
landıkları lojistik stratejileri 
arasında da gerçekleşiyor 
Bu nedenle, ürün geliştirme, 
üretim ve dağıtım strateji-
lerinin çevreye duyarlı bir 
şekilde yapılmasını hedef 
alan yeşil lojistik, işletmelere 
rekabet avantaj sağlayabile-

YEŞIL lojistik, ürün geliştir-
me ve çevreye duyarlı ürün, 
hizmet üretme stratejilerinin 
birleştirildiği yeni bir yönet-
sel yaklaşım. Günümüzde, 
işletmelerin rekabeti, pazara 
sundukları mal ve hizmetler 
arasında olduğu kadar kul-
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cek önemli konulardan birisi 
olarak ortaya çıkıyor.

Yeşil lojistik faaliyetlerini 
uygulayan işletmelerin üç te-
mel amacı bulunuyor. Bun-
lar, yeniden kullanım, geri  
dönüşüm ve tüketimin azal-
tılması. Yeşil lojistik kapsa-
mında, üretim süreçlerinin 
ve ürünlerin çevresel etkile-
rinin azaltılması için teda-
rikçiler, üreticiler ve müş-
terilerin birlikte çalışması 
gerekiyor. Bu bağlamda yeşil 
lojistik yönetimi, yeşil satın 
alma, yeşil üretim ve malze-
me yönetimi, yeşil dağıtım 
ve pazarlama ve son olarak 
tersine lojistik faaliyetleri ol-
mak üzere dört ana bileşen-
den oluşuyor. 

ULUSLARARASI Nakli-
yeciler Derneği (UND) tara-
fından derlenen verilere göre; 
Türk araçlarının geçen yılın 
Eylül ayında 97 bin 438 adet 
olan ihracat taşıma sayısı 2018 
yılı Eylül ayında yüzde 14 
büyüme ile 110 bin 630 adet 
oldu. Türk araçlar 2018 yılı 
Ocak-Eylül toplamında bir 
önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 3 düşüş ile 893 bin 
649 adet taşıma gerçekleşti.

EKİM 2018

TA M A M L A N D I Ğ I N DA 
dünyanın en büyük ha-
valimanı olacak İstanbul 
Havalimanı’nın açılış töreni-
ne, Türkiye’den ve dünyadan 
çok sayıda konuk katıldı. İs-
tanbul Havalimanı’nın tüm e-
tapları bittiğinde yolcu kapa-
sitesinin 200 milyona kadar 
çıkabileceğini belirten Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan Erdoğan, şunları aktar-
dı: “İlk etabı yılda 90 milyon 
yolcu kapasitelidir. Bu, tüm 
etaplar bittiğinde 150 milyo-
na yükselecek, gerekirse 200 
milyona çıkartılabilecektir.”

DKV kart ile Avrupa’da 
Türk firmalarının ödediği 
cezalar 2018’in ilk 9 ayın-
da yaklaşık 137 bin Avro-
ya ulaşırken, bunun yüzde 
70’i Almanya otoyollarında 
kesiliyor.  

Sürücülerden kaynak-
lanan kural ihlalleri, araç 
bakım ve evraklardaki ek-
sikler nedeniyle Avrupa 
otoyollarında ödenen ce-
zalar 2018’in ilk 9 ayında 
yaklaşık 137 bin Avroya 
ulaşırken, bu rakamın yak-
laşık yüzde 70’i Almanya 
otoyollarında kesiliyor.

İhracat Taşımaları 
Artıyor İthalatta
Düşüş Var

Devamı 10. sayfada

Devamı 6. sayfada

TÜRKIYE’DE yaptığı 
yatırımlarla da taşımacılık 
sektöründe önemli bir yere 
sahip olan VEGA, Türki-
ye’deki kendi tesislerine ta-
şınmasının 10. yılını müşte-
rileriyle ve basınla kutladı. 

Devamı 4. sayfada

Devamı 18. sayfada

Devamı 8. sayfada

Uluslararası Yılın 
Kamyonu Ford Trucks 
F-MAX Yollara Çıktı
‘2019 Uluslararası Yılın 
Kamyonu’ (International 
Truck Of the Year - ITOY) 
ödülüne layık görülerek 
Türk ağır ticari araç endüst-
rinde önemli bir başarıya im-
za atan araç yoğun ilgi gördü. 

Bayiler ve basının katıldı-
ğı lansmanda bir konuşma 

Nakliyeci
En Çok Cezayı 
Almanya’da 
Ödüyor

yapan Ford Trucks Genel 
Müdür Yardımcısı Serhan 
Turfan, “Türkiye’de sıfırdan 
geliştirip ürettiğimiz yeni 
çekicimizin dünya prömi-
yerini, geçen ay Hannover 
Uluslararası Ticari Araç 
Fuarı’nda gerçekleştirdik.
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İstanbul Yeni Havalimanı 
Dünya üzerindeki büyük kar-
go HUB noktalarından biri 
haline gelmeyi hedefliyor.  
İstanbul Yeni Havalimanı 
projesi, hava kargo taşımacı-
lığının önem kazanmasında 
ülke ekonomisine büyük kat-
kı sağlayacak.

Devamı 24. sayfada

VEGA Lojistik A.Ş. Baş-
kan Yardımcısı Ünal Ergun, 
almaya hak kazandıkları 
Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası’yla müşterilerine a-
vantaj sunacaklarını kaydetti.

İstanbul Havalimanı Açıldı VEGA Türkiye Yatırımlarının 
10’uncu Yılını Kutladı

Yeşil Lojistik Sektöre
Rekabet Avantajı Sağlıyor
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han, 16 yılda ulaşım, altyapı, taşı-
macılık ve iletişim için 509 milyar 
TL’nin üzerinde harcama yapıldığı-
nı bildirdi. Turhan, “Yılda ortalama 
1.500 kilometreye yakın bölünmüş 
yol yaparak Türkiye’nin bölünmüş 
yol ağını 26 bin 200 kilometreye 
çıkardık. Havacılıkta yeni bir çığır 
açtık. Düne kadar birkaç milyon 
kişinin kullandığı havayollarımızı 

ULAŞTIRMA Bakanı Mehmet Ca-
hit Turhan, 16 yılda ulaşım, altyapı, 
taşımacılık ve iletişim için 509 milyar 
TL’nin üzerinde harcama yapıldığını 
belirtti. Turhan, 2023’te hava yolcu-
larının uçuş sayısının 195 milyondan 
350 milyona çıkacağını söyledi.

“Hedef 2023 Büyük Türkiye 
Zirvesi’nde konuşan Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Tur-

bir yılda 195 milyon kişi kullanıyor” 
diye konuştu.  

2023 yılına kadar 55 olan hava-
alanı sayısını 65’e çıkarmayı hedef-
lediklerini anlatan Bakan Turhan, 
yolcuların uçuş sayısını ise 195 mil-
yondan 350 milyona çıkarmayı he-
deflediklerini kaydetti.

Bakan Turhan, ulaşım ve iletişim 
sektörünün, ekonomik kalkınmada 

Türkiye’nin Ulaşım Altyapısına 
509 Milyar TL Yatırım Yapıldı

yor. Alt yapınız sağlam olmadıktan 
sonra yeterince sağlıklı yaşayamadı-
ğınız gibi üretim de yapmak müm-
kün değil. Ulaşımda, taşımacılıkta, 
lojistikte sorun varsa ürettiğinizi sa-
tamıyor, pazarlayamıyorsanız, dün-
yayla entegre olamıyorsunuz. İleti-
şimde sorun var ise konuşamazsınız, 
kavuşamazsınız, dünyayı takip ede-
mezsiniz.  Havacılıkta yeni bir çığır 
açtık, yaptığımız yatırımlarla hava-
cılıkta dünyanın en hızlı büyüyen 
ülkelerinden biri olduk”

Denizcilikte, gemi sanayinde, bili-
şim ve haberleşme sektöründe yapı-
lan çalışmalar hakkında katılımcıla-
ra bilgi veren Turhan, her eve fiber 
altyapı getirecek adımları atmaya 
başladıklarını, demiryollarında ve lo-
jistikte Türkiye’yi dünyanın merkezi 
yapacak projelere imza attıklarını ve 
atmaya da devam ettiklerini bildirdi.

Türkiye’yi yüksek hızlı trene sahip 
dünyanın 8’inci ülkesi yaptıklarını 
belirten Turhan, yapılan çalışmalar-
da ulaşıma olan talebin 2023 yılına 
kadar en az bir kat daha artacağının, 
2050 yılına kadar ise 4 kat büyüyece-
ğinin öngörüldüğünü söyledi.

“Bölünmüş yol uzunluğunu 
36 bin 500 kilometreye

çıkarmayı hedeflemekteyiz”
 Bakanlık olarak, yaptıkları çalış-

malar hakkında bilgi veren Bakan 
Turhan, gelecekte görmeyi hedefle-
dikleri Türkiye fotoğrafını daha da 
netleştirdiklerini dile getirdi.

Demiryolu çalışmalarına değinen 
Turhan, 12 bin 710 kilometre olan 
demiryolu uzunluğunu 25 bin kilo-
metreye çıkarmayı, bununla birlikte 
milli yüksek hızlı trenini kendisi ü-
reten, lojistik merkezlerle ülkesinin 
rekabet kabiliyetini güçlendiren bir 
Türkiye hedeflediklerini söyledi.

“2023 yılına kadar tüm illerimizi 
birbirine bölünmüş yollarla bağla-
mayı ve bölünmüş yol uzunluğunu 
36 bin 500 kilometreye çıkarmayı 
hedeflemekteyiz.” diyen Turhan, 
şunları kaydetti: “5 yıl içerisinde yeni 
havaalanlarıyla ve tabii ki şu an biz-
lere ev sahipliği yapan İstanbul Yeni 
Havalimanı’yla sadece bölgesel değil, 
küresel konumunu güçlendirmiş, 
havacılık endüstrisinde söz sahibi 
olmuş ve hatta kendi milli uydusunu 
üretmiş bir Türkiye olacağız. 2023 
yılına kadar şu an 55 olan havaalanı 
sayımızı 65’e, yolcu sayısını ise 195 
milyondan 350 milyona çıkartaca-
ğız. 2023 vizyonumuz içerisinde en 
çok önem verdiğimiz konulardan bi-
ri de bilgi ve iletişim sektörü.”

en temel itici güçlerden biri olduğu-
na dikkati çekerek ulaşım ve iletişi-
min, bir toplumun hayat damarları 
olduğunu söyledi.

2023 hedefini tayin ederken, bu 
hususu odak noktasına aldıklarını 
dile getiren Turhan, şu değerlendir-
melerde bulundu: “Çünkü ulaşımda, 
taşımacılıkta, iletişimde bir aksama 
olduğunda ekonomi adeta kilitleni-
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BLOK zinciri, dijitalleşme alanın-
da finans ve ticaret gibi sektörlerin 
gerisinde kaldığı belirtilen lojistik 
sektörüne kalıcı çözümler sunuyor. 
Raporda blok zinciri teknolojisini 
baz alan süreç optimizasyonu ve 
inovasyonun, sadece paydaşlar ara-
sındaki faaliyetleri kolaylaştırmakla 
kalmayacağı, aynı zamanda yeni iş 
modellerine kapı açarak şeffaf bir 
tedarik zincirini de beraberinde ge-
tireceği kaydediliyor.

‘Akıllı kontratlar ve
takip teknolojisi’

Raporda lojistik sektörünün 
blok zinciri teknolojisinde 2 şekilde 
faydalanabileceği belirtiliyor. Bun-
lardan ilki, bürokratik süreçlerin 
karmaşıklığını ve maliyetini azalta-
bilecek olan ‘akıllı kontratlar’, diğeri 
ise ‘takip ve izleme teknolojisi’.

