
ile 228 bin 237 adet taşıma 
gerçekleştirdi. Türk ve Ya-
bancı araçlar toplamda yüzde 
2 düşüş yaşadılar ve ilk 8 ayda 
toplam 1 milyon 10 bin 953 
adet ihracat taşıması gerçek-
leştirildi. İhracat taşımalarının 
yüzde 77‘si Türk, yüzde 23’ü 

ULUSLARARASI Naklyeci-
ler Derneği (UND) tarafından 
derlenen verşlere göre; 2018 
yılı Ocak-Ağustos toplamında, 
Türk araçları bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 5 
düşüş ile 782 bin 716 adet, Ya-
bancı araçlar yüzde 7 büyüme 
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ise Yabancı plakalı araçlar ile 
yapıldı.  İhracat taşımalarımız-
da yüzde 37 oranında büyük 
bir paya sahip olan Irak’ı hariç 
tutacak olur isek; Türk araçlar 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 2 düşüş yaşadılar, 
Yabancı araçlar ise yüzde 7 bü-
yüme sağladılar.

Suriye’ye yapılan taşımalar 
yüzde 24 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 13 düşüş 
olduğu görülüyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanı M. Cahit Turhan, 
1915 Çanakkale Köprüsü 
tam model rüzgar tüneli tes-
tinin ardından düzenlediği 
basın toplantısında, Çanak-
kale Köprüsü ve bağlantı 
yolları kapsamında yapılan 
dünyanın en büyük açıklık-
lı asma köprüsünün rüzgar 
tüneli testinin yapıldığını 
anımsattı.
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ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanı Cahit Turhan, yaptığı 
açıklamada, İstanbul Yeni Ha-
valimanı’ndaki çalışmaların 
hızla sürdüğünü, havalimanı-
nın ilk etabın 29 Ekim’de hiz-
mete açılacağını söyledi.

İstanbul Yeni Havalima-
nı’nın 42 ayda tamamlanacak 
ilk etabında 90 milyon yolcu 
kapasitesi, günlük 3 bin 500 
iniş-kalkış imkanı, 100 bin 
metrekarelik yaşam alanı, 25 
bin araçlık otopark, 42 kilo-
metrelik bagaj sistemi, 143 

DÜNYANIN en çok ülke-
sine uçan hava kargo marka-
sı Turkish Cargo, şirketlere 
uluslararası alanda daha hız-
lı ve güvenilir ticaret yapma 
imkânı sunan “Yetkilendiril-
miş Yükümlü Statü (YYS)” 
Belgesini almaya hak ka-
zandı. Mali gücü, büyüme 
ivmesi ve operasyonel süreç-
lerindeki mükemmeliyetçi 
işleyişi ile güvenilirliğini 
kanıtlayan Turkish Cargo, 
bu sayede Türkiye’de bu bel-
genin avantajlarından fayda-
lanacak ilk ve tek hava kargo 
taşıyıcısı oldu. 

Ulaştırma 
Projelerine 
Yenileri 
Eklenecek

Devamı 6. sayfada
Devamı 3. sayfada

MARS Logistics, yeşil lo-
jistik kapsamında karayolu 
lojistiğinde oluşan karbon-
dioksit salınımını azaltarak 
çevreye katkıda bulunmak 
ve müşterilerine alternatif 
bir taşıma modu sunmak 
adına Eylül 2012 tarihinde 
çevreci taşımacılık modeli o-
lan Intermodal Taşımacılık’ı 
hayata geçirdi. Römorklar, 
İstanbul, İzmir ve Mersin 
limanlarından gemi yoluy-

Devamı 13. sayfada

Devamı 15. sayfada

Devamı 7. sayfada

Ticari Araç Endüstrisi 
IAA’da Teknoloji
Gösterisi Yaptı
IAA Ticari Araçlar Fuarı, 
2008 krizinden sonra Av-
rupa ülkelerinde yaşanan 
canlılığa paralel olarak hem 
katılımcı hem de ziyaretçi 
açısından büyük ilgi gördü. 

Sektörün üst düzey yöne-
ticilerinin yanı sıra Federal 
Taşımacılık Bakanı Andreas 

Turkish Cargo 
“Yetkilendirilmiş
Yükümlü Statü 
Belgesi’’ni Aldı

Scheuer tarafından açılışı 
gerçekleştiren IAA fuarına 
bu yıl damgasını alternatif 
enerjilerle çalışan araçların 
yanı sıra otonom araçlar ve 
ticari araçların pek çok nok-
tasında uygulamam alanı bu-
lan akıllı uygulamalar vurdu. 
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yolcu köprüsü, 5,5 milyon 
tonluk kargo kapasitesi, 62 
kilometrelik güvenlik çembe-
ri bulunacağını anlatan Tur-
han, buranın 73 milyar liralık 
ekonomik katkı ve 225 bin 
kişiye istihdam imkanı sağla-
yacağını bildirdi.

Devamı 18. sayfada

la Trieste’den sonra, trenle 
yola devam ediyor ve Bet-
tembourg Intermodal ter-
minalinden geçtikten sonra, 
Lüksemburg, Belçika, Hol-
landa, İngiltere, Fransa ve 
Almanya’daki varış yerlerine 
ulaşıyor. Intermodal taşıma-
cılıkta denizyolu ve demir-
yolu kullanımıyla karbondi-
oksit salınımında yüzde 75 
azalma sağlanmış oluyor. 

Dev Kargo Şirketlerinden
Yeni Havalimanına Büyük İlgi

Mars Logistics İntermodal 
Taşımacılık Yatırımlarına 
Devam Ediyor

Ocak-Ağustos Döneminde 
1 Milyon 10 Bin 953
İhracat Taşıması Yapıldı
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TICARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 
oluşturacakları “İhracat Ana Planı” 
ile pazar ve mal çeşitlendirmesine, 
mevcut pazarlarda derinleşmeye gi-
deceklerini belirterek, “İhracatımız 
içindeki yüksek teknolojili ürünle-
rin payını artıracağız” dedi. 

Pekcan, 2019-2021 yıllarını kap-
sayan Yeni Ekonomi Programı’nı 
(YEP) değerlendirdi. Program ile 
kısa vadede fiyat istikrarının ve fi-
nansal istikrarın yeniden tesis edil-

İhracata Yeni Yol Haritası Geliyor şekilde oluşturulduğunu, somut po-
litika hedeflerine yer verildiğini, bu-
nun da piyasalarda olumlu karşılık 
bulduğunu vurguladı.

Pekcan, YEP’in büyüme patikası-
nın dengeli bir şekilde belirlenmesi 
ve para politikasının sıkı mali poli-
tikalarla desteklenmesiyle piyasanın 
beklentilerini karşıladığını ifade 
ederek, “YEP’in en önemli özelliği, 
hedeflerin mevcut ekonomik kon-
jonktür göz önüne alınarak gerçekçi 
bir bakış açısıyla inşa edilmiş olma-
sıdır” diye konuştu. Pekcan, “Bu 
kapsamda net ihracatın büyümeye 
katkısının pozitif olacağını öngörü-
yoruz” dedi.

“Elektronik ihracat platformu” 
kurulacak

Pekcan, YEP’in Türkiye’nin dış 
ticaret yapısındaki mevcut aksaklık-
ları teşhis ederek söz konusu sorun-
ların çözülmesi için alınması gereken 
tedbirleri de içerdiğini belirtti. İhra-
catçı firmaların pazar araştırmaları-
na katkı sağlamak adına “Elektronik 
İhracat Platformu”nu kuracaklarını 
bildiren Pekcan, “Böylelikle elektro-
nik ticaretimizin küresel elektronik 
ticaretteki payını artırabilmesine 
katkı sağlamış olacağız” dedi.

Gümrükler Modernize Edilecek
Pekcan ayrıca uluslararası ticare-

tin kolaylaştırılması, gümrük işlem-
lerinin hızlandırılması, kaçakçılığın 
ve kaçakçılıktan kaynaklanan gelir 
kaybının engellenmesi için güm-
rük bilgi sistemlerini güçlendirerek 
gümrükleri modernize edeceklerini 
ifade etti.

İhracat teşvik sisteminin daha 
verimli ve etkin bir şekilde işleme-
sini sağlamak için mevcut mevzuatı 
basitleştireceklerini ve yeniden ya-
pılandıracaklarını vurgulayan Pek-
can, “Amacımız ihracatçılarımızın, 
teşviklerimize ve desteklerimize en 
kolay şekilde ulaşmalarını ve bun-
lardan en etkin şekilde faydalanma-
larını sağlamaktır” değerlendirme-
sinde bulundu.

Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesi tamamlanacak
Pekcan, Türkiye’nin mevcut ih-

racat pazarlarındaki payını artırma 
konusunda çalışmalara hız kesme-
den devam edeceklerini belirterek, 
bu kapsamda en önemli ticaret or-
tağı olan Avrupa Birliği (AB) ile 
Gümrük Birliğinin güncellenmesi-
ne yönelik çalışmaları bu dönemde 
tamamlayarak AB ile olan ekono-
mik ortaklığı en üst düzeye çıkara-
caklarını kaydetti.

Ticaret diplomasisi 
etkin şekilde kullanılacak

AB pazarının yanı sıra Türki-
ye’nin mevcut ihracat pazarların-
daki payını daha da artırmak ko-
nusunda kararlı olduklarına işaret 
eden Pekcan, “İş insanlarımızın yurt 
dışındaki iş fırsatları konusunda 
hızlı şekilde bilgilendirilmeleri ve 
karşılaştıkları sorunların bertaraf 
edilmesi için gerek ikili görüşmeler-
le gerekse de DTÖ platformunda 
ticaret diplomasisini etkin şekilde 
kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

mesi, ekonomide dengelenmenin 
ve bütçe disiplininin sağlanmasının 
amaçlandığını anlatan Pekcan, or-
ta vadede sürdürülebilir büyümeye 
yönelik ekonomik değişimin ger-
çekleştirilmesinin hedeflendiğini 
kaydetti. YEP’in önceki program-
lardan farklı olarak pek çok kesimin 
görüşleri alınarak Ticaret Bakanlığı-
nın da katkı verdiği çalışmalarla ha-
zırlandığına dikkati çeken Pekcan, 
programın daha sade ve anlaşılır bir 
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı 
M. Cahit Turhan, 1915 Çanakka-
le Köprüsü tam model rüzgar tü-
neli testinin ardından düzenlediği 
basın toplantısında, Çin’deki So-
uthwest Jiaotong Üniversitesi’nde 
Rüzgar Mühendisliği Araştırma 
Merkezi’nde Çanakkale Köprüsü ve 
bağlantı yolları kapsamında yapılan 
dünyanın en büyük açıklıklı asma 
köprüsünün rüzgar tüneli testinin 
yapıldığını anımsattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
olarak ülkenin ulaşım altyapısının 
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, da-
ha güvenli, kaliteli ve ekonomik 
ulaşım hizmetinin sunulması için 
birçok proje yürüttüklerini dile ge-
tiren Turhan, ülke genelinde top-
lam 385 milyar lira tutarında 3 bin 
443 projede çalışmaların devam 
ettiğini bildirdi.

Söz konusu projelerin önemli 
bir kısmını yap-işlet-devret (YİD) 
modeliyle yürüttüklerini ifade eden 
Turhan, yaklaşık 150 milyar lira tu-
tarındaki ulaştırma projesini YİD 
modeliyle yaptıklarını söyledi. 

Bu projelerin finansmanı için 
yurtdışından 15 milyar avro kredi 
temin edildiğini anlatan Turhan, 
yurtdışından kredi temin edilen 
projelerden birinin de Çanakkale 
Köprüsü ve Bağlantı Yolları Projesi 
olduğunu belirtti. 

Turhan, Kuzey ile Güney Mar-
mara bölgesi ve Ege bölgesini bir-
birine bağlayacak önemli bir ula-
şım arteri olan projenin, karayolu 
ulaşımının rahatlatılması, özellikle 
Ege, Doğu Akdeniz ve Batı Anado-
lu bölgelerindeki ihraç ürünlerinin 
doğu ve batı Avrupa ülkelerine nak-
liyesinde önemli görev icra edeceği-
ni bildirdi.

Projenin aynı zamanda İstanbul 
Boğazı’ndaki trafiğin de azaltılma-
sını sağlayacağına dikkati çeken 
Turhan, hafta sonu ve tatil dönem-
lerinde Çanakkale Boğazı’nda ara-
balı vapurlarda araç kuyruklarını da 
ortadan kaldıracağını, ekonomik, 
hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım 
hizmeti sunacağını ifade etti.

Projenin üstlenici firmasının 
2 milyar 265 milyon avroluk dış 
finansman sağladığını aktaran 
Turhan, proje maliyetinin yüzde 
70’inin yabancı kaynaklardan sağ-
landığını dile getirdi. Turhan, 18 
Mart 2017’de Türkiye Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
katıldığı törenle köprünün temeli-
nin atıldığını anımsatarak, yürütü-
len çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Test başarıyla sonuçlandı
Köprünün kule ve tabliye rüzgar 

testlerinin Kanada ve Danimarka’da 
yapıldığını ve başarıyla sonuçlandı-
ğını belirten Turhan, şöyle devam 
etti: “Bugün katıldığımız (Çin’de) 
rüzgar tünel testinde köprümüz 
yaklaşık saniyede 82 metre, yani 
saatte 300 kilometre rüzgar hızına 
tabi tutuldu ve başarıyla bu test-

ten geçti. Biz bu testin sadece bir 
bölümüne iştirak ettik. Bu testler 
bundan önce de değişik yük sistem-
lerine tabi tutuluyor. Bu testler bir 
müddet daha devam edecek. Bunun 
sonucunda köprünün projesinde 
herhangi bir sorun olmadığı ka-
naatine varıldığında, bu yapıların 
projelerine son şekli verilerek ima-
latı yapılacak. Köprünün kuleleri, 
tabliyesi, askı halatları, ana kablosu 
yerine montaj edilecek.”

Yeni proje müjdesi
Büyük projeleri ülke insanına 

kazandırmada desteğini esirgeme-
yen, yol gösteren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a teşekkür eden Turhan, 
“Önümüzdeki günlerde yeni büyük 
projelere başlayacağımızı şimdiden 
duyurmak istiyorum.” diye konuştu.

Turhan, yurt genelinde büyük 
projelerin hız kesmeden devam etti-
ğini ve yatırımlarla ilgili hiçbir kesin-
tinin olmadığını da sözlerine ekledi.

Ulaştırma Projelerine Yenileri Eklenecek
Birinci sayfadaki haberin devamı
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LOJISTIK Derneği (LO-
DER) ve Düzce Üniversitesi 
işbirliği ile düzenlenen “4’ün-
cü Lojistik Eğitim Standartla-
rı (LES) Çalıştayı  Düzce Pe-
lemir Otel’de gerçekleştirildi.

Çalıştaya; Yükseköğretim 
Kalite Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Muzaffer Elmas, Düzce 

ni söyleyen Prof. Dr. Tanyaş, 
depolama, paketleme ve si-
gortalama gibi faaliyetlerin de 
lojistik sektörü içerisinde yer 
aldığını dile getirdi. Çalışta-
yın amacının sektör beklen-
tilerini öğrenerek, sektörün 
ihtiyaçları doğrultusunda 
üniversite öğretim planı ha-
zırlamak ve personel yetiş-
tirmek olduğunu ifade eden 
Tanyaş, öğrencileri eğitirken, 
eğiticilerin eğitiminin de göz 
ardı edilmemesi gerektiğini 
dile getirdi.

Turan: “Lojistik 
teknolojideki gelişmelerle 
daha kapsamlı hale geldi”

Lojistik Eğitim Standart-
ları (LES) Komite Üyesi Dr. 
Kayıhan Ö. Turan ise yaptığı 
konuşmada;lojistik eğitimi 
standartları hakkında katı-
lımcıları bilgilendirdi. Lo-
jistik alanında eğitim veren 
programların, sektör beklen-
tileri doğrultusunda faali-
yetler yürüttüğünü söyleyen 
Turan, lojistik sektörünün 
teknolojideki gelişmelerle 
daha kapsamlı hale geldiğini 
ve ülke ekonomisine önemli 
katkılar sağladığını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ar-
dından lojistik alanında “Pay-
daş Görüşleri” başlığı altında 
sektör temsilcileri ve bazı 
öğrenciler sunumlarını ger-
çekleştirdi. Yapılan sunumla-
rın sonrasında; “Uluslararası 
Kara Yolu Taşımacılığı-Araç 
Başında Bilgilendirme” ve 
gruplar halinde “Ders İzlekle-
ri Çalışması” ile çalıştayın ilk 
günü sona erdi.

Çalıştayın son gününde 
ise; tüm katılımcıların işti-
rakiyle  “Program Çıktıları, 
Ders Planlarının Gözden Ge-
çirilmesi ve Ortak Ders İzlek-
lerinin Belirlenmesi” başlıklı 
oturumlar gerçekleştirildi.

Programın kapanış konuş-
masını gerçekleştiren Üni-
versitemiz Kaynaşlı Meslek 
Yüksekokulu Lojistik Prog-
ram Koordinatörü Öğr. Gör. 
İlyas Temel Şafak, oldukça 
verimli bir çalıştay geçirdik-
lerini belirtti. 
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Dünya ekonomisi ve ticareti büyüyor. Yıl-

lık 18 trilyon dolara dayanan bir hacim-

den ve bunun yaratacağı yük hareketle-

rinden bahsediyoruz. Bu çapta yüklerin 

taşınmasında kullanılan modların farklı 

düzeylerde sorumlulukları bulunuyor. 

Çevre kaygılarının ön plana çıktığı bu dö-

nemde her bir taşıma modu ayrı bir top-

lumsal maliyet yaratıyor. En çok ithama 

uğrayan karayolu taşımacılığı olsa da 

adil olmak adına, örneğin havayolunun 

yarattığı etkilerin hiç düşük olmadığını 

vurgulamak gerekiyor. 

Karayolu taşımacılığının sık sık ve 

her yerde vurgulandığı gibi; kapıdan 

kapıya erişilebilirliği, üretim ve tüketim 

alanlarını birbirine çok hızlı ve ekonomik 

bir şekilde bağlayabilmesi, diğer modla-

ra olan temel üstünlüğüdür. Bu sayede 

yakaladığı rekabet üstünlüğünü genel 

ticaretin kolaylaşması ve maliyetin azal-

masında avantaj olarak değerlendirmek 

gerekiyor.  Dijitalleşmenin vazgeçilmezli-

ğini her alanında kendini hissettirdiği bu 

çağda araçların şoförsüz otomatik sürü-

şe yönlendirildiği teknolojiler geliştiri-

liyor. Bu teknolojiler şoförü yok etmeye 

yönelik gibi görünse de aslında şoförün 

teknolojik önemini arttırıyor. Çünkü söz 

konusu olan bir sistem ve bunu kullana-

cak bir insan gerekiyor ama şoförün elin-

de bir direksiyon olması da gerekmiyor. 

Aslında pilotların; otomatik pilota bağlı 

uçakları kumanda etmesine benzer bir 

modelden söz ediyoruz. Aynı zamanda 

yollar da yükler de dijitalleşecek. Endüst-

ri 4.0, nesnelerin interneti gibi kavram-

lar, bütün bu sistemlerin yükün, aracın, 

yolun, sürücünün de birbirini okuması, 

sürekli ve düzenli bilgi alışverişinde bu-

lunması demek ve bu da bir ağa bağlılık 

anlamına geliyor. Başında insanların yer 

aldığı bir ağdan söz ediyoruz. 

Özellikle ‘hava taşıtlarında pilotsuz 

sürüş olabiliyorsa karada niye olmasın’ 

sorusuna otomotiv endüstrisi şöyle bir 

yanıt veriyor: ‘Havada üç boyutluluk söz 

konusu. Nesneler enine-boyuna,  aşağı-yu-

karı, ileri-geri büyük bir boşlukta hareket 

ediyor. Fakat karayolunda iki boyutlu bir 

durum söz konusu. Bazen 50- 60cm’den 

sonra yolun dışındasın.’ Karayolunda çok 

küçük marjlar var ve ani durumlarda 

mutlaka insan müdahalesi gerekiyor. 

Bunlar işin teknolojik yanları. Bir ta-

raftan da çevresel kaygılar var ve dijital, 

pilli, elektrikli sistemler bu kaygılara iliş-

kin alternatif çözümler sunabilir. Şoför 

müdahalesini ihtiyaca bağlı olarak ha-

zırda tutan fakat en aza indirgemiş olan 

bir otonom sürüş, aynı zamanda verimli 

sürüşü getirir. Daha az yakıt harcanma-

sı dolayısıyla daha az partikül gibi yine 

önemli çevresel katkılar da sağlayabilir. 

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

Avrupa şoför ve araçların teknolojisi 

etrafında dönen bu gelişmeleri konuşur-

ken diğer yandan da bir ticaret savaşı 

söz konusu. Avrupa yolunda Gümrük Bir-

liği üyesi Türkiye’nin önüne çıkan tarife 

dışı engeller, dingil kantarları, geçiş bel-

geleri, seyir yasakları, seyir kısıtlamaları 

gibi bir dizi uygulama halen yürürlükte. 

Bir yandan bu endüstriye araç üreten 

ülkeler, bir yandan da normları sürekli 

yukarı çekiyor. Böylece daha az gelişmiş 

ülkeleri, kendi istedikleri gibi bir taşıma-

cılığa ve dolayısıyla da sürekli yatırıma 

mecbur kılıyor. Sonuçta, gelişmekte olan 

ülkelerin zaten kıt olan kaynaklarını bi-

raz daha tüketmelerine neden oluyorlar. 

Daha çok ‘çevre politikaları’ ile bağlantılı 

olarak lanse edilen bu tür uygulamaların 

zaman zaman da sorgulanması, denge-

yi sağlayıcı politikalar üretilmesi, zayıf 

olanı koruyucu önlemler alınması gereki-

yor. IRU gibi örgütlerin bu tür girişimler-

de bulunması önem taşıyor.

Gıda, ilaç gibi ve başka başka zorun-

lu tüketim malzemelerine erişimde sıkıntı 

yaşayan ülkelerin bulunduğu,  Afrika gibi 

coğrafyalar var. Türkler, İspanyollar ve 

İtalyanlar RO-RO gemileri vasıtasıyla Ku-

zey Afrika’ya taşımalar yaparken Sahra 

altına geçişlerde bazı sorunlar yaşıyorlar-

dı. O arada Arap baharı gündeme gelince 

güvenlik bir yana zaten yetersiz olan alt-

yapı da tamamen çöktü. O ülkelerin gıdaya 

erişimi, insanların temel gıda maddelerini 

ucuza veya hak ettiği fiyata alabilmesi 

imkansızlaştı. Bu tür sıkıntıları aşmakta 

birincil fırsatı sunan karayolu yine ön pla-

na çıktı. Bu nedenle havaalanları ve büyük 

deniz limanları yapmanın veya bu hatlara 

tarifeli olanlar dışında seferler koymanın 

zor olduğu yer ve durumlar için karayo-

lu hızlı çözümler geliştirebilir. Örneğin 

sel, deprem gibi durumlarda kamyonların 

organize edilerek harekete geçmeleri her 

zaman mümkündür.

Bu nedenle karayolu taşımacılığının 

üstünlüklerini her zaman genel kitlelerin 

hizmetine sunabilmeliyiz. Ve kamu otori-

tesi bunları sağlayacak tedbirleri almak 

zorunda. Ticari araç endüstrisi de buna 

göre bir üretim politikası sürdürmekle 

yükümlüdür. 

Taşımacılığın Hedefleri
ve Gerçekleri
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Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. İlhan Genç, 
Düzce Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Ah-
met Dertli, Lojistik Eğitim 
Standartları (LES) Komite 
Başkanı ve LODER Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, 
Kaynaşlı Meslek Yüksekoku-
lu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 
Hüseyin Bayraktar, Lojistik 
Programı Koordinatörü Öğr. 
Gör. İlyas Temel Şafak, çeşitli 
üniversitelerden öğretim ele-
manları, öğrenciler ve sektör 
temsilcileri katıldı.

Çalıştayın açılışında konu-
şan bir konuşma yapan Kay-
naşlı Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hü-
seyin Bayraktar, çalıştaya des-
tek veren Üniversitemiz Yö-
netimine, LODER’e, Düzce 
Ticaret ve Sanayi Odası’na 
ve lojistik firmalarına teşek-
kür ederek, bu güne kadar 
yapılan lojistik çalıştayların-
da kapsamlı faaliyetler yürü-
tüldüğünü ifade etti. Lojistik 
faaliyetlerin her alanda görül-
düğünü ifade eden Hüseyin 
Bayraktar, lojistik sektörü-
nün her disiplinle etkileşim 
içerisinde olduğunu vurgula-
dı. Türkiye’nin başta deprem 
olmak üzere çeşitli afetlerle 
karşı karşıya kalma riski ol-
duğunu hatırlatan Bayraktar, 
afet lojistiği ile ilgili çalışma-
ların da üzerinde durulması 
gerektiğini kaydetti.

Tanyaş
“Öğrencileri eğitirken, 

eğiticilerin eğitiminin de 
göz ardı edilmemesi 

gerekiyor”
LODER Başkanı Prof. Dr. 

Mehmet Tanyaş ise yaptığı 
konuşmada, lojistik denince 
kamyon ya da TIR’larla ya-
pılan taşımacılığın akıllara 
geldiğini, ancak gelişmiş an-
lamda lojistiğin; kara, demir, 
deniz, hava yolu be kombine 
taşımacılığın etkin bir şekilde 
kullanılmasıyla ortaya çıkaca-
ğını vurguladı. Türkiye’nin 
kavşak noktası üzerinde ol-
masına rağmen lojistik ala-
nında yeterince gelişemediği-

LODER (Lojistik Der-
neği) 4’üncü Lojistik 
Eğitim Standartları 
Derneği Çalıştayı 
Düzce’de yapıldı.  

4’üncü Lojistik Eğitimi 
Standartları Çalıştayı
Gerçekleştirildi



İŞ VE YAŞAM KALİTESİ.

_ Tasarım: Tamamen yeni dış tasarım, yüksek konforlu sürücü koltuğu ve yeni mobil ofis düzeni ile yeni ergonomik iç tasarım.

_ Performans: İkisi 160 ve 190 beygirlik, düşük devir yüksek tork için tasarlanan yeni Tector 5 olmak üzere 160 ilâ 320 beygir arası 7 motor seçeneği.

_ Yakıt verimliliği için optimize edilmiş motorlar ve telematik çözümlerle yeni ve daha düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti.

EUROCARGO: HER ZAMANKİ GİBİ MÜKEMMEL.

ÇEVRECİ

Ayrıcalıklı HI-SCR teknolojili Euro VI motorlar;  
EGR kullanmaksızın düşük salınım ve %8’e  

kadar daha az yakıt tüketimi. Üstelik  
aktif DPF temizliğine gerek yok.

GÜVENLİ

Gelişmiş Acil Fren Destek Sistemi, Şerit  
Takip Uyarı Sistemi, Uyarlanabilir  

Hız Sabitleyici,  direksiyondan kumanda,  
sürücü hava yastığı.

ÇOKYÖNLÜ

11 Binden fazla konfigürasyon olanağı.  
Her yol koşuluna uygun 4x4 versiyonu mevcut.  

8 Kabin tipi.

ŞEHRİN SEVDİĞİ  
KAMYON

Iveco Tavsiye ediyor
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pit edilip, nasıl iyileştirilmesi 
gerektiğinin planlanması ge-
rektiğini düşünüyoruz. Ayrı-
ca gelişmiş ülkelerin lojistik 
sektörleri ile kıyaslamalar 
yapmanın da büyük fayda 
sağlayacağına inanıyoruz. 
Lojistik sektöründeki teh-
ditlerinin tespit edilip, kal-
dırılması ve önlenmesi için 
hem sektör içinde hem de 
hükümet bazında planların 
oluşturulması ve hayata geçi-
rilmesi de büyük önem teşkil 
etmektedir. Kara, hava, deniz 
ve demiryolu taşımacılıkları 
tüm yönleri ile tekrar gözden 
geçirilip ülkemizin hedefle-
rine paralel hedeflerinin be-
lirlenmesi ve bu doğrultuda 
yaşanan bazı sıkıntıların da 
giderilmesi gerekmektedir. 
Örneğin farklı taşıma yolla-
rında farklı sorunlar ile karşı-
laşabiliyoruz. Denizyolunda 
en büyük sorunumuz coğrafi 
konumumuzun gücüne, 3 ta-
rafımızın deniz olmasına rağ-
men limanlarımızın Avru-
pa’daki limanlar seviyesinde 
olmamasıdır. Limanlarımı-
zın en kısa zamanda Avrupa 
seviyesine ulaştırılması için 
gerekli çalışmaların yapılma-
sı gerektiğini düşünüyoruz. 
Tren taşımacılığı konusun-
da da coğrafi içyapımızın 
engebeli oluşu sebebi ile ray 
sisteminin tüm yurda yeterli 
düzeyde ulaşamamış olması 
istenen oranda tren taşımacı-
lığının kullanılmasını engel-
lemektedir. Kara taşımacılığı 
ise ülkemizin Avrupa’nın en 
büyük filolarından birine sa-
hip olması sebebi ile önemli 
bir konumdadır. Ancak filo-
muzun gücü Avrupa tarafın-
dan uygulanan geçiş belgesi 
sınırlandırmaları ile ciddi 
anlamda performans kaybına 
uğramaktadır. Aynı zaman-
da ithalat ihracat arasındaki 
hızlı değişen araç talebi den-
gesizlikleri de navlun den-

MARS Logistics, yeşil lo-
jistik kapsamında karayolu 
lojistiğinde oluşan karbon-
dioksit salınımını azaltarak 
çevreye katkıda bulunmak ve 
müşterilerine alternatif bir 
taşıma modu sunmak adına 
Eylül 2012 tarihinde çevreci 
taşımacılık modeli olan In-
termodal Taşımacılık’ı hayata 
geçirdi. Römorklar, İstanbul, 
İzmir ve Mersin limanların-
dan gemi yoluyla Trieste’ye 
ulaştıktan sonra, trenle yola 
devam ediyor ve Bettembourg 
Intermodal terminalinden 
geçtikten sonra, Lüksemburg, 
Belçika, Hollanda, İngiltere, 
Fransa ve Almanya’daki çe-
şitli varış yerlerine ulaşıyor. 
Intermodal taşımacılık hiz-
metinde denizyolu ve demir-
yolu kullanması sebebiyle kar-
bondioksit salınımında yüzde 
75 azalma sağlanmış oluyor. 
Mars Logistics olarak inter-
modal taşımacılık alanındaki 
yatırımlarımızı ara vermeden 
sürdüreceğiz diyen Mars Lo-
gistics Karayolu ve Demiryo-
lu Taşımacılığından Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Gök-
şin Günhan ile konuyla ilgili 
sorularımızı yanıtladı.

Lojistik sektörü Türkiye’de 
konumunu nasıl değerlen-
diriyorsunuz? Özellikle son 
dönemde yaşanan gelişme-
lerle birlikte avantajlı ve de-
zavantajlı yanları neler?

Her geçen gün daha da çok 
büyüyen ve dünya ekonomisi 
içerisindeki yeri son derece 
önemli olan lojistik sektörü-
nün Türkiye ekonomisi ve dış 
ticareti üzerindeki etkisi de 
aynı derecede önemli. Öyle ki 
lojistik sektörünün gelişmesi 
ve dış ticaret açısından etkin 
kullanımı ile Türkiye’nin bü-
yük bir ekonomik güç haline 
gelmesi mümkündür diye 
düşünüyoruz. Lojistik sektö-
rü Türkiye ekonomisine yön 
veren lokomotif sektörlere 
hizmet veren ve dolayısıyla it-
halat ve ihracat dinamiklerini 
elinde tutan bir sektör olması 

dolayısıyla büyük önem arz 
ediyor. Lojistik sektöründe 
yapılacak iyileştirmelerin 
ekonomiye olumlu yansıma-
lar sağlayacağı aşikar. İtha-
lat-ihracat dengesizliğinin 
geçtiğimiz yıl gibi bu yıl da 
devam edeceğini öngörmüş-
tük. Nitekim yıl beklediğimiz 
gibi geçiyor. Lojistik sektörü 
son yıllarda en çok büyüyen 
sektörlerden biriydi ancak 
mevcut durağan sürecin de 
etkisiyle, sektörün bu yıl yüz-
de 5 civarında büyümeyi zor-
layacağını düşünüyoruz. Bu 
sebepten dolayı önlemlerini 
almamış birçok lojistik firma-
sı yılı sıkıntılı geçiriyor diye-
biliriz. Mars Logistics olarak 
biz, müşterilerimize söz ko-
nusu dengesizliği ve doğurdu-
ğu sıkıntıları hissettirmeden 
geçirmek için yatırımlarımıza 
devam ediyoruz.

Sektörün temel sorunlarını 
değerlendirebilir misiniz?

 Türkiye’nin lojistik mas-
ter planının hazırlanması 
gerektiği hususu uzun yıllar-
dır tartışılmaktadır. Küresel 
ekonomi içinde giderek daha 
önemli bir rol almaya başla-
yan ülkemizin ciddi anlam-
da bir lojistik master plana 
ihtiyacı var. Ülkemizin orta 
vadeli dış ticaret hedeflerine 
ulaşması için lojistik sektö-
rünün zayıf yönleri ve altyapı 
eksikliklerinin net olarak tes-

yolu kullanması sebebiyle 
karbondioksit salınımında 
yüzde 75 azalma sağlanmış 
oluyor. Böylelikle çevre dos-
tu bir taşıma modu gerçek-
leşmiş oluyor. İntermodal 
taşımacılık hizmetlerimiz 
arasına 2018 yılında yeni bir 
hat daha ekledik. “Optimum 
süre, maksimum çevrecilik” 
sloganıyla sürdürdüğümüz 
intermodal taşımacılık mo-
delimizde mevcut hatlara ek 
olarak hizmet verecek olan 
Türkiye-Duisburg Intermo-
dal hattımız 96 saat transit 
süre ile bölgeye ilk seferini 5 
Mayıs tarihinde gerçekleştir-
di. Türkiye-Duisburg Inter-
modal hattında Türkiye’deki 
çeşitli noktalardan alınan 
malların yüklendiği kontey-
nerler, Halkalı-Duisburg 
arasında tren seferleri ile ta-
şınıyor. Konteynerlar Hal-
kalı Terminali’ne ulaştıktan 
sonra gümrük işlemlerinin 
tamamlanmasının ardından 
trenle yola devam ediyor ve 
Kapıkule gümrüğünü geçtik-
ten sonra sırayla Bulgaristan, 

Sırbistan, Macaristan, Avus-
turya rotasını izleyerek Al-
manya Duisburg’a ulaşıyor. 
Mars Logistics olarak inter-
modal taşımacılık alanındaki 
yatırımlarımızı ara vermeden 
sürdürüyor olacağız. Bu plan-
lama ile İskandinav ve Doğu 
Avrupa’da yeni bir intermo-
dal hattın arayışı içerisinde 
olduğumuzu söyleyebiliriz. 
Ancak bizim hayata geçirdi-
ğimiz projelerin benzerlerini 
gerçekleştirmek için gerek 
vizyon gerekse yüksek mali-
yetli yatırımlar gerekiyor. Bu 
sebeple bu tip projeler, büyük 
ölçekli firmaların daha çok 
gerçekleştirebileceği proje-
ler oluyor. Öncelikle olarak 
lojistik sektöründe çevre 
bilincini daha da attırmak 
gerekiyor diye düşünüyo-
ruz. Akabinde firmaların bu 
alanda yatırım yapabilmeleri 
teşvik edici projeler geliştiril-
mesi gerektiğine inanıyoruz, 
henüz yeterli düzeyde olma-
dığını söyleyebiliriz.

