geminin limana varışından ve li-
mandan çıkışından önce acenteler 
tarafından sunulan belge ve bilgiler, 
tek bir veri tabanına elektronik imza 
ile girilecek. Farklı kurumlar ve li-
man işletmelerinin ihtiyaç duyduğu 
bilgiler, bu veri tabanında alınabile-
cek. Her şeyin tek bir sistem üzerin-
den yapılması sağlanacak.” dedi.

Mevcut uygulamalardan kaynaklı 
olumsuzlukların önüne geçilmesi, 
liman işlemlerinin daha hızlı, sade 
ve güvenli şekilde yürütülerek yasal 
ticaretin kolaylaştırılması ve ülke 
ekonomisinin gelişimine katkı sağ-
lanmasının hedeflendiği Liman Tek 
Pencere Sistemi’nin tanıtım toplan-
tısı Asyaport Limanı’nda yapıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk 
Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü 
Hacı Hasan Murat Özsoy, toplantı-
da yaptığı konuşmada, Bakanlık ola-
rak Türkiye limanlarının dünyanın 
en gelişmiş limanları arasında yer 
alabilmesi hedefi doğrultusunda ça-
lışmalar yaptıklarını söyledi.

Özsoy, amaçlarının Türkiye’nin 
ticaretin en kolay ve en güvenli yapıl-
dığı ülke olmasını sağlamak olduğu-
nu ifade ederek, “Bu hedef doğrultu-
sunda yasal ticareti kolaylaştırarak, 
ülke ekonomisine katkı sağlamak 
amacıyla pek çok proje yürütüyoruz. 
Gelişen teknoloji ve buna bağlı ola-
rak büyüyen ticaretin şartlarını bu 
değişim ve gelişimlere göre yeniliyo-
ruz. Ticaretin daha kolay yapılması 
için yeni enstrümanlar geliştiriyo-
ruz. Ülkemiz limanlarının dünyanın 
en gelişmiş limanları arasında yer al-
ması doğrultusunda Bakanlığımızda 
öncelikle limanlarda yapılan gümrük 
işlerinin sadeleştirilerek elektronik 
ortamlarda takip edilmesine yönelik 
çalışma başlanıldı.” diye konuştu.

“Beş ayrı kuruma bildirimler
tek bir pencereden yapılacak”
Ulaştırma Denizcilik ve Haber-

leşme Bakanlığı Deniz ve İçsular 
Düzenleme Genel Müdürü Durmuş 
Ünüvar da Türkiye’nin son 15 yıllık 
süreçte gelişim adına büyük mesafe-
ler katettiğini ve dünyanın en hızlı 
büyüyen ülkeleri arasında yer aldığı-
nı dile getirdi.

Ünüvar, Liman Tek Pencere 
Sistemi’nin 1 Temmuz Denizcilik 
ve Kabotaj Bayramı’nda tüm liman-
larda yürürlüğe gireceğini belirterek, 
şunları kaydetti: “Ekonomide yakala-
nan bu istikrar, denizcilik sektörün-
de de kendini gösterdi ve denizcili-
ğin birçok alanında önemli atılımlar 
yapıldı. Türk sahipli filomuzda adet 

bazında 2003-2018 yılları arasında 
yaklaşık yüzde 66 bir artış gerçekleş-
miş. Limanlarımızda elleçlenen yük 
miktarı 2003 yılında 190 milyon ton 
yük, 2017 yılı sonunda 471 milyon 
ton olarak gerçekleşti. Deniz yoluyla 
gerçekleştirilen dış ticaret taşımala-
rında 2003 yılında 149 milyon ton 
iken 2017 yılı sonunda 347 milyon 
tona ulaştı. Pilot olarak uygulama-

mız bugün burada başlıyor. Liman-
larımıza gelen gemilerin kalkışından 
varışına kadar verdikleri beyanlar 
var. 5 ayrı kuruma bildirimlerde bu-
lunuluyor. Şu anda bu 5 ayrı kuruma 
bildirimler tek bir pencereden yapı-
lacak. Bu sistem üzerinden kurum-
ların istedikleri verileri toplamasıyla 
gerçekleşecek. Bu yerli ve milli olarak 
gerçekleştirilmiş bir proje.”
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cü kolçağı altındaki güç ve 
USB girişlerine sahip saklama 
alanlarına rağmen özellikle 
orta konsol altında yer alabi-
lecek bir saklama alanı daha 
kullanışlı olabilirdi. 

7 ileri otomatik şanzıman-
lı aracımızın araç gövdesi ve 
motoruyla olan uyumu test 
boyunca gerek şehir içinde 

ILK olarak 2017 Temmuz 
ayında Cape Town’da dün-
ya lansmanı gerçekleştirilen 
Mercedes-Benz X-Class, her 
ne kadar bir ortak platform 
aracı olarak farklı bir marka-
nın tesislerinde üretilmiş olsa 
da üzerindeki yıldızı taşıması 
için gereken şartları rahatlıkla 
sağlıyor. 2018 yılı içinde Mer-
cedes motor ve şanzımanların 
da araçta kullanılmaya başla-
narak daha fazla seçenek su-
nacak olması ise modelin sa-
tışlarını arttırması bekleniyor.

Şu anda X-Class’la X 220 d 
(163 BG/120kW) ve X 250 
d (190 BG/140 kW) olmak 
üzere iki farklı motor alterna-
tifi ile sunarken, bu yıl araçla 
birlikte sunulması beklenen 
V6 dizel (258 BG/190 kW) 
motor seçeneği bu araç için 
daha fazla gücü arayan me-
raklıları için yeterli olacaktır. 

Bizim test aracımız mo-
delin en güçlü ve donanımlı 
seçeneği olan otomatik şan-
zımanlı X 250 d modeli oldu. 
Bin kilometreyi aşan ve oto-
yol şehir içi ve arazi koşulla-
rında test ettiğimiz aracımız-
da yedi adet hava yastığı ve iki 
adet çocuk koltuğu bağlantı 
noktası bulunuyordu. “Aktif 
Fren Asistanı” ve “Şerit Ta-
kip Asistanı” gibi elektronik 
sistemlere sahip araçta Elekt-
ronik Stabilite Programı, Hız 
Sabitleme Sistemi, ön ve ar-
kada disk frenlerin yanı sıra 
özellikle dar alanlarla manev-
rayı kolaylaştırmanın yanı sı-
ra aracın kontrolünde büyük 
avantaj sağlayan 360 derece 
geri görüş kamerası da vardı. 

Aracın görünüşünden iti-
baren değerlendirecek olur-
sak karşımızda sınıfının en 
şık aracı bulunduğunu söyle-
mek yanlış olmaz. Navara’ya 
göre 4 cm daha uzun 7 cm 
daha geniş ve yaklaşık 5 cm 
daha yüksek olan X-Class’a 
boyutlarına rağmen kolayca 
binebiliyorsunuz. Araçtaki 

büyümenin kabine yansıması 
özellikle ön koltuklarda daha 
net olurken iç tasarımında 
Mercedes Benz dokusunu 
daha yoğun bir şekilde hisset-
tiğimiz test aracında direksi-
yon, infotainment kumanda 
sistemi, havalandırma kanal-
ları bunu arttıran etkenler 
arasında. Kapı içleri ve sürü-

yollarda sakin bir kullanımda 
7 litre/100 km tüketim sevi-
yelerine gelebiliyor. 

Mercedes Benz mühendis-
lerinin yol titreşimi ve sarsın-
tılarına karşı harcadığı çaba-
yı en iyi şekilde direksiyonun 
başında hissedebileceğiniz 
X-Class, bağımsız arka süs-
pansiyonlara eklenmiş artı 
unsurlarla özellikle yüksek 
hızlarda yol tutuşunda farkı-
nı daha iyi hissettiriyor. Ayrı-
ca sürüş özelliğiyle -özellikle 
ön koltuklarda- SUV’lerle 
benzerlik aşırken sessizliğiyle 
büyük ihtimalle hiçbir pick 
up modelinin ulaşamadığı 
noktaya ulaştığını söylemek 
yanlış olmaz. Direksiyonun 
hafifliği ve sarsıntısız vites 
geçişleri hem açık yolda hem 
de şehir içi yollarda konfo-
ru artırırken arkada da disk 
fren sistemi kullanıcısına gü-
ven veriyor. 

Orta dereceli olarak de-
ğerlendirebileceğimiz off-
road koşullarında kış lastik-
leriyle bizi zorlamayan test 
aracımızla -lastik faktörün-
den dolayı- çok ağır çamurlu 
arazilere girmediğimiz için 
arka diferansiyel kilidini 
kullanmaya gerek kalmadı. 
Ancak dar geçişlerde 360 
derece görüş sisteminin off-
road koşullarında sağladığı 
önemli konfora bir kez daha 
dikkat çekiyor.  

Yükleme alanında çamur-
luk aralarına bir Euro palet 
sığacak şekilde tasarlanan X-
Serisi, üçüncü stop lambası-
na entegre LED aydınlatma 
ünitesi ile yükleme alanının 
tamamını aydınlatabiliyor. 
Ayrıca ihtiyaç duyulan elekt-
rikli cihazları çalıştırmak üze-
re yükleme alanında bir 12 
volt soket standart donanım 
olarak sunuluyor. 

gerekse otoyolda ve zaman za-
man offroad koşullarında her 
zaman tatmin edici bir güç 
sundu.  Yukarda bahsettiğim 
yol koşullarının yüzde 80’i şe-
hirlerarası yolda olmak üzere 
zaman zaman yüksek perfor-
manslı sürüşle 8,2 litre/100 
km yakıt tüketimi gözlemedi-
ğimiz aracımız, şehirlerarası 

Mercedes-Benz X-Class’la
Yoldan Çıkmak Çok Kolay

Bahadır Özbayır
Emekli Oldu

X-Class ile pick-up dünyasına giren Mercedes-Benz, Türkiye’de başarılı bir 
grafik çiziyor. Premium marka ile iş aracı konseptini bir araya getirerek 
kendine özel bir pazar yaratan Mercedes-Benz X-Class’ı test ettik.  

Uzunluk ................................................................................................................................ 5.340 mm
Genişlik................................................................................................................................... 1.920 mm
Yükseklik ................................................................................................................................1.838 mm
Dingil mesafesi ................................................................................................................. 3.150 mm
Yükleme zemini uzunluğu ..........................................................................................1.581 mm
Yükleme zemini genişliği ........................................................................................... 1.560 mm
Yükleme zemini derinliği............................................................................................... 474 mm
Maksimum yükleme kapasitesi*................................................................................ 1.067 kg
Römork çekme kapasitesi* .........................................................................1.650 – 3.500 kg

Ön/arka azami baş yüksekliği................................................................... 112 mm/60 mm
Ön/arka omuz alanı  ..............................................................................1.500 mm/1.471 mm
Arka diz mesafesi  ............................................................................................................... 581 mm
Ön arka etkili bacak alanı  ................................................................... 1.066 mm/830 mm

MERCEDES-BENZ X-CLASS BOYUTLARI

Dı
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ek
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* Motor ve donanım seviyesine bağlı olarak değişir

*X 250 d 4MATIC modeli

MERCEDES-BENZ X-CLASS TEKNİK ÖZELLİKLERİ*

Şanzıman ...........................................................................................7 ileri otomatik şanzıman
Hızlanma (sn) 0–100 km /sa [Otomatik şanzıman] .......................................[11,8 sn]
Azami hız [Otomatik şanzıman] ................................................................... [176 km/saat]
Maksimum Tork (Nm) 1.500-2.500 devir/dk .............................................................. 450
Maksimum Güç (kW/BG) 3.750 devir/dk ............................................................. 140/190
Yakıt Tüketimi – Karma [Otomatik Şanzıman] (l/100km) .................................[7,9]

MERCEDES-BENZ Türk 
Kamyon Satış ve Pazarlama 
Direktörü Bahadır Özbayır 
emekliye ayrıldı. 34 yıldır 
Mercedes-Benz Türk’te çalı-
şan ve çok önemli görevlerde 
bulunan Bahadır Özbayır, 
emekliye ayrıldığını düzenle-
diği bir kahvaltı ile duyurdu.

Bahadır Özbayır veda 
konuşmasında, 1984 yı-
lında Aksaray’da Planlama 
Mühendisi olarak başladı-
ğı Mercedes-Benz Türk’te 

önemli görevler üstlendiği-
ni söyledi. Mercedes-Benz 
Türk’teki 34 yıllık çalışma 
hayatının son 20 yılının 
kamyon pazarlamada geçti-
ğini kaydeden Özbayır, “ Bu 
34 yıllık çalışma sürecinde 
zor ve iyi günlerimiz oldu. 
Zorlukların üstesinden gel-
meyi becerdik. Aynı sektö-
rün insanlarıyız. 50 yılın, 34 
yılını şirkette geçirdim. Bu 
noktada şirketin hafızasıyım 
da diyebilirim. Özellikle 

kamyon konusunda. Bir en-
düstri mühendisi olarak, tüm 
birimlerde görev yaptım. Bu 
noktada da kendimi gerçek-
leştirmiş olarak görüyorum. 
Gelmiş olduğumuz nokta-
dan gurur duyuyorum. Bu 
süreçte benim de bir katkım 
olduysa, ne mutlu bana diyo-
rum” dedi. 

Emeklilik sonrası ne ya-
pacağı konusunda da bilgi 
veren Özbayır, “Spesifik bir 
planım yok. Şu anda kafam-

da bu ayı nasıl kapatacağız, 
pazar payımız ne olacak gibi 
sorular var. Sektörde bilgi-
mize, becerimize, tecrübele-
rimize ihtiyaç olduğu nokta-
larda gönüllü bazda her türlü 
katkıda bulunmaya hazırım” 
diye konuştu.

Konuşmanın ardından 
Mercedes-Benz Kurumsal 
İletişim Müdürü Ezgi Yıldız, 
Bahadır Özbayır’a bundan 
sonraki yaşamında başarılar 
dileyerek, çiçek takdim etti.
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Scania’dan İnovasyon Ödülü
SCANIA, kamu ve lojistik sek-
törünü bir araya getiren Ekonomi 
ve Lojistik Zirvesi’nde “Scania ile 
Lojistik’te Yılın İnovasyon Projesi 
Ödülü”nü verdi. 

Zirvenin Teknoloji Sponsoru 
Scania, zirve kapsamında “Scania ile 
Lojistik’te Yılın İnovasyon Projesi 
Ödülü”nü verdi. Omsan Lojistik bu 
yıl ödüle layık görülen firma oldu. 
“Demiryoluyla Otomobil Taşıma-
cılığı” projesiyle Omsan, otomobil 
taşımacılığında kaliteyi artırırken, 
maliyetleri etkin bir şekilde düşüre-
bileceğinin iyi bir örneğini sergiledi. 

Zirvede ayrıca Doğuş Otomotiv 
Scania Pazarlama ve İş Geliştirme 
Müdürü Adnan Yücel ile Doğuş 
Otomotiv Thermo King Marka 
Müdürü Suna Türk panelist olarak 
oturumlarda yer aldı. 

Scania’nın teknoloji altyapısı-
nı çok uzun zamandır oluşturup, 
her geçen gün geliştirdiklerini 
belirten Doğuş Otomotiv Sca-
nia Pazarlama ve İş Geliştirme 
Müdürü Adnan Yücel “Sektörde 
dijital dönüşümü gerçekleştiren 
ilk marka olduğumuzu söyleyebi-
liriz. Zirvenin bu yıl konusu diji-
tal dönüşüm, ekonomideki yeni 
fırsatlar ve lojistik sektörüydü. 
Biz de aynı sektörde yer aldığımız 
paydaşlarımız ile tecrübelerimizi 
paylaştık. Scania bünyesinde bir-
çok dijital uygulama aktif olarak 
kullanılmaktadır. Scania’m Cepte, 
Scania’m Sapasağlam SESS (Sca-
nia Entegre Sürüş Sistemleri) gibi 
uygulamalarımızla dijital platfor-
mu müşterilerimizle ana iletişim 
kanalımız haline getirmeyi hedef-
liyoruz” açıklamasında bulundu.

Suna: “Gıda lojistiğinde
dijitalleşme şart”

Thermo King Marka Müdürü 
Suna Türk ise gıda lojistiğinde ürün 
kontrolü ve takibin her zaman ön-
celikli olması gerektiğini belirterek 
“Dijital dönüşüm hayatımızın her 
alanında yer aldığı gibi soğuk zincir 
taşımacılığına da entegre olmuştur. 
Dünyanın en çok tercih edilen soğu-
tucu ünite markası ThermoKing’in 
de Endüstri 4.0’akayıtsız kalması dü-
şünülemezdi. Bu vizyonla,Telematik 
sistemimiz sayesinde müşterilerimi-
ze anlık takip hizmeti sunuyoruz. 
Takip ve kontrol sistemlerimiz, tüm 
dünyaya ürün sunmak ve global 
pazara erişim için imkân sağlamak-
tadır. Telematik; gıda güvenliği, 

mevzuata uygunluk, filo takibi ve 
veri kontrolünde rekabet avantajı 
sağlayan yenilikçi veri depolama, 
aktarma ve yönetim çözümleri sun-
maktadır” şeklinde konuştu.
Scania yolda kalan nakliyeci için 

Özbekistan’a ekip yolladı
Scania, Özbekistan’da arı-

zalanarak yolda kalan araç için 
İstanbul’dan ekip göndererek ope-
rasyonun kesintisiz sürdürülebilme-
si için müşterisinin yanında oldu.