Raporu değerlendiren KPMG 
Türkiye Taşımacılık Sektör Lideri 
Yavuz Öner, blok zinciri teknolo-
jisinin, nakliye şirketleri ve depo-
lama birimlerindeki konteyner ve 
kargolarla nihai tüketiciler arasında 
iletişim sağlayacağının altını çizdi. 
Öner, “Blok zinciri temelli kargo ta-
kibi, tüm tedarik zinciri sürecindeki 
işlemleri kaydederek değiştirilemez 
bir veri tabanı oluştururken, bu bil-
gileri ilgili tüm şirketlerle eş zamanlı 
olarak paylaşma imkanı sunacak” 
diye konuştu.

Günümüzde lojistik sektörünün 
yapısı gereği, tek bir yüklemenin 
yapılması için çok sayıda şirket ve iş-
lem gerekiyor. Sadece bir yükleme-
de 30 farklı şirket arasında 200’ün 
üzerinde etkileşim gözlenebiliyor.

Otomasyon olmazsa olmaz
Raporda lojistik sektörünün, 

günümüzde özellikle otomasyon 
uygulamaları konusunda kapsam-
lı bir değişime ihtiyacı olduğu da 
vurgulanıyor.

Öner, lojistik sektörüne fayda 
sağlayabilecek çok sayıda teknolojik 
gelişme bulunduğunu, ancak bun-
ların sektörde standart hale gelebil-
mesi için bir temel atılması gerekti-
ğini kaydetti.

Öner, “Lojistikte entegre bir 
otomasyon teknolojisi oluşturul-
ması için en önemli etken yapay 
zeka. Bu konudaki temel tartışma, 
insanların yerini alabilecek dijital 
işgücüne yani robotlara odaklanı-
yor. Bunu ‘süper yapay zeka’ olarak 
adlandırabiliriz. Süper yapay zeka, 
bir alandaki belirli görevleri veya 
bilgiyi üstlenerek başka bir alana 
transfer edebilir. Ancak günümüz-
de şimdilik ‘işlevsel yapay zeka’ ile 
karşı karşıyayız. Buna otomobilleri 
örnek gösterebiliriz” dedi.

Anahtar veri analizinde
Öner, lojistik sektöründe yete-

rince değerlendirilmeyen bir diğer 
bir konunun da, tedarik zincirinin 
ürettiği büyük hacimli veriler ol-
duğunu dile getirdi. Öner, “Orta-

ya çıkan bu veri oldukça değerli, 
bu verileri doğru kullanmak lojis-
tik firmalarının geleceğini belir-

leyebilir. Yapay zeka bu noktada 
önemli bir rol oynayacak” ifadele-
rini kullandı.

KPMG’nin küresel lojistik sektöründeki gelişmeleri ve 
trendleri ele aldığı son ‘Transport Tracker’ raporunda, 
blok zinciri teknolojisinin lojistik firmalarının gelecek 
dönemde karlılıklarını artırmalarına büyük katkı 
sağlayabileceği vurgulandı.

Lojistik Sektörünün 
Geleceği ‘Blok Zinciri’nde



ayında yaklaşık 137 bin Av-
roya ulaşırken, bu rakamın 
yaklaşık yüzde 70’i Alman-
ya otoyollarında kesiliyor. 
Avusturya, yaklaşık 30 bin 
Avro ile Almanya’dan sonra 
en çok ceza ödenen ikinci ül-
ke konumunda.

Avrupa yollarında Türk 
nakliyecisinin ödediği ceza-
larla ilgili bilgi veren DKV 
Euro Service Türkiye Sa-
tış Müdürü Deniz Çokcoş 
Sezer, “Artan döviz kurları 
lojistik sektörünü pek çok 
açıdan olumsuz etkiledi. 
Avrupa’ya giden araçlar, dö-
viz kurlarındaki artışlar ne-
deniyle dönüşte ithalat yükü 
bulmakta çok zorlanıyorlar. 
Ancak ihracat navlunları bu 

duruma endeksli olarak art-
mıyor. Öte yandan eskiden 
çok önemsenmeyen otoyol 
cezaları günümüz koşulların-
da önemli bir diğer maliyet 
kalemi olarak karşımıza çıkı-
yor. DKV müşterileri arasın-
da yaptığımız bir çalışma bize 
Türk nakliye firmalarının en 
çok Almanya otoyollarında 
ceza ödediğini gösteriyor. Bu 
yılın ilk dokuz ayında kesilen 
cezalar 2017 yılı toplamın-
dan yüzde 12 daha fazla. Bu 
hızda devam edilirse nak-
liyeciler yılı yüzde 50 daha 
fazla ceza ödemesi ile kapa-
tacaklar. Bu cezaları en aza 
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DKV kart ile Avrupa’da 
Türk firmalarının ödediği 
cezalar 2018’in ilk 9 ayın-
da yaklaşık 137 bin Avroya 
ulaşırken, bunun yüzde 70’i 
Almanya otoyollarında kesi-
liyor. Avusturya, yaklaşık 30 
bin Avro ile Almanya’dan 
sonra en çok ceza ödenen 
ikinci ülke konumunda. 

En çok ihracat yapılan ül-
ke konumundaki Almanya, 
otoyollarda ödenen cezalar-
da da ilk sırada yer alıyor. 
Sürücülerden kaynaklanan 
kural ihlalleri, araç bakım ve 
evraklardaki eksikler nede-
niyle Avrupa otoyollarında 
ödenen cezalar 2018’in ilk 9 

indirmek mümkün. Nakliye 
firmalarına araçlarına gere-
ken bakımları yaptırmalarını, 
evraklarını, otoban ödeme ci-
hazlarını tamamlayarak yola 
çıkmalarını önemle tavsiye 
ediyoruz” dedi.

Almanya’da ödenen
cezaların çoğu takometre 

ihlali kaynaklı
 Almanya’da ödenen ceza-

ların çoğu, şoförlerin günlük 
toplam çalışma ve dinlenme 
saati (TAKO) kuralına uy-
mamaları nedeniyle kesiliyor. 
TAKO kuralına göre Avrupa 
otobanlarında bir şoför ara-
lıksız 4 buçuk  saatten fazla 
çalışamıyor. Şoförün kaç 
kilometre gittiğini ve ne ka-
dar dinlendiğini ölçen dijital 

TAKO cihazı verilerinin 90 
günlük periyotlarda sisteme 
girilmesi gerekiyor. Aksi hal-
de firmalar her defasında yak-
laşık 1600 Avroluk cezalar 
ödemek zorunda kalıyor.

Avusturya’da ise cezaya 
neden olan konu Avusturya 
otobanlarında seyir halinde 
iken araç aks sayılarının yanlış 
beyan edilmesi ve bu beyana 
dayalı yanlış ücretlendirme. 
Şoförün taşıdığı yüke uygun 
olarak, araçlarda monteli bulu-
nan bir cihaza aracın aks sayısı-
nı manuel olarak tanımlaması 
ve buna göre otoban geçişini 
ödemesi gerekiyor. 
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fiilen gerçekleşmesi için devasa ölçekte 

bir taşımacılık ve yük hareketlerinden 

söz ediyoruz demektir. Bu çaptaki yükle-

rin taşınmasında yüzde 85’ler düzeyinde 

su üstü taşımacılığı kullanılsa da çev-

resel sorumluluklar açısından en büyük 

fatura karayoluna çıkmaktadır. 

Oysa başta uçak olmak üzere diğer 

modlarla taşımanın çevresel ve toplum-

sal maliyetlerinin de hiç düşük olmadı-

ğını vurgulamak gerekiyor. Karayolu 

taşımacılığının sık sık ve her yerde vur-

gulandığı gibi; kapıdan kapıya erişebi-

lirliği, üretim ve tüketim alanlarını bir-

birine çok hızlı ve ekonomik bir şekilde 

bağlayabilmesi, diğer modlara olan 

temel üstünlüğüdür. Bunlara bir ekle-

me daha yapmakta yarar görüyorum o 

da; karayolu taşımacılığı diğer modla-

ra özellikle de ticari taşımaların aslan 

payını alan denizyolu taşımalarına çok 

kolaylıkla eklemlenebilmektedir. Kara-

yolunun bunlar sayesinde yakaladığı 

rekabet avantajını genel ticaretin ko-

laylaşması ve maliyetin azalmasında bir 

şans olarak değerlendirmek gerekiyor.  

Ayrıca ekipman olarak hızlı bir gelişim 

içinde bulunan bu moda yönelik tekno-

lojinin sunduğu dijital uygulamalar, pilli 

elektrikli sistemler karayolu adına bazı 

sorunları daha kolay çözebilir. Şoför mü-

dahalesini ihtiyaca bağlı olarak hazırda 

tutan fakat en aza indirgemiş bir oto-

nom sürüş, aynı zamanda verimli sürüşü 

getirir. Daha az yakıt harcanması dola-

yısıyla daha az partikül gibi yine önemli 

çevresel katkılar da elde edilebilir. 

Diğer taraftan politikleşmiş bir tica-

ret savaşı söz konusu. Avrupa yolunda 

Gümrük Birliği üyesi Türkiye’nin önüne 

çıkan tarife dışı engeller, dingil kantar-

ları, geçiş belgeleri, seyir yasakları, seyir 

kısıtlamaları gibi bir dizi uygulama ha-

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

len yürürlükte. Bir yandan bu endüstriye 

araç üreten bu ülkeler, bir yandan da 

normları sürekli yukarı çekiyor. Böylece 

daha az gelişmiş ülkeleri, kendi istedik-

leri gibi bir taşımacılığa zorlarken aynı 

zamanda sürekli yatırım yaptırmaları 

yetmezmiş gibi araçları sürekli yenile-

meye itiyor. Sonuçta, gelişmekte olan 

ülkelerin zaten kıt olan kaynaklarını bi-

raz daha tüketmelerine neden oluyorlar. 

Üstüne üstlük genel ticaretlerini de zor-

laştırıyorlar, pahalılaştırıyorlar. 

Özellikle IRU ve FIATA gibi uluslara-

rası örgütlerin, ulusal meslek örgütleri 

ile birlikte bu gibi konularda itirazlarda 

bulunması, dengeyi sağlayıcı politikalar 

üretmesi, zayıf olanı koruyucu önlemleri 

talep etmesi gerekiyor. Olayın kısa vade-

li insani sonuçları da gözetilmeli. 

Havaalanları ve büyük deniz limanla-

rı yapmak ve buralara tarifeli seferler 

koymak çok zordur ama karayolu çok 

hızlı çözümler geliştirebilir. Bir modu di-

ğerinin yerine koymaktan öte karayolu 

taşımacılığının üstünlüklerini bir şekilde 

ve her zaman genel kitlelerin hizmetine 

sunabilmeliyiz. Kamu otoritesi bunları 

sağlayacak tedbirleri almak zorunda. 

Ticari araç endüstrisi de buna göre bir 

üretim politikası sürdürmeli. Nihayetin-

de kimse fakir kalmak zorunda değil...

Karayoluyla...

BAKIŞNakliyeci En Çok Cezayı 
Almanya’da Ödüyor

TÜRKIYE ile Avrupa ül-
keleri arasında intermodal 
taşımacılık hizmeti vermek 
amacıyla 2014 yılında kuru-
lan Sarp Intermodal, yurtdışı 
yatırımlarına İtalya’nın ar-
dından Bulgaristan’ı ekledi. 
Avrupa’nın önemli taşıma-
cılık şirketleriyle yaptığı iş 
ortaklıklarıyla kısa sürede 
pazarın en önemli oyuncula-
rından biri olan şirket, Bul-
garistan’daki faaliyetlerini 
‘Sarp Intermodal Bulgaria’ 
adıyla sürdürecek. 