Gelişen iletişim teknoloji-
si ve bunun ticari araçlara 
yansıması hizmet çeşitliği/
kalite ve müşteri taleplerine 
yansımasını nasıl etkiliyor?

Teknolojik gelişmeleri 
yakından takip etmek şir-
ket olarak önemsediğimiz 
bir konu. Bu çerçevede bil-
gi işlem altyapımıza sürekli 
yatırım yaparak müşteri-
lerimizle olan bilgi akışını 
kesintisiz sağlıyoruz. Tüm 
çekici ve römorklarımızda 
uydu takip sistemi var. Yani 
araç nerede 7/24 takip ede-
biliyoruz. Bizimle birlikte 
müşteri de isterse WEB 
üzerinden veya iPhone, 
iPad ve Android sistemlerle 
yüklerinin durumunu 7gün 
24 saat takip edebiliyor. 
Sadece takip değil, ilgili ev-
rakları görüntüleyebiliyor 
veya indirebiliyor. Depola-
rımızdaki otomasyon sis-
temleri sayesinde kusursuz 
bilgi ve hizmet akışı sağlı-
yoruz. Kullandığımız sektö-
rel ERP Sistemi sayesinde, 
CRM ve diğer tüm süreçle-
rimizi kolayca yürütüyoruz. 
Fiber Internet altyapısı ve 
ISDN Telefon Sistemi, int-
ranet, Cloud sayesinde iç ve 
dış iletişimimizi kesintisiz 

sağlayabiliyoruz. Sanal Ser-
ver ve Storage kullanarak 
çevreye daha duyarlı sis-
temler kullanıyoruz. Sahip 
olduğumuz  “Disaster Re-
covery” herhangi bir fela-
ket anında sistemlerin veri 
kaybı olmadan tekrar çalışır 
hale gelmesini sağlıyor. Ge-
rektiğinde acentelerimizle 
ve müşterilerimiz ile EDI 
bağlantısı kurabiliyoruz. 
ISO 27001 Bilgi Güvenliği 
sertifikasını 2013 yılında 
Kalite Yönetim Sistemle-
rimize katmış bulunmak-
tayız. Tüm bunların yanı 
sıra, life-style dergimiz olan 
Logilife’ı, müşterilerimize 
dergiyi Apple’dan ücretsiz 
olarak indirme ve webden 
takip edebilme imkanını 
sunuyoruz. Lojistik sektö-
ründe farklılıklar yaratarak 
ve sürekli büyüyerek sundu-
ğumuz bu hizmetler müşte-
riler açısından tercih sebebi 
olmanızı sağlıyor ve şirket 
prestijimizi destekliyor.

gesinin düzenli gitmesini 
engellemektedir. Bunun so-
nucunda hizmet sağlayan ve 
hizmet alan taraflar senelik 
hedeflerini tutturmada ciddi 
zorluklar yaşamaktadırlar.

 Lojistikteki trendlerin geli-
şimini nasıl yorumluyorsu-
nuz? Geleneksel taşımacılık 
yapısına sahip olan şirketler 
bu trendlere ayak uydurabi-
liyorlar mı?

“Yeşil lojistik” kavramı u-
zun süredir lojistik sektörün-
deki en önemli trendlerden 
biri. Türkiye’de de bu kav-
ram giderek daha fazla önem 
kazanıyor. Tüm dünyada ol-
duğu gibi artık Türkiye’deki 
nihai tüketiciler de satın al-
dıkları malların ya da aldık-
ları hizmetlerin çevreye dost 
olmasını talep ediyor. Bu da 
tüm firmaları bu konuda has-
sas olmaya zorluyor. Bu süreç 
lojistik sektörüne de intikal 
etti.  Çevre dostu lojistik hiz-
met vermek hem müşteriler 
açısından tercih sebebi ol-
manızı sağlıyor hem de pres-
tijli bir şirket profili çiziyor. 
Mars Logistics olarak bizler 
ise yeşil lojistik kapsamında 
karayolu lojistiğinde oluşan 
karbondioksit salınımını 
azaltarak çevreye katkıda bu-
lunmak ve müşterilerimize 
alternatif bir taşıma modu 
sunmak adına Eylül 2012 
tarihinde çevreci taşımacı-
lık modeli olan Intermodal 
Taşımacılık’ı hayata geçirdik. 
Römorklar, İstanbul, İzmir 
ve Mersin limanlarından ge-
mi yoluyla Trieste’ye ulaştık-
tan sonra, trenle yola devam 
ediyor ve Bettembourg In-
termodal terminalinden geç-
tikten sonra, Lüksemburg, 
Belçika, Hollanda, İngiltere, 
Fransa ve Almanya’daki çe-
şitli varış yerlerine ulaşıyor. 
Intermodal taşımacılık hiz-
metinde denizyolu ve demir-

Mars Logistics İntermodal Taşımacılık 
Yatırımlarına Devam Ediyor

Mars Logistics Karayolu ve Demiryolu Taşımacılığından Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan.
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ULUSLARARASI Naklyeci-
ler Derneği (UND) tarafından 
derlenen verilere göre; 2018 
yılı Ocak-Ağustos toplamında, 
Türk araçları bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 5 
düşüş ile 782 bin 716 adet, Ya-
bancı araçlar yüzde 7 büyüme 
ile 228 bin 237 adet taşıma 
gerçekleştirdi. Türk ve Ya-
bancı araçlar toplamda yüzde 
2 düşüş yaşadılar ve ilk 8 ayda 
toplam 1 milyon 10 bin 953 
adet ihracat taşıması gerçek-
leştirildi. İhracat taşımalarının 
yüzde 77‘si Türk, yüzde 23’ü 
ise Yabancı plakalı araçlar ile 
yapıldı.  İhracat taşımalarımız-
da yüzde 37 oranında büyük 
bir paya sahip olan Irak’ı hariç 
tutacak olur isek; Türk araçlar 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 2 düşüş yaşadılar, 
Yabancı araçlar ise yüzde 7 bü-
yüme sağladılar.

Suriye’ye yapılan taşımalar 
yüzde 24 düşüş yaşadı, Geçen 
yıl ilk 2 aylık dönemde hızlı baş-
layan Irak pazarı da geçen yıla 
oranla yüzde 9 düşüş gösteriyor. 
Irak ve Suriye’deki düşüş Orta-
doğu ülkeleri toplamını da etki-
lediği için Ortadoğu’da yüzde 
13 düşüş olduğu görülüyor.

Avrupa’nın payı
yüzde 7 arttı

Avrupa’nın genelinde yaşa-
nan artış eğilimi özellikle kom-
şu ülkelerde; Romanya  yüzde 
22, Yunanistan yüzde 12, Bul-
garistan yüzde 23 olmak üzere 
olumlu etkilere sebep oldu. Po-
lonya, Macaristan ve Avustur-
ya gibi Orta Avrupa ülkelerin-
de de yüzde 10’e varan artışlar 
dikkat çekiyor. Avrupa ülke-
lerine toplamda yüzde 7 artış 
yaşandı. Avrupa ülkeleri ile 
yapılan KUKK toplantılarında 
alınan olumlu sonuçlar ile bir-
likte Avrupa ülkelerine ihracat 
taşımalarımız artmaya devam 
etmektedir. Eylül ayı içerisinde 
teslim alınacağı öngörülen Ma-
caristan Transit geçiş belgeleri 
ile birlikte AB ülkelerine yapı-
lan ihracatın daha da rahatlaya-
cağı düşünülüyor.

2017 yılında Nahcivan ve 
Azerbaycan’a yapılan ihracat 
pazarında azalma görülmüştü, 
2018 yılı İlk 8 ay toplamın-
da ise Nahcivan’a yüzde 2, 
Azerbaycan’a yüzde 12 artış 
olduğu görülüyor. Gürcistan’a 
yapılan ihracat taşımalarında 
ise Türk araçlarının payla-
rı yüzde 6 oranında düştü ve 
Gürcistan plakalı araçlar pa-
zarda yükselişe geçtiler. Türk 
araçlarının İran’a yaptığı ihra-

cat taşımalarında da yüzde 20 
düşüş görülüyor. İran araçları 
ise Türkiye’den yaptığı ihracat 
taşımalarında yüzde 20 oranın-
da artış gösteriyorlar.

Türkmenistan’a yapılan 
taşımalarda yüzde 59 oranın-
da ciddi düşüş olduğu görül-
mektedir. Bu konuda yapılan 
araştırmalarımızda, Türkme-
nistan’daki mevcut projelerin 
tamamlanması ve aynı ölçekte 
yeni projeler olmaması, ihra-
cat taşımalarımızı olumsuz et-
kilemektedir. Türkmenistan 
taşımaları düşüşe geçmesine 
rağmen, Özbekistan taşıma-
larında ise yüzde 56 oranın-
da artış yaşanıyor. Türkme-
nistan pazarındaki azalış, 
Özbekistan’a artan pazarımız 
ve Rusya’ya artan pazarımız 
ile ikame ediliyor. Mayıs 
ayı içerisinde Semerkant’ta 
gerçekleştirilen Özbekistan-
Türkiye KUKK toplantısı 
ile birlikte yüzde 50 artan ge-
çiş belgesi kotası ile birlikte 
Özbekistan’a olan taşımaları-
mız daha da artmıştır ve kota-
sı dolan belgeler için ek 6 bin 
adet belge Ağustos ayı içeri-
sinde alınmıştır. Eylül ayı içe-
risinde yapılacak toplantılar 
ile Özbekistan ile ilişkilerin 
daha da artacağı öngörülüyor.

BDT ülkelerine yapılan ta-
şımalarda en önemli yere sahip 
Rusya Federasyonu’na baktığı-
mızda bu yıl taşımaların hızla 
yükselişe geçmesi ile birlikte 
ihracat taşımalarımızda yüz-

de 354 oranında artış olduğu 
görülüyor. Öyle ki Rusya için 
aylık dönemlerde açılan geçiş 
belgeleri Mayıs ayında yeterli 
gelmediği için ek 700 adet bel-
ge, Haziran ayında da ek 500 
adet belge kullanıma açılmıştı. 
Temmuz’da 100 ve Ağustos 
ise 200, Eylül ayında 300 adet 
ek belge kullanıma açılmış-
tı. Sektörden gelen talepler 
doğrultusunda Eylül ayında 
Rusya’da kalan belgelerin tü-
mü genel kullanıma açıldı. Ey-
lül ayında Belarus ile yapılan 
KUKK toplantısında olumlu 
sonuçlar alınarak dönülmüş-
tür, Rusya belgelerinin erken 
tükeneceği düşünüldüğünde 
ise Belarus v.b. ülkeler üzerin-
den taşımaların devam edeceği 
öngörülmektedir. Bununla bir-
likte, ulaşımın Rusya üzerin-
den transit geçerek sağlandığı 
güzergâhlarda da taşımaların 
arttığını görüyoruz.

Altyapı yatırımları 
Ukrayna’ya  ihracatı

yüzde 52 oranında artırdı
Altyapı yatırımları ve sü-

ren inşaat projelerinin art-
ması ile birlikte, ihracat ta-
şımalarımızda Ukrayna’ya 
yüzde 52 oranında artış yaşan-
dı. Moldova’ya ise yüzde 24 
oranında artış görülmektedir. 
BDT ve Orta Asya ülkelerine 
Ocak-Temmuz toplamında 
yüzde 1 artış yaşandı.

 İlk 8 ayda, Türkiye’den ya-
pılan ihracat taşımalarında; 
Türk araçlar bir önceki döne-

me göre yüzde 5 düşüş yaşadı-
lar. Yabancı araçlar ise yüzde 7 
artış yaşadılar, Genel toplamda 
ise ihracat taşımalarında yüzde 
2 düşüş yaşanmıştır. Yabancı 
araçların payı yüzde 23, Türk 
araçların payı ise yüzde 77 ola-
rak gerçekleşti.

2018 yılının ilk 8 ayında it-
halat taşımalarında genel top-
lamda yüzde 3 düşüş olduğu 
görülüyor. Türk araçların sayı-
sında yüzde 4 oranında düşüş 
yaşanırken Yabancı araçların 

oranında ise yüzde 2 düşüş ya-
şandı. Geçen yıla göre Yabancı 
araçlar Pazar payında yüzde 
34’e kadar paylarını artırmış 
durumdalar. İthalat taşıması 
yapan Yabancı araçları, başta 
İran olmak üzere Bulgaristan 
ve Romanya takip ediyor.

Ithalat taşımalarında
Almanya ilk sırada 

İlk 8 ayda, Türk araçlarının 
İthalat taşımalarında yük al-

komşu ülkelere taşıma yaptığı 
görülüyor.  Yoğun olmamak-
la birlikte İtalya, Almanya, 
Hollanda, Fransa gibi gelişmiş 
ülkelere de transit taşımalar ya-
pılıyor. Transit taşımaları ülke-
miz üzerinden yapan araçlar ise 
gene yoğunlukta olarak İran, 
Bulgaristan ve Gürcistan gibi 
komşu ülkeler.

Transit taşımalarda yabancı 
araçlar arasında ilk sırada İran 

dığı ülkelere bakıldığında, ilk 
sırada 63 bin 931 adet taşıma 
ile Almanya geliyor. Geçen ay 
ikinci sıradaki Irak ise her ay 
artış eğiliminde olmuştu fakat 
ihracattaki düşüş ile birlikte it-
halatta da düşüş eğilimine geç-
ti ve yerini 38 bin 634 ithalat 
taşıması yaptığımız ve yüzde 8 
düşüş yaşanan İtalya’ya bırak-
tı. 3’üncü Sıradaki Irak’ta ise 
İlk 8 ay toplamında yüzde 36 
oranında düşüş yaşandı ve 37 
bin 286 adet ithalat taşıması 
gerçekleştirildi.

Avrupa ülkeleri arasında dü-
şüşün yaşandığı ülkelerde yüz-
de 21 Birleşik Krallık, yüzde 11 
Bulgaristan, yüzde 6 Romanya 
ve yüzde 8 ile İtalya, yüzde 4 
İspanya bulunuyor.  Diğer tüm 
Avrupa ülkelerinden yapılan 
ithalat taşımalarımız istikrarlı 
bir şekilde artmaya devam edi-
yor. Bu ülkeler arasında Fransa 
yüzde 15, Yunanistan yüzde 
6, Hollanda yüzde 9, Belçika 
yüzde 33, Polonya yüzde 12 
ve Avusturya yüzde 17 artış ile 
dikkat çekiyor.

İran’dan yapılan ithalat ta-
şımalarımızda ise Türk araç-
ları yüzde 15 oranında artış 
yakaladılar. Diğer dikkat çe-
ken ülke ise yüzde 19 artış 
ile Özbekistan oldu. İhracat 
taşımasında da ciddi artış gö-
rülen Özbekistan’ın İthalat 
yönünde de artış göstermesi 
Özbekistan’ın önemini tekrar 
vurguluyor.

Transit taşımalarda
yabancı araçlar arasında

ilk sırada Iran var
 Türkiye üzerinden yapılan 

Transit taşımalar incelendiğin-
de; Türk ve Yabancı araçları-
nın İran, Irak, Gürcistan, Azer-
baycan, Bulgaristan, Romanya, 
Yunanistan başta olmak üzere 

geliyor. İran araçları yoğunluk-
la Gürcistan ile İran arasında 
yük taşıyorlar. Bulgaristan 
araçları ise Avrupa’dan aldık-
ları yükleri Türkiye’yi transit 
geçerek yoğunlukla Gürcistan 
ve Ermenistan’a taşıyorlar.

Yabancı araçlar 
yüzde 30 oranında

boş girişlerini artırdı
Türk araçları boş giriş sa-

yılarını düşürmesine karşın 
Yabancı araçlar yüzde 30 
oranında boş girişlerini ar-
tırdılar. Türk taşımacılar; 
Avrupa’dan aylık 5 bin araç, 
Irak ve Suriye’den 50 bin araç, 
Azerbaycan ve Gürcistan’dan 
10 bin araç, İran’dan 2 bin 500 
araç, Rusya’dan 2 bin araç ile 
aylık  70 bin araç ile kendi ül-
kelerine boş dönüş yapıyorlar. 
Yabancı araçlar ise aylık 10 
bin adet boş giriş yapıyor ve bu 
araçların başında Gürcistan, 
Bulgaristan, Romanya, Make-
donya geliyor.

Ağustos ayında ihracat, geç-
tiğimiz yılın aynı ayına göre 
yüzde 6,5 azalarak 12,4 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. Geçen 
ay 9 günlük bayram tatiline rağ-
men, ihracat güçlü performan-
sına ara vermeden devam etti.
En çok ihracat gerçekleştirilen 

ülkeler Almanya, Ingiltere, 
Irak, ABD ve Ispanya 

Ağustos ayında gerçekleşti-
rilen ihracatın iş günü bazın-
da ortalama değerine bakıldı-
ğında; 26 iş günü olan 2017 
Ağustos ayında günlük ihracat 
ortalaması 480 milyon dolar 
gerçekleşti. 22 iş günü olan 
2018 Ağustos ayında bu rakam 
ise yüzde 14.6 artışla 550 mil-
yon dolara çıktı. Bayram tatili 
nedeniyle kaybedilen 4 iş günü 
Ağustos ayında ihracatın yakla-
şık 2,5 milyar dolar daha düşük 
gerçekleşmesine sebep oldu. 
Ağustos ayında eksik iş günü 
sebebi ile yaşadığımız kaybı 
Eylül ayında telafi edeceğimiz 
öngörülüyor. Ekim, Kasım ve 
Aralık aylarında da çift haneli 
ihracat artışı öngörülüyor.

Yılbaşından bu yana ihra-
cat ise yüzde 5,3 artış ile 108,7 
milyar dolara ulaşırken, son 12 
aylık ihracat da yüzde 6,5 ar-
tışla 162,4 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. İhracat pazarlarına 
bakıldığında; Ağustos ayında 
219 ülkeye ihracat gerçekleş-
tirildi. Bu ülkelerden 96’sına 
ihracatta artış yaşandı. En çok 
ihracat gerçekleştirilen ilk 5 
ülke Almanya, İngiltere, Irak, 
ABD ve İspanya oldu. Bunla-
rın yanında, ihracat artışında 
dikkat çeken ülkeler de var. 
Yemen’e ihracatımız 4 katına, 
Senegal ve Cibuti’ye ihracatı-
mız ise 2 katına çıktı. Ağustos 
ayı içerisinde Rusya’ya ihraca-
tımız yüzde 16 artışla 273 mil-
yon dolara ulaştı.

Türk ve Yabancı Araçlar
1 Milyon 10 Bin 953 Adet
İhracat Taşıması Gerçekleştirdi

UND’nin derlediği verilere göre; 2018 yılı Ocak-Ağustos toplamında,  
İlk 8 ayda, Türkiye’den yapılan ihracat taşımalarında; Türk araçlar 
bir önceki döneme göre yüzde 5 düşüş yaşadılar. Yabancı araçlar 
ise yüzde 7 artış yaşadılar, Genel toplamda ise ihracat taşımalarında 
yüzde 2 düşüş yaşandı. Yabancı araçların payı yüzde 23, Türk araçların 
payı ise yüzde77 olarak gerçekleşti.
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ta olduğu” yönünde. Ayrıca, 
Türkmen tarafının uygulama-
larının, bir süre daha devam 
edebileceği değerlendiriliyor.

“Türkmenistan, konumu 
itibariyle “önemli”,

yaptırımları itibariyle
“zor” bir ülke”

Gerek ülkemiz ihracatının 
Orta Asya ülkelerine taşın-
masında gerekse Batı’dan Or-
ta Asya ülkelerine yapılacak 

şımı ile dikkat çekiyor.  
Medeniyet Bulvarı üzerin-

de bulunan 40 bin metrekare-
lik   tesis tozlanma ve çamu-
ra karşı yeniden kazanılmış 
asfalt kırığı ile kaplı stabilize 
zemin üzerinde kuruldu. Gü-
venlik tedbirleri çerçevesinde 
tamamen yangın söndürme 
tesisatı ile donatılarak,  24 
saat 32 ayrı kamera ve  4 adet 
nöbetçi kulübesi ile izlenen 
sahada gece - gündüz özel gü-
venlik görevlileri  sahanın em-

ÜLKEMIZ İhraç yükünü 
taşıyan 150’den fazla TIR 10 
günü aşkın süredir Türkmen 
sınır kapılarında bekletiliyor. 
Konu ile ilgili açıklama ya-
pan Uluslararası Nakliyeciler 

KENDI tekerlekleri üze-
rinde, taşıyıcı araç üzerinde 
kombine araç taşımacılığı 
üzerinde uzmanlaşan Terra 
Transport, yatırımlarına bir 
yenisini ekledi.

Derneği İcra Kurulu Başkanı 
Recai Şen; “Türkmenistan’ın 
Tacikistan’a teslim edilecek 
yüklere ilişkin yaptırımları-
nın bir an evvel son bulması 
ve taşımacılarımızın sınır ka-
pılarında yaşadığı mağduri-
yetlerin giderilmesi için tüm 
resmi girişimleri yaptık” dedi.

Temin edilen resmi bilgi, 
“Bölgede yaşanan siyasi-gü-
venlik krizleri nedeniyle art-
makta olan silah, uyuşturucu 
madde ve diğer ticareti yasak-
lanmış maddelerin kaçakçılı-
ğıyla etkin mücadele için sınır 
noktalarındaki gümrük kont-
rollerinin sıkılaştırılmasına 
yönelik tedbirlerin alınmak-

Terra, uluslararası ve ulusal  
büyük araç  taşımacılığında 
verdiği  hizmetleri genişlet-
mek ve hizmet kalitesini art-
tırmak için son olarak Anka-
ra-Akyurt’taki araç stoklama 
sahasına ek olarak İstanbul 
Tuzla Tepeören mevkiinde 
tam donanımlı bir araç stok-
lama sahasını hizmete aldı.

İstanbul Park Formula 1 
tesislerine çok yakın bir şe-
kilde kurulan Terrapark, ana 
arterlerden hızlı ve kolay ula-

lojistik alanında altyapısını 
mükemmele yaklaştıran ve 
Orta Asya Lojistik Merkezi 
olma potansiyeline sahip olan 
Türkmenistan’ın, bu ülke-
ye gidecek veya bu ülkeden 
transit geçecek yükler için bu 

kolaylığı, uzman personel 
desteğinin yanı sıra piyasa 
koşullarında rekabetçi fiyat 
anlayışı ile hizmete girdiği ifa-
de ediliyor. Terra’dan yapılan 
açıklamada Terrapark araç 
stoklama sahasının doğaya ve 
insanlara saygılı, çevreye kirli-

tatiline girilecek.
Şirketler, yoğun talepten 

dolayı yılın bu döneminde 
devasa boyutta geçici perso-
nel alımına gidiyor. UPS’in 
Türkiye’de de 13 açık pozis-
yonu bulunuyor. 

Geçen sene 65.8 milyar do-
lar ciro yapan UPS, 2017 yı-
lının aynı döneminde 95 bin 
kişiyi işe almıştı. Bu yıl, yüz-
de 5.3 artışla 100 bin ek işe 
alım gerçekleştirilecek. 2017 
yılı sonunda açıklanan faali-
yet raporuna göre tüm dün-
yada 454 bin kişi çalıştıran 

haksız uygulamaları manidar 
bulunmaktadır.

Türk taşımacılarının, Türk-
menistan’ın ardı ülkelerine 
ulaşımda alternatif güzergâhı 
olduğunu da belirten Şen; 
“Türkmenistan’ın son yıl-
larda yaptığı lojistik merkez 
olma yolundaki yatırımları 
ve hedefleri ile çelişen bu tür 
uygulamalara son verilmesini 
ve Türkmenistan sınır kapı-
larında 10 günü aşkın süredir 
bekletilen ihracat mallarımızın 
bir an evvel adreslerine teslim 
edilebilmesi amacıyla araçların 
geçişlerine izin verilmesi için 
Türkmen makamlarından acil 
çözüm bekliyoruz” dedi.

liği azaltacak şekilde işletildi-
ği belirtiliyor.

Yeni yatırımla birlikte 
Terra Transport merkez ofisi 
de, Bestekar Selahattin Pınar 
Sok. Sungur Apt. No:126 
Üsküdar / İstanbul adresinde 
hizmet vermeye başladı.

UPS, böylecek 554 bin kişi-
lik bir şirket olacak. Bu sayı, 
Türkiye’de 53 ilin nüfusun-
dan fazla UPS’in rakiplerin-
den olan FedEx de geçtiğimiz 
günlerde aynı nedenle 55 bin 
personel alacağını duyurmuş-
tu. ABD’li perakende devi 
Target ise 1830 mağazsında 
çalışmak üzere 120 bin kişiyi 
istihdam edeceğini duyurdu 
ve verilecek saatlik ücretin 12 
dolar olacağını belirtti.

taşımalarda ve hatta Çin’den 
Batı’ya yapılacak taşımalarda 
Türkmenistan’ın transit ko-
numu büyük önem taşıyor. 

Yaptığı liman, otoyol, de-
miryolu, köprü ve havalima-
nı yatırımları ile ulaştırma ve 

niyetini sağlıyorlar. Çevresi 2 
metre yükseklikteki tel örgü 
ile çevrili olan Terrapak’ta   
araç kabulü ve teslimi tesisin 
uzman personeli  tarafından 
gerçekleştiriliyor ayrıca talep 
üzerine;  hasar tespiti, akü 
bakımı, radyo-teyp montajı  
yapılabiliyor.

Elektrik kesintilerine ön-
lem olarak jeneratör, sürü-
cüler için bekleme odası ve 
sundurma gibi imkanların 
da  bulunduğu tesisin, ulaşım 

KÜRESEL kargo şirketi 
United Parcel Service (UPS) 
yaklaşık 100 bin personel 
alacağını açıkladı. ABD mer-
kezli şirketin geçici olarak 
istihdam edeceği 100 bin kişi 
yaklaşan tatil sezonuna hazır-
lık olarak planlanıyor.

ABD’de kasım ayında baş-
layan tatil sezonunda önce 
Şükran Günü kutlanacak, 
ardından perakende sektörü-
nün en büyük indirim kam-
panyası olan Black Friday 
yani Kara Cuma başlayacak 
ve sonrasında Noel ve yılbaşı 

Türk TIR’larına Türkmen Sınırında Kronik Problem

Terra Transport’tan İstanbul’da 
Modern Stoklama Sahası Yatırımı

Fulya Banu Sürücü
Borusan Lojistik Mali İşler
İcra Kurulu Üyesi Oldu

UPS 100 Bin Kişiyi 
İstihdam Edecek

8

Türkmenistan, 
Tacikistan’a teslim 
edilecek Türk ihraç 
yüklerinin geçişlerine 
izin vermiyor.

Fulya Banu Sürücü 
Borusan Lojistik 
Mali İşler İcra Kurulu 
Üyesi olarak atandı. 
Sürücü yeni görevine 
Ağustos 2018 tarihi 
itibarı ile başladı.

UPS, Kasım ayında 
başlayacak tatil 
dönemi için 100 bin 
kişiyi işe alacağını 
duyurdu.

UND İcra Kurulu Başkanı 
Recai Şen.

1997 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İşletme-
bölümünü bitiren Fulya Ba-
nu Sürücü daha sonra Aralık 
2002 ‘de ABD’nin Milwa-
ukee kentindeki Wisconsin 
Üniversitesi’nde Muhase-
be ve Finans ağırlıklı MBA 
programını tamamladı.

Profesyonel kariyerine 
1997-1999 yılları arasında 
Coca-Cola İçecek Türkiye’de 
başladı. Ardından ABD’nin 
Milwaukee kentine giden 
Sürücü Mart - Ağustos 2000 
tarihleri arasında Manpower 
International şirketinin dün-

ya merkezinde, Ocak - Aralık 
2001 döneminde ise USBank 
Mutual Fund Services adlı 
fon şirketinde Fon Uyum 
Yöneticisi olarak görev yaptı. 
Ocak 2002 ve Haziran 2003 
arasında dünyanın ikinci 
büyük bira üreticisi Miller 
Brewingşirketinde Kurumsal 
Mali Planlama Analisti olarak 
çalışan Sürücü Kasım 2003’de 
Mali Planlama Uzmanı olarak 
PepsiCo İçecek Türkiye şir-
ketine katıldı. Sürücü, Pepsi-
Co İçecek Türkiye’de Kasım 
2004 - Mart 2006 arasında 
Mali Planlama Yöneticisi, 
Mart 2006 - Eylül 2008 ara-

sında Mali Ticari Planlama 
Müdürü, Eylül 2008 - Aralık 
2010 arasında Mali Planla-
ma Müdürü olarak çalıştı. 
Ocak 2011 - Aralık 2013 
arasında Mali Kontrolör, 
PepsiCo Türkiye ve Frito 
Lay Türkiye’nin birleşmesi 
ardından Ocak 2014 - Tem-
muz 2015 arasında da Pepsi-
Co Türkiye şirketinin Mali 
Kontrolörü olarak görev yaptı. 

Temmuz 2015’te General 
Electric Şirketi Sağlık Hiz-
metleri işine geçen Sürücü 
burada 2016 yılı Eylül ayına 
kadar Doğu ve Afrika Ge-
lişen Pazarlar Bölgesi Mali 
Kontrolörü olarak çalıştı. Ey-
lül 2016’da General Electric 
Ulaştırma Hizmetleri işinde 
Avrupa, Afrika, Rusya ve Ba-
ğımsız Devletler Topluluğu 
ülkelerini kapsayan EMEA 
Bölgesinin Finans Liderliğini 
yürüten Fulya Banu Sürücü 
bu görevini 2018 yılı Tem-
muz ayına kadar sürdürdü. 
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PTT Yönetim ve Değerlendirme 
Toplantısı Gerçekleştirdi
YENILIKÇI bakış açısı ve dina-
mik yapısıyla çağın gerekleri doğ-
rultusunda hareket ederek tüm 
faaliyet alanlarında birbiri ardına 
atılımlar gerçekleştiren Posta ve 
Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi 
(PTT A.Ş.), 2018 yılındaki çalış-
maları detaylı bir şekilde ele almak 
ve gelecek döneme yönelik strate-
jileri belirlemek üzere Ankara’da 
Yönetim ve Değerlendirme Top-
lantısı düzenledi. 

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve Genel Müdürü, Dünya 
Posta Birliği İdari Konsey Baş-
kanı Kenan Bozgeyik, toplantıda 
yaptığı konuşmada, Şirket olarak 
bir yandan mevcut hizmetleri 
daha ileriye taşımak bir yandan 
da“Yeniden Büyük Türkiye’nin 
Yenilenen PTT’si”ni inşa etmek 
üzere gece gündüz çalıştıklarını 
söyledi. Teknolojinin hızla iler-
lediği günümüz dünyasında de-
ğişim ve dönüşüme açık olmanın 
önemini vurgulayan Genel Mü-
dür Bozgeyik, 178 yıldır ülkenin 
ve milletin hizmetindeki PTT 
A.Ş.’nin, her dönemde çağı yaka-
layarak ve zamanın ruhuna uygun 
hareket ederek bugünkü noktaya 
ulaştığını kaydetti. 

PTT A.Ş.’nin bir şirketler toplu-
luğu olarak geleceğe emin adımlarla 
ilerlediğini ve postadan kargoya, lo-
jistikten e-ticarete, bankacılıktan si-
gortacılığa tüm faaliyet alanlarında 
tarihî atılımlar gerçekleştirdiğini i-
fade eden Kenan Bozgeyik, Şirket’in 
uluslararası alandaki başarılarının 
da altını çizdi.

“Tarihi kararlar şirketimizin 
liderliğinde alınıyor”

Genel Müdür Bozgeyik, 2016 
yılında tüm dünyanın gıptayla izle-
diği 26. Dünya Posta Kongresi’ne, 
2017 yılında Uluslararası E-Ticaret 
Konferansı’na ve bu yıl Dünya 
Posta Birliği’nin CEO’lar zirvesi-
ne ev sahipliği yaptıklarını kayde-
derek, “Şirketimiz Dünya Posta 
Birliği İdari Konsey Başkanlığı’nı 
yürütüyor. Sayın Cumhurbaşka-
nımızın, bölgesinde ve dünyada 
baş aktör olan, yön belirleyen bir 
Türkiye stratejisi kapsamında biz 
de kendi sektörümüzde dünyaya 
yön veren, liderlik eden bir şirket 
olarak son derece önemli ve verim-
li çalışmalara imza atıyoruz. Ge-
çen hafta Dünya Posta Birliği’nin 
Etiyopya’da düzenlenen 2. Olağa-
nüstü Kongresi’nde de sektörümü-
zün 40 yıldır bekleyen reformunu 
gerçekleştirdik. Bu tarihî kararlar 
Şirketimizin liderliğinde alındı. 
Türkiye’nin posta şirketinin gücü-
nü ve etkinliğini tüm dünya görü-
yor. Bu, bizim için büyük bir onur-
dur” dedi. 

Genel Müdür Bozgeyik, toplan-
tıda PTT A.Ş. iştirakleriyle ilgili 
de değerlendirmelerde bulundu. 

Bu iştiraklerin çalışmalarıyla tek-
nolojide, e-ticarette, bankacılıkta, 
sigortacılıkta yepyeni hamleler ya-
pılacağını, yerli ve millî ürünler ge-
liştirmeye devam edileceğini, dün-
yanın ilk Posta Katılım Bankası’nın 
kurulacağını, mevcut e-ticaret işbir-
liklerinin yeni ülkelerle geliştirilece-
ğini anlatan Genel Müdür Kenan 
Bozgeyik, tüm bu faaliyetlerle ülke 

ekonomisine sunulan katkının artı-
rılacağını söyledi. 

“2023 hedefi,
100 bin çalışan, 15 bin işyeri”
Kenan Bozgeyik, PTT A.Ş.’yi 

“Türkiye’nin parlayan yıldızı” ola-
rak nitelendirdiği konuşmasında 
yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek 
yoğun faaliyetlerle Şirket’in başarı 
grafiğinin daha da yükseltileceği-

ni kaydetti. Kenan Bozgeyik, PTT 
A.Ş.’nin 2023 hedeflerini ise “100 
bin çalışanı ve 15 bin işyeri bulu-
nan, tüm dünyada irtibat noktaları 

olan, ulaşılabilir ve erişilebilir, diji-
tal dönüşümünü başarıyla sürdüren, 
halka arz sürecini tamamlamış bir 
PTT” olarak ifade etti.
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zorluyor. UTİKAD olarak 
bu değişimi yaklaşık 3 yıldır 
yakından takip ediyoruz. Her 
platformda yenilikleri, geliş-
meleri ve geleceğin bizi çok 
kuvvetli bir değişime zorla-
yacağını belirtiyoruz. Hemen 
her toplantımızda gündemi-
mizin öncelikli maddeleri 
arasında ‘gelecek’ yer alıyor. 
Bizler geleceğe ümitle bakı-
yoruz. Yeniliklere açığız… 
İşte bu noktada bizler gibi 
geleceğe ümitle bakanları, 
gelecekteki fırsatları aktara-
bilecek isimlerle buluşturmak 
istedik” diye konuştu.

Başkan Eldener’in ar-
dından Geleceğin Lojistiği 
Zirvesi’nin ilk ana konuşma-
cısı Futurist-Ekonomist Ufuk 

şabilmenin önemine değinen 
Dündar, “Dünya genelinde 
7 kıtada 200 ülkeye hizmet 
veren etkin bir dağıtım ağına 
ve Gaziantepli firmaları farklı 
pazarlar ile buluşturabilecek 
operasyon imkanlarına sahi-
biz. Bizim gibi entegre lojis-
tik hizmet sağlayan firmalar 
Gaziantep’te oldukça üretilen 
malların doğru zamanda doğ-
ru pazarda olması sağlanır. 
Bu da uluslararası pazarda 
üreticilerimizi daha rekabetçi 
kılar” ifadelerini kullandı. 