Satış Sonrası Hizmetlerde yarat-
tığı katma değer ile farkını ortaya 
koyan Scania, bu kez sınır ötesine 
de uzanarak tekerleklerin dönmesi-
ni sağladı.

Özbekistan’da arızalanarak yolda 
kalan Türk lojistik firmasının aracı-
na, Doğuş Otomotiv Gebze Scania 
Yetkili Servisi’nden ulaşan ekipler, 
16 saatlik yolculuğun ardından ara-
ca ulaşıp onarımını sağlayarak müş-
terisine destek oldu.
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Yükleme alanı  
 Şu an için Türkiye’de 

iki farklı donanım seviyesi-
ne sahip panelvan modeliy-
le satılmaya başlanan Yeni 
Crafter’da test aracımız mo-
delin  uzun şasili yüksek ta-
vanlı versiyonu oldu. 

Aerodinamik yapısına 
rağmen 6 Euro paletlik ka-
pasitesi ve 14,4 metreküp-
lük hacmiyle dikkat çeken 
aracımızın kayar kapı 1.311 
mm genişliğinde açılabiliyor. 
Arkadan çekiş ve dört çeker 
versiyonlarına rağmen test 
aracımızın önden çekişli ol-
masının avantajıyla bir önce-
ki nesline göre 10 santimetre 
daha alçak yükleme eşiği ile 
kullanıcılarına yükleme ko-
laylığı sağlıyor. Yeni Crafter, 

ran Ford Trucks, KAM I BUS 
ile yürüttüğü başarılı işbirliği-
ni şimdi de Slovenya’nın baş-
kenti Ljubljana’da kamyon 
satış, servis ve yedek parça 
hizmetlerini bir aradasunarak 
devam ettirecek. 

Turfan: “Slovenya 
Avrupa’daki büyüme 

stratejimizin çok önemli 
bir parçası” 

Slovenya’da distribütör 
atayarak önemli bir atılım 

VOLKSWAGEN Ticari 
Araç’ın Polonya’da kurdu-
ğu fabrikasıyla yeni neslinin 
üretimine başladığı Crafter, 
Türkiye pazarına girdi. Pazar 
payı artan büyük van segmen-
tinin önemli oyuncularından 
olan ve Türk kullanıcıların 
ilgi gösterdiği modellerden 
Yeni Crafter’ı Kargo Haber 
okuyucuları için test ettik. 

2017 Yılının Ticari Aracı 
olarak seçilen Crafter, mar-
kanın Sprinter’la aynı plat-
formla üretiminin sonlan-
masının ardından kurulan 
yeni fabrikada Volkswagen 
Ticari Araçlar’ın efsane mo-
deli Transporter’ın büyük 
abisi olarak tasarlandı. Ge-
liştirilme aşamasında farklı 
müşteri gruplarıyla doğru-

ORTA Doğu, Kuzey ve Sah-
ra Altı Afrika, Rusya, Türkî 
Cumhuriyetleri ile Avrupa’da 
büyümesine devam eden Ford 
Trucks, Slovenya’daki ope-
rasyonları için resmi distribü-
törü olarak, geçen yıldan beri 
Hırvatistan’da birlikte çalıştı-
ğı KAM I BUS’ı seçtiğini du-
yurdu. Avrupa’daki büyüme 
planlarının önemli bir adımı 
olan Slovenya’daki bu anlaş-
ma ile Ford Trucks, Sloven-
ya’daki müşterilerine kamyon 
satış, servis ve yedek parça hiz-
metlerini bir arada sunacak.

Basın toplantısında KAM 
I BUS Kurucusu Bogdan 
Tihava, Ford Trucks Genel 

dan iletişim yönetimin kul-
lanıldığı araç, sektörde pek 
çok teknolojiyi de ilk kez 
sunarken keskin hatlarıyla 
dikkat çekiyor. 

Yeni Crafter ile Volkswa-
gen Ticari Araçlar, büyük pa-
nelvanların zorlu rekabetinde 
geçmişten gelen haklı ününü 
korumanın da ötesinde çok 
daha güçlendirmek istiyor. 
Binek araçlardan gelen tec-
rübesini güçlü Transporter 
imajıyla birlikte ticari araç-
ta konfor ve fonksiyonelliği 
optimum bir şekilde sunma 
hedefini de tutturmuş görü-
nüyor. Geçen yola göre satış-
larda yüzde 40’lara ulaşan ar-
tış ve bu yükselme trendinin 
devam etmesi ise bunun en 
açık göstergesi. 

Müdür Yardımcısı Serhan 
Turfan, Uluslararası Pazarlar 
Direktörü Emrah Duman ile 
Ford Trucks Hırvatistan ve 
Slovenya Ülke Müdürü Barış 
Akyalçın hazır bulundu.

Ford Trucks, ilk olarak 
2017 yılında Hırvatistan’da 
distribütörü KAM I BUS iş-
birliğiyle Zagreb’deki tesisini 
açmıştı. Zagreb’de hizmete 
giren yeni 4S tesisi ile Avru-
pa’daki adımlarını hızlandı-

Yeni Crafter’da kullanılan 
Aktif Şerit Takip Asistanı, pek 
çok binek aracı bile kıskandı-
racak hassaslıkla sürücünün 
bulunduğu şeritten farkında 
olmadan ayrıldığını tespit et-
tiğinde direksiyonu sertleşti-
rerek ve hatta aracı şeride geri 
getirerek farkını gösteriyor. 

Test aracımız diğer yüksek 
güvenlik standartlarıyla bu 
alanda zirveyi zorluyor. Stan-
dart olarak sunulan İkincil 
Çarpışma Önleme Asistanı, 
kazadan hemen sonra bilinç 
dışı yapılabilecek hareket-
lerin önüne geçerek, aracı 
durduruyor ve ikinci çarpış-
manın olma ihtimalini orta-
dan kaldırıyor. Özellikle bu 
büyüklükteki bir araç için 
Rüzgar Savrulma Asistanı, 
viyadüklerde, fırtınalı hava-
larda ve yüksek süratlerde, 
Yeni Crafter’ın yola daha sıkı 
tutunmasını sağlıyor. 

Türkiye’de 2.0 litre ha-
cimli turbo dizel 140 ve 177 
PS gücünde iki farklı motor 
seçeneğiyle satışa sunulan 
Yeni Crafter, sağladığı yakıt 
tasarrufuyla dikkat çekiyor. 
İki gün boyunca yaklaşık 500 

gerçekleştirmek. Slovenya, 
bu stratejinin çok önemli 
bir parçası ve KAM I BUS 
ile olan güçlü ortaklığımız ile 
büyük bir başarı elde edece-
ğimize inanıyorum. Slovenya 
gibi önemli bir pazara ilk kez 
girerken de buradaki strate-

kilometre test ettiğimiz ara-
cımızla sürücü ve 2 yolcuyla 
100 kilometrede ortalama 8,5 
litre  yakıt tükettik. Bu değer-
lere ulaşırken seyahatimizin 
yaklaşık 400 kilometresinin 
otoyolda 100 kilometresinin 
de şehir içinde geçtiğini hatır-
latarak 8 ileri otomatik vitese 
sahip aracımızın sınıfının en 
güçlü modellerinden bir ol-
duğunu da ifade edelim (177 
PS güç 410 Nm tork).

Bu araca özel olarak geliş-
tirilen 2.0 litrelik motor SCR 
katalitik konvertörlü olarak 
sorunsuz ve uzun ömür vaat 
ederken tork konvertörlü o-
tomatik şanzıman bu büyük-
lükte bir araç için bile sarsın-
tısız geçişleriyle öne çıkıyor. 

Test sürüşü süresince, bu 
büyüklükteki bir aracın kont-
rolünde motorla kusursuz bir 
uyumla çalışan şanzımanla 
birlikte üzerimizden büyük 
yükü alan elektronik direk-
siyon en büyük yardımcımız 
oldu. Sürücünün görüşünü 
engellemeyen dar ön sütun-
lar, çift bölmeli büyük ayna-
lar ticari araç ihtiyaçlarını 
layıkıyla yerine getiriyor. 

jimizi ve alt yapımızı geliştir-
mek için önemli çalışmalar 
yürütüyoruz. KAM I BUS 
ile Hırvatistan pazarından 
sonra Slovenya pazarı için de 
birlikte çalışacak olmaktan 
mutluluk duyuyoruz” şeklin-
de konuştu.

yükleme alanında yük sabit-
leme ve farklı işlere uygun 
altyapısıyla da dikkat çekiyor. 

Motor ve şanzıman olarak 
sınıfının en iyilerinden bi-
risine sahip olan aracımızın 
kabin içi sahip olduğu bazı 
şık detaylarla birlikte gerçek 
bir ticari araç sadeliğine ve iş-
levselliğine sahipti. Markanın 
daha küçük ticarisi Transpor-
ter ve hatta Caddy ile benzer 
çizgiler taşıyan kabin içi tasa-
rımda ilk olarak siyah-gri iç 
döşemeler modeli ayrıştırıyor 
ve işlevsel servotronik direksi-
yonumuz hem fonksiyonelliği 
hem de sürüş sırasında sağla-
dığı kolaylıkla Crafter aracın 
en cazip noktalarından biri o-
luyor. 13 litrelik büyük torpi-
do gözünün yanı sıra çok sayı-
da işlevsel saklama alanına yer 
veren test aracımızdaki radyo 
sistemi  bluetooth özelliğinin 
yanı sıra USB ve Aux bağlan-
tılarını sunuyor. Kabindeki 
konforlu araç koltuklarıyla 
birlikte uygun sürüş pozis-
yonu ve görüş açısıyla dikkat 
çeken test aracımızda klima-
nın olmaması ise bütünlüğü 
bozan faktör oldu.  

yaptıklarını belirten Ford 
Trucks Genel Müdür Yar-
dımcısı Serhan Turfan, basın 
toplantısında “Ford Trucks 
olarak Orta Doğu, Kuzey 
ve Sahra Altı Afrika, Rusya 
ve Türki Cumhuriyetler’de 
devam eden büyümemizi bir 
süre önce Avrupa’ya taşıdık.
Hedefimiz, ürettiğimiz her 3 
araçtan birini ihraç etmek ve 
ihracatımızın yüzde 50’sini 
Avrupa pazarlarına yönelik 

Yeni Volkswagen Crafter İstanbul Sokaklarında

Ford Trucks’ın Slovenya’daki Distribütörü KAM I BUS Oldu
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55 yılı aşkın kamyon üretim tecrübesini, farklı ihracat pazarlarına özel 
ürün geliştirme yeteneği ile birleştiren Ford Trucks, Slovenya’da KAM I 
BUS iş birliğiyle açılan ilk tesisini başkent Ljubljana’da gerçekleştirilen 
basın toplantısı ile duyurdu.    

Uzunluk (mm).................................... :6.836
Yük Bölme Uzun. (mm) .............. :4.300
Yükleme Seçenekleri .... :6 Euro Palet
Dingil Mesafesi (mm) ................... :4.490
Tavan Yüksekliği (mm) ................:2.590
Kapı Açma Genişliği (mm) ............ :1.311
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Tırsan Rusya Bauma CTT Fuarı’na 4 Aracıyla Katıldı

Tırsan’a
‘Yılın Lojistik 
Dostu Kurumu’ 
Ödülü

TIRSAN, Bauma CTT’de ziyaret-
çilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fuar, 
atölye ve sektörel etkinliklerle ulusla-
rarası inşaat ve teknoloji sektörünü 
bir araya getirdi.

Tırsan, serginin dış alanında 
Rusya için özel geliştirilmiş, 16.5 
metre uzunluğundaki Kässbohrer 
marka K.SCX XXL model aracını 
ziyaretçilerle buluşturdu. İç alanda 
ise inşaat sektörünün en çok tercih 
edilen Low-Bed araçlarından biri 
olan K.SLL 2, Tula fabrikamızda 
son üretimleri gerçekleştirilen Ya-
tay Silobas K.SSL 31 aracınıve zor 
Rusya coğrafyasında yüksek perfor-
mans sergileyen Kässbohrer dam-
per K.SKS B 24 aracınıda sergiledi. 
Farklı ihtiyaçlar için geliştirilen 
ürünler sundukları verimlilik ve sağ-
ladıkları avantajlarla ziyaretçilerden 
tam not aldı.

TIRSAN, 3’üncü Ekonomi Ve Lo-
jistik Zirvesi  programı kapsamın-
da yapılan ödül töreninde Tırsan, 
AloTIR ve KässbohrerYol Yardım 
hizmetleriyle “Yılın Lojistik Dostu 
Kurumu” ödülünü aldı.Ekonomi 
dünyası, kamu ve lojistik sektörünü 
bir araya getirerek reel sektörleri ve 
lojistik sektörünü buluşturan etkin-
likte, toplam 12 kategoriüzerinden 
değerlendirmeler yapıldı.

Taşımacılık sektörünü yakından 

ilgilendiren önemli konuların masa-
ya yatırıldığı zirvedeTırsan Treyler 
Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Nu-
hoğlu, “Yılın Lojistik Dostu Kuru-
mu” ödülüne layık görülmenin gurur 
ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. 
Nuhoğlu, “Türkiye’nin ilk 100 ihra-
catçı şirketinden biri olarak, son dö-
nemde aldığımız ödüllere bir yenisini 
daha ekleyerek Yılın Lojistik Dostu 
Kurumu seçildik.Bu gurur verici ge-
lişmeler bizlere,Tırsan olarak tüm 
çözüm ve hizmetlerimizin merkezine 
müşterilerimizi koymamızın sektör 
tarafından da görüldüğünü ve tak-
dir edildiğini hissettiriyor. Bu ödülü 
sektörün rekabetçiliği ve sürdürüle-
bilirliği için hackaton temposunda 
7/24 çalışan tüm Tırsan ailesi adına 
almaktan gurur duyuyorum. Bu de-
ğerli organizasyonda emeği geçen ve 
bizi bu ödüle layık gören herkese de 
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Fuar katılımcıları, iç alanda ser-
gilenen K.SLL 2, Yatay Silobas 
K.SSL 31, K.SKS B 24 ve dış alanda 
sergilenen K.SCX XXL treylerleri 
inceleme fırsatı bulurken Tırsan’ın 
satış sonrası hizmetleri hakkında da 
detaylı bilgi aldı. Rusya genelinde 
hizmet veren ve yabancı treyler mar-
kaları arasında en çok servis nokta-
sına sahip olan Tırsan, kaynak, fren 
sistemi gibi birçok konuda değişik-
lik ve onarım işlemlerini gerçek-
leştirebiliyor. Servis noktalarının 

yüzde 50’sinde şase düzeltme, yüzde 
50’sinde alüminyum kaynak yetkin-
liği ve yüzde 70’inde ise boya hizme-
ti sunuluyor. Ayrıca tüm servis nok-
talarında roll test uygulanıyor.

Tırsan, 7 yıldır aralıksız faaliyet 
gösterdiği Rusya’da gerçekleşen 
Bauma CTT fuarında sergilediği 
Rusya koşullarına dayanıklı, üstün 
teknolojiye sahip ürünleri ve yaygın 
satış sonrası hizmetleri ile müşteri 
memnuniyetine verdiği önemi bir 
kez daha kanıtladı.
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daha iyi hizmet vermek için 
birlikte nasıl çalışabileceğimi-
zi- ve daha fazlasını- keşfet-
meyi dört gözle bekliyoruz.

Volkswagen Group Strategy 

rimize yardım etmekte üzere 
hazır. On yıl önce öncüydük, 
şimdi ise uzmanız” dedi.

Önemli markalar 
elektromobilitiyi 

tercih ediyor
Elektrikli araçları kullanan 

XPO Logistics’in Avrupa U-
laştırma Genel Müdürü Luis 
Gomez konu ile ilgili olarak, 
“Taşımacılık sektöründe 
alternatif bir güç kaynağı-
nın gerekliliğine inancımız 
ile XPO olarak elektrikli araç 
tercih ederek örnek olduk. 
Renault Trucks’ı sıfır emis-
yon sağlamak üzere pratik bir 
yol sunan elektrikli araçların 
geliştirilmesi için yaptığı ya-
tırımdan dolayı kutluyoruz. 
Renault Trucks, gelişen çö-
zümler doğrultusunda ticari 
taşımacılığın geleceğini şekil-

VOLKSWAGEN AG ve Ford 
Motor Company bir Mutaba-
kat Mektubu imzaladıklarını 
açıklayarak gelişmekte olanlar 
da dahil olmak üzere birçok a-
landa potansiyel projeleri araş-
tırdıklarını ifade ettiler. 

Şirketlerin müşterilerin ge-
lişen ihtiyaçlarını daha iyi kar-
şılamak için birlikte bir dizi 
ticari araç geliştirilmesini de i-
çine alacak şekilde gelişecek o-
lan potansiyel ittifakın şirket-
lerin özsermaye anlaşmalarını 
ve çapraz sahiplik hisselerini 
kapsamayacağı ifade edildi. 

E L E K T R O M O B I L I T E 
alanında öncü olan Renault 
Trucks, şehir içi ulaşımın de-
ğişen gerekliliklerini karşıla-
mak üzere ikinci nesil elekt-
rikli kamyonlarını sunuyor. 
3.5 ila 26 ton arasında değişen 
Renault Master Z.E., Rena-
ult Trucks D Z.E. ve Renault 
Trucks D Wide Z.E modelleri-
ni içeren Renault Trucks Z.E. 
serisi, yük taşımacılığından 
atık toplamaya kadar her türlü 
şehir içi hizmet uygulamala-
rını kapsıyor. Renault Trucks 
D ve D Wide Z.E. modelleri, 
Renault Trucks’ın Blainville-
sur-Orne’de bulunan tesisinde 
üretilerek 2019 yılında piyasa-
ya sunulacak. Renault Master 
Z.E. ise bu yıl satışa başlayacak.