Kurdukları yeni şirket 
ile ilgili bilgiler veren Sarp 
Intermodal Yönetim Ku-
rulu Başkanı Onur Talay, 
“Bulgaristan’ın AB üyesi ol-

ması ve Avrupa’da serbest 
dolaşıma imkân sağlaması 
nedeniyle bu ülkede yatı-
rım gerçekleştirdik. Ayrıca 
Türkiye’ye yakın olması da 
avantaj” diye konuştu. 

Bulgaristan ile diğer Avru-
pa ülkeleri arasında kullanıl-
ması için ilk etapta 10 adet 
çekici yatırımı yaptıklarını di-
le getiren Talay, yatırımların 
gelecek iki yıl içinde devam 
edeceğini açıkladı. 

“Yatırımı sadece Bulgaristan 

iç pazarına yönelik değil, tüm 
AB ülkelerine açılan bir üs ola-
rak değerlendiriyoruz.” diyen 
Onur Talay, özellikle Doğu 

Avrupa ülkelerine yapılacak ta-
şımalar için önemli bir konum-
da olduklarının altını çizdi. 

Yeni şirketin Türkiye ile 

Bulgaristan arasında yapılacak 
intermodal taşımalarda da söz 
sahibi olacağını aktaran Ta-
lay, iki ülke arasında demiryo-
lu deneme sürüşlerinin başla-
dığını hatırlattı. Önümüzdeki 
yıllarda bu bölgede intermo-
dal taşımacılığın artacağını da 
öngördüklerini söyledi. 

İtalya’nın Trieste şehrinde 
bir ofisi bulunan Sarp Inter-
modal, Bulgaristan’dan sonra 
Almanya ve İngiltere’de de 
yatırım gerçekleştirmeyi he-
defliyor. 16 Avrupa ülkesi ile 
Türkiye arasında intermodal 
taşımacılık yapan şirket, geçti-
ğimiz yıl Fas ve Tunus taşıma-
larıyla Kuzey Afrika pazarına 
da giriş yapmıştı.

Sarp Intermodal Bulgaristan’da Şirket Kurdu
Avrupa’daki iş hacmini büyütmek ve Avrupa ile Türkiye arasında 
intermodal taşımacılık altyapısını oturtmak isteyen Sarp Intermodal, 
Bulgaristan’da şirket kurdu. Sarp Intermodal Bulgaria isimli şirket, ilk 
etapta 10 adet çekici yatırımı gerçekleştirdi. 

Birinci sayfadaki haberin devamı



Avrupalı jüri üyelerinin “Uluslararası Yılın Kamyonu” 
seçtiği yeni F-MAX yollara çıkmaya hazır.
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de 10’e varan artışlar dikkat 
çekiyor. Avrupa ülkelerine 
toplamda yüzde 8 artış ya-
şandı. Avrupa ülkeleri ile ya-
pılan KUKK toplantılarında 
alınan olumlu sonuçlar ile 
birlikte Avrupa ülkelerine ih-
racat taşımalarımız artmaya 
devam etmektedir. Eylül ayı 
içerisinde teslim alınan Ma-
caristan Transit geçiş belge-
leri ile birlikte AB ülkelerine 
yapılan ihracat taşımalarının 
rahatladığı görülüyor. 

2017 yılında Azerbaycan 
ve Nahcivan’a yapılan ih-
racat pazarında azalma gö-
rülmüştü, 2018 yılı İlk 9 ay 
toplamında ise Nahcivan’a 
yüzde 3 düşüş olmasına 
karşın, Azerbaycan’a yüzde 

ULUSLARARASI Nakli-
yeciler Derneği (UND) tara-
fından derlenen verilere göre; 
Türk araçlarının geçen yılın 
Eylül ayında 97 bin 438 adet 
olan ihracat taşıma sayısı 2018 
yılı Eylül ayında yüzde 14 bü-
yüme ile 110 bin 630 adet 
oldu. Türk araçlar 2018 yılı 
Ocak-Eylül toplamında bir 
önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 3 düşüş ile 893 bin 
649 adet taşıma gerçekleşti.

Yabancı araçlar ise geçen 
yıl Eylül ayında 25 bin 328 
adet olan taşıma sayılarını 
2018 yılı Eylül ayında yüzde 
16 büyüme ile 29 bin 382 
adet yaptılar. Ocak-Eylül 
toplamında bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 8 
büyüme ile 257 bin 644 adet 
taşıma gerçekleşti. 

Türk ve Yabancı araçların 
2017 yılı Eylül ayında gerçek-
leştirdiği toplam 122 bin 766 
adet olan taşıma sayıları 2018 
Eylül ayında yüzde 14 büyü-
me ile 140 bin 012 adet oldu. 
İlk 9 ay toplamında bir önce-
ki yılın aynı dönemine göre 
ise Türk ve Yabancı araçlar 
toplamda yüzde 1 düşüş ya-
şadılar ve 1.151.293 adet ih-
racat taşıması gerçekleşti. İh-
racat taşımalarının yüzde 78‘i 
Türk, yüzde 22’si ise Yabancı 
plakalı araçlar ile yapıldı. 

İhracat taşımalarında yüz-
de 37 oranında büyük bir pa-
ya sahip olan Irak’ı hariç tuta-
cak olur isek; Türk araçlar bir 
önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 1 düşüş yaşadılar, 
yabancı araçlar ise yüzde 8 
büyüme sağladılar.

Orta Doğu taşımaları 
düşüyor

Suriye’ye yapılan taşımalar 
yüzde 22 düşüş yaşadı, Geçen 
yıl ilk 2 aylık dönemde hızlı 
başlayan Irak pazarı da ge-
çen yıla oranla yüzde 6 düşüş 
gösteriyor. Irak ve Suriye’de-
ki düşüş Ortadoğu ülkeleri 
toplamını da etkilediği için 
Ortadoğu’da yüzde 10 düşüş 
olduğu görülüyor. 

Avrupa’nın genelinde ya-
şanan artış eğilimi özellikle 
komşu ülkelerde; Romanya 
yüzde 25, Yunanistan yüz-
de 16, Bulgaristan yüzde 27 
olmak üzere olumlu etkilere 
sebep oldu. Polonya, Maca-
ristan ve Avusturya gibi Orta 
Avrupa ülkelerinde de yüz-

taşımalarında yüzde 170 
oranında artış olduğu gö-
rülüyor. Bununla birlikte, 
ulaşımın Rusya üzerinden 
transit geçerek sağlandığı 
güzergâhlarda da taşımala-
rın arttığını görülüyor.

Altyapı yatırımları 
Ukrayna’ya ihracatı 

yüzde 47 oranında artırdı
Altyapı yatırımları ve süren 

inşaat projelerinin artması ile 
birlikte, ihracat taşımalarında 
Ukrayna’ya yüzde 47 oranın-
da artış yaşandı. Moldova’ya 
ise yüzde 28 oranında artış 
görüldü. BDT ve Orta Asya 
ülkelerine ilk 9 ay toplamında 
yüzde 1 artış yaşandı.

İlk 9 ayda, Türkiye’den 
yapılan ihracat taşımaların-
da; Türk araçlar bir önceki 
döneme göre yüzde 3 düşüş 
yaşadılar. Yabancı araçlar ise 
yüzde 8 artış yaşadılar, Genel 
toplamda ise ihracat taşıma-
larında yüzde 1 düşüş yaşan-
mıştır. Yabancı araçların payı 
yüzde 22, Türk araçların payı 
ise yüzde 78 olarak gerçekleş-
ti. Yabancı araçlar arasında 
pazar payını yüzde 22 artıran 
Sırbistan ve yüzde 17 artıran 
İran dikkat çekiyor.

2018 yılının ilk 9 ayında 
ithalat taşımalarında genel 
toplamda yüzde 5 düşüş 
olduğu görülüyor. Türk 
araçların sayısında yüzde 6 
oranında düşüş yaşanırken 
Yabancı araçların oranında 
ise yüzde 4 düşüş yaşandı. 
Geçen yıla göre Yabancı 
araçlar Pazar payında yüzde 
34’e kadar paylarını artırmış 
durumdalar. İthalat taşıması 
yapan yabancı araçları, başta 
İran olmak üzere Bulgaris-
tan ve Romanya takip edi-
yor. Neredeyse tüm yabancı 
araçların ithal pazarındaki 
sayıları düşüşe geçmesine 
rağmen İran araçları yüzde 
26 artış sağlamışlardır.

Ithalat taşımalarında
Almanya ilk sıradaki

yerini koruyor
İlk 9 ayda, Türk araçla-

rının İthalat taşımalarında 
yük aldığı ülkelere bakıldı-
ğında, ilk sırada 70 bin 709 
adet taşıma ile Almanya geli-
yor. Geçen ay ikinci sıradaki 
Irak ise her ay artış eğilimin-
de olmuştu fakat ihracattaki 
düşüş ile birlikte ithalatta da 
düşüş eğilimine geçti ve yeri-
ni 43 bin 617 ithalat taşıma-
sı yaptığımız ve yüzde 7 dü-
şüş yaşanan İtalya’ya bıraktı. 
3’üncü sıradaki Irak’ta ise 
İlk 9 ay toplamında yüzde 

39 oranında düşüş yaşandı 
ve 40 bin 76 adet ithalat ta-
şıması gerçekleşti. 

Avrupa ülkeleri arasında 
düşüşün yaşandığı ülkeler-
de yüzde 21 Birleşik Krallık, 
yüzde 11 Bulgaristan, yüzde 
5 Romanya ve yüzde 7 ile 
İtalya, yüzde 5 İspanya bu-
lunuyor.  Diğer tüm Avrupa 
ülkelerinden yapılan ithalat 
taşımalarının istikrarlı bir 
şekilde artmaya devam ettiği 
görülüyor. Bu ülkeler arasın-
da Fransa yüzde 12, Yunanis-
tan yüzde 3, Hollanda yüzde 
7, Belçika yüzde 33, Polonya 
yüzde 9 ve Avusturya yüzde 
16 artış ile dikkat çekti. 

Bölgelere göre ihracat ve 
ithalat karşılaştırması yaptı-
ğımızda, Avrupa ülkelerine 
artan ihracatın, ithalatlaa 
aynı oranda olmadığı dikkat 
çekmektedir. Orta doğu ül-
kelerine (başta Irak ve Suriye 
olmak üzere) de aynı şekilde 
ithalatımızda ciddi oranda 
düşüş olduğu görülüyor. İh-
racat taşımalarında bölgelere 
göre yaşanan artışların ithalat 
taşımalarında aynı düzeyde 
olmaması durumu boş girişle-
ri de etkileniyor.

Transit taşımalarda
yabancı araçlar arasında

ilk sırada Iran var
Türkiye üzerinden yapılan 

Transit taşımalar incelendi-
ğinde; Türk ve Yabancı araç-
larının İran, Irak, Gürcistan, 
Azerbaycan, Bulgaristan, 
Romanya, Yunanistan başta 
olmak üzere komşu ülkele-
re taşıma yaptığı görülüyor.  
Yoğun olmamakla birlikte 
İtalya, Almanya, Hollanda, 
Fransa gibi gelişmiş ülkelere 
de transit taşımalar yapılıyor. 
Transit taşımaları Türkiye 
üzerinden yapan araçlar ise 
yoğunlukta olarak İran, Bul-
garistan ve Gürcistan gibi 
komşu ülkeler.

Boş araç girişlerinde
büyük artış 

Türk araçlarının boş gi-
rişlerinde bölgelere göre ay-
rım yaptığımızda çarpıcı bir 
etkiyi görebiliyoruz. Türk 
araçlarının Avrupa ülkele-
rine ihracat taşımalarını ar-
tırdığını önceki tablolarda 
görmüştük, ithalatın aynı 
oranda artmamasının etkisi 
Avrupa’dan boş dönüşlerde 
yüzde 68 oranında artış oldu-
ğunu gösteriyor. Geçen yıl ilk 
9 ay toplamında Avrupa’dan 
35 bin araç boş dönüş yapmış 
iken 2018 yılının ilk 9 ayında 
Avrupa’dan  60 bin araç boş 
dönüş yaptı. 