Dündar, “Verdiğimiz ve ve-
receğimiz tüm hizmetlerde en 
temel amacımız Gaziantep’in 
2023 yılı için 30 milyar dolar-
lık hedeflerini yakalamasına 

ULUSLARARASI Taşıma-
cılık ve Lojistik Hizmet Üre-
tenleri Derneği UTİKAD 
tarafından gerçekleştirilen 
‘Geleceğin Lojistiği Zirve-
si’ hem lojistik sektöründen 
hem de Türk ekonomi dünya-
sının öncü kuruluşlarından il-
gi gördü. Elite World Europe 
Otel düzenlenen zirvede lo-
jistik sektörü temsilcilerinin 
yanı sıra tedarik zinciri yöne-
tenlerden üreticilere, ithalat 
ve ihracat firmalarından dış 
ticaret firmalarına, yazılım 
ve teknoloji firmalarından 
sigorta şirketlerine kadar bir-
çok farklı sektörden temsilci 
bir araya geldi. Lojistik sek-
törünün geleceğine ışık tutan 
zirvede e-dünyada sektörleri 
bekleyen yeni iş modelleri 
ve iş yapış şekilleri değerlen-
dirildi. Ülke ekonomisinde 
zorlu bir dönemden geçen iş 
dünyası temsilcileri zirveden 
umutlu ayrıldı.

141 firmadan 274 temsilci-
nin katıldığı ve tüm gün süren 
zirvede 2 ana konuşmacı, 14 
panelist katılımcılarla buluş-
tu. Uluslararası yük platformu 
Trans.Eu’nun “Ana Sponsor”, 
her geçen gün büyüyen Tur-
kish Cargo’nun “Altın Spon-
sor”, Türk iş dünyasına liderlik 
eden sivil toplum kuruluşların-
dan İstanbul Ticaret Odası’nın 

TÜRKIYE’NIN en fazla ih-
racat yapan 6 şehrinden biri 
olan Gaziantep, yeni ulaştır-
ma projeleriyle dış ticareti-
ni daha da artırmak istiyor. 
Geçtiğimiz yıl 6.6 Milyar do-
larlık ihracat gerçekleştiren 
şehrin hedefi, bu rakamı 5 
yılda 5 kat artırarak 30 Mil-
yar dolara ulaşmak. 

Gaziantep ve bölge ihra-
catçısına destek olabilmek 
arzusuyla Yönetim Kurulu 
olarak şehre gerçekleştirdikle-
ri ziyareti değerlendiren Fevzi 
Gandur Logistics Yönetim 

(İTO) “Gümüş Sponsor” ola-
rak desteklediği zirve tüm iş 
dünyasına umut verdi.

Eldener: “Bizler geleceğe 
ümitle bakıyoruz.
Yeniliklere açığız”

Zirvede konuşan UTİ-
KAD Başkanı Eldener; “Ge-
leceğin Lojistiği Zirvesi UTİ-
KAD tarafından bu yıl ilk 
kez düzenleniyor. Ne mutlu 
bize ki böyle bir ilgi görüyor… 
Dünya değişiyor, teknoloji 
hızla ilerliyor. Bu önlenemez 
hızlı değişim her sektörü ol-
duğu gibi lojistik sektörünü 
de kökünden sarsıyor. Bizleri 
hem birey olarak hem de pro-
fesyonel hayatımızda yenilen-
meye ve geleceğe daha farklı 
perspektiflerden bakmaya 

Kurulu Üyesi Fahri Dündar, 
Gaziantep’in Türkiye’nin dış 
ticaretinde büyük bir rol oy-
nadığını ve ihracat için belir-
lenen büyüme hedeflerinin 
gerçekleştirilebilir olduğunu 
vurguladı. 

İhracatı arttırabilmek için 
farklı pazarlara daha hızlı ula-

ziyaret etme fırsatı bulduğu 
öğle yemeğinin arasının ar-
dından zirvenin ikinci bölü-
müne geçildi.

TEDAR tarafından dü-
zenlenen Dijitalleşen Dünya-
nın Getirdikleri, Beklentiler 
ve İnsan panelinde tedarik 
zinciri yöneticileri panelist 
olarak yer aldı. Siemens Te-

darik Zinciri Yönetimi Di-
rektörü ve TEDAR Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuğrul Gü-
nal, Borusan Holding Satı-
nalma Direktörü ve TEDAR 
Yönetim Kurulu Üyesi Funda 
Öztürk ile BSH Ev Aletleri 
A.Ş. Lojistik Başkan Yardım-
cısı (T-MEA-CIS Bölgesi) ve 

Limanı’na) ulaşmasını sağla-
yacağını belirten Dündar, bu 
yatırım sonrası yeni bir ticaret 
aksı oluşacağını söyledi. 

Gaziantepli sanayicilerin 
mallarını İskenderun lima-
nına oradan da tüm dünyaya 
denizyolu ile çok daha kolay 
ulaştırabileceğine vurgu ya-
pan Dündar, şirket olarak 
köklü denizcilik tecrübeleriy-
le de sanayicilerin hizmetinde 
olduklarını aktardı. 

Bölge ihracatçısını 
Avrupa’ya direkt taşıyacak 

Gaziantep’in son yıllarda 
hububat, bakliyat ve yağlı 
tohum ürünlerini ihraç ettiği 
ülke ve bölgelerde etkin ol-
duklarının altını çizen Dün-
dar, navlun avantajları ile 
müşterilerini bu pazarlarda 
rekabetçi hale getirdiklerini 
söyledi. 

İstanbul’da kuracakları 
konsolide taşıma hizmeti ile 
bölgenin havayolu taşımacı-
lığında yaşadığı kısıtlı imkan-
lara da alternatif çözümler 
sunmayı hedeflediklerini söy-
leyen Fahri Dündar, ayrıca ye-
ni yatırımlarla Gaziantep’ten 

TEDAR Yönetim Kurulu Ü-
yesi Tolgay Nur, tedarik zin-
cirinin lojistik sektöründen 
beklentilerini masaya yatırdı.

Forwarderlik
nasıl şekillenecek?

Zirvenin son paneli ise 
UTİKAD Genel Müdürü 
Cavit Uğur tarafından ger-
çekleştirildi. Forwarderlık 
mesleğinin geleceğini ve ge-
leceğin forwarderlarının nasıl 
şekilleneceğini detaylı olarak 
anlatan Uğur; “Mesleğimiz 
uzun yıllar değişerek, zama-
na ve teknolojik devrimlere 
uyum sağlayarak var olmaya 
devam edecek” diye konuştu.

Farklı sektör temsilcileri 
kadar medya mensupları-
nın da ilgi gösterdiği zirve, 
aile fotoğrafının çekilme-
sinin ardından son buldu. 
Katılımcıların da umutla 
ayrıldığı, geleceğe vizyoner 
bir bakış getiren ve tekno-
lojik gelişmelerin sektöre 
etkileri hakkında farkında-
lık yaratan UTİKAD Zirve 
önümüzdeki yıl da farklı 
temalar ve konuşmacılarla 
tekrarlanacak.

Çekya, Polonya, Macaristan, 
Bulgaristan ve benzeri pek 
çok doğu bloku ülkesine di-
rekt taşıma yapma planları 
olduğunu dile getirdi. 

Dündar, bunun yanı sıra 
Ortadoğu ülkelerine, İsviç-
re, İtalya ve Danimarka gibi 
pek çok Avrupa ülkesine ve 
Afrika ülkelerine de düzenli 
seferler ile entegre taşımacılık 
çözümleri sunmayı planladık-
larını ifade etti. Dündar, böl-
ge üreticilerinin hedeflerine 
ve beklentilerine yönelik tüm 
lojistik çözümleri üretebile-
cek insan kaynağına ve tek-
nolojiye sahip olduklarını da 
sözlerine ekledi.

Tarhan, ‘Gelecek İle Gelen-
ler’ başlıklı konuşması ile pro-
fesyonel ve özel yaşamı belir-
leyecek gelecek senaryolarını 
anlattı. Blockchain üzerine 
sıra dışı ve iddialı saptamaları 
ile dikkat çeken Tarhan, reel 
sektörler ve lojistik sektörü-
nün geleceğine dair öngörüle-
rini de katılımcılarla paylaştı.

‘Dünya Isınırken Rotalar 
Değişiyor’ konulu panelde ise 
Sürdürülebilir Üretim ve Tü-
ketim Derneği (SÜT-D) Baş-
kanı ve İTÜ Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğ-
lu, Bölgesel Çevre Merkezi 
(REC) Türkiye Direktörü Ri-
fat Ünal Sayman ve Piri Reis 
Üniversitesi Öğretim Görev-
lisi, Uzak Yol Kaptanı Barba-
ros Büyüksağnak, iklim de-
ğişiminin lojistik sektörüne 
olası etkilerini değerlendirdi.

Katılımcıların zirve kap-
samında yer alan Trans.Eu, 
Turkish Cargo, ECB Sigorta 
ve Reasürans Brokerliği A.Ş., 
Shipco Transport Uluslarara-
sı Nakliyat Ltd. Şti., Xinerji 
Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. 
ve TEDAR’a ait stantları da 

katkıda bulunmak olacak. Bu-
nun için önümüzdeki süreçte 
yatırım planlarımızı bu doğ-
rultuda geliştireceğiz” dedi. 

Gaziantep’in yurtiçi tica-
rette de güçlü olduğunun altı-
nı çizen Dündar, şirket olarak 
Türkiye’nin 81 iline düzenli 
dağıtım gerçekleştirdiklerini 
ve bu sayede üreticilerin pa-
zarda hızlı konumlandığını 
ve rekabet açısından avantaj 
sağladığını belirtti. 
Amanos Tüneli Gaziantep’i 

Akdeniz ile buluşturacak 
2021 yılında tamamlan-

ması hedeflenen Amanos 
Tüneli Projesi’nin Gazian-
tep’teki ihracatçıların çok kısa 
sürede Akdeniz’e (İskenderun 

Geleceğin Lojistiği Zirvesi
İş Dünyasına Umut Verdi

Fevzi Gandur Logistics Gaziantepli
İhracatçıları Ziyaret Etti

Türkiye’nin en köklü lojistik şirketlerinden Fevzi Gandur Logistics’in 
yönetimi ticaretin ve ihracatın önemli şehirlerinden Gaziantep’e 
çıkarma yaptı. Ziyarette, şehrin ihracat hedefleri ve entegre lojistik 
ihtiyaçları masaya yatırıldı, bölge ihracatçısına destek olabilecek 
lojistik çözümler konuşuldu. 

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri derneği UTİKAD 
tarafından düzenlenen Geleceğin Lojistiği Zirvesi gerçekleşti. Lojistik 
sektörünün geleceğine ışık tutmayı amaçlayan zirve lojistik sektörü 
temsilcileri ve tedarik zinciri yöneticilerinden ilgi gördü. 

Fevzi Gandur Logistics Yönetim 
Kurulu Üyesi Fahri Dündar.

UTİKAD Genel Müdürü
Cavit Uğur
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man olma statüsüne kavuştu-
rulması, İzmir Körfezi’nde su 
kalitesinin iyileşmesi, sucul/
karasal ekolojik kalitenin ko-
runmasını ve iyileştirilmesi, 
ekolojik çeşitliliğinin ve değe-
rin artırılması, İzmir’in deniz 
ve liman şehri kimliğinin güç-
lendirilmesi de diğer hedefler 
arasında yer alıyor.

İMEAK Deniz Ticaret 
Odası İzmir Şubesi ağustos 
ayı meclis toplantısına katılan 
TCDD İzmir Limanı İşletme 
Müdürü İsmet Canbaz, uzun 

lunduğunu sözlerine ekledi.
IMEC Başkanı Kaptan 

Rajesh, TÜRDEF’i de üye 
kuruluşları arasında görmek-
ten memnuniyet duyacakla-
rını ve IMEC’in aktiviteleri-
ni ve faydalarını, Türkiye’de 
birlikte daha büyük kitlelere 
ulaşarak anlatabileceklerini 
belirtti. Başkan Erkan De-
reli bu konu ile ilgili girişim-
de bulunacaklarını ve Türk 
Denizciliğinin sorunlarının 
çözülmesi noktasında bu 
birlikteliğin önemli fayda 
sağlayacağını ve bu oluşu-
mun TÜRDEF’in kuruluş 
amacına ve vizyonuna uygu-
nolduğunu, dolayısıyla bu 
konuda öncülük yaparak, 
üzerlerine düşeni gerçekleş-
tireceklerini söyledi.

Toplantı kapsamında, Türk 
denizciliğinin genel sorunları, 
işletme, piyasa koşulları,Türk 
personelinin yurtdışına açıl-

IZMIR Büyükşehir Belediye-
si Körfezin kuzey aksında bir 
sirkülasyon kanalı oluşturul-
ması ve taranan malzemeler ile 
iki adet doğal yaşam adası ya-
pımı ile ilgili proje çalışmasına 
devam ederken, TCDD Genel 
Müdürlüğü de Körfezin güney 
aksında yaklaşma kanalı oluş-
turulması için tarama çalışma-
larına başladı. İzmir Alsancak 
Limanı’na yeni nesil gemilerin 
yanaşmasına ve limanın kapa-
sitesinin artırılmasına imkân 
verecek projeye göre, şu an 
150 metre genişlik ve ortala-
ma eksi 11 metre derinlikte 
olan yaklaşma kanalının 250 
metreye genişletilmesi ve ek-
si 14 metre derinleştirilmesi 
öngörülüyor. Liman Yaklaşım 
Kanalı’nın uzunluğu yaklaşık 

IMEC (The International 
Maritime Employers’ Coun-
cil) Başkanı ve V.Group Glo-
bal Direktörü Kaptan Rajesh-
Tandon, Türkiye Denizcilik 
Federasyonu (TÜRDEF) 
Başkanı Erkan Dereli, TÜR-
DEF Delegesi ve Pearl Naval 
Şirket Sahibi Gürhan Burak 
Alkoç ile V.Ships Glasgow 
Personel Departmanı Operas-
yon Müdürü Kaptan Özgür 
Yılmaz, Conrad Hotel’de kap-
samlı bir toplantı gerçekleşti.

IMEC Başkanı kuruluşun 
faaliyet alanları ve üyeleriyle 
işbirlikteliği konularını gün-
deme geldi.

IMEC’e 200’den fazla ar-
matörlük ve gemiişletme ku-
ruluşunun üye olduğunu, 300 
bine yakın personel istihdam 
edildiğini, 20 sendika ile an-
laşma sağladıklarını, 600 kişi-
lik stajyer eğitim programları 
olduğunu ve farklı tiplerde 11 

12 kilometre olacak. Proje 
kapsamında ayrıca 22 ve 23 
nolu rıhtımların iyileştirilme-
si, 2. Kısım konteyner molü 
inşası planlanıyor.

Yeni nesil gemiler
körfeze girebilecek

İzmir Körfezi ve Limanı 
Rehabilitasyon Projesi’nin 
tamamlanmasıyla İzmir 
Limanı’nın kapasitesinin ar-
tırılması ve yeni nesil gemi-
lere hizmet verilmesi hedef-
leniyor. Limanın ekonomik 
değerinin artırılması ve ana li-

binden fazlagemilere hizmet 
sağladıklarını belirtti. Ancak, 
Kaptan Rajesh bu organizas-
yonun maalesef Türkiye’de-
yaygın olmadığını, hattayete-
rince bilinmediğini ifade etti.

Üye olan kuruluşların IBF, 
IMTF, personel problem-
lerinin azalmasına yönelik 
IMEC gemi denetleri, arabu-
luculuk hizmetleri, düzenli 

sirkülerler ile farkındalık o-
luşturulduğu gibi başlıkların 
altını önemle çizdi. 

TÜRDEF Başkanı Erkan 
Dereli, Federasyon çatısı al-
tında 19 üye STK dernek ve 4 
onursal üyenin bulunduğunu 
ve bu kuruluşlarda da toplam 
üye sayılarının 12 bin civarın-
da olduğunu belirtti. Ayrıca, 
7 ayrı şehirde temsilcileri bu-

Ege’nin rekabet
gücü artacak

Deniz Ticaret Odası İzmir 
Şubesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yusuf Öztürk, limanda ta-
ramanın başlamasının İzmir ve 
ülke ekonomisi için son derece 
önemli olduğunu belirterek, 
TCDD yetkililerine teşekkür 
etti. Büyük Körfez Projesi’nin 
hem ekonomik hem ekolojik 
dönüşüm projesi olduğunu 
ifade eden Öztürk, “İzmir Bü-

yükşehir Belediyesi Körfez Re-
habilitasyon Projesi’ne devam 
ediyor. Şimdi de TCDD, li-
man tarafında yatırımlara baş-
ladı. Yaklaşma kanalı taraması, 
liman yatırımları ve yeni ekip-
man alımı sayesinde Egeli ih-
racatçılarımızın ve denizcileri-
mizin rekabet gücü artacaktır. 
Körfez Rehabilitasyon Projesi, 
liman ve deniz kenti İzmir’in 
kalkınma hedefine büyük kat-
kı koyacaktır” diye konuştu.

süredir gündemde olan liman 
tarama projesinin başladığını 
belirterek, çalışmalar sonu-
cunda limanın daha faydalı 
hizmet verecek noktaya gele-
ceğini söyledi. Canbaz, “Bu 
işe başlamamız çok önemliydi. 
Çalışmalar bundan sonra aşa-
ma aşama devam edecek. 22 ve 
23 nolu rıhtımların iyileştiril-
mesi ihale süreci de son aşama-
ya geldi. İhalesi yapılan 10 adet 
treyler çekici kasım ayında tes-
lim alınacak. 2 vinç almak için 
çalışmalar devam ediyor” dedi.

masını, uluslararası ikili anlaş-
malar, mütekabiliyet vedenk-
likgibi konularda da görüş 
alışverişinde bulunuldu. 

TÜRDEF Başkanı Er-
kan Dereli, 4’üncü Denizci 
STK’lar Çalıştayını, Deniz 
Ticaret Odası ile birlikte, Piri 
Reis Üniversitesi’nde düzenle-
yeceklerini ve IMEC heyetini 
bu çalıştayda görmekten mut-
luluk duyacaklarını belirtti. 

Kaptan Rajesh programını 
ayarlayabilirse mutlaka katıl-
mak istediklerini ve ileride 
karşılıklı uygun bir tarihte ise 
IMEC, ITF ve Türkiye De-
nizcilik Federasyonu ile per-
sonel konulu bir konferans 
organize etmek istediklerini 
söyledi. TÜRDEF Başkanı 
Erkan Dereli böyle bir etkin-
liği Türkiye’de ilgili kuruluş-
larla düzenlemek için gerekli 
hazırlıkları yapacaklarını ifa-
de etti.

İzmir Limanı’nda Tarama Başladı

Aliağa’da Deniz Ticaret Odası Kuruldu

IMEC ve Türkiye Denizcilik Federasyonu 
Önemli Bir Buluşmaya İmza Attı

DTO İzmir Şubesi 
Meclis Başkanlığı’na 
Yalavaç Seçildi

TCDD Genel Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 
2011 yılında başlayan ve kamuoyunda ‘Büyük Körfez Projesi’ olarak 
anılan ‘İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi’nde önemli bir 
adım atıldı. TCDD Genel Müdürlüğü Körfezin güney aksında yaklaşma 
kanalı oluşturulması için tarama çalışmalarına başladı.

İMEAK Deniz Ticaret 
Odası’nın Aliağa’da 
da şubesi kuruldu. 
Odanın başkanlığına 
Adem Şimşek, Meclis 
Başkanlığına da 
İsmail Önal seçildi.

ALIAĞA’DAKI denizcilik 
firmaları İzmir Deniz Ticaret 
Odası’ndan ayrılarak Aliağa 
Deniz Ticaret Odası’nı kur-
du. İMEAK Deniz Ticaret 
Odası genel merkezinden 
şube açma konusunda olum-
lu yanıt alan Aliağa’daki de-
nizcilik firmaları, geçtiğimiz 
günlerde ilk toplantılarını 
gerçekleştirerek odanın yöne-
tim kurulunu oluşturmuştu. 
Dün, Kurucu Başkan Adem 
Şimşek’in başkanlığında Ali-
ağa Deniz Ticaret Odası şube 
binasında bir araya gelen yö-
netim kurulu ilk toplantısını 
gerçekleştirdi. İlçe Seçim Ku-
rulu görevlilerinin de katıldı-

ğı toplantıda odadaki görev 
dağılımı seçimle belirlendi. 
12 üyenin katıldığı toplantıda 
Aliağa Deniz Ticaret Odası 
Başkanlığı’na Adem Şimşek, 
Meclis Başkanlığına İsmail 
Önal, Meclis Başkan Yar-
dımcılığına da Tarkan Avcı 
seçildi. Yönetim kurulunun 
önümüzdeki günlerde mazba-
tayı almasının ardından Ali-
ağa Deniz Ticaret Odası res-
men faaliyetlerine başlayacak.

 “Aliağa gün geçtikçe
büyüyen bir liman kenti”
Aliağa Deniz Ticaret O-

dası Başkanı Adem Şimşek, 
toplantının ardından basın 
mensuplarına yaptığı açıkla-

mada, “İMEAK Deniz Tica-
ret Odası Şubesi, Aliağa’mıza 
hayırlı olsun. Aliağa Deniz 
Ticaret Odası olarak yöne-
tim kurulunu ve meclisimizi 
seçmiş bulunmaktayız. Ben 
buradaki bütün arkadaşları-
mıza Aliağa adına teşekkür 
ediyorum. İMEAK Deniz 
Ticaret Odası Başkanı Tamer 
Kıran’a özellikle çok teşekkür 
ediyorum. Bu süreçte bizi hiç 
yalnız bırakmadı. Biz, Aliağa 
denizcileri olarak bu odayı 
kurmak için 3,5 yıl önce ça-
lışmalara başladık. Artık bir 
kent limanı olan Aliağa’mıza 
Deniz Ticaret Odası Şubesi 
kurulması gerektiğini hisset-

tik. Bugün de bunu kurma-
nın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Allah nasip ederse bundan 
sonra sorunlarımızı burada 
kendimiz çözeceğiz. Aliağa’ya 

faydalı olmaya çalışacağız. 
Aliağa gün geçtikçe büyüyen 
bir liman kenti. Burada ya-
pılacak çok iş var. Sektörde 
gördüğümüz bazı eksiklikler 

var. Zamanla bun sıkıntıları 
arkadaşlarımız, dostlarımız ve 
sivil toplum örgütleri ile gö-
rüşerek çözeceğiz. Aliağa Ti-
caret Odası’nın farkındalığını 
yaratacağız. Odamızın 145 
üyesi var. Ayvalık, Foça, Ber-
gama, Dikili ve Menemen ol-
mak üzere burada Aliağa De-
niz Ticaret Odası Şubesi’nin 
bölgesel olarak faaliyetlerini 
sürdüreceğiz” dedi.

IMEAK Deniz Ticaret 
Odası (DTO) İzmir Şubesi 
Meclis Başkan Vekili Haluk 
Tuncer’in başkanlığında 
toplanan Eylül ayı mecli-
sinde yapılan seçimler sonu-
cu İMEAK Deniz Ticaret 
Odası İzmir Şubesi’nin yeni 
Meclis Başkanı Kenan Yala-
vaç oldu.

Yalavaç, görevi devraldığı 
Nuri Durak’a bugüne kadar 
gösterdiği emekleri için teşek-
kür ederek, çiçek takdim etti. 
Seçimden sonra bir konuşma 
yapan İMEAK DTO İzmir 

Şubesi Meclis Başkanı Ke-
nan Yalavaç, meclis üyelerine 
teşekkür etti. Yalavaç, “Güve-
niniz için teşekkür ediyorum. 
Meclis Başkanlığı görevini en 
iyi şekilde yerine getirerek, 
İMEAK Deniz Ticaret Odası 
İzmir Şubesi’ni gururla temsil 
edeceğim” dedi.

Meclis toplantısında gün-
cel ekonomik gelişmeler ve 
denizcilik sektörü üzerine 
konuşan İMEAK Deniz 
Ticaret Odası İzmir Şube-
si Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mihri Çelik, 
denizcilik ve taşımacılık 
sektörünün, mal akışı ve fi-
yatlandırmada ciddi sıkın-
tılar yaşadığını, orta vadede 
döviz kurundaki dalgalan-
manın azalması ile ticarette 
kısmi istikrarın sağlanabile-
ceğine inandıklarını söyledi.
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U.N. Ro-Ro’yu bünyesine 
katan Danimarkalı DFDS, 
İskandinavya ile Türkiye’yi 
birbirine bağlayan bir hat 
kurdu. DFDS’nin başlattığı 
taşıma hattı İsveç’ten başla-
yacak, Türkiye’de sona ere-
cek. Intermodal türündeki 
bu hat ile DFDS, taşıma sü-
resini diğer örneklere göre 
birkaç gün kısaltacak.

Danimarkalı şirketin resmi 
sitesinden duyurduğu Inter-
modal bağlantı hattı İsveç’in 

Gothenburg kentinden baş-
layacak. Hat daha sonra ön-
ce Belçika’nın Gent kentine, 
sonra da İtalya’nın Trieste 
Limanı’na varacak. Ardından 
Yunanistan’ın Patras kentine 
ulaşacak olan gemiler sonra 
da Ege kıyılarından Türkiye’ye 
varacak Marmara’da; Pen-
dik, Ambarlı’ya, Akdeniz’de 
ise Mersin’e yönelecek. 
DFDS’nin belirlediği hatların 
tamamı Danimarkalı şirkete 
ait limanlar.

5 yeni rota belirledi
DFDS’nin belirlediği ro-

talarda ise transit geçişler 

MERMER ihracatçılarına yö-
nelik hizmet ve avantajlarına 
yenilerini katan Port Akdeniz, 
makine parkını daha da güç-
lendirdi. İlk 8 ayda; genel kargo 
ve dökme kargoda 915 bin 777 
ton, konteynerde 127 bin 568 
TEU’luk rakamlara ulaşan Port 
Akdeniz, 327 gemiye hizmet 
verdi ve 7 bin 518 yolcu ağırladı.

Antalya ve bölge ticaretinin 
dışarıya açılan en önemli kapısı 
konumundaki Port Akdeniz’le il-
gili güncel gelişmeler, Port Akde-
niz Genel Müdürü Özgür Sert’in 
evsahipliğinde düzenlenen basın 
toplantısı ile paylaşıldı. 

Yatırımlarını aralıksız olarak 
sürdürdüklerini belirten Özgür 
Sert, “Bu yatırımlarımızdan 
biri olarak, Antalya ve bölge-
sinin en büyük deposunu Port 
Akdeniz’de hizmete soktuk. 
Yaklaşık 2 milyon dolarlık bir 
yatırım gerçekleştirerek, liman 
sahamız içindeki eski soğuk 
hava depomuzu tamamen ye-
niledik. Yeni depomuz, 6 bin 
729 metrekaresi kapalı olmak 
üzere toplam 15 bin 764 met-
rekare büyüklüğe ve 12 metre 
yüksekliğe sahip. Yeni kapalı de-
pomuz, bu hacmi ile Antalya ve 
çevre hinterlandındaki en büyü 
depo konumunda. Yeni kapalı 
depomuzu uzun süreli olarak 
Türkiye’nin önde gelen gübre 
üreticilerinden birine kiraya ver-

KOCAELI’NIN Körfez ilçe-
sinde hizmet veren yapan DP 
World Yarımca Limanı, demir-
yolu bağlantısı ile hizmet ver-
meye hazırlanıyor.

Kocaeli’nin Körfez ilçesin-
de 4.3 milyar dolardan fazla 
ciro yapan DP World Yarımca 
Limanı’nın tanıtımı için ba-
sın gezisi düzenledi. 1.3 mil-
yon konteyner kapasitesi ile 
Kocaeli’nin en büyük limanı ol-
ma özelliğini taşıyan DP Word 
Limanında düzenlenen tanıtım 
toplantısı ile yürütülen çalışma-
lar hakkında bilgiler verildi.

500 kişinin istihdam edil-

Gothenburg - Gent-Trieste 
4 gün, Gothenburg-Gent-
Trieste-Pendik 7 gün, 

dik. Yeni kapalı depomuzla bir-
likte limanımızdan gerçekleş-
tirilen yıllık gübre tahliyesinin 
ortalama 100 bin ton artması 
beklenmektedir. Keza ilk lima-
nımızdan 7 ayda gerçekleştirilen 
dökme kimyasal gübre tahliyesi 
de bu gelişimi kanıtlıyor. Port 
Akdeniz’den ilk 7 ayda gerçek-
leştirilen dökme kimyasal gübre 
tahliyesi, 78 bin ton ile bugü-
ne kadar aynı periyotta Port 
Akdeniz’den gerçekleştirilen en 
yüksek tonaja ulaşmıştır” dedi.

Yatırımlarla birlikte bir diğer 
gelişmeyi de klinker ihracatın-
da kaydettiklerini açıklayan 
Port Akdeniz Genel Müdürü, 
“Limanımızdan son 5 yıldır 
klinker ihracatı yapılmıyordu. 
Bu alanda da yeni düzenlemele-
re gittik ve çeşitli geliştirmeler 
yaptık. Klinker ihracatı yüksek 
tonajlı gemilerle gerçekleşti-
riliyor ve bu nedenle ciddi bir 
stoklama ihtiyacı bulunuyor. 
Bunun için limanımızda klin-
ker için özel stok sahası oluştu-
rulmuş ve olası çevre kirliliğini 
önleyici birçok ilave tedbir 
alarak, bu alanda da en ideal şe-
kilde yükleme yapılmasını sağ-

diği liman işletmesini tanıtan 
yetkililer, limanın hayata ge-
çirdiği teknolojik sistemlerle 
diğer limanlardan ayrıldığını 
söylediler. Merkezi Dubai’de 
bulunan ve 34 ülkede 80’den 
fazla liman işletmesi olan 
şirketine liman ve depo hiz-
metleri verdiğini söyleyen 
yetkililer, yürütülen çalışma 
kapsamında limanın demiryo-
lu bağlantısıyla da Türkiye’ye 
açılacağını açıkladılar.

Limanın Kocaeli ve Türki-
ye ekonomisine verdiği katkı-
dan bahseden Operasyon Şefi 
Oğuzhan Ağca, “İç dolum 

Gothenburg-Gent-Trieste-
Ambarlı 8 gün, Gothenburg-
Gent-Trieste-Mersin 9 gün, 
Gothenburg-Gent-Trieste-
Patras 5 gün olacak. Dani-
markalı DFDS, bu yılın nisan 
ayında denizden araç ve kargo 
taşımacılığı yapan U.N. Ro-
Ro’yu 950 milyon euro kar-
şılığında satın almıştı. Şirket 
bu satın almayla Akdeniz’deki 
varlığını genişletmek istediğini 
açıklamıştı. Türkiye’nin önde 
gelen lojistik şirketlerinden biri 

ladık. Yaptığımız bu çalışmalar 
ve sunduğumuz operasyonel 
imkanlarla, limanımızdan klin-
ker ihracatı 5 yıl aradan sonra 
tekrar başlamıştır. Bölge hin-
terlanda faaliyet gösteren en 
büyük çimento fabrikalarından 
biri, Port Akdeniz’in sunmuş 
olduğu liman içi depolama ve 
yüksek yükleme rateleri ile ilk 8 
ay itibari ile 35 bin ton ihracat 
gerçekleştirmiştir. Yılsonuna 
kadar limanımızdan gerçek-
leştirilecek klinker ihracatının 
100 bin tonu geçmesi beklen-
mektedir” şeklinde konuştu.

915 bin 777 ton yük, 
127 bin 568 TEU konteyner, 

7 bin 518 yolcu
Port Akdeniz’in ilk 8 aylık 

rakamlarına da değinen Özgür 

sahası, ön kontrol alanı, güm-
rüksüz saha, gümrük alanı, 
teknik atölye, araçların bakım 
ve tamir yeri, muayene sahası, 
dolum sahası bölümlerinin 
olduğu limanda 2017 yılında 
4.3 milyar Dolardan fazla glo-
bal ciro gerçekleştirildi. 5 yıl 
önce inşaattı biten, limanın 
fiilen çalışmaya ise 3 yıl önce 
başladı. Konteyner üzerine 
dizayn edilen en verimli liman 
olan DP World Limanı, bölge 
halkının rahatı için araçlarını 
kendi alanında park ediyor. 
Kocaeli’nin en yüksek kon-
teyner hacmini elleçleyen li-

olan U.N. Ro-Ro’da 12 Ro-Ro 
gemisi bulunuyor.

Şirket sahibi olduğu Pendik 
ve Trieste limanları sayesinde 
Türkiye ile İtalya ve Türkiye ile 
Fransa arasında 5 ro-ro hattı 
çalıştırıyor. U.N. Ro-Ro’nun 
500 çalışanı ve Türk yönetim 
ekibi görevlerinde kalmaya ve 
U.N. Ro-Ro gemileri, Türk 
bayrakları ile seferlerini yapma-
ya devam edecek.

Sert, “2018’in ilk 8 ayında lima-
nımızda genel kargo ve dökme 
kargoda 915 bin 777 tona ulaş-
tık. Konteyner trafiğimiz ise 
127 bin 528 TEU olarak ger-
çekleşti. Yine aynı dönemde li-
manımızda 327 gemiye hizmet 
verdik ve 7 bin 518 yolcu ağır-
ladık. Limanımızda 2018 ilk 8 
ayında kaydettiğimiz rakamlar, 
geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile 
hemen hemen aynı rakamlar. 
Aralarında birkaç puanlık kü-
çük farklar var, ancak birbirle-
rini dengeliyorlar. Bunlar tica-
retin doğasından kaynaklanan 
olağan ve kayda değer olmayan 
farklar. Dolayısıyla ‘ilk 8 ayda 
geçtiğimiz yılki rakamlarımızı 
koruduk’ diyebiliriz” açıklama-
sında bulundu.

man her yıl büyüyerek devam 
ediyor” dedi.

Limanda 500 kişinin çalış-
tığını dile getirenAğca, “Top-
lamda 3 vardiya çalışıyor. 7 
gün 24 saat hizmet veriyoruz 
Gümrük binasında gümrük 
personeli ve memurlar görev 
yapıyor. Transit araçların park 
sahası ve muayene sahasında 
muayene memurları görev ya-
pıyor. İş güvenliği konusunda 
sıkı denetimlerimiz var. 20 km 
hız sınırımız var. İş kıyafeti ve 
iş donanımı en üst seviyede. 
Ayrıca iş güvenliği eğitimleri 
veriyoruz” diye konuştu.

DFDS İskandinavya-Türkiye Hattı Kurdu

MSC’nin Dev Gemileri
Türk Limanlarına
Uğrak Yapacak

Port Akdeniz Yatırımlarına Devam Ediyor

DP World’e Demiryolu Bağlantısı 

Antalya ve bölgesinin en büyük deposunun hizmete girdiği Port 
Akdeniz’de yeni yatırımlarla geliştirilen hizmet kapsamında 5 
yıldır yapılamayan klinker ihracatı yeniden başladı. IT altyapısı da 
geliştirilen Port Akdeniz, Endüstri 4.0 kapsamında Lojistik 4.0’a geçti. 

