
trailer adı verilen taşıyıcıla-
rın üzerindeki konteynerler 
ve swapbody’lerin, RO-RO 
limanlarında treylerlerin ye-
rini aldığı, sahanın yarısının 
bu tip ‘kutu’larla dolduğu, 
doğrudan rekabet sıkıntıla-
rı, iniş biniş öncelikleri ve 
sıraları bir yana araçların 
dışarılarda kalıp ayrıca ceza-

RO-RO işletmecilerinin ve 
bazı karayolu operatörleri-
nin belirttiğine göre; kon-
teyner gemileri, RO-RO ta-
şımacılarına yönelik ‘haksız 
rekabet’ fiyatı ile treyler taşı-
yor. Öte yandan RO-RO şir-
ketleri de tekerleksiz yüklere 
yönelmiş durumda. Kontey-
nere özel alçak tabanlı roll-
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lara maruz kaldığı yolunda 
şikayetler dile getiriliyor. 
Konteyner gemileri treyler; 
RO-RO gemileri konteyner 
taşırsa ne olur? 

Konteynerlerin gümrük-
leme süreçleri ile treyler 
arasındaki farklar hıza ve 
maliyetlere yansıyor. Temel 
karakteri karayolu taşımacı-
lığı olan bazı nakliyecilerin; 
‘RO-RO şirketleri denizcile-
rin de konteynerini taşıyor’ 
diyerek ‘rekabeti bozucu’ 
olarak değerlendirdiği bu 
duruma taraflar farklı yakla-
şımlar sergiliyor.

Bulgaristan ve Yuna-
nistan AB’nin isteğiyle 
Türkiye’nin ihracat çıkışla-
rını kısıtlıyor. 

TÜRK karayolu taşımacı-
larının Çin’e yönelik ticari 
taleplerinin dile getirildiği 
toplantıda imzalanan, Tür-
kiye - Çin Karayolu Anlaş-
ması kapsamında belirlenen 
geçiş belge kotasının ilk 
etabı olan 800 adet ikili ve 
transit, 500 adet üçüncü ül-
ke geçiş belgesi Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı yetkilileri-
ne teslim edildi.
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2018 yılının ilk 7 ayında bir 
önceki yılın aynı dönemine 
göre Rusya’ya yönelik ihraç 
taşımalarında ise yüzde 347 
gibi yüksek artış gerçekleşti.

UND’nin hazırladığı ra-
por incelendiğinde, 2018 
yılı Ocak-Temmuz topla-
mında, Türk araçları bir ön-
ceki yılın aynı dönemine gö-
re yüzde 3 düşüş ile 694.824 
adet, yabancı araçlar yüzde 
10 büyüme ile 204.309 adet 
taşıma gerçekleştirdikleri 
görülüyor. Türk ve Yaban-

MTSO Ağustos Ayı Meclis 
Toplantısı’na Mersin Tar-
sus Organize Sanayi Böl-
gesi (MTOSB) ev sahipliği 
yaptı. MTSO’dan yapılan 
açıklamaya göre; MTSO 
Meclisi’nde ağırlıklı olarak 
Türkiye ve dünya ekonomi-
si değerlendirilip ekonomi-
nin büyümesinde üretimin 
önemine dikkat çekildi. 
Meclis Toplantısı sonra-
sında bölgedeki fabrikaları 
ziyaret ederek çalışmalar 
hakkında bilgi alan Meclis 
Üyeleri, ardından akşam ye-
meğinde bir araya geldi. 

Türk Karayolu 
Taşımacıları
Çin Pazarı 
İçin Hazır

Devamı 6. sayfada
Devamı 3. sayfada

SON aylara damgasını vu-
ran döviz kurlarındaki hızlı 
artışla yurtiçindeki pek çok 
ürün ve hizmet bedelinin 
yükselmesine sebep olurken 
bu durumdan taşımacılar da 
olumsuz etkileniyor. Mali-
yet artışına ithal ürünlerin 
ve dolayıyla ithalat taşımala-
rının da düşmesi eklenince 
özellikle Avrupa taşımala-
rında dönüş yükü bulama-
yan taşımacılar büyük so-

Devamı 15. sayfada

Devamı 10. sayfada

Devamı 8. sayfada

Yeni Opel Combo
Yollara Çıkmaya Hazır
PSA Grubu’nun Opel’i 
satın alması geçtiğimiz ay 
birinci yılını doldururken, 
grup markalarının hafif 
ticarideki ilk ortak mode-
linin tanıtılmasına da ağır-
lık veriliyor. K9 ismi veri-
len ve Peugeot’un Partner, 
Citroen’in Berlingo, Opel’in 
de Combo modellerini içine 
alan B segment hafif ticari 

Yenice 
Lojistik 
Merkezi 
Açılıyor

İhracatı Bekleyen
Büyük Tehlike! araç tanıtımlarının son aya-

ğı Opel’in Russelheim’daki 
tesislerinde gerçekleştirildi. 
Tanıtımın odağında bu sefer 
Yeni Combo yer alırken K9 
olarak isimlendirilen hafif 
ticari araç projesinin grubun 
büyüme stratejisinde önemli 
bir yere sahip olduğu ifade 
edildi. 
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cı araçlar toplamda fazla 
bir değişime uğramadı ve 
899.133 adet ihracat taşı-
ması gerçekleştirdi. İhracat 
taşımalarının yüzde 77‘si 
Türk, yüzde 23’ü ise yabancı 
plakalı araçlar ile yapıldı.

Devamı 23. sayfada

runlar yaşamaya başladılar. 
Piyasada navlun fiyatların-

da artışın yaşanabileceğinin 
de konuşulmaya başlama-
sı ise yabancı taşımacıların 
paylarını artırması gibi başka 
bir riski de beraberinde geti-
riyor. Beklenmeyen şekilde 
artan kur hareketlerinden 
kaynaklanan zarara karşı ba-
zı destek paketlerinin yürür-
lüğe girmesi bekleniyor. 

Rusya’ya İhraç Taşımalar 
Yüzde 347 Arttı

Kurlardaki Dengesiz Artış 
Taşımacılar Üzerindeki
Maliyet Baskısını Arttırıyor
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pılması Hakkında Kanun ile en fazla 
yüzde 8 olacak şekilde düzenlendi.  
Ancak, yüzde 8’in üzerinde kar marjı 
ile satış yapan istasyonlar nedeniyle 
hem ülke ihracatı hem de taşımacılık 
sektörü zarar görüyor. 

Sınır kapılarında ÖTV ve 
KDV’den müstesna edilmiş akar-
yakıt satış fiyatları arasındaki fark-
lılıklar ile ilgili konuşan UND İcra 

İHRACATI desteklemek amacıyla 
2006 yılında ÖTV ve KDV Kanunla-
rındaki değişiklik ile ihracat yükü ta-
şıyan tırlara sınır kapılarında satılan 
akaryakıta ÖTV ve KDV muafiyeti 
getirilirken, akaryakıt satışı yapacak 
istasyonların kar marjı, 5493 sayılı 
Özel Tüketim Vergisi Kanununda, 
Katma Değer Kanununda ve Petrol 
Piyasası Kanununda Değişiklik Ya-

Kurulu Başkanı Recai Şen; “Sınır 
kapılarında ÖTV ve KDV’den müs-
tesna edilmiş akaryakıt satışı yapan 
istasyonların satış fiyatları ince-
lendiğinde ilgili kanun maddesine 
uyulmadığı çok net anlaşılmaktadır. 
UND tarafından işletilen Gürbulak 
Sınır Kapısı diğer sınır kapılarıyla 
karşılaştırıldığında, petrol dağıtım 
merkezlerine en uzun mesafeye sahip 

Akaryakıt Fiyatlarına Yapılan 
Zam Nakliyeciyi Vuruyor

olması sebebiyle en yüksek lojistik 
maliyete sahip istasyon konumunda 
olmasına karşın en düşük fiyatla sa-
tış yapan kapıdır. An itibari ile 3,11 
TL’den yakıt satan ve yakıt stoku-
nun bitmesi akabinde yeni zamlar ile 
birlikte 3,88 TL’ye satış yapacak olan 
Gürbulak Sınır Kapısı ile diğer sınır 
kapıları arasında 1 TL’lik fark bu-
lunmaktadır. Bu fark izahı mümkün 
olmayan ve kuralları hiçe sayarcasına 
yüzde 8’lik kar sınırının çok daha 
ötesinde karlar ile sektörü ve ülke ih-
racatını baltalayan bir anlayışın teza-
hürüdür. Denetimlerin yapılmaması 
ve yüzde 8’lik kar marjına uymayan 
firmaların faaliyetlerine devam edil-
mesi, bu sorunun giderek büyümesi-
ne neden oluyor” dedi.

Yakıt satışlarındaki 
fahiş fiyatların ihracat olan etkisi 

120 milyon TL kayıp
Yakıt satışlarındaki değişikliğin 

sektöre ve ihracatçılara olan yansı-
masına değinen Şen; “Yakıt satış-
larındaki yüzde 8’lik kar sınırına 
uymayan firmaların 1 Ocak ila 16 
Ağustos tarihleri arasında sektö-
rün ve dolayısı ile ihracatçılarımı-
zın cebinden çaldıkları meblağ 120 
Milyon TL. Bu değişmez ise sene 
sonuna kadar taşımacılarımız ve 
ihracatçılarımız üzerinden elde edi-
lecek ilave ve haksız kazanç miktarı 
200 Milyon TL’yi bulacak” dedi. 

Şen; “Yüksek fiyatlı satış yapan 
akaryakıt istasyonlarında denetim 
yapılması ve herhangi bir usulsüz-
lük tespitinin de en ağır şekilde ce-
zalandırılması şart. Son dönemde-
ki ekonomimize yapılan saldırılar 
kapsamında devletimizin yanında 
olan taşımacılık sektörünü ve taşı-
dığı yükün sahibi ihracatçılarımız 
direkt olarak hedef alan bu anlayı-
şın yıkılması için mücadelemizi var 
gücümüz ile sürdüreceğiz” diyerek 
sözlerini bitirdi.

2

UND İcra Kurulu Başkanı Recai Şen
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Türk Karayolu Taşımacıları Çin Pazarı İçin Hazır
TÜRK taşımacılarının Çin’e yöne-
lik ticari taleplerinin dile getirildiği 
toplantıda, Türkiye - Çin Karayolu 
Anlaşması kapsamında belirlenen 
geçiş belge kotasının ilk etabı olan 
800 adet ikili ve transit, 500 adet 
üçüncü ülke geçiş belgesi Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı yetkililerine 
teslim edildi.

8 Ağustos 2018 tarihinde Çin’in 
Pekin kentinde gerçekleştirilen 
Türkiye-Çin Karayolu Çalıştayına 
ülkemiz adına Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı, Pekin Büyükelçiği Yet-
kilileri, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ve Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği ve lojistik sektörünün tem-
silcileri katılım sağladı. Çin tarafı 
ise Çin Ulaştırma Bakanlığı, Çin 
Taşımacılar Derneği, demiryolu ve 
denizyolu taşımacılarından oluştu. 

Anlaşma Türk taşımacılığı için 
büyük önem taşıyor

2017 yılında Türkiye ile Çin 
arasında imzalanan uluslararası ka-
rayolu anlaşması kapsamında ikili 
ve transit taşımalar için 20.000 a-
det, üçüncü ülke taşımaları için ise 
10.000 adetlik geçiş belge kotasında 
anlaşmaya varılmıştı. Bugüne kadar 
Çin tarafından teslim alınamayan 
söz konusu belgelerden 800 adet 
İkili / Transit ve 500 adet Üçüncü 
Ülke geçiş belgesi Çin yetkililerince 
ülkemize heyetine teslim edildi.  

Çalıştay’a UND adına katılan ve 
yapılan görüşmelere dair bilgi veren 
UND İcra Kurulu Başkanı Recai 
Şen; “Mevcut geçiş belge kotalarının 
kullanılabilmesi için iki ülke arasın-
da imzalanan karayolu anlaşmasının 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
onaylanarak geçmesi gerekmekte, şu 
ana kadar geçiş belgelerini alamıyor-
duk. Belgelerin alınması ile birlikte 
önemli bir kazanım elde ettik. An-
laşmanın Meclis’ten geçmesi ile bir-
likte de, Çin pazarı Türk taşımacıla-
rına açılmış olacak. Türkiye ve Çin 
birbirleri için büyük bir lojistik po-
tansiyel taşımakta ve biz uluslararası 
karayolu eşya taşımacılığı sektörü 
Çin ile batı ülkeler arasında yapıla-
cak taşımalara talibiz.” dedi.

Şen; “Dünyanın en büyük ihra-
catçısı Çin’in dolar bazında ihracatı 
geçen yıl yüzde 7,9 artarak 2 trilyon 
260 milyar dolara, ithalatı da yüz-
de 15,9 yükselerek 1 trilyon 840 
milyar dolara ulaştı. Çin’in ihracat 
taşımalarının %95’i denizyolu ile ta-
şınmaktadır. Karayolunun payı ise 
%3 (68 milyar Dolar) civarındadır. 
Önceki yıllarda karayolu anlaşmala-
rının olmadığı ve yüklerin çok daha 
uzun sürelerde denizyolu ile gönde-
rildiği düşünüldüğünde, Karayolu 
opsiyonu ile Çin ile ülkemiz arasın-

daki ihracat ve ithalat taşımalarının 
çok daha kısa sürelerde yapılabile-
cek ve hem sektörümüz hem de ülke 
ekonomimiz kazanacaktır.” dedi.

Vizesiz çin taşımaları
çok yakında başlıyor

Çin ile ülkemiz arasındaki vize 
prosedürlerinin basitleştirilmesi ko-
nularının görüşüldüğü Çalıştay’da ta-
şımacılık sektörünün vize sorunları da 
gündem maddesi olurken, bu konu ile 
ilgili Recai Şen; “Yapılan bu toplantı-
da, Çin sınırındaki Khorgos bölgesin-

den 90 km içeriye kadar olan Urumçi 
bölgesinin serbest bölge olarak tanım-
landığı ve bu bölgeye yapılan taşıma 
ve yük alma işlemlerinde Türk taşı-
macılarının vizeden muaf şekilde ta-
şıma faaliyetinde bulunabileceği Çin 
yetkililerce teyit edildi. Vizesiz taşıma 
imkânları ile birlikte, Çin’in Khorgos 
bölgesine getirilecek Çin ihracat yük-
leri Türk taşımacıları tarafından vize-
siz şekilde teslim alınacak ve gideceği 
ülkeye kadar yine Türk taşımacıları 
tarafından taşınacak” dedi. 

Recai Şen, “Mevcut ticaret savaş-
ları kapsamında Türk nakliyecileri-
nin ve ticaret erbabına yeni rota be-

lirlemek ve bu yeni rotalarda ticari 
faaliyetlerde bulunmak için kamu-
nun desteğine ihtiyacımız var” dedi. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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2018 yılı için kısa süre önce 
açıklanan Lojistik Perfor-
mans Endeksi verilerine göre 
Türkiye 160 ülke arasında 
47’nci sırada yer alıyor. Önce-
ki yıllarla karşılaştırıldığında 

cu sırada yer alan Türkiye 
2010 yılında 39’uncu sıraya 
geriledi ancak özellikle güm-
rük alanında yapılan iyileştir-
meler ile 2012 yılında 27’nci 
sıraya yükselmeyi başarmıştı. 
2014 yılından itibaren ise 
Türkiye’nin istikrarlı bir ge-
rileme profili çizdiği gözlem-
lenmekte olup 2012 yılında 
12 ülkeyi geride bırakarak 
gösterdiği yükselme perfor-
mansının bu sefer tam tersi 
yönünde, yani 2016 yılında 
34’üncü sırada yer alırken 
2018 yılında 13 ülkenin daha 
gerisinde kalarak 47’nci sıra-
da yer aldığı görülüyor. 

Gümrük kriteri ile kastedi-
len gümrük ve diğer sınır oto-
riteleri tarafından gerçekleşti-
rilen işlemlerin verimliliği olup 
bu kriterde Türkiye’nin hem 
önemli ölçüde puanının azal-
dığı hem de 22 sıra gerilediği 
görülüyor. LPI çalışmasının 
metodolojisini göz önüne aldı-
ğımızda Türkiye ile ticari iliş-
kileri bulunan ülkelerin lojistik 
profesyonellerinin Türkiye’de 
gerçekleştirilen gümrük iş-
lemlerinin verimliliğine dair 
önemli çekinceleri ve hatta da-
ha da önemlisi tecrübe ettikleri 
olumsuzluklar bulunuyor. 

Önemli ölçüde gerileme-
nin bulunduğu bir diğer kri-
ter olan uluslararası sevkiyat 
kriteri ile rekabetçi fiyatlar-
la uluslararası gönderilerin 
oluşturulabilmesi kastedil-
mektedir. Bu kriterde Tür-
kiye yine önemli ölçüde puan 
kaybetmiş ve 18 sıra geriledi. 
LPI metodolojisi ışığında 
yorumlayacak olduğumuzda 
Türkiye ile ticari ilişkileri bu-
lunan ülkelerin lojistik pro-
fesyonellerinin Türkiye’de 
rekabetçi fiyatlarla gönderim 
yapılmadığına yönelik değer-
lendirmelerinin var olduğunu 
söylemek mümkün. Özellikle 
bir kuşak bir yol gibi ticaret 
yollarının işlerlik kazanma-
sına yönelik çalışmaların var 
olduğu göz önüne alınırsa, 
sevkiyatların rekabetçi ko-
şullarda gerçekleştirileme-
mesinin söz konusu olması, 

Türkiye’nin söz konusu ti-
caret yollarından hedeflediği 
payı alamamasına ve yükün 

alternatif rotalara kaymasına 
sebebiyet verebilecek. 

İncelenmesi gereken bir 

diğer kriter ise lojistik hiz-
metlerin kalitesidir. Bu kriter 
ile ülkede sunulan lojistik hiz-
metlerin yetkinliği ve kalitesi 
kastedilmektedir. Söz konusu 
kriterde 2016 yılında 36’ncı 
sırada iken Türkiye 2018 yı-
lında 15 sıra gerileyerek 51’in-
ci olmuştur. Ticaret koridor-
larının alternatif arayışına 
ülkemiz adına olumsuz katkı 
yapabileceğinin değerlendi-
rilebileceği bir kriter olarak 
karşımıza çıkmaktadır.
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Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin ulaştır-

ma yetkilileri; ‘şoför sorunu yaşıyoruz, 

yeterince şoför bulamıyoruz’ diyor. Dün-

ya devi şirketler ve mühendisleri ise şo-

försüz araç üretmek için yarışıyor. Elon 

Musk başta olmak üzere şoförsüz araba, 

otonom sürüş diyen herkesin gözü direk-

siyondaki şoförde. Şoför düşmanlığı ya 

da güzellemesi yapacak değilim ama on-

lara muhtacız... 

Yakın bir zaman önce şoförlerin ba-

zen işyeri bazen evi durumunda olan ek-

mek teknesi araçları üretenlerin beyin 

takımını dinledik. Dijitalleşme fazlaca 

dile getirildi. Fakat konuşanların hiç biri, 

‘her alanda şoförsüz kamyonlar geliyor’ 

demedi. Hatta küçük araçlar için kısa me-

safelerde dağıtımda, toplamada elekt-

rikli ve şoförsüz araçlardan bahsedilse 

de çekici ve treyler söz konusu olduğun-

da konforlu bir kabin, yakıt ekonomisini 

hedefleyen aerodinamiğe sahip bir araç, 

akıllı yollar, dijital iletişim sistemleri ve 

bunları yöneten bir şoförden söz edili-

yor... Bilim ve teknoloji bir yandan sürü-

cü güvenlik ve konforuna odaklanmışken 

giderek sürücüyü yok etmekten bahsedi-

yorsa, bunda teknolojik gelişme kadar 

ekonomik ve sosyolojik gereksinimlerin 

de rolü olabileceğini görmek gerekiyor. 

Fukara ve zorluklara göğüs gerebi-

lecek kitlelerdir şoförler. Türkiye’de de 

şoförlüğü meslek edinmiş çok sayıda in-

san var. Buna rağmen şoför bulamayan 

işletmeler ve iş bulamayan şoförler de 

duymuyor değiliz. Bu ayrı bir yazı konu-

su olsa da burada bir uyumsuzluk oldu-

ğu ortada. Bir yanda da şoförsüz araç 

hayalleri büyüyor.

Gelişmiş bazı ülkeler de şoför bula-

maz ve dışarıdan şoför getirmeye çalı-

şırken tek başına şoförsüz kamyonlarla 

işimizi çözebiliriz demiyorlar. Ayrıca 

başka ülkelerin şoförlerine göz dikmiş 

durumdalar. Daha az gelişmiş komşular 

da kendi filolarını kuruyor, şoförlerini 

yetiştiriyor. Bu sayede önemli bir istih-

dam alanı da yaratıyorlar. 

AB ülkeleri işbirliği ve rekabeti birlik-

te sürdürdükleri pek çok alan olmakla 

birlikte, taşımacılık ve şoförlük işine yö-

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

nelik olarak da bir rekabet içindeler. Son 

olarak uygulanması istenen -ve Bulgaris-

tan, Romanya gibi şoförlüğün yaygın bir 

meslek olduğu ülkeleri ayağa kaldıran- 

üye ülkelerin şoförlerinin üç haftada bir 

kendi ülkesine dönmesi zorunluluğunu 

getiren ancak -gösterilen tepkilerle- şim-

dilik rafa kaldırılan düzenlemetamamen 

her ülkenin kendi şoför esnafını koruma-

ya yönelik bir adımdır. 

Dünyanın gelişiminde, insanların 

konforunda, sosyal ve ekonomik ya-

şamın sürdürülmesinde önemli katkısı 

olan otomotiv endüstrisi ve bu alandaki 

teknolojik gelişimin şoförsüz araç arayı-

şı olduğu ortada. En azından bazı alan-

larda şoförsüz araçların önemli paylar 

alacağı görülüyor. AB’nin şoför sıkıntısı, 

daha çok mesleğin zorlukları ve buna 

karşılık sağladığı kazancın düşüklüğüne 

ilişkin bir sonuç. 

Türkiye’de durum şimdilik daha iyi, 

kamyoncu esnafı ve şoförler siyasi ola-

rak kulak verilen bir kitle. Ancak yaşa-

nanlar karşısında şoförlere de çok iş 

düşüyor. Elbette yasal haklarına sahip 

çıkacaklar ama bunu yaparken boşluk-

lardan yararlanma ve haksız kazanç pe-

şinde olmamaları gerekiyor. Teknolojiyi 

takip etmeleri, kendilerini eğitmeleri, gi-

rerken çoğu zaman yalvar yakar olduk-

ları işlerine sahip çıkmaları, çıkarken de 

el sıkışarak ayrılmayı bilmeleri lazım. 

Yoksa iş barışını, işçi-işveren ilişkilerini 

bozan yasal düzenlemelerin hakim oldu-

ğu bir iklimde meslek erbabı da taşıma-

cılık sektörü de sektörün hizmet verdiği 

dış ticaret şirketleri de dahil olmak üze-

re herkes zarar görecektir. 

Şoförlü mü
Şoförsüz mü?

BAKIŞ

Türkiye 2018 yılında şimdiye 
kadarki en kötü performansı-
nı sergilemiş görünüyor. Öyle 
ki hem sıralamada hem de 
LPI puanında gerileme görü-
len Türkiye’nin 2016 yılına 
kıyasla yukarda saydığımız 6 
kriterin hiçbirinde ilerleme 
kaydedemediği, hatta önemli 
ölçülerde gerileme yaşandığı 
gözlemleniyor.

Öncelikle genel sıralamada 
34’üncü sıradan 47’nci sıraya 
gerilediğini gözlemlediğimiz 
Türkiye’nin 2016 yılında 
arkasında yer alan Portekiz, 
Tayland, Şili, Slovenya, Eston-
ya, Panama, Vietnam, İzlanda, 
Yunanistan, Umman, Hindis-
tan, Güney Kıbrıs Rum Ke-
simi ve Endonezya 2018 yılı 
verilerine göre Türkiye’nin 
önünde yer alıyor.

Kriterler incelendiğinde 
Türkiye; gümrük kriterin-
de 2016 yılında 3,18 puanla 
36’ncı sırada iken 2018 yılın-
da 2,71 puanla 58’inci sıraya 
geriledi, altyapı kriterinde 
2016 yılında 3,49 puanla 
31’inci sırada iken 2018 yılın-
da 3,21 puanla 33’üncü sıraya 
geriledi, uluslararası Sevki-
yat kriterinde 2016 yılında 
3,41 puanla 35’inci sırada 
iken 2018 yılında 3,06 puanla 
53’üncü sıraya geriledi, lojistik 
Hizmetlerin Kalitesi kriterin-
de 2016 yılında 3,31 puanla 
36’ncı sırada iken 2018 yılın-
da 3,05 puanla 51’inci sıraya 
geriledi, gönderilerin takibi ve 
izlenebilirliği kriterinde 2016 
yılında 3,39 puanla 43’üncü 
sırada iken 2018 yılında 3,23 
puanla 42’nci sıraya yükseldi, 
gönderilerin zamanında tes-
limi kriterinde 2016 yılında 
3,75 puanla 40’ıncı sırada 
iken 2018 yılında 3,63 puanla 
44’üncü sıraya geriledi. 

Puan bazında tüm kriter-
lerde düşüş görülmekte olup 
yalnızca gönderilerin takibi ve 
izlenebilirliği kriterinde puan 
bazında düşmeye karşın bir 
sıra yükselme gözlemlenmek-
tedir. Lojistik performans 
endeksi çalışmasının ilk kez 
yapıldığı 2007 yılında 30’un-

2007’den beri Dün-
ya Bankası ülkelerin 
lojistik performans-
larını 6 farklı kriter 
çerçevesinde ölçerek 
ülkeleri Uluslararası 
Lojistik Performans 
Endeksi adı altında 
puanlıyor.  

Türkiye Lojistik Performans 
Endeksinde 47’nci Sıraya 
Geriledi 



TRUCKS

Ford Trucks’ın 120.000 km bakım aralığıyla
durmadan 3 dünya turu!

Ford Trucks
Her yükte birlikte

Tam iki kat iyileştirilen bakım aralığı sayesinde Ford Trucks Çekici Serisi,
servise uğramadan aylarca yol gider. %25 tasarruf sağlayan 
işletim maliyetiyle işiniz için durmadan çalışır.*

444 36 73 / 444 FORD
www.fordtrucks.com.tr
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LOJİSTİK

AĞUSTOS 2018

Kur artışından dolayı ya-
şanan en büyük sorunun, 
hedeflenen maliyetlerin tut-
turulamaması ve kur farkı 
zararları olduğunu belirten 
UTİKAD Başkanı Eldener, 
“Kur artışlarının ürün ma-
liyetleri üzerine eklenerek 
piyasaya satılması nedeniyle 
ürün fiyatları önemli ölçüde 
arttı.  Kurlardaki dalgalanma-
lar devam edeceği endişesiyle 
bazı firmaların siparişlerini 
iptal ettiği yönünde basında 
haberler çıktı. Ek olarak dü-
zenli ithalat yapan firmalar da 
ithalat yüklemelerine kısmen 
ara verdiler, dövizde piyasa-
nın oturmasını bekliyor ve 
öncelikle ellerindeki stokları 
satmaya çalışıyorlar. Bu ne-
denle hava, deniz ve karayolu 
ithalat yüklemelerinde Ağus-
tos ayında ciddi yavaşlama 
oldu” dedi. 

Çiçekli: 
“Karayolu taşımacısının 
maliyet artışı, tahammül 

sınırını aşmıştır”
Yaptığı basın açıklama-

sında Türkiye ekonomisinin 
zorlu bir süreçten geçtiğini 
ve reel sektörlerin neredeyse 
tamamının zor günler geçir-
diğini söyleyen UND Yüksek 
İstişare Kurulu Başkanı Ali 
Çiçekli uluslararası taşıma-
cılığın artan maliyet baskısı-
nı üzerinde en çok hisseden 
sektörlerin başında geldiğini 
söylüyor. Katlanarak artan 
yakıt fiyatlarına ilaveten las-
tik, yedek parça ve diğer bir-
çok gider kalemlerindeki ar-
tışlar taşımacının maliyetini 
sene başına göre yaklaşık yarı 
yarıya artırdığını açıklayan 
Çiçekli, açıklamasına şöyle 
devam etti: “Döviz kurların-
daki hızlı artışa paralel olarak 
artan maliyetlerin yanı sıra 
işlerdeki durgunluk maliyet-
lere daha çok baskı yapmakta 
ve taşımacı, zarara katlanarak, 

SON aylara damgasını vu-
ran döviz kurlarındaki hızlı 
artışla yurtiçindeki pek çok 
ürün ve hizmet bedelinin 
yükselmesine sebep olurken 
bu durumdan taşımacılar da 
olumsuz etkileniyor. Maliyet 
artışına ithal ürünlerin ve do-
layıyla ithalat taşımalarının 
da düşmesi eklenince özel-
likle Avrupa taşımalarında 
dönüş yükü bulamayan taşı-
macılar büyük sorunlar yaşa-
maya başladılar. 

Piyasada navlun fiyatların-
da artışın yaşanabileceğinin 
de konuşulmaya başlama-
sı ise yabancı taşımacıların 
paylarını artırması gibi başka 
bir riski de beraberinde geti-
riyor. Beklenmeyen şekilde 
artan ve hala ateşi dinmeyen 
kur hareketlerinden kaynak-
lanan zarara karşı bazı destek 
paketlerinin yürürlüğe gir-
mesi bekleniyor. 

Gündemdeki konuyla ilgili 
UTİKAD Yönetim Kuru-
lu Başkanı Emre Eldener ve 
UND Yüksek İstişare Kurulu 
Başkanı Ali Çiçekli dergimize 
açıklamada bulundular. 

Eldener: 
“Kur artışları nedeniyle 
ithalat yüklemelerinde 
yavaşlama yaşanıyor”

Kur farkının kara, deniz ve 
hava taşımacılığında navlun 
fiyatlarına yansıdığını belir-
ten UTİKAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Emre Eldener, 
“Kur artışı kara, deniz ve hava 
navlunlarına yansıdı. Şöyle ki, 
navlun ücretlerinin merkez 
bankası döviz satış kuru ile 
çarpılarak ithalat gümrük be-
yannamesine eklenmesi vergi 
matrahını ve dolayısıyla öde-
nen vergi miktarlarını önemli 
ölçüde yükseltti” dedi. 

“Genelde uluslararası ta-
şımalarda kar marjları düşük 
olduğundan ötürü son iki 
ayda karşılaştığımız ciddi kur 
artışları hem vade verip hem 
de fatura tarihli TL ödeme 
tahsil eden lojistik firmaları-
nı çok zor durumda bıraktı” 
diye konuşan UTİKAD Baş-
kanı Emre Eldener, “Söz ko-
nusu uygulama firmaların bi-
reysel tercihlerine ilişkin bir 

durum olup firmaların sürek-
li çalıştıkları müşterileri ile 
karşılıklı görüşerek bir çözüm 
yolu üretmeye çabaladıklarını 
görüyoruz. Gerek lojistik fir-
maları gerekse ithalatçılar po-
tansiyel kur risklerini bertaraf 
etmek adına döviz forward 
gibi farklı uygulamaları önü-
müzdeki dönemde devreye 
sokacaklardır diye düşünüyo-
rum” dedi. 

Kur artışı nedeniyle itha-
latçıların antrepolardan mal 
çekmediğinin de altını çizen 

Eldener, “Kurların biraz düş-
mesi ile ithalat beyannamesi 
tescil edilmeye başlandı. Av-
rupa karayolu ihracat yükle-
melerinde ihracat navlunları 
maalesef çok yükseldi. Bunun 
nedeni de Avrupa’ya giden a-
raçların ithalat yükü bulmak-
ta şu aralar çok zorlanmaları. 
Hem dövizdeki dalgalanmalar 
hem de Ağustos’ta Avrupa’da 
birçok üretim tesisinin tatilde 
olması ithalat yüklemelerinde 
birtakım aksamalara neden 
oldu” diye konuştu. ‘yerli ve milli duruş’ direk-

tifine paralel olarak, ihra-
catçılarımız ve ithalatçıla-
rımızın yabancı taşımacılar 
yerine Türk taşımacılarını 
tercih etmesini milli bir 
duruş ve sorumluluk gereği 
olarak algılamaktayız. Bu 
şekilde yapılacak tercihle 
her yıl yabancı karayolu ta-
şımacılara ödenen yaklaşık 
1,5 milyar Euro üzerindeki 

isteriz. Ancak, her biri milli 
bir değer ve varlık olan araç-
larımız ile taşımacılığımızın 
ayakta durması için bazı ön-
lemlerin alınmasında fayda 
mülahaza etmekteyiz. Bu 
bağlamda, başta sektör olarak 
birbirimizle dayanışmayı ar-
tırmalıyız. Bunun yanında ve 
en önemlisi, müşterilerimiz 
olan ihracatçılarımızın aynı 
gemide olduğumuz bilinciyle 
Türk taşımacılığına sahip çı-
karak destek olmasıdır. ‘Güç-
lü Lojistik, Güçlü Türkiye’ 
sloganından yola çıkarak ta-
şımacılığımızın ciddi yaralar 
almadan bu zorlu süreçten 
çıkması için yapılmasında 
fayda mülahaza ettiğimiz bazı 
önemli noktalara dikkat çek-
mek isteriz.”

Alınması gereken önlemler 
ve yapışması gerek konuları 
sıralayan Çiçekli, bunları ise 
şöyle sıraladı:

1 - T a ş ı m a -
cılığın yega-
ne meslek 
k u r u l u ş u 
olan UND 
ile birlikte 
TOBB Lojis-
tik Meclisinin 
sektör sorunları-
na etkin çözüm bu-
lunması amacıyla daha aktif 
ve hızlı aksiyon alması önem 
arz etmektedir.

2-Başta TİM olmak üze-
re, TOBB ve diğer tüm il-
gili sektör kuruluşlarının, 
hizmet ihracatçısı sıfatı da 
taşıyan Türk taşımacılığını 
daha çok sahiplenmesi son 
derece önemlidir.

3-Sayın Cumhurbaşka-
nımız ve Hükümetimizin 

navlun bedeli dövizin yurt 
dışına çıkması da önlen-
miş olacaktır. Aynı şekilde, 
devletimizden Türk taşıma-
cılarının tercih edilmesini 
sağlayacak teşvik edici ve 
düzenleyici tedbirlerin alın-
masını ümit etmekteyiz.

4-Sektör kamuoyunda ‘sü-
rücü davaları’ olarak da bili-
nen ve sayıları binlerce ifade 
edilen tazminat davalarının 
adil bir şekilde sonlanması 
ve kalıcı bir iş barışı sağlan-
masını teminen gerekli yasal 
düzenlemelerin yapılması 
önem arz etmektedir. Ta-
şımacı işverenin üzerinde 
demoklesin kılıcı gibi duran 
ve yine işverenin maalesef 
peşinen yenik olarak başladı-
ğı bu tazminat davalaşmaları, 
emekçi sürücüleri de mağdur 
etmeyecek şekilde, bir an ön-
ce son bulmalıdır.

5-Döviz kurlarındaki dal-
galanmalardan kaynaklı kur 
farkı zararlarının taşımacı ve 
ihracatçı arasında paylaşılma-
sını teminen navlun ödemele-

rinin Türk Lirası cin-
sinden peşin ya da 

tahsilat günün-
deki döviz sa-
tış kurundan 
y a p ı l m a s ı 
konusunda 
ihracatçıları-

mızın mutaba-
kat etmesi bek-

lenmektedir.
6-İhracat navlun fiyatla-

rı, konjonktürel gelişmelere 
paralel olarak artmalıdır. Ne 
var ki bu yılbaşlarında ve sa-
bit fiyatla sözleşme yapan 
taşımacılarımızın mağduri-
yetinin önlenmesini temi-
nen, milletçe ekonomik savaş 
verdiğimiz bu dönemde, o 
sözleşmelerin de revize edil-
mesi konusunda ihracatçıla-
rımızın anlayış göstermesini 
umut etmekteyiz.