İlk 9 ay toplamında Türk 
araçları boş giriş sayılarını 
düşürmesine karşın Yabancı 
araçlar yüzde 30 oranında boş 
girişlerini artırdılar. 

14 artış olduğu görülüyor. 
Gürcistan’a yapılan ihra-
cat taşımalarında ise Türk 
araçlarının payları yüzde 3 
oranında düştü ve Gürcistan 
plakalı araçlar pazarda yüz-
de 14 artış ile yükselişe de-
vam ettiler. Türk araçlarının 
İran’a yaptığı ihracat taşıma-
larında da yüzde 21 düşüş 
görülüyor. İran araçları ise 
Türkiye’den yaptığı ihracat 
taşımalarında yüzde 17 ora-
nında artış gösteriyorlar. 

Türkmenistan’a yapı-
lan taşımalarda yüzde 56 
oranında ciddi düşüş ol-
duğu görülmektedir. Bu 
konuda yapılan araştırma-
larda, Türkmenistan’daki 
mevcut projelerin tamam-
lanması ve aynı ölçekte yeni 
projeler olmaması, ihracat 
taşımalarını olumsuz etkile-
mektedir. Türkmenistan’ın 
Tacikistan’a yapılan ihracat 
taşımalarında kendi ülkesi 
üzerinden transit geçişlere 
izin vermemesi de taşımaları 
ve ihracatı olumsuz etkile-
yen durumlardan biri oldu. 
Türkmenistan taşımaları 
düşüşe geçmesine rağmen, 
Özbekistan taşımalarında ise 
yüzde 59 oranında artış yaşa-
nıyor. Türkmenistan paza-
rındaki azalış, Özbekistan’a 
ve Rusya’ya artan pay ile ika-
me ediliyor. 

Rusya’ya taşımaları 
yüzde 170 arttı

BDT ülkelerine yapılan 
taşımalarda en önemli yere 
sahip Rusya Federasyonu’na 
baktığımızda bu yıl taşı-
maların hızla yükselişe 
geçmesi ile birlikte ihracat 

İhracat Taşımaları Artıyor 
İthalat Taşımalarında Düşüş Var
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2018 Eylül ayında yüzde 14 artan ihracat taşımalarında yabancı 
araçların payı yüzde 16 yükseldi. Türk araçlar ihracat taşımalarında 
ilk dokuz ayda yüzde 3’lük düşüş yaşarken yabancı araçlar ise aynı 
dönemde Türkiye’den taşımalarını yüzde 8 artırdı. 

İHRAÇ TAŞIMALARDA TAŞITIN BAYRAĞINA GÖRE
TÜRK-YABANCI PAZAR PAYLAŞIMI

TAŞIT ÜLKESİ

TÜRKİYE

YABANCI

BULGARİSTAN

İRAN

ROMANYA

GÜRCİSTAN

KKTC

MAKEDONYA

UKRAYNA

SIRBİSTAN

POLONYA

MOLDOVA

DİĞER ÜLKELER

GENEL TOPLAM

2016

1.205.577

312.069

62.386

39.893

32.469

25.348

19.801

16.828

15.100

.12.715

11.523

11.053

64.953

1.517.646

2017

1.250.067

335.001

65.373

38.918

35.621

27.728

23.171

18.055

15.142

15.062

12.478

9.918

73.535

1.585.068

Ocak-Eylül’17

920.757

239.609

47.417

27.742

25.704

19.630

16.948

12.619

10.463

10.618

9.021

7.242

52.205

1.160.366

Ocak-Ekim’18

893.649

257.644

48.036

32.487

28.689

22.434

18.187

14.186

10.261

12.909

9.700

6.950

53.805

1.151.293

PAY

79,37%

20,63%

19,79%

11,58%

10,73%

8,19%

7,07%

5,27%

4,37%

4,43%

3,76%

3,02%

21,79%

PAY

77,62%

22,38%

18,64%

12,61%

11,14%

8,71%

7,06%

5,51%

3,98%

5,01%

3,76%

2,70%

20,88%

DEĞİŞİM

-3%

8%

1%

17%

12%

14%

7%

12%

-2%

22%

8%

-4%

3%

-1%

Birinci sayfadaki haberin devamı



YENİ DAILY HI-MATIC. MÜKEMMEL SÜRÜŞ KEYFİ.

SINIFINDA TEK 8-İLERİ  
OTOMATİK ŞANZIMAN

En yüksek konfor  
ve güvenlik için

MUKEMMEL YAKIT  
TASARRUFU 

ECO PRO ve GÜÇ seçenekleri ile 

 %10 DAHA DÜŞÜK BAKIM  
VE TAMİR MASRAFLARI

 Düz vitese göre rekor derecede daha 
yüksek dayanıklılık ve güvenirlik

SINIRSIZ SEÇENEKLER

3.5 Ton ve 7.2 Ton, otomatik  
şanzıman seçenekleri 

444 50 04
ALO IVECO

YENİ IVECO UYGULAMASI BURADA!
KULLANIŞLI. KOLAY. ÜCRETSIZ.

DAHA FAZLA BİLGİ  
İÇİN BİZE ULAŞIN

Assistance Non-Stop

Tam Otomatik 160 ve 180 hp 
seçenekleri ile.
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Alışan Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Damla Alışan: 

Sarp Intermodal Yönetim Kurulu Başkanı Onur Talay:

“Yeşil lojistik konusuna 
hassasiyet gösteriyoruz”

“İntermodal taşımacılığın 
sektörü daha çevreci bir 
duruma getireceğine inanıyoruz”

Yeşil Lojistik 
Sektöre Rekabet 
Avantajı Sağlıyor
Yeşil lojistik ve yeşil tedarik zinciri, gerek 
starteji belirlemede gerekse rekabet 
avantajı yaratmada önemli birer aktör 
konumuna geldi. Sektörün en önemli 
şirketleri yeşil lojistiğin sürdürülebilir bir 
gelecek adına katkısının önemli olduğu 
görüşünde hemfikir...

YEŞIL lojistik, ürün ge-
liştirme ve çevreye duyarlı 
ürün, hizmet üretme stra-
tejilerinin birleştirildiği 
yeni bir yönetsel yaklaşım. 
Günümüzde, işletmelerin 
rekabeti, pazara sundukları 
mal ve hizmetler arasında 
olduğu kadar kullandıkları 
lojistik stratejileri arasında 
da gerçekleşiyor Bu neden-
le, ürün geliştirme, üretim 
ve dağıtım stratejilerinin 
çevreye duyarlı bir şekilde 
yapılmasını hedef alan yeşil 
lojistik, işletmelere reka-
bet avantaj sağlayabilecek 
önemli konulardan birisi 
olarak ortaya çıkıyor.

Yeşil lojistik faaliyetleri-
ni uygulayan işletmelerin 
üç temel amacı bu-
lunuyor. Bunlar, 
yeniden kul-
l a n ı m , 
g e r i  
d ö -

n ü -
şüm ve 
tüketimin 
azaltılması. Ye-
şil lojistik kapsa-
mında, üretim süreçle-
rinin ve ürünlerin çevresel 
etkilerinin azaltılması için 
tedarikçiler, üreticiler ve 
müşterilerin birlikte çalış-
ması gerekiyor. Bu bağlam-
da yeşil lojistik yönetimi, 
yeşil satın alma, yeşil üre-
tim ve malzeme yönetimi, 
yeşil dağıtım ve pazarlama 
ve son olarak tersine lojis-
tik faaliyetleri olmak üzere 
dört ana bileşenden oluşu-
yor. 

Yeşil lojistik uygula-
maları gün geçtikte önem 
kazanan bir konu olması-
na rağmen, birçok işletme 
yöneticisi tarafından bu fa-
aliyetlerin işletme maliyet-
lerini arttırdığı da düşünü-

lüyor. Ancak araştırmalar, 
bu kaygının yersiz olduğu-
nu, yeşil lojistik uygulama-
larının işletmelerin yatırım, 
operasyonel, eğitim mali-
yetleriyle çevre dostu ma-
teryallerin satın alma mali-
yetlerinde artış yaratırken; 
depolama, envanter, sipariş 
işleme, taşıma, paketleme, 
enerji tüketim maliyetle-
rinde azaltma sağladığını 
gösteriyor. Araştırma so-
nuçları, çevre dostu mater-
yallerin tercih edilmesinin 
işletmelerin kurumsal imaj-
larını geliştirdiği ve müşte-
ri memnuniyeti sağladığı 
da gösteriyor. Yeşil lojistik 
uygulamaları, işletme faa-
liyetlerinin sadece çevreye 

olan olumsuz etki-
lerini azaltmaya 

yardımcı ol-
m u y o r ; 

a y n ı  
z a -

man-
d a 

ür ünlerin 
yaşam eğrisin-

deki ömürlerini 
uzatmakta ve işletme-

lere örgütsel yeteneklerini 
artırmak için yeni fırsatlar 
sunuyor. 

Yapılan birçok çalışma, 
yeşil lojistik ile rekabet 
avantajı arasında doğru-
dan bir ilişki olduğunu 
gösteriyor. Sonuç olarak 
bu çalışmalarda, yeşil lojis-
tik faaliyetleri ile çevresel 
performans kapsamında 
çevresel kirliliğin, çevre 
kazalarının, tehlikeli/tok-
sin/zararlı materyallerin 
kullanımının, enerji tüketi-
minin, hava emisyonunun, 
atık suların, katı atıkların 
ve gürültü kirliliğinin bü-
yük bir oranda azaltıldığı 
belirtiliyor. 

ALIŞAN Lojistik, müşteri-
lerinin beklentisinin ötesin-
de yeşil performans gösteren 
markaların başında geliyor. 
Alışan Lojistik Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Dam-
la Alışan, “Yeşil lojistik ve 
yeşil tedarik zinciri, gerek 
strateji belirlemede, gerekse 
rekabet avantajı yaratmada 
önemli birer aktör konumuna 
geldi. Sektöre yön veren fir-
malardan biri olarak, yeşil lo-
jistiğin sürdürülebilir bir ge-

SARP Intermodal, yeşil lojis-
tik konusunda dikkat çekici 
adımlar atan firmalardan bi-
ri. Sarp Intermodal Yönetim 
Kurulu Başkanı Onur Talay 
lojistik stratejilerini dergimi-
ze anlattı.

Son dönemde sektörde “ye-
şil lojistik” konusu öne çıkı-
yor. Yeşil lojistik uygulama-
larınız hakkında bize neler 
söyleyebilirsiniz?

Intermodal taşımacılığın 
doğası gereği çevreci bir yak-
laşıma sahibiz. Özellikle gele-
neksel karayolu taşımalarıyla 
kıyasladığımızda intermodal 

taşımacılık ile karbon salınımı-
nı yüzde 50 oranında azalma 
gösteriyor. Evet ara noktalarda 
biz de karayolu kullanıyoruz 
ancak karayolu taşımalarını 
ciddi oranda azaltıyoruz. Taşı-
malarımızı gerçekleştirdiğimiz 
ekipmanlarımız gemilere ya 
da vagonlara yüklenerek sınırı 
aşıyor. Akabinde demiryolu ile 
ya da karayolu ile teslimat nok-
tasına ulaşıyor. 

Şirket olarak “yeşil lojistik” 
stratejinizin temellerini ne-
ler oluşturuyor?