MSC Cruises şirketinin ye-
ni turizm gemisi MSC Sea-
view için İtalya’nın Cenova 
Limanı’nda düzenlenen 
denize indirme töreni son-
rası  açıklamalarda bulunan 
Mediterranean Shipping 
Company (MSC) Başkanı 
ve Üst Yöneticisi Diego 
Aponte, MSC organizas-
yon ve yatırımları içinde 
Türkiye’nin özel bir yerinin 
olduğunu söyledi.

“Türkiye’nin coğrafi 
konumu ve lojistik kabi-
liyetlerinin yanında hızla 
gelişen ekonomik perfor-
mansı var. 40 yıldır faaliyet 
gösterdiğimiz bu ülkede 
giderek artan bir rol almayı 
planlıyoruz.” diyen Apon-
te, Türkiye’nin dinamik 
ekonomisine, çevre ülke-
lerle olan lojistik bağlan-
tılarına uygun olarak yatı-
rımlarını artırarak devam 
ettirdiklerini belirtti.

Türkiye’de bugüne kadar 
yaptıkları yatırımların top-
lam tutarının 1,5 milyar do-
ları geçtiğine dikkati çeken 
Aponte, şöyle devam etti: 
“Limanlar, lojistik faaliyet-
ler ve acentelik hizmetleri-
miz hız kesmeden devam 
edecektir. Bu kapsamda 
dünyada çok az sayıda ül-
keye uğrak yapabilen dev 
kapasiteli konteyner gemi-
lerimiz artık Türkiye’ye de 
sefer düzenleyecek. 20 bin 
TEU kapasiteli bu büyük 
gemilerin sağladığı transit 
yük hareketi, Türkiye’ye 
ilave katma değer ve istih-
dam sağlayacaktır. Türkiye 

hak ettiği yatırımları dünya 
genelinden çekmeye devam 
edecektir. Seçim atmosferi 
geçer geçmez yeni yatırım-
larımızı da göreceksiniz.”

Aponte, Türkiye’nin kru-
vaziyer turizm anlamında 
da önemli bir potansiyele 
sahip olduğunu, grubun bü-
yük önem verdiği bu alanda 
da Türk limanlarını uğrak 
noktalar arasına aldığını be-
lirterek, bu konuda zaman 
zaman yolcu tercihlerinden 
kaynaklanan değişiklikler 
yaşanabildiğini dile getirdi.

Gelecek yıl İzmir ve An-
talya limanlarının da sefer 
programına alındığını an-
latan Aponte, İstanbul’un 
turizm gemilerinin ana 
limanı olarak hizmet vere-
bilecek özelliklerde oldu-
ğuna işaret etti.

Diego Aponte, şunla-
rı kaydetti: “İstanbul’un 
kruvaziyer gemilerin ana 
durak yapabileceği modern 
bir yanaşma yerine ihtiyacı 
var. Alışveriş merkezinden, 
çalışma ofislerinden, konut-
lardan, otellerden bahset-
miyorum. Sadece yolcunun 
rahat edeceği, hizmetleri 
kolay alacağı, gemilerin em-
niyetle yanaşıp kalkabilece-
ği gerçek kruvaziyer liman-
larından bahsediyorum.”

Dünyanın en büyük 
ikinci konteyner filosuna 
sahip MSC’nin Türkiye’de 
Asyaport Limanı başta ol-
mak üzere Marport ve As-
sanport limanlarıyla lojis-
tik konusunda yatırımları 
bulunuyor.
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nım sağlayacak, bu uluslararası 
firmalar tarafından bir tercih 
edilme sebebi olacak. Anlaşma 
kapsamındaki ülkelerde hızlı 
sevkiyat avantajlarından yarar-
lanabilecek. Hızlı sevkiyat a-

yeni havalimanımızda yerli 
ve milli üretim uçaklarımızın 
inip kalkması bir hayal değil. 
İnşallah o günleri de görece-
ğiz” dedi.

Bakan Turhan, “Dünya-
nın en büyük havaliman-
larından birini yapmaya 
kalkmasaydık milletimize 
ve ülkemize yönelik kalleş 
oyun enflasyonuna bu ka-
dar maruz kalabilir miydik? 
Havacılık sektöründe tarihi 
başarılara imza attık. 16 yıl-
da havalimanlarımızda yıllık 
hizmet verilen yolcu sayısını 
35 milyondan 195 milyona 
ulaştırdık. Dış hatlarda 316 
noktaya uçmaya başladık. 
Havayollarımızdaki uçak 
sayımız 510’a yükseldi. Faal 
havaalanı sayımız 26’dan 55’e 
ulaştırdık. Sivil havacılkı an-
laşması yaptığımız ülke sayısı 

DÜNYANIN en çok ülke-
sine uçan hava kargo markası 
Turkish Cargo, şirketlere ulus-
lararası alanda daha hızlı ve 
güvenilir ticaret yapma imkânı 
sunan “Yetkilendirilmiş Yü-
kümlü Statü (YYS)” Belgesi-
ni almaya hak kazandı. Mali 
gücü, büyüme ivmesi ve ope-
rasyonel süreçlerindeki mü-
kemmeliyetçi işleyişi ile güve-
nilirliğini kanıtlayan Turkish 
Cargo, bu sayede Türkiye’de 
bu belgenin avantajlarından 
faydalanacak ilk ve tek hava 
kargo taşıyıcısı oldu. 

Türkiye Cumhuriyeti Ti-
caret Bakanlığı’nınDünya 
Gümrük Örgütü (DGÖ) 
ile istişareleri sonrası “Ko-
lay Ticaret, Büyük Türkiye” 
sloganıyla uygulamaya aldığı 
“Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Statü” belgesi, küresel ticaret 
zincirinde hızlı ve güvenilir 
teslimat için büyük önem arz 
ediyor. Belgeyi almaya hak 
kazanan kuruluşlar, gümrük 
mevzuatındaki birçok gerekli-
liği kolaylaştırılmış yöntemler 
ile yerine getiriyor. Turkish 

BÖLGENIN en önemli sivil 
havacılık fuarı olarak dünya 
havacılık fuarları takviminde 
yerini alan İstanbul Airshow 
12’nci kez kapılarını açtı. Ata-
türk Havalimanı Genel Hava-
cılık Apronu’nda gerçekleşen 
ve Türk ekonomisine mil-
yonlarca dolarlık katkı sağla-
ması beklenen fuarın açılışını 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay ve Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Mehmet Ca-
hit Turhan birlikte yaptı.

Fuarın ana sponsorları 
arasında THY, THY Teknik 
AŞ, TUSAŞ ve TAV Hava-
limanları Holding bulunu-
yor. Airshow İstanbul, Doğu 
Avrupa’dan Çin’e kadar uza-
nan coğrafyadaki “sivil hava-
cılık” içerikli tek fuar.

Markalar buluştu
Fuarda, ultralight, gyro-

copter gibi sportif araç-
lardan eğitim, haritalama, 
takip, arama, keşif, istihba-
rat gibi özel maksatlı hava 
araçlarına, genel maksatlı ve 
insansız hava araçlarından iş 
jetleri ve helikopterlere, ti-
cari uçaklara kadar pek çok 
hava aracı sergileniyor.

Airbus, Beechcraft, Bell, 
Bombardier, Cessna, Dassa-
ult Falcon, Diamond, Eclip-
se, Gulfstream, HondaJet, 
Innoaviation, JMB Aircraft, 

Cargo sahip olduğu yeni yet-
kinlik ile son yıllarda gösterdi-
ği başarılı performansını daha 
da geliştirmeyi hedefliyor. 

“Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Statü (Authorised Economic 
Operators (AEO))” Turkish 
Cargo’ya birçok avantaj sağ-
layacak. “Yetkilendirilmiş Yü-
kümlü Statü” belgesi ile Tur-
kish Cargo;  Güvenilir marka 
algısı adına önemli bir kaza-

Leonardo, Piaggio, Pilatus, 
Pipistrel, Sikorsky, Tecnam 
ve TUSAŞ gibi firmaların 
katılımcı olduğu fuarda, sü-
rekli gelişen teknolojiye bağlı 
olarak tüm hava araçlarının 
yeni ve farklı özelliklere sahip 
versiyonları yer alıyor.

Açılışta töreninde onuşan 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Cahit Turhan, 29 Ekim’de 
açılışı yapılacak olan İstanbul 
Yeni Havalimanı’yla havacı-
lıkta yeni bir dönemi başlata-
caklarını söyledi.

Turhan, “Havacılık ve u-
zay sanayiinde amacımız tek-
nolojiyi ithal eden ülke değil, 
teknoloji üreten, geliştiren 
ihraç eden bir ülke olmak-
tır. Çok şükür yerli ve milli 
hava araçları üretiminde de 
büyük mesafeler kat ettik. 
200 milyon yolcu kapasiteli 

ve iş gücü kaybının önüne ge-
çilebilecek. Yeni pazarlara açıl-
ma noktasında süreçler daha 
hızlı sonuca ulaştırılabilecek.

Yetkilendirilmiş Statü 
Belgesi’yle birlikte; zaman, 
maliyet tasarrufu sağlayan 
ve operasyonel kabiliyetle-

hava araçları üretiminde de 
büyük mesafeler kat ettik. 
200 milyon yolcu kapasiteli 
yeni havalimanımızda yerli 
ve milli üretim uçaklarımı-
zın inip kalkması bir hayal 
değil. İnşallah o günleri de 
göreceğiz.”

Cumhurbaşkanı Yardımcı-
sı Fuat Oktay, “İstanbul Airs-
how 2018 Uluslararası Sivil 
Havacılık ve Havalimanları 
Fuarı’nın, uçuş emniyeti ve 
havacılık güvenliği için küre-
sel havacılık sisteminin temel 
ihtiyacı olan güç birliğini güç-
lendirmesini arzu ediyorum. 
Bu organizasyonun ülkemi-
zin havacılık endüstrisine güç 

rini artıran Turkish Cargo, 
lojistik taleplere yönelik özel 
ve pratik çözümler üreterek, 
ithalatçı - ihracatçı firmalara 
destek oluyor ve bölgesel ti-
careti geliştirerek, 2023 yılı 
hedefleri kapsamında çalış-
malarını sürdürüyor.

katmasını, gençlerimizi hava-
cılığın sınırsız ve güvenli dün-
yasına teşvik etmesini ve nice 
başarılı iş birliklerine vesile 
olmasını diliyorum” ifadeleri-
ni kullandı.

Açılış seramonisinin ardın-
dan Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı Fuat Oktay ve Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Cahit Tur-
han, Hürjet’in kokpitini ince-
ledi, yetkililerden bilgi aldı. 
İkili kokpitte poz verdi.

vantajı sayesinde rekabet gücü 
artarken maliyetlerde azalma 
gerçekleşecek. Tedarikçilerle 
iş birliği yeni ve etkileşimli 
bir boyut kazanacak. Yerinde 
gümrükleme işlemi ile zaman 

da 170’e ulaştı. 29 Ekim’de 
sayın Cumhurbaşkanımızın 
açılışını yapacağı Yeni Ha-
valimanımızla da havacılıkta 
yeni bir dönemi başlatmış 
olacağız” dedi.

Bakan Turhan sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Ülkemizin 
havacılık altyapısı ve ulusla-
rarası kabiliyetleri her geçen 
gün artarken kullandığımız 
teknolojinin de milli olma-
sı için büyük gayret sarfe-
diyoruz. Havacılık ve uzay 
sanayiinde amacımız tekno-
lojiyi ithal eden ülke değil, 
teknoloji üreten, geliştiren 
ihraç eden bir ülke olmak-
tır. Çok şükür yerli ve milli 

Turkish Cargo “Yetkilendirilmiş
Yükümlü Statü Belgesi’’ni Aldı

İstanbul Airshow 12’nci Kez Kapılarını Açtı

Turkish Cargo küresel hava kargo 
taşımacılığında yeni atılımlar için önemli bir 
anahtar niteliğinde olan “Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Statü Belgesi’’ni almaya hak kazandı. 

Bu yıl 12’ncisi Atatürk 
Havalimanı Genel 
Havacılık Apronunda 
düzenlenen İstanbul 
Airshow kapılarını 
açtı. 

Turkish Cargo Mexico City’yi Kargo Uçuş Ağına Ekledi
TURKISH Cargo, 3 Ekim 
tarihi itibarıyla Meksika’nın 
başkenti Mexico City’ye 
hava kargo seferleri başlatı-
yor. Mexico City, Turkish 
Cargo’nun kargo uçuşu ger-
çekleştirdiği 85’inci uçuş 
noktası olacak.

Turkish Cargo’nun Latin 
Amerika’da sekizinci, Ame-
rika Kıtası’nda ise on doku-
zuncu uçuş noktası olacak 
olan Mexico City, bayrak 
taşıyıcı kargo şirketinin 5 
farklı kıtadaki 300’den fazla 

noktayı kapsayan geniş uçuş 
ağı ile dünyaya bağlanacak. 

Boeing 777F tipi geniş 
gövde kargo uçakları ile icra 
edilecek seferler iki ayrı ro-
tada gerçekleştirilecek. İlk 
rotada İstanbul’dan havala-
nacak kargo uçakları Mad-
rid aktarmalı olarak Mexico 
City’ye ulaşacak. Mexico 
City sonrası uçaklar; Bogota, 
Curaçao ve Maastricht rota-
sını takip ederek İstanbul’a 
dönecek. İkinci rotada 
ise Madrid aktarmalı ola-

rak Mexico City’ye ulaşacak 
uçaklar Houston üzerinden 
İstanbul’a dönecek.

Dünyanın en kalabalık 
nüfusuna sahip onuncu ül-
kesi Meksika’nın en büyük 
şehriolan Mexico City ihraç 
ettiği; taze çiçekler, bozu-
labilir meyve ve sebzeler, 
teknolojik ürünler, otomo-
biller ile öne çıkıyor. Mexico 
City’nin başlıca ithalat ka-
lemleri arasında ise; otomo-
bil, kimyasallar, petrokimya 
ürünleri, tekstil ürünleri, 

balık, ilaç, çiçekve diğer bo-
zulabilir ürünler bulunuyor.

Uçuş ağına eklediği ye-
ni destinasyonlar, mevcut 
altyapısı ve gerçekleştirdiği 
yatırımlarla sürdürülebilir 
bir büyüme sağlayan Tur-
kish Cargo; ticaret ağıyla 
Latin Amerika ülkeleri ara-
sında önemli bir ticari köp-
rü vazifesi gören Mexico 
City ile birlikte; hem Latin 
Amerika’da hem de Amerika 
Kıtası’ndaki arzını artırmayı 
hedefliyor.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı 
Cahit Turhan, yaptığı açıklamada, 
İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki 
çalışmaların hızla sürdüğünü, hava-
limanının ilk etabın 29 Ekim’de hiz-
mete açılacağını söyledi.

İstanbul Yeni Havalimanı’nın 42 
ayda tamamlanacak ilk etabında 90 
milyon yolcu kapasitesi, günlük 3 
bin 500 iniş-kalkış imkanı, 100 bin 
metrekarelik yaşam alanı, 25 bin 
araçlık otopark, 42 kilometrelik ba-
gaj sistemi, 143 yolcu köprüsü, 5,5 
milyon tonluk kargo kapasitesi, 62 
kilometrelik güvenlik çemberi bu-
lunacağını anlatan Turhan, buranın 
73 milyar liralık ekonomik katkı ve 
225 bin kişiye istihdam imkanı sağ-
layacağını bildirdi.

Havalimanının dünyanın önde 
gelen dev şirketlerinin dikkatini çek-
tiğini belirten Turhan, “Hizmete gir-
diğinde dünyanın en büyüğü olacak 
İstanbul Yeni Havalimanı’nda yer 
almak için dev kargo şirketlerinin 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne 
başvuru yapabilmesi için ilgili yö-
netmelikte değişiklik yapıldı. UPS, 
DHL, FedEx gibi dünyanın önde ge-
len kargo şirketleri yer kiralamak için 
başvuruda bulundu” diye konuştu.

Cahit Turhan, hava kargo taşı-
macılığının her geçen gün geliş-
tiğini ifade ederek, İstanbul Yeni 
Havalimanı’nın 29 Ekim’de hizmete 
girmesiyle kentin, havacılıkta yolcu 
trafiğinin yanı sıra kargo taşımacı-
lığının da merkezi olacağını söyledi.

Turhan, şunları kaydetti: 
“Türkiye’de mevcut olan ve yapımı de-
vam eden havalimanlarının atıl kapasi-
telerinin verimli kullanılabilmesi, özel-
likle de İstanbul Yeni Havalimanı’nın 
dünyada önemli kargo merkezlerinden 
biri olma yönündeki potansiyel fırsat-
larının iyi değerlendirilmesi amacıyla 
ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla 
gerçekleştirilen toplantı ve çalıştaylar 
sonucu hazırlanan ve yürürlüğe giren 
yeni mevzuatla kargo ve posta hizme-
tinin A ve B grubu yer hizmeti kuru-
luşlarının yanı sıra sadece bu hizmeti 
vermek üzere gerekli şartları sağlayan 
yerli ve yabancı kuruluşlarca yapılabil-
mesi imkanı getirilecek.”

Yapılan değişiklikle söz konusu 
hizmeti yapmak isteyen kuruluş-
ların, şirket ortaklığında çoğun-

luğunun Türk olma şartının aran-
mayacağını belirten Turhan, “Bu 
değişiklikle özellikle dünya çapında 

hava kargo hizmetleri sunan büyük 
firmaların ülkemizde de faaliyet gös-
terebilmelerine imkan sağlanacak ve 

ciddi bir rekabet ortamı oluşacak. İs-
tanbul Yeni Havalimanı’nın Türkiye 
ve bölge coğrafyası açısından hava 

kargo merkezi haline gelmesine yö-
nelik önemli bir adım atılmak üze-
redir” değerlendirmesinde bulundu. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, faaliyete 
alınmasına günler kalan İstanbul Yeni Havalimanı 
ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Bakan Turhan, 
dünyanın üç dev kargo şirketinin de, havalimanında yer 
kiralamak için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Dev Kargo Şirketlerinin Gözü 
İstanbul Yeni Havalimanı’nda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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ğerlendirmelerde bulundu;  
“Hedefimiz, Ford Trucks’ı 
dünya markası haline getir-
mek. Bu hedefimizi gerçekleş-
tirme yolunda büyük yatırım 
kararları aldık. Fabrikamıza, 
Ar-Ge ve teknolojiye yatırım 
yaptık. Organizasyonumuzu 
ve bayilerimizi tamamen yeni-
ledik. Dünya standartlarının 
üstüne çıkardık. Bizi yönlen-
diren her zaman müşterileri-
mizin sesi oldu. Tüm bunları 
çok kısa sürede yaptık ve çok 
hızlı şekilde meyvelerini al-
maya başladık. Pazar payımızı 
geçtiğimiz yıl itibarıyla tam 2 
katına, yüzde 30’a çıkarmayı 
başardık. İnşaat segmentin-
de de yüzde 39 pazar payı ile 
lideriz. Orta Doğu, Afrika, 
Türki Cumhuriyetler ve Do-
ğu Avrupa’da bayi yapılanma-
mızı hızlandırdık. Bu yıl sonu 
40 ülkede distribütör ve bayi 

kurulan, Emre Can Ünal 
ve Salihcan Ünal’ın yöne-
ticileri arasında yer aldığı 
Cansın Motorlu Araçlar’ın 
açılış töreni Otokar Genel 
Müdür Yardımcısı Ali Rı-
za Alptekin, Otokar Genel 
Müdür Yardımcısı Basri 
Akgül, İç Pazar Ticari A-
raçlar Satış Direktörü Mu-
rat Tokatlı’nın ve Otokar 
yöneticilerinin katılımıyla 
Çankaya’da gerçekleşti.

Otokar gibi köklü, birçok 
alanda öncü bir kurumun 
bayisi olmalarından dolayı 
büyük memnuniyet duyduk-
larını dile getiren Cansın 
Motorlu Araçlar Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Can 
Ünal; “Babamız Ahmet 

FORD Trucks, Türkiye’nin 
sanayi ve taşımacılık faali-
yetlerinin en önemli kesi-
şim noktalarından biri olan 
Marmara ile Ege Bölgeleri 
arasında, ağır ticari araç tra-
fiğinin yoğun olarak yer al-
dığı Yalova, Bursa, Balıkesir 
hattında hizmet verecek dev 
tesisini hizmete açtı.  Açılış 
kapsamında ayrıca, OPET’in 
Türkiye genelindeki 1.146, 
Balıkesir’deki 28’inci istas-
yonu Balıkesir Opet Erdeğer 
akaryakıt istasyonu da hizme-
te açıldı.  

Ford Trucks müşterilerine 
satış, servis, yedek parça ve 
ikinci el olmak üzere 4S kon-
septiyle hizmet verecek olan 
10 bin metrekare alana ku-
rulu Balıkesir Erdeğer Ford 
Trucks tesisinin açılışı devlet 
erkanı, Balıkesir İl idari yet-
kilileri, Koç Holding Oto-
motiv Grubu Başkanı Cenk 
Çimen, Ford Otosan Genel 
Müdürü Haydar Yenigün, 
Ford Trucks Genel Müdür 
Yardımcısı Serhan Turfan, 
Erdeğer Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdülkerim 
Erdoğan ve Ford Otosan’ın 
üst düzey yöneticilerinin ka-
tılımıyla gerçekleştirildi.

Balıkesir Erdeğer Ford 
Trucks Bayi’nin açılışının he-
men ardından ise OPET’in 
yeni akaryakıt istasyonu-
nun açılışı gerçekleştirildi. 
OPET’in Türkiye genelinde-
ki 1.146, Balıkesir’deki 28’in-
ci istasyonu Opet Erdeğer 
akaryakıt istasyonunun açılı-
şında ise OPET Petrolcülük 
A.Ş. Satıştan Sorumlu Genel 

KOÇ Topluluğu şirketlerin-
den Otokar, Türkiye gene-
lindeki etkin bayi ağını ge-
nişletmeye ve güçlendirmeye 
devam ediyor. Sahip olduğu 
Ar-Ge merkezi ile kullanıcı 
beklenti ve isteklerine uygun 
araçlar geliştirerek dayanık-
lılığı, güvenliği ve ekonomi-
yi bir arada sunan; Türkiye, 

Müdür Yardımcısı İrfan Öz-
demir hazır bulundu.

Çimen: “Pazar payımızı
2 katına çıkarırken,

inşaat segmentinde lider 
konumuna ulaştık”

Balıkesir’deki Erdeğer Ford 
Trucks Tesisi ve Opet Erdeğer 
akaryakıt istasyonunun ortak 
açılış töreninde konuşan Koç 
Holding Otomotiv Grubu 
Başkanı Cenk Çimen, şu de-

Fransa, İtalya, İspanya ve 
Almanya başta olmak üzere 
geliştirdiği araçlarla 50 ülke-
de milyonlarca yolcu taşıyan 
Otokar’ın Ankara’daki yeni 
otobüs bayisi Cansın Motor-
lu Araçlar oldu.

Ticari araç sektörün-
de 15 yılı aşkın tecrübesi 
ile Ali Can Ünal tarafından 

yapılanmamızı tamamlaya-
cağız. 2020’de hedefimiz bu 
rakamı 50 ülkeye çıkarmak 
olacak” diye konuştu.
“Ford Trucks’ı güçlü kılan, 

bayilerimiz ile aramızda 
kurduğumuz aile yapısı”
Ford Otosan olarak, bayi-

lerini ticari iş ortağının çok 
ötesinde, ailenin birer ferdi 
olarak gördüklerini ekleyen 
Cenk Çimen sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Markamızı güçlü 
kılan ve başarısının devam-
lılığını sağlayan unsurların 
başında bayilerimizle kur-
duğumuz aile ilişkisi geliyor. 
Aramıza 2007 yılında katılan 
Erdoğan Ailesi, Erdeğer Oto-
motiv adıyla Yalova’da binek, 
hafif ticari ve ağır ticari araç-
larımızla hizmet vermeye baş-
ladılar. 2013 yılında Bursa’da 
Ford Trucks tesisini hizmete 
sokan Erdeğer Otomotiv kısa 
zamanda Ford Trucks mar-
kasını Marmara Bölgesinde 
lider konuma getirmeyi ba-
şardı. Şimdi de bu başarılarını 
Balıkesir’de 3.tesislerini aça-
rak taçlandırıyorlar.”

Ünal’ın 1986 yılında perso-
nel taşımacılığı ile başlayıp, 
ticari araç alım satımı ile de-
vam ettirdiği çalışmalarını 
ikinci kuşak olarak daha ile-
riye taşımak için devraldık. 
Vizyonumuz araç satmanın 
çok ötesinde. Odağımızda 
müşteri beklentilerini alıp, 
Otokar’ın geniş ürün yelpa-
zesiyle, Ankara’da ve bölge-
deki müşterilerimizin tüm 
ihtiyaçlarına hızlı ve etkin 
çözümler üreteceğiz. Oto-
motiv, turizm ve servis ala-
nında şirketimize güç vere-
cek yeni iş birliğimizin her iki 
taraf için de hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Alanın-
da uzman ve deneyimli satış 
kadromuz, müşteri odaklı 
kusursuz hizmet anlayışımız 
ile tüm beklentileri karşılayıp 
önemli başarılara imza ataca-
ğımıza inanıyorum” dedi.

Ford Trucks 4S Plaza Ağını 
Balıkesir İle Güçlendirdi

Ford Trucks
Yeni Çekicisi
M-Sport’un
Hizmetinde

Otokar Bayi Ağını 
Genişletmeye Devam Ediyor

Ford Trucks, Marmara ile Ege Bölgeleri 
arasında, ağır ticari araç trafiğinin yoğun 
olarak yer aldığı Yalova, Bursa, Balıkesir 
hattında hizmet verecek tesisini hizmete açtı. 

FORD Trucks, dünyanın 
en önemli ralli takımla-
rından olan M-Sport 
World Rally Team’e ye-
ni çekicileriyle 2019 yılı 
itibarıyla hizmet vereceği 
bir iş birliğine imza at-
tı. Ford Trucks, Dünya 
Ralli Şampiyonası’nda 
(WRC) mücadele eden 
M-Sport World Rally 
Team’e destek olmak 
amacıyla bu yılın Ekim 
ayında piyasaya süreceği 
çekiciden ikisini, takımın 
İngiltere’deki yönetim 
merkezi M-Sport’un hiz-
metine verdi. 

Dünya Ralli Şampi-
yonası’nın (WRC) 
10’uncu ayağının gerçek-
leştirildiği Marmaris’te, 
M-Sport Servis Alanın-
da,  12 Eylül 2018’de tari-
hinde düzenlenen teslim 
törenine Ford Trucks 
Pazarlama Müdürü Ba-
hattin Topçu ve M-Sport 
Genel Müdürü Malcolm 
Wilson katıldı. 

Törende yaptığı ko-
nuşmada Ford Trucks’ın 
global çapta motor spor-
larına destek olduğunu 
belirten Topçu, sözlerine 
şöyle devam etti: “Orta 
Doğu, Afrika, Rusya ve 
Türkî Cumhuriyetlerin 
ardından büyümemizi 
Orta ve Doğu Avrupa’da 
devam ettiriyoruz. Ulus-
lararası bir marka olarak, 
motor sporlarına yatırım 
yapmaya ve destekleme-
ye kararlılıkla devam 
ediyoruz.  Bu kapsamda 

ilk ortaklığımızı Ford 
GT yarış takımı ile FIA 
Dünya Dayanıklılık 
Şampiyonası’nda  (FIA 
World Endurance Cham-
pionship) yaptık ve 3 
yıldır verdiğimiz desteğe 
devam ediyoruz. Araçları-
mızın dördü, bu iş birliği 
kapsamında Ford GT’nin 
Şampiyona sırasında nak-
lini sağladı. Bundan son-
raki hedefimiz ise VDR 
Racing ile yaptığımız iş-
birliği kapsamında 2019 
yılında Peru’da düzenle-
necek Dakar Rallisi’ne 
girmek. Motor sporlarına 

verdiğimiz desteği bu-
gün de burada M-Sport’a 
verdiğimiz destekle sür-
dürüyoruz. M-Sport gibi 
çok başarılı bir şirket ile 
iş birliği yapmaktan çok 
mutluyuz.”

M-Sport Genel Mü-
dürü Wilson ise törende 
yaptığı konuşmada, “Ford 
ile uzun süredir devam e-
den itibarlı iş birliğimizin, 
Ford Trucks ile yaptığımız 
yeni anlaşmayla genişle-
mesine tanıklık etmekten 
büyük mutluluk duyuyo-
rum. 2019 yılından iti-
baren takımımıza hizmet 
edecek yeni çekicilerin, 
sektörün yeni gözdesi 
olacağına inanıyorum. 
Takımımız FIA Dünya 
Ralli Şampiyonası’nda 
(WRC) en iyi sonuçları 
elde etmek için mücade-
le verirken Ford Truks’ın 
desteğini almak bizim 
için çok önemli” dedi. 

Koç Holding Otomotiv Grubu 
Başkanı Cenk Çimen.
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DAF CO2 Beyanını Benimsiyor
DAF Trucks, 1 Ocak 2019 itibarıyla 
üretim hattından çıkacak kamyonlar 
için Avrupa CO2 düzenlemesi beya-
nını benimsiyor. DAF, bu yılın dör-
düncü çeyreğinde, yasal gereksinim-
lerin gerektirdiği zamandan önce 
onaylı CO2 değerlerini yayınlayacak.

Avrupa düzenlemeleri, Ocak 2019 
itibarıyla tüm yeni 4x2 ve 6x2 ağır 
hizmet tipi Euro 6 kamyonların (16 
ton+) fabrikadan CO2 emisyonu be-
yanıyla çıkmasını gerektiriyor. Diğer 
araç yapılandırmaları da 2020 yılında 
bunu takip edecek. Emisyon beyanı 
değerleri tek tip bir hesaplama aracı 
olan Vecto ile elde ediliyor. Bu durum 
standart haline getirilmiş ve onaylı 
bir prosedür gerektiriyor. Bu saye-
de yeni CO2 beyanı düzenlemesiyle 
birlikte taşıma operatörleri, yeni bir 
kamyon sipariş etmeden önce farklı 
kamyon modellerinin ve hatta üre-
ticilerinin CO2 emisyon değerlerini 
kolaylıkla karşılaştırabilecek.

DAF, onaylı CO2 beyanı değer-
lerini yılın son çeyreğinde fiyat 
teklifi aşamasında ve sipariş onay 
belgesinde yayınlamaya başlayacak. 
Böylelikle DAF bayisi, müşterilerin 
teslim alacakları kamyonların CO2 
değerlerinin nasıl olacağını müşte-
rilere önceden bildirebilecek. Stan-
dart çekici/römork kombinasyonu 
veya normal kutu tipi kasalı mesleki 
kamyonlar için Vecto değerleri, üç 
tip uygulama için standart güzer-
gahlar kullanılarak ve onaylı giriş 
verileri uygulanarak hesaplanıyor.

“DAF, yakıt tüketiminde
yüzde 7 oranında etkileyici bir 

iyileştirme elde etti”
Yönetim Kurulu üyesi ve Pazar-

lama ve Satış sorumlusu Richard 
Zink: “Gezegenimize ve gelecek 

nesillerimize en üst düzey özeni 
göstermekte kararlıyız. Bu nedenle 
kamyonlarımızı gelecekte daha da 
temiz yapma çabalarımızı sürdür-
memiz gerekiyor. Kamyon satın a-
lırken göz önünde bulundurulan en 
önemli unsurlardan biri yakıt tüke-
timidir, CO2  emisyonu da doğru-
dan yakıt tüketimine bağlıdır. Yeni 
CF ve XF’in piyasaya sürülmesiyle 
DAF, yakıt tüketiminde yüzde 7 
oranında etkileyici bir iyileştirme 
elde etmiştir. Bu iyileştirme, aynı 
zamanda CO2  emisyonlarında da 
elde edilerek bu kamyonları sektör-
de lider konumuna taşımıştır” şek-
linde konuştu.

Sektöre öncülük eden kamyon ve 
hizmetler sunmanın yanı sıra DAF, 
araç emisyonlarını daha da azaltmak 
için alternatif, sürdürülebilir elekt-
rikli ve hibrit aktarma organları ge-
liştirmektedir. Yeni nesilleri artık 
gıda üretimiyle çatışmayan ve yüzde 
80’e kadar daha az CO2 emisyonu 
olan HVO (Hidrojenize bitkisel 
yağ) gibi alternatif yakıtlar, aracın 
bakımına herhangi bir etkisi olma-
dan en yeni DAF kamyonlarında 
kullanılabilir.

Richard Zink, “Akıllı DAF 
TOPEC araç yapılandırma ara-
cımızla, halihazırda yarı römork 
veya üstyapı donanımını ve hatta 
güzergahları hesaba katarak müş-
terilerimizin kamyonlarına ait özel 
yakıt tüketim değerlerini sağlaya-
biliyoruz. Bu da bayilerimizin ilgili 
işe en uygun ve aynı zamanda en 
ekonomik, en çevre dostu kamyo-
nu belirlemesini sağlıyor. İşte DAF 
Transport Efficiency tam olarak 
budur” diye konuştu.



FUAR

Başkan Vekili Ali Y. Koç, Ford 
Otosan’ın kamyon işine 1959 
yılında başladığını hatırlatır-
ken, “1982’de kurulan İnönü 
fabrikası ile kamyon işindeki 
iddiamızı mühendislik gücü-
müzle birleştirerek yeni bir 
aşamaya taşımıştık. Bugün 
geldiğimiz noktada ise bir 
aracı, motoru dâhil, geliştirip 
üretebilecek yeteneğe sahip 
ilk Türk şirketi olmanın guru-
runu yaşıyoruz. Bugün dünya 
prömiyerini gerçekleştirdiği-
miz F-MAX ile Türkiye’nin 
sıfırdan geliştirilen ve üretilen 
ilk çekicisini dünyaya sunuyo-
ruz. Uluslararası Yılın Kamyo-
nu (International Truck of the 
Year) ödülü üretim gücümü-
zün ve mühendislik kabiliyet-
lerimizin ulaştığı noktayı orta-
ya koyuyor. Emeği geçen  tüm 
çalışma arkadaşlarımı kutluyo-
rum. Çekicimizin uluslararası 
pazara yeni bir oyuncu olarak 
girmesi için hazırız” dedi. 

Ford Otosan’ın 2010 yı-
lında kamyon işine odakla-
narak yeniden yapılanmaya 
gittiğini ve bu kapsamda yü-
rüttüğü stratejinin ardında 
uluslararası bir marka olma 
hedeflerinin bulunduğu-
nun altını çizen Koç, “Ford 
Trucks, Ford Otosan’ın gele-
ceği için bizleri heyecanlan-
dıran çok önemli bir girişim. 
2010 yılında aldığımız stra-
tejik kararla Ford Trucks’ın 
büyümesi yolunda büyük 
adımlar attık. Türkiye’de ta-
mamen ağır ticari araçlara 
özel ve son derece modern 
bayi yapılanmamızı 30 plaza 

BU sene 67’nci kez düzenle-
nen IAA Ticari Araçlar Fuarı, 
2008 krizinden sonra Avrupa 
ülkelerinde yaşanan canlılığa 
paralel olarak hem katılımcı 
hem de ziyaretçi açısından 
büyük ilgi gördü. 

Sektörün üst düzey yöne-
ticilerinin yanı sıra Federal 
Taşımacılık Bakanı Andreas 
Scheuer tarafından açılışı ger-
çekleştiren IAA fuarına bu 
yıl damgasını alternatif ener-
jilerle çalışan araçların yanı 
sıra otonom araçlar ve ticari 
araçların pek çok noktasında 
uygulamam alanı bulan akıllı 
uygulamalar vurdu. 