Renault Trucks’a göre 
CO2 emisyonlarının yanı 

Ford Global Piyasalar Baş-
kanı Jim Farley, “Ford, for-
munu geliştirmeye ve uyar-
lamalı işlerden yararlanmaya 
kendini adamıştır. Buna et-
kinliğimizi ve verimliliğimizi 
iyileştirmek için ortaklarla 
birlikte çalışmak da dahil. 
Volkswagen ile bu potansi-
yel ittifak, kazanan küresel 
ürün portföyünü oluşturmak 
ve yeteneklerimizi geniş-
letmenin başka bir örneği. 
Volkswagen ekibiyle gelecek 
günlerde ticari araç müşteri-
lerinin gelişen ihtiyaçlarına 

sıra şehir içi hava kirliliği 
ve gürültü sorunlarının ke-
sin çözümü, elektromobiliti 
oluyor. Bu nedenle Renault 
Trucks, elektrikli araçların 
kullanımı, batarya, hareket, 
şarj istasyonları ve özel bakım 
gereklilikleri ile ilgili önemli 
noktaları geliştirmek üzere 
on yıl boyunca müşteri ve iş 
ortaklarıyla birlikte saha test-
leri gerçekleştirdi.

Renaul Trucks Başkanı 
Bruno Bilin yaptığı açıkla-
mada; “On yıl önce elektrikli 
kamyonların şehir içinde ha-
va kirliliğinin azaltılması için 
kullanımına önderlik ettik. 
Bugün ise performansı kanıt-
lanmış elektrikli araç serimizi 
sunuyoruz ve servis ağımızda-
ki uzmanlar elektromobilite-
ye geçiş konusunda müşterile-

de güçlü ve tamamlayıcı pozis-
yonları olduğunu kaydetti. 

Sedran, şu açıklamayı yap-
tı: “Zorlu ortama uyum sağ-
lamak için ittifaklar yoluyla 

rilerinekarbon oranlarını dü-
şürmeleri konusunda yardım-
cı olacak” şeklinde açıkladı. 

Eylül 2018 tarihinde
satışa sunulacak 

Eylül 2018 tarihinde piya-
saya sunulacak, kısa mesafeli 
teslimatlar için ideal Renault 
Trucks Master Z.E., katı tra-
fik kurallarına sahip şehir içi 
bölgelerine dahi erişim sağlı-
yor. Tamamen elektrikle ça-
lışan bu aracın bataryası, altı 
saat içinde şarj ediliyor.

esneklik kazanmak son dere-
ce önemli. Bu bizim Volkswa-
gen Grup Stratejisi 2025’in 
temel unsuru. Ford ile po-
tansiyel endüstriyel işbirliği 
iki şirketin küresel rekabet 
gücünü artırmaya yönelik bir 
fırsat olarak görülüyor.”

Renault Trucks D.Z.E’nin 
özel olarak tasarlanmış yeni 
16 tonluk versiyonu, şehir içi 
ve sıcaklık kontrollü teslimat-
lar için ideal. Renault Trucks 
D Wide Z.E. ise daha etkili 
atık toplama operasyonla-
rı için 26 tonluk versiyonu 
ile sunulacak.  Modellerden 
ikisi de 2019 yılının ikinci 
yarısında Renault Trucks’ın 
Blainville-sur-Orne, Nor-
mandiya, Fransa’da bulunan 
tesislerinde üretilecek.

Başkanı Dr. Thomas Sedran ise 
piyasalar ve müşteri talebinin 
inanılmaz bir hızda değiştiğini 
söyleyerek her iki şirketin de 
farklı ticari araç segmentlerin-

lendiriyor” diye konuştu.
Suez ise Renault Trucks 

Z.E. portföyünün piyasaya 
sunulacağı günü ilgiyle takip 
ediyor. Suez İdari Yönetici-
si Edouard Hénaut; “Pazara 
sunulan yeni ve rekabetçi çö-
zümleri görmekten ve Rena-
ult Trucks ile iş ortağı olmak-
tan dolayı gurur duyuyoruz. 
Yeni elektrikli kamyonlar ile 
Suez, sıfır emisyonlu, çevre 
dostu ve sessiz atık toplama 
çözümleri sayesinde müşte-

Ford ve Volkswagen AG’den
Hafif Ticari Araçta Stratejik İşbirliği

Renault Trucks 2019’da
Piyasaya Sunacağı Elektrikli 
Kamyonlarını Tanıttı

Lokman Koçaslan Otomotiv’in 3’ncü 
MAN Yetkili Satış ve Servis Merkezi Bursa’da Açıldı
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Dünyanın iki büyük 
otomotiv devi 
Volkswagen AG ve 
Ford işbirliğiyle 
yürütülen ortak 
projeler de dahil 
olmak üzere birçok 
ortak projeyi 
araştırdıklarını 
bir açıklamayla 
duyurdular.     

Müşteri ve iş ortaklarıyla gerçek kullanım koşullarında yapılan on yıllık 
test sürüşlerinin ardından Renault Trucks, 3.5 ile 26 ton arasındaki şehir 
içi kullanımında ideal, ikinci nesil elektrikli Renault Master Z.E., Renault 
Trucks D Z.E. ve Renault Trucks D Wide Z.E araçlarını piyasaya sunuyor.     

KOÇASLANLAR Holding 
şirketlerinden Lokman Ko-
çaslan Otomotiv’in, Bursa 
Görüklü’deki yeni MAN 
Yetkili Satış ve Servis Mer-
kezi, düzenlenen törenle hiz-
mete açıldı. 

Açılış töreni, Lokman Ko-
çaslan Otomotiv Yönetim 

Kurulu Başkanı Lokman 
Koçaslan, Koçaslanlar Hol-
ding Yönetim Kurulu Üyesi 
Muhsin Koçaslan ve Yakup 
Koçaslan, Koçaslanlar Hol-
ding İcra Kurulu Başkanı 
Yakup Sağlık, Lokman Ko-
çaslan Otomotiv Genel Mü-
dürü Cüneyt Ergün ile şirket 

yöneticilerinin ev sahipliğin-
de düzenlendi.

2016 yılından bu yana 
Balıkesir ve Eskişehir şube-
lerinde alanında uzman 50 
personel ile satış ve servis 
alanında MAN & Neoplan 
grubuna hizmet veren Lok-
man Koçaslan Otomotiv, 
Bursa Gürüklü’deki yeni 
tesisi ile birlikte şube sayı-
sını 3’e, personel sayısını 
ise 100’e çıkarttı. Lokman 
Koçaslan Otomotiv’in yeni 
MAN Yetkili Satış ve Ser-
vis Merkezi, 6 bin m²’lik bir 
alanda 50 uzman personeli 
ile hizmet veriyor. 

MAN Kamyon ve Oto-

büs Ticaret A.Ş. adına Ge-
nel Müdür Tuncay Bekiroğ-
lu, Otobüs Satış Direktörü 
Can Cansu, Kamyon Satış 
Direktörü Serkan Sara, Sa-
tış Sonrası Hizmetler Di-
rektörü Şinasi Ekincioğlu 
ve İkinci El Satış Direktörü 
Aydın Yumrukçal açılış tö-
renine katıldılar. Gençlik ve 
Spor eski Bakanı Bahattin 
Şeker, Bursa Ticaret Sana-
yi Odası Başkanı İbrahim 
Burkay, iş dünyasının çeşitli 
temsilcilerinden oluşan yak-
laşık 700 davetlinin katıldı-
ğı tören, MAN tarihçesini 
anlatan videonun LED ek-
randa gösterimi ile başladı. 

Tesis aynı anda 
30 araca hizmet 

verebilecek kapasitede
Konuşmasında Koçaslan-

lar ailesi ile MAN grubunun 
yıllardır süregelen dostane 
ticari ilişkilerine değinen 
Koçaslanlar Holding Yöne-
tim Kurulu Üyesi Muhsin 
Koçaslan, “MAN grubu ile 
2016 yılında başlayan birlik-
teliğimizde ikinci yılımızı 
doldurmanın heyecan ve 
gururunu sizlerle birlikte ya-
şıyoruz. Kalitesi, ürün çeşitli-
liği, ülkemizdeki yatırımları, 
satış ve satış sonrası hizmet-
lerindeki başarısı, ikinci el 
organizasyonları ile ticari a-

raç segmentinin en önemli o-
yuncularından olan MAN’la 
birlikte başladığımız bu tica-
ret yolculuğumuzun, uzun 
yıllar devam edeceğine olan 
inancım tamdır. Bugün bu-
rada sergilenen MAN araç 
modellerimiz içerisinde, ilk 
defa ülkemizde müşterileri-
miz ile buluşan, TGE modeli 
hafif ticari aracımızın da, 
MAN ailesi ile birlikte, ül-
kemiz müşterilerine hayırlı 
olmasını diliyorum’’ dedi. 

MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Genel Müdü-
rü Tuncay Bekiroğlu Lok-
man Koçaslan Oto-motiv’in 
açılışı gerçekleştirilen yeni 
servisinin MAN Kamyon 
ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin 
önemli mihenk taşlarından 
biri olduğunu vurguladı.
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Yerli Üretim Isuzu D-Max Satışa Sunuldu
2017 yılı sonunda Tayland’dan ithal 
edilen V-Cross donanım seviyesiyle 
satışına başlanılan Yeni Isuzu D-
Max’in yerli üretim versiyonlarının 
da Türkiye’de üretimine ve satışına 
başlanıldı. Türkiye’de ilk etapta sa-
tışa sunulan en üst donanım seçene-
ği 4x4 otomatik vitesli V-Cross’tan 
sonra şimdi de iki farklı kabin terci-
hiyle farklı donanım ve çekiş sistem-
lerine sahip versiyonlar Türkiye’de 
satışa sunulmaya başladı.

Yeni Isuzu D-Max’in Anadolu 
Isuzu fabrikasında üretimine baş-
lanan baz donanım tercihi V-GO 
MT (4x2 ve 4x4), standart donanım 
seçeneği V-LIFE MT (4x2 ve 4x4) 
ve V-JOY AT (4x4) Isuzu D-Max 
ürün gamını tamamlayan versiyon-
lar olarak dikkat çekiyor.

İlk olarak 2014 yılında Anadolu 
Isuzu fabrikasında üretimine başla-
nan yerli pick-up Isuzu D-Max’in ye-
ni versiyonu Türkiye’de 2 farklı çekiş 
sistemi (4x2 ve 4x4), 2 farklı vites ter-
cihi (6 ileri manuel ve 6 ileri otoma-
tik) ve 3 farklı donanım tercihiyle (V-
GO, V-LIFE ve V-JOY) üretiliyor.

4x2 ve 4x4 tercihi ve
şanzıman tercihinde

manuel vites ile sunuluyor
Giriş seviyesi V-GO modelin-

de LED gündüz farları, elektrikli 
ısıtmalı yan aynalar, Yokuş kalkış 
destek sistemi (HSA), Eğim iniş 
kontrolü (HDC), ESC, TCS, ABS, 
EBD, BAS gibi güvenlik sistemleri 
standart olarak sunulurken, çekiş 
sistemi olarak 4x2 ve 4x4 tercihi ve 
şanzıman tercihinde manuel vites 
ile sunuluyor.

1.9 lt’lik düşük 
yakıt tüketimi sunuyor

2018 yılının Nisan ayı sonu iti-
bariyle Türkiye’deki Anadolu Isuzu 
fabrikasının üretim hattından indi-
rilen 6655’inci araçla birlikte Tür-
kiye’deki ilk, tek ve en fazla üretilen 
pick-up olan Isuzu D-Max’in tüm 
versiyonları yeni nesil 1.9 lt’lik dü-
şük yakıt tüketimli, vergi avantajlı ve 
güçlü motoruyla birlikte sunuluyor.

 Yeni 1.9 litrelik turbo dizel mo-
tor ile satışa sunulan D-Max, sele-
finde kullanılan 2.5 lt’lik çift turbo-
lu motorla aynı güç oranını sunarak 
164 PS ve 360 Nm tork üretiyor. D-
Max’ın çalışkan karakterinin üze-
rinde inşa edilen motor, 3,5 ton çek-
me ve 1 ton yük taşıma kapasitesiyle 
doğa sporları, çiftçiler ve kobilerin 
kullanımına uyumlu yapısını ifade 
ediyor. Yeni D-Max, Shift On The 
Fly çekiş kontrol sistemiyle ise ister 
bozuk yol şartlarında, ister kumda, 
ister arazide, isterse de çamurda ra-
hatlıkla ilerleyebiliyor.

Motor hacminden dolayı 5 yıllık 
periyodda rakiplerine oranla 10 bin 
TL’den başlayan MTV avantajlarıyla 
satışa sunulan D-Max, garanti süresi 
olarak da 5 yıl veya 100 bin km ga-
rantisi sunarak ürün kalitesini ispat-
lıyor. D-Max kullanmak her anlamda 
kazanç sağlıyor. Yeni Isuzu D-Max’in 

bakım periyodunun 20 bin km’de bir 
gerçekleşiyor olması da kullanıcısına 
büyük bir avantaj sağlıyor.

Yapılan geliştirmelerle 1.898 cc’lik 
motora sahip Yeni D-Max’in yakıt 
tüketimi bir önceki versiyona göre 
yüzde14’e varan iyileşme sağlıyor. 
Yeni D-Max, 1.898 cc’lik yeni moto-
ru ve 6 ileri otomatik şanzımanla 7,8 
lt/100 km ve 4x2 V-GO 6 ileri Ma-
nuel vites ile de 6,3 lt/100 km ortala-
ma yakıt tüketimi sergiliyor.
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Üretimi Türkiye’de 
gerçekleştirilen ilk 
ve tek pick-up olma 
özelliğini taşıyan Isuzu 
D-Max’in 7’nci neslinin 
de üretimine Türkiye’de 
başlanıldı. Farklı donanım, 
çekiş sistemi ve vites 
tercihleriyle sunulan Yeni 
Isuzu D-Max, 1.9 lt’lik 
güçlü Isuzu motoruyla 
donatılıyor.     
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nans, yedek parça gibi satışa 
destek ürünler ve güçlü satış 
sonrası hizmetler ve gelişen 
daha kısa taşıma güzergahları 
için uygun ürünler talep edi-
liyor. İkinci el araçların tamir 
ve satışı da artan müşteri ta-
lepleri arasında” dedi. 

Basın toplantısında konu-
şan Schmitz Cargobull Ar-
Ge’den Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Roland Kle-
ment de bir konuşma yaparak 

taşımacılığın artan maliyetle-
rinin, elektrikleşme gibi so-
runlara yaklaşımlarının akıllı 
çözümlerle olacağını açıkladı.  

Araç üzerindeki yeni data 
modülüyle araca ait verilerin 
mobil cihazlarda ve müşteri 
portalından da takip edilebi-
leceğini söyleyen Klement, ay-
rıca geleneksel ürünlerde yapı-
lan yeniliklerden de bahsetti. 

Schmitz Cargobull
V.KO Van 

2017 yılında taşıma araç-
larında yeni kategorilere 
açılma stratejini tamamlayan 
Schmitz’in son kilometre 
lojistiği olarak (Last mile lo-
gistics) adlandırılan dağı-
tım sürecine yönelik ürün-
ler üretmesi hedeflenmişti. 
Schmitz Cargobull V.KO 
ismiyle kapalı kasa üretimine 
geçen marka Berlin’de kur-
duğu üretim hattıyla yıllık 7 
bin 500 hafif ticari araç kasası 
üretebilecek. 

Schmitz’in ürün yelpaze-
sinin genişlemesinde önemli 
bir yere sahip olan V.KO Van 
kutu gövdesi, bir dizi standart 
boyutta sunuluyor. Üstyapı-
cılardan ticari araç OEM’le-
rine kadar farklı müştelerilere 
kit olarak gönderilen ve uz-
man teknisyenler tarafından 
birkaç saat gibi kısa bir sürede 
monte ediliyor. 

S.KO COOL 
Frigorifik Semi Treyler
Schmitz Cargobull bu yılki 

IAA Ticari Araçlar Fuarı‘nda 

TÜRKIYE’DE kurduğu 
tesisiyle üretime başlayan 
Schmitz Cargobull, Berlin’de 
bir basın konferansı düzen-
ledi. Markanın hafif ticari 
araçlar için kasa üretimi yap-
tığı tesislerde gerçekleşen 
toplantıya Schmitz Cargobull 
CEO’su Andreas Schmitz ve 
şirketin diğer üst düzey yöne-
ticileri ev sahipliği yaptı. 

Hafif ticari araçlara yö-
nelik kapalı kasa üretimiyle 
Schmitz’in dağıtım sektörüne 
yönelik ürünleri de sunmaya 
başladığını söyleyen Andreas 
Schmitz, 2017/2018 finan-
sal yılında 61 bin adet treyler 
üretimiyle birlikte 2,2 milyar 
Euro ciroya ulaştıklarını kay-
detti. Özellikle Kuzey ve Do-
ğu Avrupa’daki büyümenin 
önemine değinen Schmitz ö-
zellikle Litvanya ve Rusya’da-
ki artışa dikkat çekerek bu ül-
kelerin toplam satışın yüzde 
15’ini karşıladığını söyledi. 