İntermodal taşımalar ger-
çekleştirmek üzere kurulmuş 

olmamız aslında çevreye yak-
laşımımızı en başında ortaya 
koymamızı sağladı. Biz bu 
yaklaşımı Türkiye’deki itha-
lat-ihracat yapan firmalara da 
aktarmaya gayret ediyoruz. 
Hem bizden hizmet alan şir-
ketlere hem de gelecek nesil-
lere karşı sorumluluğumuzu 
yerine getirmeye çalışıyoruz. 
Bakış açımızdan iş yapış şekil-
lerimize kadar tüm süreçlerde 
çevresel faktörleri göz önün-
de tutuyoruz. Operasyonları-
mızda geçtiğimiz her noktada 
iz bırakmadan, yaşam döngü-
süne saygılı olmayı temel stra-
tejimiz olarak belirliyoruz. 

Yeşil  lojistik  alanında  ilkler  
arasında sayılıyorsunuz, bu 
taşıma şekline neden önce-
lik veriyorsunuz?

İntermodal taşımacılık 
çevreci olmasının yanı sıra 
transit taşıma sürelerinde de 
oldukça fark yaratıyor aynı 
zamanda ekonomik bir yön-
tem. Müşterilerimizin yükle-
rini sınır kapıları ve yürüme 
yasakları gibi zaman kaybet-

lecek adına katkısının önemli 
olduğu görüşünü taşıyoruz” 
diyor.
Son dönemde sektörde “ye-
şil lojistik” konusu öne çıkı-
yor. Yeşil lojistik uygulama-
larınız hakkında bize neler 
söyleyebilirsiniz?

Yeşil Lojistik konusuna ge-
reken önemi veren firmalar, 
uluslararası platformdaki kı-
yasıya rekabette rakiplerinin 
önüne geçme şansını yaka-
lıyor. Alışan Lojistik olarak, 
lojistik alanında öncülüğü-
müzü sürdürürken, insana ve 
çevreye olan duyarlılığımızı 
da ön planda tutuyoruz.

Bu kapsamda, gelecek ne-
sillere daha sağlıklı bir dünya 
bırakmak için, operasyonla-
rımız sonucunda meydana 
gelen karbon salınımını, her 
bir operasyon için ayrı olarak 
“Karbon Ayak İzi Yönetimi” 
programı ile hesaplıyoruz. 
Daha yaşanabilir bir dünya 
için çalışıyoruz ve iş süreçleri-
mizi yeşil lojistik kapsamında 
şekillendiriyoruz.

Faaliyetlerimizi sürdürüle-
bilir bir zeminde ve doğal kay-
nakları koruyarak sürdürmek, 
başlıca hedeflerimiz arasında 
bulunuyor. Tüm paydaşları-
mıza odaklanıyor, yasalara ve 
ilgili diğer şartlara tartışmasız 
uyuyor ve sürekli gelişmeyi 

tirici etkenlere takılmadan 
teslimat noktasına ulaştırabi-
liyoruz. İntermodal taşımacı-
lığın, lojistik sektörünü daha 
çevreci bir duruma getireceği-
ne inanıyor ve bu doğrultuda 
hizmet vermeye çalışıyoruz.

Ülkemiz ihracatçısının dış 
piyasada güçlü olabilmesi için 
transit sürelerin ve ekonomik 
taşıma modellerinin önemi 
özellikle bu dönemlerde daha 
iyi anlaşılıyor.

Türkiye’deki taşımacılık ve 
lojistik firmaları sizce Yeşil 
Lojistik konusunda yeterli 
düzeyde mi? Eğer değilse 
neler yapmalılar?

Günümüzde çevreye ya-
yılan karbon salınımlarının 
önemli bir bölümü motorlu 
araçlar nedeniyle oluşuyor. 
Dolayısıyla lojistik sektörün-
deki firmalar geleneksel ka-
rayolu taşımacılığında, düşük 
emisyonlu araçlar kullanmaya 
çalışarak çevreye verdiği zara-
rı minimuma indirmeye çalı-

Birinci sayfadaki haberin devamı
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esas alıyoruz. Sunduğumuz çevre 
dostu lojistik hizmetleriyle müşte-
rilerimiz tarafından tercih edilirken 
firma prestijimizi de artırıyoruz.

Şirket olarak “yeşil lojistik” strateji-
nizin temellerini neler oluşturuyor?

Doğayı ve çevreyi korumanın te-
mel görevlerimizden biri olduğunun 
bilinciyle çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. En önemli kurumsal de-
ğerlerimiz arasında çevreyi korumak 
yer alıyor. Yeşil lojistik konusunda 
samimi çözümler üretiyor, faaliyet-
lerimizin merkezine çevreci lojistik 
uygulamalarını koyuyoruz. 

Yeşil lojistik ve yeşil tedarik zinci-
ri, gerek strateji belirlemede, gerekse 
rekabet avantajı yaratmada önemli 
birer aktör konumuna geldi. Sektöre 
yön veren firmalardan biri olarak, 
yeşil lojistiğin sürdürülebilir bir ge-
lecek adına katkısının önemli oldu-
ğu görüşünü taşıyoruz.

Yeşil lojistik alanında ilkler arasın-
da sayılıyorsunuz, bu taşıma şekli-
ne neden öncelik veriyorsunuz?

Global rekabetin yoğun olarak lo-
jistik alanında, yeşil lojistiğin bir zo-
runluluk haline gelmesinden önce 
bu duruma uyum sağladık. Sektörde 
fark yaratmak, rakiplerimizden bir 
adım önde olmak ve daha da önem-
lisi gelecek nesillere daha temiz bir 
dünya bırakmak amacıyla, yeşil lojis-
tik konusuna hassasiyet gösteriyoruz 
ve iş planlarımız arasında tutuyoruz. 

şıyor. Çevre bilincinin lojistik sek-
töründe henüz yeni dikkat çekmeye 
başladığını söyleyebiliriz. 

Örneğin intermodal taşımacılığın 
kullanımı Avrupa’da yüzde 20 düze-
yindeyken, Türkiye’de henüz yüzde 
2 seviyelerinde yer alıyor. Tabi bir de 
ülkemizde çevreci ise pahalıdır algı-
sı var. Oysa Sarp Intermodal olarak 
karayoluna göre yüzde 10 ila 20 ara-
sında daha uygun teklifler verebiliyo-
ruz. Genellikle çevreci olduğu için 
değil, ekonomik olduğu için tercih 
ediliyor. Bu nedenle sektördeki fir-
maların çevre konusunda daha du-
yarlı olmaları gerektiğine inanıyoruz.

Tabi sektörde olduğu kadar, hiz-
met alan firmaların da yeşil lojistik 
bilinciyle hareket etmeleri, talepleri-
ni bu yönde yapmaları gerekiyor. 

Türkiye’deki taşımacılık ve lojistik 
firmaları sizce Yeşil Lojistik ko-
nusunda yeterli düzeyde mi? Eğer 
değilse neler yapmalılar?

Günümüzde sektörün ve firmala-
rın olmazsa olmazı konumuna gelen 
yeşil lojistik, gerek strateji belirleme-
de gerekse rekabet avantajı yaratmada 
önemli birer aktör konumunda bulu-
nuyor. Şirketlerin ve firmaların çevre 
dostu stratejiler ve politikalar oluştur-
maları ve bunları uygulamaya başla-
maları, kendi bünyelerinde, sektörle-
rinde ve pazarlarında yeni iş modeli 
ve felsefe yaratmaya zemin hazırlıyor.

Türkiye’deki duruma baktığımız-
da, yeşil lojistik uygulamalarının ge-
lişmiş ülkelere oranla daha düşük se-
viyede olduğunu söyleyebiliriz. Çevre 
bilincine varmış ve yeşil lojistik konu-
sunda gerekli duyarlılığa sahip lojistik 
şirketleri, değişik önlemler ve yeni ya-
pılanmalarla katkıda bulunuyor olsa-
lar da bu konuda kat etmemiz gereken 
uzun bir yol var. Ülkemizde karayolu 
taşımacılığının tüm taşıma modları 
içinde ciddi bir paya sahip olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda yeşil lo-
jistiğe verilmesi gereken değerin öne-
mi daha da belirginleşiyor.
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bulunan VEGA, MBT ve 
Daimler’in üretimini yaptığı 
kamyon, çekici, askeri araçlar 
ve otobüslerin ithalat, ihra-
cat ve iç taşımalarını gerçek-
leştiriyor. Tuzla Orhanlı’da 
kendi mülkü olan 18 bin 
metrekarelik beton park sa-
hasında MBT’ye park, PDI 
ve şoför eğitimi hizmetle-
rini de veren şirket operas-
yonları; Avrupa’nın dışında 
Rusya, Güneydoğu Avrupa, 
Özbekistan ve Kazakistan’a 
kadar uzanıyor. 

Avrupa’nın ve Türkiye’nin 
önemli ticari araç markala-
rı olan Volvo, DAF, MAN, 
Tırsan, Krone ve Schmitz 
marka araçların ithalat-ihra-
cat nakliyesini de gerçekleş-
tiren VEGA Lojistik, kendi 
tekerlekleri üzerinde sürerek 
yaptığı taşımaların yanı sıra 
45 araçlık çekici araç taşıyıcı 

söylemlerin Ekol’den başla-
yarak toplumsal hayatın her 
alanından çıkarılması için 
gayret gösterdiklerini ifade 
eden Ekol Kurumsal İleti-
şim Direktörü Arzu Çetin, 
“Toplumsal cinsiyet rolleri, 
fiziksel cinsiyet farklılıkların-

1990 yılında Avusturya’da 
Franz Blum tarafından kuru-
lan ve Türkiye’de yaptığı yatı-
rımlarla da taşımacılık sektö-
ründe önemli bir yere sahip 
olan VEGA, Türkiye’deki 
kendi tesislerine taşınması-
nın 10. yılını müşterileriyle 
ve basınla kutladı. 

Etkinlikte basın mensup-
larıyla bir araya gelen VEGA 
Lojistik A.Ş. Başkan Yardım-
cısı Ünal Ergun, almaya hak 
kazandıkları Yetkilendiril-
miş Yükümlü Sertifikası’yla 
müşterilerine hız avanta-
jı sunacaklarını kaydetti. 
Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası’yla yerinde güm-
rükleme imkanı sağlaya-

TOPLUMSAL cinsiyet 
eşitliği algısını pekiştire-
bilmek için Bir İZ Derneği 
ile iş birliği yapan Ekol, ça-
lışanların farkındalıklarını 
artıracak iki saatlik interak-
tif seanslar için düğmeye 
bastı. Seanslar sırasında Bir 
İZ Derneği ve EKOLITY 
Gönüllüleri tarafından ge-
liştirilen ve toplumsal cinsi-
yet eşitliği temalı yetişkinler 
için tasarlanan Türkiye’nin 
ilk kutu oyunu oynatılıyor. 
Oyun ile birlikte katılımcı-
ların hem keyifli vakit geçir-
meleri hem de birbirleriyle 
konuyu tartışmalarına ola-
nak sağlanırken;  toplumsal 
cinsiyet ayrımcılığı konu-
sunda Türkçeye yerleşen 
atasözleri, deyimler, şarkı 
sözleri gibi birçok kalıba 
dikkat çekiliyor.   

Hem mavi hem de beyaz 
yaka çalışanlara yönelik ha-
yata geçirilen EKOLITY 
projesi, ilk etapta şirketin 
İstanbul ve Ankara’daki te-
sislerinde sürdürülüyor. E-

caklarını açıklayan Ergun, 
Vega Lojistik olarak gelecek 
dönemde daha büyük saha 
yatırımı yapabileceklerine de 
dikkat çekti. Vega Türkiye 
olarak 9 ülke arasında ciro 
olarak yüzde 25 ile ikinci sı-
rada olduklarını da sözleri-
ne ekleyen Ergun, gelecekte 
Türkiye’de altyapının hazır 
olmasıyla Avrupa ülkelerinde 
olduğu gibi demiryolu taşı-
macılığına da yatırım yapabi-
leceklerini belirtti. 