Açılışta konuşan Alman 
Otomotiv Sanayi Derneği 
(VDA) Başkanı  Bernhard 
Mattes, Driving Tomorrow 
sloganıyla (Geleceği Sürmek) 
açılan fuarda 50’den fazladan 
ülkeden 3 bin 174 katılım-
cının yer aldığını söyleyerek 
fuarın önemli rekorlara imza 
attığını söyledi. 

Kamyonların Avrupa’da-
ki yük taşımacılığının yüzde 
70’ini gerçekleştirdiğini kay-
deden Mattes, artan yük akı-
şıyla birlikte gelişen e-ticaret 
ve müşterilerin artan beklen-
tilerine de dikkat çekti.

Türkiye’den de sanayinin 
farklı alanlarından 110’dan 
fazla katılımcının yer aldığı 
IAA Ticari Araçlar fuarı pek 
çok markanın da yeni ürün 
veya teknolojilerinin lansma-
nının yapıldığı bir alan oldu. 

Ford Trucks’a 
yılın kamyonu ödülü 

Uluslar arası taşımacılık 

için geliştirdiği yeni çekicisi F-
MAX’i, 2018 Hannover Ulus-
lararası Ticari Araç Fuarı’nda 
(IAA) dünyaya tanıtan Ford 
Trucks, bu araçla 2019 Ulus-
lararası Yılın Kamyonu Ödü-
lüne de layık görüldü. 

Ford Trucks, Hannover’de 
başlayan Uluslararası Ticari 
Araç ve Yan Sanayii Fuarı’nda 
(IAA), yeni çekicisi F-MAX’i 
dünyaya tanıttı. F-MAX’in 
dünya prömiyeri büyük bir 
habere de sahne oldu. Her 
yıl sonucu merakla beklenen 
Uluslararası Yılın Kamyonu 
Ödülü”ne bu yıl F-MAX’in 
layık görüldüğü açıklandı. 
F-MAX’in dünya prömiyeri-
ne ve ödül vesilesiyle fuarda 
düzenlenen törene Koç Hol-
ding ve Ford Otosan Onursal 
Başkanı Rahmi M. Koç, Koç 
Holding Başkan Vekili ve 
Ford Otosan Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Y. Koç, Koç Hol-
ding Otomotiv Grubu Başka-
nı Cenk Çimen, Ford Otosan 
Yönetim Kurulu üyeleri Ali 
İhsan İlkbahar, Turgay Du-
rak, Füsun Akkal Bozok, Ford 
Otosan Genel Müdürü Hay-
dar Yenigün, Ford Otosan 
Genel Müdür Başyardımıcısı 
Lisa K. King ve Ford Otosan 
üst yönetimi katıldı. 

Koç: “Çekicimizin 
uluslararası pazara 

yeni bir oyuncu olarak 
girmesi için hazırız”

F-MAX’in dünya prömi-
yeri sonrasında açıklamalarda 
bulunan Ford Otosan Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve Koç 
Holding Yönetim Kurulu 

ile tamamladık. Uluslararası 
pazarlarda büyümemizi ise 
Orta Doğu, Afrika, Rusya ve 
Türkî Cumhuriyetlerin ardın-
dan, Orta ve Doğu Avrupa’da 
gerçekleştirdiğimiz bayi açı-
lışlarıyla sürdürdük. Bugün 
itibarıyla 33 ülkede faaliyet 
gösteriyoruz. 2018 sonu iti-
barıyla 41, 2020 sonu itiba-
rıyla da 51 ülkede var olmayı 
hedefliyoruz. 2015 yılından 
bu yana Ford Trucks için 400 
milyon doların üzerinde yatı-
rım gerçekleştirdik. 2017’de 
uluslararası pazarlardaki sa-
tışlarımızı yüzde 50 artırdık. 
Bugün geldiğimiz noktada, 
Ford Trucks işine yaptığımız 
yatırımın en önemli nokta-
sındayız. F-MAX, uluslarara-
sı pazarlardaki büyümemize 
ivme kazandıracak. Alt ya-
pımız ve global yapılanma-
mız, F-MAX’in uluslararası 
pazarlara yeni bir oyuncu 
olarak girmesi için hazır. Ford 
Trucks’ın hedefi ürettiğimiz 
her 3 araçtan birini ihraç et-
mek ve ihracatımızın yüzde 
50’sini Avrupa pazarlarına yö-
nelik gerçekleştirmek.”

Yenigün: “Bugün aldığımız 
ödül araç üretme ve geliştirme 
kabiliyetimizin geldiği nokta-
yı çok iyi anlatıyor.”

Hem Ford Otosan adına 
hem de Türkiye adına çok 
gururlu bir an yaşadıklarını 
ifade eden Haydar Yenigün 
şunları söyledi: “Ford Otosan 
olarak araç üretme ve geliş-
tirme kabiliyetimizin geldiği 
noktayı, bugün layık görül-
düğümüz “Yılın Kamyonu” 

Ticari Araç Endüstrisi IAA’da 
Teknoloji Gösterisi Yaptı
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KargoHaber IAA’da taşımacılık endüstrisinin nabzını tuttu. IAA 2018’e başta 
elektrikli ticari araçlar olmak üzere farklı alternatif motorlu araçlar, her geçen gün 
daha gelişen otonom sistemler ve bağlanabilirlik teknolojileri damgasını vurdu. 

ödülü çok iyi anlatıyor. 23 
Avrupa ülkesinden 23 ayrı 
jüri üyesinin değerlendirme-
leriyle elde ettiğimiz bu ödül, 
bizim geleceğimiz için de çok 
önemli bir adım.  Ford Oto-
san olarak ortaklarımız Ford 
Motor Company ve Koç 
Holding’in bize verdiği des-
tek ve güven ile yolculuğumu-
za devam edeceğiz.”

F-MAX ile ilgili detaylar
F-MAX’in geliştirilmesi sü-

recinde 5 ülkede yürütülen sa-
ha çalışmaları sırasında 900 şo-
för, 44 filo yöneticisine ulaşıldı 
ve beklentileri doğrultusunda 
tasarım aşamasına geçildi. 

Ford Otosan Ar-Ge Mer-
kezi ve İnönü fabrikasında 
süren 5 yıllık tasarım, geliştir-
me ve üretim sürecinde 1.200 
Ford Otosan mühendisi görev 
alırken birçok yerli imalatçı 
da üretim sürecine katkı yaptı. 

Konfor, teknoloji ve ve-
rimliliğin bir arada olduğu 
F-MAX, 2,50 m. kabin geniş-
liği, tünelsiz orta bölgesi ve 
uçak tipi saklama alanlarıyla 
uzun yol şoförlerine kabin içi 
rahatlık sunuyor. 

F-MAX, 4 kıtada 11 ülkede 
toplamda 5 milyon kilometre 
teste tabî tutuldu. Farklı pa-
zar koşullarına uygun olarak 
geliştirilen Ford Trucks F-
MAX, çok zorlu iklim ve arazi 
şartlarındaki testleri başarı 
ile tamamladı. Geleceğin tek-
nolojilerine odaklanan Ford 
Trucks F-MAX, ConnecT-
ruck kapsamında bilginin her 
an ulaşılabilir olmasını; kulla-
nıcıların araçlarına, işlerine ve 
tüm dış dünyaya entegre olma-
sına kolaylık sunuyor. Ford’un 
bağlantılı ilk ağır ticari aracı 
olan F-MAX, harita destekli 
hız kontrolü, multi medya sis-
temi gibi teknolojilere sahip. 

PSA Grubu 
2019 Uluslararası Yılın 

Ticari Aracı ödülünü aldı
Groupe PSA, 19 Eylül’de 

Hannover, Almanya’da düzen-
lenen 67’nci IAA Ticari Araç-
lar Fuarı kapsamında üç yeni 
ticari aracı ile 2019 yılı Yılın 
Ticari Aracı Ödülünü kazandı.

Aralarında KargoHaber 
Yazı İşleri Müdürü Akın 
Öcal’ın da yer aldığı Avru-

pa ticari araç editörleri ve 
25 ülkeden deneyimli basın 
mensuplarından oluşan bir 
jüri tarafından oylanan ye-
ni Peugeot Partner, Citoren 
Berlingo Van ve Opel/Vaux-
hall Combo kombinasyonu, 
127 puanla 2019 Uluslararası 
Yılın Hafif Ticari Aracı ödü-
lünü aldı. 

İkinci olan yeni Mercedez-
Benz Sprinter ise 92 puan 
aldı. Yeni Ford Transit Con-
nect ise üçüncü oldu. Yarış-
mada ayrıca bu prestijli ödülü 
almak için Renault Master 
Z.E. Ve Ford Transit Courier 
de mücadele verdi.

PSA’nın üç markası Pe-
ugeot, Citroen ve Opel/
Vauxhall’ın işbirliğinin mey-
vesi olan yeni ticari araçlar, en 
son ekipman ve konfor özellik-
leriyle ön plana çıkıyor. Yüksek 
kalite, verimlilik ve performans 
garantisi veren araçlar, Grubun 
en son platformu EMP2 üze-
rinde geliştirildi.

Hafif Ticari Araçlar Genel 
Müdürü Philippe Narbeburu, 
ödülü Uluslararası Yılın Tica-
ri Aracı Ödülü Jüri Başkanı 
Jarlath Sweeney’den alırken, 
yaşadığı mutluluğu şu söz-
lerle ifade etti: “Groupe PSA 
adına, bize güvendikleri ve 
bu prestijli ödüle layık gör-
dükleri için tüm Uluslararası 
Yılın Ticari Aracı ödülü jüri 
üyelerine teşekkür etmek isti-
yorum. Bu ödülün alınması, 
dört senedir bu yeni nesil C-
Van serisini piyasaya sürmeye 
hazırlanan ekipler için harika 
bir gurur kaynağı oldu. Ay-
rıca, yeni Peugeot Partner, 
Citroen Berlingo ve Opel/
Vauxhall Combo araçlarının 
geleceği için de iyi bir izlenim 
yaratıyor. Ortak bir program 
kapsamında tasarladığımız bu 
araçlarda, çözümlerimizi sis-
tematik olarak rahatlık, sürüş 
yardım sistemleri ve güvenlik 
açısından müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına olabildiğince 
uygun hale getirdik. Sektörün 
duayenlerinden oluşan bir jü-
ri tarafından verilen bu ödül, 
bugün yalnızca sahip olduğu-
muzu deneyimi takdir etmek-
le kalmamış, ürün grubumuzu 
piyasadaki en iyi ürün grubu 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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olarak lanse etmiştir.”
Ödül kazanan ticari araç-

ları “son yılların en önemli 
küçük panelvan gelişmesi” 
olarak niteleyen Uluslarara-
sı Yılın Ticari Aracı Ödülü 
Yönetim Kurulu Başkanı Jar-
lath Sweeney sözlerine şöyle 
devam etti: “Group PSA’nın 
Peugeot Partner, Citroën 
Berlingo Van ve Opel/Vaux-
hall Combo’dan oluşan yeni 
üç ticari aracı, gelecek için iyi 
hazırlanmış ve sürücülere yar-
dımcı olacak teknolojik geliş-
melerle donanmış olup, ayrıca 
araç sahiplerine veya filo yö-
neticilerine finansal avantajlar 
sunmaktadır. Aşırı yük alarm 
sistemi, uyum ve güvenliği ar-
tırması açısından mükemmel 
bir yenilik. İki çeker model-
lerin piyasaya sürülmesinin 
yanı sıra, birçok şirketin artık 
küçük ticari araçla da dört çe-
ker özelliğini daha fazla tercih 
etmesi sebebiyle dört çeker 
model seçeneği de önemli bir 
yenilik. Genel olarak bakıldı-
ğında, iyi bir şekilde bir araya 
getirilmiş, mükemmel bir pa-
ket olduğunu söyleyebiliriz.”

Groupe PSA, ilk defa 1992 
yılında düzenlenen yarışma 
kapsamında, ilk Uluslararası 
Yılın Ticari Aracı Ödülü’nü 
Peugeot Boxer ve Citroen Re-
lay ( Jumper) ile 1994 yılında 
kazandı ve ödülü Fiat Duca-
to ile paylaştı. Üç yıl sonra, 
ödülü bu kez Peugeot Partner 
ve Citroen Berlingo ile aldı.  
2018 yılında ödülü Peugeot 
Expert ve Citroen Dispatch 
( Jumpy) ile kazanan Groupe 
PSA, ödülünü bir kez daha Fi-
at Scudo ile ödülü alan Fiat’la 
paylaştı. 2009 yılında ise ödü-
lü Peugeot Bipper & Citroen 
Nemo ile kazandı ve yine ödü-
lü Fiat Fiorino ile paylaştı.

Tırsan’ın yeni konteyner 
taşıyıcısı treyler inovasyon 

ödülü kazandı 
Tırsan, dünyanın en pres-

tijli inovasyon ödülünü 
ikinci kez kazandı. Sekizgen 
Orta Kirişli Multifonksiyo-
nel Konteyner Şasi K.SHG 
AVMH aracı ile 68 başvuru 

arasından Treyler İnovasyon 
2019 ödülü “Şasi” kategori-
sinin şampiyonu oldu. Bün-
yesindeki Talson markası ile 
ürettiği Güvenli Kutu aracıy-
la ‘Konsept’ kategorisinde 3. 
olan Tırsan, bu sene 4 aracıy-
la aday olan ve 2 kategoride 
derece yapan uluslararası tek 
üretici ve ödülü arka arkaya 
kazanan dünyanın ilk 3 trey-
ler üreticisinden biri oldu.    

67’nci IAA Fuarı kapsa-
mında, Hannover Almanya’da 
gerçekleştirilen ödül törenin-
de tüm Tırsan ailesi adına 
ödülü Tırsan Treyler Yöne-
tim Kurulu Üyesi Ayşenur 
Nuhoğlu büyük bir gururla 
teslim aldı. 

Tırsan, Treyler İnovasyon 
2019 ödüllerinde Sekizgen Or-
ta Kirişli Kässbohrer K.SHG 
AVMH aracı ile Şasi kategori-
sinde 1.lik, Talson marka Gü-
venli Kutu ürünü ile Konsept 
kategorisinde 3.’lük elde etti. 
K.SSL otonom boşaltım sis-
temli akıllı yatay Silobas aracı 
ile “Konsept”, K.SSK akıllı 
kontrol sistemli ve güvenlikli 
damperli Silobas aracı ile “Em-
niyet” kategorilerinde aday 
gösterildi. Tırsan, 2016 yılında 
Yüksek Güvenlikli Bitüm Tan-
keri ile ‘Emniyet’ kategorisinde 
Treyler İnovasyon 2017 ödülü-
nün sahibi olmuştu. 

K.SHG AVMH ile
konteyner taşıyıcıya

yeni tasarım 
Treyler İnovasyon 2019 ö-

düllerinde mühendisiler için 
en iddialı kategori ‘Şasi’nin 
şampiyonu, sekizgen orta 
kiriş tasarımı sektördeki uy-
gulamanın tek örneği multi-
fonksiyonel K.SHG AVMH 
aracı 30 senedir çözüleme-
yen, aracın kalıcı hasarına da 
yol açan, dizayna bağlı tüm 
burulma problemlerini orta-
dan kaldırıyor. Sekizgen orta 
kiriş dizaynı sayesinde sorun-
suz çalışan teleskopik fonksi-
yon, ön, orta ve arka uzantılar 
ve dikkatle tasarlanmış kilit 
mekanizmaları 20, 40, 45’lik 
konteynerlerin en verimli ve 
kolay şekilde yüklenmesini 

sağlıyor. Sekizgen orta kiriş 
dizaynı ile tüm şasi bağlan-
tıları da güçlenen K.SHG 
AVMH optimum yük dağılı-
mı ile multifonskiyonel kon-
teyner taşıyıcılar arasında öne 
çıkıyor. 30 yıldır çözülemeyen 
sorunu çözen Tırsan, mühen-
disler için en iddialı kategori 
olan ‘Şasi’de ki ödülüyle ileri 
mühendislik çözümlerinin de 
liderliğini devam ettiriyor.

Talson güvenli kutu
aracıyla dereceye girdi

Dünyanın önde gelen ku-
tu üreticisi ve Avrupa’da hava 
kargo taşımacılığı segmenti-
nin pazar lideri Talson, Gü-
venli Kutu ürünü ile “Kon-
sept” kategorisinde 3.’lük 
elde etti. Fuarda katılımcılarla 
buluşan Talson Güvenli Ku-
tunun kendinden destekli alü-
minyum gövde yapısı,  güven-
liği en yüksek seviyeye taşıyan 
özel donanımıyla dikkat çeki-
yor ve her marka kapı ve kilit 
sistemleri ile uyumlu çalışıyor. 

Iveco IAA’ya sadece 
elektrikli, CNG ve LNG 
yakıtlı araçlarla katıldı
Iveco 2018 IAA fuarında 

elektrikli belediye otobüsle-
rinden uzun mesafeli LNG’li 
kamyonlara kadar Iveco sür-
dürülebilir çözümlerini sergi-
leyen 18 aracını sergiledi. 

Iveco, ticari araç sektörün-
deki en önemli uluslararası et-
kinlik olan 67’nci IAA Ticari 

Araçlar (IAA), fuarında Dü-
şük Emisyon Alanı oluşturarak 
yüde 100 Dizelsiz  standında  
alternatif yakıtlı araçlardan 
oluşan tüm ticari ürün yelpaze-
sini sergiledi. Ayrıca enerji ge-
çişi ve ilgili konuları tartışmak 
için sektör uzmanları, müşteri-
ler ve teknik ortaklarla iş bir-
liği halinde Sürdürülebilir bir 
geleceğe doğru enerji geçişine 
odaklanan özel bir yuvarlak 
masa ile atölye etkinliklerine 
de ev sahipliği yaptı. 

Iveco Marka Başkanı Pierre 
Lahutte, fuarda yapılan basın 
açıklamasında şunları söyledi:  
“Iveco, IAA’nın tarihinde ser-
gilediği araçlarda tek bir tane 
bile mizel motor bulunmayan 
bir stant sunan ilk üretici ol-
du. Dizel araçlar üzerindeki 
baskı arttıkça ve enerji geçişi 
hız kazandıkça taşımacılık 
sektörü değişiyor. Teşhirimiz-
de Iveco’nun bugün mevcut 
olan Elektrikli, CNG’li ve 
LNG’li ürünleri sergilenmek-
te ve yüksek kentsel değer-
li, düşük enerji yoğunluklu 
yolcu taşımacılığından uzun 
mesafeli ağır iş tipi kara yolu 
taşımacılığına kadar tüm gö-
revlerde dizel araçlara uygun 
bir alternatif sunmaktadır. 
Ayrıca doğal gaz, sıfır emis-
yonlara ulaşıp negatif emis-
yonlar ve karbon birikimine 
kadar gidebilecek döngüsel 
bir ekonomi yaklaşımına kapı 

açarak biyometan ve yenilene-
bilir enerjiye sorunsuz bir ge-
çiş olanağı sunmaktadır.”

Ayrıca stantta ve konuşma-
cılar arasında Iveco ‘nun taşı-
macılık sektörünün karbon-
dan arındırılmasının bir dizi 
yakıt ve teknoloji gerektirdi-
ğine olan inancını paylaşan 
küresel enerji tedarikçisi Shell 
de yer aldı. Shell, Almanya’da 
elektrik ve doğal gaz yakıt ik-
mali ağlarının geliştirilmesini 
desteklemek için markayla 
olan iş birliklerinin parçası 
olarak fuara bir CNG/LNG 
dolum istasyonu ve elektrik 
şarj istasyonuyla da katıldı. 

Iveco’nun IAA 2018’de-
ki teşhiri, farklı misyonların 
gereksinimlerine uygun bir 
enerji karması ile sürdürüle-
bilir taşımacılık çözümünü 
gösteriyor. Şirket elektrikli 
tahrikin, özellikle şehir mer-
kezlerindeki düşük hızlı, dü-
şük enerji yoğunluklu dur-
kalklı görevlerde olmak üzere 
yolcu taşımacılığı gibi yüksek 
değerli görevlerde önemli bir 
rol oynayacağını değerlen-
diriyor. Diğer önemli enerji 
kaynağı, insan ve malların 
sürdürülebilir bir şekilde ta-

şınmaları için bir çözüm su-
nan doğal gaza yönelen Iveco, 
teşhir ettiği araçlar ile çoğu 
kirletici emisyonlarda deva-
sa azalmalar sunabilen doğal 
gazın dikkate değer çevresel 
avantajını vurguluyor. Iveco, 
doğal gaz kullanımıyla NO2 
için yüzde 90 azalma, par-
çacıklı madde için yüzde 99 
azalma, doğal gaz ve biyome-
tan ile yüzde 10’dan yüzde 
95’e varan CO2 azalmasına 
dikkat çekiyor.

Şehir merkezinde kamu 
ulaşımı için, stant markanın 
elektrikli çözümlerini sergile-
mektedir: Tipik dur kalklı şe-
hir içi görevleri için kusursuz 
çözümü sunan ve “2018 U-
luslararası Yılın Ticari Aracı” 
ödülüyle taçlandırılan Daily 
Blue Power sürdürülebilir ai-
lesinin parçası, sıfır emisyon-
lu Daily Electric Minibus; en 
gelişmiş akü teknolojisini ba-
rındıran Heuliez Bus GX E-
LEC tamamen elektrikli bele-
diye otobüsü ve havai elektrik 
hatlarını dahili akülü enerji 
depolama ve hareket halinde 
şarj ile birleştiren ve Paris’te-
ki Avrupa 2018 Mobilite 
Fuarı’nda Kent kategorisin-
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IAA Fuarı’nda yedi aracını 
sergiledi. Z.E. model elektrikli 
araçların büyük ilgi gördüğü 
fuarda Renault Trucks’ın odak 
noktası, elektromobilite oldu. 

Elektromobilitenin öncüsü 
olan Renault Trucks, yakın 
zamanda şehir içi kullanım 
için tasarlanan ikinci nesil 
yüzde 100 elektrikli araçla-
rını piyasaya sunacağını du-
yurmuştu. IAA 2018 Fuarı 
ziyaretçileri, Renault Trucks 
standında elektrikli serisine 
ait Master Z.E. ve D Wild 
Z.E. modellerini incelediler. 

Renault Trucks Başkanı 
Bruno Blin fuarda düzenle-
nen lansmanda; “On yıl önce 
şehir içinde hava kirliliğinin 
azaltılması ve kentsel yaşamın 
iyileştirilmesi için elektrikli 
kamyonların kullanımına ön-
derlik ettik. 10 yıldır elektrik-
li araçlarımızı geliştiriyor ve 
satış sonrası ağımızı bu araç-
lar için hazırlıyoruz. Bugün 
ise performansı kanıtlanmış 
elektrikli araç serimizi sunu-
yoruz ve servis ağımızdaki 
uzmanlar elektromobiliteye 
geçiş konusunda müşterile-
rimize yardım etmek üzere 
hazır. Bugün elektrikli kam-
yonlar, müşteriler için karlı 
bir çözüm haline geliyor. On 
yıl önce öncüydük, şimdi ise 
gerçek bir uzmanız,” dedi.  
Renault Trucks D ve Renault 

Trucks D Wide Z.E. 
Renault Trucks D.Z.E’nin 

özel olarak tasarlanmış yeni 
16 tonluk versiyonu, şehir içi 
ve ısı kontrollü teslimatlar için 
ideal. Renault Trucks D Wide 
Z.E. ise daha etkili atık topla-
ma operasyonları için 26 ton-
luk versiyonu ile sunulacak. 
Orta ağırlıktaki hizmetler için 
kullanılacak Renault Trucks 
Z.E., kullanım ve batarya ya-
pılandırmasına bağlı olarak 
300 km’ye kadar mesafe kat 
edebilecek. Hızlı alçak akım 
şarj özelliği sayesinde Rena-
ult Trucks D.Z.E ve Renault 

de 2019 Yılın Sürdürülebilir 
Otobüsü ödülünü kazanan ve 
Hareketli Yeşil Enerji-Çevre 
kategorisinde Yenilik Ödülü-
nü alan yeni nesil Iveco BUS 
Crealis In-Motion-Charging.

Kentsel ve kırsal eşya taşı-
macılığında, Iveco, Hi-Matic 
transmisyona sahip ve aynı 
zamanda Daily Power ailesi-
nin parçası olan farklı Daily 
Natural Power modelleri ser-
gilendi. Daily Hi-Matic Na-
tural Power sektörde 8 hızlı 
otomatik dişli kutusuna sahip 
3,0 litre CNG motorla dona-
tılmış ilk hafif ticari araç. 

Iveco, zamanından bir yıl 
önce hem CNG modelinde 
hem de EURO VI D seviyesi 
emisyon standartlarına zaten 

uyumlu bir şekilde belediye 
uygulamalarına odaklanan iki 
Eurocargo modeli sergiledi. 
Teşhirdeki modellerden biri 
Meiller tarafından 3 konum-
lu bir damperle donatılırken; 
ikinci model Iveco’nun bir 
teknoloji ortağıyla hem kam-
yon hem de gövde emisyonla-
rını gidermek üzere yaptığı iş 
birliğinin sonucu. Bu model, 
kamyonun CNG’li motorunu 
hidrostatik bir transmisyonla 
birleştirerek süpürme ekipma-
nını çalıştırmak için genellikle 
ikinci bir dizel motor ekleyen, 
daha az regülasyonlu, hatta 
regülasyonsuz olan geleneksel 
kamyona monteli süpürücüye 
kıyasla emisyonlarda dikkate 
değer bir azalma elde eden ve 

Johnston Engineering tarafın-
dan geliştirilen bir süpürücü 
gövdesi ile donatıldı. 

Doğalgazlı kamyon
doğalgazlı soğutucu ünite

Iveco ayrıca sektördeki bir 
ilk için Carrier Transicold ile 
de ortaklık kurdu: Donduru-
culu gövdeye sahip bir kam-
yonda Dizeli tamamen orta-
dan kaldıran Frappa gövdeyle 
donatılmış ve Carrier Supra® 
CNG teknolojisi içeren yep-
yeni 26 tonluk 400 hp Stra-
lis NP rigid. Hem araç hem 
de soğutma grubuna, şasiye 
monteli seri CNG tanklarıyla 
beslenen son teknolojili tam 
doğal gaz motorlarıyla güç 
veriliyor. 

Uzun mesafeli görevlerde 
Iveco, LNG teknolojisine 
işaret ediyor Bu sektörde, pi-
yasadaki uzun mesafeli taşı-
macılık için özel olarak tasar-
lanmış ilk doğal gazlı kamyon 
olan Stralis NP ve özellikle 
geçen Aralık’ta İngiltere’de 
Yılın Düşük Karbonlu Kam-
yonu seçilen Stralis NP 460 
ile başı çekiyor. 

Elektrikli beton mikseri 
Iveco standında

Iveco ayrıca bu sektörde, 
önemli bir ortaklıktan ortaya 
çıkan, sektördeki başka bir il-
ki sundu: yüzde100 sıfır dizel, 
sıfır yağ çözümü sunan CIFA 
elektrikli beton mikseriyle 
donatılmış 400 hp Stralis X-
Way Natural Power. Kamyon 
biyolojik CNG ile çalışmak-
tadır ve CIFA tarafından 
geliştirilen Energya hibrit 
eklenti beton mikseriyle do-
natıldı. Mikser, bir lityum 
aküyle güç verilen bir elektrik 
motoruyla çalıştırılıyor. Ay-
rıca yavaşlarken kamyonun 
enerjisini geri kazandıran bir 
Kinetik Enerji Geri Kazanım 
Sistemi’ne de sahip. 
Renault Trucks IAA’da Z.E. 

elektrikli serisini tanıttı
Renault  Trucks, Han-

nover’de gerçekleşen 67’nci 

diğer yandan ise daha geniş 
bir görüş açısı sunarak sürü-
cünün hayatını kolaylaştırı-
yor, sürüş güvenliğine katkı 
sağlıyor. Aynaların yerini alan 
kameraların daha az alan kap-
laması sayesinde sürücünün 
çapraz görüş açıları iyileşiyor.

Diğer sürüş destek sistem-
leriyle birlikte çalışan Active 
Drive Assist otonom sürüşe 
giden yolda önemli bir kilo-
metre taşı olarak dikkat çeki-
yor. Radar ve kameralardan el-
de edilen verileri harmanlayan 
ve dur-kalk özelliğine sahip 
mesafe takip sistemi ile şerit 
takip sistemlerini kullanarak 
tüm seyir hızlarında çalışıyor. 
Yeni Active Brake Assist 5 
sistemin yaya algılaması halin-
deki tehlikeli durumlarda fren 
yaparak sürüşe müdahale edi-
yor. Sideguard Assist ise yaya-
lar dışında hareket halindeki 
veya sabit nesneleri algılayarak 
çarpışma olasılığında sesli bir 
uyarı ile devreye giriyor. Daha 
da geliştirilen hız sabitleme 
sistemi Predictive Powertrain 
Control, kavşak ve otoyol ka-
tılım noktalarını da algılayabi-
liyor. Trafik işareti tanımlama 
sistemi trafik işaretlerini sürü-
cüye ileterek sürüş güvenliğine 
katkı sağlıyor. Gelişmiş aero-
dinamik tasarımı, birbiriyle i-
letişim içerisinde çalışan elekt-
ronik sistemleri, Powershift3 
şanzımanla birlikte sunulan 
yeni Economy+ sürüş modu 
sayesinde yeni Actros’un yakıt 
tüketimi otoyol sürüşlerinde 
yüzde 5’e kadar azalıyor. 

Bir başka IAA yeniliği ola-
rak tamamen elektrikli eAct-
ros dikkat çekiyor. 2 yıl kadar 
önce yine IAA’da dünya tanı-
tımı yapılan eActros aradan 
geçen süre içerisinde daha 
da geliştirildi ve müşteri test 
sürüşleri kapsamında aktif 
olarak günlük yaşamda kulla-
nılmaya başlandı. Mercedes-
Benz eActros’ta aks kafaları-
na yakın konumlandırılan iki 

adet 126 kW gücünde elekt-
romotor görev yapıyor. Mo-
torlar araç iskeleti veya iske-
letin altına entegre edilen 240 
kWh kapasiteli bataryalarla 
besleniyor. Sistem 200 km’ye 
kadar menzile imkân tanıyor. 

Citaro Hybrid’e
Yılın Otobüsü unvanı 

Yeni MB eCitaro’nun 
dünya tanıtımını yapan Da-
imler Otobüs Grubu ise yeni 
Mercedes-Benz Tourismo ve 
Setra TopClass S531 DT mo-
delleriyle ilgi çekti. 

Daimler Otobüs grubu-
na ait, dünya tanıtımı IAA 
Fuarı’nda gerçekleştirilen Ci-
taro Hybrid ise 2019 yılı için 
“Yılın Otobüsü” seçildi.
Mercedes-Benz hafif ticari 

araçlar grubunda
elektrikli Sprinter-eVito 
Mercedes-Benz Hafif Ti-

cari Araçlar ürün gamının en 
önemli üyelerinden olan ve 
sınıfının en çok satan modeli 
olan Mercedes Benz Sprinter, 
zengin ürün çeşitliliğiyle fark-
lı ihtiyaçlara çözüm üretiyor. 
Kapalı kasa, camlı ve kasalı, 
önden çekişli, arkadan itişli 
veya dört tekerlekten çekişli, 
düşük emisyonlu dizel motor 
veya sıfır emisyonlu elektrik-
li olmak üzere toplam 1.700 
farklı kombinasyona sahip 
olan Sprinter her türlü kul-
lanıcı beklentisini karşılayan 
bir alternatif sunuyor. Kul-
lanım amacına bağlı olarak 
3250mm ile 4325mm ara-
sında beş farklı dingil mesa-
fesi ile 17 m3’e kadar kargo 
alanı çözümleri sunuyor. Yeni 
Mercedes-Benz Sprinter, her 
biri yüksek yakıt verimliliğine 
sahip zengin motor çeşitlili-
ğiyle yollara çıkıyor. 

Mercedes-Benz standart-
larına uygun olarak son de-
rece kaliteli ve konforlu bir 
iç mekana sahip olan yeni 
Sprinter, zengin bir donanım 
seviyesiyle yollara çıkarken 
aynı zamanda bünyesinde ba-

Trucks D Wide Z.E. lityum-
iyon bataryaları, bir iki saat gi-
bi kısa süreler içinde 150 kW 
Combo CCS konektör aracı-
lığıyla şarj edilebiliyor. Bu du-
rumda üç fazlı 380V 32A’lık 
bir endüstriyel elektrik prizi 
kullanımı uygun oluyor. Kul-
lanım ve kaporta ile ilgili mak-
simum esneklik sağlamak üze-
re Renault Trucks D.Z.E. ve 
Renault Trucks D Wide Z.E. 
güç çıkışı (PTO) ve standart 
mekanik ara yüzle donatılıyor.

Modellerden ikisi de 2019 
yılının ikinci yarısında Renault 
Trucks’ın Blainville-sur-Orne, 
Normandiya, Fransa’da bulu-
nan tesislerinde üretilecek.

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 kaynağı 
olmaya devam edeceğine de-
ğiniyor. Bu doğrultuda Re-
nault Trucks, dizel araçların 
enerji verimliliğini artırmaya 
yönelik çalışmalarını da IAA 
Fuarı’nda sergiledi. 

Daimler’den IAA’da
kamyon otobüs ve hafif 

ticari gösterisi
Çatısı altındaki kamyon, 

otobüs, hafif ticari araçlarla 
fuarın en büyük alanlarından 
birinde yer alan Daimler, çev-
re ve güvenliğin öne çıktığı 
çözümlerini sergiledi. 

Daimler Kamyon Grubu 
IAA’da, dünyanın ilk yan ay-
naları olmayan, bunun yerine 
kamera sistemine sahip yeni 
Actros ve tamamen elektrikli 
eActros’u sergiledi. Yenilenen 
Actros’un uzun yol testleri 
Mercedes-Benz Türk Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda yapı-
lıyor ve tüm onaylar buradan 
veriliyor. Dünyada bir ilk ola-
rak sunulan ve alışılagelmiş 
aynaların yerini alan Mirror-
Cam bir yandan aerodinamik 
iyileştirmeye katkı sağlarken, 

19’uncu sayfadaki haberin devamı
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rındırdığı yenilikçi güvenlik 
donanımları ve sürüş destek 
sistemleriyle de sınıfının stan-
dartlarını yeniden belirliyor. 
Radar tabanlı mesafe takip 
sistemi Distronic öndeki ara-
cı belirli bir mesafeden takip 
ediyor. Öndeki aracın yavaş-
laması halinde sistem fren 
yapıyor ve gerektiğinde aracı 
tamamen durduruyor. Aktif 
şerit takip sistemi aracın is-
tem dışı olarak içinde bulun-
duğu şeridin dışına çıkması 
halinde sürücüyü direksiyonu 
titreterek uyarıyor ve sürücü-
nün herhangi bir reaksiyon 
göstermemesi halinde tek ta-
raflı fren müdahalesiyle aracı 
şeridine sokuyor. 

Daimler, IAA Ticari Araç 
Fuarı 2018’de Mercedes-Benz 
eVito ve eSprinter ile elektrik-
li ticari araç çözümleri de su-
nuyor. 5140mm ve 5370mm 
olmak üzere iki farklı gövde 
tipiyle satışa sunulacak olan 
Mercedes-Benz eVito’da 85 
kW gücünde bir elektromotor 
görev yapıyor. 41 kWh kapasi-
teli batarya, 150 km’ye kadar 
menzil sunarken en zorlu kul-
lanım koşullarında bile 100 
km menzil sunuyor. Araç zemi-
ninde gizlenen bataryalar saye-
sinde 6,0 ve 6,6 m3 kargo alanı 
sorunsuz bir şekilde kullanıla-
biliyor. Şubat ayında dünya ta-
nıtımı yapılan Mercedes-Benz 
eSprinter’da 85 kW gücünde 
bir elektromotor görev yapı-
yor. 41 kWh kapasiteli batar-
yayla 115 km menzile ulaşan 
eSprinter ise, 55 kWh kapasi-
teli batarya ile 150 km’ye kadar 
menzil sunuyor. 