7-Ortadoğu ve Asya Ülke-
lerine taşıma yapan Güney-
doğu-Doğu Bölgesi taşıma-
cılarımızın uzun bir süredir 
neredeyse tekerleri dönme-
mektedir. Bölgede kalıcı 
barışın tesis edilip bölgesel 
ticaretin yeniden canlandırıl-
ması için devletimizin alacağı 
her türlü tedbire tam destek 
veriyoruz. Ancak bölge taşı-
macılarımızın bu süreçten en 
az zararla çıkmasını sağlamak 
üzere devletimizin bazı des-
tekleyici ek tedbirleri alması-
nı umut ediyoruz.

8-Başta gümrük idareleri-
miz olmak üzere tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarından 
Türk taşımacısının önünü 
açacak ve yabancılara karşı 
rekabetçi olabilmesini sağla-
yacak yaklaşım içerisinde ol-
masını beklemekteyiz.

ayakta durmaya çalışmakta-
dır. Ancak bu, sürdürülebi-
lir bir durum değildir. Zira 
batıya yönelik kara taşıma-
cılığımız çift yön olarak kur-
gulanmış ve yıllardan beri ih-
racat/ithalat dengesi üzerine 
yapılmaktadır. Ne var ki son 
aylarda ithalatta yaşanan dur-
gunluk ve belirsizlik ihracat/
ithalat taşıma dengesini ciddi 
ölçüde bozmuştur. Öyle ki 
dönüşte ithalat yükü taşıma 
varsayımıyla batıya yük taşı-
yan taşımacı, dönüş ithalat 
yükü bulamamaktadır. İt-
halat yükü bulabilmek için 
uzun zamanlar gittiği ülkede 
boş beklemekte ya da sonun-
da yine de yük bulamayıp ül-
kemize boş dönmektedir. Ta-
bii, sefer gidiş/dönüş maliyeti 
ancak çift taraflı yük taşınma-
sı halinde karşılanabilmekte-
dir. Oysa dönüş ithalat yükü 
bulamadan (ya da bulsa bile 
navlunu çok düşük) dönüş 
yapan taşımacı ciddi zarar et-
mektedir. Buna ilaveten, bu 
yılın başında ihale taahhüdü 
ya da sözleşme ile yıl boyun-
ca sabit fiyat üzerinden ihra-
cat taşıması yapmak zorunda 
kalan taşımacının zararı çok 
daha fazladır. Zira yılbaşında 
yasal kurumlarca açıklanan 
döviz kuru artış beklentisi, 
düşük enflasyon hedefi ve dış 
ticarete dayalı büyüme hede-
fine göre navlun fiyatı vererek 
taahhüde giren taşımacı bek-
lenmeyen ve öngörülemeyen 
bir durumla karşı karşıyadır.

Karayolu taşımacıları ola-
rak ülkemizin içinden geçtiği 
bu zorlu süreci mümkün olan 
en yakın zamanda atlataca-
ğına inanıyoruz. Bu konuda 
her zaman devletimizin ya-
nında olduğumuzu ve üzeri-
mize düşen fedakarlığa her 
zaman olduğu gibi yine de 
katlanmaya hazır olduğumu-
zu güçlü şekilde ifade etmek 

Kurlardaki Dengesiz Artış Taşımacılar 
Üzerindeki Maliyet Baskısını Arttırıyor

UTİKAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Emre Eldener

UND Yüksek İstişare Kurulu 
Başkanı Ali Çiçekli
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YENİ DAILY HI-MATIC. MÜKEMMEL SÜRÜŞ KEYFİ.

SINIFINDA TEK 8-İLERİ  
OTOMATİK ŞANZIMAN

En yüksek konfor  
ve güvenlik için

MUKEMMEL YAKIT  
TASARRUFU 

ECO PRO ve GÜÇ seçenekleri ile 

 %10 DAHA DÜŞÜK BAKIM  
VE TAMİR MASRAFLARI

 Düz vitese göre rekor derecede daha 
yüksek dayanıklılık ve güvenirlik

SINIRSIZ SEÇENEKLER

3.5 Ton ve 7.2 Ton, otomatik  
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Tüm yollar boyunca karşı-
laşılan tarife dışı engelleme-
ler, miktar kısıtlamaları, çok 
taraflı antlaşmalar ve göste-
rişli çevre politikaları ile des-
teklenen bir rekabete maruz 
kalan Türkiye, ihraç malını 
taşıyan treylerlerin karşılaş-
tığı engeller nedeniyle pazar 
kayıpları da yaşıyor.  

Türkiye’nin ihracatını 
garantiye alması için karayo-
lunda güçlü olması şart. Ka-
rayolundaki gücü ise hedef 
ülkelere yönelik araçların ya-
rısını taşıyan, geçiş belgelerin-
de pazarlık gücünü artıran, 
geçilemeyen yolları açık tutan 
RO-RO taşımacılığından gel-
mektedir. İster RO-RO ge-
misine binerek denizden ister 
karadan gitsin ama kapıdan 
kapıya hizmetin olmazsa ol-
ması karayolu araçlarıdır.

Taşımacılık ve lojis-
tik, AB’nin lider ülkesi 
Almanya’da üçüncü iş kolu 
olarak öne çıkan, 6 kişiden 
birinin çalıştığı ve yıllık 240 
milyar Euro cirosu olan bir iş 
kolu durumunda.  Karayolu 
taşımacılığı Almanya başta ol-
mak üzere AB ülkelerinde ha-

RO-RO işletmecilerinin ve 
bazı karayolu operatörlerinin 
belirttiğine göre; konteyner 
gemileri, RO-RO taşımacıla-
rına yönelik ‘haksız rekabet’ 
fiyatı ile treyler taşıyor. Öte 
yandan RO-RO şirketleri de 
tekerleksiz yüklere yönelmiş 
durumda. Konteynere özel 
alçak tabanlı roll-trailer adı 
verilen taşıyıcıların üzerin-
deki konteynerler ve swap-
body’lerin, RO-RO liman-
larında treylerlerin yerini 
aldığı, sahanın yarısının bu 
tip ‘kutu’larla dolduğu, doğ-
rudan rekabet sıkıntıları, iniş 
biniş öncelikleri ve sıraları bir 
yana araçların dışarılarda ka-
lıp ayrıca cezalara maruz kal-
dığı yolunda şikayetler dile 
getiriliyor. Konteyner gemi-
leri treyler; RO-RO gemileri 
konteyner taşırsa ne olur? 

Konteynerlerin gümrükle-
me süreçleri ile treyler arasın-
daki farklar hıza ve maliyetle-
re yansıyor. Temel karakteri 
karayolu taşımacılığı olan ba-
zı nakliyecilerin; ‘RO-RO 
şirketleri denizcilerin de kon-
teynerini taşıyor’ diyerek ‘re-
kabeti bozucu’ olarak değer-

lendirdiği bu duruma taraflar 
farklı yaklaşımlar sergiliyor.

Karayolu çözüm mü?
Bulgaristan ve Yunanistan 

AB’nin isteğiyle Türkiye’nin 
ihracat çıkışlarını kısıtlıyor. 
Belge sayısıyla, tonaj limitleri, 
seyir yasakları vb ile ihraç malı 
taşıyan araç iyice yavaşlatılıyor. 
Bu nedenle RO-RO ile ikin-
ci bir seçenek canlı tutuluyor. 
Bu, karayolundaki bazı kısıt-
lamaları da azaltıyor. Şu anda 
Avrupa’ya özellikle RO-RO 
ile gidilebilen ülkelere yönelik 
yüklerin yarısı RO-RO ile gidi-
yor. Diğer yarısı da RO-RO ile 
elde edilen avantajlar ve haklar 
sayesinde karayolu ile taşınıyor.

Türkiye’nin ana ihracat 
pazarı Avrupa’dır. Batı Avru-
pa ülkelerine göreceli olarak 
daha değerli mallar satılır. 
Yakın Avrupa ülkelerine ise 
daha düşük değerli gıda vb 
ürünler gidiyor. İhracatın de-
ğer olarak yüzde 35’i karayo-
lu ile gerçekleştiriliyor. Batıya 
yönelik ihracatın çoğunluğu, 
Kapıkule çıkışıyla Bulgaris-
tan üzerinden, kalan kısmı da 
İpsala’dan çıkarak Yunanis-
tan üzerinden yapılıyor. 

 SON zamanlarda artmaya 
başlayan RO-RO gemileri 
ile konteyner taşıma faali-
yetleri bizi fazlasıyla zorlu-
yor. RO-RO Park sahasının 
yüzde 50’sini bu kutular 
kaplıyor. Konteyner 8 gün 
bekleme ödemiyor, 8. gün 
20 euro ödemeye başlıyor, 
20 günden sonra 40 euro 
ödüyor. Biz 2 ve 3. gün 20 
euro sonra 50 euro ödüyo-
ruz. Trieste, yeni yer bittiği 
zaman çok etkilenmeyecek 
ama buradaki limanda bu 
iş olmaz. Ben bu işe ilk gün 
karşı çıktığımda; ‘biz boş-
luğu dolduracağız’ dediler. 
‘İyi hadi o kadar etkilemez 
bizi’ dedim ama sahada 
kapladığı alan yüzünden 
limana giremiyoruz.

İtalya’da da park ve li-
mana erişimde de sıkın-
tılar yaşıyoruz. Aracımız 
Fernetti’den aşağı inecek, 
römork bırakıp römork 
alacak ama inemiyor ve 

yol deniz taşımacılığı (Short 
Sea Shipping) sınıfındaki RO-
RO taşımaları bu nedenle AB 
tarafından teşvik edilmekte, 
çeşitli sübvansiyonlarla des-
teklenmektedir. RO-RO’ların 
karayolu taşımacılarının kul-
lanımından çıkması, ihracatta 
tek başına karayoluna mah-
kum olmak demektir. Bu geç-
mişte var olan, yaşanmış ama 
yürümemiş bir yoldur! 

Türkiye’nin RO-RO’ları 
RO-RO taşımaları Roll 

On-Roll Off, ‘yuvarlan bin-
yuvarlan in’ esasına dayanır. 
Türkiye’nin RO-RO macera-
sında arta kalan ve batıya yö-
nelik olarak çalışmaya devam 
edenler; Danimarkalı DFDS 
tarafından satın alınan U.N. 
RO-RO, Ekol Lojistik bün-
yesindeki Alternatif RO-RO 
ve Ulusoy RO-RO’dur. Bir de 
Körfez hattında sefer yapan ve 
karayolu nakliyecilerinin or-
tak olduğu Hatay RO-RO var. 

Karayolu taşımacılarının, 
‘RO-RO ücretleri yüksek’ ya-

kınmaları yıllardır sürer. RO-
RO işletmecileri de yeni yatı-
rımları ve kapasite artışlarını, 
liman hizmetlerini, güvenlik, 
düzenli seferler, program 
avantajları, hız, kapı sıkıntıla-
rını aşma gibi üstünlüklerini 
vurgular. RO-RO taşımacı-
lığı ayrıca taşıma araçlarının 
kombine edilmesine ve ikiden 
çok sistemin de kullanılabil-
diği intermodal taşımacılığa 
zemin hazırlıyor. Römork ta-
şımaları sayesinde az çekici ile 
daha çok römork çalıştırılma-
sının da önünü açıyor. 

Ülkemizde halen 10 adet 
RO-RO limanından 12 ayrı 
RO-RO hattı ve 21 tane de 
karayolu çıkışı kullanılıyor. 
Karayoluyla ülkemizden 3 kı-
tada toplam 100’ün üzerinde 
ülkeye her yıl ortalama 1,5 
milyon ihraç ve 500 bin ithal 
seferi yapılıyor. Bu araçların 
600 binden fazlası Avrupa’nın 
karayollarında olup RO-RO 
ile gidilebilen ülkelere yönelik 
taşıma yapan araçların yarısı 

len daha en yüksek payı almak-
tadır. Türkiye’nin de bu yönde 
hedefleri bulunmaktadır.

2014 yılında hazırlanan 
‘Türkiye Ulaştırma ve Lojistik 
Meclisi Sektör Raporu’na göre 
ulaştırma ve depolama sektö-
rünün Türkiye ekonomisin-
deki sektörel sıralamadaki yeri 
dördüncülüktür. Ulaştırmanın 
ekonomideki ağırlığı bu dü-
zeylere ulaşmışken, Avrupa’ya 
yönelik ihracat taşımalarında 
kullanılan karayolunu açık 
tutan RO-RO taşımaları ha-
yati önem derecede önemlidir.  
Çünkü Avrupa’nın uygula-
dığı kısıtlamalar nedeniyle 
Türkiye’nin ihracatı tümüyle 
karayolundan taşınamaz. 

RO-RO taşımalarının ka-
panan yollara alternatif oluş-
turmak dışındaki bir başka 
amacı da en çok sayıda treyleri 
karayolundan alıp denizyo-
luyla taşımaktır. Böylece hem 
karayollarındaki trafik rahat-
larken hem de çevreye zararlı 
gaz salınımı azalacaktır. Kısa 

İhracatı Bekleyen
Büyük Tehlike!
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Netlog Yön. Kur. Başkanı Şahap Çak:

RO-RO SISTEMI BOZULURSA
KIMSEYE FAYDASI OLMAZ
LOJİSTİK sektörü deği-
şime, artık kamyonculuk 
prangasını kırarak başla-
malı.  Bu süreçte herkes 
aynı performansı göster-
meyebilir, değişimi hızlı 
bir şekilde gerçekleştiren 
arkadaşlarımız olabilece-
ği gibi değişmeyecek veya 
geride kalabilecek arkadaş-
larımız da olacaktır. Böyle 
olması da çok doğal. 

Ölçek ekonomisi ve-
ya uzmanlığın öne çıktığı 
günümüzde herkes inter-
modal taşımacı veya hava 
kargocu olamaz. Böyle bir 
şeye gerek de yok. Herkesin 
kendi durumuna, pozisyo-

nuna göre yapacağı başka 
bir iş var. Ama ‘bir birimi 
baskıyla kapattıralım, kam-
yona iş açılsın’ olmaz. 

Konteyner işi verimliy-
se, bu bir şekilde yapıla-
caktır. Neredeyse bütün 
yollarını kullandığımız 
taşımacılık endüstrisi için-
de bunu biz de yapıyoruz. 
Trieste’den haftada beş 
tane trenimiz var. Müş-
terilerimize en ideal hiz-
meti sunma ihtiyacımız 
olduğu için bu kanalı da 
kullanıyoruz. Eğer verim-
li olabiliyorsanız, müşteri 
taleplerini en iyi o şekilde 
karşılıyorsanız öyle yap-
malısınız. Dünyada tekno-
loji, hizmet veya kalitenin 
gelişmesindeki en önemli 
motivasyon da budur.  

Günümüz ticaret ve ta-
şımacılık anlayışının dina-
mikleri göz önüne alındığı 
zaman, kamyon taşımalığı-
nın geleceği hiçbir zaman 
tehlikeye girmeyeceği aksi-
ne öneminin daha da arta-
cağı konuşuluyor. Bunun 
aksi mümkün değil. Ancak 

kamyoncunun da kendi 
standartlarını yükseltip 
rekabetin fiyat bazında 
değil de kalite bazında na-
sıl yapılacağını konuşması 
lazım. Tartışmalara konu 
olan limanda konteyner 
sahası kaç metrekare alanı 
işgal ediyor bilmiyorum.  
Ancak sanıyorum ki bu-
nun tamamen kaldırılması 
durumunda en fazla 100 
treyler alanı daha açılır.  
Gerçek çözüm, en azından 
limanı büyütmek ya da 
gümrüğü düzenlemek ve 
araçları başka parkta bek-
letmek olabilir. İzmir’de 
de zaten öyle yapılıyor.

Öte yandan sadece Türk 
taşımacısı için değil sana-
yici için de hayati bir öne-
me sahip olan, geçen yıllar 
içinde bu önemini defa-
larca kanıtlayan RO-RO 
sistemi bozulursa, bunun 
kimseye faydası olmaz. Şu 
anda zaten rahatlıkla ge-
çemediğimiz kapılardan 
geçmek imkansız hale gelir 
ve çöken Türkiye’nin ihra-
catı olur. 

Yüksel Taşımacılık A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Ali Yüksel:

BU IŞ BIZI BITIRIYOR
park parası ödüyor. Ayrı-
ca konteynerler ya da yakıt 
yüzünden ilk başta 58-60 
saatte giden gemi şimdi ay-
nı yolu 70-80 saatte gidiyor. 
İstanbul’da da, İtalya’da da 
sahanın yarısı konteynerle 
dolu. Biz ise Fernetti’de sıra 
almak zorundayız. Kontey-
nerin sıra derdi yok çünkü 
İtalya içine giren konteyner-
ler İtalyan plakalı araçlarla 
sıra almadan taşıyor, limana 
getiriyor, bırakıp çıkıyor. 
Pendik’te de araç limana gi-
riyor, konteyneri bırakıp gi-
diyor. Bizim treyler kuyruğu 
ise Sabiha Gökçen’e doğru 
uzuyor. Polis de kamerayla 
baştan sona çekiyor ve bu 
kayda göre cezaları yazıyor. 
Başka cezalar da var; şoför 6 
saat aralıksız araç kullanmış 
ama gittiği yol 3 km. Çünkü 
kuyruk bekliyor ama İtalyan 
polisi bunu anlamıyor, fazla 
araç kullanımı için kestiği 
ceza 600 euro. Bu, şoförün 

yediği ceza; bana da ‘fazla 
çalıştırdın’ diye 3 katı ceza 
geliyor. Elektronik takograf 
kullanıyoruz ve tüm sürüş 
kayıtları buradan görülebi-
liyor. Geciken seferler nede-
niyle vize sürelerinin dolması 
da başka bir sorun. 

Normal konteynerler 
Gemlik ve çevresinden 1.200 
dolar civarında bir fiyatla 
gidiyordu. RO-RO’lar 500 
dolara götürüyor. Kontey-
ner gemileri buna itiraz ede-
ceğine RO-RO gemilerine 
yük vermeye başladı. Çünkü 
konteyner gemisi haftada bir 
iki gün kalkıyor ama RO-RO 
gemisi her gün kalkıyor. Seri 
gidecek bir yük varsa kontey-
nere yükleyip RO-RO’lara 
verince bizden hızlı gidiyor 
üstelik fiyat olarak da bi-
zi bitiriyor. Hesapladım ve 
RO-RO operatörlerine söy-
ledim; ‘sefer başına 5-10 bin 
euro kar görüyorsanız bunu 
bölün, navluna ekleyin, bi-

Birinci sayfadaki haberin devamı
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RO-RO gemilerine biniyor. Çoğu 
zaman da gemiden trene geçerek 
karayolunda olabildiğince az trafik 
yoğunluğuna neden oluyor, böylece 
çevreyi de daha az kirletiyor. 

RO-RO sisteminde gösterilen ba-
şarılı, sık ve düzenli seferler gemilere 
olan talebi artırıyor. Belki de bu ne-
denle altında tekerlekli platformlar 
olan yapıların üzerindeki kutular, 
RO-RO gemilerinde römorkların 
yerini almaya başladı. Üstelik üst 
üste de yüklenebildikleri için daha 
avantajlı oldular. Böylece rekabetçi 
bir seçenek doğdu. 

RO-RO gemilerinin bu kutula-
rı ya da konteynerleri taşımaktaki 
amacı; ana işi çekici/römork taşı-
mak olan gemide ‘boş kalan yerleri 
doldurmak’... Madalyonun öbür 
yüzünde ise konteyner gemileri ile 
treyler taşınması var. Ana işi kon-
teyner taşımak olan bir gemi, tüm 
gelirini kar hanesine katacağı çekici/
römork taşımaya başladığında, reka-
betin algoritması değişiyor. Birincil 
yükten alınan kar, ikincil yükü süb-
vanse etmekte kullanılarak çapraz 
sübvansiyon hayata geçiriliyor.

Kısa vadeli bakarak;  ‘taşımalar 
ucuzluyor, bu iyidir’ diyenlerin sa-
yısı azımsanamaz. Şimdilik bir hatta 
hayata geçen uygulama diğer sahala-
ra da yayılırsa, RO-RO gemilerinin 
konteyner gemileri ile rekabete ne ka-
dar dayanabileceği ise bir soru işareti. 
Belki de bu nedenle; Türkiye’nin ta-
şımacı ve ihracatçılarının stratejik bir 
çıkış yolu olarak yarattığı ve de gurur 
duyduğu RO-RO hatları, asıl işinden 
uzaklaşmamalı, uzaklaştırılmamalı... 
Aksi halde, kısıtlı kaynaklarla yara-
tılan değerlerin heba olmasının ya-
nında; ihracatın bugünkü navlunları, 
ayrıca vadeli taşımalarla üstü örtülü 

sübvansiyonları görmesi mümkün ol-
mayacaktır. İhracatı bekleyen büyük 
tehlike budur...

Kim ne diyor?
Konuyla ilgili farklı görüşler dile 

getiriliyor. Örneğin RO-RO kulla-
nıcılarından bazıları; “RO-RO iş-
letmecileri, ‘konteynerlerin sahada 
kapladığı yerin abartıldığını, kon-
teyner taşımalarının en çok yüzde 3 
pay aldığını, sahadaki sıkışıklıkların 
ithalat yüklerinden kaynaklandığı-
nı’ söylüyorlar. Dışarıdaki bekleme-
leri ve bundan kaynaklanan cezaları 
ortadan kaldırmak için yeni park 

ten gidemiyoruz.” yanıtını veriyor. 
İtalya pazarının aktif taşımacıla-

rından Yüksel Taşımacılık Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Yüksel de başka 
bir açıdan bakıyor meseleye. “Kon-
teynerlerin sahalarda kapladığı yer, 
mevzuatlardan elde ettiği üstünlük 
sayesinde iniş binişlerde yakaladığı 
hız ve öncelik karayolu taşımacıla-
rını bitiriyor.” diyor. Gemilerin ger-
çek amaçları dışında kullanımı ve 
buna bağlı olarak karayolu taşıma-
cılarının yok olduğuna işaret eden 
Yüksel, RO-RO gemileri ile kontey-
ner taşınmasını doğru bulmuyor.

yerleri planlandığını da duyuyoruz.” 
şeklinde konuşuyor. 

RO-RO’ya önemli sayıda kontey-
ner yükleyen Netlog Yönetim Ku-
rulu Başkanı Şahap Çak ise konuya 
verimlilik açısından yaklaşıyor ve 
“Bunu ihtiyacımız olduğu, verim-
li olduğu için yapıyoruz. Verimli 
olabiliyorsan, doğrusu oysa, öyle 
yapılmalı.” diyor. Yaşananların RO-
RO sistemine ne gibi etkileri olur, 
sistem çökerse ne olur sorusuna ise 
“RO-RO sistemi bozulursa çöktük, 
Türkiye’nin ihracatı çöktü! Sonra 
hangi kapıdan geçeriz? Şu anda za-

Konuya; “Biz şu anda sektörün 
bu taşımaları nasıl yapılırsa yapılsın 
rekabetçi bir baza gelmesine izin ver-
mek durumundayız.” şeklinde yakla-
şan UND Genel Müdürü Recai Şen; 
“Konteyner gemisinin maliyetleri 
ile RO-RO gemisinin maliyetleri kı-
yaslanamaz. Konteyner gemilerinde 
treyler, RO-RO gemilerinde kon-
teyner taşınması konusunda, yasal 
olarak ‘mümkündür-değildir’ tartış-
masına şu anda girmeyi çok doğru 
bulmuyoruz. Biz sektöre rekabet an-
lamında nasıl yansır ona bakıyoruz 
ve bakmak durumundayız.” diyor.

ze 50-100 euro zam yapın, bunları 
yüklemeyin’ ama yapmıyorlar. Ko-
nuyu Ankara’da da iki kere gün-
deme getirdim; ‘bizim için ihracat 
önemli, neyle gittiği önemli değil’ 
yanıtını aldım. Oysa bizim için bir 
gün geç inmek demek bazen o haf-
tayı kaybetmek demek. Bu gemile-
rin müşterisi biziz, biz olmasak bu 
gemiler çalışamaz. İhracatçıya ve 
RO-RO’ya daha fazla araba verme-
miz ve daha seri gitmemiz için bu 
işler olmamalı. ‘Konteyner yüzde 
üç pay alıyor’ dedin mi sahada yüz-
de 30 yer kaplıyor. Bu konuda ka-
rarı Ulaştırma Bakanlığı alacak, bir 
belge türü çıkartacak ve bu iş böyle 
yapılır diyecek. 
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lişe geçtiler. Türk araçlarının 
İran’a yaptığı ihracat taşı-
malarında yüzde 15 azalma 
görülüyor. İran araçları ise 
Türkiye’den yaptığı ihracat 
taşımalarında yüzde 28 ora-
nında artış gösteriyorlar.

Türkiye’nin toplam ihraç 
taşımalarında yüzde 3 azal-
ma yaşanırken, 2018 yılının 
ilk 7 ayında bir önceki yılın 
aynı dönemine göre Rusya 
Federasyonu’na yönelik ihraç 
taşımalarında ise yüzde 347 
gibi yüksek artış gerçekleşti. 
Rusya Federasyonu’na 2017 
yılının Ocak-Temmuz döne-
minde 2 bin 195 ihraç seferi 
gerçekleştiren Türk araçları, 
2018 yılının aynı dönemin-
de ihraç seferi sayısını 9 bin 
804’e yükselttiler.

ULUSLARARASI Nakliye-
ciler Derneği’nin (UND) ha-
zırladığı rapor incelendiğin-
de, 2018 yılı Ocak-Temmuz 
toplamında, Türk araçları 
bir önceki yılın aynı döne-
mine göre yüzde 3 düşüş ile 
694.824 adet, yabancı araçlar 
yüzde 10 büyüme ile 204.309 
adet taşıma gerçekleştirdikle-
ri görülüyor. Türk ve Yabancı 
araçlar toplamda fazla bir de-
ğişime uğramadı ve 899.133 
adet ihracat taşıması gerçek-
leştirdi. İhracat taşımalarının 
yüzde 77‘si Türk, yüzde 23’ü 
ise yabancı plakalı araçlar ile 
yapıldı.İhracat taşımalarımız-
da yüzde 34 oranında büyük 
bir paya sahip olan Irak hariç 
tutulduğunda, Türk araçları 
bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 1 artış yaşadı-
lar, yabancı araçlar ise yüzde 
11 büyüme sağladılar.

Suriye’ye yapılan taşımalar 
yüzde 22 düşüş yaşadı, geçen 
yıl ilk 2 aylık dönemde hızlı 
başlayan Irak pazarı da ge-
çen yıla oranla yüzde 9 düşüş 
gösteriyor. Irak ve Suriye’de-
ki düşüş Ortadoğu ülkeleri 
toplamını da etkilediği için 

Ortadoğu’da yüzde 12 azal-
ma olduğu görülüyor.

Avrupa’nın genelinde ya-
şanan artış eğilimi özellikle 
komşu ülkelerde; Romanya 
yüzde 23, Yunanistan yüz-
de 14, Bulgaristan yüzde 27 
olmak üzere olumlu etkilere 
sebep oldu. Polonya, Ma-
caristan ve Avusturya gibi 
Orta Avrupa ülkelerinde de 
yüzde 15’e varan artışlar dik-
kat çekiyor.

Avrupa ülkelerine top-
lamda yüzde 9 artış yaşandı. 
Avrupa ülkeleri ile yapı-
lan KUKK toplantılarında 
alınan olumlu sonuçlar ile 
birlikte Avrupa ülkelerine 
ihracat taşımaları artmaya 
devam ediyor.

2017 yılında Nahcivan 
ve Azerbaycan’a yapılan 
ihracat pazarında azalma 
görülmüştü, 2018 yılında 
ise Nahcivan’a yüzde 15, 
Azerbaycan’da yüzde 15 
artış olduğu görülüyor. 
Gürcistan’a yapılan ihracat 
taşımalarında ise Türk a-
raçlarının payları yüzde 6 
oranında düştü ve Gürcistan 
plakalı araçlar pazarda yükse-

landa yüzde 12, Belçika yüz-
de 36, Polonya yüzde 14 ve 
Avusturya yüzde 20 artış ile 
dikkat çekiyor.

İran’dan yapılan 
ithalat taşımaların-
da ise Türk araçları 
yüzde 31 oranın-
da artış yaka-
ladılar. Diğer 
dikkat çeken 
ülke ise yüzde 
25 artış ile Öz-
bekistan oldu. 

İhracat taşımasında da ciddi 
artış görülen Özbekistan’ın 
İthalat yönünde de artış gös-
termesi Özbekistan’ın öne-
mini gösteriyor.

Yabancı araçlar
boş girişlerini

yüzde 32 artırdılar
Türkiye üzerinden yapılan 

Transit taşımalar incelendi-
ğinde; Türk ve Yabancı araç-
larının İran, Irak, Gürcistan, 
Azerbaycan, Bulgaristan, 

Romanya, Yunanistan başta 
olmak üzere komşu ülkele-
re taşıma yaptığı görülüyor. 
Yoğun olmamakla birlikte 
İtalya, Almanya, Hollanda, 
Fransa gibi gelişmiş ülkelere 
de transit taşımalar yapılıyor. 
Transit taşımaları ülkemiz 
üzerinden yapan araçlar ise 
gene yoğunlukta olarak İran, 
Bulgaristan ve Gürcistan gibi 
komşu ülkeler.

Transit taşımalarda ya-

bancı araçlar arasında ilk 
sırada İran geliyor. İran araç-
ları yoğunlukla Gürcistan 
ile İran arasında yük taşıyor-
lar. Bulgaristan araçları ise 
Avrupa’dan aldıkları yükleri 
Türkiye’yi transit geçerek 
yoğunlukla Gürcistan ve 
Ermenistan’a taşıyorlar.

Türk araçları boş giriş 
sayılarını düşürmesine kar-
şın yabancı araçlar yüzde 
32 oranında boş girişlerini 

artırdılar. 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.

Öyle ki Rusya için aylık 
dönemlerde açılan geçiş bel-
geleri Mayıs ayında yeterli 
gelmediği için ek 700 adet 
belge, Haziran ayında ek 500 
adet belge, Temmuz ayında 
100 ve Ağustos ayında da 200 
adet ek belge kullanıma açıl-
dı. Özellikle Haziran ayın-
da Rusya’da gerçekleştirilen 
Dünya Kupası organizasyo-
nu kapsamında gıda taşıma-
cılığında ciddi artış olduğu 
görüldü. Bununla birlikte, 
ulaşımın Rusya üzerinden 
transit geçilerek sağlandığı 
güzergahlarda da taşımaların 
arttığını görülüyor.

Altyapı yatırımları ve sü-
ren inşaat projelerinin artma-
sı ile birlikte, ihracat taşıma-
larımızda Ukrayna’ya yüzde 
63 oranında artış yaşanmış 
ve Nisan-Mayıs-Haziran dö-
nemine ait ikili geçiş belgeleri 
Haziran ayının başında bit-
mişti. Moldova’ya ise yüzde 
20 oranında artış görülüyor.  
BDT ve Orta Asya ülkelerine 
ise Ocak-Temmuz toplamın-
da yüzde 4 artış yaşandı.

İthal taşımalarında
yüzde 1 düşüş

2018 yılının ilk 7 ayında 
ithalat taşımalarında genel 
toplamda yüzde 1 düşüş ol-
duğu görülüyor. Türk araçla-
rın sayısında yüzde 1 oranın-
da düşüş yaşanırken, yabancı 
araçların oranında bir deği-
şiklik olmadı. Geçen yıla göre 
yabancı araçlar pazar payında 
yüzde 34’e kadar paylarını 
artırmış durumdalar. İthalat 
taşıması yapan yabancı araç-
ları, başta İran olmak üzere 
Bulgaristan ve Romanya ta-
kip ediyor.

İlk 7 ayda, Türk araçları-
nın İthalat taşımalarında yük 
aldığı ülkelere bakıldığında, 
ilk sırada 57.582 adet taşıma 
ile Almanya geliyor. Geçen 
ay ikinci sıradaki Irak ise her 
ay artış eğiliminde olmuştu 
fakat ihracattaki düşüş ile 
birlikte ithalatta da düşüş eği-
limine geçti ve yerini 34.658 
ithalat taşıması yaptığımız 
İtalya’ya bıraktı. 3. Sıradaki 
Irak’ta ise İlk 7 ay toplamın-
da yüzde 31 oranında düşüş 
yaşandı ve 34.259 adet ithalat 
taşıması gerçekleştirildi.

Avrupa ülkeleri arasında 
düşüşün yaşandığı ülkelerde 
yüzde 22 Birleşik Krallık, 
yüzde 8 Bulgaristan ve yüzde 
7 ile İtalya yer alıyor.  Diğer 
tüm Avrupa ülkelerinden 
yapılan ithalat taşımaları ise 
istikrarlı bir şekilde artma-
ya devam ediyor. Bu ülkeler 
arasında Fransa yüzde 18, 
Yunanistan yüzde 10, Hol-

Rusya’ya İhraç Taşımalar Yüzde 347 Arttı
2018 yılının ilk 7 
ayında bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre Rusya’ya yönelik 
ihraç taşımalarında 
ise yüzde 347 
gibi yüksek artış 
gerçekleşti.  

YAPILAN açıklamada “Ülkemizi gerek 
siyasi gerek ise ekonomik olarak hedef 
alan eylem ve yaptırım uygulamalarına 
karşı Türkiye ekonomisinin temellerinin 
sağlam olduğunu pek çok defa kanıtla-
dık. Son dönemde ülkemize yönelik eko-
nomik saldırılar karşısında hep beraber 
verdiğimiz mücadeleden daha da güç-
lenerek çıkacağımıza inancımız tamdır. 
Gerek ekonomimizin sağlam altyapısı 
ve kurumsal örgütlenişi gerek 
ise tüm sektörlerimizin dina-
mik yapısı ile ortaya koyduğu 
sinerji, hedeflere ulaşmada 
önümüzdeki tüm engelleri ortadan kaldı-
racaktır” denildi

Ulaştırma sektörünün ekonomiye ver-
diği katkılara değinen Yönetim Kurulu 
“Güçlü filosu ile yılda yaklaşık 1.2 Milyon 
sefer üzerinden 71 ülkeye ihracatımızı 
taşıyan sektörümüz, ihracat ile kalkınan 
ülkemiz için stratejik öncelikli bir sek-
tör konumundadır. Ülkemizin 500 Milyar 

Dolarlık 2023 yılı hedefine ulaşması için 
2017 yılında 15 Milyar Dolar olarak ver-
diğimiz katkı bu yıl daha da artacaktır. 
Bu başarıda devletimizin bütün kurum ve 
kuruluşları ile desteği her daim şükranla 
karşılanmıştır”

Nitekim, Rusya ile yapılan son resmi 
görüşmelerde TIR ve kamyon şoförlerimi-
ze, iş adamlarımıza, resmi pasaport sa-
hiplerine ve servis pasaport sahiplerine 

vizelerin kaldırılması konusun-
da sağlanan haklar kamu-özel 
sektör işbirliği ile sağlanabile-
cek başarılar konusunda mü-

kemmel bir örnek teşkil etmiştir. 
UND Yönetim Kurulu, son dönemde at-

tığı adımlar ile Ulaştırma sektörünün de 
içinde bulunduğu Türk İş Dünyasına ülke 
hedefleri doğrultusunda teşviklerini esir-
gemeyen devletimize müteşekkiriz.