Merkezi Salzburg’da bu-
lunan ve çekiciden kamyona 
treylerden otobüse kadar ağır 
ticari araç endüstrisine ver-
diği hizmetlerde uzmanlaşan 
VEGA, bugün intermodal 
taşımacılığı en etkin kulla-
nan şirketler arasında yer 
alıyor. Türkiye Ofisi İstanbul 
Orhanlı’da bulunan 4 milyon 
500 bin TL sermayeli VEGA 
Lojistik A.Ş’nin ana ortağı, 
Avusturyalı VEGA Internati-
onal Car Transport GMBH. 

Markanın önemli müşte-
risi Aksaray Mercedes Benz 
Türk A.Ş. fabrikası karşı-
sında ofisi ve 24 saat güven-
likli 3 bin metrekare garajı 

KOLITY kapsamında 2018 
yılsonuna kadar 750 kişiye, 
gelecek iki yıl içerisinde de 
Ekol Türkiye’deki 5 binin 
üzerindeki tüm mavi ve be-
yaz yaka çalışanlara ulaşıl-
ması planlanıyor. 

Ayrımcı bakış açısının ve 

ABD, Avrupa Birliği Ül-
keleri, Çin, Japonya ve Kore 
gibi ülkelerde mevcut olan bu 
uygulama, ülkelerin karşılıklı 
tanıma anlaşmaları ile ticaret 
erbabına özel uluslararası bir 
statü kazandırıyor. 

Yetkilendirilmiş yüküm-
lü; gümrük yükümlülük-
lerini yerine getiren, kayıt 
sistemi düzenli ve izlenebilir 
olan, mali yeterlilik, emni-
yet ve güvenlik standartla-
rına sahip, kendi oto kont-
rolünü yapabilen güvenilir 
firmalara gümrük işlemle-
rinde birtakım kolaylık ve 
imtiyazlar tanıyan bir statü 
olarak tanımlanıyor. 

Talep ve ek şartlar gerek-
meksizin bu sertifikaya sahip 
olan şirketler; eksik belgeyle 
beyanda bulunabilme, kıs-
mi teminat uygulamasından 
faydalanabilme, mavi hattan 

yararlanabilme, azaltılmış 
zorunlu bilgilerden oluşan 
özet beyan verebilme, be-
yannamenin belge kontrol-
lerine tabi tutulması halinde 
kontrollerinin öncelikle ya-
pılması, beyanname kapsamı 
eşyanın muayeneye tabi tu-
tulması halinde muayenenin 
öncelikli yapılması gibi avan-
tajlara sahipler. 

Yetkilendirilmiş yüküm-
lüler talebe ve ek şartlara 
bağlı olarak; ihracatta yerin-
de gümrükleme uygulaması 
kapsamında ihracat yapabil-
me, izinli gönderici yetkisi 
kapsamında taşımacılık yapa-
bilme, götürü teminat uygu-
lamasından faydalanabilme 
ve Onaylanmış İhracatçı Yet-
kisi (ATR Dolaşım Belgesi- 
Fatura Beyanı ve EUR dü-
zenleyebilme) gibi imkanları 
da kullanabiliyor. 

yarı römork kombinasyonlu 
filoya da sahip. 

Avrupa’da önemli mer-
kezler arasında ve Trieste 
- Salzburg - Wörth hattında 
VEGA R2L patentli vagon 
adaptörleri ile çalışan trenle-
ri de yoğun olarak kullanan 
VEGA, C2 - R2 - D3 yetki 
belgelerine, ISO 9001 - ISO 
14001 - ISO 27001 belgeleri-
ne sahip. 

Yetkilendirilmiş yükümlü 
sertifikası nedir? 

Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası (AEO Authorized 
Economic Operator) süreci, 
Türkiye’nin ihracatının des-
teklenmesine katkı sağlanma-
sı amacıyla; 10.01.2013 tarihli 
28524 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Gümrük ve Ti-
caret Bakanlığı’nın ‘Gümrük 
İşlemlerinin Kolaylaştırılması 
Yönetmeliği’ ile başladı.  

dan bağımsız olarak toplum 
tarafından kişilere atfedilen 
ve kişinin uyması beklenen 
tutum ver davranışlar. Top-
lumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
hem kadın hem de erkeği o-
lumsuz olarak etkilediğini u-
nutmamak gerekiyor. Erkek-
lerden; koruyan, kollayan, 
evin geçimini mutlak suretle 
sağlayan ve duygusallık ba-
rındırmayan dayanıklı birey-
ler olması bekleniyor. Aksi 
durumlar kadınlık rolü ola-
rak görüldüğü için aşağılama 
biçimi olarak bile kullanılabi-
liyor. Kadınlar ise toplumda 
anne ve eş rolleri üzerinden 
tanımlanmakta, duygusal ve 
kırılgan olarak resmedilerek 
ikincil konumda görülmek-
te. Toplumun büyük bir kıs-
mında norm haline gelmiş 
toplumsal cinsiyet rollerine 
göre ise yine aynı şekilde ka-
dınlara ve erkelere atfedilen 
bazı meslek ve sektörler var. 
İşte, tüm bu ayrımcılığa karşı 
durmak için EKOLITY ile 
toplumsal kalıpları kırmak 

üzere yola çıktık. Ekonomik 
ve toplumsal faydanın mak-
simize edilebilmesi için bu 
ön yargılardan kati suretle 

kurtulmak ve kadın istih-
damında cinsiyet eşitliğinin 
sağlanmasına ihtiyaç var” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’nı Alan VEGA 
Lojistik Yatırımlarının 10’uncu Yılını Kutladı

Ekol Cinsiyet Eşitliği İçin Ekolity Projesini Başlattı

Ekol Avrupa Yakası’ndaki 
Ofislerini Birleştirdi

VEGA Lojistik A.Ş. Başkan 
Yardımcısı Ünal Ergun

Türkiye tesislerinin açılışının 10’uncu yılını 
kutlayan VEGA Lojistik, almaya hak kazandığı 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’nın 
sevincini de müşterileriyle paylaştı.  

Lojistik sektöründe dünya ortalamasının
iki katı kadın çalışanı olan Ekol, cinsiyet 
eşitliğine duyarlı iş yeri modeli EKOLITY 
projesini başlattı.    

EKOL, İstanbul Avrupa 
Yakası’nda faaliyet gösteren 
ofislerini tek bir çatı altında 
birleştirdi. Ekol’ün yeni ofi-
si İstanbul Dünya Ticaret 
Merkezi’nde (IDTM) faali-
yet gösterecek. 

Ekol, büyüme stratejile-
rine paralel bir şekilde ofis-
lerini yeniden yapılandırı-
yor. Yeni ofiste; Ekol Dış 
Ticaret ekibinin yanı sıra 
Deniz ve Hava taşımacılığı, 
Rusya hattı hizmet verecek. 
Ayrıca Ekol Begonya Tesis-
leri’ndeki Kara Taşımacılığı 
Planlama, Fiyatlandırma 
ve Tedarikçi İlişkileri, Av-
rupa Yakası Satış ve Müş-
teri hizmetleri birimleri de 
bundan böyle çalışmalarına 

IDTM’deki yeni ofiste de-
vam edecek. 

80 kişinin çalışacağı 
toplam 550 metrekare bü-
yüklüğe sahip yeni Ekol 
ofisi hakkında Ekol Tür-
kiye Ülke Müdürü Murat 
Kavrar,“Bu yeni yapılanma 
ile birlikte aslında 3 fark-
lı ofisi tek bir lokasyonda 
toplamış olduk. Bu da hem 
maliyet açısından şirketimi-
ze avantaj sağlayacak hem 
de farklı ekiplerin sinerji 
içerisinde bir arada çalışma-
sı ile verimliliği artıracaktır. 
Çalışma arkadaşlarımızın 
fikirleri ile tasarlanan, ihti-
yaçları en iyi şekilde karşıla-
yacak keyifli bir ofis ortamı 
oldu” diye konuştu. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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yıla göre yüzde 24 artmasını 
bekliyor.

İş yükündeki belirgin ar-
tış, günün şartlarına uyma-
yan teknolojiyle birleştiği 
zaman işgücünün hayatına 
bile etki ediyor. İşgücünün 
yüzde 60’ı, geçmiş 12 ay içe-
risinde bilek veya kollarında 
ağrı ve acı hissettiklerini bil-
dirdi. Bu kişilerin yüzde 69’u 
ise ortalama 2,75 gün izin al-
mak zorunda kaldı. Aynı ağır 
hareketi tekrar yapmaktan 
dolayı oluşan ağrı ve yaralan-
malar da işgücünün yüzde 
52’sini etkiledi. Etkilenen-
lerin yüzde 78’i, geçmiş 12 

jeyi şekillendirmek için tüm 
ekiplerin altı ay boyunca 
aralıksız ve incelikle çalıştı-
ğını belirterek, işin matema-
tiğinin önemini vurguladı 
ve bu taşımanın “lojistik 
mühendisliği” olarak tanım-
lanabileceğini belirtti. De-
neme taşımaları ile sürekli 
kendilerini geliştirdiklerini 
ve farklı çözümler uygula-
dıklarını belirten Göçmez, 
taşıma sürecinin sorunsuz şe-
kilde ilerlemesi adına gerekli 
teknolojik yatırımların da 
yapıldığını açıkladı. Gelişti-
rilen özel bir yazılım ile bar-
kodlama yapılarak taşınacak 

E-TICARETIN yaşadığı 
büyümeyle posta ve lojistik 
sektörü ve işgücünün üze-
rindeki baskı gittikçe artı-
yor. Avrupa’da gerçekleşen 
çevrimiçi satışların 2021’e 
kadar yüzde 14’lük yıllık bi-
leşik büyüme oranıyla 450,2 
milyar Avro seviyelerine 
ulaşması bekleniyor. Kurum 
ve tüketicilerin satın alma 
alışkanlıklarındaki bu deği-
şiklik, posta ve teslimat sek-
töründe büyük etkilere sebep 
oluyor. Öyle ki, 2021’e kadar 
Avrupa’da teslim edilen pa-
ket sayısının yüzde 69 artma-
sı bekleniyor.

31 Ekim’de ilk ticari uçuşun 
gerçekleşeceği İstanbul Ye-
ni Havalimanı’na taşınma 
planları, rotalar ve diğer ça-
lışmalar tüm hızıyla hazırla-
nıyor. Arkasında çok ciddi 
bir“lojistik mühendisliği” 
olan projede Arkas Lojistik 
Türk Hava Yolları’nın yeni 
evine taşınması konusunda 
altı aydan fazla süredir aşama 
aşama planlama yapıyor. 

Atatürk Havalimanı’ndan 
45 kilometre uzaklıktaki İs-
tanbul Yeni Havalimanı’na 
taşınmanın dünya havacılık 
tarihinin en büyük taşınma 
olayı olduğu belirtiliyor.

Tarihe geçecek bu operas-
yonu özellikle ağır taşımaları 
üstlenen Arkas Lojistik, bir-
birinden farklı lojistik araç-
ları ve ekipmanlarıyla gerçek-
leştirecek. FTL Kapaklı, FTL 
Tenteli ve Lowbed yanı sıra 
konteyner iş makinesi ile ger-
çekleştireceği taşımada Arkas 
Lojistik, lashing ile stuffing 
hizmetide verecek. Büyük 

Artan iş yükü, teknoloji 
altyapısının ve sektörlerdeki 
işgücünün bu yükün altın-
dan kalkmasını zorlaştırıyor. 
Bu da yeni, daha verimli ve 
etkili çalışma yöntemlerinin 
bulunması ihtiyacını ortaya 
çıkarıyor. Bağımsız değerlen-
dirmeye göre teslimat, depo-
lama ve lojistik sektöründe 
çalışanların yüzde 60’ı, bar-
kod tarayıcı cihazlarının ya 
makul seviyede etkili oldu-
ğunu veya hiç etkili olmadı-
ğını düşünüyor. Bu cihazlar 
halihazırda günde ortalama 
197 barkod tarıyor ve çalı-
şanlar, bu rakamın bir önceki 

taşınmanın toplamda 5 bin-
den fazla TIR ile 45 saatte 
tamamlanması hedefleniyor. 