Konuşmasında Türkiye’de 
açılan ve yıllık 3 bin 400 
treyler üretme kapasitesine 
sahip olan tesisten bahse-
den Schmitz, müşterilerine 
her geçen gün daha da akıllı 
ürünler sunduklarını IAA 
Fuarının temasını ise Smart 
Trailer World (Akıllı Treyler 
Dünyası) olarak belirledikle-
rini kaydetti. 

Özellikle ağırlıkla ilgili ö-
nemli gelişimlere imza attık-
larını ancak bunu yaparken 
dayanıklılıktan ödün verme-

diklerini söyleyen Andreas 
Schmitz, “Yol koşulları çok 
farklı. En zor güzergahlarda 
bile 10 yıl garanti veriyoruz. 
Bunu yaparken yeni pazar 
trendleri olan son kilometre 
lojistiği, çok hızlı gelişen di-
jitalleşme, akıllı araçlar, akıllı 
servisler, akıllı fabrika ve akıl-
lı süreçler geliştirerek müşte-
rilerimize katkıda bulunaca-
ğız” dedi.

Daha sonra söz alan 

Schmitz Cargobull CSO’su  
Boris Billich ise satışlar hak-
kında bilgi vererek satışların 
Avrupa’da iyi gittiğine işaret 
etti ve taşımacılığın üzerinde 
maliyet ve yönetimlerden ge-
len baskıların devam ettiğini 
söyledi. Avrupa’nın büyük lo-
jistik şirketleri olan müşteri-
lerinin kendilerinden araçtan 
ziyade çözümler talep ettik-
lerini kaydeden Billich, “Fi-

sinin ve telematik sisteminin 
tüm fonksiyonları bir akıllı 
telefon üzerinden de kontrol 
edilebiliyor.

Perdeli yarı römork 
SCS - Power Curtain

Schmitz Cargobull’un Po-
wer Curtain S.CS perdeli ara-
cında yan çıtalar olmasa bile, 
DIN EN 12642 Code  XL 
sertifikalı üstyapı mukaveme-
ti ilave kemerleri ve brandaya 
entegre çelik tel ile elde edili-
yor. Kemerli sistemin en bü-
yük avantajı: Yük güvenliğini 
sağlamak için zaman alıcı bir 
işlem olmaksızın daha hızlı 
yükleme ve boşaltma imka-
nı sağlamasıdır. Bu, sürücü-
nün çalışmalarına daha hızlı 
devam etmesini ve taşıma 
işlemini daha da optimize et-
mesini sağlarken branda do-
kusuyla da hırsızlıklara karşı 
koruma sağlıyor. 

S.CS Mega Perdeli Yarı 
Römork - 300 kg Daha Hafif  

Yeni geliştirilmiş soğuk 
bükme şasi ve ağırlığı optimi-
ze edilmiş tasarımı sayesinde 
S.CS MEGA  sağlamlığını 
korurken  300 kg daha hafif 
hale getirilerek 6.290 kg boş 
ağırlığa ulaşmış. 

S.CS UNIVERSAL 
Perdeli Yarı Römork  

6 tondan az boş ağırlık
Kayar Perdeli S.CS UNI-

VERSAL artık daha hafifle-
tilmiş olarak kendini göste-

S.KO COOL Treylerini ye-
ni bir formatta sergileyecek. 
Nakliye çözümleri üzerine 
geliştirilmiş yeni frigorifik 
kasa yapısı, S.CU adıyla bili-
nen yeni nesil soğutucu ünite 
ve treyler ile soğutucu üniteyi 
uzaktan takip etmeye yarayan 
Telematics sistemi ile birlik-
te nakliye şirketlerine soğuk 
zincir taşımacılığı için komp-
le bir pakete sunulacak. 

Yeni nesil SKO COOL’da  
yarı römorkun ön kısmı 
komple yeniden tasarlandı. 
Ön duvarın korumalı bölge-
si, çekici bağlantısı sırasında 
oluşabilecek muhtemel ha-
sarları önlemek için daha da 
yukarıya çekildi. Ayrıca, ön 
duvarın yalıtım kapasitesi, 
çeşitli detay optimizasyonları 
ile daha da arttırıldı. Son ola-
rak yeni nesil yan korumalar 
ise, bir jenerasyon değişikliği-
nin en önemli işaretçisi oldu.

Yeni nesil 
Schmitz Cargobull 

S.CU Soğutucu Ünite
Schmitz Cargobull, kendi 

markası olan soğutucu ünite-
sini daha da geliştirdi ve mo-
dern bir common-rail dizel 
motorla donattı. Sürekli yük-
sek soğutma kapasitesi ve has-
sas sıcaklık kontrolü ile yeni 
nesil soğutucu ünitesi yüzde 
10’a kadar daha az yakıt tü-
ketiyor. Tüm Schmitz Cargo-
bull soğutucu üniteleri, Ocak 
2019’da yürürlüğe giren‚ “Sta-
ge 5‘‘ emisyon standardına 
uygun olarak üretiliyor. Yeni 
soğutma ünitesinin ve gelişti-
rilmiş hava sirkülasyonunun 
optimum tasarımı sayesinde, 
kullanıcılar frigorifik kasanın 
içersinde daha homojen bir ısı 
dağılımına ulaşıyor. 

Okuması daha kolay hale 
getirilmiş daha büyük göster-
geli kontrol paneli sayesinde 
S.CU soğutucu ünitenin kul-
lanıcı dostu olma fonksiyonu 
artırıldı. Ekrana alternatif 
olarak, S.CU soğutma ünite-

Schmitz Cargobull IAA Fuarı 
Öncesi Yeniliklerini Tanıttı
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Eylül ayında düzenlenecek IAA ticari Araç Fuarı öncesi yeni ürün ve 
teknolojilerini Berlin’de düzenlediği bir toplantıyla tanıtan Schmitz 
Cargobull, fuar teması olarak akıllı treyler dünyasını kullanacak.      

riyor. Schmitz Cargobull’un 
çok yönlü aracı 6 tonun altın-
da boş ağırlığa sahip ve DIN 
EN 12642 Code  XL sertifi-
kasına sahip ve ayrıca yeni bir 
tasarımda sunulan yeni yan 
korkuluklar ile donatılmış.

S.KI Termal 
Damperli Römork

Schmitz Cargobull, yuvar-
latılmış çelik gövde için geliş-
tirilmiş ısı yalıtımı sunuyor. 
Özellikle asfalt taşımalarında 
kullanılan ve yük kaybını en 
aza indirmek için, S.KI SR yu-
varlak çelik damper gövdesinin 
ısı yalıtımı 2018 yılı için yeni-
den optimize edilmiş.  Yenilik-
çi yalıtım malzemesi, sayesinde 
toplam ağırlık 310 kg. düşü-
rülmüş. Yuvarlatılmış çelik 
gövdenin yanı sıra, alüminyum 
kutu gövdesi de tam yalıtım ile 
mevcuttur. Bu ağırlık optimi-
zasyonlu taşıma çözümü, aynı 
zamanda, sadece 5,1 t’lik boş a-
ğırlığı sayesinde yüksek bir yük 
kapasitesi sağlarken, gerekli ya-
lıtım standartlarına da uygun. 

Alüminyum gövdeli S.KI 
Volume damper treyler
S.KI Volume AK yarı rö-

mork damperli semi treyler, 
160 mm daha alçak olmasına 
rağmen, aynı gövde hacmine 
ve 150 kg’a kadar azaltılmış 
boş ağırlığa sahiptir. Damperli 
treyler ayrıca Eylül 2018’den 
itibaren Schmitz Cargobull 
aksı ile de satışa sunulacak.
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ZF Friedrichshafen’da dü-
zenlenen Teknoloji Günü 
2018’de, ticari araçlara yönelik 
olarak üretilen hiçbir hidrolik 
ve çevresel birim gerektirme-
yen, ilk elektrikli direksiyon 
prototipi olan ReAX EPS 
çözümünü görücüye çıkartı. 
Basın mensupları ayrıca Yeni 
PowerLine 8 İleri tam otoma-
tik şanzımanlı araçları da test 
etme imkanı buldu. PowerLi-
ne, ticari araçlarda verimlilik ve 
konfor standartlarını yeniden 
belirliyor. ZF, yakıt tüketimi, 
vites geçiş konforu, güç-ağırlık 
oranı ve en önemlisi, gelecekte-
ki sistemlere uygunluğu açısın-
dan çıtayı önemli ölçüde yuka-
rıya çekiyor. 

Yeni otomatik şanzıman, 
binek araç sistemlerinden 

uyarlanan sekiz ileri vitesi ve 
tasarım prensibi sayesinde ti-
cari araç segmentindeki pek 
çok önemli kriteri, günümüz 
sistemlerinden daha üstün 
olarak rahatlıkla karşılıyor. Po-
werLine, ticari araçlar için özel 
seçenekler sunuyor. Yenilikçi 
ürün, PTO (Power Take-Off) 
ve retarder ile kullanımı için 
hazır. Powershift bir şanzıman 
olan PowerLine, ticari araçlar-
da artmakta olan doğal gazlı 
(LNG) motor uygulamaları 
için de uyumlu. Ayrıca durak-
lama anında motoru otomatik 
olarak durdurma (Start-Stop) 
özelliği ile yakıt tüketiminde 
yüzde beş oranında tasarruf 
sunan ZF PowerLine, olası 
Hibrit uygulamalar için çok 
daha büyük oranlarda tasarruf 
imkanı sağlıyor.

ZF Services Türk Genel 
Müdürü Selim Aydınlıoğlu, 
ZF Teknoloji Günü hakkında 
görüşlerini paylaştı: “ZF’nin 
Friedrichshafen da düzenlediği 
Teknoloji Gününde siz değer-
li basın mensupları ile birlikte 
güzel bir deneyim geçirdik. 
Bugün burada gördük ki ZF 
mekanikten elektromekaniğe 
ve oradan da sistem entegras-
yonuna çok hızlı bir şekilde 

ilerliyor. ZF’nin şu an pazarda 
var olan ve ülkemizde de tercih 
edilen elektrikli akslarının yanı 
sıra Orta ve Ağır Ticari araçlar 
için geliştirdiği diğer merkezi 
elektrikli motorlu çözümleri 
ile pazarın sabırsızlıkla bekle-
diği Orta Ticari araç grubu için 
geliştirilen Yeni Powerline 8 
İleri tam otomatik şanzıman-
lı araçlarını test etme imkanı 
bulduk” dedi.

ZF elektrikli ve otonom 
araçlara verdiği önemi Ağır 
Ticari Araçlar için geliştirdiği 
tam elektrikli ReAx EPS di-
reksiyon sistemi ile de bizlere 
gösterdi diyen Aydınlıoğlu 
sözlerine şöyle devam etti: “Re-
AX, İleri Sürüş Destek Sistem-
leri için çok önemli bir adım.  
Tüm bunlara ek olarak “Visi-

on Zero” vizyonu kapsamında 
geliştirdiği ve See-Think-Act 
mottosuyla desteklediği Akıl-
lı Dağıtım Araçlarını ve Sıfır 
Kaza hedefine giden yolda 
geliştirilen Yenlikçi ZF Kam-
yon ve Çekicilerini deneyimle 
imkanımız oldu. Burada hep 
birlikte gördük ki ZF, birleşen 
tedarik etmekten fazlasını ya-
pıyor. Otonom sürüş, elektrik-
li tahrik sistemleri, güvenlik ve 
dijitalleşme ZF’nin önümüz-
deki dönemde öncelikli ko-
nuları olacak. Yakın gelecekte 
sürücünün, araçların, yolların 
vs tanımları tekrar yapılacağa 
benziyor. Burada sizlerle bir-
likte olmaktan ve ZF’nin yeni 
teknolojilerini birlikte dene-
yimlemekten çok memnun 
oldum.”

Akıllı teknoloji kullanımı 
lojistik depo operasyonlarının 

verimliliğini ve 
güvenliği artıyor

ZF geliştirdiği iki yenilikçi 
çözüm ile depolama alanları, 
karayolu, deniz ve havayolu 
taşıma şirketleri lojistik ope-
rasyonlarının geleceğine dair 
ipuçları veriyor. Bu sistem 
sayesinde araçlar, gelecekte 
treyler ve römorkların ilgili 
hedefe ulaşma yolundaki ma-

nevralarını kendi başlarına 
otonom olarak gerçekleştire-
bilecek. Bu sistemin temelini, 
teknoloji grubunun geliştirdiği 
“see. think. act.” (gör. düşün. 
uygula.) prensibi oluşturuyor. 
Bu prensip temelinde şirket; 
lojistik sektörüne yönelik ve-
rimlilik, hız ve çevre dostu ol-
ma özelliklerinin iyileştirilme-
sine ve kazaların ve hasarların 
en aza indirilmesine yardımcı 
olacak enstrümanlar geliştiri-
yor. Sürücüsüz manevra yapa-
bilen nakliye araçları, lojistik 
sektöründe giderek artan kali-
fiye personel eksikliğine karşı 
mücadelede bir çözüm olarak 
da katkı sağlıyor. 

ZF Ticari Araçlar Birim 
Başkanı Fredrik Staedtler dü-
şüncelerini şöyle açıklıyor: 
“Görebilen, düşünebilen ve 
uygulayabilen bağımsız araçla-
rımız sayesinde, ikmal depola-
rında ve diğer kapalı alanlarda 
akıllı lojistik sistemlerini ha-
yata geçirme fikri artık gerçek 
oluyor. Bu tip nakliye araçları 
manevra hasarlarının ve bekle-
me sürelerinin oluşmasını ön-
leyerek lojistik şirketlerinin re-
kabet avantajı elde etmelerini 
sağlıyor. Bu nedenle geliştirilen 
yenilikçi araçlarımızda sunulan 
fonksiyonlar, yüksek taleplerin 
olduğu ve hızlı sonuçlar alın-
ması gereken uygulamalara çö-
züm oluyor” dedi.

Verimlilik ve güvenlik için 
yeni köprü teknolojisi

İkmal depolarında yapılan 
manevralarda konteynerlerin 
yerleştirilmesi, alınması ve-
ya taşınması, yani nakliyenin 
kamyondan indirilerek yenile-
rinin yüklenmesi gibi, büyük 
ölçüde sürücülerin becerilerine 

bağlı olan, uzun süren ve ge-
nellikle maddi hasarlara neden 
olabilen durumlarla karşılaşı-
labiliyor. Üç akslı ağır vasıta 
yapısı baz alınarak geliştirilen 
bir hibrit kamyon olan ZF Ye-
nilikçi Kamyon (Innovation 
Truck) tüm bu işlemlerin sürü-
cüsüz gerçekleştirilmesi görevi-
ni üstlenir. Sürücü, stok alanı-
na giriş yaptıktan sonra araçtan 
inebilir, bağımsız sürüş modu-
nu etkinleştirebilir ve ardından 
mola verebilir. Kamyon gidece-
ği hedef konumu kendisi bulur 
ve elektrikli sürüşle bu hedefe 
gider. Burada yük nakil kasası 
asistanı yardımıyla,ZF Yenilik-
çi Kamyon daha önceden yük-
lenmiş olan yeni bir konteyneri 
de kendi başına alır. Aracın 
yük nakil kasasının altından 
geri gidiş hareketini de tümüy-
le kendisinin gerçekleştirmesi, 
asistanın sunduğu en önemli 
avantajlardan biridir: Bu sürüş 
manevrasının manuel olarak 
gerçekleştirilmesi, en deneyim-
li kamyon sürücüleri için bile 
son derece zorlu bir görevdir. 
ZF İleri Yapay Zeka (ProAI) 
merkez bilgisayarı ile kumanda 
edilen ZF Yenilikçi Kamyon, 
her zaman sunduğu en yük-
sek hız, hassasiyet ve güvenlik 
özellikleri sayesinde bu görevin 
altından kolaylıkla kalkar. Ay-
rıca stres, yorgunluk ve dikkat 
dağınıklığı gibi durumlar veya 
karanlıkortam ya da olumsuz 
hava koşulları kamyonun hare-
ketini etkileyemez. 

Otonom yükleme
Gelişmiş sensör teknolojisi 

Özel Çekici’nin kendi bulun-
duğu ortamı gözlemesine de 
olanak sağlar. Burada ZF İleri 
Yapay Zeka merkez bilgisayar 

aynı zamanda tüm yönlen-
dirmeleri de koordine eder: 
Böylece bu araç, çekici kam-
yondaki römorku alır ve bunu 
yükleme ve boşaltma işlemleri 
için bağımsız şekilde rampaya 
yerleştirir. Ardından römorku 
bulunduğu yerden kamyona 
geri getirir. 

ZF, ticari araçlara yönelik 
elektrikli çözümlerin yer al-
dığı ürün portföyüne iki yeni 
elektrikli merkez tahrik ünitesi 
ekliyor. CeTrax lite ve CeTrax 
mid; 7,5 tona kadar olan hafif 
ticari araçlar (CeTrax lite) ve 19 
tona kadar olan orta ağırlıktaki 
ticari araçlar (CeTrax mid) üze-
rinde kullanılabilecek şekilde 
tasarlanmış, tümüyle elektrikli 
yapıda “Tak ve Sür” çözümler. 
Teknoloji grubu ZF, her iki 
çözüm ile gelecekte diğer pazar 
segmentlerinde de faaliyet gös-
terecek ve gelecekte emisyonsuz 
sürüşe geçme yolculuğunda sek-
törü destekleyecek. 