TICARET SAVAŞINDAN
GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ

UND Yönetim Kurulu son dönemlerde ülkemize yönelik ekonomik 
saldırılar karşısında hep birlikte verilecek ortak mücadele ile 
güçlenerek çıkılacağını bildiren bir açıklama yaptı.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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merkezden yönetebiliyor.
832 binin üzerinde ci-

haz satışı ve 76 binin üze-
rindeki müşteri referansı ile 
alanında dünyanın en büyük 
ilk 5 şirketinden biri olan 
Arvento’nun sunduğu “Sıcak-
lık Kontrol ve Takip Sistemi” 
ile FMCG ürünlerinin depo-
dan market dolabına uzanan 
süreçte, soğuk tedarik zinciri 
bozulmadan uygun sıcaklık 
seviyesinde ve hijyenik koşul-
larda taşınması amaçlanıyor.

Özellikle süt, tavuk, yu-
murta, meyve, sebze ve hazır 
gıdalar gibi ürünlerin güvenle 
tüketicilere ulaşması konusun-

dartların esnetildiğini, Aldi 
ise ürün bazında durum 
değerlendirmesi yapıldığını 
duyurdu.

Ağustos ayında da de-
vam etmesi beklenen sı-
cak hava dalgasının havuç, 
soğan ve elma üretimini 
ciddi anlamda etkileyeceği 
öngörülüyor. Önümüzde-

SICAKLIK denetiminin ve 
yönetiminin hayati önem ta-
şıdığı bu sıcak yaz günlerinde 
“Sıcaklık Kontrol ve Takip 
Sistemi” ile dondurma, süt, ta-
vuk, yumurta, hazır gıda gibi 
ürünlerin üretimini ve dağıtı-
mını yapan firmaları hedefle-
yen Arvento, depodan market 
dolabına uzanan süreçte ürün-
lerin soğuk tedarik zinciri bo-
zulmadan uygun sıcaklık sevi-
yesinde ve hijyenik koşullarda 
taşınmasına imkan sağlıyor.

Şirketler Arvento “Sıcaklık 

HAZİRAN ayının so-
nundan itibaren İngiltere 
ve Avrupa’yı etkisi altına 
alan sıcak hava dalgasının 
yaş meyve sebze rekoltesi-
ni olumsuz etkilemesiyle 
Morrisons, Asda ve Aldi 
gibi Ingiliz süpermarket zin-
cirlerinin yas meyve sebze 
ürünlere ilişkin talep ettigi 

Kontrol ve Takip Sistemi” ile 
frigofirik araçlarını, soğuk ha-
va depolarını ve üretim yaptı-
ğı tesislerin sıcaklık değerleri-
ni internet üzerinden anında 
kontrol edebiliyorlar. Şirket 
dostu Arvento’nun geliştirdi-
ği bu sistem ile şirketler saha-
daki operasyonlarını tek bir 

özelliklerin daha esnek hale 
getirildiği açıklandı.

Temel olarak yaş meyve 
sebzenin dış görünümüne i-
lişkin kriterlerin revize edil-
diği anlaşılırken, Morrisons 
marul, salatalık, kereviz ve 
biber, Asda bögürtlen, ahu-
dudu, çilek ve marul alım-
larında talep edilen stan-

ri aracılığı ile bu alanlardaki 
sıcaklık seviyelerini internet 
üzerinden tek bir merkezden 
takip edebiliyorlar.

“Sıcaklık Kontrol ve Takip 
Sistemi” kritik sıcaklık değişik-
liklerini alarm mesajları şeklin-

hava koşullarına ilaveten 
sektörel işgücü piyasasının 
Brexit vb. sebepler nede-

de anlık olarak gönderebiliyor. 
Sistemin bu özelliği şirketlere, 
elektrik kesintileri, soğutma 
sistemlerinin arızalanması, 
kapıların açık kalması gibi du-
rumlarda gerekli müdahalenin 
zamanında yapılabilmesini 
sağlıyor. Sıcaklık değerlerinde-
ki değişimler anlık alarm me-
sajları, grafikler ve istatistiki ra-
porlar şeklinde ister bilgisayar 
ister akıllı telefonlar üzerinden 
on-line takip edilebiliyor. 

Arvento bu sistem ile ayrı-
ca frigofirik araçlarının belir-
lenen teslimat rotasını izleyip 
izlemediği, bu rotaya varıp 
varmadığı, satış bölgesi dışına 
çıkıp çıkmadığı, hangi aracı 
hangi sürücünün kullandığı, 
hız ihlalleri, rölanti yerleri ve 
uzun rölanti süreleri gibi bir-
çok kritik bilgiyi de standart 
olarak sunuyor.

niyle daralmasıyla üretim 
koşullarının daha da zorlaş-
tığını ifade etti.

da “Sıcaklık Kontrol ve Takip 
Sistemi” inanılmaz kolaylıklar 
sağlıyor. Şirketler; sahadaki 
frigofirik araçlarına, depoları-
na ve üretim tesislerine takılan 
Arvento cihazları ve bu cihaz-
lara eklenen sıcaklık sensörle-

ki 11 aylık dönemde ha-
vuç rekoltesinin yüzde 50 
azalması, soğan üretiminde 
ise 2017’ye göre yüzde 25 
oranında düşüş yaşanması 
bekleniyor. İngiliz Elma ve 
Armut Üreticileri Derneği 
Başkanı Ali Capper üreti-
cilerin sıcağa karsı gerekli 
önlemleri aldığını, ancak 

Sıcak Havalarda Gıdaların Bozulmasına Son

Sıcak Hava Dalgası İngiltere’de
Yaş Meyve Sebze Standartlarını Değiştirdi

Havaş’ın ‘Soğutucu Üniteli’ Aracı Hizmete Başladı

Meyve-sebze gibi çabuk bozulan gıdaların 
frigofirik araçlarda taşınmasının zorunlu hale 
getirilmesiyle birlikte Arvento’nun sunduğu 
“Sıcaklık Kontrol ve Takip Sistemi” önem kazandı.    

Havaş, Türkiye’de yer hizmetleri alanında bir 
ilk olan ve bozulabilir ürün taşımacılığında 
soğuk zincirin korunması amacıyla kullanılan 
‘Soğutucu Üniteli’ özel aracını antrepolarının 
ekipman filosuna ekledi. 

ANTREPO hizmetlerinde 
son teknolojiye uygun elekt-
ronik sistemlerle hizmet su-
nan ve müşteri memnuniyeti 
odaklı yaklaşımı merkezine 
alan Havaş, gıda ve ilaç gibi 
özel taşımacılık gerektiren 
ürünlerin uluslararası stan-
dartlar çerçevesinde soğuk 
zinciri koruyarak taşınması-
nı sağlayan soğutucu ünite-
li (frigorifik) araç üreterek 
devreye aldı. Türkiye’de yer 
hizmetleri sektöründe kul-
lanılan ilk frigorifik ekip-
man olan ‘Soğutucu Üniteli’ 

aracın ürün taşımak için ay-
rılan bölümünün duvarları 
ile tavan, taban ve kapıları, 
iç ve dış alan arasındaki ısı 
transferini en düşük düzeye 
getirecek biçimde tasarlana-
rak, soğutma yeteneği olan 
mekanik buhar sıkıştırmalı 
soğutma çevrimine sahip ci-

haz ile donatıldı.
Havaş Genel Müdürü 

Kürşad Koçak, “Havaş ola-
rak büyüme stratejimizin 
odağına hem sektörün geli-
şimine katkı sağlamayı hem 
de son teknoloji ve dona-
nımları faaliyetlerimize ak-
tararak hizmet çeşitliliğimi-

zi artırmayı alıyoruz. Hava 
kargo alanında depolama 
ve taşımacılık süreçlerinde 
soğuk zincirin korunması 
gerekliliği bulunan ürünler 
pazarın önemli bir kısmını 
kapsıyor. Bizler de bu alan-
daki çalışmaların verimliliği-
nin artırılması adına antrepo 
hizmetlerimizi geliştirmeye 
devam ediyoruz. Geçtiğimiz 
yıl İzmir Adnan Menderes 
Havalimanı’ndaki antrepo-
muzda, bu yılın ilk çeyre-
ğinde ise Ankara Esenboğa 
Havalimanı’ndaki soğuk 
hava depomuzda kapasite 
artışı için önemli yatırım-
lar gerçekleştirdik. Bunun 
devamında Türkiye’de yer 
hizmetleri alanında bir ilki 
gerçekleştirerek ürünlerin 
küresel ölçekte kabul gören 
koşulların sağlanarak taşın-
masına yönelik geliştirdiği-
miz soğutucu üniteli özel bir 
aracı İstanbul Atatürk Ha-
valimanı’ndaki antrepomu-
zun filosuna kattık. Sektöre 
yön veren yatırımlarla ilkle-
re imza atmaktan mutluluk 
duyuyoruz. Faaliyetlerimizi 
geliştirmeye devam ederek 

tercih edilen iş ortağı olmak 
üzere çalışmayı sürdürece-
ğiz’’ dedi.

ACC (Air Cargo Carri-
ers) Türkiye Başkanı Serkan 
Demirkan, “Türkiye’nin ha-
va kargo ihracat pazarında, 
özel saklama koşullarında 
ve soğuk zincirin devamının 
sağlanarak taşınması gereken 
bozulabilir ürünler kayde-
değer bir büyüklüğe sahip. 
Bununla birlikte, ihtiyacın 
karşılanabilmesi için soğuk 
zincirin depolanması ve 
transferi ile ilgili Türkiye’de-
ki çok sayıda havalimanında 
soğuk hava deposu ve uygun 
taşımacılık araçlarının artı-
rılması gerekiyor. Sektörün 
ihtiyaçlarına cevap verilmesi 
ve hava kargo taşımacılığı 
alanındaki koşulların geliş-
tirilmesi noktasında Havaş 
gibi önemli sektör oyuncu-
larının duyarlı inovasyon-
ları önemli bir katmadeğer 
oluşturuyor. Bu anlamda 
Havaş’ın geçtiğimiz dönem-
de, İzmir Adnan Mende-
res Havalimanı ve Atatürk 
Havalimanı’ndaki antre-
polarında soğuk hava depo 

alanlarını ek yatırımlarla bü-
yütmesini önemsiyoruz. Son 
olarak da Türkiye’de yer hiz-
metlerinde bir ilk olan soğu-
tucu üniteli araç yatırımını 
gerçekleştirdi. Türkiye Hava 
Kargo sektörü adına Havaş’a 
bu çalışmalarından dolayı te-
şekkür ederim” dedi.

Kendi ağı içerisinde yak-
laşık 470 bin ton kargo hiz-
meti sunan Havaş, İstanbul, 
Ankara ve İzmir’deki toplam 
10 bin metrekare alanda yer 
alan antrepolarıyla ithalat 
ve ihracat kargoların sevk ve 
idaresini üstleniyor. Havaş, 
yer hizmetleri alanındaki 
bilgi birikimi ve deneyimini 
aktardığı lojistik faaliyetle-
rinde; genel kargo, değerli 
kargo, tehlikeli madde içe-
rikli ve soğutma gerektiren 
kargolara ev sahipliği yapı-
yor. Havaş ayrıca, antrepola-
rında ithalat kargo müşteri-
lerinin depolama ücretlerine 
daha kolay erişebilmeleri i-
çin Havaş Mobile uygulama-
sındaki antrepo hizmetleri 
menüsünde ve havas.net’de 
online işlemler alanında yer 
alan ‘Konşimento Sorgula-
ma’ fonksiyonuyla da sorgu-
lama hizmeti sunuyor.
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Tanyaş: 
“Her yıl, toplam yaş sebze 

ve meyve üretimimizin 
ortalama yüzde 25’i telef 

oluyor”
Kayıpların başlıca nedenle-

rinin hasat sonrası dönemde 
oluşan hastalıklara bağlı çü-
rümeler, ön soğutma yapılma-
ması, kontrollü atmosferde 
muhafazanın sağlanmaması, 
uygun paketlemenin, elleç-
lemenin ve taşımanın yapıl-
maması olduğunu söyleyen 
Mehmet Tanyaş,  Türkiye’de 
yılda, değeri 75 milyar lirayı 

bulan 46 milyon ton yaş seb-
ze ve meyve üretildiğini, her 
yıl, toplam yaş sebze ve meyve 
üretimimizin ortalama yüzde 
25’inin telef olduğunu düşü-
nürsek bu kaybın tutarının 
yaklaşık 20 milyar TL’yi bul-
duğunun altını çizdi.

Son yıllarda, izlenebilirlik 
özellikleri, gıda güvenliği ve 
gıda kalitesini garantilemek 
için önemli bir araç olarak ka-
bul edildiğini aktaran Tanyaş, 
taşınmak üzere teslim alınan 
ürünlerin ısı derecesi ölçül-
meli ve kayıt altına alınmalı, 
araca mal yüklemeden önce 
ön soğutma yapılmalı, araca 
yüklenen ürün standart sı-
caklığında taşınmalı, ürünler, 
etrafında hava sirkülasyonu 
rahat yapılabilecek şekilde 
yerleştirilmeli, ürünler kasa 
veya paletler ile araç taba-
nından uzaklaştırılmalı, araç 
içinde kontrolsüz hareketini 
önleyen ayraçlar kullanılma-
lı, araçlar gereksinime göre 
çok rejim (-18/-25 derece; 
donuk, 0/+4 derece; soğuk, 
+8/+18 derece; serin) özelli-
ğine sahip olmalı ve gerekirse 
araç içi ısı perdeleri takılması 
gerektiği bilgisini verdi.

Tanyaş sözlerini şöyle sür-
dürdü: “ Mal yüksekliği, üf-
leme havasını engellememeli 
ve evaporatör emişi ürün 
ile kapatılmamalı, ürünler 
satış noktasına ulaştığında 
çok kısa sürede boşaltma 

2012 yılında ATP Konvan-
siyonu’nun yürürlüğe gir-
mesi birlikte Soğuk Tedarik 
Zinciri Lojistiği Türkiye’de 
önemli bir ilerleme kaydet-
meye başladı. 2012 yılı ön-
cesinde 2011 verilerine göre, 
üretim yerlerinden tüketiciye 
ulaşana kadar gerek hasat 
metotları, gerek ambalajla-
ma, depolama, taşıma, rafla-
ma ve tüketim alışkanlıkları-
nın yanlışlıkları neticesinde 
zayi olan miktar üretimin 
yüzde 25 yani 10,5 milyon 
ton ve parasal değeri 14,2 
milyar TL olarak açıklandı. 
Bu noktada kullanılan araç-
ların üretimlerinde, teknik 
donanımlarında, ürünlerin 
hangi taşıma moduna göre 
taşınacaklarının belirlenme-
sinde, ürünlerin gerekli ısı 
derecelerinde taşınmaların-
da, mevsimsel ürünler için 
ürünlerin etiketlenmesi gibi 
zorunlulukların getirilmesi 
ürünlerin üretimden nihai 
tüketiciye kadarki süreçleri-
nin kolaylaştırılmasının daha 
sağlıklı olmasını sağlandı.

Devlet desteğine rağmen 
Türkiye’de taze gıda taşı-
macılığı çoğunlukla gerekli 
ısı kontrolleri olmadan ya-
pıldığından nakliye ve pa-
ketlemede sorunlar yaşan-
maktadır. Bu durum negatif 
olarak görülse de bir yandan 
da Türkiye’yi soğuk hava de-
poculuğu ve soğuk tedarik 
zinciri lojistiğinde en yüksek 
büyüme oranına sahip ülke-
lerden biri haline getirdi.

Lojistik Derneği (LO-
DER) Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Tanyaş konuyla 
ilgili sorularımız yanıtladı. 
Gıda ürünleri kendi içlerin-
de kuru gıdalar, içecekler, 
et, balık ve süt ürünleri, taze 
meyve ve sebzeler, konser-
veler, unlu mamuller, soğuk 
zincirle taşınması gereken 
ürünler ve dondurulmuş 
ürünler gibi sınıflansalar da 
hepsinde ortak olan özellik 
ürünlerin belli bir raf ömrü-
ne sahip olması gerektiğini 

söyleyen Tanyaş, “Ürünler 
cinslerine göre üretim ta-
rihlerinin üzerinden ge-
çecek belli bir süre içinde 
tüketilmek zorundadırlar. 
Özellikle çabuk bozulabilen 
gıdaların yapıları nedeniyle 
hammaddenin tedarik edil-
mesinden başlayarak tüke-
tim aşamasına kadarki tüm 
süreçlerde soğuk zincirin bo-
zulmaması gerekmektedir. 

Tarım-Gıda tedarik zinci-
rinin her aşamasında risk var-
dır. Bu risk hem gıda güvenli-
ği hem de kayıplar açısından 
söz konusudur. Tedarik zinci-
rinin herhangi bir aşamasında 
soğuk zinciri kırılmış gıda, 
güvenli gıda olarak nitelen-
dirilemez.  Gıda tedarik zin-
cirinde insan sağlığını doğ-
rudan etkileyen en önemli 
yaklaşımlardan biri “Soğuk 
Zincir Lojistiği” dir. Türk Gı-
da Kodeksi Yönetmeliği’nde 
soğuk zincir “gıda maddele-
rinin üretiminden tüketimine 
kadar her aşamada kendi ö-
zelliklerini koruyabilmesi için 
uygulanması zorunlu olan so-
ğuk muhafaza, soğuk taşıma 
ve benzeri işlemlerinin tama-
mı” olarak tanımlanmakta-
dır” dedi.

Tarladan sofraya ulaşın-
caya kadar ki aşamada en 
büyük sorunun yaş meyve 
sebze ürünlerinde yaşandı-
ğını söyelyen Tanyaş, tedarik 
zinciri boyunca tarladan alı-
nan ürünler her bir halkada 
farklı işlemlere maruz kal-
dığını  ve bu durum ürünün 
kalitesini dolaylı ve dolaysız 
yollardan etkilendiğini ve 
ürünlerin tarladan sofraya 
ulaşıncaya kadar önemli ka-
yıplara uğradığını kaydetti. 
Tanyaş, kayıpların hasat sıra-
sında yüzde 4-12, ürünlerin 
pazara veya hale taşınması 
sırasında yüzde 2-8, pazara 
hazırlık aşamasında yüzde 
5-15, depolama sürecin-
de yüzde 3-10 ve tüketici 
aşamasında yüzde 1-5 olmak 
üzere yüzde 15-50 arasında 
olduğunu söyledi.

ve iletişim teknolojilerinin lo-
jistikteki gelişimi tarımsal ü-
rün sektöründe tedarik zinciri 
yönetiminin benimsenmesine 
yol açtığını söyleyen Tümen-
batur, bu bağlamda oluşturu-
lan en etkili uygulamalardan 
birinin de ATP konvansiyonu 
olduğunu belirtti. 

“Bozulabilir Gıda Mad-
delerinin Uluslararası Taşı-
macılığı ve Bu Taşımalarda 
Kullanılacak Özel Ekipma-
na İlişkin Anlaşma” olarak 
bilinen ATP Konvansiyo-
nun, 1 Eylül 1970 tarihinde 
Cenevre’de imzalanmış ve 
1976 tarihinde yürürlüğe gir-
diğinin bilgisini veren Atiye 
Tümenbatur,   “Bu an-
laşma ile taraflar, bozulabilir 
gıda ürünlerinin sevkiyatı 
sırasında özel araçların kul-
lanılmasını ve ürün çeşidine 
göre taşıma ısı derecelerinin 
belirlenmesini standartlaş-
tırmışlardır. Söz konusu an-
laşmaya göre, taraf ülkelere 
yapılan gıda maddeleri taşı-
masının ATP sertifikasına sa-
hip araçlarla yapılması zorun-
ludur. Ülkemiz bu anlaşmaya 
25 Nisan 2012 tarihli ve 6298 
no’lu uygun bulma yasası ile 

taraf olmuştur. ATP anlaşma-
sı hükümleri 21 Aralık 2013 
tarihinden itibaren ülkemiz-
de yürürlüğe girmiştir”  dedi.

ATP Antlaşmasını kabul 
eden tarafların, bozulabilir 
maddelerin kaliteli saklanma 
şekillerinin yükseltilmesini, 
özellikle uluslararası ticaret-
te, bu maddelerin saklanma 
durumlarının iyileştirilmesi-
nin ticaretlerini artıracağının 
düşünerek bu antlaşmayı im-
zaladıklarını aktaran Tümen-
batur, antlaşmaya göre taraf 
ülkeler arası sınır ötesi bozu-
labilir gıda maddesi taşıması 

yapılırken ATP sertifikası 
olmayan araçlar kullanmanın 
yasa dışı olduğunu kaydetti.

ATP’nin, belirlenmiş bazı 
bozulabilir gıda maddelerinin 
uluslararası taşınması (Meyve 
ve sebzeler bu kapsamın dı-
şındadır) ile ilgili bazı kural ve 
standartların belirlendiği bir 
antlaşma olduğunu ileten Tü-
menbatur,  antlaşmanın hede-
finin ortak uluslararası kabul 
görmüş standartları belirleye-
rek uluslararası trafiği kolay-
laştırmak olduğunu belirtti.

Tarım-gıda tedarik zinciri 
yönetiminde tarafların çok 
olmasından dolayı her bir adı-
mın izlenmesinin kritik önem 
taşıdığını söyleyan Tümenba-
tur, “Bundan dolayı, malın ilk 
üretim noktasından son alıcı-
sına kadar şeffaf bir şekilde iz-
lendiği bir blok zincir alt yapı-
sı ile tüm tarafların kısa sürede 
bilgi sahibi olduğu, aynı veriye 
ulaşabildiği bir tedarik zinci-
ri yöntemi kurulabilir. Tarım 
gıda sektöründe blok zincir 
uygulamasının en iyi uygula-
yıcılardan biri olan Wallmart, 
yiyecekleri üretimden itibaren 
takip etmek için blok zincir 
altyapısını kullanmaktadır. 
Blok zincir teknolojisi doğası 
gereği değer zincirinin tümü-
ne odaklanarak zincirdeki tüm 
paydaşları etkileyen bilgilerin 
ve ürünün izlenebilirliğini, 
ürünün menşeini, üretim sü-
reçlerini doğrulamayı ve kalite 
özelliklerini belirleme sürecini 
basitleştirmeyi sağlamaktadır.

Gıda değer zincirindeki 
paydaşlar arasında veri pay-
laşımını kolaylaştıran bu 
teknolojik yapı ile tarım-gıda 
zincirinde şeffaflık, güven ve 
gıda bütünlüğü sağlanabile-
cektir. Gıda bütünlüğü, teda-
rik zinciri boyunca ürünlerin 
fiziksel katmandaki kökeni ve 
kaynağı hakkında güvenilir 
bilgiler sağlayan gıda katma 
değeri olarak ifade edilmekte-
dir” diye konuştu.

Sonuç olarak; Tarım-gı-
da sektöründe planlanabilir, 
uygulanabilir ve uluslararası 
rekabet odaklı Tarım Master 
Planına, Yıllık Üretim – Tü-
ketim Dengesi Odaklı Ürün 
Bazlı Üretim Planlarına, doğru 
modellenmiş ticaret yapısı ve 
işleyişine (üreticiden → tüke-
ticiye), bölgeye, ürüne, mev-
simsel etkilere ve ihtiyaca özel 
bütünleştirilmiş lojistik hiz-
metlere, ATP Konvansiyonuna 
uygun mevzuat, uygulama ve 
denetim ve diğer gerekli yapı-
sal reformlara (arazi toplulaş-
tırma, teşvikler/destekler v.b.) 
gereksinim vardır. Ülkemiz 
için Tarım ve Gıda sektörleri-
nin Tedarik Zinciri Yönetimi 
yaklaşımı ile yeniden yapılan-
dırılması artık zorunluluktur.

yapılmalıdır. Bu noktada 
araç arkasına takılan kuyruk 
asansörleri(hidrolik lift) ve 
rulotlar (tekerlekli kafesler) 
önerilebilir. Araç soğutucula-
rının düzenli bakımı ve kalib-
rasyonu yapılmalı, araç içi ısı 
cihazı ve kablolar doğru yere 
konmalı ve çekilmelidir. Depo 
ve araçların temizlik ve pest 
kontrolü sağlanmalıdır. Araç 
kasası ile soğutucu bir bütün-
dür. Birinin iyi olması, diğe-
rinin zayıf olması ısı kaybına 
neden olur. Araç kasalarının 
yalıtımı önemlidir ve termal 
kameralar ile periyodik olarak 
kontrol edilmeli, ısı kaybına 
neden olan etmenler ortadan 
kaldırılmalıdır. Araçlardaki 
sıcaklık sürekli ölçülmeli,  u-
zaktan izlenmeli, gerektiğinde 
müdahalede bulunulabilmeli 
ve kayıt altına alınmalıdır.

Soğuk hava depolarında 
mal kabul, depoya yerleştirme, 
sevkiyat için toplama,  depo içi 
taşıma, ekipmanların kullanı-
mı, ürün hazırlama ve paket-
leme, araç yükleme, güvenlik 
vd. süreçler ile ilgili olarak Ka-
lite Yönetim Standartlarına 
uygun prosedür ve talimatlar 
hazırlanmalı ve zamanında 
güncellenmelidir.  Gıda lojis-
tiğinde en önemli faktörün, 
ürünlerin bozulmadan belir-
lenen yere teslim edilmesi ge-
rektiğini düşünürsek, soğuk 
zincir yönetiminin etkin bir 
şekilde yönetilmesinin önemi 
ortaya çıkmaktadır. Bunun 
içinde tedarik zinciri boyunca 
katma değer yaratmayan hal-
kaların elimine edildiği “Kısa 
Değer Zinciri” oluşturulmalı-
dır. Bunu takiben ürünlerin, 
tedarikçinin tedarikçisine ka-
dar olan süreçte de baştan so-
na izlenmesi gereklidir.”

Tümenbatur: 
“Taraf ülkelere yapılan gıda 
maddeleri taşımasının ATP 
sertifikasına sahip araçlarla 

yapılması zorunludur”
Maltepe Üniversitesi Lo-

jistik ve Tedarik Zinciri Yö-
netimi Doktora Programı 
Öğrencisi Öğr. Gör. Atiye 
Tümenbatur ise ATP Kon-
vansiyonu ile ilgili detaylı bil-
giler verdi.

Son dönemlerde, hükümet-
lerin gıda güvenliği yönetme-
likleri ile gıda kalite gereksi-
nimlerini oluşturması ve bilgi 

Tarım Gıda ve Sebze
Taşımacılığına
Soğuk Zincir Şartı

LODER Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Tanyaş.

Maltepe Üniversitesi Lojistik ve 
Tedarik Zinciri Yönetimi 

Doktora Programı Öğrencisi 
Öğr. Gör. Atiye Tümenbatur.
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rildi. Marmara; internetten 
en çok alışveriş yapan bölge 
olurken, tüketicilerin alışveriş 
için en çok pazartesi gününü 
tercih etti. Online siparişler 
zamanlamalarına göre ince-
lendiğinde ise kullanıcıların 
14.00-16.00 saatleri arasında 
internetten alışveriş yapmayı 
tercih ettiği görüldü.

Aras Kargo, e-ticaretin iv-
me kattığı kargo sektöründe 

sayede kaliteli depolama sek-
töründe lider konumda olan 
şirket, inşaat ve donanım kali-
tesiyle Türkiye’nin en yüksek 
standartlı depolarını rekabet-
çi fiyatlara sunabiliyor. 

Reysaş GYO’dan yapılan 
açıklamada, şu noktalara 
vurgu yapıldı: “Şirketimiz 
depolarında en üst düzey 
donanımlarının kullanılma-
sının yanı sıra satış sonrası 

ARAS Kargo, Türkiye’nin 
e-ticaret potansiyelini tam 
olarak ortaya koyabilmesi ve 
sektörünün küresel olarak bü-
yüme potansiyelinden en iyi 
şekilde yararlanabilmesi için 
alt yapı yatırımlarını sürdürü-
yor. Son dönemlerde özellikle 
teknoloji tarafındaki altyapı 
yatırımlarına öncelik veren 
Aras Kargo, e-ticaret altyapı 
şirketi İdeaSoft tarafından 
yayınlanan KOBİ E-Ticaret 
Raporu 2017 sonuçlarına gö-
re KOBİ’lerin en çok tercih 
ettiği kargo şirketi oldu.

KOBİ’lerin e-ticaret süreç-
lerine ışık tutmak amacıyla 

REYSAŞ GYO’nun Ça-
yırova Kampüsü içindeki 
yatırım değeri yaklaşık 75 
milyon TL, kapalı alanı yak-
laşık 32 bin metrekare  olan 
12’nci binasının inşaatı Ha-
ziran 2018’de bitti ve kira-
cısına teslim edildi. Depo, 
İstanbul Anadolu Yakası ve 
Kocaeli Bölgesi lojistik de-
polama alanlarının merkezi 
Çayırova’da inşa edilen, böl-

hazırlanan rapora göre 6 bin 
500’den fazla sanal mağaza-
dan 2017 yılında verilen 3 
milyonu aşkın sipariş analiz 
edildi. Buna göre kullanıcı-
lar, kargo şirketi tercihleri-
ne göre siparişlerinin yüzde 
34’ünü Aras Kargo ile tesli-
mat talebinde bulundu. Ra-
porun sonuçlarına göre her 
3 siparişten biri mobil cihaz-
lar aracılığıyla gerçekleşti-

genin en yeni ve modern de-
posu olma özelliğine sahip. 
A sınıfı depo özelliği taşıyan 
proje, 9 şiddetinde depreme 
dayanıklı statik hesap, çelik 
ve beton kalitesiyle üretildi. 

Reysaş GYO’nun en ö-
nemli rekabet aracı merkezi 
konumlarda yer alan özmal 
depolarının ihtiyaca cevap 
verecek büyüklükte ve fiyat 
avantajına sahip olması. Bu 

Transfer Merkezi teknolojik 
olarak yeniledi. Bu yatırımla 
birlikte İkitelli Teknolojik 
Transfer Merkezi’nde kapasi-
tesi saatte 5 bin 500 gönderi-

olarak istihdam edilmekte ve 
olası müşteri taleplerine eş za-
manlı olarak yanıt verilmek-
tedir. Lojistik kökenli bir şir-
ket olmanın verdiği avantajla 
sektörün ihtiyaçlarının bire 
bir karşılanması, öncü lojistik 

yar dolara çıkarılmasına vesile 
olacak” dedi.

Yükler, 13-16 günde 
Avrupa’ya ulaşacak

Yılda 7 milyon tondan faz-
la yük geçirme kapasitesine 
sahip olan ve uluslararası u-
laştırma koridoru ağına giren 
Kuryk Limanı, modern tek-
nolojilerle donatıldı. Güm-
rük işlemlerinin en fazla 30-
40 dakika sürdüğü limana, 
yükler Çin’den karayoluyla 
getirilerek Avrupa’ya 13-16 
günde ulaştırılıyor. 

Avrupa ile Asya arasındaki 
kıtalararası taşımacılığının ge-

den 15 bin’e çıktı. Ayrıca geç-
tiğimiz yılın son çeyreğinde 
dünyanın en büyük e-ticaret 
platformlarından biri olan A-
libaba ile anlaşma imzalandı.  
Aras Kargo, 2020’ye kadar 
yapacağı 30 milyon Euro’luk 
yeni yatırımlarla Ankara, 
İstanbul Anadolu, İzmir ve 
Bursa’da 5 büyük teknolo-
jik transfer merkezini daha 
hizmete sunmayı planlıyor. 
Böylece kapasite ve verimlilik 
artışının yanı sıra daha fazla 
tasarruf sağlamayı ve müş-
teri memnuniyetini artıran 
çözümleri ön plana çıkar-
mayı hedefliyor.

firmalarıyla yıllardır sürege-
len işbirlikleri sayesinde ilk 
sırada tercih edilir oluşu ve 
proje tesliminde hızlılık gibi 
faktörler de diğer firmalarla 
arasında açık ara bir fark oluş-
turmaktadır.”

lişmesinde aktif bir şekilde ça-
lışmalar yapan Kazakistan ile 
Türkiye arasında da işbirliği 
de güçleniyor. Kazakistan, son 
10 yılda ülkenin taşımacılık ve 
lojistik alanına 30 milyar do-
lar yatırım yaparken, 2020’ye 
kadar daha 8.4 milyar dolar 
yatırım yapılması bekleniyor. 
Bu yatırımlar, Bakü-Tiflis-
Kars Demiryolu Hattının 
önemli bir parçası olan Demir 
İpek Yolu olarak adlandırılan 
“Orta Koridor”un daha da et-
kin hale gelmesini sağlıyor.

Bilindiği üzere, bu kapsam-
da Kazakistan/Kostanay’dan 
Türkiye’ye ilk ve direkt de-
miryolu hattı geçen sene açıl-
mıştı. BTK ile Kostanay’dan 
Mersin’e kesintisiz demiryolu 
ağının sağlanmasıyla birlikte, 
un, tahıl yem vb. ürünlerin-
den oluşan yükler, BTK ile 
Mersin’e ulaştırıldı. Asya’dan 
Avrupa, Ortadoğu’ya ya da 
tersi yöndeki taşımalarda en 
kısa, en hızlı, en ekonomik ve 
iklimi en uygun hat olan BTK 
ile ulaşım maliyetlerinde 
önemli düşüşler olurken, yük 
taşıma hacminde de önemli 
artışlar yaşanıyor.

dünyadaki önemli oyuncular-
dan biri olabilmek için hem 
operasyonel hem de metre-
kare olarak en büyük trans-
fer merkezlerinden İkitelli 

hizmetleri ile de sektörde 
fark yaratmaktadır. Lojistik 
kampüsü haline gelen depo-
larında inşaat mühendisleri, 
elektrik teknisyenleri, yangın 
uzmanları, iş sağlığı ve güven-
liği uzmanları tam zamanlı 

KAZAKİSTAN’IN Aktau 
kentinde Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev’in katılımıyla 
Kuryk Limanı’nın tanıtımı, 
Özbekistan Başbakan Yar-
dımcısı Açilbay Ramatov’un 
yanı sıra Azerbaycan, Türki-
ye, Gürcistan, Türkmenistan, 
İran, Çin, Rusya, Tacikistan 
ve Kırgızistan’dan ulaştırma 
ve lojistik firma yöneticileri 
ile TCDD Taşımacılık AŞ 
Genel Müdürü Veysi Kurt’un 
katıldığı törenle gerçekleşti-
rildi. Törende ayrıca, Khor-
gos kuru limanından Kuryk 
Limanı’na ve Trans Hazar 
Koridoru ile Avrupa’ya dü-
zenli konteyner tren seferleri 
başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Nazar-
bayev yaptığı konuşmada, 
Kuryk Limanı üzerinden 
Trans-Hazar güzergahının, 
Çin, Özbekistan, Kırgızis-
tan, Tacikistan ve Ural ve 
Sibirya bölgesinden Türkiye 
ve Avrupa’ya yük taşımacılı-
ğının etkin bir şekilde yapıl-
masının sağladığını belirte-
rek, “Bu, 2020 yılına kadar 
Kazakistan’ın transit taşıma-
cılığından gelirin yılda 5 mil-

Aras Kargo KOBİ’lerin En Çok Tercih Ettiği Oldu

Reysaş GYO Çayırova’daki 
Deposunu Kiraya Verdi 

TLS Depo Yatırımlarına Hız 
Kesmeden Devam Ediyor

Türkiye Üzerinden Avrupa’ya 
Yük Taşımacılığı Başladı

Aras Kargo, 3 milyondan fazla siparişi 
kapsayacak şekilde hazırlanan KOBİ E-ticaret 
Raporu’na göre KOBİ’lerin en çok tercih ettiği 
kargo şirketi oldu.  