Ağır yüklere özel taşıma 
teknikleri ve büyük vinçler 
gibi ekipmanlarınyanında 
hızında çok önem kazandığı 
bu çalışmada;  istenilen hız-
da ve zamanda taşımanın 
gerçekleştirilmesi için simü-
lasyon çalışmalarından,yük 
takibini sağlayacak barkod 
sistemine ve çalışacak per-
sonelin eğitimine kadar bir 
çok konu en ince detayına 
kadar planlandı.

Arkas Lojistik Genel Mü-
dürü Onur Göçmez, bu pro-

düşünen Avrupalı kurumların 
verimli olduklarından emin 
olmak ve işgüçlerini sağlık-

edileceğine dikkat çekti ve 
bu projede yer almaktan he-
yecan duyduklarını belirtti.

Türk Hava Yolları Genel 
Müdür (Yatırım ve Tekno-
loji) Yardımcısı Dr. Ahmet 
Bolat, bayrak taşıyıcının yeni 
evine taşınma sürecinde Ar-
kas Holding ile iş birliğine 
değindiği konuşmasında; “Bu 
operasyon bizi bir havalima-
nından diğerine ulaştırmakla 

lı tutmak için bu çözümleri 
nasıl başarıyla benimsediğini 
göstermeyi amaçlıyor.

kalmayacak aynı zamanda ül-
kemizi dünya sivil havacılığın 
merkezi konumuna taşıya-
cak bir başlangıç olacak. 44 
ton ağırlığındaki uçak çekme 
aparatlarından çok hassas 
aletlere kadar 5 bin tırın ta-
şıyacağı kadar yükümüz var. 
Bu 5 bin tır peş peşe geldiğin-
de yaklaşık 100 kilometrelik 
bir uzunluk oluşuyor. Tüm 
dünyanın bizi izleyeceği bu 
devasa yolculukta kendimize 
güvenilir bir yol arkadaşı seç-
memiz gerekiyordu. Bu ne-
denle Türkiye’nin en büyük 
lojistik firmalarından olan 
Arkas Lojistik ile çalışmayı 
tercih ettik” dedi. 

Operasyonun her adımında 
iş sağlığı ve güvenliğini odağına 
alan Arkas Lojistik, benimse-
diği “Önce İnsan” felsefesi ile 
kadrosunda bulunan İş Sağlığı 
ve Güvenliği (ISG) uzmanları 
ve deneyimli operasyon ekiple-
rinin özverili çalışmaları saye-
sinde taşımayı sıfır iş kazası ile 
yapmayı hedefliyor.

ay içerisinde ortalama 3 gün 
hastalık izni aldı. 

Panasonic Kurumsal Mobil 
Çözümler Pazarlama Genel 
Müdürü Jan Kaempfer, ko-
nuyla ilgili “Posta ve lojistik 
şirketlerinin Avrupa genelin-
de artan talebe cevap vermek 
ve başarılı bir şekilde büyümek 
için mobil bilişim çözümlerini 
kullanması gerekiyor. Yeni 
donanımlar, uzmanlaşmış 
yazılım çözümleriyle birleş-
tiğinde kurumların teslimat 
devriminde en ön sırada yer 
almasını sağlayabiliyor. Bu 
rapor, teknolojinin sektöre 
neler sunabileceğini ve ileriyi 

her ekipmanın stoklarını, sis-
teme aktarımını, hangi araca 
yüklendiğini, takibini ve per-
formans değerlendirmelerini 
yapabileceklerini belirten 
Göçmez, ayrıca tüm taşıma 
araçlarının GPRS sistemiyle 
takip edileceğini, araçların 
nerede ne kadar süre boyun-
ca durduğuna kadar, taşıma 
boyunca katettiği yolun ve 
zamanın an be an kontrol 

E-ticaretin Posta ve Lojistik
Sektörü Üzerindeki Baskısı Artıyor

İstanbul’un yeni havalimanına taşınma 
hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Türk 
Hava Yolları büyük yer ekipmanlarının taşıması 
için yol arkadaşını seçti; Arkas Lojistik. 

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) tarafından düzenlenen 5’inci Ortak 
Gelişim Kongresi’nin destekleyicileri arasında yer alan Fevzi Gandur 
Logistics’in Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Dündar, perakende sektörünün 
doğru bir lojistik planlamayla ürün maliyetleri düşürebileceğini vurguladı.  

THY İçin Büyük Yer Ekipmanlarını Arkas Taşıyacak

Perakendeciler Ürün Fiyatlarını 
Doğru Lojistikle Kontrol Altına Alabilir 
BU yılki teması ‘Yeni Pera-
kende’ olan ve 800’ü aşkın 
profesyoneli bir araya ge-
tiren 5’inci Ortak Gelişim 

Kongresi’nde perakendenin, 
başta tüketici olmak üzere 
tüm tedarik zincirinde ve 
ekonomide yarattığı katkı ele 
alındı. Kongrenin destekle-
yicilerinden Fevzi Gandur 
Logistics’in Yönetim Kurulu 
Üyesi Fahri Dündar, kongre-
nin perakende ve lojistik sek-
törleri açısından önemine vur-
gu yaparken, lojistiğin, market 

raflarındaki ürün fiyatlarına 
etkisini değerlendirdi. 

Lojistik maliyetlerinin pe-
rakende sektörünün önemli 
ve kritik gider kalemlerinden 
olduğuna değinen Dündar, e-
konominin stres altında oldu-
ğu dönemlerde perakendede 
lojistiğin öneminin daha fazla 
arttığını belirtti. Rekabetin de 
üst düzeyde olduğu sektörde, 

pazar payını korumanın en 
önemli yolunun lojistik faali-
yetlerden geçtiğini söyledi. 

Doğru ve entegre lojistik 
planlamalarıyla hem üreti-
ci, hem de perakendecinin 
avantaj elde edebileceğinin 
altını çizen Dündar, bu du-
rumun market raflarındaki 
fiyatlara da olumlu yansıya-
bileceğini belirtti. 

Perakendenin
başarısı da

lojistiğe bağlı 
Tedarik zincirinin aksa-

maması için ürünlerin üre-
tim noktalardan ve depolar-
dan market raflarına doğru 
zamanda ulaşması gerekti-
ğine değinen Dündar, “Pe-
rakendenin başarısı lojistik 
hizmetlerinin kusursuz işle-
mesine bağlı. Ürünler, doğru 
zamanda raflarda olmazsa tü-
ketici talepleri karşılanamaz. 
Bu üreticiye ve perakendeci-
ye zarar olarak yansır” sözle-
rini kullandı. 

Fevzi Gandur Logistics 
olarak yurt içinde üretim 
yerlerinden ve depolardan, 
zincir marketlere günde 

500’den fazla taşıması ope-
rasyonu yönettiklerini belir-
ten Dündar, ağırlıklı olarak 
dondurulmuş ve kuru gıda 
ürünleri, maden suyu, koz-
metik ve temizlik malzeme-
leri taşıdıklarını söyledi. 

Perakende lojistiğinde 
anlık bilgi aktarımının ve 
teknolojik alt yapının en az 
navlun fiyatı kadar önemli 
olduğuna da değinen Dün-
dar, gelen talepler ve piyasa 
ihtiyaçlarını doğrultusunda 
İzmir ve İstanbul’da ortak gı-
da platform hizmeti verecek 
yapıyı çok yakında hizmete 
sunacaklarını söylerken, pe-
rakende sektörünün destek-
çisi olmaya devam edecekleri-
ni vurguladı.

Fevzi Gandur Logistics Yönetim 
Kurulu Üyesi Fahri Dündar
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planlamalarına da rahat bir 
biçimde uyum sağlayabiliyor.

Lojistik 4.0 olarak tanım-
lanan ve birçok Endüstri 4.0 
unsurunun sektöre adapte 
edilmesi olarak açıklanabile-
cek süreç hızla gelişerek, te-
darik zinciri yönetiminin her 
kademesinde kendisini fazla-
sıyla hissettiriyor. 2016 SCM 
Tedarik Zincirinin Geleceği 
araştırmasında, önemli teda-
rik zinciri firmalarının yüzde 
47’si yapay zekâ benzeri tek-
nolojilerin tedarik zinciri yö-
netimi sürecinde çok önemli 
olduğu düşünüyordu. Araş-
tırmanın üzerinden henüz iki 
yıl geçmiş olmasına rağmen 
bu düşüncelerin yavaş yavaş 
sahada karşılık bulmaya baş-
ladığı ve lojistiğin geleceğini 
yavaş yavaş şekillendirdiği 
açıkça görülebiliyor.

Sürücüsüz kamyon ve
insansız gemiler yolda

İngiltere’de kısmen sürü-
cüsüz kontrol edilen kam-
yonlar test sürüşüne başladı. 
Test pistlerinde yapılan dene-
me sürüşleri 2018 sonundan 
itibaren ana yollarda yapıla-
cak. İnsan kaynaklı hataları 
ve maliyeti en aza indirmek 
amacıyla gemicilik şirketleri 
insansız gemi çalışmalarına 
hız veriyor. Japon konteyner 
firması Nippon Yusen 2019 

yılında Pasifik’te 
insansız gemi 
testini gerçek-
leştireceği bil-
gisini verdi.

Bulut tek-
nolojisi lojis-
tikçilerin elini 
güçlendiriyor

B u l u t 

TÜRK lojistik sektörü, dün-
yayla aynı anda hem hızla di-
jitalleşiyor hem de kendisini 
Endüstri 4.0’a hazırlıyor. Ko-
num tabanlı ve gerçek zaman-
lı uygulamaların, akıllı tele-
fonlarla hızla yaygınlaşması 
ile birlikte ‘Uberleşme’ olarak 
nitelendirilen yeni ekonomi, 
Endüstri 4.0’ın bir parçası o-
larak hayatımızın her alanına 
girmeye başladı.

 Teknoloji ve otomasyon 
hayatımızın her alanında ol-
duğu gibi lojistik sektöründe 
de hayatı kolaylaştıran tekno-
lojiler sunuyor. Mal hareket-
lerinin planlanması, sevkiyat, 
teslimat, mal bedellerinin 
tahsili, iade mallar, rota plan-
laması, araç takibi gibi pek 
çok alanda özel geliştirilmiş 
yazılımlar ve akıllı uygulama-
lar işleri kolaylaştırıyor. Bilgi 
teknolojilerine sahip işletme-
lerin operasyon maliyetleri 
düşüyor, müşteri memnu-
niyeti artıyor, rekabet gücü 
yükseliyor, zaman ve emek 
kaybı da önlenmiş oluyor. 
Üretilen hizmetin düşük ma-
liyet ve tam zamanında doğru 
noktaya ulaştırılması oto-
masyon sisteminin önemini 
ortaya çıkartıyor. Ürünlerin 
üretim aşamasından depoya 
gelişi, burada sınıflandırıl-
ması, mağazaya gönderilmesi 
gibi süreçler zaman, dikkat 
ve iş gücü gerektiren işlem-
ler. Bir otomasyon sistemine 
sahipseniz, ürün depoya gi-
rişinden itibaren otomatik 
olarak izleniyor, sınıflandırı-
lıyor ve depolanıyor. Böylece 
hata yapma riskiniz ve iş gücü 
ihtiyacınız ortadan kalkmış, 
operasyonu çok daha hızlı ve 

kısa bir sürede tamamla-
mış oluyorsunuz. Bütün 
bunlar otomasyon ve 
bi l i ş im 

teknolojilerinin lojistik sek-
töründe mutlaka kullanılma-
sı gereken önemli bir ihtiyaç 
olduğunu gösteriyor. 