ZF Ticari Araç Teknolo-
jileri Geliştirme Müdürü Dr. 
Mark Mohr konu ile ilgili 
olarak; “CeTrax modelimiz-
deki Plug-and-Drive konsepti 
ile araç üreticileri geliştir-
me ve montaj maliyetlerini 
azaltabilir. Bu çözüm ile ZF, 
özellikle bir platform strate-
jisi kapsamında mevcut olan 
konvansiyonel modellerini de 
ilave olarak elektrik tahrikli bir 
versiyona dönüştürmek isteyen 
üreticilere veya filo işletmecile-
rine yönelmektedir” dedi. 

ZF ticari araç portföyüne 
yeni bir dijital çözüm ekliyor

Dünya genelinde birçok 
kamyon üreticisi tarafından 
başarıyla kullanılan modüler 

şanzıman sistemi TraXon, 
2019 sonrasında istenirse Ba-
kın Öngörü Sistemi özelliğiy-
le (Predictive Maintenance) 
donatılabilecek. Bu sayede filo 
operatörleri, şanzıman yağı ve-
ya debriyaj diskleri gibi kritik 
bileşenlerin durumunu bulut 
altyapısı üzerinden sürekli ola-
rak izleyebilecek.

ZF Ticari Araç departmanı 
Kamyon ve Hafif Ticari Araç-
larTahrik Teknolojileri Mü-
dürü Winfried Gründler yap-
tığı açıklamada; “Yeni Bakım 
Öngörü Sistemi özelliği ile, 
başarısı kanıtlanmış TraXon 
şanzımanımıza ağ bağlantısı 
özelliğini de eklemiş oluyoruz. 
Şanzımanlar konusundaki de-
rin bilgi birikimimizin ve dijital 
uzmanlığımızın bir ürünü olan 
diyagnoz raporları sayesinde 
araç üreticileri ve filo operatör-
leri için gerçek bir katma değer 
sağlanmış oluyor. Bu sayede ZF 
olarak, akıllı mekanik sistemler 
alanında komple bir sağlayıcı 
olduğumuz konusundaki iddi-
amızı da kanıtlıyoruz” dedi.
ReAX EPS direksiyon enerji 

tüketimini ve sistem 
karmaşıklığını en aza indiriyor

ZF Technoloji Gününde ZF, 
ticari araçlara yönelik olarak 
üretilen ve hiçbir hidrolik ve 
çevresel birim gerektirmeyen, 
dünyanın ilk tümüyle elektrikli 
direksiyon prototipi olan ReAX 
EPS çözümünü görücüye çıkar-
tı. Tüm servo gücünü, 70 Nm’ye 
güç sunan elektrikli motor 
sağlıyor. Hepsinden önemlisi 
ZF’nin elektrik motorlu hidro-
lik direksiyon sisteminin (EPS; 

Electrically Powered Steering – 
Elektrik Destekli Direksiyon), 
gelecekteki Steer-by-wire uygu-
lamalarını da destekler nitelik-
te olması. Tümüyle elektrikli 
direksiyon, ileri sürüş destek 
sistemlerinin (ADAS) ve oto-
matik sürüş fonksiyonlarının 
önemli bir öğesi ve ileri düzeyde 
güvenlik özelliklerinin hayata 
geçirilmesine katkı sağlarken 
aynı zamanda sürücünün üze-
rindeki yükü de alarak lojistik 
iş akışlarının iyileştirilmesine 
olanak sağlıyor. Geleneksel hid-
rolik direksiyonlara kıyasla da-
ha az yer kapladığından ve daha 
hafif olduğundan daha verimli 
ürünlerin geliştirilmesine de 
olanak sağlıyor.

ZF Ticari Araçlara Yönelik Elektrikli
Ürün Portföyünü Genişletiyor
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Soldan sağa; ZF Services Türk Genel Müdürü Selim Aydınlıoğlu ve 
Pazarlama Müdürü Can Akkan.

Birinci sayfadaki haberin devamı



TÜVTÜRK’ten Konya’ya Yeni Araç Muayene İstasyonu

TİCARİ ARAÇLAR

donanım seviyesinde stan-
dart olarak yer alan geri görüş 
kamerası, Doblo Combi’nin 
“Premio” donanım paketinde 
sadece bin TL’ye opsiyon ola-
rak satın alınabiliyor.

Ayrıca, Doblo Cargo’nun 
3 bin 500 TL’ye alınabilen 
Lux Teknoloji Paketi’nde 
sunulan deri direksiyon si-
midi, vites topuzu, el freni 

lıyoruz. Öte yandan rekabetçi 
fiyatlarla sunduğumuz yüksek 
kalite, müşterilerimize net bir 
maliyet avantajı sağlıyor” dedi.

Birçok bölge ve ülkede fir-
malar, yedek parça ve ikinci el 

araç satın alırken ma-
liyetlere çok fazla 

o d a k l a n a r a k 
daha az ori-
jinal yedek 
parça kulla-
nıyor. İkincil 

markası ile Saf-
Holland, araçla-

TOFAŞ Fabrikası’nda ü-
retilen; Fiat Professional 
Ailesi’nin tecrübeli üyesi 
Doblo’da yenilikler devam 
ediyor. Temmuz ayı itiba-
rıyla, Doblo’nun tüm motor 
seçeneklerinde tercih edile-
bilecek; yenilenen “Premium 
Plus” donanım seviye-

SAF-HOLLAND, yaygın 
olarak kullanılan birçok ticari 
araç için yedek parça hizmeti 
sunuyor. Dünya çapında tes-
cilli markanın ürün yelpaze-
sinde, fren (kampana, disk, 
balata), çekici ve treyler için 
süspansiyon parçaları ve hava 
tankları, treyler ayakları, gres 
yağları ve jantlar bulunuyor. 

Saf Holland Ürün Yö-
netimi/ Satış Sonrası Hiz-
metler Avrupa Direktörü 
MarkusPrößler açıklamasında: 
“Yakın zamanda Saf-Holland, 

sinde geri görüş kamerası ar-
tık standart olarak yer alıyor. 
1.6 litrelik 120 HP gücündeki 
turbo beslemeli dizel Multijet 
motor seçeneğinin hemen ar-
dından satışa sunulan ve bir-
çok Fiat modelinde kendini 
ispatlayan 1.4 litrelik 95 HP 
gücündeki yepyeni benzin-
li Fire motoruyla dikkatleri 
üzerine çeken Doblo Com-

bi, yenilenen Premium 
Plus donanım paketi 

ile de pazardaki id-
diasını artırmaya 
hazırlanıyor. 

F i a t 
D o b l o ’ n u n 
“Premio Plus” 

aracın güncel değerine katkı 
sağlayan bakım hizmetlerinin 
önemini ön görerek Sauer® 
Germany Qualıty Parts mar-
kasını tanıttı. Ticari araçlara 
uzun hizmet ömrü sağlamak 
üzere test edilmiş ve 
kanıtlanmış par-
çaları sundu-
ğumuz için 
piyasadaki 
tüm diğer 
fiyat odaklı 
ürün tedarik-
çilerinden ayrı-

ısıtmalı ön koltuklar, deri 
direksiyon ve vites topuzu, 
hız sabitleme, otomatik ik-
limlendirme kontrollü klima, 
5 inç boyutunda dokunmatik 
ekranli Uconnect multi med-

Parçalar, seçilmiş ve serti-
fikalı tedarikçiler tarafından 
üretiliyor. Ürünler sıkı kalite 
kontrollerine tabi tutuluyor. 
İlgili tüm standartlara ve yö-
netmelikleri karşılayan hatta 
ötesine geçen bir üretim ger-
çekleştiriliyor. Saf-Holland’ın 
dingil üretimi, parça tedariki 

ya sistemi, navigasyon, Blue-
tooth, USB ve AUX bağlan-
tılı müzik sistemi gibi önemli 
teknoloji, güvenlik ve konfor 
donanımları ile binek otomo-
bil konforu sunuyor. 

ve şirket içi kalite yönetimin-
deki onlarca yıllık deneyimi, 
Sauer Parts’ın her zaman son 
teknoloji ürünlerini en yüksek 
kalitede sunmasını sağlıyor. 
Buna ek olarak, müşteriler çe-
kici ve treyler için gerekli tüm 
yedek parçaları tek bir kaynak-
tan tedarik edebiliyor. Bu da 
müşterilerin kendi taşımacılık 
işlerine odaklanmalarına ola-
nak vererek sipariş sürecini ve 
diğer işlemleri kolaylaştırıyor. 
Böylece zaman ve maliyet ta-
sarrufu sağlanıyor.

körüğü, 5 inçlik dokunmatik 
multimedya sistemi, Türkiye 
haritalı Uconnect navigasyon 
donanımlarına arka park sen-
sörü ve geri görüş kamerası da 
dahil oluyor. 

Fiat Doblo Ailesi’nde su-
nulan ABS, EBD, sürücü ve 
yolcu ön hava yastığı, yan ha-
va yastıkları, yokuş kalkış des-
teği, ESP, ESC, ASR, MSC, 

rın kullanım ömrü boyunca 
yedek parça tedarikini üstleni-
yor. Maliyet konusunda dik-
katli müşterileri için çekici 
ve treylerin yedek parçalarını, 
yüksek garanti koşulları ve 
hatta çoğu zaman aracın ikin-
ci ömrünün ötesinde avantaj-
larla sunuyor. 

Doblo “Premio Plus” Yenilendi

Saf-Holland Ticari Araçlar İçin Yedek Parça Hizmeti Sunuyor
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Fiat Doblo, Temmuz ayı itibarıyla yenilenen 
“Premio Plus” donanım seviyesi ile adından 
söz ettirmeye hazırlanıyor. Fiat Doblo’nun 
yenilenen Premio Plus donanım seviyesinde, 
geri görüş kamerası artık standart olarak 
sunuluyor.       

TÜVTÜRK, Konya’da Selçuklu Araç Muayene 
İstasyonu’nun resmi açılış törenini 
gerçekleştirdi. Selçuklu İstasyonu ile 
TÜVTÜRK’ün Konya sınırları içindeki araç 
muayene istasyonu sayısı 9’a yükseldi.        

Sauer Germany Qualıty Parts markası ile Saf-
Holland, çekici ve treylerin kullanım ömrüne 
bağlı olarak artan yedek parça talebine cevap 
veriyor.        

TÜVTÜRK’ÜN yeni mu-
ayene istasyonu konseptiyle 
inşa edilen Selçuklu İstasyo-
nu, Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Baş-
kanı ve Konya Milletvekili 
Ziya Altunyaldız, UDHB 
Karayolu Düzenleme Genel 
Müdürlüğü Daire Başkan 
Vekili Ufuk Korkmaz, Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Mithat 
Büyükalim, Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, TÜVTÜRK İş Ortağı 
Koyuncu Grup Yönetim Ku-
rulu Üyesi İbrahim Koyuncu 
ve TÜVTÜRK Genel Mü-
dürü Kemal Ören’in katıldı-
ğı törenle açıldı. 

T.C. Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanlı-
ğı denetiminde Türkiye’de 
periyodik araç muayene 
hizmeti vermeye yetkili tek 
kuruluş olan TÜVTÜRK, 
Konya Selçuklu Araç 
Muayene İstasyonu’nun 
resmi açılış törenini 19 
Haziran’da gerçekleştirdi. 
Konya Selçuklu İstasyonu 
TÜVTÜRK’ün, Konya’da-

ki 9’uncu, Türkiye gene-
lindeki 209’uncu sabit araç 
muayene istasyonu oldu. 

Selçuklu İstasyonu’nun 
açılışında konuşan TÜV-
TÜRK Genel Müdürü 
Kemal Ören, araç muaye-
ne hizmetinin kalitesini 
yükseltmek ve yaygınlaştır-
mak amacıyla yatırımlarına 
devam ettiklerini söyledi. 
Selçuklu Araç Muayene 
İstasyonu’nun da bu yakla-

şımla hayata geçtiğini ifade 
eden Kemal Ören, şöyle de-
vam etti: “Yerel Yönetim, 
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’ndaki 
yöneticilerin ve sivil toplum 
kuruluşlarının çok önemli 

işbirliği ve destekleri ile te-
meli atıldıktan kısa bir sü-
rede hizmete açılan bu istas-
yonumuz, TÜVTÜRK’ün 
en yeni teknolojisi ve dona-
nımına sahip. Her cins ara-
ca periyodik araç muayene 
hizmetinin yanında, tespit 
ve tadilat sonrası muayene 
hizmeti de verecek. İstasyo-
numuzda ayrıca araç muaye-
nesi için gerekli olan egzoz 
emisyon ölçüm hizmeti de 
verilecek.”

100 milyon aracın 
muayenesi yapıldı

TÜVTÜRK’ün nihai 
amacının ülkemizdeki tra-
fik güvenliğine katkı sağla-
mak olduğunu belirten Ke-
mal Ören, kurumun 2008 

yılında faaliyete başladığı 
günden bugüne kadar 100 
milyondan fazla aracın mu-
ayenesini gerçekleştirdiğini, 
23 milyondan fazla aracın 
ise kusurlarını gidermesi-
ni sağlayarak, trafikte de 
risk oluşturmasının önüne 
geçildiğini belirtti. Ören, 
10 yılı aşkın süre boyunca, 
imtiyaz bedeli dışında yapı-
lan araç muayenelerinden 
TÜVTÜRK’ün kamuya 6.1 
milyar TL’lik kaynak sağla-
dığını, önümüzdeki 10 yıl 
içinde de 10 milyar TL’lik 
bir kaynak daha yaratılacağı-
nı söyledi. 

Koyuncu Grup Yönetim 
Kurulu Üyesi İbrahim Ko-
yuncu da, Koyuncu Grup 

bünyesinde faaliyet gösteren 
KYC Taşıt Muayene İstas-
yonları Şirketi’nin Konya il 
sınırları içerisindeki 9’uncu, 
toplamda ise 21inci araç mu-
ayene istasyonunu hizmete 
açmaktan dolayı çok mutlu 
olduğunu söyledi. Koyuncu, 
“TÜVTÜRK ailesinin en 
büyük iş ortaklarından bir 
tanesi olarak, işe başladığı-
mız ilk günden beri, trafik 
güvenliğinin sağlanması için, 

uluslararası normlara uygun 
kapsamda araç muayenesi-
nin gerekliliğine inandık. Ve 
bu değerler doğrultusunda 
yatırımlarımıza ara vermek-
sizin de devam etmekteyiz” 
diye konuştu. 
Tüm araç tiplerinin araç 
muayenesi yapılabiliyor

TÜVTÜRK’ün müşteri 
hizmetleri kalitesini yükselt-
mek için araç sahiplerinden 
gelen tüm talep ve önerileri 
değerlendirmesi kapsamında 
hizmete giren yeni istasyon, 
bölgede her türlü aracın da 
muayenesinin daha kolay 
ve hızlı biçimde yapılmasını 
sağlayacak. TÜVTÜRK’ün 
yeni araç muayene istasyonu 
konseptine uygun inşa edilen 
Konya Selçuklu İstasyonu, 
4 ağır vasıta kanalı, 2 binek 
araç kanalıyla tüm araç tiple-
rine sadece randevulu olarak 
hizmet verecek. 

TÜVTÜRK Genel Müdürü 
Kemal Ören

Koyuncu Grup Yönetim Kurulu 
Üyesi İbrahim Koyuncu
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PETLAS, büyük ölçüde ta-
mamlanan ve kapasite artırı-
mının yanı sıra, Ar-Ge, tekno-
loji ve hammadde alanlarını da 
kapsayan 200 milyon dolarlık 
yatırım planlarıyla, sektörde ve 
Türk sanayiindeki öncülüğünü 
sürdürüyor. 

ProGreen PT525’in do-
ğayla dost, daha kısa sürede 
eriyip yok olan özel sırt karışı-
mı, dönme direncini azaltıyor. 
Optimize edilmiş desen tasarı-
mı ve üstün teknolojili bileşen-
leri ile ProGreen PT525, yakıt 
tasarrufu ile karbon salınımını 
azaltma önceliğiyle üretildi. 
Bunu sağlarken güvenlikten 
ve performanstan da ödün 
vermeyen ProGreen PT525 
üstün yol tutuş ve viraj perfor-
mansı sunuyor. 

KORDSA, İzmit’teki fab-
rikasında üretimine başladı-
ğı inşaat sektörüne yönelik 
polipropilen monofilament 
fiber donatı hattında, yeni-
likçi ürünü beton güçlen-
dirici sentetik fiber donatı 
KraTos’un yeni bir çeşidi 
olan polipropilen monafla-
ment fiber donatı üretimine 
Haziran 2018’de başladı.

Kordsa; inşaat projele-
rinde beton güçlendirme 
uygulamaları için kullanım 
kolaylığı, hızlı uygulanabilir-
lik, daha az işçilik, artırılmış 
ekipman ve enerji verimliliği, 
yüksek beton tokluğu, uzun 

Geliştirme aşamasından 
üretimine kadar, dünya stan-
dartlarına duyarlı üretim an-
layışıyla faaliyet gösterdikle-
rini vurgulayan Petlas Genel 
Müdürü Yahya Ertem, “Petlas 
teknolojisi, yerli mühendislik 
bilgisi ve iş gücü emeğiyle üre-
tilen, yüzde 100 Türk ürünü 

süreli dayanıklılık ve düşük 
karbon salınımı sağlayan 
yenilikçi makro ve mikro 
sentetik fiber donatıları ile 
2014 yılından bu yana inşa-
at pazarında fark yaratıyor. 
Kordsa, yeni yatırımıyla 
üretimine başladığı yeni ürü-
nünün, sürdürülebilirlik ve 
performans avantajı sağla-
masının yanında etkin dozaj 

Petlas ProGreen PT525, Ar-
Ge gücümüz kadar, doğaya, 
Dünya’ya ve topluma karşı 
duyarlılığımızı da yansıtıyor” 
şeklinde konuştu. 