Reysas GYO, Çayırova 
Kampüsü içindeki 
yatırım değeri 
yaklaşık 75 milyon TL, 
kapalı alanı yaklaşık 
32 bin metrekare 
olan 12’nci binasının 
inşaatını tamamladı.   

TLS Lojistik, yeni yatırımlarla büyümeye 
devam ediyor. Şirket, Gebze’de 11 bin 
metrekarelik bir depoyu daha tamamlayarak 
faaliyete geçirdi.    

Kuryk Limanı’nın 
tanıtımı, Azerbaycan, 
Türkiye, Gürcistan, 
Türkmenistan, İran, 
Çin, Rusya, Tacikistan 
ve Kırgızistan’dan 
ulaştırma ve lojistik 
firma yöneticileri 
ile TCDD Taşımacılık 
AŞ Genel Müdürü 
Veysi Kurt’un 
katıldığı törenle 
gerçekleştirildi.

2000 yılından bu yana müş-
terilerine hizmet veren TLS 
Lojistik, her yıl çift haneli 
olan büyüme hedefleri çer-
çevesinde, 2018 yılının ikin-
ci yarısında depolama alan-
larına yeni bir yatırım daha 
ilave etti. 

Artan müşteri portföyü-
nün ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere yatırımlarına devam 
eden TLS, başarıyı ve başa-
rıya giden yolda gösterilmesi 
gereken fedakârlığı simge-
leyen ”AGENA” yıldızının 
adını verdikleri yeni deposu 
ile birlikte toplam 200 bin 
m² ve 400 bin palet kapasi-
teli depolama alanına ulaş-
mış bulunuyor. Güvenlik ve 
çevrenin korunması açısın-
dan dünyadaki mevcut en 
ileri standartlarla donatılan 
depo, farklı nitelikteki mal-
ların birbirlerine zarar ver-
meyecek şekilde muhafaza 

edilebileceği, gerektiğinde 
farklı niteliklere sahip malla-
rın tek bir sevkiyat için hızla 
hazır hale getirilebileceği bir 
tasarımla inşa edildi. TLS 
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 
sistemleri, diğer depolarda 
olduğu gibi bu depoda da 
uygulanıyor ve personelin 
en düşük güvenlik ve sağlık 
riskleri ile çalışması teminat 
altına alınıyor.

2018 yılında en yüksek 
büyüme oranımız Depolama 
Hizmetlerimizden gelecek. 
Eylül ayında 30 bin m2 bü-
yüklüğünde yeni bir depo 
daha açmış olacağız. Ayrıca 
yurtdışında büyüme çalışma-
larımıza, araç ve depo yatı-

rımlarımıza da hız kesmeden 
devam edeceğiz. Yılın ilk ay-
larına önemli markaları port-
föyümüze ekleyerek başladık 
ve mevcut müşterilerimizin 
de kontratlarını yeniledik. 
Uzun vadeli sözleşmelerle 
daha sürdürülebilir, riski 
düşük yatırımlar yapmak 
niyetindeyiz. TLS Lojistik 
olarak hem yurtiçinde hem 
de uluslararası marketlerde 
güncel ekonomik verileri göz 
önünde bulundurarak emin 
adımlarla ilerliyoruz. 2018 
yılında da güçlü bir büyüme 
performansı göstermeye ha-
zırız. 2018 yılı sonunda her 
yıl olduğu gibi pasta payımı-
zı daha da arttırmış olarak 
kapatacağız.

TLS, Lojistik sektörünün 
en hızlı büyüyen şirketlerin-
den biri olup hizmet verdiği 
tüm bölge ve alanlarda ya-
tırımlar yaparak büyümeye 
devam ediyor.
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MERSİN Ticaret ve Sanayi Oda-
sı (MTSO) Ağustos Ayı Meclis 
Toplantısı’na Mersin Tarsus Or-
ganize Sanayi Bölgesi (MTOSB) 
ev sahipliği yaptı. MTSO’dan ya-
pılan açıklamaya göre; MTSO 
Meclisi’nde ağırlıklı olarak Türkiye 
ve dünya ekonomisi değerlendirilip 
ekonominin büyümesinde üreti-
min önemine dikkat çekildi. Mec-
lis Toplantısı sonrasında bölgedeki 
fabrikaları ziyaret ederek çalışmalar 
hakkında bilgi alan Meclis Üyeleri, 
ardından akşam yemeğinde bir ara-
ya geldi. 

MTOSB’nin tanıtımının yapıl-
dığı toplantıda söz alan MTOSB 
Başkanı ve MTSO Meclis Üyesi 
Sabri Tekli, bölgenin çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. Genişleme 
alanlarının son durumunu anlatan 
Tekli, yatırım için çok ciddi talep 
aldıklarına dikkat çekerek şunla-
rı söyledi: “Üretmek gönüllülük 
esasına dayanır. Günümüzde faiz 
oranları gün geçtikçe yükseliyor 
ama hala üretim yapacağım diyen 
insanların sayısı artıyor. Millette 
bir karamsarlık var ama ben bunu 
hiç hissetmiyorum. Bölgemizdeki 
elektrik tüketimlerimiz artmaya de-
vam ediyor. Bu tüketim düşerse ben 
o zaman korkarım. Çevre ülkelerin 
hiçbirisiyle benzer tarafımız yok. 
Üretimi seviyoruz, üretmek mec-
buriyetinde olduğumuzu biliyoruz. 
Tüm kaynağımızın üretim olduğu-
nu biliyoruz.” 

Toplantıya katılan Devlet De-
miryolları 6. Bölge Müdürü O-
ğuz Saygılı ise yürütülen projeler 
hakkında bilgi verdi. Konya’dan 
Mardin’e kadar 12 ilin 6’ncı 
Bölge’ye bağlı olduğunu bildiren 
Saygılı 2018’de bu bölgelerde 144 
yatırım gerçekleştirdiklerine dikkat 
çekerek hedeflerinin 2023 yılı 500 
milyar dolarlık ihracat hedefine 
katkı sağlamak olduğunu söyledi. 
12 ilde yürütülen hızlı tren proje-
lerine değinen Saygılı, Mersin’de 
devam eden çalışmaları ise şöyle 
özetledi: “Mersin’de 136 km’lik 
demiryolu ağı bulunuyor. 2003-
2018 yılları arasında bu bölgeye 
563 milyon liralık harcama yapıldı. 
Bu yılın ödeneği 93 milyon liraydı 
ve 67 milyonu harcandı. Hızlı Tren 
Projelerinin en önemli ayağını 67 
km’lik Mersin ile Adana arası hızlı 
tren hattı oluşturuyor. Bunun da 
ihalesi yapıldı. 2023’te hepsini ta-
mamlamayı hedefliyoruz. 

Aynı zamanda Mersin Hızlı Tren 
Gar Binası projemiz var. Belediye-
nin yapacağı metro ile entegre et-
meyi planlıyoruz. Bunun yanında 
Ulukışla ile Yenice arası Hızlı Tren 
Projesi bulunmakta. Coğrafi şartları 
zor bir kesimde olacak projenin ça-
lışmaları sürüyor. Projede son aşa-
maya geldik. Kısa zamanda tamam-
layıp ihaleye çıkmayı planlıyoruz.”

TCDD tarafından Yenice’de 
510 dönüm arazi üzerinde yapılan 
Lojistik Merkez’in ise Eylül ayında 
açılacağını bildiren Oğuz Saygılı, 
son olarak Taşkent Yük Merkezi 
Projesi’ne değindi. Taşkent’te 600 
dönüm alan üzerinde bir lojistik 
merkez kurmayı planladıklarını 
kaydeden Saygılı, henüz proje aşa-
masındaki bu çalışmanın tamam-

lanması halinde MTOSB’nin içine 
demiryolu getirebileceklerini belirt-
ti. Saygılı, “Sürekli OSB için karayo-
lu bağlantısı konuşuluyor ancak bu 
da çok önemli bir proje. Bu proje ile 
Taşkent OSB yük merkezi gibi kul-
lanılabilecek” ifadelerini kullandı.

Devlet Demiryolları 6. 
Bölge Müdürü Oğuz 
Saygılı, Mersin’in yıllardır 
beklediği Yenice Lojistik 
Merkezi’nin Eylül ayında 
açılacağını bildirdi.   

Yenice Lojistik 
Merkezi Açılıyor

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Benelux ve İngiltere’yi kap-
sayan coğrafi alan için inter-
modal çözümler sunuyoruz. 
Ro-Ro seferleriyle entegre 

dışında Batı Afrika ve Gine 
Körfezi’nde de yükselişe geç-
ti. Bu haydutlarla mücadele-
nin ise denizcilik sektörüne 
maliyeti çok yüksek.

• Rapora göre, 2017’de 180 
deniz haydutluğu olayı rapor 
edildi. Bu oran son 22 yılın 
en düşük oranı. Bu rakam 
2010’da 445 iken; 2014’te 
245, 2016’da da 191’e düştü. 
Korsanlara karşı alınan ted-
birlerin bu düşüşte etkili ol-
duğu görülüyor.

de kara yoluyla taşınan bazı 
ürünlerin orta vadede Ro-Ro 
taşımacılığı kullanılarak taşı-
nacağını kullanacağını öngö-
rüyoruz’’ dedi.

Ro-Ro taşımacılığının 
Türkiye’deki durumunu de-
ğerlendiren Soy, 
“ Tü r k i y e ’d e 
resmi ra-
kamlara 
baktığı-
m ı z d a 
2 0 1 7 
y ı l ı n -
da yak-
l a ş ı k 
215 bin 
tekerlekli 
aracın deniz 
yolu ile taşındığını 
görüyoruz. Ro-Ro taşımacılı-
ğını doğru yatırımlar ve des-
teklerle artırmak mümkün. 
Yıl sonu itibariyle araç taşıma 
hacminin, geçen yıla göre yüz-
de 5 oranında artış gösterme-
siyle Marmara Havzası’nda 2 
milyonu geçmesini bekliyo-
ruz’’ diye konuştu.

Kuzey ve Güney Marmara 
güzergahındaki Ro-Ro ta-
şımacılığının tercih edilme 
oranının da yüzde 50 sevi-
yelerinde olduğunu söyleyen 
Özgür Soy, yapılacak yatırım-
lar ve düzenlemelerle birlikte 
bu oranın artacağını sözleri-
ne ekledi. 

INTERMODAL taşıma-
cılıkta Avrupa’daki iddiası-
nı artırarak sürdüren Ekol, 
Yunanistan (Lavrio Limanı) 
ile Fransa (Sète Limanı) ara-
sında düzenli Ro-Ro seferle-
rine başlıyor. 

Yeni hat ile başta Yuna-
nistan, İspanya, Fransa ül-
keleri arasındaki Avrupa 
içi taşımadan aldıkları payı 
artırmak istediklerini ileten-
Taşımacılık Genel Müdürü 
Murat Boğ şunları söyledi. 
“Yeni Ro-Ro hattımız saye-

TÜRK Armatörler Birliği 
tarafından hazırlanan “Deniz 
Taşımacılığı Gözden Geçir-
me Raporu-2018” başlıklı ra-
porda Türk armatörlerin dün-
ya deniz ticaretindeki yerine 
dair çarpıcı tespitler yer aldı.

Rapora göre Türk deniz 
ticaret filosu büyüklük açısın-
dan dünyada 15’inci sırada. 
Raporda dünyadaki deniz 
haydutluğunun azaldığına 
dikkat çekiliyor. Türk arma-
törleri de 2018’den umutlu. 

LOJİSTİK şirketlerine ve ih-
racat yapan firmalara maliyet-
ler açısından tasarruf sağlayan 
Ro-Ro taşımacılığına ilgi gi-
derek artıyor. Türkiye’nin en 
büyük üç limanından biri o-
lan Kumport, Ambarlı - Ban-
dırma güzergahına iki yeni 
servisi ekleyerek Ro-Ro taşı-
macılığında hedef büyütüyor.

Karayolu taşımacılığında 
akaryakıt fiyatlarındaki artış-
tan etkilenen firmalar, yükse-

len maliyetlerin bir kısmını 
Ro-Ro taşımacılığı sayesinde 
önlüyor. Firmaların deniz yo-
lu taşımacılığına yönelmesiy-
le 2018’de yıl sonuna kadar 
Ambarlı-Bandırma arasında 
210 binin üzerinde aracın 
Ro-Ro ile taşınması bekle-
niyor. Ro-Ro taşımacılığı 
yapan şirketlerin sefer sayıla-
rını artırmasıyla Kumport da 
Ro-Ro modelindeki iş hac-
mini büyütüyor. Kabotaj ve 
gümrüklü iskelelerde Ro-Ro 

sinde Lavrio Limanı’nı, Ya-
lova ve Trieste’nin (İtalya) 
ardından Sète Limanı’na 
(Fransa) da network olarak 
bağlamış olduk. Sète Lima-
nı üzerinden; Yunanistan’a 
Fransa, İspanya, Portekiz, 

İşte rapordan öne çıkan bazı 
detaylar.

• Küresel olarak 2017’de 
deniz yolu ile taşınan yük 
miktar yüzde 4.2 artarak 
11.604 milyon  ton oldu.

• 2018’de bu miktarın yüz-
de 3.6 artarak 12.018 milyon 
tona çıkması öngörülüyor. En 
büyük artış gaz taşımacılığın-
da bekleniyor.

• Uluslararası verilere gö-
re deniz haydutluğu Soma-
li kıyıları ve Aden Körfezi 

rampası bulunan Kumport, 
yaklaşık 20 yıldır binlerce 
aracın karaya ulaşmasına 
aracılık ediyor. Günlük sefer 
sayısını altıya çıkaran Kum-
port, aynı zamanda trafikteki 
araç sayısınınazaltılmasına da 
katkı sağlayacak.  
Dökme yük taşıyan gemiler 

Ro-Ro’ya dönecek
Taşımacılık maliyetleri 

göz önüne alındığında Ro-
Ro’nun önünün açıldığını 

söyleyen Kumport CEO’su 
Özgür Soy, “Günümüzde Ro-
Ro taşımacılığı ile limanlar-
daki elleçleme süreleri önemli 
ölçüde kısaldığını söyleyebili-
riz. Bu durum da beraberinde 
birçok faydayı getiriyor. Bun-
lardan en önemlisi firmaların 
liman masraflarından tasarruf 
sağlaması yönünde. Ro-Ro 
taşımacılığı ile aynı zamanda 
taşınan yük, kötü hava koşul-
larından etkilenmiyor. Özel-
likle Marmara bölgesi için-

diş dönüş olmak üzereblok 
trenhizmetlerimizle müşte-
rilerimize yenilikçi karayolu 
çözümleri sunuyoruz. Böy-
lelikle Ekol İspanya, Ekol 
Fransa ve Ekol Yunanistan 
müşterileri için pazardan 
farklılaşmış, sürdürülebilir 
taşımacılık çözümlerini su-
nabiliyoruz.”

Dört limanda faaliyet gös-
teren Ekol’ün, 48 blok treni 
ve altı Ro-Ro gemisi ile güçlü 
oyunculardan birisi olduğunu 
belirten Boğ, “Son yıllarda in-

Türk bayrağı ile dolaşan ti-
caret gemisi sayısı ise 805. 
Türk armatörler 2018’den 

termodal taşımacılık ağımızı 
yeni hatlarla zenginleştirdik. 
Hedefimiz çevre dostu hiz-
metler sunmak ve Avrupa’da-
ki varlığımızı güçlendirmek. 
Sunduğumuz intermodal çö-
zümler sayesinde şirketimiz, 
ayda 850 futbol sahası büyük-
lüğünde bir ormana eşdeğer 
365 bin ağacı kurtarıyor. İn-
termodal taşımacılıkla dünya-
yı 365 kere dolaşmaya yetecek 
miktarda yakıttan tasarruf 
ediyoruz” değerlendirmesin-
de bulundu.

umutlu. Armatörlerin en çok 
zorlandıkları konu finans-
mana ulaşmak.

olarak planlanmış şekilde, 
Sète-Bettembourg (Lük-
semburg) ve Sète–Zeebru-
ge (Belçika) hatlarında gi-

Türkiye 15’inci sırada
Deniz haydutluğu ve silahlı 

soygun vakalarının yüzde 98’i 
Güneydoğu Asya, Afrika, Gü-
ney Amerika ve Hindistan’da 
yaşandı. Rapora göre Türki-
ye filo büyüklüğü açısından 
30 ülke arasında 15. sırada. 
Türkiye’nin filolarının varlık 
değeri 9 milyar doları aşıyor.

Türk filolarının toplam 
gemi sayısı 1511. Taşıdıkları 
yük miktarı ise 28.611.000 
DWT. Dünya sularında 

Ekol Haftalık Sete-Lavrio Seferlerine Başladı

Kumport Limanı İç Ro-Ro Taşımacılığında Büyüyor

Türk Deniz Ticaret Filosu Büyüyor

Deniz Ticaretinde
Rota Türkiye’ye Çevriliyor

Kumport CEO’su Özgür Soy

Ekol, Yunanistan 
(Lavrio Limanı) ile 
Fransa (Sète Limanı) 
arasında düzenli 
Ro-Ro seferlerine 
başlıyor.   

ULUSLARARASI de-
niz ticaretinde son yıllarda 
gösterdiği pozitif gelişimle 

dikkatleri üzerine çeken 
Türk limancılık 

sektörü özel-
likle kon-

t e y n e r 
taşıma-
c ı l ı -
ğ ı n d a 
b öl g e-
sel tran-

sit yük 
m e r k e z i 

olma yolun-
da ilerlemeye 

devam ediyor. Deniz 
taşımacılığında faaliyet gös-
teren şirketlerin birleşme ve 
satın alma yoluyla yaptıkları 
işbirlikleri sonucunda tercih 
edilmeye başlanan dev ge-
miler, limancılık sektöründe 
de değişimi tetikliyor. 

Türk limancılığının geç-
mişten günümüze gelişimi-
ni değerlendiren Kumport 
CEO’su Özgür Soy; ‘’1970’li 
yıllarda ülkemize uğrayan 
en büyük gemi 2 bin TEU 
büyüklüğünde iken bugün 
dünyada gemilerin büyük-
lükleri 20 bin TEU’yu geçti. 
Gemi kapasitelerinin her ge-

çen yıl büyüdüğü deniz taşı-
macılığında, liman işletmele-
rinin de bu gelişmelere uyum 
sağlaması gerekiyor. Liman 
işletmecilerinin yaptığı vinç, 
terminal alanı, rıhtım uzun-
luğu, derinlik artırma gibi 
yatırımlar uluslararası deniz 
ticaretinde Türkiye’nin yük-
selişini devam ettirecektir. 
Biz Kumport olarak bu ko-
nuda sektöre örnek olacak 
çalışmalara imza atıyoruz. 
Bölgenin en yüksek kontey-
ner elleçleme kapasitesine 
sahip limanlarından biri 
olmamıza rağmen 2018 yı-
lında 50 milyon Dolarlık ya-
tırım gerçekleştireceğiz. Bu 
yatırımımızın temel nedeni 
ise, deniz ticaretinde dev 
gemilerin artan oranda faa-
liyet göstermesiyle birlikte 

bu gemilerin Kumport’u ve 
dolayısıyla Türkiye’yi tercih 
etmelerini sağlamak. Yatı-
rımlarımızla bölgede 24 sıra 
ve 400m uzunluğa sahip 20 
bin TEU’ya kadar gemilere 
hizmet verebilen tek liman 
konumuna geleceğiz’’ dedi.

Deniz ticaretinde önemli 
birleşmelerle iş potansiyeli-
nin değiştiğine vurgu yapan 
Soy, sözlerine şöyle devam 
etti; “Dünyada son 3 senede 
hat birleşmeleri hız kazandı. 
Bu birleşmelerin sonucu ola-
rak önemli maliyet avantajı 
sağlayan 14 bin TEU üstü 
dev gemiler deniz ticaretinde 
daha fazla tercih ediliyor ve 
kullanılıyor. Bu sebeple kon-
teyner taşımacılığı sektörün-
de rekabet edebilmek için, 
dev gemilere daha iyi hizmet 
verebilecek altyapı ve teknik 
ekipmanlara yatırım yapma-
mız gerekiyor. Biz Kumport 
olarak elimizdeki tüm im-
kanları bu noktaya yoğunlaş-
tırdık. Son 5 yılda limanımıza 
yaptığımız 200 milyon TL’lik 
yatırıma ek olarak bu yıl 50 
milyon Dolarlık yatırımla 
hizmet veriyor ve hizmetleri-
mizi daha üst seviyelere çıkar-
mayı hedefliyoruz.”
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Türk Limanları İkinci Çeyrekte Rekor Kırdı
TÜRKİYE Liman İşletmeleri Der-
neği (TÜRKLİM) 2018 yılının 
ikinci çeyrek rakamlarını açıkladı. 
Türkiye’deki limanların toplam 
konteyner iş hacminin yüzde 92’sini 
kapsayan TÜRKLİM üye limanları, 
2018 yılının ikinci çeyreğinde 2 mil-
yon 635 bin 829 TEU konteyner 
elleçledi. Geçen yılın aynı dönemin-
de yüzde 7,5 büyüme gösteren kon-
teyner elleçleme 2018 yılının ikinci 
çeyreğinde yüzde 13,6 büyüme gös-
tererek rekor kırdı. 

Konteyner elleçleme rakamları 
rekor seviyeye ulaşırken, genel kar-
go ve kuru dökme yükte de 2018 
yılının ikinci çeyreğinde yüzde 9,6 
artış gerçekleşti. Toplam 31 milyon 
780 bin ton yük elleçlenen TÜRK-
LİM üye limanlarda 2017 yılının 
aynı döneminde kaydedilen büyü-
me yüzde 6,3’tü. 

2018 yılı ikinci çeyrek verileriy-
le ilgili değerlendirmelerde bulu-
nan TÜRKLİM Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Dölen; “Türkiye 
Limancılık sektöründe yükselen 
ivme 2018’in ikinci çeyreğinde de 
devam etti. Sektöre yapılan kapa-
site yatırımları, ithalat ve ihraca-
tın önünü açarken transit yük ve 
konteynerin de hacmini artırdı. 
TÜRKLİM üye limanları 2018 yı-
lının ikinci çeyreğinde yüzde 13,6 
artış gösteren konteyner taşıma-
cılığı kendi alanında rekor kırdı. 
Genel kuru yük taşımacılığında da 
31 milyon 780 bin ton yük elleç-
lendi” dedi. 

Dölen sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Türk ihracatçılarının önünde 
yıllardır bir risk gibi gösterilen li-
manlarımızdaki kapasite sorunu 
gerek Türk, gerekse dünya çapında 
limancılık yapan firmaların mevcut 
tesisleri satın alıp kapasite arttırıcı 
yatırımlar yapması, bir yandan da 
yeni liman yatırımlarının gerçekleş-
tirilmesiyle ortadan kaldırılmıştır. 
Bugün ülkemizin hiçbir bölgesinde 
liman kapasitelerinin yetersizliği söz 
konusu değildir. Hatta limancılık 
sektörü artan kapasiteleri karşın ay-
nı hızla artmayan dış ticaret hacim-
leri sebebiyle yüzd 48 kapasite kul-
lanım oranları ile çalışmaktadır. Son 
15 yılda fiziki anlamda altyapılarını, 
ekipmanlarını ve yazılımlarını dün-
yanın kullandığı son teknolojiye 
taşıyana limanlarımız artık sistem-
sel entegrasyonlarını süratle dev-

yen Dölen, “Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığımızın 
liderliğinde Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nın değişim konusunda 
istek, çaba ve desteklerine teşekkür 
ederiz. Her iki bakanlığımızın or-
tak çalışması ile limandaki işlerin 
hızlandırılması, ihracatın arttırıl-
ması ve ticaretin kolaylaştırılması 
noktasında birçok başarılı proje 
hayata geçirilmiştir” dedi.

Elleçlenen konteyner hacmin-
deki çift haneli büyümenin ülke 

ekonomisine olumlu yönde katkı 
sağladığından söz eden Dölen, 
2017 yılının aynı dönemiyle kı-
yasla 2018 yılı ikinci çeyrekte, it-
halatta yüzde 17, ihracatta yüzde 
16 ve transit yük elleçlemede ise 
yüzde 22 artış gerçekleştiğini söz-
lerine ekledi.

reye almakta ve hem ithalatçıların 
hem de ihracatçıların limanlardaki 
işlemlerini hızlandırmaya olanak 
sağlayarak, tüm paydaşlarına değer 
katmaktadır.”

2017 yılı Temmuz ayında tüm 
Türkiye limanlarından uygulama-
ya alınan “Konteyner ve Liman 
Takip Sistemi” bu yöndeki adım-
ların ilkini oluşturduğunu söyle-
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Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) 
tarafından açıklanan verilere göre, 2018 yılının Nisan-
Mayıs-Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte toplam 
2 milyon 635 bin 829 TEU konteyner elleçleyen 
limanlar, 2017 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 
yüzde 13,6 büyüme başarısı gösterdi.   

TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Dölen.
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cağını dile getirerek, “Açıl-
dığı ilk yıl 1 milyon tondan 
fazla kargo işlemi yapılabile-
cek” dedi.

Turhan şunları söyledi: “29 
Ekim 2018 tarihinde açacağı-
mız Faz 1; 1 milyon 400 bin 
metrekarelik ana terminal bi-
nası, 2 pist, hava trafik kont-
rol merkezi ve destek binala-
rından oluşuyor. Hava trafik 
kontrol kulesi 5 bin metre-
kare alanda ve 90 metre yük-
sekliğinde. Yıllık yolcu kapa-
sitesi 29 Ekim’de açacağımız 
Faz 1’de 90 milyon yolcu/yıl. 
Tüm fazlar tamamlandığında 
ise 200 milyon yolcu/yıla ar-
tırılabilir bir kapasitede ola-
cak. Yolcu biniş köprü sayısı 
da 143 adet. Dünya havacılık 
otoriteleri ve merkezlerine İs-
tanbul Yeni Havalimanı’nın 
29 Ekim 2018 tarihinde açı-

nin nasıl harekete geçirilebil-
diğini gözlerimizle gördük. 25 
milyon kapasiteli diye başlandı 
32 milyona ulaştı ve şu anda 41 
milyon ama 2. pist ile bu kapa-
site 63 milyon olacak. İstanbul 
bununla yetiniyor mu? Hayır 
yetinmiyor. Dünyanın en bü-
yük havaalanlarından birisini 
de 50 kilometre batısına yapı-
yoruz. İki havalimanı birbirle-
riyle tatlı bir rekabet içerisinde 
çoğu zaman da dayanışma ile 
bu ülkenin kalkınmasına hiz-
met verecek. Bu yatırımlar in-
sanların, ülkelerin birbirlerini 
daha iyi anlamasına katkı sağ-
layacak hem de refahın yüksel-
mesine hizmet edecek.”

Göral: “İlk altı ayda çift 
haneli büyümeye ulaştık”

İSG’nin CEO’su Ersel Gö-
ral, 10 yılda terminal işletme-

BAKAN Turhan, İstanbul 
Yeni Havalimanı inşaatını 
gezerek terminal binasında 
yetkililerle koordinasyon 
toplantısı yaptı. Toplantının 
ardından bir basın açıklama 
yapan Turhan, İstanbul Yeni 
Havalimanı’nın boyutlarıyla 
kendi alanında dünyanın en 
büyüğü olacağını ifade ede-
rek, projenin açılışına 81 gün 
kaldığını hatırlattı.

Havalimanının ilk fazını 
29 Ekim 2018’de Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın teşrifle-
riyle açmayı planladıklarını 
anlatan Turhan, projede han-
gi aşamaya gelindiğiyle ilgili 
şu bilgileri verdi:
 “Yeni havalimanı en büyük 

hub’lardan biri olacak”
Turhan, havalimanının doğ-

rudan ve dolaylı olarak 225 
bin kişiye iş imkanı sunacağını 
belirterek, oluşan katma değer-
den 1,5 milyondan fazla insa-
nın yararlanacağını söyledi.

İnşaat aşamasında 3 bin 
200’ü beyaz yaka olmak üze-
re yaklaşık 32 bin çalışanı 

TÜRKİYE’NİN en büyük 
ikinci havalimanı olan İstan-
bul Sabiha Gökçen Uluslara-
rası Havalimanı’nın 10’uncu  
yılında hayata geçirdiği Yeni 
İç Hatlar Terminal Ek Binası 
hizmete açıldı. 26 milyon Av-
ro maliyet tutarına sahip olan 
Yeni İç Hatlar Terminal Ek 
Binası ile birlikte havalimanı-
nın yolcu kapasitesinin 8 mil-
yon artarak 33 milyondan yıl-
da 41 milyon kişiye ulaşması 
hedefleniyor. 

İstanbul Sabiha Gökçen 
Uluslararası Havalimanı’nın 
Yeni İç Hatlar Terminal Ek 
Binası, İSG’nin CEO’su Ersel 
Göral’ın ev sahipliğinde dü-
zenlenen törenle hizmete a-
çıldı. Açılış törenine İstanbul 
Valisi Vasip Şahin, Savunma 
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İs-

bulunduğunu anlatan Tur-
han, “Burada 300’den fazla 
destinasyona uçulabilecek ki 
bunların 250’si dış hat, 50’si iç 
hat. Yeni havalimanı en büyük 
hub’lardan biri olacak. Yeni 
Havalimanı 6 adet bağımsız 
pist ile yine 200 futbol sahası 
büyüklüğünde bir terminal-
den oluşuyor. 114 uçak aynı 
anda terminale yanaşabilecek, 
143 köprü uçaklara hizmet 
verecek.” bilgilerini verdi.

Terminalin 7 giriş kapısı 
bulunduğunu aktaran Tur-
han, ticaretin Asya-Pasifik 
Bölgesi’ne kaymasıyla İstanbul 
Yeni Havalimanı’nı kargoda 
da güç kazanacağını söyledi.

“İstanbul Yeni 
Havalimanı’nın kodu 

IST olarak tespit edildi”
Kargo hizmeti verecek 

alanın 240 futbol sahası bü-
yüklüğüne denk gelen 1 mil-
yon 400 bin metrekare bü-
yüklüğünde olduğunu ifade 
eden Turhan, havalimanının 
kargo kapasitesinin yıllık 5,5 
milyon ton seviyesinde ola-

mail Demir, Pendik Belediye 
Başkanı Kenan Şahin, Malay-
sia Airports Holdings adına 
Dato Izani Ghani ve çok sayı-
da İSG çalışanı katıldı.

Vali Şahin: “İkinci pist ile 
kapasite 63 milyona

ulaşacak”
“Yol medeniyettir, yol, ile-

tişim, ulaşım bir fırsattır” söz-
leriyle konuşmasına başlayan 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
şöyle devam etti: “Bunu son 20 
yılda yaşayarak gördük. Nereye 
bir havalimanı, yol yapıldıysa 
o şehir gelişti, ilerledi. Bugün 
onun çok canlı bir örneğini Sa-
biha Gökçen Havalimanı’nda 
görüyoruz. Bu alan ilk zaman-
lar eleştiriler nedeniyle uzunca 
bir süre boş kaldı. Ancak daha 
sonra bir yönetim ve anlayış 
değişikliği nedeniyle bir ülke-

Hava Meydanları İşletmesi 
(DHMİ) Genel Müdürlüğü 
koordinesinde tüm paydaş-
larla çalışmalar yürütülmek-
tedir. Bugüne kadar 65’ten 
fazla toplantı yapıldı. Ta-
şınma süreci 30 Ekim 2018 
Salı günü saat 03:00’da baş-
layacak. 31 Ekim 2018 Çar-
şamba günü saat 23:59’da 
tamamlanacaktır ve toplam 
45 saat sürecektir.”

Taşınma esnasında
70 iniş-kalkış yapılacak
Havalimanının taşınma-

sında güzergahının Yeşil-
köy-Mahmutbey-Odayeri 
Otoyolu güzergahının kulla-
nılacağını anlatan Turhan şu 
bilgileri verdi: “Öncelikle üs-
sü Atatürk Havalimanı’nda 
olmayan havayolları ve bun-
lara hizmet veren yer hizmet 
kuruluşlarının operasyonla-

yılda havalimanını 9 kat geliş-
tirdiğimizin işaretidir. Bu yılın 
rakamlarına baktığımızda ise; 
ilk 6 ayda çift haneli büyümeye 
ulaştık” diye konuştu.

Geçen yıl Ocak-Haziran 
döneminde 14.4 milyon yol-
cunun geçiş yaptığı Sabiha 
Gökçen’den bu yılın aynı 
döneminde 16.2 milyon yol-
cunun geçiş yaptığının altını 
çizen Göral, “Buna göre ilk 6 
ayda yolcu artışımız yüzde 12 
oldu. İlk 6 ayda dış hat yolcu 
sayımız ise geçen yıla göre 
yüzde 13 artışla 5.2 milyon 

rını durdurarak İstanbul Ye-
ni Havalimanı yerleşkesine 
taşınması 30 Ekim 2018 ve 
31 Ekim 2018 23.59 saat-
leri arasında gerçekleşmiş 
olacaktır. Birinci aşamada 
Türk Hava Yolları (THY) 
dışındaki Atatürk Havali-
manı üssü olan havaliman-
ları ve bunlara hizmet veren 
yer hizmet kuruluşlarının 
operasyonlarını durdurarak 
İstanbul Yeni Havalimanı’na 
taşınması yapılacaktır. Bu 
süre 30 Ekim 2018 saat 
19’da başlayacak, 31 Ekim 
2018 saat 18.59’da tamam-
lanmış olacaktır.

İkinci aşamada THY ve 
TGS yer hizmetleri firma-
mızın taşınması amacıyla 12 
saatlik periyodlar Atatürk 
Havalimanı’nda tüm operas-
yonların durdurulması, İs-
tanbul Yeni Havalimanı’ndan 
operasyonların gerçekleştiril-
mesi işlemi yapılacaktır. BU 
da 31 Ekim 2018 saat 02.00 
ile 13.59 saatleri arasında ger-
çekleştirilecektir.”

Cahit Turhan, havalima-
nına yolcu ulaşımı için geliş-
tirilen projelerin bazılarının 
tamamlandığını, bazılarının 
çalışmalarının ise devam 
ettiğini söyledi. Gayrette-
pe-Yeni Havalimanı Metro 
Hattı’nın 5 duraktan oluşa-
cağını belirten Turhan, bu 
projede çalışmaların devam 
ettiğini kaydetti.

Yenilenen D-20 Kara-
yolu’nun tamamlanarak hiz- 
mete açılacağını aktaran 
Turhan, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü ve Kuzey Marmara 
Otoyolu Projesi’yle de yeni 
havalimanına bağlantı yapıla-
cağını kaydetti.

oldu. İç hat yolcu sayımızı da 
yüzde 12 oranında artırarak 
yaklaşık 11 milyona ulaştır-
dık. Aynı dönemde havalima-
nından iniş ve kalkış yapan 
uçak sayımız yüzde 7 oranın-
da artarak, 106 bin 631 oldu. 
Sadece haziran ayında Sabiha 
Gökçen’i toplam 2.8 milyon 
yolcu kullandı. Haziran ayın-
da yolcu artışımız geçen yıla 
göre yüzde 9. Bu artış yine 
sadece haziran ayında dış hat 
yolcularında yüzde 12, iç hat 
yolcularında ise yüzde 8’dir” 
ifadelerini kullandı.

lacağı duyurulmuştur. Açılış 
sonrasında İstanbul Yeni 
Havalimanı’nın kodu IST 
olarak tespit edildi.”