Scania’dan alternatif
yakıtlı ticariler

Scania Hannover Uluslara-
rası Ticari Araç Fuarı’nda ye-
ni motor seçenekleri ve elekt-
rikli araçlardan oluşan ürün 
gamını sergiledi.

Karayolu taşımacılığı, dü-
şük karbon ve sıfır egzoz 
emisyonu konularında temel 

bir dönüşümden geçerken, 
Scania IAA Fuarı’nda alterna-
tif yakıtlara uygun çözümleri 
ile yer aldı. 

Fuardan bir gün lansmanı 
yapılan Traton markası altın-
da fuara katılan Scania, çe-
kici ve otobüslerden oluşan 
geniş ürün gamı ile birlikte 
sürdürülebilir taşımacılık 
adına geliştirdiği teknoloji-
lerin önemli bir adımı olan 
plug-in hibrit dağıtım kam-
yonu ve biyoetanol yakıtlı 
410 HP gücündeki 13 litre-
lik yeni motor alternatifini 
de ilk kez tanıttı. 
Scania PHEV teknolojisiyle 

yüzde 15 yakıt tasarrufu 
sunuyor

IAA Fuarı’nda ilk kez ta-
nıtılan, düşük karbon ve sıfır 
emisyon hedefleri doğrultu-
sunda yola çıkardığı hibrit 
dağıtım aracı, şehir içi ope-
rasyonlarda elektrikli motoru 
ile yol alacak. Bataryalar, yük 
boşaltma işlemleri sırasında 
20 dakikada şarj edilebilecek. 
Elektrik enerjisi sayesinde 
yüzde 15’e varan yakıt tasarru-
fu sağlayan hibrit dağıtım ara-
cı, 0 emisyon ile 10 kilometre 
menzile sahip.  Şehir içi dağı-
tım operasyonları için sunu-
lan hibrit teknolojisine sahip 
araçta, beş silindirli, dizel veya 
bioyakıta uygun DC09 motor 
bulunuyor. Elektrik motoru 
ise 130 kW (177 hp) güç ve 
1.050 Nm tork üretiyor. Şarj 
edilebilir lityum bataryanın 
kapasitesi ise 7.4 kWh. 

Scania’nın tanıtımını ger-
çekleştirdiği bir yenilik ise 
410 hp gücünde 13 litrelik 
biyoetanol motor. Yüksek 
tork-düşük devir felsefesiy-
le uyuşan yeni motor, dizel 
karşılığı ile aynı performansı 
sunuyor. Bölgesel dağıtım ve 
inşaat operasyonları için ide-
al bir seçenek olarak sunulan 
“Biyoetanol”, karbondioksit 
salımını yüzde 90’a varan 
oranda azaltıyor. 

MAN fuara işi sadeleştirme 
sloganıyla katıldı

Scania ve Volkswagen Ti-
cari Araçlar ile birlikte Tra-
ton salonunda fuara katılan 
MAN standında düzenlenen 
basın toplantısında konu-
şan MAN Truck & Bus AG 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Joachim Drees şunları söyle-
di “Müşterilerimizin işlerini 
daha basit, daha kârlı, daha 
sürdürülebilir ve geleceğe 
hazır hale getirmelerine yar-
dımcı oluyoruz.” “Elektrikli 
hareketlilik, dijitalleşme, oto-
nom sürüş - müşterilerimizin 
çoğu bu konular söz konusu 
olduğunda daha bilinçli ol-
mak istiyorlar. IAA’da kar-
maşık sorulara basit cevaplar 
vermek istiyoruz. “Bunu yap-
mak için, müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına göre uyarlanmış 
çözümler üretiyoruz ve işleri-
ni daha basit, daha kârlı, da-
ha sürdürülebilir ve geleceğe 
hazır hale getirmelerine yar-
dımcı oluyoruz.”

MAN, IAA’da, MAN 
eTGM’nin tam elektrik dağı-
tım kamyonuna ek olarak, ye-
ni MAN hafif ticari aracının 
elektrikli versiyonunu MAN 
eTGE’yi de sergiledi. MAN 
bu araçlarla 3 ila 26 ton ara-
sında tüm şehir lojistik alanı 
için tam elektrik çözümleri 
sunan ilk üreticilerinden biri 
oldu. Joachim Drees, şehir-
lerin elektrikle çalışan ticari 
araçların en önemli uygula-
ma alanı olduğuna inandığını 
kaydederek “Kent alanları, e-
kamyonların güçlü yanlarını 
göstermeleri için en iyi sahne. 
Bu araçlar yerel olarak emis-
yon içermiyorlar ve böylece 
şehirlerdeki hava kalitesini 
iyileştirmeye katkıda bulu-
nuyorlar. Şehrin mal ve yolcu 
taşımacılığının geleceğinin 
elektrikli araçlarda olduğuna 
inanıyoruz ”dedi. 

MAN standındaki en 
önemli özel araçlardan bi-

ri de yeni fikirler ve yaratıcı 
çözümler ile dolu, elektrikli 
tahrikli bir şehir kamyonu 
olan MAN CitE oldu. Sadece 
18 ayda geliştirilen 15 tonluk 
aracın şehir içi ulaşım için 
ödün vermeden tasarlandığı 
ifade ediliyor.

Kentsel alanlardaki tesli-
matçıların araçlarına günde 
30 kez girip çıkabilmeleri ne-
deniyle, CitE alışılmadık şe-
kilde düşük giriş yüksekliğine 
ve dikkat çeken geniş kapılara 
sahip. Yardımcı sürücü kapısı 
bir düğmeye basılarak açılan 
aracın kokpiti ise ergonomik 
olarak dikkat çekiyor ve dü-
şük koltuk pozisyonu ve geniş 
yan camlar sayesinde sürücü-
ye mükemmel bir panoramik 
görüntü sağlıyor. 

MAN IAA 2018’de ilk 
defa verilen Kamyon İnovas-
yon Ödülünü de aldı. Alman 
Ekonomi ve Enerji Bakanlı-
ğı desteğiyle gerçekleştirilen 
MAN aFAS isimli çalışmayla 
bu ödüle layık görüldü. ZF 
TRW, WABCO ve Bosch 
gibi önemli sistem tedarikçi-
lerin ve eğitim kuruluşlarının 
da katıldığı çalışmada özel 
sistemlerle donatılan MAN 
TGM 18.340 araç 4 bin kilo-
metre tam otonom olarak test 
edildi ve bu süre içinde hiçbir 
kaza meydana gelmedi. 

Volvo Trucks’tan otonom 
çekiciye yeni bakış açısı
Fuarın en canlı stantların-

dan birine ev sahipliği ya-
pan Volvo Trucks, en güçlü 
modellerini tanıttığı fuarda 
2019 yılında pazara sunma-
ya hazırlandığı 27 tonluk 
Volvo FE elektrikli kamyon 
modelini de tanıttı. Fuarda 
bir konuşma yapan Volvo 
Trucks Başkanı Claes Nils-
son, daha çevreci ve daha az 
ses imkanı sunan bu aracın 
şehirleri daha yaşanabilecek 
alanlar yapmak içi katkıda 
bulunacağını söyledi. 

Volvo Trucks’ın başarılı 

modeli FH serisinin de 25. 
Yılı olması nedeniyle özel seri-
sini de fuarda tanıttı. 2018 yılı 
içinde 1 milyonuncu Volvo 
FH çekicinin satılması bek-
leniyor. 1993 yılında yollara 
çıkan Volvo FH taşımacılık ta-
rihinin en başarılı modellerin-
den biri olarak kabul ediliyor. 

Başka bir yeni konsept 
olarak Volvo Trucks, sıvılaş-
tırılmış doğal gaz (LNG) ile 
çalışan kamyonlarını dafuar-
da tanıttı. Volvo’nun dizel 
motorlu modelleri ile aynı 
güce ve aynı sürüş kapasite-
sine sahip olan uzun mesa-
feli kamyon modelinin CO2 
emisyonları, kullanılan yakıta 
bağlı olarak dizel araçlardan 
yüzde 20 ile 100 daha düşük 
olduğu ifade edildi. Bölgesel 
ve uzun mesafeli ağır yük ta-
şımacılığı için yeni Volvo FH 
LNG ve Volvo FM LNG, 309 
veya 338 kW (420 veya 460 
hp) üreten motorlara sahip. 

Fuarda çekici serisinin en 
güçlü modeli olan 750 bg gü-
cündeki Volvo FH çekicisini 
de sergileyen Volvo Trucks, 
markanın gelecek konsepti-
ni dair ipuçlarını içeren yeni 
tam otonom çekicisiyle ilgi-
li bazı detayları da paylaştı. 
Elektrikli ve otonom olarak 
çalışan Vera isimli çekici kon-
septi sürücü kabini ve gelenek 
motor alanı olmamasıyla dik-
kat çekiyor. 

DAF avrupa pazarındaki 
başarısını IAA’de kutladı
Ağır ticari araçlardan olu-

şan ürün gamıyla IAA’daki 
geleneksel yerini alan DAF 
Trucks, bu yıl kutladığı 90. 
Yıl temasına özel araçları-
nı da sergiledi. 1967 model 
DAF A1600 kamyondan 
DAF CF Electric inovasyon 
çekiciye kadar DAF’ın en son 
LF, CF and XF modellerinin 
sergilediği standa markanın 
son dönemde kazandığı pazar 
başarısı da kutlandı. 

Avrupa ağır ticari araç 

pazarındaki payını 2017’de 
15,3’e çıkaran ve 2018’in ilk 
yarısında 16,5 paya ulaşan 
DAF Trucks, Birleşik Krallık, 
Hollanda, Belçika, Polonya, 
Romanya, Çek Cumhuriyeti 
ve Macaristan’da Pazar lideri 
konumunda ve Avrupa’nın 
en büyük kamyon pazarı olan 
Almanya’da da en fazla ithal 
edilen araç markası. 

CF elektrikli 
inovasyon truck

LF, CF ve XF’nin yanı sı-
ra DAF, yenilikçi kamyon-
larından biri olan DAF CF 
Electric’i IAA’de sergiledi. 
CF Electric, kentsel alanlarda 
40 tona kadar GCW dağıtım 
uygulamaları için geliştirilmiş 
bir 4x2 çekici olarak dikkat 

çekiyor. Araç, tamamen elekt-
rikli operasyon için VDL’nin 
gelişmiş E-Güç teknoloji-
sini kullanıyor. Akıllı güç 
aktarma organının merke-
zinde 170 kWh lityum-iyon 
pil paketinden enerji üreten 
210 kW elektrik motoru yer 
alıyor. Yüksek hacimli dağı-
tım uygulamaları için uygun 
olan CF Electric, yaklaşık 
100 kilometre menzile sahip 
ve 30 dakika içinde gerçek-
leştirilebilen hızlı şarj veya 
1,5 saat gibi kısa bir sürede 
tamamlanabilen tam şarj gibi 
özellikleriyle öne çıkıyor.  CF 
Electric kamyonlarının ilk 
serisinin bu yıl müşterilerle 
saha testlerine başlanacağı da 
verilen bilgiler arasında.

Haberin devamı 22’nci sayfada
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Kuzey Afrika bölgesinde de 
araç parkımız günden güne 
artıyor” dedi. 

Doruk T Almanya 
pazarına ilk kez 

Hannover’de sunuldu
Otokar, şehirlerarası ve 

turizm taşımacılığı için geliş-
tirdiği ve yurt dışı pazarlarda 
Ulyso adıyla yer alan otobü-
sü Doruk T’nin Almanya 
lansmanını IAA Ticari Araç 
Fuarı’nda yaptı Serdar Gör-
güç, Doruk T hakkında şun-
ları söyledi: “Geçtiğimiz yıl İ-
talya, İspanya, Fransa, Belçika 
ve İsveç’te satışları başlanan 
ve kullanıcıların beğenisini 
toplayan Doruk T otobüsü-
müzün Almanya lansmanını 
IAA Fuarı’nda yapıyoruz. 
Almanya’da turizm taşımacı-
lığında olduğu kadar şehir içi 
toplu taşımacılıkta da iddialı 
hedeflerimiz var. Kısa zaman-
da Doruk otobüslerimizin şe-
hir içi tipleri de Berlin toplu 
taşımacılığında hizmete baş-
layacak.”

Kullanıcı ihtiyaçları doğ-
rultusunda geliştirilen Doruk 
T, Otokar’ın yeni tasarım 
yaklaşımını yansıtıyor. Dış 
tasarımında sert ve dinç bir 
tarz tercih edilen Doruk T’de 
gündüz farları tasarımı, oto-
motivdeki son trendler dikka-
te alınarak yapılırken arkada 
LED farlar kullanıldı. Yüksek 
ön camı ile ferah bir yolculuk 
sunan 10 metre uzunluğun-
daki Doruk T düşük işletme 
giderleri ve düşük yakıt tüke-
timi ile dikkat çekiyor. Doruk 
T’de tam kuru havalı disk fren 
sistemi, ABS, EBS gibi güven-
lik sistemlerine ilave olarak 
şerit takip sistemi (LDWS), 
gelişmiş AEBS fren sistemi, 
ASR, ESP gibi özellikleri de 
standart olarak sunuyor.

Anadolu Isuzu 5 yeni
modelinin lansmanını yaptı

Anadolu Isuzu, tüm dünya-
nın yakından takip ettiği IAA 
Hannover 2018 Ticari Araç 
Fuarı’nda 5 yeni aracının ilk 
gösterimini yaptı. Standın-
da Citiport 18, Citiport 12 
HyPer, Novociti Life Premi-

DÜNYA ticari araç endüst-
risinin yei araçlarını ve en 
son teknolojilerini sergile-
dikler Hannover’deki IAA 
Ticari Araçlar Fuarına Türk 
ticari araç ve otobüs üretici-
lerin de yoğun ilgi gösterdi-
ler. Yerli ve yabancı sermeyeli 
önemli otobüs üreticilerinin 
merkezi haline gelen Türki-
ye, son dönemde elektrikli 
araçlar için de önemli bir 
merkez haline geliyor. 

Otokar IAA’ya iki favori 
otobüsüyle katıldı

IAA’de yeni Doruk T ara-
cının Almanya lansmanını ya-
pan Otokar, fuarda sergilenen 
Kent otobüslerinin doğalgaz-
lı versiyonunun ilk ihracatını 
da İspanya’ya yapılacak.

Koç Topluluğu şirketlerin-
den Otokar, ticari araç ve yan 
sanayi endüstrisinin en büyük 
etkinliklerinden IAA Tica-
ri Araç Fuarı’na İtalya’dan 
Almanya’ya, Ürdün’den Mal-
ta’ya kadar büyük beğeni top-
layan otobüsleri ile katılıyor. 
İtalya, Fransa, Belçika, İspan-
ya ve İsveç’te satışları başlanan 
Otokar’ın 10 metrelik turizm 
otobüsü yeni Doruk T, ilk kez 
Hannover’de Almanya’daki 
otobüs operatörlerinin beğe-
nisine sunuldu.  
Ilk doğalgazlı otobüs ihracatı 

Ispanya’ya yapılacak
Otokar’ın son dönemde 

yurtdışında önemli otobüs 
ihalelerini kazanarak, anlaş-
malara imza attığına dikkat 
çeken Otokar Genel Mü-
dürü Serdar Görgüç şunları 
söyledi: “Sektörde 55’inci 
yılını kutlayan Otokar, geniş 
otobüs ürün gamı ile Avrupa 
pazarındaki pazar payını her 
geçen gün artırıyor. Bugün 
35 binden fazla otobüsümüz 
Fransa, İtalya, İspanya ve Al-
manya başta olmak üzere 50 
ülkede milyonlarca yolcu ta-
şıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde 
Polonya’da Varşova’nın 34 a-
raçlık sözleşmesini, Amman 
Belediyesi’nin açtığı 100 
adetlik otobüs ihalesinin an-
laşmasını ve kısa süre önce 
de Bükreş Belediyesi ile bir 

Türk otobüs markasının tek 
kalemde aldığı en büyük o-
tobüs ihracat anlaşmasını ile 
imzaladık. Dünyanın en eski 
yerleşim yerlerinden ve tu-
rizm şehirlerinden Bükreş’te 
12 yıldır Otokar araçları 
kullanılıyor. Bükreş’in ih-
tiyaç ve beklentilerine en 
uygun şekilde geliştirilecek 
400 araç bu yıl ve önümüz-
deki yıl partiler halinde tes-
lim edilecek.” 

Görgüç, doğalgazlı oto-
büslerinin ilk ihracat anlaş-
masının da geçtiğimiz gün-
lerde imzalandığını belirterek 
şunları söyledi: “Türkiye’de 
başarılı bir şekilde hizmet 
veren doğalgazlı otobüsleri-
mizi şimdi de İspanya’ya ih-

raç etmeye başlıyoruz. 9 adet 
12 metrelik Kent doğalgazlı 
otobüsümüz, önümüzdeki yıl 
bahar aylarında İspanya’nın 
Jerez de la Frontera şehrinde 
yolcu taşımaya başlayacak.” 
İspanya’nın Avrupa’daki bü-
yük otobüs pazarlarından biri 
olduğunu belirten Görgüç, 
geçtiğimiz yıla kıyasla İspan-
ya’daki otobüs satışlarını yüz-
de 27 oranında artırdıklarını 
söyledi. 

Otokar’ın kullanıcı bek-
lenti ve taleplerine en uygun, 
yenilikçi, üstün teknolojiye 
sahip ve çevreci araçları üre-
tebilmek, modern şehirlere 
katkı sağlamak için önemli 
Ar-Ge yatırımı yaptığını da 
vurgulayan Otokar Genel 
Müdürü Serdar Görgüç; 
“Her yıl ciromuzun ortalama 
yüzde 4’ünü Ar-Ge çalışmala-
rına ayırıyoruz. Kullanıcıları-
mızın beklenti ve isteklerine 
uygun otobüsleri tasarlıyor, 
üretiyor; satış sonrası hizmet-
lerimizle de fark yaratıyoruz. 
Uzun yıllardır Avrupa’nın 
farklı ülkelerinde kullanılan 
araçlarımızla müşterilerimi-
zin memnuniyetini ve beğe-
nisini kazandık. Dünyanın 
dört bir yanında hali hazırda 
binlerce otobüsümüz mil-
yonlarca yolcuya hizmet veri-
yor. Batı Avrupa’nın yanı sıra 
Orta Avrupa, Orta Doğu ve 

otobüs ise Citiport’un 9.0 
lt’lik yeni HyPer versiyonu... 
Arazi şartları bakımından 
dik yokuşlara sahip olan Av-
rupa ülkeleri başta olmak 
üzere, ülkemizdeki belli başlı 
şehirlerde de ihtiyaçları karşı-
layabilecek olan Citiport 12 
HyPer, 340 BG ve 1485 Nm 
performans değerlerine sahip.

Dünyada ve Türkiye’de 
Busworld 2018 Fuarı sonrası 
satışa sunulan ve pazara gir-
diğinden itibaren Anadolu 
Isuzu’nun en fazla satışa sa-
hip modellerinden olan Isuzu 
Novociti Life ise yeni Premi-
um donanımıyla ilk kez IAA 
Hannover 2018’de sergilendi. 
Yeni Isuzu Novociti Life Pre-
mium, daha çok tasarımsal ve 
konfor artırıcı bir dizi deği-
şiklikleri kapsıyor. Avrupa’yla 
birlikte Türkiye’de de satışına 
başlanan Novociti Life Premi-
um, ısıtmalı sürücü koltuğu, 
ahşap görünümlü zemin, şerit 
uyarılı titreşimli direksiyon, 

versiyonuyla ziyaretçilerin 
karşısına çıktı. 6.7 lt’lik Cum-
mins motora sahip olan Visi-
go HyPer, 320 bg güç üretiyor.

Anadolu Isuzu’nun ‘midi-
büs’ segmentinde amiral ge-
misi olan Turquoise modeli 
ise fuarda 2+1 koltuk dizilimi, 
tuvalet ve ekstra konfor dona-
nımı içeren VIP paketi ile ziya-
retçilerin beğenisine sunuldu.

Türkiye’nin ilk yerli
elektrikli kamyonu:

NPR 10 EV
IAA Hannover 2018 

Fuarı’nda dünya lansmanı ger-
çekleştirilen ve fuarın en önem-
li araçlarından biri olan yüzde 
100 elektrikli kamyon NPR 10 
EV şehir içi ulaşıma farklı bir 
boyut getirmeye hazırlanıyor.

NPR 10 EV’nin tüm Ar-
Ge, tasarım ve üretimi Ana-
dolu Isuzu tarafından gerçek-
leştiriliyor. Aracın elektrikli 
motorunda Aselsan ortaklığı 
sağlanırken akü tercihinde 
ise yine bir Türk markası Altı-
nay ile iş ortaklığına gidilmiş. 
NPR 10 EV, AC şarj ünitesiy-
le 4 saat, DC şarj ünitesiyle 
30 dakika içerisinde tam ka-
pasite şarj edilebilen iki akü 
sistemine sahip. 

Anadolu Isuzu tarafından 
gelecekte sunulacak hibrit 
ve elektrikli araç ürün yelpa-
zesinin ilk üyesi ve ilk yüzde 
100 yerli elektrikli kamyon 
olan NPR 10 EV, 4 milyon 
USD’lik bir yatırım ve 70 ki-
şilik özel bir ekibin eseri ola-
rak gün yüzüne çıktı.

Aselsan imzalı elektrikli 
motor; motor kontrol üni-
tesi, güç dağıtım birimi, araç 
kontrol ünitesi ve DC / DC 
dönüştürücüler tarafından 

um, Visigo HyPer, Turquoise 
araçlarını sergileyen Anadolu 
Isuzu, Türkiye’de üretilen ilk 
yüzde 100 elektrikli kamyo-
nu NPR 10 EV’nin de dünya 
lansmanını gerçekleştirdi.

Anadolu Isuzu, 5 yeni mo-
deliyle IAA 2018^’de yerini 
aldı. Isuzu markasının son yıl-
larda ihracatta parlayan yıldı-
zı olan Isuzu Citiport, yeni iki 
farklı versiyonuyla Hannover 
Fuarı’nda yer aldı. Citiport 
18, yüksek yolcu kapasitesine 
sahip, özellikle yoğun hatlar-
da hizmet verebilen yapısıyla, 
başta, Doğu Avrupa olmak 
üzere tüm yurtdışı pazarların-
da ve Türkiye’de müşterilerin 
beğenisine sunulacak.

Tek körük sistemiyle 
18,200 mm uzunluğa sa-
hip olan Yeni Citiport 18, 
toplamda 159 yolcu taşıma 
kapasitesine sahip yapısıy-
la dikkat çekiyor. Elektrikli 
rampa, güç moduna sahip 
şanzıman ve engelsiz tasarım 

anlayışıyla rakiplerinden ay-
rılan Citiport 18 şehirlerin 
ve belediyelerin yüksek yolcu 
kapasiteli ulaşım ihtiyaçlarını 
karşılamak için üretildi.

Anadolu Isuzu standında 
sergilenen bir diğer önemli 

yeni tasarıma sahip far ve stop 
lambaları, yeni torpido, yeni 
tavan kaplamaları, yeni yolcu 
koltuğu deseni, yolcu dayan-
ma alanları ve 3’lü tutamaklar 
gibi eklentilerden oluşuyor.

Isuzu Visigo ise yeni HyPer 

IAA Yerli Üreticiler İçin 
Lansman Platformu Oldu 

21’inci sayfadaki haberin devamı
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desteklenen ve kontrol edi-
len sabit mıknatıslı senkro-
nize elektrik motoru gibi 
güç sistemleri komponent-
lerini bu projeye özel olarak 
geliştirmiş.

Şehir içi taşımacılığında 0 
karbon emisyonu ile yeni çö-
züm sunacak olan Türkiye’nin 
ilk yerli elektrikli kamyonu 
NPR 10 EV, bir tam dolu şarj 
ile 110 km mesafe gidebiliyor. 
Yüzde 100 elektrikli motora 
sahip, 6.6 ton taşıma kapasi-
teli araç, 335 BG ve 1500 Nm 
tork değerlerine sahip. NPR 
10 EV’de opsiyonel olarak 
sunulan 228 BG ve 1300 Nm 
güce sahip farklı bir motor 

tercihi de bulunuyor. 10,2 
ton araç ağırlığına sahip olan 
NPR 10 EV, 6.6 ton yük ka-
pasitesine sahip. 

Temsa’nın 12 metrelik
Avenue Electron serisi

üretime hazır
Türk mühendisleri tara-

fından geliştirilen 15 bine 
yakın aracı bugüne kadar 
dünyanın 66 ülkesine ihraç 
eden Temsa fuara 3 aracıyla 
katıldı. Temsa; Maraton ve 
MD9 araçlarının yanı sıra, 
elektrikli otobüsü Avenue 
Electron’u sergiledi. 

Hannover Ticari Araç 
Fuarı’nın açılışı kapsamında 
Temsa standında düzenlenen 
basın toplantısında şirketin 
faaliyetleri ve gelecek vizyonu 
hakkında değerlendirmelerde 
bulunan Temsa Genel Mü-
dürü Hasan Yıldırım, fuara 
katılan bütün firmaların ha-
yallerini gerçekleştirmek için 
var gücüyle çalıştığını ifade 
ederken, “Bu hayallerin ba-
şında da akıllı araçlarla dolu 
akıllı şehirler geliyor… Biz 
de Temsa olarak bu vizyonla 
tüm faaliyetlerimizi şekillen-
diriyor; en faydalı çözümleri 
hayata geçirmeye çalışıyoruz. 
Bunun için de her yıl toplam 
ciromuzun yaklaşık yüzde 
5’ini Ar-Ge çalışmalarına ayı-
rıyoruz” dedi.
Daha sessiz, daha temiz bir 

geleceğin ilk adımı
Hasan Yıldırım, “Bugün-

den itibaren, yıllardır üzerin-
de konuştuğumuz bu elektrik-
li araçları yollara çıkarıyoruz. 
Temsa olarak baktığımızda 
bu sadece yeni bir yatırım 

hamlesi değil, aynı zaman-
da şehirlerimizi, dünyamızı 
daha sessiz, daha temiz hale 
getirecek bir seferberliğin 
de kıvılcımı; çok daha akıllı, 
çok daha temiz bir geleceğin 
ilk adımı. 2050 yılında dünya 
nüfusu 10 milyara dayana-
cak. Bu açıdan baktığımızda, 
başlattığımız bu elektrikli 
araç seferberliğinin, bizim 
gibi geleceği tasarlama şansı 
bulunan firmaların dünyaya 
karşı en büyük sorumlulukla-
rından biri olduğuna inanıyo-
ruz” dedi.

Temsa olarak geliştirdik-
leri ve bugün itibarıyla seri 
üretime hazır durumdaki A-

venue Electron’un, bu vizyo-
nun öncüsü olacağına inan-
dıklarını ifade eden Hasan 
Yıldırım, 9 metrelik MD9’un 
ardından 12 metrelik Avenue 
Electron ile elektrikli araç 
ürün gamını genişlettiklerini 
ifade etti. Böylece elektrikli a-
raç konusunda müşterilerine 
birden fazla model alternatifi 
sunabilen dünyadaki ender 
otomotiv markalarından biri 
haline geldiklerini ifade eden 
Hasan Yıldırım, “Dünyada o-
tomotiv endüstrisi artık akıllı 
şehirler etrafında şekilleni-
yor. Bu açıdan akıllı şehirler 
bugün sektörün büyümesin-
deki en büyük itici güç konu-
munda. Temsa olarak geliştir-
diğimiz bu ürün gamımızın 
otomotiv endüstrisinin gele-
ceğini şekillendirecek ‘smart 
mobility’ çözümlerine çok 
büyük katkıda bulunacağına 
inanıyoruz” dedi.

35 kişi kapasiteli,
menzili 230 kilometre 

Temsa’nın ilk elekt-
rikli aracı olan MD9 
electriCITY’nin 9 metre 
uzunluğunda olduğunu di-
le getiren Hasan Yıldırım, 
“Bu aracımız dar yolları ve 
nispeten zor yol koşulları 
gözetilerek hazırlandı. Seri 
üretimin başladığı bu araç, 
klima çalışır halde ve ortala-
ma bir yolcu ağırlığıyla 230 
kilometre yol yapabiliyor. Bu 
aracımızın bir sonraki jene-
rasyonunda bu mesafe 300 
kilometreye çıkarken, araç 3 
saat içinde tam şarj olabile-
cek. Bugün burada sergiledi-
ğimiz Avenue Electron da 12 

metrelik boyu ve 35 koltuklu 
85 kişilik yolcu kapasitesiyle 
seri üretimde olan ve siparişe 
hazır elektrikli aracımız. Bu 
aracımız da tam şarjla 230 
kilometrelik bir mesafeyi kat 
edebiliyor. Ama bunun dışın-
da hızlı şarj özelliği de mev-
cut. Bu sayede 9 dakikalık 
bir şarjla 90 kilometre gide-
biliyor ki bu da onu özellikle 
şehir içi taşımacılığında çok 
önemli bir noktaya taşıyor. 
Bu aracımız için de bir yan-
dan Ar-Ge çalışmaları devam 
ediyor. Hedefimiz bugün 230 
kilometre olan menzili 350 
kilometreye ulaştırmak” ifa-
delerini kullandı.

Şehir ihtiyaçlarına 
Karsan’dan alternatif

çözümler
Almanya’da düzenlenen fu-

ar kapsamında Atak Electric 
ve Star Okul Otobüsü ilk kez 
dünyanın beğenisine sunuldu. 
Karsan’ın BMW ile olan iş-
birliği doğrultusunda yeniden 
geliştirerek ilk kez sergilediği 
Jest Electric ve Jest’in otoma-
tik vitesli versiyonlu Jestronic 
ise fuarda büyük ilgi gördü. 

IAA’daki standında bir 
basın toplantısı düzenleyen 
Karsan Ticari İşler Genel 
Müdür Yardımcısı Muzaffer 
Arpacıoğlu, şirket yapısı ve 
yeni ürün ve teknolojilerle il-
gili bilgi verdi. 

Şehirlerin ihtiyaçlarını gö-
rüp, her şehrin farklı ihtiyacı-
na özgün çözümler ürettikle-
rini belirten Karsan CEO’su 
Okan Baş ise “Elektrikli araç 
teknolojisindeki yenilikleri 
yakından takip ederek ça-
lışmalarımızı geliştiriyoruz. 
Gelecek nesillere daha iyi bir 
dünya bırakmak için inovatif 
ürün çözümlerimizle dünya-
nın 20 farklı ülkesinde hizmet 
vermekten gurur duyuyoruz. 

İnovatif marka DNA’mız ve 
sürdürülebilir çözüm üretme 
misyonumuz ile yüzde 100 
elektrikli araçlar konusunda 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz 
ve ürün gamımızı bu yönde 
geliştireceğiz” dedi.

Fuarda ikisi yüzde 100 
elektrikli olmak üzere 4 farklı 
modeli sergilediklerini be-
lirten Karsan CEO’su Okan 
Baş, “Karsan olarak BMW ile 
yaptığımız işbirliğinin ürün-
leri olan Atak Electric ve Jest 
Electric, gerek sahip olduğu 
üstün teknoloji gerekse çev-
reciliğiyle fuarın en dikkat çe-
ken modelleriydi. Star Okul 
Otobüsü, sunduğu üst düzey 

güvenlik önlemleriyle büyük 
beğeni toplamayı başardı. 
Jest’in otomatik vitesli versi-
yonu Jestronic ise boyutları 
ve tasarımıyla fark yarattı” 
ifadelerini kullandı. 

Atak Electric 
2,5 saatte şarj oluyor!

Karsan Ar-Ge ekibinin 
BMW ile birlikte, BMW’nin 
binek otomobillerinde kul-
landığı teknolojik altyapıyı 
kullanarak endüstriyelleştir-
mek üzere geliştirdiği Karsan 
Atak Electric, 230 kW güç ve 
tam 2.400 Nm tork üreten ta-
mamen elektrikli motoruyla 
dikkatleri çekiyor. Sıfır emis-
yon ve sessizlik özelliğiyle 
birlikte yüzde 24 eğimli yol 
koşullarında dahi tam perfor-
mans sağlayan Atak Electric, 
BMW tarafından geliştirilen 
5x44 kWs’lik batarya siste-
miyle toplamda 300 km’ye 
kadar menzil sunuyor. 57 ki-
şilik yolcu kapasitesine sahip 
Atak Electric, sadece 2,5 saat-
te hızlı şarj olabiliyor.

Geleceğin ulaşım çözümü 
Jest Electric!

Yenilenen 10’’ dokunmatik 
ekranı ve dijital göstergesiyle 

teknolojiyi yakından takip 
eden Jest Electric’de, BMW 
üretimi elektrikli motor 170 
HP güç ve 290 Nm tork üre-
tirken, tek oranlı şanzımanla 
işbirliği yapıyor. 33 ve 66 kW-
saat’lik bataryalarla tercih 
edilebilen Karsan Jest Elect-
ric, 165 km’ye kadar menzil 
sunarken, geleneksel alterna-
tif akımlı şarj üniteleriyle 8 
saatte, hızlı şarj istasyonların-
daysa 1,2 saatte şarj olabiliyor. 
Üstelik enerji geri kazanımı 
sağlayan rejeneratif fren siste-
mi sayesinde bataryalar yüzde 
25 oranında kendi kendini de 
şarj edebiliyor. BMW üretimi 
bataryalar için de 3 yıl veya 
120 bin kilometreye kadar pil 
garantisi veriliyor. Karsan Jest 
Electric, 26 kişiye varan yolcu 
kapasitesi sunuyor.

Üstün güvenlik sistem-
leriyle Avrupa pazarlarının 
vazgeçilmezi olmaya aday 
Star Okul Otobüsü ise sürücü 
alkol testi, koltuk sensörüy-
le araçta öğrenci unutmayı 
engelleme, iki veya üç  nokta 
emniyet kemeri, otobüs şasi-
si ile üstün koruma, gelişmiş 
acil fren sistemi, şerit takip 
sistemi ve acil çıkış kapısı 
öne çıkıyor. 185 HP’lik dizel 
motoruyla üstün tırmanma 
ve manevra kabiliyeti sunan 
Star Okul Otobüsü, Elektrik 
Kontrollü Havalı Süspansi-
yonu (ECAS),  6 ileri manuel 
veya otomatik vites seçeneği, 
geniş görüş açısı ve 33 kişilik 
yolcu kapasitesi bulunuyor. 

6 ileri otomatik vites seçe-
neğiyle donatılan yeni Karsan 
Jestronic’de görev yapan 3.0 
lt hacmindeki yeni F1C mo-
tor, 170 HP’lik güç ve 400 
Nm tork verileriyle sınıfının 
en güçlü motoru unvanını 
kazanıyor. Euro 6 normlarını 
karşılayan yeni motor, daha 

güçlü ve daha esnek olmasına 
karşın, daha çevreci ve daha 
seri olmasıyla fark yaratıyor. 

BMC Tuğra ile ağır ticari 
pazarına dönüyor 

1964 yılında kurulan 
Türkiye’nin en büyük ticari 
ve askeri araç üreticilerinden 
BMC, 2014 yılından bu yana 
gerçekleştirdiği Ar-Ge, mü-
hendislik ve üretim süreçleri-
nin sonucunda yeni kamyon 
ailesini IAA’da tanıttı.  