Petlas’ın düşük yuvarlan-
ma direncine sahip ProGreen 
lastikleri akaryakıt tasarrufu 
yapılmasına ek olarak taşıtla-
rın CO2 salınımlarında azalma 
sağlanmasına yardımcı oluyor. 
ProGreen lastik yanakları üze-
rindeki P-ECO işareti, lastik-
lerin enerji verimliği ve yakıt 
tasarrufu ile çevreye olan du-
yarlılığını gösteriyor.

ProGreen PT525’in, Petlas 
tarafından geliştirilen FST si-
lika teknolojisinin uygulandı-
ğı sırt bloğu ve profil tasarımı 
ile mükemmel yol tutuş, düşük 
yuvarlanma direnci ve yakıt ta-

sarrufunu bir arada sağladığını 
söyleyen Yahya Ertem, sözle-
rini şöyle sürdürdü: “Aracınız, 
hareketini sürdürürken, beş 
güce karşı koyar ve bunlardan 
biri yuvarlanma direncidir. 
ProGreen PT525’in yakıt tü-
ketimini azaltabiliyor olması, 
özel sırt karışımı sayesinde 
dönerken meydana gelen yu-
varlanma direncinin ve bun-
dan doğan ısının azaltılması 
sayesinde gerçekleşir. Buna 
ek olarak, enerji tasarrufu için 
özel olarak tasarlanmış iç ve 
dış blok ile kanal yapısı viraj 
alırken lastiklerde optimum 
bükülme sağlar. Böylece teker-
leklerin dönmesinin neden ol-
duğu ekstra güç kaybı ortadan 
kaldırılmış olur. Bu da hem ya-
kıt ve karbon salınımı tasarru-

GOODYEAR’IN akıllı lastik 
prototipi, lastik ile filo opera-
törleri arasındaki bağlantının 
en optimum seviyede olması 
için tasarlandı.

Goodyear, 2018 Cenevre U-
luslararası Otomobil Fuarı’nda, 
akıllı lastik prototipine ait en 
son gelişmeleri görücüye çıkar-
dı. Prototip, mobil bir uygula-
ma sayesinde, filo operatörleri 
ile gerçek zamanlı iletişim sağ-
lamak amacıyla birlikte çalışan 
lastik, sensörler ve bulut-bazlı 
algoritmaları kapsayan lastik 
bilgi sistemini içeriyor.

Goodyear Avrupa, Orta Do-
ğu ve Afrika Bölgesi Başkanı 
Chris Delaney, “Paylaşımlı mo-
biliteye olan ilginin artmasıyla, 
önümüzdeki yıllarda araç başı-
na gidilen kilometrenin ciddi 
oranlarda artacağını öngörmek-
teyiz. Paylaşımlı filo operatör-
leri için, lastik servisine ilişkin 
sorunların proaktif bir şekilde 
yönetilmesi, hem müşteri dene-

funa, hem de sürüş güvenliği ve 
konforuna olumlu etki eder.”

Uzun ömürlü ve dayanıklı
Petlas ProGreen lastiklerin 

sahip olduğu düşük yuvarlan-
ma direnci, sıra dışı az aşınma 
performansı ve yol tutuş se-
viyeleri, aynı zamanda uzun 
ömürlü kullanım avantajını 

yimi hem de iş modeli bakımın-
dan çok kritik olacaktır” dedi. 

Goodyear’ın akıllı lastiği-
nin içindeki sensörler, araç ve 
üçüncü parti bilgisi ile birlikte, 
Goodyear’ın tescilli algorit-
maları için gerçek zamanlı veri 
sağlıyor. Bu algoritmalar saye-
sinde, aşınma, sıcaklık ve basınç 
dahil olacak şekilde lastik kim-
liği ve durumu hakkındaki bil-
gi, sürekli olarak güncellenir ve 
filo operatörleri ile paylaşılıyor.

Delaney, “Lastik performansı 
ve aşınma bilgisi, lastiğin ömrü-
nü uzatmak, yakıt ekonomisini 
ve performansını artırmak için 
ne zaman bir servise ihtiyacı ol-
duğunu gösteren gerçek zamanlı 
bir bildirim sunar. Böyle bir pro-
aktif bakım sayesinde, filo ope-
ratörleri, lastikle ilgili ve servis 
gerektiren sorunları henüz ya-
şanmadan net bir şekilde belir-
leyerek çözüme ulaştırabilirler. 
Mobilite evrilmeyi sürdürdükçe, 
tüketicilerin ve filo operatörleri-

kullanımı ile maliyet avantajı 
açısından özellikle altyapı 
projelerinde üstün bir ürün 
olmasını hedefliyor.

Kordsa CEO’su Ali Çalış-
kan devreye aldıkları inşaat 
sektörüne yönelik polipro-
pilen monofilament fiber 
donatı hattıyla ilgili olarak 
şunları dile getirdi: “İnşaat 
güçlendirme teknolojilerin-
de gerçekleştirdiğimiz bu 
yatırımımızla ürün yelpa-
zemizi genişletiyoruz. Yeni 
polipropilen monofilament 
fiber donatı hattının devreye 
girmesiyle, pazarda rakipleri-
mizden farklılaşarak büyüme-
yi hedefliyoruz. KraTos’un 
yeni bir çeşidi olan bu yeni 

da beraberinde getiriyor. Dü-
şük yakıt tüketimli yeşil lastik 
Petlas ProGreen, maksimu-
mum sürüş güvenliği ve kon-
foru sunarken, daha az yakıt 
tüketilmesini, havaya daha az 
karbon salınmasını ve lastik 
kullanım ömründen tasarrufu 
birlikte sunuyor.

nin ihtiyaçları da aynı şekilde ev-
rilecektir. Goodyear, tüketicile-
rin ve filo operatörlerinin ihtiyaç 
duyduğu mobiliteyi sağlayacak 
ürünleri, hizmetleri ve deneyim-
leri öngörerek çalışmalarını sür-
dürüyor” diye konuştu.

Paylaşımlı mobilite, maliyet-
lerin düşürülmesi ve tüketiciler 
için uygunluğun artmasına 
bağlı olarak büyümeyi sürdür-
mektedir. 2015 yılında, küresel 
olarak gidilen kilometrelerin 
yüzde 4’ü paylaşımlı mobilite 
kapsamında gerçekleşmiştir. 

sentetik fiber donatıyı hem 
Türkiye hem de Avrupa pa-
zarına sunmayı hedefliyoruz. 
KraTos inşaat projelerinde 
beton güçlendirme uygula-
malarında kolay kullanımı, 
hızlı uygulanabilirliği, beton-
da sağladığı yüksek tokluk 
performansı ve düşük karbon 
salınımıyla devrim yarattı. 
Bu yeni çeşidi de sektöre yön 
verecek yenilikçi bir ürün. 
Kordsa olarak yaşam alanla-
rımızı daha dayanıklı, daha 
sağlam ve daha çevreci kılmak 
için çalışıyoruz. Yaşamı güç-
lendirme misyonumuzla ya-
şamın her alanına dokunuyo-
ruz. Hedefimiz sürdürülebilir 
bir gelecek…”

Petlas’tan Çevreci Yeşil Lastik

Kordsa Yeni Üretim Hattını Devreye Aldı
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Ege Bölgesi Dünyanın Tescilli 
Jant Üretim Merkezi Oldu

Goodyear Akıllı Lastiğinin
Prototipini Yolda Test Ediyor

Kordsa’nın Aralık 2017’de İzmit’teki fabrikasında inşaat güçlendirme 
alanında temelini attığı polipropilen monofilament fiber donatı 
hattı, 2018 Haziran ayı itibariyle üretime başladı. İnşaat güçlendirme 
teknolojilerinde bu yeni yatırımla Kordsa, üretim kapasitesini artırmakla 
kalmıyor, aynı zamanda ürün yelpazesini de genişletiyor.        

Petlas’ın yüzde yüz yerli Ar-Ge gücüyle 
geliştirdiği ProGreen PT525 lastikler, düşük 
dönme direnci değeriyle yakıt tasarrufu 
sağlıyor, karbon salınımını düşürüyor.        

Sauer Germany Qualıty Parts markası ile 
Saf-Holland, çekici ve treylerin kullanım 
ömrüne bağlı olarak artan yedek parça 
talebine cevap veriyor.        

Petlas Genel Müdürü
Yahya Ertem

BREZILYALI Maxion 
Wheels Grubu ve İnci Hol-
ding iştiraki olan şirketlerden 
Maxion İnci, 2017’deki başa-
rı grafiğiyle Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kurulu listesin-
de 14 basamak birden yükse-
lerek 115’inci ve Maxion Jan-
taş ise 40 basamak yükselerek 
380’inci sırada yer aldı.

2017’de tarihinde ilk de-
fa 10 milyondan fazla jant 
üretimi gerçekleştiren Ma-
xion İnci ve Maxion Jantaş, 
2018’de 11 milyon jant üre-
terek, 400 milyon dolarlık 
ihracat gerçekleştirmeyi ve 
Türkiye ekonomisine katma 
değer yaratmaya devam et-
meyi hedefliyor. Dünyanın 
en büyük jant üreticisi Bre-
zilyalı Maxion Wheels Gru-
bu ile İnci Holding iştiraki 
şirketler, Manisa Organize 
Sanayi Bölgesi’nde yer alan 
dört fabrika ile 50’den fazla 

ülkeye jant ihracatı gerçek-
leştiriyor ve yarattıkları istih-
dam ile de ülke ekonomisine 
katkıda bulunuyor.

Maxion İnci ve Maxion 
Jantaş Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Zaim, jant üre-
terek bölgesine yatırıma baş-
layan İnci Holding’in Ege’ye 
örnek olduğunu söyledi. Za-
im şöyle konuştu:

“Ege bölgesinde jant üre-
timine başlayarak bizden 
sonraki yatırımlara örnek ol-
duk. Sonuçta burada bir bilgi 
birikimi oluştu. Manisa ve 
İzmir artık Avrupa’nın jant 
üretim merkezi haline geldi. 
Ege Bölgesi dünyanın jant 
üretim merkezi olarak tescil-

lenmiş durumda. Bu marka-
laşmaya öncülük etmekten 
ve Türkiye’nin en büyük sa-
nayi kuruluşları arasında yer 
almaktan gurur duyuyoruz. 
Ülkemize güveniyoruz ve 
hem ülkemizi hem de şirke-
timizi daha da kalkındırmak 
adına canla başla çalışıyoruz.”

Maxion İnci ve Maxion 
Jantaş’ın yatırımlarına devam 
edeceğini vurgulayan Zaim, 
“Sadece son iki yılda 220 kişi-
den fazla istihdamla ve bugün 
toplamda 1.700 çalışanıyla, 
şirketlerimiz, ekonomimize 
sağladıkları katkının yanı sı-
ra yurt dışında Türkiye’nin 
marka değerini yükseltmeye 
devam edecektir” dedi. 



YAN SANAYİ

lı ve çevre ile dost tarım yön-
temlerini benimsemelerine 
yardımcı oldu.

Böylece Lassa, 5 yılda 62 
bin km yol yaparak 680 köy-
de 30 bine yakın çiftçiye ulaş-
tı, 17 binden fazla reflektör ve 
2 bin 500 tepe lambası mon-
tajı gerçekleştirdi. 

43 yıldır gerek ürün ve 
hizmet inovasyonları gerek 

işleminin gerçekleşmesinin 
ardından tavsiyelerini payla-
şan Michelin ekipleri, katı-
lımcıların lastiklerinin hava 
basıncını araç üreticilerinin 
tavsiyelerine uygun olarak 
ayarlıyor.

Doğru hava basıncı
neden önemli?

Uzun ömürlülük ve yakıt 
tasarrufuyla doğru orantılı 
olan lastik basıncının uygun 
seviyede olması, sürücüye gü-
venli bir yolculuk, araca ise 
performans sağlıyor. Lastik 
basıncının gerektiğinden da-
ha düşük veya daha yüksek 
olması aracın yol tutuşunu, 
lastiğin performansını ve da-
yanıklılığını olumsuz yönde 
etkilerken, bu durum ciddi 

ğin kilometre performansına 
etki eden faktörler, lastik ba-
sıncının önemi, lastik ömrü-
nü uzatmanın yolları üzerine 
de bilgiler verildi. Eğitim, sü-
rücülerin sorularının yanıt-
lanmasıyla son buldu. 

Ayanoğlu; “Sürücülerin bi-
linçlenmesi ve sürüş güvenliği 
konusunda bilgi sahibi olma-
sıyla yol güvenliğinin önemli 
ölçüde artırılabileceğine dik-
kat çekti” dedi.

LASSA, ‘Sevdamız Toprak, 
Yarınlarımız Ortak’ proje-
si ile 5 yılda 30 bine yakın 
çiftçiye ulaşarak, tarımın en 
sağlam destekçisi olduğunu 
kanıtladı. Lassa ekipleri bu 
dönemde 680 köyü gezerek 
tarım araçlarında emniyet 
ve verimliliği sağladı ve çift-
çilere iyi tarım uygulamaları 
hakkında danışmanlık sun-
du. Bu yıl Bursa’dan İzmir’e, 
Konya’dan Diyarbakır’a 
Türkiye’nin tarım alanlarını 
karış karış gezen Lassa, sür-
dürülebilir tarıma yönelik 
düzenlediği seminer serisi ve 
yarışmalar ile de çiftçilerin 
yanında yer aldı.

Bu yıl bir aylık bir sürede 
gerçekleştirilen proje ile Las-
sa, Bursa’dan Diyarbakır’a 

MICHELIN’IN 2004 yılın-
dan bu yana sürücüleri lastik-
lerde düşük hava basıncının 
yarattığı tehlikelere karşı 
bilgilendirmek amacıyla sür-
dürdüğü “Doğru Hava Ba-
sıncı” etkinliği, bu yıl da hız 
kesmeden devam ediyor. 14. 
Yılına giren organizasyonda, 
alanında uzman Michelin 
yetkilileri 6 ildeki anlaşmalı 
BP İstasyonunda tüketiciler-
le buluşarak lastikte doğru 
hava basıncı konusunda far-
kındalık yaratıyor.

8 Haziranda Manisa ile 
startı verilen ve 29 Haziran’da 
Kocaeli’de sona erecek ‘Doğ-
ru Hava Basıncı’ etkinlikleri 
sürücüleri bilinçlendirmeyi 
hedefliyor. Aktiviteler bo-

KURUMSAL sosyal sorum-
luluk misyonuyla eğitim-
lerine tam gaz devam eden 
Continental, Diana Travel 
ile yaptığı işbirliğini bir üst 
seviyeye taşıdı. Continental 
Türkiye, bu kez müşterileri-
ne otobüs ile transfer hizme-
ti sağlayan Diana Travel’ın 
sürücülerine lastiklerini nasıl 
daha güvenli ve daha verimli 
kullanabilecekleri gibi konu-
ları kapsayan bir eğitim verdi. 
Eğitimde ayrıca sürüş esna-
sında ve sürüş dışında lastikle 
ilgili dikkat edilmesi gereken 
noktalara değinildi. Gerçek-
leştirilen eğitimin sonunda 
Diana Travel’ın sürücüleri, 
yolculuk anında ne tür arıza-

Türkiye’nin tarım arazilerini 
karış karış gezdi. 14 ildeki 70 
köyde, 5 bin 520 çiftçi ile bir 
araya geldi. 9 bin km yol ya-
parak 2 bin 500 traktöre tepe 
lambası montajı gerçekleştir-
di. Bu yıl ayrıca iyi tarım uy-
gulamaları hakkında yeni bir 
seminer serisi başlatan Lassa, 
düzenlediği yarışmalarla da 
çiftçilerin sürdürülebilir, kar-

yunca, sürücülerin lastikte 
doğru hava basıncı için yal-
nızca birkaç dakika ayırarak 
trafik kazalarını önemli ölçü-
de önleyebileceği anlatılıyor.

Etkinlik kapsamında 
Michelin’in Uzman Ekiple-
ri; 18 -19 Haziran Antalya 
Merkez ve Muratpaşa’da, 
21 - 22 Haziran Adana Mer-
kez ve Kurttepe’de, 27 - 28 
Haziran’da İstanbul Avcılar 
ve Ümraniye’de, 29 Haziran-
da ise Kocaeli Körfez’de sürü-
cülerle buluşacak. 

 “Doğru Hava Basıncı” ak-
tiviteleri kapsamında kurula-
cak kontrol noktalarında kısa 
zaman içerisinde sürücülerin 
lastik hava basınçları ölçüle-
rek değerlendiriliyor. Ölçüm 

larla karşılaşabilecekleri ve bu 
arızalara karşı ne gibi önlem-
ler alabilecekleri konusunda 
da bilgi aldı. 