“Taşınma toplam
45 saat sürecek”

Turhan, şunları kaydetti: 
“Seyahat edecek misafirleri-
mizin konforunu sağlamak, 
herhangi bir sorunla kar-
şılaşmamaları için gerekli 
olan tüm çalışmalar titiz-
likle sürdürülüyor. Atatürk 
Havalimanı’nın yeni hava-
limanına taşınma süreciyle 
ilgili olarak yapacağımız 
çalışmalar şöyle; Atatürk 
havalimanı’nda yerleşik bu-
lunan paydaşların İstanbul 
Yeni Havalimanı’na zama-
nında ve sorunsuz bir şekil-
de taşınması amacıyla Eylül 
2016’dan itibaren 13 adet 
farklı komisyon ile Devlet 

sinin yani sıra otopark, kargo 
hizmetleri, genel havacılık 
terminali ve otel hizmetleri-
ni de yürüttüklerini ve hızla 
büyüyen turizm sektörünün 
ihtiyaçlarına yönelik önemli 
aksiyonlar aldıklarını belirt-
ti. 2009-2016 yılları arasında 
arka arkaya 7 yıl, Avrupa’nın 
yolcu sayısı artışında en hızlı 
büyüyen havalimanı olma başa-
rısını elde ettiklerini kaydeden 
Göral, “Geride bıraktığımız 
10 yıl boyunca sayısız ödüle 
layık görülerek başarılarımızı 
taçlandırdık. Sabiha Gökçen 
Havalimanı son olarak geçen 
yıl elde ettiği yüzde 82.3 zama-
nında kalkış oranıyla dünyada 
8’inci sırada yer alarak ilk 10’a 
giren tek Türk havalimanı ol-
du. Bu yıl ise 33 milyon yolcu 
sayısına ulaştık. Bu sayı, son 10 

İstanbul Yeni Havalimanından
1 Milyon Tondan Fazla Kargo Elleçlenecek

Sabiha Gökçen Yeni İç Hatlar 
Terminal Ek Binası Hizmete Açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “İstanbul Yeni Havalimanı’nda 
Faz 1 devreye alındığında saatte 40 iniş 40 kalkış yapılabilecek. Açılışın 
16 ay sonrasında devreye girecek 3’üncü tam bağımsız pist ile birlikte 
saatlik kapasiteyi 60 iniş, 60 kalkışa çıkaracağız” dedi.   
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Turkish Cargo ve CSafe Global 
CSafe RAP Uçuş Onayını da Aldı

Turkish Cargo 
Çin’de Yüzde 
10,7 Büyüdü

CSAFE RAP, çevre koşullarına 
bakılmaksızın, kullanıcı tarafın-
dan tanımlanan yükü sıcaklık ayar 
noktasını hassas şekilde korumak 
için CSafe’in özel ThermoCor VIP 
yalıtımını kompresörle çalışan bir 
soğutma ve radyan ısıtma sistemi ile 
birlikte kullanılan benzersiz operas-
yonel kabiliyetler sunan, eksiksiz bir 
sıcaklık kontrol çözümleri serisinde-
ki en son yenilik.

Turkish Cargo Pazarlama Başka-
nı  Fatih Cığal; “CSafe RAP, Tur-
kıshCargo ilaç programında sağlık 
ürünlerinin taşınması için kullanı-
lan aktif ısı kontrollü kapların mü-
kemmel bir eklenmesi olacaktır. 
Küresel ölçekte büyüyen ilaç gönde-
rilerinin hacmi ile daha büyük kargo 
yükleri için aktif ısı kontrollü kaplar 
gerekmektedir. CSafe RAP, Turkısh 
Cargo’ya dünya çapındaki müşte-
rilerimize sınıfında en iyi hizmeti 
sunma, hacim, kargo bütünlüğü ve 
güvenliği açısından beklentilerini 
karşılama ve zamanında taşıma ola-
nağı sunacak. Müşteri odaklı değer-
leri ve iş davranışlarını paylaşan fir-
ma olan CSafe Global ile ortaklık, 
Turkish Cargo’ya her defasında gön-
derilerimizin korunması ve bütünlü-
ğü konusunda güven veriyor ”dedi. 

CSafe Global için Küresel Pazar-
lama ve İş Ortağı Yönetimi Başkan 
Yardımcısı Brad Jennings ise, “Tur-
kish Cargo, dünya çapında sıcaklığa 
duyarlı sağlık ürünlerinin taşınması 
konusunda uzun süredir uzman” 
dedi. “CEIV akreditasyonu, karşı-
lıklı yaşam bilimi müşterilerimize 
son derece yüksek standartlarda 

TURKISH Cargo, küresel hava 
kargo taşımacılığı veri hizmeti sağ-
layıcısı WorldACD verilerine göre, 
Ocak - Mayıs ayları arasında Çin’de 
yüzde 10,7 lik bir büyüme kaydetti. 

Turkish Cargo’nun yükselen 
ivmesini sürdürdüğü zaman ara-
lığında Çin hava kargo pazarında 
ise küçülme yaşandı. Çin pazarında 
daha da büyümeyi hedefleyen Tur-
kish Cargo, Çinli ekspres kargo devi 
ZTO ve Hong Konglu PAL Air ile 
kapıdan kapıya hizmetle özellikle 
küresel e-ticaret pazarına odaklana-
cak ve Global Kargo/Kurye şirketi 
olarak faaliyet gösterecek ortak bir 
girişime adım attı.

Turkish Cargo, uçuş ağına ekledi-
ği yeni destinasyonlar ile dünyanın 
en hızlı gelişen hava kargo marka-
larından biri konumunda. Başarılı 
hava kargo markası; geniş hizmet 
yelpazesini, operasyonel kabiliyetle-
rini Türkiye’nin eşsiz coğrafi avantaj-
larlarıyla birleştirerek başarı çıtasını 
yükseltmeye devam ediyor.

onaylanmış olan hassas soğuk zincir 
hizmetleri sağlama taahhüdünü da-
ha da kanıtlamaktadır. CSafe RAP, 
dünya çapındaki sağlık şirketleri 
için sıcaklığa duyarlı, hayat geliştiri-

ci ürünlerin sıcaklık bütünlüğünü ve 
güvenli bir şekilde teslim edilmesini 
sağlayan kaliteli bir söz veriyor’’dedi.

İlaç ve tıbbi malzeme içeren sevki-
yatlar için ürettiği ürünlerle hareket 

eden Turkish Cargo, kapsamlı uçuş 
ağı sayesinde 122 ülkeye ve 300’den 
fazla destinasyona hava kargo hizme-
ti sunmaktadır. Turkish Cargo, 2015 

yılından beri kullandığı Envirotrai-
ner konteynerlerinin sevkiyat kalitesi 
ile dünyanın en büyük ilaç şirketleri-
ne hizmet vermeye devam ediyor.

Turkish Cargo, ilaç ürünlerine yönelik aktif ve pasif 
sıcaklık kontrollü çözümlerin lider tedarikçisi olan 
CSafe Global ile uçaklarda kullanıma sunulan CSafe 
RAP’ı onayladı.   



Volvo Trucks Yetkili Servisi Artıfe 
Şekerpınar’da Hizmet Vermeye Başladı

TİCARİ ARAÇLAR

nüel şanzıman standart ola-
rak sunulmaya başlandı. 

Ford’un hafif ticarideki 
stratejik adımı:  PHEV  
Lummel’de Ford’un hafif 

ticari araçlarda bir süredir 
Transit Custom’la geliştir-
mekte olduğu PHEV tek-
nolojisi ile ilgili detaylarda 
aktarıldı. Transit Custom 
Program Baş Mühendisi Ian 
Poter’ın tanıtımını yaptığı 
projede öncelikle piyasanın 
yüksek verimlilik sunan 
elektrikli araçları talep etti-
ği vurgulandı. Ancak elekt-
rikli araçlarda kısıtlı menzil, 
yüksek satın alma maliyeti 
ve zayıf altyapı gibi endişele-
rin devam ettiğini açıklayan 
Porter, Ford olarak özellikle 
hafif ticari araçlarda Plug-in 
Hibrit teknolojisinin şehir 
içi kullanımlarında etkin bir 
çözüm olduklarına inandık-
larını kaydetti. Sıfır emisyon 
sunmasının yanında men-
zil gerginliği yaşamadan ve 
taşıma kapasitesinden ve 
hacminden ödün vermeden 
operasyon imkanı sağlaması 
hedeflenen Transit Custom 
PHEV’le ilgili önemli teknik 

terilerimizin uzun soluklu 
çözüm ortağı olmaya yönelik 
bir stratejimiz var. Bu strate-
jinin bir parçası olarak servis 
ağımızı da hem nitelik hem 
nicelik açısından zenginleşti-
riyoruz. 8 Ağustos’ta ilk araç 
kabulünü gerçekleştirmiş 
olan İstanbul Şekerpınar’da-
ki Yetkili Servisimiz Artıfe 

HAFIF ticari araç serisindeki 
Transit Courier ve Transit 
Connect modellerini yeni-
leyen Ford, yeni modelleri 
için Almanya’da başlayan 
önce Hollanda’ya sonrasında 
Belçika’ya uzanan bir test sü-
rüşü düzenledi. 

Ford’un Lummel’de bulu-
nan test merkezlerinde dü-
zenlenen bazın toplantısında 
bir sunum yapan Ford Avru-
pa Sef Program Mühendisi 
Chiang Huang, araçlarla ilgili 
yapılan değişikleri aktardı. En 
son 2013 yılında tamamen ye-
nilenen Transit Connect’in 
dış tasarımında önde üç par-
çalı ızgaranın daha dinamik 
görünümlü farlarla destek-
lendiğini aktaran Huang, 1 
litrelik EcoBoost benzinli 
motor (100 PS) ve 1,5 litrelik 
Ecoblue motorlarla 75, 100, 
120 PS) donatılan araçların 
emisyon değerlerinin yüzde 5 
ve yüzde 12 değerlerinde düş-
tüğünü kaydetti. 

8 ileri manüel şanzımanı 
standart olarak sunan Transit 
Connect panelvanda 8 ileri 
otomatik şanzıman da sunu-
luyor. İç tasarımında 6 inçlik 
dokunmatik ekran SYNC 3 
sürümüyle sunulurken, anah-
tarsız çalıştırma, pratik bağla-
nabilirlik altyapısı da araçtaki 
yenilikler arasında yer alıyor. 
Eco özelliklerle donatılan 
Transit Connect  panelvan 
segmentinde ilk olarak yaya-
ları tanıyabilen otonom acil 

EYLÜL ayında resmi açılışını 
gerçekleştirmeye hazırlanan 
Volvo Trucks yetkili servisi 
Artıfe ServisOne, 8 Ağustos 
itibarıyla Şekerpınar’da ilk a-
raç kabulünü gerçekleştirerek 
bakım ve servis hizmetlerini 
vermeye başladı.

Temsa İş Makinaları Satış 
Sonrası Hizmetler Direktö-

fren sistemi gibi gelişmiş yar-
dımcı sistemlerin kullanıldığı 
araçta ilk defa olarak yan rüz-
gar asistanı da kullanılmış. 

2014 yılında satışa sunul-
masıyla markanın ticari araç 
serisini tamamlayan Transit 
Courier’in dış tasarımında 

değişikliler minimum seviye-
de kalsa da modern çizgiler 
eklenmiş. Ancak iç tasarımın-
da daha fazla değişiklik yapıl-
mış. Elden geçirilen ve daha 
kullanışlı hale getirilen orta 
konsol, SYNC 3 ve 6 inçlik 
dokunmatik ekranla destek-
lenmiş. 100 PS gücünde Eco-
Boost benzinli motorun yanı 
sıra 75 ve 100 PS gücünde 
1,5 litrelik TDCI Euro 6,2 
motorla donatılan Transit 
Courier’da da yeni 6 ileri ma-

rü Ilgaz Korkmaz konuyla 
ilgili şu açıklamayı yaptı: 
“Temsa İş Makinaları olarak, 
distribütörlüğünü yürüttü-
ğümüz markaların tamamı 
için satış yapmanın ötesinde 
bütünsel hizmet verme an-
layışıyla çalışıyoruz. Bunun 
için satış ve satış sonrasını 
bütün olarak kapsayan, müş-

aracın toplam menzilinin ise 
500 kilometrenin üzerinde 
olacağını aktararak yaklaşık 
1 tonluk taşıma kapasitesi su-
nacağını da sözlerine ekledi. 3 
farklı seçilebilir EV moduna 
sahip olan araç, güç kayna-
ğına bağlı olarak 5 saat ve 3 
saatlik olmak üzere iki fark-
lı zamanda şarj edilebiliyor. 
Aracın geliştirilme aşamasın-
da Londra Deneyi adı verilen 
ve ticari kullanıcılardan polis 

ve kamu hizmetlerine kadar 
geniş bir yelpazede kullanıcı 
deneyimlerini yakından göz-
lemlemek istediklerin açık-
layan Porter,  bunun için 20 
Transit Custom PHEV aracı 
12 ay boyunca gerçek çalışma 
koşullarında test edilmesi 

olduğu, işlerinde uzman e-
kiplerimizden oluşan yetkin 
servislerimizde araçlarımızın 
tüm bakım ve onarımlarını 

için kurumlara teslim ettikle-
rini açıkladı. 

Londra Deneyi’nde gelen 
ilk verilere göre 53 bin kilo-
metreye ulaşan araçların bu 
mesafenin 19 bin kilometresi-
ni elektrikli olarak gittiklerini 
kaydeden Porter, Geofencing 
olarak bilinen teknoloji saye-
sinde şehrin belirli alanların-
dan elektrikli modun otomo-
taik olarak devreye girdiğini 
ve şehir merkezlerinde emis-
yon salınımını minimuma 
çektiğinin altını çizdi. 

Farklı kullanım 
alışkanlıkları ve ihtiyaçlar 

verimliliği etkiliyor
Büyük Londra, İç Londra 

ve Sıkışık Alan olarak üç böl-
geye ayrılan şehirde toplam 
yapılan kilometrenin yüzde 
36’sının tamamen elektrikle 
sürüşle gerçekleştirildiği kay-
dedilirken Sıkışık Alan olarak 
tabir edilen alanda bu oranın 
yüzde 61’e çıktığı vurgulandı. 
İç Londra olarak adlandırılan 
bölgede ise tamamen elektrik-
li sürüş yüzde 54 olarak ger-
çekleşti ve şehrin kenar semt-
lerini de içine alan Büyük 
Londra bölgesinde elektrikli 
modda gerçekleşen menzil 
yüzde 48 olarak gerçekleşti. 

Farklı kullanıcı filolarına 
göre yapılan değerlendirmede 
bazı filoların sadece elektrik-
li sürüşle yüzde 65 elektrikli 
modda gittikleri görüldüğünü 
aktaran  ve bazı filolarda yüzde 
96 oranında sadece elektrikli 
sürüş kullandıklarını kaydeden 
Porter, meydana gelen farklı-
lıklarda yolculuk tiplerine ve 
şarj etme davranışlarına göre 
değişim gösterdiğini kaydetti. 

kapsayan kontrat çözümleri-
miz ve destekleyici paketle-
rimiz ile müşteri odaklı hiz-
metlerimize devam edeceğiz.”

bilgileri açıklayan Porter, he-
nüz geliştirilme aşamasında 
araçla ilgili detayların zaman 
içinde açıklanacağını söyledi. 
Netleşen teknik bilgiler ara-
sında gücünü sadece 50 kW 
gücündeki elektrikli motorla 
hareket edecek olan  Transit 
Custom PHEV’de menzil 
uzatması için 1 litrelik Eco-
Boost benzini motor kulla-
nılacak. Bu motor ise ihtiyaç 
anında bataryayı şarj ediyor. 

Sıfır emisyon ve 
uzun menzil bir arada

Elektrikli menzilinin 50 
kilometreye çıkması bek-
lenen Transit Custom 
PHEV’in özellikle şehir mer-
kezi operasyonları için ideal 
olduğunu aktaran Porter, 

ServisOne ile satış sonrası 
hizmet ağımıza yeni bir nok-
ta daha eklemiş oluyoruz. 
Uçtan uca hizmet verme viz-
yonumuz ve müşterilerimize, 
onların her zaman yanların-
da olduğumuzu hissettiren 
çözümlerimiz ile faaliyetleri-
mize devam ediyoruz. Şimdi 
Artıfe ServisOne’ın da dahil 

Ford Transit Custom 
PHEV İle Segmentinin 
İlk Hibrit Ticarisini Geliştiriyor

Ford Avrupa Sef Program
Mühendisi Chiang Huang
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Özellikle Batı Avrupa ülkelerinde bir süredir yoğunlaşan dizel motorlu 
araçlara tepki otomotiv üreticilerini yeni adımlar atmaya zorlarken 
hafif ticaride Avrupa’nın lider üreticilerinden olan Ford, orta van 
segmentindeki güçlü modeli Transit Custom’ı PHEV teknolojisiyle 
üretime hazır hale getiriyor.    
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TANITIM toplantısına Iveco 
Türkiye Genel Müdürü Ro-
berto Camatta, Genel Müdür 
Yardımcısı Tansu Giz, Ağır 
Vasıta Satış Müdürü Hakkı Işı-
nak, Ağır Vasıta Ürün Müdürü 
Tarkan Özyönüm, Satış Son-
rası Genel Müdür Yardımcısı 
Mustafa Er, Pazarlama Mü-
dürü Tülay Gürler ve Sürücü 
Eğitim Yöneticisi Mehmet Er 
tanıtım toplantısında yer ala-
rak gazetecilere bilgi verdiler.

Toplantının açılış konuş-
masını yapan Iveco Genel 
Müdür Yardımcısı Tansu Giz, 
Türkiye’nin ilk LNG’li çekici-
lerini tanıttıklarını ve LNG’li 
araçlara Avrupa’da büyük bir 
ilginin olduğunu söyleyerek bu 
aracın bugüne kadar üretilmiş 
en güçlü doğalgazlı araç oldu-
ğunun altını çizdi.

Camatta: “Iveco 20 yıldan 
üzün süredir alternatif

yakıtlar üzerinde çalışıyor”
Türkiye’ye gelen ilk 2 ara-

cın Shell ve İpragaz markala-

olarak bu sorumluluğu hisset-
tiklerini açıkladı.

Camatta toplantıda şunları 
söyledi: “Iveco, 20 yıldan uzun 
süredir doğal gaz başta olmak 
üzere alternatif çekiş tekno-
lojilerine öncülük etmektedir 
ve sürdürülebilir taşımacılığın 
öncüsüdür. 30 binden fazla do-
ğalgazlı motorumuz yollarda 
çalışıyor. Türkiye, daha önceki 
yıllarda sattığımız CNG kam-
yonlarımıza büyük ilgi gösterdi 
ve bugün, uzun mesafe taşıma-
cılığın en etkili noktası etrafın-
da toplanan tek yakıtlı, doğal 
gazla çalışan araçlardan oluşan 
tam bir filonun tanıtımıyla bu 
başarıyı takip ediyoruz. Yeni 
Stralis NP 460 hp, biyo-LNG 
kullanımında sıfıra yakın emis-
yon hedefini yakalayabilme-
siyle uzun mesafe görevlerinde 
performans ve verimlilik sağ-
lıyor. Son dönemde Belçikalı 
JOST firmasının sipariş ettiği 
500 adet Stralis NP 460 bunun 
önemli göstergelerinden biri.”

daha düşük CO2 emisyon-
ları sunduğuna dikkat çeken 
Camatta, 1600 km’ye kadar 
menzile sahip aracın sağladığı 
yakıt tasarrufunun yüzde 35’i 
bulduğunu aktardı.

Bir İtalyan şirketinin 2 
büyük Cruise gemisinin üre-
timini LNG motorla yapaca-
ğını da kaydeden Camatta, 
Avrupa’daki önemli limanların 
LNG altyapısı kurmaya başla-
dıklarının bilgisini de vererek, 
yakın gelecekte Türkiye’de 
LNG altyapısın oluşacağına 
inandıklarını kaydetti.

Araçla ilgili teknik detay-
ları aktaran Iveco Ağır Vasıta 
Ürün Müdürü Tarkan Özyö-
nüm, ise LNG’li Stralis NP’nin 
kullanım sürecinde ömür boyu 
partikül üretmediğini söyle-
yerek daha önce yetersiz güce 
ve yetersiz menzile sahip olan 

araçların geliştirilmesiyle piya-
sanın ihtiyacı olan unsurların 
tamamlandığını söyledi.

Özyönüm, konuşmasında  
“Stralis NP 4x2 çekicimiz, 
6 silindirli. Dingil mesafe-
si 3800, 40 ton yük taşıyor. 
EGR yok, DPF yok, SCR yok, 
rejenerasyon yok, Adblue 
yok” diyerek aracın avantaj-
larına dikkat çekerek dizel bir 
çekicide 78db olan ses seviye-
sinin LNG’li Stralis’te 71 db 
olduğunun da altını çizerek 
bunun hem sürücü hem de 
hem de çevre için önemli bir 
başarı olduğunu da kaydetti.  

Işınak: “Hem çevreci hem 
maliyet olarak avantajlı”
Toplantıda söz alan Ive-

co Türkiye Ağır Vasıta Satış 
Müdürü Hakkı Işınak ise her 
koşulda LNG’li Stralis’in çev-
re konusundaki özelliklerinin 

rı tarafından kullanılacağını 
söyleyen Iveco Türkiye Genel 
Müdürü, Roberto Camat-
ta ise çevre konusunda acil 
adımların atılmasına ihtiyaç 
olduğunu kaydederek Iveco 

Yeni Stralis NP 460’ın Eu-
ro VI dizel kamyonlara kıyasla 
yüzde 99 daha düşük Parti-
kül Madde ve yüzde 90 daha 
az NO2 salınımı, biyometan 
kullanımında ise yüzde 95 

yanı sıra toplam sahip olma ma-
liyetlerinde dizele göre önemli 
avantajlar sunduğunu açıklaya-
rak aracın alım maliyetlerinde-
ki farkın yakıt fiyatlarına göre 
ve aracın kullanıma göre değiş-
mekle birlikte 1,5-2 yılda amor-
ti edilebileceğini açıkladı. Dizel 
araçlar için maksimun fayda 
hesabının 5 yıl ve yıllık 120 bin 
kilometre üzerinden yapıldığını 
söyleyen Işınak, LNG’li araçlar 
için bu hesabın 7 yıl ve 150 bin 
kilometre üzerinden yapıldığını 
da sözlerine ekledi.

Stralis NP460
Stralis NP 460, olan yeni 

Iveco Cursor 13 NP tek ya-
kıtlı motoru sunuyor. Ayrıca, 
önceki modelin mükemmel 
sürüş konforunu ve perfor-
mansını daha da geliştirme-
nin yanı sıra GPS tabanlı HI-
CRUISE tahmine dayalı sürüş 
gibi yeni özellikleri de ekleyen 
12 vitesli Hi-Tronix otomatik 
transmisyon da yeni özellikle-
rinden biri. Çift LNG deposu, 
1600 km’ye kadar rekor bir 
menzil sağlıyor.

Ayrıca doğal gaz yerine ta-
rım ve kentsel atıklardan, ka-
nalizasyon atıklarından veya 
gıda sektörünün atıklarından 
üretilebilen biyometan da ya-
kıt olarak kullanılabiliyor. Bu 
nedenle biyometan kullanımı, 
fosil yakıtlara bağımlılığı azalt-
ma avantajının yanı sıra yerel 
ekonomiye de yardımcı oluyor.

Iveco Cursor 13 NP’nin 
yüzde 100 doğal gazla çalış-
masını sağlayan “tek yakıtlı” 
çözüm olarak dikkat çekiyor. 
Egzoz emisyon işlemi, rejene-
rasyon veya katkı maddesi(add 
blue) gerektirmeyen kompakt 
ve hafif 3 yönlü katalizöre da-
yanır. Iveco Cursor 13 NP, 
stokiyometrik yanma 12:1 
kompresyon oranıyla (17:1 o-
lan dizel çevrim oranından çok 
daha düşük) çalıştığı ve bu ne-
denle son derece sessiz olduğu 
için düşük gürültü ve titreşim 
avantajını da sunar.

Yakıt verimliliğine ek ola-
rak, sürüş davranışını izlemek 
ve iyileştirmek amacıyla Sürüş 
Tarzı Değerlendirme gibi yakıt 
tasarrufu sağlayan çözümlere 
de sahip. Öngörülü hız sabit-
leme ve vites değiştirme gibi 
GPS tabanlı sistemleri içeren 
ve Eco-Roll işlevini daha da 
geliştiren HI-CRUISE entegre 
sürüş sistemini sunuyor.

Önceki modelde zaten sektö-
rün en uzunu olan servis aralığı, 
rakiplerinin iki katı olan 90.000 
km’ye çıkarılan, araç yolda daha 
çok vakit geçirir ve bakım mali-
yetleri azalmasına katkıda bulu-
nuyor. Karmaşık son işlem sis-
temleri, partikül filtreleri, aktif 
rejenerasyon olmaması, Stralis 
NP 460’ın daha az bakıma ih-
tiyaç duymasına katkı sağlayan 
avantajları arasında.

En Güçlü LNG’li Çekici Iveco Stralis NP460 Türkiye’de

Fiat Yol Arkadaşını Ticariye de Taşıdı 
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Alternatif yakıtlı ağır ticari araçlarda doğalgazlı 
teknolojilerin gelişimine odaklanan Iveco, 1600 
kilometre menzil sunan yeni Stralis NP 460’ın 
Türkiye tanıtımını yaptı.    

Iveco Türkiye Genel Müdürü, Roberto Camatta

FIAT, araç ile sürücüyü bir-
birine bağlayan Fiat Yol Arka-
daşım Connect uygulamasıyla 
ticari araçlar dünyasında da 
müşteri deneyimini ayrıcalıklı 
bir boyuta taşıyor. Fiat, Tür-
kiye’deki kullanıcılarının alış-
kanlıklarını ve otomobille olan 
ilişkisini değiştiren bağlantı 
teknolojisi Fiat Yol Arkada-
şım Connect’i, Fiat Doblo ve 
Fiorino modellerinde sunarak 
ülkemizde hafif ticari araçlar 
sınıfında bir ilki gerçekleştiri-
yor. Tofaş bünyesinde gelişti-
rilen Fiat Yol Arkadaşım Con-
nect uygulaması Fiat Doblo 
ve Fiat Fiorino kullanıcılarına 
bu sınıftaki ilk uzaktan erişim 
teknolojisini sunuyor. Aracın 
elektronik kontrol ünitesine 
takılan bir cihazla aktif ha-
le gelen Fiat Yol Arkadaşım 

Connect,  Apple Store veya 
Google Play Store’dan indiri-
lebilen Fiat Yol Arkadaşım uy-
gulaması aracılığıyla kullanıla-
bileceği gibi yolarkadasim.fiat.
com.tr web sitesi üzerinden de 
erişime açık olacak. 

Fiat Yol Arkadaşım Con-
nect ile uzaktan aracın kapı ve 
bagaj kilitlerini açma-kapama, 
lastik basınçlarını, yakıt ve 
akü durumunu takip etme, 
geçmiş servis işlemlerini ta-
kip edebilme ve online servis 
randevusu alabilme ile ara-
cın park konumunu ve sürüş 
detaylarını görebilme, hız ve 
mesafe limiti belirleyerek bil-
dirim alabilme, acil yol yardım 
ile ambulans hizmeti alabilme 
gibi birçok faydalı fonksiyona 
sahip olunuyor. Tüm bu özel-
liklere ilave olarak, şahıs müş-

terilerinin yanı sıra kurumsal 
müşteriler de Fiat Yol Arka-
daşım Connect uygulamasın-
dan faydalanabiliyor; birden 
fazla araç ekleme özelliği saye-
sinde araçlar tek bir platform-
dan yönetilebiliyor. 

Fiat Yol Arkadaşım Con-
nect uygulamasının, araca 
takılan bir cihaz ve SIM Kart 

ile  aktif hale geldiğini belir-
ten Fiat İş Birimi Direktörü 
Altan Aytaç, “Fiat markası 
olarak sadece ürünlerimizle 
değil müşteriye verdiğimiz 
hizmetlerle de değer yaratma-
yı hedefliyoruz. Uzun zaman-
dır üzerinde çalıştığımız Fiat 
Yol Arkadaşım Connect pro-
jemizden ilk etapta tüm Egea 
model ailesi sahipleri faydala-
nıyordu; artık Egea Ailesi’nin 
yanı sıra Fiat Doblo ve Fiat Fi-
orino model araç sahipleri de 
bu teknolojiyi kullanabilecek. 
Hafif ticari ürünlerimizde de 
sunduğumuz Fiat Yol Arka-
daşım Connect hizmeti ile bu 
sınıfta ilk ve tek olmanın gu-
rurunu yaşıyoruz” dedi.  

Mevcut Fiat Yol Arkadaşım 
platformuna entegre edilen 
teknolojinin, otomobile ta-

kılan Connect cihazıyla aktif 
hale geldiğini belirten Altan 
Aytaç, “Fiat Yol Arkadaşım 
Connect’i ilk olarak, Nisan 
2018’de  tüm Egea model aile-
si araç sahiplerimize sunduk.  
Bu teknolojiden artık kendi 
sınıflarının güçlü modelleri 
Doblo ve Fiorino sahipleri 
de faydalanabilecek. Fiat Yol 
Arkadaşım Connect uygula-
ması 2018 model Doblo ya da 
Fiorino satın alan müşterile-

rimize sunulduğu gibi, Eylül 
20018 itibariyle 2007’den 
bu yana üretilen tüm Fiorino 
modelleriyle, 2014 yılından 
bu yana üretilmiş tüm Dob-
lo modelleri için de satın alı-
nabilecek. Ülkemizde kendi 
sınıfında ilk ve tek olan Fiat 
Yol Arkadaşım Connect’i, 
kurulumu ve 1 yıllık üyelik 
ve şebeke bağlantısı dahil 690 
TL fiyatla satışa sunuyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Fiat İş Birimi Direktörü
Altan Aytaç
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MERCEDES-BENZ Türk 
Hafif Ticari Araçlar Satış Mü-
dürü Serdar Yaprak, Pazarla-
ma ve Ürün Müdürü Onur 
Ahi, 2. El Satış Müdürü Faruk 
Özer, Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler Hafif Ticari Araç-
lar & Otomobil Satış Müdür 
Yardımcısı Gökay Temiz, İs-
tanbul Bölge (Filo) Satış Koor-
dinatörleri ve İstanbul Bayileri 
Satış Müdürleri’nin katılımıy-
la 9 Ağustos 2018 Perşembe 
günü Güsem Yeşil Vadi’de 
düzenlenen “Filo Müşterileri-
Test Sürüşü” etkinliği ile 
Mercedes-Benz X-Class’ı müş-
terilerine deneyimletti.

Katılımcılarına offroad de-
neyimi yaşama fırsatı sunulan 
etkinlik kapsamında yeni yö-
netmeliğe uygun olarak üre-
tilen Sprinter Okul Servisi de 
sergilenerek müşterilerin beğe-
nisine sunuldu. Pick-up paza-
rına hızlı bir giriş yapan ve pa-
zarın değişen ihtiyaçlarına göre 
tasarlanan Mercedes-Benz X-
Class; çift çıtalı heybetli ön ız-

RENAULT Trucks T, C 
ve K serileri, 7 inç’lik yük-
sek çözünürlüklü sürükle ve 
bırak ekrana sahip yeni ses, 
eğlence ve navigasyon sistemi 
olan Roadpad ile donatılıyor. 
HGV navigasyonu, kesintisiz 
müziği, kameraları ve eller 
serbest telefonla konuşmayı 
tek bir cihazda toplayan Ro-
adpad, sürücüler için iyi bir 
yol arkadaşı oluyor.

Sürücülerin işini kolaylaş-
tırmak için Roadpad, yolu 
iki veya üç boyutlu gösterme 
ya da trafik koşulları hakkın-
da gerçek zamanlı bilgi alma 
özellikleri de bulunan Tom-
tom navigasyon sistemiyle 
donatılan son derece hassas 
bir HGV GPS’e sahip.

Roadpad, yolculuğu daha 
zevkli hale getirirken daha 
güvenli sürüş sağlıyor.Sürü-
cünün tarzına uyum sağlamak 
için tasarlanan Roadpad, aynı 
anda iki telefonla eşleşebili-
yor. Böylece sürücüler, hem 
iş hem de kişisel telefonlarını 
elleri serbest bir şekilde kulla-
nabiliyor.Telefon rehberine 
bakmak ya da arama yapmak 
için tercih edilen bir telefon 
seçmek gerekse de gelen ara-
malar ya da yazılı mesajlar her 

iki telefondan da alınabiliyor. 
Tercihli telefon, kullanıcı 
dostu bir menü aracılığıyla 
kolaylıkla değiştirilebiliyor.

Roadpad, Deezer streaming 
platformuna erişim ile sürü-
cünün gözlerini yoldan ayır-
madan arşivden müzik din-
lemesini sağlıyor. Sürücüler, 
sevdikleri radyo programlarını 
da DAB+ (Dijital Ses Yayını) 
sayesinde en iyi ses kalitesiyle 
dinleyebiliyorlar. Ayrıca Ro-
adpad, hava tahmin ve Google 
Harita uygulamalarına da ko-
lay erişim sunuyor. 

Sürücülerin, yüklerin ve 
yoldaki diğer sürücülerin gü-
venliği için Roadpad, dört 
kameranın montaj alt yapısı 
sayesinde her türlü şartta mü-
kemmel görüş sunuyor. Yan 
kameralar, en uygun görüşü 
sağlarken arka kameralar, 
özellikle yarı römorkların ta-
kılıp sökülmesinde çalışma 
konforunu artırıyor.

garası, güçlü duruşunu destek-
leyen uzun motor kaputu ve 
uzun geniş farlarıyla güçlü bir 
görünüme sahip. Araç; güçlü 
karakteri, dinamik görünümü 
ve heyecan uyandıran tasarı-
mıyla dayanıklılık ve tarz ara-
sında ideal bir denge kuruyor. 

MB X-Class, X 220 d (163 
BG/120kW) ve X 250 d (190 
BG/kW) olmak üzere iki fark-
lı motor alternatifi sunuyor. 

Renault Trucks’ın Roadpad
Sistemi Sürücülerin
İşini Kolaylaştıracak  

Mercedes-Benz X-Class
Filo Müşterileri İle Buluştu
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Renault Trucks, artık T, C ve K serilerini 
yeni ses, navigasyon ve eğlence sistemi olan 
Roadpad ile sunuyor. Araç içi asistanı görevi 
gören Roadpad, ellerini bırakmadan telefonunu 
kullanmasını, navigasyon yardımı almasını ve 
güvenli sürüş yapmasını sağlıyor.

MB Türk Hafif Ticari Araçlar, Güsem Yeşil Vadi’de 
düzenlenen organizasyonda, X-Class, Vito ve yeni 
yönetmeliğe uygun üretilen Sprinter Okul Servisi 
modellerini filo müşterileri ile buluşturdu. 

Yarış meraklıları ise Eylül 
2018’de piyasaya sürülecek 
sınırlı sayıdaki Renault T 
Sport Racing Yüksek Kabin 
çekicileri Renault Trucks 
standında görmenin heyeca-
nını yaşayacak. Sadece 100 
araçla sınırlı ve sportif bir 
görünüme sahip olan Rena-
ult T Sport Racing Yüksek 
Kabin modeli, Renault Sport 
Racing Formula 1’in ikonu 
olan Sirius sarı rengi ile Re-
nault Sport modellerinin 
grafik kimliğini oluşturan 
sarı ve siyah çizgilere sahip. 
Son olarak heyecan arayan 
ziyaretçiler, sanal gerçeklik 
kaskları ve silindirlere monte 
edilmiş koltukları kapsayan 
iki yeni sürüş simülatörü sa-
yesinde Renault Trucks K 
direksiyonunda ralli yapma 
şansına sahip olacaklar.