Tuğra’nın tanıtıldığı IAA 
Hannover Ticari Araçlar 
Fuarı’nda açıklama yapan 
BMC Yönetim Kurulu Üye-
si Taha Yasin Öztürk yeni 
kamyon serisiyle ilgili şu bil-
gileri verdi: “Oğuz lisanında 
‘Hakan’ın mührü’ Osmanlı’da 
‘Padişah mührü’ anlamına ge-
len Tuğra, BMC’nin yollarda-
ki yeni sembolü. Titiz Ar-Ge 
çalışmalarımızın sonucu olan 
BMC Tuğra, modern, kentli 
ve şık bir kimliğin temsilcisi. 
Yarım asrı aşan tasarım dene-
yimimizle ve DNA’mızdaki 
‘teknoloji’ ögesinin harman-
lanması sonucu ticari araç 
dünyasına yeni bir boyut kat-
tık. Tuğra, ergonomik yapısıy-
la özellikle uzun yolculuklarda 
rahat bir yaşam alanı ve keyifli 
bir sürüş vadediyor. Çağdaş 
ön konsol tasarımı, full TFT 
gösterge, bluetooth ve navi-
gasyon özelliğine de sahip 
olan 7 boyutunda multimed-
ya, geniş hacimli kabin içi sak-
lama alanları, pek çok özelliğe 
sahip sürücü koltuğu, buzdo-
labı, yataklar, multifonksi-
yonel direksiyonu ve özel 
tasarım kabin içi aydınlatma-
larıyla BMC Tuğra, gündüz 
ve gece her türlü göreve hazır. 
Türkiye’nin BMC’si olarak, 
durmaksızın çalışıp bizden 
bekleneni yapmış olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz.”
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nanımına dayanıyor. Müşte-
riler özellikle konseptin tüm 
ilgili sensörleri bağlayabilme 
ve ilgili treyler bileşenlerini 
doğrudan telematik sistemi ü-
zerinden izleme özelliğinden 
faydalanabiliyor. Geçmişte, 
her bir komponen genellikle 
kendi sensörüne ve iletim ele-
manlarına bağlı olarak bağım-
sız bir birim olarak çalışırken 
Schmitz Cargobull’un Smart-
Trailer konseptinde, her bir 
bileşen doğrudan lastik basınç 
izleme sistemi, kapı sensörle-
ri, kapı kilitleme sistemi veya 
sıcaklık kaydedici olmak üze-
re telematik kontrol ünitesine 
bağlanarak işlev kazanıyor.

Fuarda S.KO Yarı römork 
ürün serisi içinde bulunan 
S.KO Cool frigorifik modeli-
ni sergileyen Schmitz Cargo-
bull, gelişmiş soğutmalı kutu 
gövdesiyle birlikte telematik 
sistemi de bu modelde stan-
dart olarak sunacak.  Marka-

ekipleri Krone standında ha-
zır bulundu.  

Türkiye’den bazı basın 
mensuplarını da misafir eden 
Krone, fuar süresince olduk-
ça önemli sözleşmelere ve ye-
ni işbirliklerine imza attı. 112 
yaşında dev bir aile şirketi 
olan Krone’nin liderliği şu an 
dördüncü nesilde bulunuyor. 

Krone’nin dördüncü nesil 
lideri ve Grup Genel Müdü-
rü Bernard Krone fuarın ilk 
günü Türkiye’den katılan 
basın mensuplarına özel ver-
diği demecinde “Dijitalleşme 
trendini, nakliye sektörüne 
uyarlarken 112 yıllık bilgi bi-
rikimimizi ve uzmanlığımızı 
da kullanarak, Krone kulla-
nıcılarına her zaman daha 
iyi ve daha gelişmiş bir treyler 
sunmaya odaklandık” diyerek 
dijitalleşmeyi nakliye sektörü-

SCHMITZ Cargobull, IAA 
Ticari Araçlar Fuarı’nda 
“Yüzde 100 Akıllı”  konsep-
tiyle son döemde geliştiridiği 
teknoloji ve ürünleri sergile-
di. Fuarın en kalabalık alan-
larından birine ev sahipliği 
yapan Schmitz Cargobull’un 
ürün ve servis uzmanları son 
iki yıldır yoğun bir şekilde 
çalıştığı yeniliklerin temelini 
toplam sahip olma maliyetini 
azaltmak oluşturuyor. 

Uluslararası uzmanlardan 
oluşan Treyler İnovasyon 
Ödülleri jürisi, SmartTra-

KRONE, 20-27 Eylül ta-
rihlerinde düzenlenen IAA 
Hannover Ticari Araçlar 
Fuarı’nda ‘Clever Connec-
tions’ -Akıllı Bağlantılar- 
mottosuyla yer aldı. Fuar 
kapsamında binlerce kulla-

iler konsepti olarak adlan-
dırılan kategoride Schmitz 
Cargobull’u ödüllendirdi. 
Hannover’deki IAA Ticari 
Araçları fuarında düzenle-
nen ödül töreninde Schmitz 
Cargobull AG CEO’su And-
reas Schmitz. “Bu ödül araç 
konseptimize harika bir yanıt 
oldu. Bu ödülü endüstri uz-
manlığımızın bir teyidi ola-
rak görüyoruz” dedi.  

Schmitz Cargobull’un 
Smart Trailer konsepti, ekstra 
opsiyonel sensör ekipmanı da 
içeren yeni nesil telematik do-

nıcısı ve iş ortağıyla buluşan 
Krone’nin başta Genel Mü-
dürü Bernard Krone olmak 
üzere Almanya’daki tüm üst 
yönetimi, satış kadroları ve 
Türkiye ekibinin de arala-
rında bulunduğu uluslararası 

ayrıca, elektrikli soğutucu 
ünite konseptini de ilk defa 
sergiledi. Tamamen emisyon-
suz olarak çalışan ve özellikle 
dağıtım operasyonlarında 
kullanılması amaçlanan pro-
totipi çevreci taşımacılık an-
layışına önemli ölçüde katkı-
da bulunması bekleniyor. 

S.CS tenteli treylerinde 
Power Curtain adı verilen 
sistemini de sergileyecek olan 
Schmitz Cargobull, bu siste-
mi artan nakliye verimliliği ve 
etkili zaman yönetimi talep-
lerini karşılamak üzere tasar-
landı. DIN EN 12642 Kod 
XL’ye göre sertifikalı araç, 
flexten bantlar ve brandaya 
entegre çelik tel sayesinde 

var. Bu yılın ilk yarısında Ti-
re’deki fabrikamızda kapasite 
ve istihdam artışına gittik. 
Krone’nin ‘Progress 2020’ 
projesi Türkiye’yi de içeriyor. 
Tekrar ediyorum hep birlikte 
başaracağız” şeklinde konuştu.

Biz çok büyük bir aileyiz
Krone Grubu Genel Mü-

dürü Bernard Krone ile bir-
likte Krone Türkiye CEO’su 
Rıza Akgün de basın mensup-
larının sorularını yanıtladı. 
Bernard Krone’nin önemli 
mesajlarını nasıl değerlendir-
diklerinin sorulması üzerine 

destek çıtaları olmadan gü-
venlik standartlarını sağlıyor. 
Yükü emniyete almak için za-
man alıcı bir işlem olmaksızın 
daha hızlı yükleme ve boşalt-
mada imkanı sunan teknoloji 
hırsızlığa karşı yüksek koru-
ma sağlıyor. 

S.CS Mega perdeli yarı 
römorklar yeni haddelenmiş 
şasi sayesinde, 300 kg daha 
hafifleyerek kullanıcısına 
avantaj sağlıyor ve temel ekip-
manla 6,290 kg’lık bir boş 
ağırlığı sahip. Schmitz Car-
gobull fuarda aynı zamanda 
S.CS Universal kayar perdeli 
treyler, M.CS perdeli kamyon 
römork ve Z.CS merkezi akslı 
tenteli aracını da tanıtacak. 

Akgün, “Bay Krone’ye katılı-
yorum. Türkiye iç pazarında 
sıkıntılı bir süreç yaşanmakta, 
ancak biz de bu sıkıntılı sü-
recin en kısa zamanda sona 
ereceğini düşünüyoruz. Tüm 
bunlar yaşanırken ihracat-
ta çok önemli başarılar elde 
ediyoruz. 2018’in ilk 7 ayında 
1800’den fazla araç ürettik. 
2017 senesinin toplam üreti-
mini şimdiden geçmiş bulun-
maktayız. Tire fabrikamızda 
hem maliyet konusunda çok 
ciddi avantajlar elde ettik hem 
de ürettiğimiz treylerlerin ka-
lite seviyesi en yüksek noktaya 
erişti. Afrika, Arabistan gibi 
pazarlara araç gönderiyoruz. 
Şimdi uzak doğu ülkeleri de 
gündemde. Almanya, İtalya 
hatta İsveç’e treyler ihraç edi-
yoruz. Tüm bunları karşılaya-
cak altyapımız var. Yatırımla-
rımızı sürdürüyoruz. Krone 
ailesinin ve uluslararası çapta 
tüm çalışanların destekleri 
devam ediyor. Biz çok büyük 
bir aileyiz.” şeklinde konuştu.

nın soğutucu ünitesi S.CU 
soğutma ünitesi ve telematik 
sistemi içeren çözümü ile ta-
şımacılık soğuk zincir lojistiği 
için optimize edilmiş komp-
le bir paket halinde tanıtan 
Schmitz Cargobull, fuarda 

nün en öncelikli ihtiyacı ola-
rak gördüklerinin altını çizdi.

Türkiye eski günlerine 
dönecek

Fuarda sergilenen treyler-
leriyle ve sektöre tanıttıkları 
önemli yeniliklerle ilgili bilgi 
veren Krone basın mensupla-
rından Türkiye’deki mevcut 
durumla ilgili gelen soru üze-
rine, “Türkiye’nin eski günle-
rine döneceğine inanıyorum. 
Bazı sıkıntılar olabilir, hep 
birlikte bu günleri atlatacağız. 
Ankara’nın doğru kararlar 
alacağına inanıyoruz. Tüm 
sektörler ve paydaşlar el ele 
vermeli ve Türkiye için müca-
dele etmeli. Biz de Türkiye’de 
yer almaya karar verdiğimiz 
ilk günden beri uzun vadeli 
planımızı hiç aksatmadan de-
vam ettiriyoruz. Türkiye’de-
ki fabrikamız bizim için çok 
önemli bir konumda.” dedi. 
Türkiye treyler sektörünün 
bir zamanlar Avrupa’nın 2’nci 
büyüğü olduğunu hatırlatan 
Krone, Türkiye treyler sektö-
rünün yeniden Avrupa’da üst 
sıralarda yer alacağının altını 
çizerek, “Türkiye iç pazarında 
bir sıkışma söz konusu, ancak 
oradan Afrika pazarına, ak-
deniz ülkelerine giden ürün-
lerimiz var. Sadece o pazarlar 
için geliştirilen ürünlerimiz 

Schmitz Cargobull’un
Akıllı Çözümlerine
Treyler İnovasyon Ödülü 

Krone Modern Treyleri Akıllı 
Bağlantıyla Bir Araya Getirdi 
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Krone Grup Genel Müdürü 
Bernard Krone.

Krone Türkiye CEO’su
Rıza Akgün.
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En Güçlü Volkswagen Amarok Aventura Satışta 
VOLKSWAGEN Ticari Araç’ın 
pick-up model ailesinin en güçlüsü 
Yeni Amarok Aventura 3.0 litre V6 
TDI 258 PS satışa sunuldu. Bir ön-
ceki versiyonundan 34 PS daha fazla 
güce sahip 258 PS gücündeki Yeni 
Amarok Aventura’da, Canyon ve 
Highline donanım seviyelerinde op-
siyonel olarak sunulan yeni “Titanb-
lack” tavan kaplaması da standart. 

Sınıfının en güçlüsü: 
3.0 lt V6 motor

Yeni Amarok Aventura, sınıfında 
yalnızca Amarok model ailesinde 
sunulan Volkswagen V6 motora sa-
hip. 3.0 litre turbo dizel V6 motoru, 
258 PS güç üretirken 580 Nm tork 
sağlıyor. V6 motor, araca hem asfalt 
hem de off-road koşullarında yüksek 
performans, düşük yakıt tüketimi ve 
yüksek çekiş gücü kazandırıyor. 

4Motion sürekli 4 çeker sistemi-
ne sahip otomatik şanzıman, Ye-
ni Amarok Aventura’da standart 
olarak sunuluyor. Yüksek hızlarda 
ekonomi sağlayan 8. vitesi, devir dü-
şürerek hem yakıt tüketimini hem 
de kabin içine gelen sesi azaltıyor. 
8 ileri otomatik vites ile 100 km’de 
8,4 litre birleşik yakıt tüketimi de-
ğeri veriyor. 

Amarok Aventura’nın iç tasarı-
mında kullanılan özel “Nappa” deri 
koltuklar ve kaplamalar iç mekanın 
görüntüsüne şıklık katıyor. 14 yöne 
ayarlı elektrikli sürücü ve ön yolcu 
koltuğunda aynı zamanda ısıtma 
özelliği de bulunuyor. Alman sağlık 
merkezi AGR tarafından sertifikalı 
olan ön koltuklar, ergonomisiyle 
sağlıklı oturuş sağlıyor. Amarok 
Aventura’da ısıtmalı ön cam yıkama 
fıskiyeleri, renkli yol bilgisayarı, di-
reksiyon kenarlarında vites kuman-
dası, paslanmaz çelik gaz/fren pedalı 
gibi standart olarak sunulan dona-
nımlar üst düzey konfor sunuyor.

Dış tasarım, 
yeni detaylarla dikkat çekiyor 
Amarok Aventura’nın dış görünü-

mündeki yeni detaylar araca farklı bir 
dinamizm kazandırıyor. Bagaj boyun-
ca uzanan gövde rengi sportif bar, 20 
inç alüminyum alaşımlı jantlar, bagaj 
havuzu, elektrikli katlanabilir yan ay-
nalar ve köşe aydınlatmalı ön sis far-
larıyla Amarok Aventura dikkatleri 
üzerine çekiyor. Amarok Aventura’da 
aydınlatmalı yan basamaklar da stan-
dart. Ravenna mavisi renk alternatifi 
de yalnızca Amarok Aventura versiyo-
nunda pazara sunuluyor.

Teknolojik yenilikleriyle de 
fark yaratıyor

6.33 inç dokunmatik ekrana sa-
hip olan yeni radyo, USB, AUX-in 
ve SD kart girişi, CD çalar ve blue-
tooth gibi pek çok kaynaktan müzik 
dinleme imkanı sunuyor. Bunların 
yanı sıra, standart olarak sunulan 
teknolojik yenilikleriyle de rakiple-
rinden farklılaşıyor. Akıllı telefonla-
rın araçtaki radyo-eğlence sistemleri 
ile entegrasyonunu sağlayan “App 
Connect” sayesinde, telefondaki uy-

gulamalar radyo ekranından kontrol 
edilebiliyor. “Sesli Kontrol” özelliği 
sayesinde ise telefon arama komut-
ları sesli olarak kontrol ediliyor. 

Amarok Aventura’da bulunan ön 
aksta 17 inç, arka aksta da 16 inç ça-
pındaki fren diskleri aracın daha iyi 
frenlemesini ve yüklü olduğu haller-
de daha kısa fren mesafesine sahip 
olmasını sağlıyor. 

Standart olarak sunulan “İkin-
cil Çarpışma Önleme Asistanı” 
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IRU’s global event 
brings leaders from 
business and government 
together to network, debate and solve 
road transport and trade challenges.

REGISTER NOW!

6-8 November 2018 
Muscat, Oman

INNOVATION 
ON THE MOVE

Co-hosted by

olası bir ikinci çarpışmayı önleme 
amacıyla ilk çarpışmadan sonra 
aracı frenliyor. İki bağımsız sensör 
sayesinde çarpışmanın derecesini 
algılıyor ve çarpışma yeterince kuv-
vetliyse aracı frenleyerek hızını 10 
km/s’ye kadar düşürüyor. Frenleme 
esnasında sürücü aracın kontrolü-
nü istediği zaman devralabiliyor. 
Amarok Aventura’da “lastik basınç 
görüntüleme sistemi” de standart 
olarak sunuluyor. 
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bir ergonomiye sahip. L se-
risi, Scania’nın yenilenmiş 
9 litrelik motor seçeneği ile 
sunuluyor. CNG ve LNG  ile 
çalışabilen 9 litrelik doğal gaz 
motoru da L serisimotor seçe-

ŞEHIR içi ve şehirlerarası 
operasyonlarda kullanılan 
kamyonların ve taşımacılık 
çözümlerinin yanı sıra atık 
toplama ve itfaiye araçları-
nı da yenileyen Scania, daha 
sürdürülebilir ve verimli taşı-
macılık için alçak girişli yeni 
L serisi, alçak zeminli P serisi 
ve yeni CrewCab kabinini ta-
nıttı. Scania ayrıca,yakıt tüke-
timini düşüren yeni 7 litrelik 
dizel motorunu ve yeni 9 ve 
13 litrelik doğalgaz motorla-
rını da pazara sundu.

Yeni 7 litrelik motorla ça-
lışan şehir içi dağıtım araçları, 
yüzde 10’a varan yakıt tasarru-
fu ile yeni bir ulaşım verimli-
liği seviyesi sunuyor. 7 litrelik 
motorla birlikte, motor daha 
az yer kapladığı için P kabin 
artık daha alçak bir motor tü-
neliyle müşterilerinin beğeni-
sine sunuluyor. 95 milimetre 
daha alçak olan motor tüneli 
sayesinde daha geniş bir yaşam 
alanına sahip kabin içinde ha-
reket etmek kolaylaşıyor. 

Scania, kentsel alanlardaki 
dağıtım, atık toplama ve in-
şaat uygulamaları için tama-
men yeni alçak girişli kabin 

serisi geliştirdi. Yeni L serisi; 
otomatik diz çökme işlevi ile 
donatıldığında 79 cm geniş-
liğinde 44 cm yüksekliğinde-
ki basamağı, 80 cm’likkabin 
zemin yüksekliği ile başarılı 

güçlü bir alternatif oluşturdu. 
Sıvılaştırılmış gaz tankla-

rı olan 40 tonluk kamyon-
treyler kombinasyonu için 
menzil 1100 kilometreye çı-
karıldı. Buna paralel Scania, 
yeni kamyon üretimi için 9 
litrelik bir gaz motorunu da 
piyasaya sürdü.

tamamladık. Yine bu kısa sü-
re içerisinde dönem dönem 
farklı kampanyalarla müşte-
rilerimizi buluşturduk. Fakat 
hepimizin bildiği üzere, son 
günlerde ülkemiz ve bilhassa 
ithalat ve ihracatın can da-
marı nakliye sektörü olarak 
ekonomik anlamda zor bir 
dönemden geçiyoruz. Biz 
de bu durumda üzerimize 
düşeni yapabilmek adına iş 
ortaklarımıza yeni bir for-
matla komple bir fırsat paketi 
sunmayı amaçladık. Ekim ayı 
sonuna kadar, sınırlı sayıda 
perdeli ve frigo treyler için bu 
fırsat paketini müşterilerimi-
ze teklif edeceğiz. Paket içe-
riğine ve detaylara satış yöne-
ticilerimizden ulaşılabileceği 
gibi, bu kampanyaya özel ola-
rak oluşturduğumuz “mavifi-
linayaksesleri.com” web sitesi 
üzerinden hem markamız ve 
tarihi,hem de ürünlerimiz 
hakkında en detaylı bilgilere 
erişilebilecek. Ayrıca müş-
terilerimiz kampanya web 
sayfamız üzerinden bizimle 
iletişim kurulabilecek ve ta-
biri caizse fırsat paketleri için 
önlerden yer ayırtabilecek.”

Fırsat paketlerine ulaşma-

Gelişmiş sürdürülebilirlik, 
iyileştirilmiş görüş, artırılmış 
verim ve güvenlikle beraber 
ergonomi ve konfor özellikle-
rine sahip Yeni Scania şehir içi 
araçları, yakıt tasarrufu veda-
ha iyi toplam işletme ekono-
misiyle geleceğe yönelik kam-
yon perspektifini yansıtıyor. 

nın en 
kolay yolu yeni kampanya 
web sayfasında olacak. Müş-
teriler diledikleri anda iste-
dikleri bilgiye erişebileceği gi-
bi web sitesi sayesinde:  Fırsat 
paketleri ile perdeli, frigo ve 
çok yakında platform semi-
treyler sayfalarına erişebile-
cek, bu ürünler ile ilgili görsel 
bilgi, argümantasyon ve bro-
şür indirebilecekler. 

Müşteriler ayrıca perdeli, 
frigo ve çok yakında platform 
semi-treyler sayfalarında, 
ana ekranda sarı ile belirtilen 
“Kusursuz Treylere Şimdi Sa-
hip Ol!” linkini tıklayarak ya 
da sayfada en alta inerek fırsat 
paketleri için rezervasyon ya-
pabilecek ve hızlı bir şekilde 
teklif alabilecekler.

nekleri arasında yer alıyor. 
Scania’nın yeni CrewCab’ı 

özellikle itfaiye hizmetlerin-
dekullanıldığında hem ergo-
nomi hem de güvenliği göz 
önünde bulundurarak acil 
durumlara özel tasarlandı. 
Ekstra güvenlik donanımları 
arasında yan perde hava yas-
tıkları da bulunuyor. Ayrıca 
CrewCab, mürettebat alanı 
için bölgesel ısıtma-soğutma 
sistemi içeren yüksek güven-
lik ve konfor seviyesine sahip 
özelliğiyle sekiz yolcuya kadar 
hizmet vermektedir.P seri-
simürettebat bölümü, tekli 
veya sıralı koltuklar, farklı 
emniyet kemeri seçenekleri 
ile sipariş verilebiliyor.

Alternatif yakıtlarda 
en geniş seçenek 

Scania, halen etanol, biyo-
dizel, HVO ve hibrit tekno-
lojiler de dahil olmak üzere 
yenilenebilir yakıtlar için en 
geniş ürün gamını sunuyor. 
Scania’nın, bölgesel ve uzun 
mesafeli operasyonlar için 
özel olarak tasarlanan altı si-
lindirli 13 litrelik gazlı moto-
runun piyasaya sürülmesiyle, 
geleneksel fosil yakıtlara karşı 

KALITESI ve ekonomik iş-
letme maliyeti bugüne kadar 
kullanıcılarından tam not 
alan Schmitz Cargobull, yep-
yeni fırsat paketleri ile kulla-
nıcılara birden fazla avantaj 
öneriyor. 

Konuyla ilgili görüşlerini 
aldığımız Schmitz Cargo-
bull Türkiye Satış Direktö-
rü Nihat Ö. Ayhan şunları 
söyledi:  “Bildiğiniz üzere 
yaklaşık iki yıldır Türkiye’de 
Schmitz Cargobull çatısı ve 
organizasyonu altında hizmet 
veriyoruz. Bu kısa süre içinde 
yeni satış ve satış sonrası ağı-
mızı oluşturduk, geliştirmeye 
devam ediyoruz. Adapaza-
rı’ndaki yeni fabrikamızı bir 
yıl gibi kısa bir sürede 3 ürün 
grubu için üretime hazır ha-
le getirdik. Kaliteden ödün 
vermeyen müşterilerimizin 
desteğiyle ilk yılımızda per-
deli treylerde pazar payımızı 
önemli bir oranda artırırken, 
frigo treylerde 2017 yılını 
pazar lideri olarak tamamla-
dık. Tüm bunları yaparken 
tek noktadan birçok hizmeti 
bir arada sunabilmek ama-
cıyla İkinci el ve Finansman 
organizasyon süreçlerimizi 

Scania Yeni Nesil Şehir İçi Araçlarını Tanıttı

MB Üretici Standardında 
Onarım Merkezleri’ne
Bir Yenisini Daha Ekledi
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Scania, uzunyol taşımacılığı ve inşaat serisi 
araçlarının ardından, odak noktasını şehir içi 
ve düşük karbonlu taşımacılık çözümlerine 
çevirdi.    

Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs 
Ürün Grubu, 6 aylık eğitim sürecini 
başarı ile tamamlayan yetkili servislerine 
“Otobüs ve Kamyon Üretici Standardında 
Hasar Onarım Merkezi” sertifikası 
vermeye devam ediyor.    

M E R C E D E S - B E N Z 
Türk,  6 aylık eğitim sü-
reçlerini başarıyla tamam-
layan servislerine “Üretici 
Standardında Hasar Ona-
rım Merkezi” sertifikası 
vermeye devam ediyor. 
Uygulamanın başladığı 
günden beri 2017 yılında 
Mengerler Ankara ve Ko-
luman Ankara, 2018 yılın-
da ise Hatay Has Otomo-
tiv sertifikalarını almaya 
hak kazandı. İzmir Has 
Otomotiv de Mercedes-
Benz Türk Otobüs Satış 
Sonrası Hizmetler Pa-
zarlama Grup Müdürü 
Orhan Çavuş’un katılımı 
ile gerçekleşen törende, 
kamyon ve otobüs ürün 
grubunu kapsayan “Üre-
tici Standardında Hasar 
Onarım Merkezi” sertifi-
kasını almaya hakederek, 

Ege Bölgesi’nde bu sertifika-
yı alan ilk yetkili servis oldu.

Mercedes-Benz yetkili 
servislerinde 6 aylık bir ça-
lışma sonucunda kaporta 
ve boya onarım süreçlerinin 
hızlanması, kalitesinin da-
ha da artması ve ekipman 
optimizasyonu alanlarında 
çalışmalar yürütülüyor ve 
süreçleri başarı ile tamamla-
yan yetkili servisler “Otobüs 
ve Kamyon Üretici Standar-
dında Hasar Onarım Mer-
kezi” unvanını almaya hak 
kazanıyor. Eğitim kapsamın-
da, ekipman kontrolleri ile 

servislerin yerinde eğitimi 
sağlanırken; yetkili servis-
lerdeki kaporta teknisyen-
leri Mercedes-Benz Türk 
Hoşdere Fabrikası ve Pa-
zarlama Merkezi eğitim 
bölümlerinde Mercedes-
Benz Kaporta Teknisyen-
liği eğitiminden geçiyor. 

Sertifikalı servisler tara-
fından onarımı gerçekleş-
tirilen araçlara ise “Üretici 
Standardında Onarım 
Sertifikası” veriliyor. İlgili 
sertifika araçların fabrika 
standartlarında, orijinal 
parçalar ile Mercedes-
Benz Türk “Sertifikalı 
Kaporta ve Boya Teknis-
yenleri” tarafından onarıl-
dığını ve fabrika çıkışında 
olduğu gibi tüm güvenlik 
performans ve konfor 
özelliklerine sahip oldu-
ğunu temin ediyor. 

Schmitz Cargobull’dan 
“Mavi Filin Ayak Sesleri” 
Kampanyası
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LASSA, zorlu çalışma şartlarında 
hizmet veren uzun yol şoförlerinin 
yaşam kalitelerini artırmak üzere 
‘Yola Sağlam Çık’ projesini sürdü-
rüyor. Şoförlerin beslenme, din-
lenme, araç sürüş alışkanlıkları ile 
sosyal ihtiyaçlarına yönelik gelişim 
sağlanması için gerçekleştirilen 
proje kapsamında bu yıl 32 gün-
de 2 bin 372 şoföre ulaşıldı. Proje 
kapsamında 18 şehir gezen Lassa 
ekipleri, 5’i projenin bu yılki yakıt 

Lassa Uzun Yol Şoförleriyle Bir Araya Geldi
spor eğitmeni, şoförlerle bire bir 
görüşmeler gerçekleştirdi. Vücut 
kitle endeksi, şeker, kolesterol, 
tansiyon, yağ ölçümü gibi temel 
tıbbi testlerden oluşan diyetis-
yen kontrolü sonrası sürücülerle 
iyi beslenme kılavuzu paylaşıldı. 
Ayrıca şoförler, spor eğitmeni ile 
birlikte temel hareketlerden olu-
şan bir antrenman yapma şansı 
yakaladılar.

Proje ile amaçlarının uzun yol 
şoförlerinin hayatlarında kalıcı 
bir etki oluşturmak olduğunu 
dile getiren Brisa Pazarlama Di-
rektörü Evren Güzel; “İnsana do-
kunan, tüm paydaşlarıyla birlikte 
yol almayı benimseyen bir kurum 
olarak, Lassa markamız ile 43 yıl-
dır en zorlu yol koşullarında dahi 
uzun yol şoförlerimizin yanın-
da yer alıyoruz. Uzun saatlerini 
yollarda geçiren şoförlerimizin 
özellikle sağlıklı yaşam konusun-
da desteklenmeleri büyük önem 
taşıyor. Projemiz ile şoförlerimi-
zi emniyetli bir sürüş için önce 
kendi sağlıklarına dikkat etme-
leri konusunda bilinçlendirmeyi 
ve hayata geçirebilecekleri basit 
değişikliklerle daha sağlıklı ve 
sağlam bir şekilde yola çıkmala-
rına destek olmayı hedefliyoruz. 
Aldığımız olumlu yorumlar, bu 
ihtiyacın ne denli büyük olduğu-
nu gösteriyor. Bu ihtiyaca yanıt 
vermek ve farkındalığı artırmak 
için çalışmaya devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu. 

Aytemiz Kurumsal İletişim ve 
Pazarlama Direktörü Özge Kan-
su Gökçek ise; “Müşterilerimizin 
önemli bir bölümünü oluşturan, 
bizim yolların profesyonelleri 
olarak adlandırdığımız uzun yol 
şoförlerine istasyonlarımız hari-
cinde yollarda da ulaşabilmek bizi 
heyecanlandırdı. Onların hayat-
larına dokunmak amacıyla başla-
tılan Lassa’nın ‘Yola Sağlam Çık’ 
projesinde yer almaktan mutluluk 
duyduk. Tüm taraflar için faydalı 
bir biçimde tamamlanan bu pro-
je boyunca alınan geri dönüşleri 
değerlendirdiğimizde, yolların 
profesyonellerine yönelik hizmet-
lerimizi daha da arttırmayı hedef-
liyoruz. Yakın gelecekte şaşırtan 
hizmetlerimizi onlara daha çok 
yarar sağlayacak biçimde şekillen-
direceğiz” dedi.

sponsoru olan Aytemiz noktası ol-
mak üzere toplam 30 noktada sü-
rücülerle buluştu. 

Şoförlerle yapılan anketlere gö-
re; en sık rastlanan rahatsızlıklar 
arasında tansiyon, diyabet ve o-
murga sorunları yer alıyor. Doğru 
beslenme ve basit egzersizlerle bu 
rahatsızlıkların önüne geçmek ve 
daha sağlıklı yaşamak mümkün. 
Bu doğrultuda Lassa ekibi içeri-
sinde yer alan beslenme uzmanı ve 
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Brisa Pazarlama Direktörü
Evren Güzel.
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ZF, IAA 2018 fuarındaki 
“Akıllı Lojistik” temasıyla, sa-
hip olduğu otomasyon – akıllı 
bağlantı ve elektrifikasyon tek-
nolojilerini, tüm lojistik zinciri 
için entegre ve göz alıcı çözüm-
ler olarak sunuyor. Araç işletim 
maliyetlerinin düşürülmesine 
verilen önem ile güvenlik ve ve-
rim alanlarındaki gelişmelerin 
etkisiyle, ticari araç segmentin-
de otonom  sürüş uygulamala-
rının daha hızlı bir şekilde ha-
yatımıza gireceğine inanılıyor. 

ZF Friedrichshafen AG 
CEO’su Wolf-Henning Sche-
ider, ZF standındaki açılış ko-
nuşmasında, “Teslimatların 
daha yalın, hızlı ve güvenli ya-
pılabilmesi için ‘son kilometre 
(last mile)’ lojistik anlayışında 
bir devrim yaratıyoruz. Bu se-
beple, konsept çalışmalarımızı 
önümüzdeki iki yıllık süreç 
içerisinde seri üretim aşaması-
na hazır hale getirebilmek için 
iş ortaklarımız ve müşterile-
rimiz ile birlikte çalışıyoruz.” 
şeklinde belirtti ve sözlerine 
şu şekilde devam etti. “İnova-
tif ve pratik çözüm üretmek-
teki sistem uzmanlığımızı 
pazara daha hızlı sunabilmek 
adına, sadece e-mobilite ve 
otonom sürüş alanlarına 
önümüzdeki beş yıllık süreç 
içerisinde 12 Milyar €’dan 
fazla yatırım yapacağız. Yeni 

teknoloji geliştirme harcama-
larındaki artış ve global pazar-
lardaki zorluklara rağmen, ZF 
hedeflerine emin adımlarla 
ilerlemektedir. Satış hedefleri, 
yatırım artışları ve borçların 
azaltılması gibi yıllık hedefle-
rimizi gerçekleştireceğiz.” 
ZF Innovation Van (Inovatif 
Panelvan) kargo teslimatlarına 

yardımcı oluyor 
Kargo lojistiğindeki “Son 

kilometre (last mile) konu-

su oldukça çekici bir örnek. 
ZF’nin geliştirdiği Innovation 
Van (İnovatif Panelvan), gele-
ceğin kargo teslimat ihtiyaçla-
rını karşılayacak akıllı bağlan-
tı - otonom sürüş ve tam araç 
elektrifikasyonu gibi teknolo-
jilerin faydalarını canlı olarak 
gösteriyor. Özellikle, sürekli 
artan kargo hacimleri ve bi-
reysel alıcıların isteklerindeki 
değişkenlerin yönetilmesinde, 

ZF Innovation Van (İnovatif 
Panelvan) fark yaratıyor. Tüm 
bunların yanı sıra, şehiriçi tra-
fiğin azaltılmasına ve düşük 
emisyon salınımına sağladığı 
katkılar ile lojistik sektörü 
içerisinde önemli bir ilgi odağı 

haline geliyor. Scheider konu 
hakkında şunları söyledi. “Bazı 
müşterilerimiz ile halı hazırda 
ciddi görüşmeler içerisinde-
yiz.” ZF Innovation Van (İno-
vatif Panelvan), yüksek hızlı 
işlemciye sahip ZF ProAI sü-
per bilgisayar, kamera, radar ve 
lidar sistemlerinin oluşturduğu 
bir altyapıya sahip. 

Tam elektrifikasyonlu ve 4. 
Seviye otonom sürüş özellikleri 

içeren bu araç, özellikle şehiriçi 
manevralar, şeritlerin olmadığı 
yollarda dahi aynı düzlemde 
yola devam etme, trafik işaret-
lerini algılama ve ani tehlikeli 
durumlarda reaksiyon göster-
me gibi çeşitli fonksiyonları ba-
ğımsız bir şekilde yerine getir-
mek için tasarlanmış. Ayrıca, 
ZF Innovation Van (İnovatif 
Panelvan), çift sıra park yap-
mış araçlar gibi yol üzerindeki 
engelleri algılayabiliyor ve bu-
na göre hareket etme kararını 
verebiliyor. “FollowMe” isim-
li özel fonksiyonuyla, tablet 
bilgisayar üzerinden uzaktan 
kontrol sağlayabilen sürücü-
ler/kuryeler için büyük yardım 
sağlıyor. Eğer iki teslimat ad-
resi arasında yürüme mesafesi 
kadar kısa bir uzaklık varsa, 
ZF Innovation Van (İnovatif 
Panelvan) sanal izdüşüm ile 
sürücüyü takip edebiliyor. Ek 
olarak, eğer teslimat noktasın-
da uygun bir park yeri yoksa, 
sürücü aracı bir sonraki uygun 
park yerini bulması için gön-
derebiliyor. Böylelikle, günü-
müzde oldukça yaşanan çift 
sıra park durumunun önüne 

geçilerek trafik sıkışıklığının 
önüne geçiliyor. 