Continental Teknik Müş-
teri Hizmetleri ve Eğitim 
Müdürü Özgür Ayanoğlu, 
Diana Travel’ın Antalya’daki 
eğitim merkezinde sürücüler-
le bir araya geldi. Continen-
tal Türkiye, Bölge Müdürleri 
ile Diana Travel şirket yetki-
lilerinin de katıldığı eğitim-
de, katılan tüm sürücülerin 
lastik kaynaklı arızalar ve 
sürüş güvenliği konusunda 
yüksek farkındalığa sahip 
olması dikkat çekti.Lastik 
odaklı güvenlik bilgilerinin 
paylaşıldığı etkinlikte, lasti-

bin çiftçinin en sağlam yol ar-
kadaşı olduk. Hedefimiz çift-
çilerimizle birlikte en verimli, 
sürdürülebilir ve emniyetli 
tarım uygulamalarını ve araç 
kullanımını ülkemizde yay-
gınlaştırmak. Bu sayede Ana-
dolu topraklarında tarımın 
nesiller boyunca devamına 

dirde fren mesafesini uzata-
rak kaza riskini de artırıyor.
Yakıt tüketimini artırıyor, 
lastik ömrünü yüzde 30’a 

kadar azaltıyor
Doğru lastik hava basın-

cı, trafikte güvenliği sağla-
dığı kadar yakıt tasarrufu 

destek olmak” dedi. Aynı za-
manda çiftçilerin toprakların-
dan daha fazla verim almaları 
için tarım danışmanlarıyla 
aralıksız çalıştıklarını belirten 
Güzel, “Tarım danışmanla-
rımızla birlikte beş yıldır sa-
hadayız, çiftçilerimizin her 
an yanındayız. Verdiğimiz 
eğitimlerle çiftçilerimizin 
daha fazla hasat aldığını göz-
lemliyoruz. Örneğin; Manisa, 
Salihli’de tarım danışmanla-
rımızın çiftçilerimize verdiği 
eğitim ve destekle ağaç başına 
30 kilo hasat alan çiftçileri-
miz, bir sonraki yıl 70 kilolara 
kadar hasadını artırdı. Konya 
bölgesinde yapılan çalışmalar-
la, bir dönümde 3,5 ton olan 
patates hasadı bir sonraki yıl 5 
tona çıktı” diye konuştu.

ve lastik ömrünü uzatması 
açısından da avantajlar sağ-
lıyor. Hava basıncı düştükçe, 
lastiğin yuvarlanma direnci 
artıyor. Ortaya çıkan enerji 
kaybının motor tarafından 
dengelenmesi daha fazla 
tüketime neden olurken, 
düşük hava basıncı lastikle-
rin hızlı aşınmasına da yol 
açarak, lastik ömrünü yüzde 
30’a varan oranda azaltı-
yor. Sürücüleri lastik hava 
basınçlarını düzenli olarak 
kontrol ettirmeleri konu-
sunda uyaran Michelin, las-
tiklere en az ayda bir kez ve 
uzun yolculuklar öncesinde 
araç üreticilerinin tavsiyesi-
ne uygun olarak hava basıl-
masını öneriyor.

kurumsal sorumluluk çalış-
malarıyla çiftçinin ve tarımın 
gelişimi için çalıştıklarını ifa-
de eden Brisa Pazarlama Di-
rektörü Evren Güzel; “Brisa 
olarak bugün tarım alanında 
emek vermenin büyük bir 
tutku ve azim gerektirdiği-
nin farkındayız. Ayrıca ta-
rımın ülkemizin ekonomik 
ve toplumsal gelişimindeki 
rolünü de düşündüğümüzde 
çiftçilere destek sunmanın, 
tüm Türkiye’yi desteklemek 
anlamına geldiğini biliyoruz. 
Bu doğrultuda 40 yılı aşkın 
süredir yenilikçi tarım lastik-
lerimizi en uygun koşullar-
da çiftçilerle buluşturmaya 
odaklanıyoruz. 2013 yılından 
bu yana ise sunduğumuz bu 
değeri artırdık ve yaklaşık 30 

kazalara yol açabiliyor. Ör-
neğin; Düşük hava basınçlı 
olarak kullanılan lastiklerde 
yol tutuş kabiliyeti azalırken, 
direksiyon hakimiyetinde 
ise tutarsızlığa neden oluyor. 
Islak zeminde ise sürücü acil 
durumlarda fren yaptığı tak-

Lassa 5 Yılda 30 Bine Yakın Çiftçiye Ulaştı

Michelin ‘Doğru Hava Basıncı’ Etkinlikleri Başladı

Continental’den 
Diana Travel’a 
Lastik Eğitimi

AKO Lastik Kaplama Tüm
Süreçleri Tek Çatı Altında Topladı

Brisa Pazarlama Direktörü 
Evren Güzel
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Continental Teknik Müşteri 
Hizmetleri ve Eğitim Müdürü 

Özgür Ayanoğlu

ABDULKADIR Özcan 
Şirketler Grubu (AKO) 
bünyesinde yer alan AKO 
Lastik Kaplama, sektörle il-
gili dünyadaki gelişmeleri ve 
kullanılan tüm teknolojileri 
yakından takip ederek, buna 
uygun Ar-Ge ve yatırım stra-
tejisi uyguluyor.

Lastik kaplama sektörün-
de pazar liderliğini elinde 
bulunduran ve yurt sathın-
da yaygın hizmet yapılan-
masıyla, İstanbul, Ankara, 
Mersin, Denizli’deki lastik 
kaplama fabrikaları ve Ed-
remit, İzmir, Eskişehir’deki 
franchise üretici bayileri ile 
‘Türkiye’nin kaplamacısı’ 
olarak anılan AKO Lastik 
Kaplama; Soğuk Kaplama, 
Sıcak Kaplama, Orbit Kap-
lama ve kaplamada kulla-

nılan yüksek kalite soğuk 
sırt kauçuğu ve kaplama 
yardımcı malzemelerinin 
üretimi ile tüm ürün gamını 
Contra markasıyla tek çatı 
altında topladı.

“Kaplama ürün değer
zincirinin mihenk taşıdır” 

Türkiye’de lastik kaplama 
sektöründe, yüksek kalite 
makine ve teknoloji yatırım-
larının olmamasının, lastik 

kaplama alanında küresel 
marka değeri oluşturmanın 
önüne geçtiğini vurgulayan 
AKO Lastik Kaplama A.Ş. 
Genel Müdürü Şevket Ba-
cacı, Petlas’ın Ar-Ge ve kau-
çuk teknolojisi uzmanlığını, 
AKO Lastik Kaplamanın 
satış, servis ve hizmet gücü 
ile bir araya getiren Contra 
markasının, bu alanda ezber 
bozduğunu belirtti.
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taşımacılığı alanında uzman-
laşarak entegre lojistik hizme-
ti verdiklerini belirten  İTT 
Uluslararası Lojistik Kuru-
cu Başkanı Tekin Öztanık, 
2017 yılında iyi bir büyüme 
oranına ulaştıklarını 2018’de 
de yüzde 30 büyümeyi hedef-
lediklerini açıkladı. 

Öztanık şöyle konuştu: 
“Tırsan’ın ürünlerini kullan-
mak bir ayrıcalık. İşimizi gü-
venli ve sorunsuz yapmak için 
taşıma operasyonlarında kul-
landığımız ürünlerimizi çevre 
ve insan sağlığına zarar ver-
meden belirli kriterlere göre 
seçiyoruz. Aynı işi daha ucuz 
ekipmanla da yapabilirdik. 
Ancak bu durumda çevre, in-
san sağlığını ve güvenliği geri 
plana atmış olurduk. Yaptı-
ğımız işte örnek olmak için 
güvenlik kriterlerine uygun 
araçları filomuza katıyoruz. 
Bu kapsamda, Tırsan’dan 
yeni aldığımız hafifletilmiş 

ITT Lojistik, Tırsan’dan 20 
adet tank konteyner taşıyıcıyı 
teslim alırken,  Kayra Ulus-
lararası Nakliyat da filosuna 
8 adet Tırsan Perdeli Multi 
Ride kattı.

Entegre likit kimyasal, 
tehlikeli madde ve likit gıda 
taşımacılığında uzmanlaşan 
İTT Lojistik, Tırsan’dan 20 
adet tank konteyner taşıyıcıyı 
teslim altı.

Tırsan’ın Sakarya’daki 
AR-GE merkezi binasında 
düzenlenen teslimat töreni-
ne, Tırsan Treyler Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nu-
hoğlu ve İTT Lojistik Kuru-
cu Başkanı Tekin Öztanık’la 
birlikte Tırsan Yönetim Ku-
rulu Üyesi Zeynep Nuhoğlu, 
İTT Lojistik Kurucu Başkanı 
Tekin Öztanık, İTT Lojistik 
Genel Müdürü Didem Öz-
tanık, Tırsan Treyler Satış 
Koordinatörü Ertuğrul Er-
koç ve İTT Lojistik  Genel 
Koordinatörü Muhammet 
Çil katıldı. 

Tören öncesi yapılan top-
lantıda konuşan Çetin Nu-
hoğlu, “Baba ve ikinci nesil 
olarak da kızlarıyla yaptığı-
mız bu teslimatta Böyle bir 
tabloyu görmek benim için 
büyük anlam ifade ediyor. 
Bu sektöre insanların gü-
vendiğini ve bunun sonucu 
olarak da ikinci nesle bıraka-

bilecekleri bir yatırım olarak 
görülüyor” dedi.

ADR’li taşımaların, yük 
güvenliği kriterlerinin eski-
den sadece uluslararası taşı-
macılık için söz konusu ol-
duğunu kaydeden Nuhoğlu, 
şimdi yurtiçinde yapılan taşı-
malarda da standartların gün-
demde olduğunu açıkladı. 

Tırsan’ın varlık nedeninin 
bunu sağlamak olduğunu söy-
leyen Nuhoğlu, “Böyle bir pa-
zarın oluşması ve bu anlayışa 
inanan dostlarımızın bu yatı-
rımları yapması da gerçekten 
çok önemli. Çünkü ortada 
bir rekabetçilik, verimlilik ve 
hepsinden ötesi gerçek an-
lamda tüketiciye değer veren 
bir anlayış var. ITT Lojistik 
de bu bilinçle yatırımlarını 
yapan firmalarımızdan biri. 
Kendilerine teslim ettiğimiz 
20 araç hafiflik avantajı açı-
sından önemli bir ürün” dedi. 

İTT Lojistik’in sadece likit 

TOLU Lojistik filosunu 14 
adet Eurocargo ile güçlendiri-
ken, Nurdağ Beton ise filosu 
Iveco Trakker ile büyütü.

Iveco’nun Kayseri yetkili 

satıcısı Gülsoylar Otomotiv 
14 adet Eurocargo aracı Tolu 
Lojistik firmasına törenle tes-
lim etti. 

Iveco Yetkili Satıcısı Gül-

soylar’ın tesisinde düzenlenen 
teslimat törenine Tolu Lojis-
tik Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Tolu, Gülsoylar Yö-
netim Kurulu Üyesi Önder 

Candan Gülsoy, Gülsoylar 
Satış Müdürü; Seyfettin Alas, 
Daily-Euro Cargo Satış Da-
nışmanı; Ali Tekin, Gülsoylar 
Servis Müdürü; İdris Değir-

menci, Tolu Lojistik Genel 
Müdürü Kenan Kızılyaka ve 
Tolu Lojistik’ten Mustafa 
Tolu ile Hakan Tolu katıldı.

Tolu Lojistik Yönetim Ku-
rulu Başkanı Harun Tolu; 
“Vizyonumuz en kaliteli ve 
en doğru hizmeti eksiksiz bir 
şekilde sağlamak ve müşterile-
rimize bir çözüm ortağı olarak 
yardımcı olmak, bizim için her 
müşteri özel müşteri ilkesiyle 
hareket eden bir firmayız ve bu 
doğrultuda Iveco markasının 
gerek yakıt tüketimi gerekse 
satış ve satış sonrasının sorun-
suz işlemesi işimizde başarılı 
olmamamıza ve zamandan 
kazanmamıza katkı sağlıyor. 
Bu nedenle de yolumuza ıveco 
Eurocargo ile devam ettiğimiz 
için mutluyuz.”

Gülsoylar Yönetim Kurulu 
üyesi Candan Gülsoy ise şun-

ları söyledi; “Bugün burada 
Tolu Lojistik firması filosunu 
büyütürken tercihini bir kez 
daha Iveco’dan yana kullan-
masının mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Iveco Gülsoylar olarak her 
zaman en doğru ürünleri müş-
terilerimizle buluşturuyoruz, 
araç alımında Iveco’yu tercih 
ettikleri için Tolu Lojistik’e 
teşekkür ediyor, yeni araçları-
nın hayırlı olmasını diliyoruz.” 

Iveco’nun yetkili satıcıla-
rından Üstün İş, Gaziantep’te 
faaliyet gösteren  Nurdağı Be-
ton firmasına 3 adet Trakker 
mikser teslim etti. 

Nurdağı Beton firmasına 
ait tesislerde gerçekleştirilen 
teslimat törenine, şirket yet-
kilisi İsmail Kara, Iveco Satış 
Bölge Müdürü Murat Aydo-
ğan ve Üstün-İş Genel Mü-
dürü Eyüp Zengin katıldı.

racın geliştirilmesinde Tırsan 
Ar-Ge ekibiyle işbirliği yapan 
İTT Lojistik’ten arkadaşlar 
da katkı sağladı.”

Kayra Uluslararası Nakliyat 
da Tırsan’ın çözümlerini ter-
cih ederek filosuna 8 adet Tır-
san Perdeli Multi Ride kattı. 

Araçlar, Tırsan Adapaza-
rı üretim tesislerinden dü-
zenlen törenle teslim edildi. 
Teslimat törenine Tırsan Yö-
netim Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu, Satış Koordinatörü 
Ertuğrul Erkoç, Satış Yöne-
ticisi Orkun Demir, Kayra 
Uluslararası Taşımacılık or-
takları Ruhan Ekin ve Naim 
Kakırman katıldı.  

Teslimat töreninde konu-
şan Tırsan Yönetim Kuru-
lu Başkanı Çetin Nuhoğlu, 
müşterilerin her türlü ihtiya-
cına özel çözümler sundukla-
rını ve müşterilerinin sonuna 
kadar arkasında durduklarını 
söyledi. Kayra Uluslarara-

sı Nakliyat’ın tercih ettiği 
Multi Ride’ların filoların ve-
rimliliklerini artıran bir araç 
olduğunu kaydeden Nuhoğ-
lu, “Filolarda çoklu çekici 
yönetimi için tasarlanan 
Multi Ride araçları firmala-
rın en büyük kozu oluyor. 
Çünkü bu araçlarımız farklı 
yüksekliklerdeki çekici mo-
dellerinde kullanılabiliyor. 
Tasarladığımız bu aracımız 
firmaların rekabet gücünü de 
artırıyor” dedi.

Kayra Uluslararası Taşıma-
cılık ortakları Ruhan Ekin ve 
Naim Kakırman da yaptıkla-
rı açıklamada, Tırsan’ın yerli 
bir üretici olarak elde ettiği 
başarıların önemine işaret et-
tiler. Tırsan’ın üretim, satış 
ve satış sonrası hizmetleriyle 
Türkiye’nin gururu olduğuna 
dikkat çekenEkin ve Kakır-
man,  karayolu taşımacılığında 
sağladıkları verimlilik ve hiz-
met kalitesinde Tırsan ürün-
lerinden büyük destek aldıkla-
rını söylediler. Tırsan’ın ürün 
kalitesinin herkes tarafından 
bilindiğini, her zaman her 
yerde ulaşılabilir geniş servis 
ağı sayesinde kesintisiz bir ka-
rayolu operasyonu gerçekleş-
tirdiklerinin altını çizen firma 
ortakları, bu sayede rekabet-
çi, kaliteli ve yüksek müşteri 
memnuniyeti sağlayan hizmet-
ler sunduklarını belirttiler. 

tank konteyner taşıyıcılarla 
birlikte, filomuzun yarısı bu 
araçlardan oluştu.”

Tırsan Treyler Satış Koor-
dinatörü Ertuğrul Erkoç ise 
teslim edilen araçla ilgili şu 
bilgileri verdi: “Teslim etti-
ğimiz araçların tamamı tank 
konteyner taşımaya, dolayı-
sıyla ADR kriterlerine uygun 
üretilmiş durumda. Bu ürünü 
bizden teslim alan müşteri-
miz bu araçla doğrudan tesise 
gidip, tehlikeli maddeyi yük-
leyip depoya ya da gümrüğe 
götürebilir. Bu aracımızı 1 
yıl boyunca teste tabi tuttuk. 
Başta İTT olmak üzere, talep 
edecek diğer müşterilerimi-
zin de beklentilerini karşıla-
yacak biçimde tasarladık. Bu 
modelimizin 3 bin 250 kg 
boş ağırlığı var. Hafifliği ile 
emsallerine göre doluyken 1 
ton fazla yük taşıyabiliyor. 
Boşken ise 100 kilometrede 1 
litre yakıt tasarruf sağlıyor. A-

İTT Lojistik ve Kayra Nakliyat Tırsan’ı Seçti

Tolu Lojistik ve Nurdağ Beton Filoları Iveco İle Güçlendi
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Renault Trucks, hız verdiği 
teslimatlarına devam ediyor. 
Alibey Uluslararası Nakliyat, 
25 adet Renault Trucks T520 
yüksek kabin çekici ile filosunu 
güçlendirirken, Aktifsped filo-
suna 5 Adet Renault Trucks T 
460 çekici kattı. 

Düzce-Kaynaşlı merkezli 
Alibey Uluslararası Nakliyat, 
25 adet Renault Trucks T520 
yüksek kabin çekici alarak filo-
suna yatırım yaptı. 19 adet öz 
mal Renault Trucks çekicisi bu-
lunan Alibey Uluslararası Nak-
liyat, yeni alımları ile toplam 44 
adet araçlık filosunun tamamı-
nı tek markalı hale getiriyor.