Renault Trucks Elektrikli  Z.E. Serisini Tanıtacak
RENAULT Trucks, Al-
manya Hannover’de gerçek-
leşecek 67’nci IAA Fuarı’nda 
yedi aracını sergileyecek.  
Z.E. model araçlar sunula-
cağı için Renault Trucks’ın 
fuarda odak noktası, elekt-
rikli mobilite olacak. Elekt-
romobilitenin öncüsü olan 
Renault Trucks, yakın za-
manda şehir içi kullanım için 
tasarlanan kamyonları içeren 
ikinci nesil yüzde 100 elekt-

rikli araçlarını piyasaya su-
nacağını duyurmuştu. IAA 
2018 Fuarı’nın ziyaretçileri, 
Renault Trucks standında 
atık toplama üstyapısına sa-
hip Master Z.E. ve D Wild 
Z.E. kamyonlarını görebile-
cekler. 

Renault Trucks, şehirler-
deki hava kirliliği ve gürültü 
sorunlarına çözüm olarak 
uzun süredir elektromobili-
teyi geliştirse de uzun yol ka-

rayolu taşımacılığında dizel 
yakıtın egemen enerji kayna-
ğı olmaya devam edeceğine 
değiniyor. Dolayısıyla Re-
nault Trucks, dizel araçların 
enerji verimliliğini artırmaya 
yönelik çalışmalarına da de-
vam ediyor. Bu doğrultuda 
IAA fuarında, FALCON 
(Düşük Tüketim için Esnek 
ve Aerodinamik Çekici ve 
Kamyonlar) araştırma proje-
si de tanıtılıyor olacak. 

X-Class, on iki tuşlu mul-
tifonksiyonel direksiyon si-
midinin ayarlanabilir özelliği 
sayesinde ergonomik vücut du-
ruşunu iyileştiriyor ve rahat bir 
pozisyonda sürüş keyfini müm-
kün hale getiriyor. Mercedes-
Benz X-Class, tüm zeminler i-
çin dört tekerlekli çekiş sistemi 
sunuyor. Araç, Low Mod (Dü-
şük hızda 4x4) ve 4MATIC 
kilitli aks diferansiyeli ile her 
türlü yol ve zemin koşulunun 
üstesinden gelebiliyor. 

Mercedes-Benz X-Class; 
kullanıcısına Pure, Progressi-
ve ve Power modelleri olmak 
üzere üç farklı donanım seçe-
neği, sürekli veya arkadan itiş 
moduna da alınabilen dört te-

kerlekten çekiş, 6 ileri manuel 
şanzıman veya 7 ileri otoma-
tik şanzıman olmak üzere pek 
çok çeşitlilik sunuyor.

Mercedes-Benz X-Class, 
zengin konfor ve güvenlik 
donanımıyla dikkatleri üzeri-
ne çekiyor. Kaza anında çar-
pışmanın etkisini azaltan ön 
ve arka burulma noktalarıyla 
oluşan aracın sağlam gövdesi 
yüksek güvenlik seviyesi için 
temel oluştururken, yedi adet 
hava yastığı ve iki adet çocuk 
koltuğu bağlantı noktası da 
pasif güvenliği destekliyor. 
Aktif güvenlik ise “Aktif Fren 
Asistanı” ve “Şerit Takip Asis-
tanı” gibi elektronik sistem-
lerle sağlanıyor. Elektronik 
Stabilite Programı, Hız Sa-
bitleme Sistemi, ön ve arkada 
Disk Frenler standart olarak 
sunulurken, isteğe bağlı olarak 
altı adet LED kümesi ile sını-
fının en yüksek aydınlatma 
seviyesini sunan LED Farlar 
ve 360 Derece Geri Görüş Ka-
merası da sipariş edilebiliyor.
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PSA Grubu’nun Opel’i satın 
alması geçtiğimiz ay birinci 
yılını doldururken, grup mar-
kalarının hafif ticarideki ilk 
ortak modelinin tanıtılmasına 
da ağırlık veriliyor. K9 ismi 
verilen ve Peugeot’un Partner, 
Citroen’in Berlingo, Opel’in 
de Combo modellerini içi-
ne alan B segment hafif ticari 
araç tanıtımlarının son ayağı 
Opel’in Russelheim’daki tesis-
lerinde gerçekleştirildi. Peuge-
ot Partner, Citroen Berlingo 
modelleriyle birlikte yapılan 
tanıtımın odağında bu sefer 
Yeni Combo yer alırken K9 
olarak isimlendirilen hafif ti-
cari araç projesinin grubun bü-
yüme stratejisinde önemli bir 
yere sahip olduğu ifade edildi. 

Düzenlenen basın toplantı-
sında konuşan PSA Grubu’nun 
LCV’den Sorumlu Kıdemli 
Başkan Yardımcısı Phillippe 
Narbeburu, toplam satışların 
yüzde 9,1 gibi önemli bir oranı-
nın B segmentindeki hafif tica-
ri araçlardan oluştuğunu ifade 
ederek yenilenen modelleriyle 
bu alandaki satışlarını artır-
mayı hedeflediklerini açıkladı. 
Opel’in PSA bünyesindeki 
birinci yılını da değerlendiren 
Narbeburu, yüksek entegras-
yonla birlikte Opel’in yarım 
yılda 502 milyon Avro kar etti-
ğini de sözlerine ekledi. 

 Daha sonra söz alan Opel/
Vauxhall markaları Hafif Ti-
cari Araç Kıdemli Üst Düzey 
Yöneticisi Tobias Stöver ise 
Opel’in PSA Grubu’nun hafif 
ticari araçlardaki liderliğine 
katkıda bulunacağını vurgu-
ladı. Opel’in PSA Grubu’nun 
bayi ağına 2705 noktayı ekle-
diğini de söyleyen Stöver, ticari 
araç müşterilerinin ihtiyaçla-
rına göre servis hizmetlerinin 
geliştirileceğini de söyledi. 

2017’nin ilk yarısında Pe-
ugeot ve Citroen olarak 2 
markayla temsil edilen PSA 
Grubu’nun hafif ticarideki 

payının yüzde 20,18 olduğu-
nu söyleyen Stöver, 2018’in 
ilk yarısında Opel ve Vauxhall 
markalarının da yüzde 4,03’lük 
katkısıyla yüzde 25,2’ yüksel-
diğini sözlerine ekledi.  Stöver, 
ayrıca Opel ve Vauxhall’ün 
PSA’nın satış noktalarına kat-
kısının da 2 bin 705 adet oldu-
ğunu söyledi. 

Organizasyon çerçevesin-
de Uluslararası Yılın Ticari 
Aracı (IVOTY) jüri üyeleriy-
le akşam yemeğinde bir araya 
gelen Opel CEO’su Michael 
Lohscheller kısa bir konuşma 
yaparak, Opel markasının da-
ha güçlü bir şekilde etkinliğini 
arttıracağını söyledi. 

Gerçekleşen organizasyonda 
daha önce tanıtımlarına katı-
larak bir bölümünü test ettiği-
miz araçlar arasında olmayan 
uzun şasi versiyonunun yanı 
sıra şantiyelere özel olarak ha-

zırlanış model gelecek yıl satışa 
hazır hale gelmesi beklenen 
4x4 versiyonlarını da yakından 
görme imkanı bulduk. 

Beşinci nesil Opel Combo
Yeni Combo panelvan, as-

lında tasarımındaki farklılık-
larını bir yana koyduğumuz 
zaman PSA Grubu’ndaki 
diğer kardeşleriyle hemen he-
men aynı özelliklere sahip. 19 
Eylül 2018’de Hannover’deki 
IAA Ticari Araçlarında dün-
ya prömiyeriyle sergilenecek 

olan araç,  standart versiyon-
da 4,40 metre uzunluğa sa-
hip.  Uzun versiyonuyla 4,75 
metrelik uzunluğa sahip olan 
Combo’da beş kişilik ekip ka-
bini faydalı yük alanı ve pratik 
yükleme ekipmanlarıyla kulla-
nışlı hale getirilmiş. 

Yeni Combo’nun yük ala-
nı özelliklerini özetleyecek 
olursak; 4.4‘e kadar yük hacmi, 

1.000 kilograma varabilen yük 
taşıma kapasitesi ve iş malze-
meleri veya uzun yükler için 
3,440 mm’ye kadar yükleme 
uzunluğu öne çıkıyor. 

Yük alanında arak tekerlek-
lerin çamurluk davlumbazları 
arasındaki mesafenin iki Euro 
paletin yüklenmesini sağlayacak 
kadar geniş olması ise aracı pek 

çok rakibinden ayırıyor.  Ayrıca 
segmentte ilk olan ve sürücünün 
veya operatör şirketin aracın 
aşırı yüklenmediğinden emin 
olmasını sağlayan sensör tabanlı 
bir aşırı yük göstergesi de hem 
yasal limitlere uygunluğu garan-
ti altına alırken hem de aracın 
aşırı yüklenmesinden kaynakla-
nabilecek sorunların önüne ge-
çilmesine yardımcı oluyor. 

Şantiye donanımlı Combo 
Yük alanındaki yeniliklere 

ek olarak, yeni Combo kon-
fordan güvenliğe ve pratikliğe 
kadar 19 destek sistemine sa-
hip. İsteğe bağlı olarak sunulan 
Surround Rear Vision panelvan 
sürücüsünü görüş kabiliyetini 
arttırırken yolcu tarafındaki dış 
kapı aynasında yer alan ikin-

ci bir kamera, sürücünün kör 
noktadan endişelenmemesini 
sağlar. Combo düşük hızlarda 
dönerken meydana gelebilecek 
darbeleri veya çizikleri önle-
meye yardımcı olan yeni sensör 
tabanlı Flank Guard-Yan Ko-
ruyucu sistemine de opsiyonel 
olarak sahip olacak.  Ayrıca as-
falt dışı kullanımlarda veya ça-
mur, kum veya karda daha fazla 
çekiş gücü gerektiren durumlar 
için elektronik IntelliGrip çekiş 
kontrol sistemine sahip Şantiye 
tipi araçlarla kullanım alanını 
genişletmeyi hedefliyor.  Şan-
tiye donanımlı araçlar, 30 mm 
daha yerden yüksekliğe, rijit 
ön denge çubuklarına, artırıl-
mış lastik çapı ve arka değişken 
oranlı yaylara da sahip olarak 
sunulacak. Araçta aynı zaman-
da Apple CarPlay ve Android 
Auto bilgi-eğlence sistemleri de 
seçenek olarak sunulacak. 

Yeni Opel Combo Yollara Çıkmaya Hazır 
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Standart versiyon ............................................................................4,403 / 1,848 / 1,825 mm
XL versiyon.......................................................................................... 4,753 / 1,848 / 1,820 mm
Standart versiyon yük hacmi ................................................................3.3 m3’ten 3.8 m3’e
XL versiyon yük hacmi: ........................................................................... 3.9 m3’ten 4.4 m3’e
Standart versiyon yükleme uzunluğu: .............................................................3,090 mm
XL versiyon yükleme uzunluğu: ...........................................................................3,440 mm
Yükleme zemini derinliği............................................................................................... 474 mm
Taşıma Kapasitesi: .............................................................................................................1,000 kg
Yükleme eşiği: ......................................................................................................................580 mm

YENİ OPEL COMBO BOYUTLARI

1953 yılında piyasaya sü-
rülen Opel Olympia Rekord 
Caravan, markanın hafif 
ticari mirasının en önemli 
kilometre taşlarından biri 
olarak dikkat çekerken tam 
10 yıl sonra devreye alınan 
Opel Kadett Caravan ise 
küçülmüş boyutlarıyla ve 
dönemine göre pratik eşya 
taşıma çözümleriyle dik-
kat çekiyordu. 1985 yılında 
ise Kadett Combo yüzünü 
gösterirken tam anlamıy-
la bağımsız bir araç olarak 
Combo modeli 1993 yılında 
yollara çıktı. Ön tarafı mar-
kanın binek aracı Corsa’dan 
alınan  ve yük alanı genişle-
tilen Combo B ilk defa Euro 
palet taşıma kapasitesine 
getirildi.

Üçüncü nesil Combo 
yine Corsa’dan alınan ön 
kısmıyla 2011 yılına kadar 
üretilirken 3,200-litrelik 

largo alanı ve 2.70 metreye 
uzayan yükleme uzunlu-
ğuyla ve iki yan kayar ka-
pısıyla ülkemizde de büyük 
ilgi görmüştü. 

2012 yılında itibaren ise 
Bursa’da Tofaş fabrikasın-
da üretilmeye başlanan 
Combo D ise 2,755 mm 
ve 3,105 mm olmak üzere 
iki farklı dingil aralığıyla ve 
yüksek tavan özelliğiyle da-
ha geniş müşteri yelpazesi-
ne hitap etti. 

Opel’in Hafif Ticarideki Köklü Geçmişi 

Opel/Vauxhall markaları Hafif Ticari Araç 
Kıdemli Üst Düzey Yöneticisi Tobias Stöver

PSA Grubu’nun LCV’den Sorumlu Kıdemli 
Başkan Yardımcısı Phillippe Narbeburu

Birinci sayfadaki haberin devamı
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elde edildiğine dikkat çekerek 
“Scania’nın araç geliştirme 
açısından sorumluluğu ta-
mamlandı. Test pistinde di-
reksiyonu tamamen otomatik 
sistemlere devredebiliyoruz. 
Bundan sonraki adım, top-
lumdaki diğer paydaşları işin 
içine sokarak, kablosuz bağ-
lantıya sahip ağır ticari araç-
larla geleceğin altyapısını oluş-
turulmalarını sağlamak” dedi.

Yollardaki kazaların can 

THERMO King, ileri tek-
nolojiye sahip ürünlerle kul-
lanıcılara yakıt tasarrufu ve 
çevreci alternatifler sunmaya 
devam ediyor. Thermo King, 
sektörün ilk gerçek hibrit 
treyler soğutma ünitesi olan 
SLXi Hybrid’i “Geleceğe Ha-
zır” sloganıyla tanıttı. 

Dizel ve elektrik motor gü-
cünün tüm faydalarını bir ara-
da kullanan SLXi Hybrid, her 
ikisini kombine ederek müş-
terilerin mevcut gereksinim-
leri ve gelecekteki ihtiyaçları 

TÜRK otobüs üreticileri, 
global ve iç pazara sundukları 
otobüs modellerinde Allison 
tam otomatik şanzıman do-
nanımını tercih ediyor. Son 
olarak Ürdün’ün başkenti 
Amman’da, Belediye’nin açtığı 
ihaleyi kazanan Otokar, 60 a-
det Doruk LE otobüsü Allison 
donanımı ile teslim edecek. 

Otokar, Ürdün’ün baş-
kentinden aldığı 100 araçlık 
siparişin bir parçası olarak 
Amman Belediyesi’ne Allison 
T280R tam otomatik şanzı-
man donanımlı 60 adet Do-
ruk LE otobüsü teslim edecek. 
Amman, toplu taşımaya artan 
talebi karşılamak üzere filosu-
na önemli yatırımlar yapıyor.
Bu doğrultuda Belediye, yeni 
otobüs alımlarındatam oto-
matik şanzıman donanımlı 
otobüsleri tercih ediyor. 

Otokar Genel Müdürü 
Serdar Görgüç, Otokar oto-
büslerinin yurtdışında takdir 
gördüğünün altını çizerek;  
“Otokar olarak otobüsleri-
mizin performans, konfor ve 
güvenliği kadar kullanıcıla-

AĞIR ticari araç teknolo-
jisinin lider markalarından 
Scania, otonom çekicilerinin 
araştırma-geliştirme sorum-
luluğunu Endüstri Yüksek 
Mühendisi Marie Bemler’e 
emanet etti. Scania otonom 
araçlarla, yolları giderek daha 
güvenli hale getirmeyi, trafiği 
rahatlatmayı ve sürüşü daha 
verimli hale getirmeyi amaç-
layan ekipte Marie Bemlerde 
aktif görev alıyor.

Scania’nın teknolojik deği-
şimi ve dijitalleşen dünyasıyla 
birlikte otonom araçların ge-
liştirilmesine öncülük eden 
markaların başında geldiğini 
belirten Bemler, yakın gele-

cekte taşımacılık sektöründe 
farklı bir boyuta geçileceğinin 
altını çizdi. 

Bemler, Scania otonom çe-
kici testlerinin pistteki dene-
melerinden yüksek verimlilik 

çekebileceğimize inanıyo-
rum.Otonom araçların sü-
rüş sırasında karar verirken 
kaza riskini minimuma in-
dirmek için yazılım ve sensör 
geliştirmeleri devam ediyor” 
şeklinde konuştu.

Ileri sürücü destek
sistemleri geliştiriyor

Bemler, Scania’da görev 
aldığı ilk yıllarda vites ku-
tusu yazılımları üzerinde 
çalıştı. Ardından otomatik 

yakıt tasarrufu sağlamaktadır. 
Ünite çalışma ses düzeyini 60 
desibele kadar düşererek daha 
sessiz çalışmaya imkan sağla-
maktadır. 13 bin 500 kg daha 
az CO2 salınımı ile çevreci bir 
kimliğe sahip. 

SLXi Hybrid, gelişmiş uydu 
takip sistemleri sayesinde oto-
matik olarak ünite sıcaklığı ve 
aracın bulunduğu konumu in-
celiyor. Buna göre dizel motor 
kullanımının yasak olduğu bir 
alandaysa elektrikli moda ge-
çerek çalışmaya devam ediyor. 

retardere sahip. Bu retarder, 
aracın fren sisteminde daha 
az aşınma ile yavaşlaması-
na yardımcı oluyor. Böylece 
sağlanan verimli frenleme, 
yolcuların ve sürücülerin 
güvenliğini ve konforunu ar-
tırırken, aynı zamanda fren 
ömrünü de uzatıyor. 

Allison’ın tork konvertörü 
sarsıntısız bir şekilde motor 
torkunu çoğaltarak, tekerlek-
lere daha fazla güç aktarılma-
sını sağlıyor. Patentli Allison 
Kesintisiz Güç Teknolojisi™, 
sorunsuztam güç geçişleri ile 
üstün hızlanma ve ivmelenme 
sunuyor. Otomatik geçişler 
sayesinde sürücüler, vites de-

acil fren sistemi ve gelişmiş 
sürücü destek sistemlerinin 
argedepartmanında görev 
aldı. Şuan ise otonom araç 
teknolojileri üzerinde çalış-
malar yapıyor. Aynı zaman-
da birkaç üniversite ve ku-
rumsal şirketlerle araştırma 
projelerinde yer alıyor. Tüm 
bunlar gelecekte kullanılacak 
otonom teknolojisinin çö-
zümlerini bir araya getirmeyi 
ve adapte etmeyi amaçlıyor.

Günümüzde de kolaylık-
la kullanılabilen Thermo 
King Hybrid soğutucu ünite, 
2025’ten sonra şehir içinde 
dizel motor kullanımı yasa-
ğına da uyum sağlıyor. Böy-
lece dizel araçların giremediği 
veya gürültü sınırlamasının 
olduğu her bölgeye, SLXi 
Hybrid ünite ile rahatlıkla 
dağıtım yapılabilecek.

ğiştirmeye gerek kalmadan yo-
la ve sürüşe konsantre oluyor. 

Allison’ın 5. Nesil elektro-
nik kontrolleri ve DynActi-
ve™ Vites Değişimiözelliğine 
sahip FuelSense® Max paketi, 
sınırsız vites geçişleri sayesin-
de ideal bir yakıt ekonomisi 
ve performans dengesini de 
bir arada sunuyor. 

Yakıt tasarrufunun yanı 
sıra Allison şanzıman dona-
nımlı filolar, bakım-onarım ve 
işletme giderlerinin minimize 
edilmesinin avantajlarını yaşı-
yor. Manuel ve otomatikleşti-
rilmiş manuel şanzımanlarda 
(AMT’ler) bulunan aşınmaya 
yatkın mekanik debriyajı ol-
madığından Allison tam oto-
matik şanzımanlar ile sadece 
periyodik yağ ve filtre değişi-
mi yeterli oluyor.

Amman Belediyesi’nin ye-
ni alımları dışında şehir içi 
toplu taşıma filosunda bulu-
nan 220 araç, günde 8.000 
yolcuya hizmet veriyor. Öte 
yandan 35 binden fazla Oto-
kar otobüsü, 50 ülkede her 
gün milyonlarca yolcu taşıyor.

ve mal güvenliği açısından 
önemli zararlara yol açtığı-
nı ve otonom sürüşün artık 
hayati bir önem taşıdığını 
sözlerine ekleyen Bemler, 
“Her gün dünya genelinde 
yollarda yaklaşık 3 bin kişi 
hayatını kaybediyor. Oto-
nom sürüş teknolojisi tüm 
teknolojiler gibi her geçen 
gün daha da gelişiyor. Tek-
nolojinin yardımıyla bu ra-
kamı önemli ölçüde aşağıya 

için istendiği gibi adapte edi-
lebiliyor. 2025 Avrupa dizel 
uyum yasasına uygun bir ünite 
olmasının yanında, hem yakıt 
tüketimini minimum seviye-
ye indirerek toplam giderleri 
azaltıyor hem de düşük CO2 
salınımı sayesinde daha çevre-
ci operasyonların gerçekleşti-
rilmesini sağlıyor.

Hibrit model’in sağladı 
faydalardan birazda rakamsal 
olarak bahsedecek olursak, 
Hibrit modda kullanılan her 
araçta yılda 5 bin litreye kadar 

rımızın işletim maliyetlerine 
de odaklanıyoruz. Otobüsle-
rimiz, tasarımları, güçlü mo-
toru, yol tutuşu, üstün çekiş 
performansı ve konforunun 
yanı sıra düşük işletme gider-
leriyle de global pazarda bü-
yük ilgi görüyor. Türkiye’nin 
lider otobüs üreticisi olarak 
Otokar Doruk LE otobüsle-
rimizi Ürdün’e Allison tam 
otomatik şanzıman donanı-
mı ile sunmaktan oldukça 
memnunuz” diye belirtiyor.

Amman’a teslim edilecek 
60 adet Otokar Doruk LE 
otobüs, Allison şanzımanları 
manuel veya otomatikleştiril-
miş manuel şanzımanlardan 
(AMT) ayıran entegre bir 

Scania’nın Otonom Çekicisinde 
Kadın Mühendis Katkısı

Thermo King
Yakıt Tasarrufu İle

Maliyetleri Düşürüyor

Otokar Ürdün’e Allison’lu Otobüsler İhraç Edecek 

Thermo King İlk Hibrit Treyler 
Soğutma Ünitesi Slxi Hybrid’i Tanıttı

Endüstri Yüksek Mühendisi 
Marie Bemler
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Kadınlar birçok sektörden sonra ağır ticari 
araç dünyasına da el attılar. Çoğunlukla erkek 
egemen bir sektör olarak bilinen ağır ticari 
taşımacılık sektörüne kadın eli değdi.  

TREYLER ünitesi olarak 
en çok tercih edilen SLXi 
modeli yakıt maliyetleri-
ni minimuma indirirken, 
0,5 °C’deki ısı çalışma ara-
lığı sayesinde performansı 
daha verimli hale getiriyor 
ve ünitenin çalışma ömrü 
de uzuyor. 

Soğuk zincir taşımacılı-
ğının en hassas alanlardan 
bir tanesi olduğunu ve en 
ufak bir hatanın bile telafi 
edilemeyeceğini belirten 
Doğuş Otomotiv Thermo 
King Marka Müdürü Suna 
Türk, “Gıda maddeleri ko-
lay bozulabilir ürünler ol-
duğundan hammadde aşa-
masından, satış aşamasına 
kadar gıda güvenliği ve so-
ğuk zincir uygulamalarının 
titizlikle gerçekleştirilmesi 
ve denetim altında tutul-
ması gerekmekte. Thermo 
King markası olarak soğuk 
zincirin en üst düzeyde 
sağlandığı ortamlarda dü-
şük yakıt tüketimi ile nak-
liyecilerimize de işletme 
giderleri açısından destek 
sağlıyoruz. Ünitelerimizde 
yer alan GreenTech moto-

ru ve yenilenmiş yapısı ile 
sektördeki en düşük yakıt 
tüketimi ve emisyon değer-
lerini sağlamaktayız” şek-
linde konuştu.  

TracKing uydu takip, sı-
caklık kontrolü ve filo yö-
netim sistemi, ünite ile çift 
yönlü iletişimi sağlamak 
amacı ile geliştirildi. Bu sis-
tem tüm verilerin takibi-
nin ve kontrolünün yapıl-
masına ve ünite ayarlarına 
uzaktan müdahale edilme-
sine yardımcı oluyor. Trac-
King sistemi ile soğutucu 
uzaktan çalıştırılabiliyor ve 
ayarlanan sıcaklığa müda-
hale edip değiştirilebiliyor. 
Bunun yanı sıra standart 
olarak sunulan USB portu 
ile de daha kolay ve hızlı 
veri indirme-yükleme ola-
nağı sağlanıyor. 

Thermo King, Türkiye 
pazarında dizel soğutma 
sistemlerinde en geniş ürün 
gamına sahip, Türkiye’ye 
girmiş ilk dizel cihaz, 
Türkiye’de monte edilmiş 
ilk araç kliması gibi bu sek-
törde ‘ilk’leri gerçekleştirmiş 
bir marka olarak öne çıkıyor. 

Doğuş Otomotiv Thermo King 
Marka Müdürü Suna Türk



TİCARİ ARAÇLAR

KRONE Grubu Genel Mü-
dürü Bernard Krone’nin ev 
sahipliği yaptığı bu etkinlikte 
aynı zamanda Werlte’deki ana 
fabrikada devreye alınan ve 40 
Milyon Avro yatırım bedeli 
bulunan yeni Krone Kataforez 
Kaplama Merkezi resmi olarak 
ilk kez tanıtıldı. Bu tesis aynı 
zamanda 112 yıllık Krone ta-
rihinde yapılan en yüksek yatı-
rım olma özelliğini taşıyor. 

Etkinlik kapsamında basın 
mensuplarına gezdirilen 16 
bin 500 metrekare alan üzerine 
kurulu ve 20 metre yüksekliğe 
sahip yeni Krone Kataforez 
Kaplama Merkezi’nde şasilere, 
çevresel etkilere ve paslanmaya 
karşı en üst düzeyde koruma 
sağlayan kataforez (KTL) kap-
lama uygulanıyor. Kumlama 
ve katodik dip boyaya da ma-
ruz bırakılan şasiler bu tesiste 
en modern şekilde hazırlanıp 
son kullancılara sunuluyor. 
Bir şasinin bu tesisteki yüzey 
kaplama sürecini bitirmesi ise 
7 dakikadan daha kısa sürüyor. 
Krone:  “Kataforez Kaplama 

Merkezi yılda 12,6 milyon 
kilowatt elektrik tasarrufu 

sağlıyor”
Yeni Krone Kataforez Kap-

lama Merkeziyle ilgili açık-
lamalar yapan Krone Grubu 
Genel Müdürü Bernard Kro-
ne, “Dünya üzerinde bu tesisi-
mizde kullandığımızdan daha 
modern bir teknoloji bulun-
mamaktadır. Tarihimizdeki 
en yüksek yatırımı yaptığımız 
bu merkezle Werlte bölgesine 

olan bağlılığımızı da göster-
diğimizi düşünüyorum. Şasi 
başına karbon dioksit emisyo-
nunu yüzde 30’dan daha fazla 
düşüren bu merkez, aynı za-
manda yılda 12,6 milyon kilo-
watt elektrik tasarrufu sağlıyor. 
Olabilecek en iyi standartlarda, 
üretim kalitemizi arttırmayı 
sürdüreceğiz” dedi.

Aynı zamanda Hannover’de 
20-27 Eylül tarihlerinde dü-
zenlenecek olan IAA Ticari 
Araçlar fuarına dair açıklama-
lar yapan Krone, “Taşımacılık 
dünyasını zekice bir araya getir 
ve birinci sınıf katma değerler 
oluştur; bu yılki IAA Ticari A-
raçlar Fuarı sloganımız ‘Clever 
Connections’ bunu temsil edi-
yor. Yapay zekâ ile treylerimizi 
geleceğe hazırlarken, ürünleri-
mizi daha hareketli ve verimli 
bir lojistik operasyonu için 
akıllı hizmetler ile bütünleşti-
riyoruz. Böylece nakliyenin gü-
venli bir şekilde yapılmasını ga-
ranti altına alırken tüm önemli 
nakliye verilerinin de hızlı bir 
şekilde hazırlanmasını sağlıyo-
ruz. Kullanıcılarımız için en 
yüksek standartları belirliyor 
ve yolculuğun daha da kârlı 

geçmesi için kaliteye olan bağ-
lılığımızı yineliyoruz. Herkesi 
IAA Ticari Araçlar fuarındaki 
standımıza çağırıyorum. Akıllı 
taşımacılık sistemleri, geleceğin 
hizmetleri ve yenilik yelpazesi-
nin tamamı ile 27. Salondaki 
E33 numaralı standımızda ta-
nışacaksınız” şeklinde konuştu. 

Krone’nin IAA Ticari Araç-
lar fuarında tanıtacağı yeni 
ürün serisinin de tanıtıldığı et-
kinlikte, treylerlerin açık alanda 
gösteri sürüşleri ve tanıtım su-
numları yapıldı. Krone’nin ge-
liştirdiği teknolojilerle, daha ve-
rimli yüklemenin, daha güvenli 
sürüşlerin ve kârlılığın iyice ar-
tacağına vurgu yapılan tanıtım 
kapsamında kısa bir demeç 
veren Krone Grubu Pazarlama 
Müdürü Ingo Lübs, “Krone’nin 
360 derece kullanıcı odaklı yak-
laşımını hiç bırakmadığını ve 
kullanıcılarına her zaman en 
iyisini sunmak konusunda eşsiz 
bir deneyimi olduğunu belirt-
mek istiyorum. Hem buradaki 
etkinlikte gördüğünüz hem de 
IAA Ticari Araçlar fuarında ta-
nıtacağımız yeniliklerle taşıma-
cılık dünyasında Krone adını 
yine kullanıcılarımıza özel ge-

liştirdiğimiz çözümlerle birlikte 
duymaya devam edeceksiniz” 
şeklinde konuştu.

Krone, satış sonrası hizmet-
lerde de Avrupa’da öncü olma-
yı sürdürüyor. 8,5 milyon Avro 
yatırım yapılarak geçtiğimiz ay-
larda devreye alınan yeni Lojis-
tik ve Yedek Parça merkezinin 
kapıları da, Krone Grubu Satış 
Sonrası Hizmetler Müdürü 
Ralf Faust’un ev sahipliğinde 
basın mensuplarına açıldı. 

Krone Grubu Satış Son-
rası Hizmetler Müdürü Ralf 
Faust, “İstanbul, Budapeşte, 
Lyon, İskandinavya ve Baltık 
bölgesindeki önemli bölgesel 
Krone yedek parça merkez-
lerini tedarik eden bu tesisle 
birlikte Krone’nin tüm yedek 
parça dağıtım ağının kontro-
lü tek merkeze geçmiş oluyor. 
Her ay 23 binden fazla siparişi, 
bir gün içerisinde hazırlayıp 
sevk etme becerisine sahip bu 
tesiste sadece 40 çalışan bulu-
nurken, Endüstri 4.0 ışığında 
işin büyük bölümünü robot-
lara teslim eden bir sistem inşa 
ettik” dedi. 

Faust: “Akıllı treyler kontrolü’ 
ile ‘Treyler Yenilikleri 

2019’ da ödül adaylarından 
birisi konumundayız”

Gelinen çağda dijitalleşme-
nin gerekliliğinin altını çizen 
Faust, “Krone Telematik’in 
içerisinde çalışacak olan ‘Akıllı 
treyler kontrolü’ adını verdiği-
miz yeni bir sistemi sizlere ta-
nıtıyoruz. ‘Akıllı treyler kont-
rolü’, treylere monte edilen 
kamera ve sensörlerin yardı-
mıyla zengileştirilmiş gerçeklik 
yöntemini kullanarak, gerçek 
görüntüleri sisteme aktarıyor 
ve  treylerin güncel durumu ile 
hedeflenen verimliliği kıyasla-
maya olanak tanıyor. Böylece, 
henüz nakliye başlamadan 
önce kullanıcılarımız, treyle-
rin verimliliğini ve yol güven-
liğini arttırabilecek önlemleri 
görmüş oluyor. Filo yönetimi 
açısından da treylerin durumu 
her anlamda ölçülebilir kılın-
mış, aynı zamanda varsa bazı 
riskler öngörülerek hem za-
mansal hem de maddi tasarruf 
sağlanmış oluyor. ‘Akıllı treyler 
kontrolü’ ile ‘Treyler Yenilik-

leri 2019’ da ödül adaylarından 
birisi konumundayız” dedi.

Faust, “Yine Krone 
Telematik’e bağlı çalışacak bir 
diğer yeniliğimiz ise 2022 yılın-
da yasalarla zorunlu kılınacak 
olan ‘Akıllı lastik basıncı kont-
rolü’. Bu donanım, treyler üze-
rindeki her aksa monte edilen 
2 adet sensör yardımıyla las-
tiklerin sıcaklığını ve hava ba-
sınçlarını ölçümlüyor. Verileri 
gerçek zamanlı olarak Krone 
Telematik üzerinden filo yö-
neticilerine aktaran donanım 
sayesinde Krone kullanıcıları 
lastik hava basınçlarında bir 
kayıp ya da lastiklerde aşırı 
ısınma problemlerine gerçek 
zamanlı olarak müdahale ede-
bilir konuma geliyorlar. Aynı 
zamanda lastiklerin bu ölçüm-
lenen değerlerinin verimli bir 
nakliye operasyonunu etkiledi-
ğini düşünürsek, ‘Akıllı lastik 
basıncı kontrolü’ lojistikçiler 
için daha düşük yakıt tüketimi 
ve daha düşük işletme maliyet-
lerine ulaşmak için çok faydalı 
olacaktır” şeklinde konuştu.

Krone IAA Hannover Ticari Araçlar Fuarı
Öncesi Ürün ve Hizmetlerini Tanıttı

25
AĞUSTOS 2018

Tırsan Frigo İle Güvenli İlaç Taşımacılığı

Krone, Ağır Ticari 
Araç sektörünün 
nabzını tutacak 
IAA Hannover 
Ticari Araçlar 
Fuarı öncesinde 
sektöre yön verecek 
yeniliklerini tanıttı.  

Tırsan, yüksek teknolojiye sahiptreylerleri 
ilesoğukzincir taşımacılığında gösterdiği 
başarısını, İlaç Taşımacılığı Sertifikası ile 
güçlendiriyor.  

TIRSAN, üstün teknoloji-
ye sahip sandviç panelli frigo 
araçlarıyla elde ettiği kusursuz 
izolasyon yapısı ve kapı kilit 
sistemleri  sayesinde  ilaç taşı-
macılığında güven, hijyen ve 
sağlık garantisi sunuyor. İlaç 
taşımacılığında kullanılacak 
frigo araçlarının, Avrupa Bir-
liği veDünya Sağlık Örgütü 
GDP protokülüne uygun ola-
rak üretilmesi gerekmektedir. 
GDP kurallarına göre ısı deği-
şikliklerine duyarlı olacak şe-
kilde, taşınma ısısının 2°-8°C 
ve 15°-25°C derecelerde sabit 
kalması veilaç taşımacılığı için 
belirlenen araç tasarım ve do-
nanım standartlarına göre üre-
tilmesi gerekmektedir.

İlaç taşımacılığında gerekli 
olan tüm koşulları sağlayan 
Tırsan, ödüllü Ar-Ge merke-
zinde geliştirdiği frigo araçları 
ile ATP mevzuatınavehijyen 
kurallarına tam uyum sağla-

maktadır. Tırsan,ilaç taşıma-
cılığı standartlarına uygun 
araç ölçüleri ve soğutucu üni-
te modelleri ile beşer derece 
aralıklarla sıcaklık değişim 
testi, üç noktada ısı sensörü 
kalibrasyon testi, arka kapı i-
zolasyon ve kilit sistemi testle-
rini başarıyla geçerek İlaç Ta-
şımacılığı Sertifikasını almaya 
hak kazanmıştır. Bu sertifika 
ile Tırsan, sağlık sektörüne 
hizmet veren müşterilerinin 
talep ve ihtiyaçlarını eksiksiz 
karşılamaktadır.