Sınırları çizilmiş bölgeler 
otonom sürüş için cezbedici 
pazarlar olarak görülüyor. 

ZF’nin dünya lansmanını 
yaptığı “Innovation Truck 
(İnovatif Kamyon)” ve “Ter-
minal Yard Tractor (Depo Çe-
kicisi)” isimli iki yeni çözümü, 
yük taşımacılığındaki en büyük 
zorlukların üstesinden geliyor. 
Bu araçlar otonom bir şekilde 
dorse/treyler ya da konteyner 
değişimi (swap body) yapa-
biliyor. Sürücüsüz bu araçlar 
sayesinde, konteyner liman-
ları, depolar ya da firmaların 
yükleme/boşaltma bölgeleri 
gibi alanlarında verimlilik, hız 
ve çevresel duyarlılık artıyor. 
Tüm bunlara ek olarak, kaza-
ların azaltılması ve can ile mal 
kayıplarının önlenmesi adına 
katkı sağlıyor. 

Scheider sözlerine şu şekilde 
devam etti: “Forwarding işlemi 
yapılan yük depoları ile hava 
ya da deniz terminalleri gibi 
alanlarda, sürücüz yük taşıma 
araçlarının ve otonom fonk-
siyonlarının büyük rol oyna-

yacaklarına inanıyoruz. Yakın 
gelecekte, sınırları belli bu tip 
bölgelerde otoyollara kıyasla 
daha çok otonom araçları gö-
receğiz. Maliyet, güvenlik ve 
verimlilik anlamındaki katkı-
ları dolayısıyla, kullanıcılar için 
fark ve kazanç yaratacaklar.” 

 ZF tüm ticari araç 
segmentlerine elektrikli 

çözümler sunuyor
ZF’nin akıllı lojistik (smart 

logistics) yaklaşımı, aynı za-
manda sıfır emisyon projeleri-
ni de karşıladığı için, tüm araç 
sınıfları için uygulanabilir bir 
hale geliyor. Şehir merkezle-
rindeki hava kirliliğinin büyük 
ölçüde önüne geçilmesi gereki-
yor. Elektrikli otobüs sistem-
lerine yönelik uluslararası bo-
yutta gelen taleplere etkin bir 
yanıt olarak ZF, AxTrax AVE 
isimli elektrikli portal aksları 
için binden fazla sipariş aldı. 
Bu komponentler; Los Ange-
les, Stuttgart ve Londra gibi 
şehirlerin arasında yer aldığı 
geniş bir coğrafyada, çok yakın 
zamanda sıfır emisyonla yılda 
60 milyon kilometre yol koşul-
masına katkı sağlayacaklar. 

ZF Çevreci ve Otonom
Lojistik Çözümlerini Tanıttı

Bosch’tan Elektrikli Hafif Ticari 
Araçlara Yönelik Yeni Çözüm
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ZF e-mobilite ve otonom sürüş alanlarına 12 
Milyar Avro’dan fazla yatırım yapmayı plan-
lıyor. ZF CEO’su Scheider, firmanın gelecek 
hedefleri doğrultusunda ilerlediğini söyledi.    

ZF Friedrichshafen AG CEO’su Wolf-Henning Scheider

ONLINE alışveriş sayesin-
de sadece iki tıklamayla bir 
ürünü sipariş edebiliyoruz 
ve aynı gün içinde ürünü ka-
pımızda teslim alabiliyoruz. 
Son dönemde online alışve-
rişteki artıştan dolayı büyük 
şehirlerdeki teslimat trafiği 
de sınırlarını zorluyor. Kam-
yonetler ve ağır kamyonlar şe-
hir merkezlerinde sıkışık tra-
fikte ilerlemeye çalışıyor ve 
yükleme alanlarının eksikliği 
genellikle çift sıra park yap-
malarına neden oluyor. Bun-
ların sonucunda tıkalı yollar, 
gürültü ve emisyonlar ortaya 
çıkıyor. Trafik sıkışıklığın-
dan etkilenen sadece teslimat 
hizmetleri değil; satıcılar ve 
kamyonetlerle müşteri tesli-
matlarını gerçekleştiren diğer 
küçük şirketler de bu durum-
dan olumsuz etkileniyor. 

Bosch, yeni çözümüyle 
hafif ticari araçlara yönelik 
elektrikli güç aktarma me-
kanizmalarını daha ekono-
mik ve verimli hale getiri-

yor. Bosch Grubu Yönetim 
Kurulu Üyesi Dr. Markus 
Heyn, “Şehirlerde ürün te-
darikine ayak uydurabilmek 
için teslimat trafiğini etraflı-
ca düşünmek gerekiyor” der-
ken, Bosch, yeni çözümünü 
barındıran ilk araçların 2019 
yılında sunulmaya başlanaca-
ğını açıkladı. 

Sessiz teslimatlar 
Bosch, teslimat araçlarının 

büyük çoğunluğuna uyan bir e-
lektrikli güç aktarma mekaniz-
ması sunarak, şimdi bir adım 
daha ileri gidiyor. Bu elektro-
mobilite çözümünün ardında, 
elektrikli kamyonetlerin dağı-
tım merkezlerinden alıcılara 
yapılacak teslimatların yöne-
tilmesi ihtiyacı yatıyor. 

Bu çözüm, sürekli fren 
yapmamız gereken dur-kalk 
tarzı trafikte de menzili artı-
rarak enerjinin yeniden kaza-
nılmasını sağlıyor ve araçlar 
daha verimli hale geliyor. Bir-
çok teslimat güzergahı gün-
de 80 kilometrenin altında 

oluyor ve bu mesafe, akünün 
tek bir kez şarj edilmesiyle 
kolaylıkla gidilebiliyor. Böy-
lece filolar, geceleri depoda 
yeniden şarj edilebiliyor. Güç 
aktarma mekanizmaları sıfır 
emisyona neden olduğun-
dan, sürüş yasakları elektrikli 
filoları etkilemeyecek. 

Paket ve kurye hizmetleri-
nin doğal kaynakları tüketme-
den teslimatları konusunda 
tüketiciler de oldukça istekli. 
Almanların yüzde 61’ine gö-
re, bir online satıcının tes-
limatları elektrikli araçlarla 
yapması, tercih konusunda 
önemli bir kriter (kaynak: 
PwC). Bir başka avantaj ise 
elektrikli araçların daha az 
gürültüye neden olması. Bu 
da insanların teslimatları 
akşamın geç saatlerinde de 
kabul etme isteğini artırıyor. 
Bu durum, yoğun saatlerdeki 
trafiği rahatlatabilir ve daha 
esnek teslimat saatleri sağla-
yabilir. Dr. Heyn, “Bosch, e-
mobiliteyi gerçekten anlamlı 

olan bir alanda, şehir içi tesli-
matlarda sağlıyor” derken, Al-
man Posta İdaresi Deutsche 
Post, Bosch’un sürüş sistemi-
ni kullanan StreetScooter ile 
şehir içi teslimatlarda değişi-
me başladı bile… 

Kitle pazara hazır 
Bosch’un eCityTruck güç 

aktarma mekanizmasının 
şanzımanlı ve şanzımansız 
olmak üzere iki versiyonu 
bulunuyor: Buradaki amaç, 
hızlıca entegre edilebilen ve 
otomobil üreticilerinin farklı 
gereksinimlerini karşılayabi-
len çözümler oluşturmak. Bu 
güç aktarma mekanizması çö-

zümleri, ticari araç pazarının 
büyük bir bölümüne uygun 
hale getirerek 2 ila 7,5 ton ara-
sındaki hafif ticari araçlar için 
ölçeklenebiliyor. Peki, nasıl? 
Küçük kamyonetler oldukça 
yaygın, Almanya’da kayıtlı 
tüm ticari araçların yaklaşık 
dörtte üçü bu sınıfta yer alıyor 
ve bu araçların sayısı git gide 
artıyor (Kaynak: Shell). Dr. 
Heyn, “Bosch’un ticari araç-
lara yönelik elektrikli güç ak-
tarma mekanizmaları, şehir içi 
teslimat trafiğini değiştirme 
potansiyeline sahip. Elektrikli 
kamyonetleri kitle pazara ha-
zır hale getiriyoruz” dedi. 

Yeni eCityTruck güç ak-
tarma mekanizması konsepti 
ile Bosch, elektrikli motor ve 
güç elektroniği gibi birden 

fazla parçayı tek bir birimde 
bir araya getiriyor. Bu, güç 
aktarma mekanizmasını hem 
daha verimli hem de daha 
ekonomik bir hale getirerek 
parçaların daha ekonomik 
olmasını sağlıyor. Kolaylıkla 
entegre edilen çözüm saye-
sinde müşteriler, artık yeni 
bileşenlerin geliştirilmesine 
yönelik zaman alıcı işlemlerle 
uğraşmıyor. Hem köklü hem 
de yeni oyuncular olmak üze-
re otomobil üreticileri için 
bir başka avantajı ise Bosch 
çözümünün araçların pazara 
sunulmasını hızlandırması. 

Hafif ticari araçları da kap-
sayacak şekilde ürün portföyü-
nü genişleten Bosch, elektrifi-
kasyon stratejileri konusunda 
otomobil üreticilerini destek-
lemeye yönelik bir başka ka-
rarlı adım daha atıyor.

Bosch’un ticari araçların 
elektrifikasyonuna ilişkin 
planları kamyonetlerin de 
ötesine geçiyor. Bosch, bir A-
merikalı start-up olan Nikola 
Motor Company ile birlikte 
elektrikli sürüş menzilinin çı-
tasını yükselten bir güç aktar-
ma mekanizması geliştiriyor. 
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Mercedes-Benz Türk olarak 
Ekol Lojistik’e pek çok tesli-
mat gerçekleştirdik ve bugün 
bu kıymetli iş ortaklığını tam 
150 adet Actros 1845 LSnRL 
teslimatı ile taçlandırıyoruz. 
Actros araçlarımızı 1986 yı-
lında Anadolu’nun bağrın-
da, Aksaray’da kurduğumuz 
Kamyon Fabrikamızda glo-
bal Mercedes-Benz standart-
larında 2010 yılından beri 
yerli olarak hem yurtiçi paza-
rı hem de yurtdışı pazarı için 
üretiyoruz” dedi.

Mercedes-Benz Yetkili Ba-
yii Gülsoy Otomotiv Yöne-
tim Kurulu Üyesi İsmet Em-
re Gülsoy ise törende yaptığı 
konuşmada; “Ekol Lojistik’i 
buluşturduğumuz Mercedes-
Benz Actros 1845 LSnRL a-
raçlarımız sahip olduğu Euro 
6 motor ve bununla uyumlu 
şanzıman ile aksıyla önemli 
ölçüde yakıt tasarrufu sağ-
larken, hem yol performansı 
hem de 120 bin km’ye çıkan 
bakım aralıkları ve yüzde 
20 oranında düşen bakım 
maliyeti avantajları ile ticari 
performansıyla öne çıkıyor. 
Tüm bunlara ek olarak kon-

MERCEDES-BENZ Türk, 
Türkiye ve Avrupa lojis-
tik sektörünün önde gelen 
şirketlerinden olan Ekol 
Lojistik’e 150 adet Mercedes-
Benz Actros 1845 LSnRL 
araç teslimatı gerçekleştirdi.

Ekol Lojistik’e gerçekleş-
tirdiği 150 adet Mercedes-
Benz Actros 1845 LSnRL 
uzun yol nakliye aracı satışı 
nedeni ile Mercedes-Benz 
Türk’ün İstanbul’da bu-
lunan Genel Müdürlük 
Kampüsü’nde basın mensup-
larının da katılımıyla teslimat 
töreni düzenledi.

Teslimat törenine Mer-
cedes-Benz Türk İcra Kurulu 
Başkanı Süer Sülün, Kamyon 
Filo Satış Grup Müdürü Ha-
luk Burçin Akı, Satış Operas-

yonları Grup Müdürü Tol-
ga Bilgisu, Mercedes-Benz 
Finansal Hizmetler Satış ve 
Pazarlama Direktörü Gök-
men Onbulak, Ticari Araçlar 
Kredi Satış Müdürü Kıvanç 
Sanrı, Mercedes-Benz Yet-
kili Bayii Gülsoy Otomotiv 
Yönetim Kurulu Üyesi İsmet 
Emre Gülsoy, Gülsoy Oto-
motiv Anadolu Şube Genel 
Müdürü Serkan Açar ve 
Kamyon Satış Müdürü Mu-
rat Yerli, Ekol Lojistik Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ahmet 
Musul ve Satınalma ve Yatı-
rımlar Genel Müdürü Levent 
Demir katıldılar.

Sülün: “Tercihlerini yine 
Mercedes-Benz Türk’ten 

yana kullandıkları için 
Ekol Lojistik yetkililerine 

teşekkür ederim”
Gerçekleştirilen tören-

de tamamı Mercedes-Benz 
Türk Aksaray Kamyon Fab-
rikası üretimi olan araçların 
öne çıkan özelliklerine vurgu 
yapan Mercedes-Benz Türk 
İcra Kurulu Başkanı Süer 
Sülün konuşmasında: “Ekol 
Lojistik’e bugün 150 adet 
Mercedes-Benz yıldızlı Act-
ros 1845 LSnRL aracımızı 
teslim etmekten ve siz kıy-
metli misafirlerimizi kendi 
evimizde ağırlamaktan mut-
luluk duyuyoruz. Kusursuz 
hizmet anlayışı ile sektörde 
adından söz ettiren Ekol Lo-
jistik ile iş ortaklığımız 2008 
yılında başladı. Bu 10 yılı aş-
kın süredir devam eden istik-
rarlı iş ortaklığımız süresince 

jistik olarak Mercedes-Benz 
markası ile ilişkimizi yalnızca 
araç yatırımlarımız ile değil; 
aynı zamanda 2008 yılından 
bu yana markanın otomotiv 
parçalarını Avrupa’nın çeşit-
li ülkelerindeki fabrikalarına 
taşıyarak devam ettiriyoruz. 
MB Türk’le uzun yıllardır 
süregelen bu güzel iş ortaklı-
ğının devamını temenni edi-
yoruz” şeklinde konuştu.

Ekol Lojistik Satınalma ve 
Yatırımlar Genel Müdürü 

Levent Demir ise, “150 adet 
Mercedes-Benz Actros 1845 
LSnRL aracı filomuza dâhil 
etme sebeplerimiz arasında 
Mercedes-Benz Türk’e duy-
duğumuz güvene ek olarak; 
araçların Türkiye’de üretili-
yor olması, yakıt oranlarının 
düşük olması, çevre dostu ol-
ması, kolay kullanım ve sürüş 
sunması, markanın sahip ol-
duğu yaygın yurtiçi ve yurtdışı 
servis ağı, sundukları bakım 
anlaşmalarının kapsamı ve uy-
gulama kolaylığı, bakım ona-
rım konusundaki esneklikleri 
ve yerinde hizmet anlayışı ile 
zamana karşı yarışan bizlere 
operasyonel hız katmaları bu-
lunuyor” ifadelerini kullandı.

for, güvenlik ve tasarımıyla 
ağır vasıta kullanıcılarının ih-
tiyaçlarına yanıt verirken aynı 
zamanda yüksek ikinci el satış 
değeri de sunuyor.” dedi.
Musul: “2 bin adede yakın 

çekicinin yüzde doksanı 
Mercedes-Benz marka 
araçlardan oluşuyor”

Ekol Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Mu-
sul, “Öncelikle, hep yanımız-
da olduklarını hissettiren 
Mercedes-Benz Türk’e, bu 
satışın gerçekleşmesindeki 
katkıları sebebiyle Gülsoy 
Otomotiv Anadolu Şube’ye 
ve sağladıkları destek ve 
kredilendirme imkânları 
için Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler’e teşekkür ederim. 
Filomuzu güçlendirirken 
tercihimizi 10 yıl öncesinde 
iş ortaklığına başladığımız, 
çok iyi tanıdığımız ve de-
neyimleyerek güvendiğimiz 
Mercedes-Benz Türk’ten 
yana kullanıyoruz. Bu 150 
adetlik teslimat ile birlikte a-
raç parkımızdaki 2 bin adede 
yakın çekicinin yüzde doksa-
nı Mercedes-Benz marka a-
raçlardan oluşuyor. Ekol Lo-

Mercedes-Benz Türk’ten Ekol 
Lojistik’e 150 Adetlik Dev Teslimat
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Ekol Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Musul (solda) 
ve Mercedes-Benz Türk İcra 
Kurulu Başkanı Süer Sülün

M E R C E D E S - B E N Z 
Türk, uzun yıllardır işbirli-
ği içerisinde olduğu Çiftay 
İnşaat ile filo teslimatları-
na bir yenisini daha ekledi. 
Mercedes-Benz Türk, ma-
dencilik, enerji, turizm ve 
petrol alanlarında hizmet 
veren Ankara merkezli Çif-
tay İnşaat’a yaptığı büyük 
bölümü Aksaray Kamyon 
Fabrikası üretimi olan 
150 adetlik Arocs 4145 K, 
Arocs 3342 K, Arocs 4142 
B, Actros 1845 LS, Actros 
1842 LS ve Atego 2124 C 
aracın teslimatı nedeni ile 
Çiftay İnşaat yetkilileri ile 
bir araya geldi. 

MB Türk İcra Kurulu 
Başkanı Süer Sülün yaptığı 
konuşmada, “Markaya tes-
lim ettiğimiz 150 adet araç-
tan bahsetmek gerekirse; 
Atego araçlarımız şehir içi ve 
kısa mesafe taşımacılığında 
ihtiyaçlara yanıt verebiliyor. 
2010 yılından itibaren Ak-
saray Kamyon Fabrikamızda 
üretip hem yurt içinde kulla-
nılan hem de yurt dışına ih-
raç ettiğimiz Actros araçları-
mız ise hem yol performansı 
hem de ticari performansıyla 
dikkat çekiyor” dedi.

Mercedes-Benz Türk 
Yetkili Bayii Has Otomotiv 
İcra Kurulu Üyesi Mustafa 
Sarıgül ise, “Has Otomotiv 
olarak, Çiftay İnşaat’ın araç 
yenileme süreçlerin-
de yine Mercedes-

Benz Türk’ü tercih etmeleri 
sebebiyle ve 150 adet aracın 
satışının gerçekleşmesinde 
katkımız olduğu için son 
derece mutluyuz. Mercedes-
Benz Arocs, Actros ve Ate-
go araçlarımız müşterisine 
sadece kalite, düşük yakıt 
ekonomisi değil; aynı za-
manda yüksek ikinci el satış 
değeri de sunuyor. Bunlara 
ek olarak, sunulan servis 
ve hizmet imkânlarıyla da 
Mercedes-Benz yıldızlı tica-
ri araçların pazarda fark ya-
rattığı şüphesiz. Yeni araçla-
rının Çiftay İnşaat’a hayırlı 
uğurlu olmasını ve bol ka-
zanç getirmesini diliyorum” 
şeklinde konuştu. 

Çiftay İnşaat Yönetim 
Kurulu Üyesi Sabit Ay-
dın ise yaptığı konuşmada, 
“Mercedes-Benz araçların 
yakıt ekonomisinde avan-
tajlı olmaları, düşük emis-
yon değerleri sunmaları, 
standart olarak sunulan 
güvenlik donanımlarıyla 
fark yaratmaları ve zorlu 
şartlarda tüm taleplerimizi 
karşılayacak nitelikte güce 
sahip olmaları ile marka-
nın satış esnasında ve son-
rasında sunduğu müşteri 
hizmetleri sebebiyle araçla-
rımızı yenileme dönemimiz 
geldiğinde ilk tercihimiz yi-
ne Mercedes-Benz Türk’ten 
yana oldu. 

Mercedes-Benz’den  
Çiftay İnşaat’a
150 Adet Araç 
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ÖZÇELIK Transport, Volvo 
Trucks’ın Türkiye distribü-
törlüğünü yürüten Temsa İş 
Makinaları’ndan 10 adet FH 
460 HP Volvo Trucks çekici tes-
lim alarak filosunu güçlendirdi. 

Teslimat töreni, Özçelik 
Transport’tan Yılmaz Özçelik 
ve Temsa İş Makinaları’nı tem-
silen Bölge Satış Müdürü Dev-
rim Karataş, Bölge Satış Yöneti-

IVECO Bus, STIB-MIVB 
(Brüksel Belediyer arası Ula-
şım Şirketi) ile 141 adet 18 
metrelik körüklü hibrid elekt-
rikli otobüs için çerçeve anlaş-
ması imzaladı. 

CNH Endüstriyel N.V. mar-
kası olan Iveco Bus, Brüksel’in 
ulaşım şirketine planlama, üre-
tim, destek, uyarlama, yedek 
parça ve pillerle çekiş sistemi 
parçalarının bakımı da dahil 
olacak 5 yıllık bir paket şeklin-
de Urbanway otobüsler sağla-
yacak. Bu büyük sipariş, otobüs 
ağının daha çevre dostu olması 
ve sürdürülebilir hareketlilik 
için önem arz ediyor.

Yeni araçların filoya katılma-
sı ile Brüksel belediye otobüs fi-
losu 2019’un sonuna kadar üç-
te bir oranında genişleyecek. 18 
Metre uzunluğundaki hibrid 

GELECEK yıl 20’nci kuruluş 
yıldönümlerini kutlayacak o-
lan Honest Travel,13 metrelik 
MAN yeni Lion’s Coach’un 
55 koltuklu 2+2 versiyonunu 
satın aldı. 

Honest Travel’in filosuna 
kattığı MAN yeni Lion’s Co-
ach, MAN’ın İstanbul İkitel-
li’deki tesislerinde düzenlenen 
bir törenle teslim edildi. MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. Otobüs Bölge Koordina-
törü Önsel Demircioğlu’nun 
evsahipliğinde düzenlenen tö-

cisi Umut Şahin ve Bölge Servis 
Yöneticisi Cihan Kayan’ın katı-
lımı ile gerçekleşti.

Özçelik Transport’un aldığı 
FH 460 HP Volvo Trucks çeki-
ciler ileri derece sürüş ve kabin 
güvenliği, üst düzey sürüş rahatlı-
ğı ve yüksek yakıt tasarrufu özel-
likleri ile uzun yol taşımacılığın-
da tercih ediliyor. 45 yıla yakın 
süredir faaliyet gösteren ve 30 

elektrikli Urbanway, yolcular 
için erişimi sağlamak, yolculuk 
konforunu geliştirmek ve yol-
cuiniş, binişkonforuiçinalçak-
tabanlı olarak tasarlandı. Araç-
ta tekerlekli sandalye ve bebek 
arabası için modüler alanlar 
bulunmakta. Bunlara ek ola-
rak Urbanway yüksek bir yolcu 
kapasitesi (103 kişiye kadar) de 
sunuyor. Bu kapasite, STIB-
MIVB’nin seçiminde önemli 
rol oynadı. 141 Aracın teslima-
tı Mayıs 2019’da başlayacak.

Araç, elektrikli çekiş siste-
mini Euro VI motorla kom-
bine ediyor ve son nesil enerji 
depolama sistemiyle daha te-
miz bir hareketlilik çözümü 
sunuyor. Aktarım organları 
yönetim sistemi, yakıt tüketi-
mini ve salınımları optimize 
ederken, fren sırasında ortaya 

rene Honest Travel Transport 
Müdürü Erkan Murat Bulutlar 
ile MAPAR Yönetim Kurulu 

adedin üzerinde araç filosu bulu-
nan Özçelik Transport, filosuna 
katılan yeni Volvo Trucks çekici-
lerle, soğutucu ünite ile taşımacı-
lık alanındaki üstün hizmetlerini 
sürdürmeyi hedefliyor. 

Teslimat töreninde konuşma 
yapan Özçelik Transport’tan 
Yılmaz Özçelik şunları dile ge-
tirdi: “Lojistik faaliyetlerimizde 
çevre üzerindeki etkilerimizi ö-

çıkan kinetik enerjiyi saklıyor.
“Arrive & Go” özelliği, du-

rağa yaklaşırken, duraktan kal-
karken, dur işaretleri ve trafik 
ışıklarından sonra yüzde 100 
elektrik kullanarak sıfır salınım 
sağlıyor. Hibrid elektrikli Ur-
banway otobüsler artık %30 da-

Başkanı Yalçın Şahin ve şirket 
yetkilileri de katıldılar. 

Honest Travel Transport 

nemsiyoruz. Volvo Trucks FH 
460 HP çekicileri, sürüş rahatlı-
ğı ve yakıt tasarrufunun yanı sı-
ra Avrupa pazarına taşımacılık 
yapan bir firma olarak AB’nin 
CO2 emisyon standartlarına 
ve Euro 6 normlarına uygun-
luğu nedenleriyle tercih ettik. 
Volvo’ya yaptığımız yatırımın 
bize kazanç olarak geri dönece-
ğine inanıyoruz.”

ha az yakıt harcarken dizel eşde-
ğerlerine göre de yüzde 30 daha 
az karbondioksit salınımına yol 
açıyor, bu, yıllık 35 ton karbon-
dioksit, yani iki otobüsün ağırlı-
ğı demek, bu bağlamda Urban-
way otobüsler gerçek ekonomik 
ve çevreci avantajlar sunuyor.

Müdürü Erkan Murat Bulut-
lar, yeni Lion’s Coach’ın gerek 
konfor, kapasite ve gerekse iş-
letme maliyetlerinde sunduğu 
avantajlarla tercihlerinde öne 
çıktığını belirtti. 

MAN’ın “yaşam boyu iş or-
tağı” olarak kabul ettiği müşte-
rileri ile uzun süreli işbirlikleri-
ne sahip olduğunu vurgulayan 
Önsel Demircioğlu da, “Ho-
nest Travel ile başlayan bu iş-
birliğimizin de daha çok uzun 
yıllar güçlenerek devam edece-
ğine olan inancım tamdır” dedi.

Özçelik Transport’un Tercihi Volvo Trucks Oldu

Brüksel’de 141 Iveco Hibrid
Elektrikli Otobüs Kullanılacak

Honest Travel Yeni
Yatırımında MAN’ı Tercih Etti

Polonya Lodz Belediyesi’nin 
Tercihi Yeni Isuzu Novociti Life
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FORKLIFT kiralama, nak-
liye ve çekici hizmeti ve-
ren Samsun İstif Makine, 
Dieci’nin Türkiye distribü-
törlüğünü yürüten Temsa İş 
Makinaları’ndan 1 adet 2018 
model Dieci Icarus 40.17 te-
lehandler teslim alarak maki-
na parkını güçlendirdi. 

Teslimat töreni, Samsun 
İstif Makina firma sahi-
bi Emre Özkan, Temsa İş 
Makinaları’nın Samsun ser-
visi EFB Makina’dan Uğur 
Bozkaya ve Temsa İş Maki-
nalarını temsilen Endüstriyel 
Ürünler Bölge Satış Yöneti-
cisi Çağatay Tutar’ın katılı-
mı ile gerçekleşti. 

Bünyesinde yine Temsa 
İş Makinaları’nın distiribi-
törlüğünü yaptığı Komatsu 
marka 9 adet forklift bulun-
duran Samsun İstif Makine, 
bu kez de Dieci marka tele-
handler ile makina parkını 
güçlendirdi ve müşterilerine 
sunduğu hizmet alanını ge-
nişletti. Yürüyüş ve katlara 
yük vermede, daha kompakt 
olmasına rağmen rakiplerine 

göre hız avantajlı sağlayan 
Dieci Icarus 40.17 telehand-
ler ile bu sektöre giriş yapan 
Samsun İstif Makine, kali-
teyi arayan müşterilerine ih-
tiyaç duydukları her alanda 
çözümler sunmayı amaçlıyor. 

Teslimat töreninde ko-
nuşma yapan Samsun İstif 
Makina firma sahibi Emre 
Özkan şunları dile getirdi: 
“Temsa İş Makinaları ile 
uzun yıllara dayanan bir iş 
birliğimiz var. Makina par-
kımızda daha önce 9 adet 
Komatsu forklift bulunu-
yordu. Temsa İş Makina-
ları bizi bir müşteri olarak 
değil, iş ortağı olarak gö-

rüyor. Biz de onları çözüm 
ortağımız olarak görüyo-
ruz. Bu nedenle bölgemiz-
de atağa kalkan telehandler 
sektöründe de onlarla ça-
lışmak istedik ve bu alana 
giriş yaparken makina par-
kımızı Dieci markası ile 
genişlettik. Performansı ile 
işlerimizi kolaylaştıracağını 
ve hizmet kalitemizi arttı-
racağına eminiz.”

Samsun İstif Makine 
Dieci Dedi

ANADOLU Isuzu’nun Ar-Ge 
mühendisleri tarafından geliş-
tirilen ve Türkiye’deki fabrika-
sında üretilen Isuzu Novociti 
Life, Polonya’dan 25 adetlik si-
pariş aldı. 2018 yılı sonunda ü-
retilecek olan araçlar, 2019’un 
ilk yarısında Polonya halkının 
kullanımına sunulacak.

Tüm dünyada 16 distribütör 
ve 30’dan fazla ülkede faaliyet-
te bulunan ve global otobüs 
markası olma yolunda ilerle-
yen Anadolu Isuzu, Yeni Isuzu 
Novociti Life’yi 2018 yılının 
son çeyreğinde üretip, 2019 
yılının ilk çeyreğinde Polonya 
halkının kullanımına sunacak. 

Polonya’da 2 yıldır faaliyet-
lerine devam eden Anadolu 
Isuzu distribütörü Busimport Pl 
Sp.z.o.o’nun gerçekleştirdiği an-
laşma gereğince 25 adetlik araç 
filosu Lodz Belediyesi’nin toplu 
ulaşım alanında hizmet verecek.

Novociti Life, alçak tabanıy-
la değişen pazar ihtiyaçlarına 

yönelik bir çözüm olarak gün 
yüzüne çıktı. Büyük ve orta 
büyüklükteki otobüs yerine 
küçük boyutlarda otobüs kon-
septiyle dar sokaklı şehirleri de 
hedefleyen Novociti Life, aynı 
zamanda alçak tabanlı yapısıyla 
engelli ve yaşlı nüfusun sosyal 
hayata daha fazla katılımını da 
destekliyor.

Novociti Life’ın alçak ta-
banlı tasarımına uygun olarak 
arkaya konumlandırılan FPT 

marka NEF4 model motoru, 
186 beygir güç ve 680 nm tork 
üretiyor. FPT’nin EGR (Eg-
zoz gazı geriçevirimi) sistemi-
ne gerek duymadan Euro 6C 
emisyon normlarını kar-
şılayabilen motor 
teknolojisi, yüksek 
enerji verimliliği 
ile düşük yakıt tü-
ketimi sağlanmasını 
mümkün kılıyor. 
Novociti Life hem 

yurtiçinde hem de yurtdışında 
ZF marka manuel ve Allison 
marka otomatik şanzıman op-
siyonlarıyla sunuluyor.
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zının, geçen yıla göre yavaşlamasında 
ihraç edilen yükler ile ithal edilen yük-
lerin etkili olduğu görüldü. Haziran 
2018’de ise yük trafiği geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 6’lık artışla 2,9 mil-

MERSIN Limanı’nda yük trafiği 3 
yıldır artışını sürdürüyor. Limanda, 
Haziran 2018’de yük trafiği geçen yı-
lın aynı ayına göre yüzde 6’lık artışla 
2,9 milyon tona yükseldi. Ayrıca 6 ay-
lık dönemde Mersin Liman tesislerine 
operasyon için uğrayan gemi sayısı da 
geçen yıla göre yüzde 4,3 artarak 2 bin 
226’ya yükseldi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
(MTSO) aylık göstergeler verilerine 
göre, Mersin Liman Başkanlığı bazın-
da elleçlenen yük trafiği genel anlam-
da 3 yıldır artış eğiliminde. 2018’in ilk 
6 aylık döneminde yük trafiği artış hı-

� 7500 € MAL BEDELİNE

� GÜMRÜKLEME VEKALETİ OLMADAN

� KAPINIZDAN – DÜNYANIN HER HAVALİMANINA

İHRACAT KARGONUZU 24 SAATTE TESLİM EDİYORUZ

� 150 KG’A KADAR

www.panlogistics.com.tr 444 7 726

PAN HIZI İLE TANIŞIN

24 SAATTE TESLİMAT!

yon tona yükseldi. Bunda başta ihraç 
edilen yüklerdeki artışın payı olduğu 
gözlendi. 2017’nin 6 aylık döneminde 
Mersin Liman Başkanlığı elleçlenen 
yük miktarı ile Türkiye genelindeki 
liman başkanlıkları içerisindeki 6. sı-
radaki yerini, 2018’de de korurken, 
ihraç edilen yükler Nisan ayı haricinde 
2018’de tüm aylarda geçen yılın üze-
rinde gerçekleşmesiyle yılın ilk yarı-
sında yüzde 7’lik genişlemeyle yaklaşık 
7,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

İthal edilen yüklerde ise yılın ilk 6 
ayında ’petrol ürünleri’ yük grubun-
daki genişlemenin de etkisiyle geçen 
yıla göre yüzde 2’lik artışla 9,6 milyon 
tona yükselirken, dahili taşımacılık 
yükleri geçen yılın yüzde 5 altında ka-
larak 645 ton seviyesinde gerçekleşti. 
Transit taşımacılık yükleri ise belirgin 
artışla 46 tona yükseldi. Hem dahili 
taşımacılıkta söz konusu daralmada 
hemde transit taşımacılık yüklerinde-
ki artışta makineler, taşıma teçhizatı, 
aksam ve çeşitli parçaları ile konteyner 
yük grubunun etkisi olduğu görüldü.

Konteyner trafiği
geçen yıla göre yüzde 9 arttı

Mersin Liman Başkanlığı bazında 
elleçlenen konteyner miktarındaki ar-
tışta devam ediyor. 2018’in ilk 6 aylık 
döneminde konteyner trafiği geçen yıla 
göre yüzde 9’luk artış göstererek 811 bin 
173 TEU’ya ulaştı. Bunda hem yükleme 
hem de boşaltma yüklerinin katkısı ol-
du. 2017 yılı ilk 6 aylık dönemde Mersin 
Limanı elleçlenen konteyner miktarına 
göre Türkiye’deki konteyner limanları 
içerisinde 2. sıradaki yerini 2018 yılın-
da da korudu. Yılın 6 aylık döneminde 
Mersin Liman tesislerine operasyon için 
uğrayan gemi sayısı geçen yıla göre yüzde 
4,3 artarak 2 bin 226’ya yükseldi. Tür-
kiye genelinde limanlara uğrayan gemi 
sayısına göre Mersin, geçen yılki 4’üncü 
sıradaki yerini de 2018’de korudu.

Uluslararası taşıma hatlarına gö-
re Mersin’deki Ro-Ro istatistikleri 
incelendiğinde, Ro-Ro gemileriyle 
tır-treyler-vagon taşımaları Mersin-
Trieste ve Mersin-Magusa hatlarında 
yoğunlaştığı görüldü. 

Mersin Limanı’nda 
Yük Trafiği 2,9 Milyon 
Tona Yükseldi

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.

Çin’in ve dünyanın en bü-
yük limanı olan Shanghai 
Limanı, tam 505 milyon 700 
bin ton yük taşıma kapasite-
sine sahip. Anhui, Jiangsu, 
Henan ve Zhejang bölgele-
rindeki sanayi tesislerine ya-
kın olması nedeni ile önemli 
bir dış ticaret limanı olan bu 
liman son derece büyüktür.

İ
BUNLARI 
BİLİYOR MUYDUNUZ?
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