Düzce’de düzenlenen tesli-
mat törenine Renault Trucks 
adına Satış Direktörü Ömer 
Bursalıoğlu, Satış Sonrası Di-
rektörü Serkan Karataban, 
Bölge Müdürü Gökhan Hıra-
ca, Satış Sonrası Bölge Müdürü 
Mehmet Takpak, Koçaslanlar 
Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Koçaslanlar, 
Genel Müdürü Mesut Süzer, 
Kocaeli Servis Müdürü Ahmet 
Güler katılırken araçlar, Alibey 
Nakliyat Yönetim Kurulu Baş-
kanı İbrahim Kaya ve Yönetim 

MERCEDES-BENZ Türk, 
ağır nakliye sektörünün ön-
cü firmalarından Hareket 
Proje Taşımacılığı ve Yük 
Mühendisliği’ne 12 adetlik 
Mercedes-Benz Arocs ağır nak-
liye araç teslimatı gerçekleştirdi.

Mercedes-Benz marka 9 
adet Arocs 3363 S ve 3 adet 
Arocs 3342 S olmak üzere top-
lam 12 adet çift çeker çekici 
teslim edilen Hareket Proje, bu 
sayede araç parkında bulunan 
Mercedes-Benz marka araç sa-
yısını 14 adede çıkarttı.

Ağır nakliye ve proje taşıma-
cılığı, özellikle nükleer santral, 
rüzgârgülü ve standart ölçüler 
dışındaki bilumum yüklerin 
taşımacılığını yapan Hareket 
Proje kendileri için özel olarak 

1984 yılından bu güne kara taşı-
macılığında hizmet veren Nalça-
cılar Uluslararası Nakliyat yeni 
yatırımında filosuna 5 adet adet 
Schmitz Cargobull SCS Mega 
Varios perdeli treyler kattı.

Teslimat töreninde konuşan 
Nalçacılar Uluslararası Nakli-
yat Yönetim Kurulu Başkanı 
Şerafettin Nalçacı; “Yaklaşık 
35 yıldır uluslararası nakliye 
sektöründe hizmet veren fir-
mamız, 50 adet öz mal araç ka-
pasitesine sahip olup, Avrupa 
ülkelerine taşıma yapmaktadır. 

Kurulu Başkan Yardımcısı Ay-
han Kaya’ya teslim edildi. 

Alibey Uluslararası Nakliyat 
Yönetim Kurulu Başkanı İbra-
him Kaya, Almanya ile Türkiye 
arasında ekspres parsiyel taşı-
macılık yaptıkları için araçların 
hem güçlü hem de konforlu 
olmasına dikkat ettiklerini 
kaydederek, şunları söyledi: 
“2012 model Renault Trucks 
Premium 460 bg çekicilerimiz 
ile 650 bin km yaptık. 2015 
yılında teslim aldığımız Rena-
ult Trucks T serisi araçlarla da 
350 bin kilometreye ulaştık. 
Filomuzda farklı marka ve aynı 
özellikte çekiciler bulunuyor-
du. Bu dönemlerde yaptığımız 
yakıt tasarrufu karşılaştırma-
larında Renault Trucks araç-
larımızda operasyon maliyet-
lerimize katkıda bulunan 4 
puanlık bir yakıt tasarrufu göz-
lemledik. Lojistik firmalarının 
operasyon giderlerinin yüzde 
40’ının yakıt olduğunu düşü-
nürsek bu tasarruf, hem bizler 
hem de müşterilerimiz için 
ciddi bir karlılık sağlıyor. El-
de ettiğimiz yakıt tasarrufu ve 
diğer avantajları ile araçlardan 
memnuniyetimiz, yeni alım-

üretilen 9 adet Arocs 3363 S 
ve 3 adet Arocs 3342 S olmak 
üzere toplam 12 adet yeni 
Mercedes-Benz marka ağır 
nakliye aracını Sancaktepe’de-
ki tesislerinde teslim aldı. Bu 
teslimat ile birlikte markanın 
araç parkındaki Mercedes-

Firmamızın treyler konusunda 
sahip olduğu tecrübeleri göz 
önünde bulundurarak, bu yılki 
treyler yatırımında da Schmitz 
markasını tercih etme kararı 
aldık. Filomuzdaki dorselerin 
yüzde 90’ı Schmitz olup, mar-
kayı tercih etmemizdeki ana 
sebeplerden biri, bizlere 385-
55R-22,5 lastik ölçüleri ile 3 
metre net iç hacim sunabilen 
VARIOS sisteminden mem-
nun olmamızdır.  Yıllar önce 
bu sistemi geliştiren Schmitz 
Cargobull, bu sayede bizle-

larımızda yolumuzun yeniden 
Renault Trucks ile kesişmesine 
neden oldu” 

Renault Trucks çekicileri-
nin alımlarında bakım sözleş-
meleri de yaptıklarının çizen 
Kaya; “Hem yurtiçi hem de 
yurtdışında yaygın ve anında 
çözüm sunan servis hizmetleri, 
operasyonlarımızı kolaylaştı-
rıyor. Araçlarımızın alımları 
sırasında servis sözleşmesi yapı-
yoruz. Böylece Renault Trucks 
satış sonrası ekibi, bizim yeri-
mize araçların tüm bakım ve 
onarımından sorumlu oluyor. 
Bu avantaj, maliyet, iş gücü ve 
zaman tasarrufu açısından bir 
lojistik şirketi için büyük tasar-
ruf. Yeni 25 aracımızın alımın-
da da 5 yıllık Renault Trucks 

Benz marka toplam araç sayısı 
14 adede yükseldi.

Hareket Proje’nin merkez 
tesislerinde düzenlenen tesli-
mat törenine Mercedes-Benz 
Türk Kamyon Filo Satış Grup 
Müdürü Haluk Burçin Akı, 
Kamyon Ürün Grup Müdürü 

re, taşıma maliyeti ve bakım 
maliyeti gibi bir çok alanda 
avantajlar sunmaktadır. Varios 
teknolojisine sahip treylerleri-
miz sayesinde, ilgili  iç yüksek-
lik ile, ayarlama yaparak gerek 
standart çekici ile gerekse mega 
çekici ile birleştirerek yükleme-
lerimize devam edebiliyoruz. 
Ayrıca senelerce diri kalabilen, 
güçlü şasi sistemi de çok önemli 
bir noktadır” şeklinde konuştu.

Törene katılan Marmara 
Bölge Satış Müdürü Kaan Kay-
ral ise; “125 yılı aşkın süredir 

Excellence Bakım Sözleşmesi 
yaptık” şeklinde açıkladı. 

Renault Trucks Satış Di-
rektörü Ömer Bursalıoğlu; 
“Öncelikle hali hazırda Re-
nault Trucks çekicileri kul-
lanan Alibey Uluslararası 
Nakliyat’ın yine araçlarımızı 
tercih etmelerinden duyduğu-
muz memnuniyeti belirtmek 
isteriz. Yeni alımlarında Alibey 
Nakliyat, Renault Trucks Fi-
nans Hizmetleri’nin sunduğu 
avantajlı koşullardan yararlan-
dı. Alımları sırasında yapılan 
Renault Trucks Excellence 
Servis Sözleşmesi de önceden 
planlanmış ve filolarına özel 
geliştirilmiş bakım ve onarım 
hizmetleri ile büyük kolaylık 
sağlıyor. Sözleşmeler dahilin-
de beş seneye kadar araçların 
tüm bakım ve bakım-onarım 
çalışmaları, Renault Trucks 
satış sonrası ekibi tarafından 
yürütülüyor ve takip ediliyor. 
Böylece ayrı bir iş yükü olan 
bakım ve onarım işlemlerinin 
planlanması ve takibi hafifletil-
diği gibi avantajlı bir bütçe ile 
operasyonel maliyetlerinde de 
tasarruf yapmaları sağlanıyor” 
diye belirtti.

Cüneyt Uslu, Mercedes-Benz 
Türk yetkili bayii Has Oto-
motiv Yönetim Kurulu Üye-
si Reşat Kara, Kamyon Satış 
Müdürü Erdem Bahadır, Satış 
Sonrası Hizmetler Müdürü 
Onur Güldik, Hareket Proje 
Yönetim Kurulu Başkanı Ah-
met Altunkum, Genel Müdü-
rü Engin Kuzucu, Operasyon 
Müdürü Samet Gürsu, Ağır 
Nakliye Müdürü Yüksel Aka-
lın ve Nakliye Müdürü Çağrı 
Ata katıldılar.

Hareket Proje Taşımacılığı 
ve Yük Mühendisliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Altun-
kum törende gerçekleştirdiği 
konuşmasında “2017 senesin-
de ilk kez gerçekleştirdiğimiz 
yüksek çekiş gücüne sahip 

sadece yarı-römork üreten fir-
mamız, Ar-Ge konusuna çok ö-
nem vermekte olup, her sene bu 

Global olarak  100’ün üze-
rinde ülkede hizmet veren Ho-
yer Grup’un ortaklığı ile daha 
da güçlenen Aktifsped, filosu-
na  5 adet yeni Renault Trucks 
T 460 çekici kattı. 

Yeni araçlarını teslim alan 
Aktifsped Genel Müdürü Ekin 
Tırman; “Yüzde 50 yurtiçi ve 
yüzde 50 yurtdışı operasyonla-
rı dağılımı ile sıvı/dökme yük 
taşımacılığı alanında müşterile-
rimizin çözüm ortağı oluyoruz. 
2005 ve 2008 yıllarında gerçek-
leştirdiğimiz alımlarla Renault 
Trucks araçlarını kullanmaya 
başladık. ADR’li taşımacılık, 
ayrı bir uzmanlık gerektirir. Bu 
anlamda araçların ek güven-
lik önlemleri ve teknolojileri 
önem taşır. Öte yandan mev-
zuata uymak durumunda olan 
sürücülerin konforuna da özen 
gösterilmelidir. Üstün teknolo-
jik donanımları, konforlu sürüş 

Mercedes-Benz araç yatırımı-
mızı araçların üstün kalitesini 
zorlu yollarda sıradışı yükler 
taşıyarak deneyimledikten 
sonra devam ettirme kararı al-
dık. Mercedes-Benz araçların 
sunduğu üstün kalite, yüksek 
2.El değeri ve yüksek yakıt eko-
nomisi gibi pek çok avantajı fi-
lomuzu büyütürken tercihimi-
zi bir kez daha yıldızdan yana 
kullanmamıza sebep oldu. Sa-
tışın gerçekleşmesinde emeği 
geçen Has Otomotiv İstanbul 
Şubesi ve Mercedes-Benz Türk 
yetkililerine teşekkürlerimi su-
narım” dedi.

Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Filo Satış Grup Mü-
dürü Haluk Burçin Akı ise, 
törende yaptığı konuşmada, 

alana milyonlarca euro yatırım 
yapmaktadır. Bu nedenle bir 
çok yeniliği de piyasaya ilk su-

ve iş alanı sağlaması nedenleriy-
le şirketimizin yönetimi de sü-
rücülerimiz de Renault Trucks 
çekiciler ile operasyonlarımızı 
yürütmekten çok memnunuz” 
şeklinde açıkladı. 

Renault Trucks çekicilerin-
den memnuniyetlerinin yanı sı-
ra araçlardaki gelişmeleri takip 
edebilmek ve kıyaslamak adına 
farklı üreticilerin demo araçla-
rıyla test sürüşleri yaptıklarını 
belirten Ekin Tırman; “Alım 
kararımız öncesi aynı spesifi-
kasyonlara sahip farklı marka 
araçları test ettik. Araçlar, bir 
ay kadar farklı sürücüler tara-
fından kullanıldı. Test sürüşle-
ri sonunda ekibimiz, yine kabin 
ve sürüş konforu anlamında 
Renault Trucks çekicilerden 
memnun kaldılar. Ayrıca yakıt 
tüketimi anlamında en yakın 
rakibinden 1.5 puanlık tasarruf 
gözlemledik” şeklinde açıkladı. 

“Mercedes-Benz Arocs 3363 
S ve 3342 S çekici araçlar 
Türkiye’de ağır nakliye seg-
mentine yeni bir soluk getir-
di. Hareket Proje’nin ikinci 
kez Mercedes-Benz markasını 
tercih etmesinden büyük gu-
rur ve mutluluk duyuyoruz. 
Bu aracımız 630 beygir gücü, 
3.000 Nm tork üreten, 15,6 lt 
hacimli Mercedes-Benz’in en 
yüksek performanslı motoruy-
la donatılmıştır. Ağır nakliye 
sektörünün öncülerinden olan 
Hareket Proje’nin, bugün tes-
lim ettiğimiz Arocs 3363 S ve 
3342 S araçlarımızı maksimum 
verimlilikte kullanacakların-
dan eminiz. Yeni araçlarının 
kendilerine hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyoruz” dedi.

nan firma olmaktan gurur duy-
maktayız. Bu yenilik, kalite ve 
teknolojiyi ülkemizde sunmak-
tan ayrıca mutlu ve onurluyuz. 
Bizim için en önemli noktalar-
dan biri, müşterilemizin marka-
ya göstermiş olduğu bağlılıktır. 
Müşteri memnuniyeti sağlan-
madıkça, bu bağlılık olmaz. Bu 
bağlamda müşterilerimizin, ye-
ni yatırımlarında da tekrar tek-
rar markamızı tercih etmesi bu 
memnuniyetin sağlandığı gös-
termesi bakımından önemlidir” 
diyerek sözlerini tamamladı.

Filolara Renault Trucks Gücü
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Mercedes’ten Ağır Nakliye Sektörü’ne 12 Adet Arocs 

Nalçacılar Uluslararası Nakliyat Schmitz Cargobull Dedi
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nasının açılışında yaptığı konuşmada, 
binanın 21 ayda tamamlanarak hiz-
mete sunulduğunu bildirdi. 

Yeni hizmet binasının açılışını 
yapmaktan dolayı büyük mutluluk 

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, son yıllarda yapılan çalış-
malarla gümrüklerdeki bekleme süre-
lerini en aza indirdiklerini belirterek, 
“Uluslararası ticaret üzerindeki işlem, 
zaman ve taşıma maliyetlerini önemli 
ölçüde azalttık. Artık kağıt gerektir-
meyen elektronik sistemlere dayalı 
bilgi ve iletişim çağını yaşıyoruz” dedi. 

Tüfenkci, Malatya’da Fırat Güm-
rük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile 
Ticaret İl Müdürlüğü yeni hizmet bi-

� 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!

duyduğunu aktaran Bakan Tüfenk-
ci, artık hem kent hem de bölgeye 
yakışan bir binanın hizmete girdiği-
ni vurguladı. 

Bakan Tüfenkci, hedeflerinin 
Türkiye’de ticaretin daha kolay ve 
güvenli yapılması olduğunu dile geti-
rerek, şöyle devam etti: “2023 yılında 
Gayri Safi Yurt İçi Hasılamızın 2 tril-
yon dolara, ihracatın 500 milyar do-
lara çıkarılması gibi makroekonomik 
hedeflere ek olarak, sınır güvenliğinin 
sağlanması, kaçakçılığın önlenmesi, 
ticaretin kolaylaştırılması, gümrük iş 
ve işlem sürelerinin kısaltılması gibi 
hedeflerimizi gerçekleştirmek için ye-
ni gümrük kapılarının açılması, mev-
cut kapı ve tesislerimizin yenilenmesi 
hayati önem taşımaktadır.” 

Yeni binada depo alanları, bölge ve 
il ticaret müdürlükleri, misafirhane ve 
sosyal tesislerin bulunduğuna değinen 
Tüfenkci, kompleksin yaklaşık 17 
milyon liraya mal olduğunu ifade etti. 

Bölgedeki ticaretin dinamizmini 
sürdürerek büyümesi için bölge mü-
dürlükleri ile gümrük müdürlükleri-
nin hizmet kalitesinin öneminin net 
biçimde görüldüğünü vurgulayan Tü-
fenkci, daha öncesi keşif gezilerinde 
mevcut bölge müdürlüğü tesisinin bu 
potansiyeli değerlendirmede ve çalı-
şanlarının verimliliğini arttırmada ye-
tersiz kaldığını gördüğünü ifade etti. 

Bakan Tüfenkci, Türkiye ekono-
misini 2023’e taşıyan lokomotiflerin 
ticaret erbabı olacağına işaret ederek, 
şunları kaydetti: “Son yıllarda yapılan 
çalışmalarla gümrüklerimizdeki bekle-
me sürelerini en aza indirerek, ulusla-
rarası ticaret üzerindeki işlem, zaman 
ve taşıma maliyetlerini önemli ölçüde 
azalttık. Artık kağıt gerektirmeyen e-
lektronik sistemlere dayalı bilgi ve ile-
tişim çağını yaşıyoruz. Gümrükler de 
bundan nasibini alıyor ve git gide daha 
da dijitalleşiyor. Biz de bu doğrultu-
da Elektronik Gümrük İşlemleri ve 
Gümrük Otomasyon Uygulamaları’nı 
geliştirerek devam ediyoruz.”

Gümrükler Dijitalleşiyor

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.

Türkiye’de online ticaret 
pazarı da internet kullanıcı 
sayısındaki artışa paralel ola-
rak, son yıllarda oldukça hızlı 
büyümektedir. BKM verilerine 
göre, e-ticaretin büyümesinde 
bir gösterge olarak kabul edi-
len internetten yapılan kartlı 
ödemelerde, Avrupa ülkeleri 
arasında en hızlı büyüyen ülke, 
Türkiye olmuştur.

İ
BUNLARI 
BİLİYOR MUYDUNUZ?
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