Tırsan, soğuk zincir taşıma-
cılığı gerektiren ilaç ürünleri-
nin taşınmasına ek olarak frigo 
araçları ile verimlilik ve son 
teknolojiyi bir arada sunuyor. 

Aracın izolasyonunda, düşük 
ısı iletimi ve nem almama özel-
liğine sahip DIN EN 13165 
normuna uygun preslenmiş 
sandviç paneller yer almakta-
dır. İç ve dış katmanda,güneş 
ışınlarını direkt geriyansıtan 
özel Gel-coat kaplamalı GRP 
levhalar kullanılmaktadır. 
Preslenmiş paneller otomatik 
makinelerde düşük tolerans-
larda işlenmektedir.Oluşan 
yekpare yapı, ısı ve nem yalıtı-
mında güneş korumasında en 
güvenli çözümü sunmaktadır.
Ayrıca S700MC çeliğinden 
imal edilen hafif ve yüksek 
mukavemetli gömme deve 
boyunlu şasi yapısıyla iç net 
kazanımı hedeflenen Tırsan 

Frigo, 2.650 mm-2.900 mm iç 
net yüksekliğiyle de yüksek ha-
cimli yük taşımacılığına imkan 
sağlamaktadır. 

Pazar ihtiyacı ve coğrafi ko-
şullara göre geliştirilmiş olan 
Tırsan Frigo aracını satın alan 
müşterilerimiz, standart ola-
rak 2.650 mm iç net, 7.2 ton 
forklift dayanımlı kolay temiz-
lenebilenalüminyum taban, 
havalandırma brandası, 500lt 
alüminyum mazot deposu, 
led ışıklarla donatılmış çelik 
yemek dolabı, bir adet yedek 
lastik ve 1.dingil kaldırma 
özelliğine de sahip olmaktadır.

Çift katlı Tırsan Frigo araç-
ları, panellere gömme çift kat 
ray teknolojisi ile iç genişlik 
kazanımı sağlayarak, 24 ray 
ve 22 bar ile dizaynedilmiş-
tir. Standart olarak sunulan 
22 adet yük sabitleme barı ile 
ikinci katta 10 tona kadar yük 
taşımaimkanı sunar ve top-

lamda 66 Euro palet kapasite-
si ile multifonksiyonel çözüm 
avantajı sağlar. Ara bölme 
duvarı opsiyonu ile donatıla-
bilen frigo araçları iki farklı 
sıcaklıkta yük taşımacılığına 
olanak sağlar. Bu duvar tavan-
daki raylı yapı ile araç içinde 
10 metreye kadar hareket ka-
biliyetine sahiptir. Bu sayede 
müşteriler farklı türlerdeki 
ürünlerini diledikleri hacim-
lerde taşıyabilirler. 

Tırsan Frigo araçları, sun-
duğu Telematik çözümleriyle 
de uydu sistemi üzerinden 
treylerleri izleyerek sürekli 

bilgi akışı sağlar. GPS üzerin-
den çalışan sistem müşterile-
rin isteklerine göre yapılandı-
rılarak cep telefonu, tablet ve 
kişisel bilgisayarlar ile izlene-
bilmektedir. Tırsan Telema-
tik ile kullanıcı sürüş perfor-
mansı, dingil yükleri, araç hızı, 
toplam kilometre, bir sonraki 
servis zamanı, EBS verileri, 
araç kapılarının açık veya ka-
palı olma durum bilgileri ve 
frigo araçları için çok önem 
taşıyan soğutucu ünite çalışma 
performansı, araç içi sıcaklık 
ve yakıt tüketimi gibi bilgilere 
ulaşmak mümkündür.
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na yakınlığımız, AR-GE ve 
teknoloji gücümüz, lastiğin 
ötesinde değer sunan hiz-
metlerimiz, dengeli finansal 
yapımız ve güçlü ekibimiz 
yer alıyor. Bu çalışmalarımız-
la 2018 yılının ilk yarısında 
güçlü bir performans göster-
dik.Uluslararası pazarlarda 
Lassa markamıza yaptığımız 
yatırımlar neticesinde küre-
sel ölçekte tercih edilirliğimi-
zi artırdık. Yılın ilk yarısında 
yüzde 2 oranında daralan 
Avrupa pazarında, pazar pa-
yı kazanarak yılsonu ihracat 

tiklerinden yararlanılacak.
Bridgestone ve ZMP daha 

önce Bridgestone sürüş testi 
parkurlarında insan gücüyle 
otomatik sürüş teknolojileri 
kullanarak başarılı testler yap-
mıştı. Yeni anlaşma ile birlik-
te, 2019 yılında lastik gürültü 
testlerinin SAE-Seviye 4 kade-
mesinde insansız otomatik sü-
rüş teknolojileri kullanılarak 
yapılabilmesi için çalışacaklar. 

Yakın zamanda başta Av-
rupa, Asya ve Japonya ol-

ği için hem orjinal ekipman 
hem değişim pazarında yüzde 
1 büyüyen Michelin, ağır va-
sıtada ise orjinal ekipman pa-
zarında yüzde 6 büyüdü.

2018 yılı tamamında küre-
sel pazar trendleri doğrultu-
sunda satış adetlerinde artış 
hedeflerinitutturacağı tahmin 
edilen Michelin’nin 2017 ra-
kamlarını geçmesi ve yapısal 
serbest nakit akışının 1 milyar 
100 milyon Avro’dan fazla ol-
ması öngörülüyor.

“Satın almalar
ivmeyi artırdı”

Michelin’in açıkladığı fi-
nansal rakamları değerlen-
diren Genel Müdür Jean-
Dominique Senard “Tüm 
ekiplerin gösterdiği bağlılık 
ve özveri sayesinde Michelin, 
2018’in ilk yarısında yalnızca 

BRISA, 2018 yılı ilk yarıyıl 
dönemi finansal sonuçlarını 
açıkladı. Ar-Ge, üretim, diji-
tal dönüşüm ve yenilikçi hiz-
metler alanında güçlü atılım-
lar gerçekleştiren Brisa, hem 
yurt içi hem de yurt dışı pa-
zarlarda başarılı bir büyüme 
performansı sergiledi. Brisa, 
2018 yılı Ocak-Haziran dö-
neminde toplam satışlarını 
geçen yılın aynı dönemine 
göre adetsel olarak yüzde 16 
artırdı ve net satış gelirlerinde 
yüzde 40 artış sağladı. Brüt 
kar seviyesini geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 35 art-
tıran şirket, FAVÖK seviye-
sinde de geçen yıla göre yüzde 
65 artış ile 207,5MTL’lik bü-
yüklüğe ulaştı. Brisa’nın 2018 
yılı ilk yarısında toplam ulus-
lararası satış gelirleri de geçen 
yılın aynı dönemine göre yüz-
de 32 artış gösterdi. 

2017 yılında yüzde 3,1 
büyüyen dünya lastik pa-
zarının, 2018 yılında da bu 
büyümeyi sürdüreceği ön-

BRIDGESTONE, lastik 
gürültü testlerinde otomatik 
sürüş teknolojisinden fayda-
lanmak için ZMP ile anlaştı. İş 
birliği kapsamında Bridgesto-
ne, lastik teknolojisi ve testleri 
konusundaki uzmanlığını oto-
matik sürüş sistemleri tekno-
lojileri alanında güçlendirmek 
üzere ZMP’nin gelişmiş robo-
tik teknoloji ürünlerinden ve 
hizmetlerinden yararlanacak.

Bridgestone, şirkete ait test 
merkezlerinde test sürüş pilot-

MICHELIN, 2018 yılının 
ilk altı ayına ilişkin finansal 
sonuçlarını açıkladı. Buna gö-
re bu yılın ilk yarısında yüzde 
6 artışla 917 milyon Avro net 
gelir elde edildi. 2018 yılında 
grup stratejisi doğrultusunda 
Fenner’in satın alın-
ması, Sumitomo 
Corp ortaklı-
ğı ve yol dışı 
(OTR) en-
düstriyel ve 
t a r ı m s a l 
araç üreti-
cisi Camso 
satınalması 
ile, Miche-
lin 2018’in 
ilk yarısında 
yeni ve müş-
teriye yakın bir 
strateji izlediği 

görülüyor. 2018 yılı sonun-
da binek ve hafif ticari araç 
lastikleri yenileme pazarında 
yüzde 3,7 seviyesinde, ağır 
ticari araç lastikleri yenileme 
pazarında ise yüzde 1,6 sevi-
yesinde bir büyüme bekleni-
yor. Gelecek 5 yıllık süreçte 
ise dünya lastik pazarının 
istikrarlı büyümesini devam 
ettireceği ve satış adetlerinin 
2 milyarın üzerine ulaşaca-
ğı tahmin ediliyor. Türkiye 
pazarı da dünyadaki bu geliş-
melere paralel olarak lastik 
sektöründeki yüksek potan-
siyelini koruyor. 

Pazardaki bu gelişmelerle, 
sadece lastiğin değil yenili-
ğin de lideri olarak büyüme 
hedeflerini gerçekleştirme 
yolunda ilerlediklerini dile 
getiren Brisa CEO’su Cev-
det Alemdar; “Brisa, hika-
yesi büyüme üzerine kurulu 
olan ve sağlıklı büyüyen bir 
şirket. Bu başarının ardında, 
rekabetin arttığı ulusal ve 
uluslararası pazarlarda insa-

larının katılımıyla çeşitli lastik 
performans testleri gerçekleş-
tiriyor. ZMP ile ortaklaşa yü-
rütülen bu geliştirme projesi 
ile birlikte ise lastiklerin gürül-
tü testlerinin otomatik sürüş 
teknolojileri kullanılarak ger-
çekleştirilmesi hedefleniyor. 
Araçların test merkezlerinde 
otomatik sürüş teknolojile-
ri kullanılarak hareket etti-
rilmesi için otomatik sürüş 
aracı RoboCar® MiniVan ve 
Bridgestone’un yeni nesil las-

dikkat çekti. Bu strateji şir-
ketin faaliyet gelirinde sabit 
döviz kuru üzerinden 152 
milyon Avro’luk önemli bir 
kazanım sağladı. 

Michelin ilk yarıda maden-
cilik, tarım ve inşaat lastiği 

p a z a r l a r ı n d a k i 
öncülüğünü 

s ü r d ü r d ü . 
18” ve üze-
ri lastik 
pazarın-
da ise sa-
tışlarını 
i k i n c i 
çeyrekte 
yüzde 14 
artırarak 

güçlü bü-
y ü m e s i n i 

korudu. Bi-
nek araç lasti-

yeni işbirliklerimiz, toplu-
ma ve müşterilerimize yakın 
olmak için tüm Türkiye’yi 
kapsayan saha aksiyonlarımız 
ile yenilik liderliğimizi ortaya 
koyduk. Bu dönemde giri-
şimcilik alanındaki çalışma-
larımıza da hız kazandırdık. 
İş ortaklıkları ile büyüme-
ye devam eden hızlı bakım 
ve servis zinciri markamız 
Otopratik, hem franchise 
yatırımları hem de İnci GS 
Yuasa işbirliği ile akü alanın-
da atılımlar gerçekleştirirken, 
yeni nesil yolculuk deneyim-
lerini hayata geçirmek için 
açık inovasyon projelerine 
adım attık. Tüm bu çalış-
malarımızla 2018 yılının ilk 

testlerinin doğruluğunu ve 
etkinliğini artırarak lastik 
ürünlerinin kalitesini geliştir-
meyi hedefliyor. Bridgestone 
aynı zamanda bu proje ile elde 

yarısında yurt içi net satış ge-
lirlerimizi yüzde 40 artırma 
başarısını gösterdik. Marka-
larımız kendi segmentlerinde 
lider olurken, Brisa Pazar pa-
yı kazandı. Hedefimiz, yılın 
ikinci yarısında da satış ge-
lirlerimizde ve ihracatımızda 
büyümemizi sürdürülebilir 
kılmak” dedi.

Brisa, 103 milyon Dolar-
lık marka değeri ile ulusla-
rarası marka değerlendirme 
kuruluşu Brand Finance’in 
“Türkiye’nin en değerli Mar-
kaları-Turkey 100” listesin-
de, Türkiye’nin en değerli 43. 
markası ve Türkiye lastik sek-
törünün marka değerinde de 
lideri oldu.

edeceği bilgi ve birikimi sürü-
cüsüz otomobillerde ve yeni 
nesil araçlarda kullanılacak 
lastiklerin geliştirilmesi için 
de değerlendirmeyi planlıyor.

hedeflerimiz doğrultusunda 
büyümemizi devam ettirdik. 

Yurtiçinde ise yenilikleri 
hayata geçirme tutkumuzla 
liderliğimizi güçlendirdiği-
miz bir dönemi geride bırak-
tık. Geçtiğimiz yıl belgelen-
dirilen Ar-Ge Merkezimizde 
teknolojiye can verdiğimiz 
yerli üretim, yerli tedarikçi ve 
hammadde geliştirme proje-
lerimiz, Aksaray’da inşa etti-
ğimiz akıllı fabrikamızla güç-
lenen üretimimiz, ticari araç 
filolarına yönelik sektörde 
ilk olan dijital hizmetlerimiz, 

mak üzere dünyanın çeşitli 
ülkelerinde hayata geçirilen 
lastik gürültü düzenlemele-
ri, lastikler tarafından sürüş 
sırasında yaratılan gürültü-
nün azaltılmasını amaçlıyor. 
Bridgestone, otomatik sürüş 
teknolojilerinin lastik gürültü 
testlerinin yapılması sürecine 
dahil edilmesiyle test sürüş 
pilotlarının yeteneklerine ve 
uzmanlıklarına bağlı kalma-
dan bu testleri gerçekleştire-
bilmeyi ve böylelikle lastik 

yeni ve müşteriye daha yakın 
bir kuruluşa dönüşmekle kal-
madı, aynı zamanda faaliyet 
gelirinde sabit döviz kuru üze-
rinden 152 milyon Euro’luk 
önemli bir iyileşme kaydetti. 
Fenner’ın satın alınması, Su-
mitomo Corp. ortaklığında 
Kuzey Amerika’nın önde ge-
len perakendecilerinden biri-
nin oluşturulması ve yol dışı 
hareketliliğinde dünya lideri 
olma hedefini gerçekleştire-
cek Camso’nun satın alınması 
ile birlikte grup stratejimizin 
yayılması 2018’de hız kazan-
dı” açıklamasında bulundu. 

Brisa Net Satış Gelirlerinde Yüzde 40 Artış Sağladı

Bridgestone’dan Gürültüsüz Lastik

Michelin’in Net Geliri
917 Milyon Avro’ya Ulaştı

Euromaster Güvenli Sürüş 
İçin Nitrojeni Öneriyor

Brisa CEO’su Cevdet Alemdar
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Brisa, yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı 
dönemine göre net satış gelirlerinde yüzde 
40 artış sağladı ve FAVÖK tutarında yüzde 
65’lik büyüme kaydetti. Bu dönemde 
ihracatta da önemli atılımlar gerçekleştiren 
Brisa, uluslararası satış gelirlerini de yüzde 
32 oranında artırdı.  

Michelin, 2018 yılının 
ilk yarısına ilişkin 
finansal sonuçlarını 
açıkladı. Şirket bu 
yılın ilk yarısında 
yüzde 6’lık artışla 917 
milyon Avro net gelir 
elde etti.   

MICHELIN Grubu çatısı 
altında ülkemizde 52 ilde 
200’e varan servis noktası 
ile profesyonel lastik ve araç 
bakım hizmeti veren Euro-
master, sürücülerin güvenli 
sürüş gerçekleştirmesi için, 
lastiklerde nitrojen dolu-
munu öneriyor. 

Hareketsiz bir gaz olan 
nitrojen, tozdan, yağdan 
ve nemden etkilenmezken, 
havadan daha sabit bir gaz 
olduğu için basınç kaybını 
da azaltıyor. Nitrojen ga-
zıyla şişirilen bir lastiğin in-
mesi, hava ile yapılan şişir-
meye göre 4 kat daha yavaş 
oluyor. Bu sayede hava ile 
şişirilmiş lastiklere oranla 
daha güvenli, daha uzun 
ömürlü ve çevre dostu olan 
nitrojen gazı, havayla şişi-
rilmiş bir lastiğe göre çok 

daha yavaş inerek yuvar-
lanma direncinin artmasını 
önlüyor ve yakıt tasarrufu 
sağlıyor. Öte yandan nitro-
jen gazı, lastik basınç değe-
rini uzun süre sabit tutarak 
lastiklerin erken aşınma 
riskini de en aza indirgi-
yor. Nitrojen gazı ile şişi-
rilmiş lastikler, araçlardaki 
yakıt tüketimini azaltarak 
sera etkisi yaratan gazların 
emisyonunu düşürüyor ve 
çevreyi koruyor. 

Araç lastikleri, sürücü ve 
yolculara maksimum per-
formans ve fayda sağlayacak 
şekilde en son teknolojiyle 
üretilse de, bu faydayı sağla-
mak için araç üreticilerinin 
tavsiye ettiği uygun ebat-
larda doğru lastik seçimi 
ve doğru basınç değerlerini 
kullanmak gerekiyor.
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PIRELLI’NIN, küresel te-
darik zincirinde yer alan 10 
bini aşkın tedarikçi arasından 
dokuzuna verdiği Tedarikçi 
Ödülleri 2018 sonuçları belli 
oldu. Ödülde başlıca kriterler 
yine sürdürülebilirlik, ino-

SAF-HOLLAND, ürünleri ile 
taşımacılık alanına ekolojik ve 
ekonomik değer katıyor. SAF 
Tire Pilot lastik basıncı izle-
me sistemi, SAF Uyarlanabilir 
Hava Sönümleme sistemi veya 
Recolubea yağlama pompası 
gibi parçalar ve yeni geliştirilen 
ürünler, filoların CO2 emisyon-
larını ve uzun vadede operas-
yon maliyetlerini azaltmalarına 
yardımcı oluyor. SAF-Holland, 
üretimde enerji ve maliyet ta-
sarrufunun yanı sıra  çevrenin 
korunmasına odaklanıyor.

SAF-Holland, ürün gamı ve 
yeniliklerin sürekli olarak geliş-
tirilmesinde güvenlik, verimli-
lik ve kaliteyi ön planda tutuyor. 
Bu nedenle aks sistemlerinde 
uzman SAF-Holland, müşteri 
araçlarındaki CO2 emisyon-
larını azaltmak için ürünlerin 
ar-ge sürecinde çevre dostu 
teknolojilere ve enerji tasarru-
funa odaklanıyor. Darmstadt 
Teknik Üniversitesi tarafından 
yürütülen SAF Intradisc Plus II 
Integral aks ünitesinin, hizmet 
ömrü boyunca değerlendirmesi 
buna bir örnek oluyor. 

vasyon ve hizmet kalitesi ol-
du. Tedarikçi Ödülleri, daha 
sürdürülebilir tedarik zinciri 
oluşturan ve kalitesini mü-
kemmelleştiren, Pirelli ürün-
lerinin Grubun stratejisine 
paralel daha ‘yüksek değerli’ 

Daha fazla yük için
daha hafif parçalar

SAF-Holland, ürün tasarı-
mı sırasında özellikle kullanı-
lan parçaların dayanıklılık ve 
kalitesine odaklanarak hafif 
parça üretiminde uzmanlı-
ğını gösteriyor. Hafif parça-
lar, aksların ve dolayısıyla da 
treylerin ağırlığını azaltarak 
filo operatörlerinin daha fazla 
yük taşımasını ve operasyon-
larını daha tasarruflu sürdür-
mesini sağlıyor. Buna örnek; 

hava süspansiyonunun işlevi-
nin yarı römorklardaki amor-
tisör ile birleştirerek hidrolik 
amortisörlerin kullanımını 

olmasını sağlayan tedarikçile-
re veriliyor. 

Geçtiğimiz bir yılda fark-
larını ortaya koyan tedarik-
çilere ödülleri Pirelli’nin Mi-
lano’daki genel merkezinde 
düzenlenen bir törende şirke-
tin Satın Alma Üst Yöneticisi 
Matteo Battaini ile Sürdü-
rülebilirlik ve Risk Yönetimi 
Üst Yöneticisi Filippo Bettini 
tarafından verildi. Hammad-
de, hizmet ve makine alanla-
rında toplam dokuz tedarikçi 
ödüle layık görüldü. 

2018 Tedarikçi Ödüllerin-
de, inovasyon ve hizmet kali-
tesi başlıklarına ek olarak sür-

gereksiz kılan SAF Uyarlana-
bilir Hava Sönümleme siste-
midir. Sistem, aks başı 6 ki-
logram ve dolayısıyla üç akslı 
römorklarda 18 kilograma 
kadar ağırlık tasarrufu sundu-
ğundandaha fazla yük taşın-
masımümkün oluyor. Ayrıca 
lastik ve yükleri korumak için 
yük durumuna otomatik ola-
rak uyum sağlıyor.

Otomatik lastik basıncı 
izleme

SAF Tire Pilot lastik ba-

TÜRKIYE Petrolleri Pet-
rol Dağıtım A.Ş.’nin pazar-
lama direktörlüğü görevine 
Ulaş Koç atandı. Ağustos 
2018 tarihi itibariyle göre-
vine başlayan Koç, Türkiye 
Petrolleri’nin tüm iletişim 
ve pazarlama faaliyetlerinden 
sorumlu olacak. 

Ortadoğu Teknik Üniver-
sitesi İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi İşletme Bölü-
mü mezunu olan Ulaş Koç, 

profesyonel kariyerine 2002 
yılında Petrol Ofisi A.Ş.’de 
satış temsilcisi olarak baş-
ladı. 2014 yılına kadar aynı 
şirkette farklı yönetsel pozis-
yonlarda görev yapan Koç, 
ardından Pazarlama Projele-
ri Uygulama Müdürü oldu. 
Ulaş Koç, Türkiye Petrolleri 
bünyesine katılmadan önce 
Lukoil Eurasia A.Ş.’de pa-
zarlama müdürlüğü görevini 
yürütüyordu.

sıncı izleme sistemi, lastik 
aşınması ve yakıt tüketimi 
açısından olumlu katkılarda-
bulunuyor. Sistem, lastik ba-

dürülebilirlik de ödül başlıkları 
arasında yer aldı. Pirelli’nin te-
darik zinciri, ürün inovasyonu-
nu, süreçlerin dijitalleştirilme-
sini ve çevreye saygı ile insani 
değerlere özen göstermenin te-
mel büyüme kaldıraçları ol-
duğu kabul edilen uzun vadeli 
rekabetçiliği garanti edecek 
şekilde yapılandırıldı. 

Pirelli’nin sürdürülebilir 
satın alma stratejisine yönelik 
çalışmaları, dünyanın lider gö-
zetim, denetim, test ve belge-
lendirme kuruluşlarından SGS 
Italia S.p.A. tarafından Pirelli 
tedarik sisteminin UNI ISO 
20400 kurallarına uyumunun 

sıncını sürekli kontrol ediyor 
ve lastikleri otomatik olarak 
önceden ayarlanan seviyede 
koruyor. Böylece yolda ya-
şanabilecek sıkıntılar önle-
niyor, lastik kullanım ömrü 
uzatılıyor ve yakıt tüketimi 
yüzde 1.25’e varan oranlarda 
azaltılıyor. Ayrıca SAF Tire 
Pilot, daha düşük maliyet, 
daha fazla güvenlik ve daha az 
CO2 emisyonu sayesinde filo 
operatörleri ve çevreye uzun 
vadeli faydalar sağlıyor.

Recolubea yağlama pom-
pası, çevre dostu ve ekonomik 
bir kullanım sunuyor. Sistem, 
beşinci tekere otomatik olarak 
yağ beslemesinde bulunan beş 
adet bağımsız pompa elemanı 
kullanıyor. Yağ miktarları, faz-
la yağ veya gres yola sızmayacak 
ve çevreyi etkilemeyecek şekil-
de kusursuz olarak ayarlanı-
yor. Sürücü veya servis ekinin 
beşinci tekeri manuel  olarak 
yağlaması gerekmediğinden 
Recolubeaile filo operatörleri 
maddi açıdan da tasarruf edi-
yor. Pompayla yapılan yağ bes-
lemesi, bir yıllık operasyon ve-

2018 Şubatı’nda belgelenme-
siyle ödüllendirildi.

Pirelli Tedarikçi Ödülleri 
2018 kapsamında ödüle layık 
bulunan tedarikçiler şöyle:

Tekstil takviyeleri tedarikçi-
si Glanzstoff Sicrem Spa (İtal-
ya), “Kalite” ve “Hız” kriterle-
rine göre ödüllendirildi. Şirket 
sadece sürdürülebilir tarım ve 
ormancılık yönetimi belgeli 
tesislerden sağladığı selüloz 
kullanarak rayon ürettiği için 
de prestijli ‘Sürdürülebilirlik 
Ödülü’ne layık görüldü. 

Sentetik kauçuk tedarikçisi 
JSR Corporation (Japonya), 
“İnovasyon” ve “Hizmet Düze-
yi” kriterlerine göre ödüle layık 
görüldü.

Doğal kauçuk tedarikçileri 
Thai Eastern Innovation Co., 
Ltd (Tayland), PT. Kirana 

ya 100 bin kilometre boyunca 
devam ediyor.

Aks başına tüketilen
toplam enerji azalıyor

SAF-Holland, ham madde-
lerin etkin kullanımı ve CO2 
emisyonlarını düşüren enerji 
tasarrufu ile dünyanın dört 
bir yanında bulunan üretim 
tesislerinde de çevreye karşı so-
rumluluğunu yerine getiriyor. 
Almanya’da bulunan tüm te-
sisler, DIN EN ISO 5001 ener-
ji yönetim sistemi sertifikasına 
sahip. SAF-Holland GmbH E-
nerji Yönetimi Sorumlusu Ina 
Peter konuyla ilgili olarak, “İle-
ri görüşlü enerji yönetimimiz 
sayesinde geçtiğimiz yıllarda 
sera gazı emisyonlarını dolaysız 
olarak etkin bir şekilde azalt-
tık. Böylece üretimimizin çev-
reye olan etkisini azaltmakla 

Megatara Tbk (Endonezya) 
ve PT. Prasidha Aneka Niaga 
Tbk(Endonezya), “Kalite” ve 
“Hizmet Düzeyi” kriterlerine 
göre ödüllendirildi.

Lastik montaj ve yarı işlen-
miş parça makineleri tedarik-
çisi VMI Holland (Hollanda), 
“Kalite” ve “Küresel Varlık” 
kriterlerine göre ödüllendi-
rildi. Entegre pazarlama ve 
iletişim ajansı MDM (İtalya), 
“Hız” ve “İnovasyon” kriterle-
rine göre ödüllendirildi. 

İş Süreçleri Yönetim plat-
formu ve ilgili danışmanlık 
hizmetleri sağlayıcısı APPIAN 
(ABD), “Hız” ve “İnovasyon” 
kriterlerine göre ödüllendiril-
di. Lojistik hizmetler sağlayı-
cısı Warehouse Service, Inc. 
(ABD), “Hız” ve “İnovasyon” 
kriterlerine göre ödüllendirildi.

kalmadık, verimliliğimizi artır-
dık ve maliyetlerimizi azalttık,” 
diye belirtti. 2015 yılından bu 
yana SAF-Holland, enerji tü-
ketim verilerini sayısız ölçüm 
noktalarından sürekli olarak 
izliyor ve bu verileri bir sonraki 
adımda daha iyi hale getirilebi-
lecek enerji tüketen süreçleri 
belirlemek için kullanıyor. Bu 
sayede 2015-2017 yılları ara-
sında aks başı tüketilen ener-
jiyi yüzde 13.8 oranında azalt-
mayı başardı. 2017 yılında ise 
Almanya’da üretilen her aks 
sistemi başına ihtiyaç duyulan 
enerji, geçtiğimiz yıllara oran-
la yüzde 4.4. oranında düştü. 
Her aks sisteminin enerji kay-
naklarından ortaya çıkan CO2 
emisyonu 2015 yılı ile karşılaş-
tırıldığında 2017 yılında yüzde 
16.1 oranında azaldı. 

Pirelli’nin Sürdürülebilir Satın 
Alma Stratejisi Ödül Kazandı

SAF-Holland Emisyonları Düşürmek
ve Verimlilik İçin Her Yolu Deniyor 
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Türkiye Petrolleri Yeni Pazarlama 
Direktörü Ulaş Koç Oldu

Mobil 1 Center’ların 
70’incisi Bursa’da Açıldı
EXXONMOBIL çatısı al-
tında yer alan ve ülkemizde 
113 yıldır madeni yağların 
üretimi ve pazarlanması 
konusunda faaliyetlerini 
sürdüren Mobil Oil Türk 
A.Ş., Türkiye’de 37 ilde faa-
liyet gösteren Mobil 1 Cen-
ter yağlama merkezlerinin 
70’incisini Bursa İnegöl’de 
hizmete açtı.

ExxonMobil, kaliteli hiz-
meti avantajlı fiyatlarla su-
nan Mobil 1 Center yağlama 

merkezlerinin sayısını 2018 
yılı sonuna kadar 85’e çıkar-
mayı planlıyor. ExxonMobil 
çatısı altında yer alan ve ül-
kemizde 113 yıldır madeni 
yağların üretimi ve pazarlan-
ması konusunda faaliyetleri-
ni sürdüren Mobil Oil Türk 
A.Ş., kullanıcılara hızlı ve 
modern bir şekilde yağ de-
ğişimi ve bakım hizmetleri 
verdiği Mobil 1 Center’ları 
Türkiye genelinde yaygınlaş-
tırmaya devam ediyor.  

Dünyanın önde gelen 
sentetik motor yağı Mobil 
1 ile kaliteli hizmetin avan-
tajlı fiyatlarla sunulduğu 
Mobil 1 Center yağlama 
merkezlerinde, uzman ekip 
kontrolünde yapılan yağ 
değişiminin yanı sıra 10 kri-
tik nokta kontrolü ücretsiz 
olarak sunuluyor. Mobil 1 
Center yağlama merkez-
lerinde, lastiklerden fren-
lere, yağ seviyesinden süs-
pansiyon sistemine kadar 
toplamda 10 kritik nokta 
kontrolü sadece 15 dakika-
da sağlanıyor.



YAN SANAYİ

Otonom araçlar koşullara 
göre kendilerini önceden 

ayarlıyor
Otomobil Mühendisleri 

Topluluğu (SAE) tarafından 
belirlenen ve yüksek otonom 
seviyesi olarak isimlendirilen 
Seviye 4’e kadar, bir otomo-
bilinotonom sürüş görevini 
üstlenip üstelenemeyeceği 
yolun türü, hız aralığı ve çev-
re koşulları gibi faktörlere 
dayanıyor.  Geleceğin oto-
nom araçlarında bu karar, 
Bosch tarafından sağlanan 
tahmini yol durumu servis-
lerine dedayanacak. Bu ser-
vislerin yardımıyla otonom 
araç, gerçekleşebilecek olan 
çevre koşullarını bir süre ön-
ceden bilebilecek. Bu sayede 
uygun olmayan hava koşul-
ları ve yol durumunda kont-
rolü direkt olarak sürücüye 
vermek yerine, aracın kendi-

SÜRÜŞ esnasındayol yüzeyi-
nin durumu veya tekerlekle-
rin yol tutuşu hakkında bilgi 
sahibi olmak, sürücülerin o-
tomobillerini uygun ve emni-
yetli bir şekilde kullanmasına 
yardımcı olabilir. Yarış pilot-
ları bu duyulara, yol yüzeyi-
nin durumunu hissetmelerini 
sağlayan ve araç ile sürücü 
arasındaki temas anlamına 
gelen ‘sürücü içgüdüsü’ diyor.  

Otonom araçlar da sürekli 
olarak yol durumu hakkın-
daki bilgilere ihtiyaç duyu-
yor. Bosch’un geliştirdiği 
yeni sistem sayesinde artık 
otonom araçlar da ‘sürücü 
içgüdüsü’ne sahip olacak. 
Bosch Yönetim Kurulu Üyesi 
Dr. Dirk Hoheisel, “Tahmini 
yol durumu servislerimiz ara-
cılığıylaıslak yollar, kar, buz-
lanma gibi kritik durumlar 
meydana gelmeden önce teh-
likelerle ilgili uyarıyoruz. İş 
ortağımız Foreca tarafından 
sağlanan hava durumu veri-
leri bu konuda bize yardımcı 
oluyor. Bu servis, bir otonom 

aracın tam olarak nerede ve 
ne şekilde otonom sürüş ya-
pacağını bileceği anlamına 
geliyor” dedi. 

Yollardaki hava koşulları-
nı tahmin etme konusunda 
20 yıllık deneyime sahip olan 
Foreca’nınSatış Direktörü-
PetriMarjava ise “Foreca ve 
Bosch’un deneyiminin bir 
araya gelmesi, yol durumu 
tahmininde yeni bir dönemi 
başlatacak. Günlük hava du-
rumu tahminlerinin aksine 
Bosch yol durumu servisleri, 
olası birden fazla senaryoyu 
dikkate alıyor” dedi. 

Yol durumu servisleri, sü-
rüş emniyetini ve akıcılığı-
nı artırırken, otonom sürüş 
fonksiyonlarının kullanılabi-
lirliğini de yükseltiyor. Bosch 
servis paketi, ilk olarak hava 
durumu verileriyle olmak üze-
re 2020 yılında dünya genelin-
de kullanıma sunulacak. Yol-
lardaki ağ bağlantılı araç sayısı 
arttıkça servisin elde edeceği 
araç verisi sayısı da buna bağlı 
olarak artış gösterecek.

yon ağ bağlantılıaraca ihtiyaç 
olduğunu tahmin ediyor. Bu 
nedenle ilk aşamada, yol-hava 
durumu tahminleri, özellikle 
trafiğin az olduğu kırsal böl-
gelerde somut sonuçlar elde 
etme konusunda güvenilir 
bilgi kaynağı olacak. Bosch, 
ihtiyaç duyduğu global yol-
hava durumu verilerini Fore-
ca aracılığıyla sürekli olarak 
güncelleyecek. Bosch’un bir-
den fazla hava durumuverisi 
sağlayıcısıylagerçekleştirdiği 
kapsamlı inceleme, Finli ha-
va durumu uzmanlarının en 
gelişmiş ve doğru yol-hava 
durumu verileri sunduğunu 
gösterdi. Tehlikeli durum-
lar doğru bir şekilde tahmin 
edilip yerleri saptandıkça, 
otonom sürüş fonksiyonlarını 
maksimum seviyede kullan-
makdaha kolay hale gelecek. 
Dünya çapındaki ölçüm fi-

zile sahip olacak ve yalnızca 
su buharı salımıyla çevreye 
hiç zarar vermeyecek. Portal 
Projesi ile aracın kapasitesi-
ni artırmayı başaran Toyo-
ta, aynı zamanda çekicinin 
kullanışlılığını ve manevra 
kabiliyetini de geliştirdi. 
Çekicide, yataklı kabin ve 
benzersiz yakıt dolabı kom-
binasyonuyla, aks aralığını 
uzatmaya gerek kalmadan 
kabin içi alan da genişletildi.

2017’nin nisan ayında 

losu ve makine öğrenmesi 
yöntemleri sayesinde Bosch 
ve Foreca, yol-hava durumu 
modellerinin emniyetini ve 
kullanılabilirliğini birlikte 
optimize etti. Böylece iki şir-
ket, otonom sürüş gibi hayati 
tehlike arz edebilecek sistem-
ler için bir emniyet standardı 
elde etti.

ESP müdahaleleri, 
sürtünme katsayısının 
belirlenmesini sağlıyor
Yeterli sayıda ağ bağlan-

tılı araç yollarda olduğunda, 
Boschtahmini yol durumu 
servislerini araç verileriyle 
destekleyecek. Bu veriler ara-
sında aracın içinde ve dışında 
ölçülen sıcaklıklar ve silecek-
lerin kullanılıp kullanılma-
dığı gibi aracın merkezi veri 
ağında (CAN bus) saklanan 
bilgiler yer alacak.Bağlana-
bilirlik sayesinde bu veriler 
ilgili otomobil üreticisinin 
backend sunucusu aracılığıyla 
Bosch bulutuna gönderilecek. 

Bosch ayrıca, ESP yani 
Elektronik Denge Programı 
tarafından düzenli müda-
haleleri de değerlendirecek. 
Mühendisler, matematiksel 
yöntemler kullanarak her bir 
tekerlekte yol yüzeyinin sür-
tünme katsayısını ve teker-
leklerin durumunu ölçebili-
yor. Tüm bu veriler bir araya 
getirilerek akıllı bir şekilde 
değerlendirildiğinde, akıllı 
Bosch servisleri paketi ve gü-
venilir ellerde olmanın rahat-
latıcı hissini yaşatıyor.

başlayan Portal Projesi’nin 
ilk ürünü “Alpha” çekici, 
yaklaşık 16 bin km. yol kat 
ederken sadece su buharı sa-
lımıyla ABD’deki limanlar-
da gerçek drenaj operasyon-
larına katıldı. Beta versiyonu 
çekici ise, çok yakında ope-
rasyonlara başlayacak ve sıfır 
emisyonlu sürüşüyle çevreye 
olumlu katkılar sağlayacak.

Menzil ve verim artırıldı 
Project Portal 2.0, 2017 

aracı olan Alpha’dan alınan 
geri bildirimler üzerine ya-
pıldı. Her alanda geliştirilen 
çekici, hem yük kapasitesi 
hem menzil anlamında da-
ha da ileriye taşındı. Toyo-
ta böylelikle yeni çekicisi 
ile ticari alanda kullanılma-
sı mümkün 0 emisyonlu 
araç yapılabileceğini kanıt-
ladı. Böylece ABD dahil tüm 
dünyada ağır ticari araçların 
yaydığı çevre kirliliği önemli 
ölçüde azaltılabilecek.

sini koşullara adapte etmesi 
için zamanı olacak. Örneğin; 
aracın güzergâhında hava 
yağmurlu ise aracın ıslak yol-
da kayma riskinin azaltılma-
sı veistenildiğinde emniyetli 
bir şekilde durabilmesi için 
araç hızını önceden ayarla-
yacak. SAEtarafından be-
lirlenen otomasyon seviyesi 
ne olursa olsun, Bosch ve 
Foreca’nın yeni sistemi sa-
yesinde sürüş hem sorunsuz 
hem de konforlu olacak.

Doğru zamanda ve doğru 
yerde otonom sürüş

Yollardaki ağ bağlantılı araç 
sayısına bağlı olarak, sistem 
de gelişme gösterecek. 2020 
yılına kadar yollarda yeteri 
kadar yüksek orandaağ bağ-
lantılı araç olması beklenmi-
yor.Bosch, sadece Avrupa’da 
80.000 kilometrelik otobanı 
kapsayacak yaklaşık 20 mil-

TOYOTA, hidrojen yakıt 
hücreli ve 0 emisyonlu tek-
nolojisini; otomobil, otobüs, 
forklift ve teknelerden sonra 
şimdi de ticari kamyonlara 
taşıyor. Toyota “0” emis-
yonlu kamyonun geleceğine 
yönelik önemli bir adım attı 
ve ikinci jenerasyon hidrojen 
yakıt hücreli elektrikli Class 
8 çekicisini tanıttı.

“Beta” olarak adlandırılan 
yeni nesil çekici, her dolum-
da 480 km’yi aşan bir men-

Otonom Araçlar Sürücü İçgüdüsüne Sahip Olacak 

Avrupa’daki Elektrikli Araç
Sayısı 1 Milyonu Aştı

Toyota’dan “0” Emisyonlu
Çekiciler Geliyor
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Bosch ve iş ortağı Foreca’nın geliştirdiği yeni sistem sayesinde otonom 
araçlar da tıpkı yarış otomobillerinde olduğu gibi ‘sürücü içgüdüsü’ne 
sahip olacak. Olası birden fazla senaryoyu dikkate alacak servisler 
sayesinde otonom sürüşte emniyet ve kullanılabilirlik artacak.    

MEDYA takip ve raporlama 
ajansı PRNet, Avrupa’daki e-
lektrikli araç sayılarına yöne-
lik yapılan araştırmayı ince-
ledi. PRNet’in EV-Volumes 
verilerinden ve medya yan-
sımalarından derlediği bilgi-
lere göre, Avrupa’daki elekt-
rikli araç sayısının 1 milyonu 
aştığı saptandı. Böylelikle, 
Avrupa’nın bu alanda 1 mil-
yonluk sınırı geride bırakan 
ikinci bölge olduğu görüldü. 
Çin’de ise sadece geçtiğimiz 
yıl 1 milyon elektrikli araç 
satışına rastlanırken, Çin’in 
zirveyi kimseye kaptırmadığı 
gözlendi. ABD’de bu alan-
da büyük bir pazara sahip 
olurken, 900 binlik elektrik-
li araç satışının gerçekleştiği 
kaydedildi.

Ajans Press ve PRNet’in 
konuyla ilgili gerçekleştirdiği 
medya araştırmasında, yazılı 
basına yansıyan haber adetle-

ri belli oldu. Gerçekleştirilen-
medya incelemesinde, 2017 
yılından itibaren elektrikli 
araçlarla ilgili 9 bin 970 haber 
yansıması tespit edildi. Ra-
porda, 2018 yılının ilk yarı-
sındaki verilere yer verilirken, 
Avrupa’da sadece 6 ay içinde 
195 bin elektrikli araç satışı-
nın gerçekleştiği ortaya çıktı. 
Bu rakamlar geçen yılla kıyas-
landığında da yüzde 42’lik bir 
artış olduğu saptandı. 

2018 yılının ikinci yarısın-
da da bu artışın devam edece-
ği öngörüler arasında yer al-
dı. Avrupa’da elektrikli araç 

satışıyla liderliği elinde bu-
lunduran ülke Norveç olarak 
görüldü. Norveç’i Almanya, 
Birleşik Krallık ve Fransa’nın 
takip ettiği belirlendi.

Türkiye Elektrikli ve 
Hibrid Araçları Platfor-
mu (TEHAD) verilerin-
den alınan bilgilere göre 
ise Türkiye’de 2018 yılının 
ilk 6 aylık döneminde ger-
çekleştirilen elektrikli ve 
Hibrid otomobil satış adedi 
2 bin 263 olarak görüldü. 
Böylelikle 2017 yılının aynı 
dönemine oranla yüzde 61,5 
artış gerçekleştiği gözlendi.
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Transbatur Filosuna 20 Adet Volvo

BORSA

bakım maliyeti avantajları 
ile ticari performansıyla öne 
çıkıyor. Araçlarımız, sahip 
olduğu Euro 6 motor ve bu-
nunla uyumlu şanzıman ve 
aksıyla önemli ölçüde yakıt 
tasarrufu sağlarken; aynı za-
manda konfor, güvenlik ve 
tasarımıyla ağır vasıta kulla-
nıcılarının ihtiyaçlarına yanıt 
verecek özelliklerle dona-
tıldı. Mercedes-Benz yıldızı 
taşıyan tüm araçlarımızda 
sunduğumuz yüksek kalite 
ve performansı markamıza 
yakışır şekilde satış sonrası 
hizmetlerimizle de pekiştir-
mek için var gücümüzle 
çalışmaya devam ediyoruz. 

Teslimat töreninde Trans-
batur Milletlerarası Nakliyat’ın 
kurucusu Mehmet Dilmen, 
“Uluslararası lojistikte taşıdı-
ğımız ürünler açısından iyi bir 
çekiciye sahip olmak bizim için 
çok önemli. Kalitesi, dayanıklı-
lığı, çok yönlü nakliye işlerine 
uyumluluğu ve düşük bakım 
giderlerinin yanı sıra yakıt ve-
rimliliği ile Volvo çekiciler, bi-

MERCEDES-BENZ Türk, 
lojistik sektörünün en 
köklü şirketlerinden olan 
Arıç Lojistik’e 100 adet 
Mercedes-Benz Actros 1845 
araç teslimatı gerçekleştirdi.
Mercedes-Benz Yetkili Bayii 
Gelecek Otomotiv Vadipark 
İstanbul’da gerçekleşen tesli-
mat ile Arıç Lojistik toplam 
230 adetlik araç parkındaki 
Mercedes-Benz marka araç 
sayısını 190 adede çıkardı.

Teslimat törenine 
Mercedes-Benz Türk İcra 
Kurulu Başkanı Süer Sülün, 
Kamyon Filo Satış Grup 
Müdürü Haluk Burçin Akı, 
Mercedes-Benz Finansal Hiz-
metler Genel Müdürü Ger-
hard Gross, Satış ve Pazarlama 
Direktörü Gökmen Önbulak, 
Gelecek Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Hekim To-
loğ, Gelecek Otomotiv Diyar-
bakır Kamyon Satış Müdürü 
Serdar Ulağ, Arıç Lojistik Yö-
netim Kurulu Başkanı Rıdvan 
Arıç ve Genel Müdürü Bahat-
tin Arıç katıldılar.

TRANSBATUR Milletle-
rarası Nakliyat, filosunu güç-
lendirmek için 20 adet yeni 
Volvo FH 540HP 4X2 model 
çekiciyi Volvo Trucks Tür-
kiye tek yetkili distribütörü 
Temsa İş Makinaları’ndan 
teslim aldı.

Temsa İş Makinalarının 
sahasında gerçekleştirilen tes-
limat töreninde, Transbatur 

Mercedes-Benz Türk İcra 
Kurulu Başkanı Süer Sülün 
törende araçların üretimi-
ni gerçekleştiren Aksaray 
Kamyon Fabrikası’na ve 
araçların güçlü özelliklerine 
vurgu yaparak konuşmasın-
da: “Bugün Arıç Lojistik’e 
100 adedini teslim etmek 
üzere bir araya geldiğimiz 
Mercedes-Benz Actros araç-
larımızı 2008 senesinde pi-
yasaya sürdük. Bu araçları 
2010 yılından beri 1.800’den 
fazla kişinin görev aldığı Ak-
saray Kamyon Fabrikamızda 
uluslararası Mercedes-Benz 
standartlarında yerli olarak 
üretiyor; hem yurt içi paza-
rına sunuyor hem de ihraç 
ediyoruz. Tüm araçlarını 
yurt içi ve uluslararası nak-
liyecilikte kullanacak olan 
Arıç Lojistik’e bugün teslim 
edeceğimiz tamamı uzun yol 
nakliye aracı olan Mercedes-
Benz Actros’lar hem yol per-
formansı hem de 120.000 
km’ye çıkan bakım aralıkları 
ve yüzde 20 oranında düşen 

Milletlerarası Nakliyat adına 
şirket kurucusu Mehmet Dil-
men, 20 adet çekiciyi Temsa 
İş Makinaları Volvo Kamyon 
Marmara Bölge Satış Müdü-
rü Bora Gür’den teslim aldı.
Bu satışla birlikte Transbatur 
Milletlerarası Nakliyat’ın ta-
mamı Volvo Trucks markalı 
araçlardan oluşan filosundaki 
araç sayısı 100’e yükseldi.

Mercedes-Benz Türk Yet-
kili Bayii Gelecek Otomotiv 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Hekim Toloğ ise törende 
yaptığı konuşmada; “Gelecek 
Otomotiv olarak, bugün tes-
limatı için bir araya geldiği-
miz 100 adet aracın satışının 
gerçekleşmesinde katkımız 
olduğu için son derece mutlu 
ve gururluyuz. Bugün bak-
tığınızda, müşterilerimizin 
ihtiyaçlarının tümünü kar-
şılayacak bir Mercedes-Benz 
marka araç bulmak mümkün. 
Arıç Lojistik’i buluşturduğu-
muz Mercedes-Benz Actros 
1845 araçlarımız sunduğu ka-
lite, düşük yakıt ekonomisi ve 
performans gibi değerlere ek 
olarak aynı zamanda yüksek 
ikinci el satış değeri de sunu-
yor. İlk tercihini 1995 yılın-
da Mercedes-Benz Türk’ten 
yana kullanan Arıç Lojistik’e 
araçlarının hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyorum” dedi.

Arıç Lojistik Yönetim Ku-
rulu Başkanı Rıdvan Arıç, 
“Öncelikle, hep yanımız-

bir iş birliği içindeyiz. Filola-
rında daima Volvo çekicileri 
tercih ediyorlar. Ürün gamı-
mız ve servis ağımızla onların 
hizmet ve ürün beklentilerini 
karşılayabilmek bizim için 
mutluluk verici. İş birliğimi-
zin uzun yıllar köklenerek 
devam edeceği inancımla FH 
çekicilerin hayırlı kazançlar 
getirmesini diliyorum” dedi.

Saha Metal’e Volvo gücü
Saha Metal San. Tic. Ltd. 

Şti, Volvo Trucks Türkiye 
distribütörlüğünü yürüten 
Temsa İş Makinaları’ndan 
1 adet Volvo Trucks FH16 
750HP 4x2 teslim alarak 10 
araçlık filosuna ilk Volvo 
Trucks markalı çekiciyi dahil 
etti. Teslimat töreni, Saha Me-
tal Araçlardan Sorumlu Mü-
dür Emrah Ünal’ın ve Temsa 
İş Makinaları’ndan bölge yö-
neticisi Fatih Tuncay’ın katı-
lımıyla gerçekleştirildi.

Teslimat töreninde konuş-
ma yapan Saha Metal Araç-

da olduklarını hissettiren 
Mercedes-Benz Türk’e, bu 
satışın gerçekleşmesindeki 
katkıları sebebiyle Gelecek 
Otomotiv’e ve sağladıkla-
rı destek ve kredilendirme 
imkânları için Mercedes-
Benz Finansal Hizmetler’e 
teşekkür ederim. Mercedes-
Benz Türk’le ilk iş ortak-
lığımızı tam 23 yıl önce 
başlattık ve bugün dostluk 
mertebesine erişmiş bu ortak-
lığı 100 adet Mercedes-Benz 
Actros 1845 aracı filomuza 
dâhil ederek taçlandırıyoruz. 
Mercedes-Benz markasının 
sahip olduğu kalite, satış es-
nasında ve sonrasında sun-
dukları hizmetler, araçların 
yolda ve ticari anlamda gös-
terdiği yüksek performans ve 
araçların Türkiye’de üretili-
yor oluşu Arıç Lojistik olarak 
bizi tercihimizi yine kendile-
rinden yana kullanmaya yö-
neltti. Bu 100 adetlik teslimat 
ile birlikte 230 adetlik araç 
parkımızdaki Mercedes-Benz 
marka araç sayısını 190 ade-
de çıkardık. Mercedes-Benz 
Türk’le uzun yıllardır süre-
gelen bu güzel iş ortaklığının 
devamını temenni ediyoruz” 
şeklinde konuştu.

lardan Sorumlu Müdürü Em-
rah Ünal Volvo Trucks’a ve 
Temsa İş Makinaları’na olan 
güvenini şu sözlerle dile getir-
di: “Verimlilik, kalite, güç ve 
elbette güvenlik araçlarımızda 
aradığımız en önemli özel-
likler. Volvo Trucks araçları 
tüm bunları sunan prestijli 
bir marka. Bu bizim ilk Volvo 
markalı kamyonumuz. Ama 
bundan sonra filomuzu Volvo 
markalı kamyonlarla genişlet-
meye devam edeceğiz.”

Temsa İş Makinaları Anka-
ra Kamyon Bölge Yöneticisi 
Fatih Tuncay ise şunları dile 
getirdi: “Sektörünün lider 
firmalarından Saha Metal, 
filosuna ilk Volvo markalı 
kamyonu ekleyerek filosunu 
genişletmeyi tercih etti. Tem-
sa İş Makinaları’na ve Volvo 
Trucks markasına duydukları 
güven için teşekkür ederim. İş 
birliğimizin yeni yatırımlar-
la güçlenerek devam edeceği 
inancındayım” dedi.

23 yıldır süre gelen iş ortak-
lığımız ve bu iş ortaklığına 
yakışır kalite ve donanımlara 
sahip araçların kendilerinin 
filosunda bulunması bizleri 
son derece gururlandırıyor. 
Tercihlerini yine Mercedes-
Benz Türk’ten yana kul-
landıkları için Arıç Lojistik 
yetkililerine teşekkür eder; 
araçlarının hayırlı olmasını 
ve bol kazanç getirmesini di-
lerim. Ayrıca bu teslimatta 
emeği geçen tüm ekibime ve 
Gelecek Otomotiv’e, kre-
dilendirilmesinde ise emeği 
olan Mercedes-Benz Finan-
sal Hizmetler’e teşekkür ede-
rim” dedi.

zim için her zaman vazgeçilmez 
tercih olmuştur. Uzun soluklu, 
güvenilir bir iş ortağı olarak da-
ima yanımızda olan Temsa İş 
Makinaları’na da ayrıca teşek-
kür ederim” dedi. 

Temsa İş Makinaları Volvo 
Kamyon Marmara Bölge Satış 
Müdürü Bora Gür ise “Trans-
batur Milletlerarası Nakliyat 
ile uzun yıllardır devam eden 

Mercedes-Benz Türk Arıç Lojistik’e 
100 Adetlik Actros Teslim Etti
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BORSA

MERSIN merkezli Musa 
Özkan Lojistik, filosunu 
Renault Trucks’ın özel tasa-
rım çekicisi T 520 Passion 
yüksek kabin ile genişletti. 
2014 yılında kurulan Mu-
sa Özkan Lojistik, son ola-
rak Ocak 2018’de Renault 
Trucks araçlarını teslim al-
mıştı. Renault Trucks T 520 
Passion yüksek kabin çekici, 
Türkiye’de ilk defa Musa Öz-
kan Lojistik filosunda dik-
katleri çekmeye hazırlanıyor. 

Şirket sahibi Faysal Özkan 
yeni alımları ile ilgili olarak; 
“Renault Trucks araçlardan 
bizler de sürücülerimiz de çok 
memnunuz. Performans ve 
konfor anlamında tüm gerek-
lilikleri karşılıyorlar. Bu sefer 
biraz da fark yaratarak Renault 
Trucks T 520 Passion çekici-
yi tercih ettik. Aracın teknik 
özellikleri ve konforu zaten 

TIRSAN, Borusan Lojistik’e 
gerçekleştirdiği teslimat töre-
ninde 45 adetlik yeni Tırsan 
Perdeli Multi Ride treylerleri 
teslim etti. Tüm çekici tiplerin-
de kullanılabilen Perdeli Multi 
Ride araçları ile Borusan Lojis-
tik filosunu daha da güçlendirdi.

Tırsan Adapazarı tesisle-
rinde gerçekleştirilen teslimat 
törenine Tırsan Treyler Yö-
netim Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu,Borusan Lojistik 
Uluslararası Taşımacılık İcra 
Kurulu Üyesi Okyay Öztuğ-
ran, Filo Tedarik ve İhracat 
Operasyon Müdürü Doğan 
Yıldız, Stratejik Pazarlama ve 
İletişim Müdürü Arzu Gözet 
ve Tırsan Treyler Satış Koordi-
natörü Ertuğrul Erkoç katıldı. 

Tırsan Treyler Yönetim Ku-
rulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, 
teslimat töreninde yaptığı ko-
nuşmada Borusan Lojistik’in 
uluslararası taşımacılıkta gös-
terdiği önemli performansın 
altını çizerek, “Borusan Lo-
jistik, Balnak firmasını satın 
alarak uluslararası taşımacı-
lıkta önemli işlere imza attı. 
Türk firmalarının güçlü olma-
sı hepimizin arzusu. Türkiye 
içinde hizmet sunan firmaların 
yurtdışına açılması bizi ayrıca 
gururlandırıyor. Bu firmala-
rımızın sayısının artırılması 
gerekiyor. Türk firmalarının 
Avrupa’dan başka coğrafyalara 
taşımacılık yapması ülkemize 
döviz kazandırıyor ve yüksek 
katma değer sağlıyor. Borusan 
Lojistik’in geldiği bu nokta ve 
hedefleri ülke adına gurur veri-
ci” dedi.   

muhteşem. Bir de buna özel ta-
sarımı eklenince gerçekten çok 
etkileyici” dedi. 

Musa Özkan Lojistik, Tüm 
Avrupa, Asya ve Ortadoğu ül-
kelerine meyve, sebze ve don-
muş gıda taşımacılığı yapıyor. 
Tüm araçları frigofirik olan 
şirketin operasyonları yüzde 
80 Avrupa ve yüzde 20 Or-
tadoğu ağırlıklı olmak üzere 
devam ediyor. Lojistik şirket-
lerinin rekabetçi bir ortamda 

Borusan Lojistik’in Avrupa 
dışında gerçekleştirdiği Rusya 
ve Kazakistan yatırımlarının 
önemine işaret eden Nuhoğlu, 
“Rusya pazarı sürekli büyüyor. 
Bu yıl Almanya’dan sonra en 
büyük ikinci pazar konumuna 
geldiler. Tırsan olarak bu yıl 
Rusya’ya 1.600 araç satacağız. 
İş yapmak isteyen firmalarımı-
za Rusya’daki lojistikçilerle o 
ülkenin içinde yatırım yapma-
larını tavsiye ediyorum” ifade-
sini kullandı.

Öztuğran: “Uluslararası 
taşımacılık için 

yatırımlarımız sürüyor”
Borusan Lojistik Ulusla-

rarası Taşımacılık İcra Ku-
rulu Üyesi Okyay Öztuğran, 
uluslararası nakliyede büyüme 
yolculuklarının hız kesme-
den devam ettiğini belirterek, 
“Uluslararası taşımacılıkta 
büyümek için yaptığımız yatı-
rımlar da sürüyor. Geçtiğimiz 
yıl Tırsan’dan 105 adetlik alım 
yapmıştık. Bugün 45 adetlik 
ikinci partiyi alarak 150 adet-
lik bir filo oluşturduk. Yaptı-
ğımız bu yatırım ve geçtiğimiz 
yıl Almanya pazarına attığı-
mız yeni adımla Avrupa’daki 
varlığımızı pekiştiriyoruz. 
Avrupa’da parsiyel taşımacı-
lıkta ciddi bir oyuncu olmak 
istiyoruz. Avrupa dışında da 
bölgesel oyuncu olma planı-
mız var. Kazakistan’da önemli 
bir altyapımız oluşturduk ve 
burada önemli bir büyüme gös-
terdik. O bölgede pazar lideri 
olarak devam ediyoruz. Bu se-
ne yeni bir hizmet başlattık ve 
Kazakistan üzerinden Çin’den 

hizmet sunduğunun altını 
çizen Faysal Özkan; “Günü-
müzde lojistik şirketlerinin 
en büyük hedefi, rekabetçi 
ortamda müşterileri için en iyi 
hizmeti en uygun maliyetlerle 
sunabilmek oluyor. Lojistik 
müşterileri taşınacak yükü e-
min ellere teslim ederken tabi 
ki maliyetlerini de gözetiyor. 
Sonuçta biz de rekabet eden 
müşterilerimize hizmet sunan 
rekabetçi lojistik şirketleriyiz. 

Türkiye’ye treyler taşımalarını 
yapıyoruz.Filo altyapımızın 
bir kısmını da Kazakistan’da-
ki hizmetlerimizi desteklemek 
için kullanacağız.2019 yılında 
ise yatırımlarımızla Rusya pa-
zarında büyümeyi hedefliyo-
ruz” açıklamasında bulundu.

Borusan Lojistik Filo Te-
darik ve İhracat Operasyon 
Müdürü Doğan Yıldız, yapı-
lan yatırımın operasyonlarını 
büyütme hedefi doğrultusun-
da yapıldığını belirterek, “Te-
mel amacımızı Orta Asya ile 
Avrupa’yı bir koridor olarak 
bağlamak, yaptığımız yatırım-
lar da bu amacımızı destekleye-
cek ve bu amaca hizmet edecek. 
Bizim yurtiçinde iki, yurtdışın-
da bir farklı noktada olmak 
üzere filo operasyon merkezi-
miz var. Alımını gerçekleştir-
diğimiz treylerleri yurtiçinde 
veya yurtdışında kullandığımız 
farklı araç tiplerinde kullanabi-
leceğiz. Filomuzun esnek yöne-
tim ve operasyonunu destekle-
yen bir yatırım oldu” dedi. 

Borusan Lojistik Stratejik 
Pazarlama ve İletişim Müdü-
rü Arzu Gözet de yaptığı ko-
nuşmada Tırsan ve Borusan 
Lojistik’in birbirini bütünle-

Bu durumda otomatik olarak 
hem müşterilerimizin hem de 
kendi firmamızın kârlılığı için 
en uygun maliyetleri yakala-
maya çalışıyoruz. Bu noktada 
Renault Trucks, tam da iste-
diğimiz çözümleri sunuyor” 
diye belirtti. 

Filolarında farklı marka 
çekicilerin de bulunduğuna 
dikkat çeken Faysal Özkan, 
“Farklı üreticilerin araçlarını 
kullanarak en ideal çözümleri 
sunmak üzere doğru seçimleri 
yapmayı hedefliyoruz. Bu doğ-
rultuda Renault Trucks ile al-
dığımız sonuçlardan çok mem-
nunuz. Son aldığımız aracımız, 
şu anda 60 bin  km civarında 
yol yapmış bulunuyor. Filo-
muzdaki aynı özelliklerdeki 
çekiciler ile karşılaştırdığımız-
da 3-4 puanlık yakıt tasarrufu 
gözlemledik. Bir lojistik şirke-
tinin yüzde 60 oranlarında en 

büyük maliyet giderinin yakıt 
olduğunu düşünürsek bu tasar-
ruf, tek başına tercih sebebidir” 
şeklinde açıkladı. 

Faysal Özkan, sorunsuz ta-
şımacılık operasyonları için 
araçlarının bakımları tam, 
mümkün olan en düşük sevi-
yede arıza riski ile yokuna de-
vam etmesinin önemine deği-
nerek; “Araçların rutin bakım 
ve onarım maliyetleri, gider 
tablomuzda önemli kalemler. 
Renault Trucks, satış sonra-
sında uygun maliyetli hizmet-
leri ve hızlı çözümleri ile hem 
maliyetten hem de zamandan 

kazandırıyor” dedi. 
Renault Trucks adına aracı 

teslim eden Bölge Müdürü Ab-
dullah İsmet Direk; “Renault 
Trucks olarak T serimiz ile u-
zun yol kara taşımacılığı yapan 
lojistik şirketlerine büyük a-
vantajlar sunuyoruz. Mersin ve 
bölgesinde bu avantajların tak-
dir edildiğini görmek mutluluk 
verici. Musa Özkan Lojistik de 
Renault Trucks tercihlerinden 
çok memnun. Şimdi ise hem 
performansı hem tasarımı ile 
ayrı bir çizgide duran T Passi-
on çekicimizi teslim alıyorlar” 
diye belirtti.

Renault Trucks’ın Özel Tasarım
Çekicisi Musa Özkan Lojistik Filosunda

Borusan Lojistik  Filosu Tırsan İle Büyüdü Işıklar Ağır 
Nakliyat’ın

Tercihi MAN Oldu
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IŞIKLAR Ağır Nakliyat’ın 
10’u MAN olan 30 araçlık 
filosunu iki çekici ile daha da 
güçlendirdi. Son yatırımın-
da da MAN’ı tercih eden I-
şıklar Ağır Nakliyat, iki adet 
TGX 33.580 6x4 çift çeker 
çekici aldı.

Işıklar Ağır Nakliyat’ın si-
pariş ettiği iki çekiciden ilki, 
Ankara Akyurt’taki MAN 
tesislerinde gerçekleştirilen 
törenle teslim edildi. 

MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Kamyon Satış 
Bölge Koordinatörü Ferit 
Aslan Akman’ın ev sahipli-
ğinde düzenlenen ve Şensan 
Kamyon Satış Danışmanı 
Engin Karaoğlu’nun hazır 
bulunduğu törene Işıklar 
Ağır Nakliyat adına Yönetim 
Kurulu Başkanı Sedat Işık ve 
Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Sinan Işık katıldılar. 

MAN çekicileri, üstün ni-
telikleri ve özel taşımacılığa 
uygun çok yönlü özellikleri 
ile tercih ettiklerini belirten 
Sedat Işık, “MAN çekicileri, 

gerek teknolojisi, gerekse şasi 
olarak bizim hizmet verdiği-
miz ağır ve özel taşımacılık 
şartlarına çok uygun bir ya-
pıya sahip. Bununla birlikte 
Satış Sonrası Hizmetler’de 
sunduğu yaygın, ekonomik 
hizmetler, benzersiz yakıt 
tasarrufu ve düşük işletme 
maliyetleri de tercihimizi et-
kileyen avantajlar oldu” dedi. 

MAN araçlarının yüksek 
standartları, üstün nitelik-
leri ve benzersiz avantajları 
ile bir çok alanda ilk tercih 
edilen marka olduğunu be-
lirten Ferit Aslan Akman da, 
“Tüm müşterilerini ‘yaşam 
boyu iş ortağı’ olarak kabul 
eden MAN ile Işıklar Ağır 
Nakliyat arasındaki köklü 
ve güçlü işbirliğinin, daha da 
gelişerek uzun yıllar sürece-
ğine inancımız tamdır” diye-
rek, araçların hayırlı uğurlu 
olmasını diledi. 

İkinci MAN TGX 33.580 
6x4 çift çeker çekici ise Işık-
lar Ağır Nakliyat’a, yıl içinde 
teslim edilecek.

yen ikimarka olduğunu belir-
terek, “Ar-Ge ve inovasyona 
destek veren iki önemli firma 
bir araya geldi. Bu işbirliği bu-
nun için gurur verici. Borusan 
Lojistik stratejisi içerisinde 
yurtdışı pazarlarda büyümek 
çok önemli. Avrupa, Orta As-
ya, BDT (Bağımsız Devletler 
Topluluğu) ülkelerinde büyü-
meye devam edeceğiz.”

Tırsan Treyler Satış Koor-
dinatörü Ertuğrul Erkoç ise 
konuşmasında, Borusan Lo-
jistik ile olan işbirliğinde satı-
şı gerçekleşentreyler adedine 
değil, bu firmaya nasıl fayda 
sağlayacaklarına odaklandıkla-
rını belirterek, “Kendi tekno-
lojisini üreten bir şirket olarak, 
ödüllü Ar-Ge merkezimizde 
Tırsan Perdeli Multi Ride 
aracımızıdaha da geliştirdik 
ve müşterilerimizin hizmetine 
sunduk. Bu treylerimiz, her 
türlü çekici modelinde kul-
lanılabilmektedir, bu sayede 
müşterilerimiz operasyonel 
işlerinde daha esnek ve daha 
hızlı hareket edebilmektedir. 
Ayrıca Tırsan’ın sunduğu bü-
tün standartlar, Multi Rideü-
rünümüz de de bulunmakta-
dır” ifadelerini kullandı.



LOJİSTİK

Bilgilendirme Toplantısı”nda yaptığı 
konuşmada, U-ETDS’nin, yolcu, kargo 
ve yük taşıma araçlarının çıkış yaptık-
ları noktadan izleyecekleri güzergahı, 
taşıyacakları yük miktarını, yolcu sayı-

ULAŞTIRMA Elektronik Takip 
Denetim Sistemi, karayolu üzerinde-
ki açıkları kapatarak her türlü yolcu 
ve yük miktarını kayıt altına alma-
yı hedefliyor. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı Karayolları Düzenleme 5. 
Bölge Müdürü Ecvet Doğan, Ulaş-
tırma Elektronik Takip Denetim 
Sistemi (U-ETDS) ile her türlü yolcu 
ve yük miktarının kayıt altına alınma-
sıyla daha güvenli yolculukların sağla-
nacağını söyledi.

Doğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığınca Mersin Ticaret ve Sanayi Oda-
sında (MTSO) düzenlenen “U-ETDS 
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sını ve varacakları noktanın detaylarını 
içeren bir sistem olduğunu anlattı.

Yeni sistemin karayolu üzerinde 
disiplin oluşturacağına işaret eden 
Doğan, “U-ETDS, karayolu üzerin-
deki açıkları kapatarak, her türlü yol-
cu ve yük miktarını kayıt altına ala-
cak. Bu sistemle kara üzerinde yapılan 
yolculuklar daha güvenilir olacak. Sis-
temle birlikte sektör verilerine ilk kez 
gerçekçi ve doğru şekilde ulaşılacak. 
Ulaştırma Elektronik Takip Denetim 
Sistemi, güvenlik açısından anlık pay-
laşım ve veri analizlerine dair gelecek-
te bize imkan sunacak” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ka-
rayolları Düzenleme Genel Müdürü 
Mahmut Gürses de yönetmelikteki 
değişiklikle adlarına “A1, A2, B1, B2, 
D1 ve D2” yetki belgesi düzenlenen 
gerçek ve tüzel kişilerin, U-ETDS’ye 
uyma zorunluluğunun karara bağlan-
dığını söyledi.

Sistemin Türkiye’de faaliyet gös-
teren firma ve kurumlar açısından 
önemine değinen Gürses, “Bu sistem 
bizim için artık zorunlu bir konu. Sis-
temde temel unsur ulusal güvenlik.” 
ifadelerini kullandı.

Karayolları Düzenleme Genel Mü-
dürlüğü Yolcu ve Eşya Daire Başkanı 
Kerim Cicioğlu da 2003 yılında Ka-
rayolları Taşıma Kanunu’nun çıkarıl-
masıyla devrim yaşandığını belirterek, 
“Yeni sistemle Türkiye’den kim, neyi, 
nereden, nasıl ve nereye taşıyor, bunu 
devlet olarak görmek istiyoruz. Onun 
için de bu sisteme geçiş yapıyoruz” dedi.

Toplantıya Adana, Mersin, Ha-
tay, Karaman ve Niğde’de faaliyet 
gösteren otobüs firmalarının tem-
silcileri ile bazı kuruluşların yetkili-
leri katıldı.

Taşımacılık Elektronik 
Takiple Kontrol
Altına Alınacak

turkishcargo.com

Turkish Cargo Olarak, E-Ticaret Ürünlerini Dünyada 122 Ülkede 
305’den Fazla Noktaya Güvenle Taşıyoruz.

KARGOLARINIZI HIZLI VE
GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE DÜNYANIN
 DÖRT BİR YANINA TAŞIYORUZ.

Dünyanın en büyük deposu 
ABD’de bulunan Boeing Eve-
rett Fabrikası ve aynı zamanda 
en geniş binasıdır.

80 futbol sahasından daha 
büyük olan binanın uzunluğu 
1000 metre genişliği ise 500 
metre ve yaklaşık 1 milyon 310 
metrekare alana sahip.

İ
BUNLARI 
BİLİYOR MUYDUNUZ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Düzenleme 5. 
Bölge Müdürü Ecvet Doğan, “Ulaştırma Elektronik Takip 
Denetim Sistemi, karayolu üzerindeki açıkları kapatarak 
her türlü yolcu ve yük miktarını kayıt altına alacak. 
Bu sistemle kara üzerinde yapılan yolculuklar daha 
güvenilir olacak” dedi.  
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