Lojistik sektörünün En-
düstri 4.0 ile tanışması ile 
tedarik zinciri yönetiminde 
hızlı ve yoğun bir dijitalleşme 
süreci yaşanmaya başladı. Di-
jitalleşen ve akıllanan tedarik 
zinciri sayesinde günümüzde 
hızla artan veriyi ve global 
ölçekteki karmaşık değişken-
leri kontrol altına alabilmek 
kolaylaşacak gibi görünüyor. 
Yapay Zekâ, IoT ve Drone’la-
rın katkılarıyla süreçte daha 
etkin kararlar almak ve bunla-
rı hızlı bir şekilde uygulamak 
mümkün oluyor. 

Depo sayımlarında 
droneler kullanılacak

Taşımacılık sektöründe 
depo sisteminin düzgün 
yapılması önem arz ediyor. 
Depolardaki malların sayı-
mını hatasız ve hızlı yapabil-
mek için drone kameraların 
depodaki malları saydığı ve 
belirli bir düzende kaydet-
tiği, bu sayede çalışanların 
başka işlerle meşgul olması 
için çokça zamanın kaldığı 
bir sistemin geliştirildiği yet-
kililerce söyleniyor.

Birçok farklı sektörde ba-
şarılı bir şekilde kullanılan 
drone çeşitleri, lojistik 4.0 
ile birlikte tedarik zincirinin 
de önemli bir parçası hali-
ne geliyor. Sipariş ettiğimiz 
ürünün kapımıza bir drone 
ile getirilmesine gelecekte 
sıklıkla şahit olabiliriz. Lo-
jistik firmalarına inanılmaz 
bir hız kazandıracak bu 
sistem, yapay zekâ ve 
IoT gibi endüstri 4.0 
bileşenlerinin deste-
ği ile oluşturulmuş 
tedarik zinciri 

saplamalardan faydalanacak. 
Bu noktada yapay zekâ, 

tahmine dayalı analizler 
ile müşterilerin önceki dav-
ranışlarına göre ne sipariş 
edebileceğini seziyor. Çeşitli 
tahminlerde bulunabilen al-
goritmalar da ürünleri erken-
den hazırlayıp teslim süresini 
azaltabilme potansiyeline 
sahip oluyor. Tedarik zinci-
rinde, özellikle depo otomas-
yonu için kullanılan yapay 
zekâ sistemleri de yanlış ürün 
gönderme sorunu azaltmakta 
ve ürünün depodan çıkma sü-
resini oldukça kısaltmaktadır.  

IoT ile tedarik zincirinin 
tüm unsurları

iletişim halinde
Lojistik organizasyonla-

rında nesnelerin interneti 
sayesinde hızlı ve nitelikli bir 
tedarik süreci sağlanabilir. 
Birbirleri ile iletişim kurup 
kendi aralarında çeşitli dü-
zenlemeler yapabilen araçlar 
özellikle depolarda oldukça 
işlevsel olabilir. Aynı anda 
birçok siparişin yola çıktığı 
bu tip hücresel ulaşım sis-
temleri, çevresini kızılötesi 

ya da lazer benzeri sensörlerle 
tarayan araçlardan oluşur ve 
merkezi bir kontrol birimine 
ihtiyaç duymaz.

Depo içerisinde bulunan 
ürünü diğer alanlara aktarır-
ken kullanılan ve birbirleri 
ile haberleşen insansız araçlar, 
kendilerine has öncelikler ve 
kurallar çerçevesinde hareket 
etmektedir. Bu akıllı araçlar, 
tedarik zincirinin farklı nes-
neleri ile de haberleşerek çev-
rimiçi tepkiler verebilir. IoT 
ve yapay zekâ ile oluşturulan 
dijital sistemler siparişin de-
podan çıkarılması ile başla-
yan süreci inanılmaz ölçüde 
hızlandırabilir.

Nesnelerin İnternet’i 
(IoT), fiziksel öğelerin in-
ternetle etkinleştirilmiş 
aygıtlara ve sistemlere bağ-
lanmasını sağlıyor. Günü-

müzde, lojistik endüstrisi, 
IoT’yi, tedarik zinciri kalite 
kontrolünü izleyen sıcaklık 
ve nem sensörleri, bir pake-
tin müdahale edildiğini al-
gılayabilen IoT teknolojile-

ri ile denemeye kadar çeşitli 
şekillerde kullanıyor. Cisco 
tarafından hazırlanan bir ra-
por, 2020’ye kadar internete 
bağlanacak 50 milyar obje-
nin lojistik endüstrisi için 
1,9 trilyon dolarlık bir fır-
sata sahip olacağını tahmin 
ediyor - bugün halihazırda 
bağlı olan sadece 5 milyar 
nesneyle karşılaştırıldığında 
sade bir karşılaştırma.

Otomasyon 
Otomasyon sistemi, Maki-

nelerde operasyonel verimli-
liği artırmak için veri odaklı 
yazılım kullanılması, paket 
etiketlemenin geliştirilmesi, 
depo sınıflandırma sistemle-
rine kadar lojistik endüstrisi 
için çeşitli çözümler sunuyor.

Robotlar lojistik
uygulamaları neredeyse 

sınırsız hale getiriyor
Otomatik makinelerden 

farklı olarak, robotlar aynı 
anda birkaç işi yapacak şekil-
de tasarlandı, lojistik endüst-
risindeki uygulamaları nere-
deyse sınırsız hale getiriyor. 
Bu, özellikle çevrimiçi satışla-
rın hızla büyümesini karşıla-

mak için yüksek düzeyde bir 
hız ve verimlilik gerektiren 
e-ticaret işlemleri için geçerli. 
Şu anda Amazon depolarında 
binlerce Kiva robotu, insan 
gücünün yapması gereken 
birçok işi otonom bir şekilde 
yapıyor. Herhangi bir şeye 
bağlı olmayan Kiva robotları 
bağımsız bir şekilde hareket 
ederek bütün görevlerini yeri-
ne getiriyor.

Kendinden hareketli
araçlar 

Lojistik şirketleri, kısmen 
kendilerini kullanan araç tek-
nolojilerine erkenden sahip 
olmak konusunda oldukça 
başarılı olmuşlardır; kısmen 
düşük yönetmelikler ve depo 
ve nakliye alanları gibi kont-
rol edilebilir test ortamları 
sayesinde oldukça başarılı so-
nuçlar aldılar. Sonuç olarak, 
pek çok lojistik operasyonu 
şu anda kendinden hareketli 
araçlar kullanıyor - kendin-
den hareketli forkliftlerden, 
küçük sürücüsüz kamyonlara 
kadar bu sistem uygulanıyor.

sistemi, tedarik zincirinde 
internet üzerinden altyapı, 
platform ve yazılım çözüm-
leri sunan bir teknoloji. Te-
darik zincirinin en önemli 
halkalarından biri olan bulut 
teknolojisi, daha güçlü bil-
gi akışı, tedarik süreçlerinin 
hızlandırılması, efektif stok 
ve filo yönetimi, daha hızlı 
rota planlaması gibi avan-
tajlarla lojistikçilerin elini 
güçlendiriyor. Sistem aynı 
zamanda taşımanın herhangi 
bir periyodunda yer tespiti 
yapılmasını sağlayarak kayıp 
ürün vakalarını önleyebili-
yor. Bu avantaj, herhangi bir 
rota değişikliği konusunda 
daha hızlı karar alınmasını 
sağlıyor. Bulut bilişim ile te-
darik zinciri üyeleri arasında 
bilgi paylaşımı daha etkin 
bir biçimde gerçekleştirile-
biliyor. Satış verileri internet 
üzerinden toplanarak daha 
gerçekçi satış tahminleri yap-
mak mümkün oluyor.

Yapay zeka sistemleri de 
yanlış ürün gönderme

sorunu azaltıyor
Tedarik zinciri planlama-

sının karmaşık yapısını daha 
öngörülebilir bir hale getir-
mek için en sık başvurulan 
Endüstri 4.0 unsurlarından 
birisi de Yapay Zekâ oluyor. 
Yapay zekâ diğer birçok sek-
törde olduğu gibi lojistik 
sektöründe de Büyük Veri-
nin analizi için kullanılıyor. 
Araştırma şirketi IDC’nin 
gerçekleştirdiği tahminlere 
göre 2020 yılına kadar büyük 
tedarik zinciri firmalarının 
yüzde 50’si dağıtım merkezli 
p l a n - lamalarında yapay 

zekadan ve 
kavram-
sal he-

Lojistik Sektörü Akıllanıyor ve Dijitalleşiyor
Son dönemin trendi olan dijital dönüşüm, 
lojistik sektörünün de en önemli 
gündemlerinden biri. Otonom robotlar, 
Drone’lar, Nesnelerin İnterneti, Bulut 
Teknolojileri, Big Data, Makina öğrenmesi ve 
Blockchain gibi teknolojiler lojistik sektörünün 
geleceğini oluştururken bu teknolojiler 
tamamen digital ortamda yönetilecek.
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zılım ile günlük/aylık veriler 
sunuyor, tek tek araçların 
performansını raporlayarak 
verimliliği arttırıyor.

Otomotiv sektörünün 

Hopa Motorlu Taşıyıcılar 
Koop. Başkanı Celil Yıldı-
rım, Oda üyesi İşadamları ve 
Nakliye firması sahipleri ile 
çevre il ve ilçelerden iş adam-
ları katıldılar..

Çaliştay’a davetli ve ko-
nuşmacı olarak UND İcra 
Kurulu Başkanı Recai Şen, 

MARS Logistics, belirli bir 
program çerçevesinde yükle-
rin teslimatını gerçekleştir-
me, teslim sırasında veya tüm 
teslimatlar tamamlandıktan 
sonra ters güzergâh izlenerek 
boş kapların geri getirilmesi 
sistemiyle hareket eden Milk 
Run taşımacılık hizmeti ile 
Ekim 2015’den beri müşte-
rilerine planlı seferlerle depo 
stok yüklerini azaltarak, tam 
zamanında lojistik hizmeti 
ile maliyet avantajı yaratmaya 
devam ediyor.

 2 bin 154 ünitelik öz-
mal araç filosu ile özellikle 
otomotiv sektörünün yoğun 
olduğu Bursa, İzmir, İstan-
bul, Ankara, Manisa gibi 
şehirlerde Milk Run taşı-
macılık gerçekleştiren Mars 
Logistics, bugün otomotiv 
sektörünün 6 dev firmasının 
üretici ve tedarikçi arasında-
ki düzenli ve 24 saat yapılan 

HOPA Ticaret ve Sana-
yi Odası tarafından bu yıl 
2’ncisi organize edilen Lo-
jistik Çalıştayı Oda’nın Ata-
türk konferans salonunda 
gerçekleştirildi.

Hopa’da düzenlenen çalış-
taya Vali yardımcısı Seda Ba-
şoğlu, Hopa Kaymakamı Ab-

taşımalarını gerçekleştiriyor. 
Mars Logistics, Milk Run 
taşımacılık hizmeti ile gerek 
önceden planlanan rotala-
ma sistemi gerekse müşteri-
den gelen günlük planlama 
ile sistem entegrasyonu sa-
yesinde müşterilerin sevki-
yat ihtiyacını karşılarken, 
taşıma için kullanılan araç-
ların kapasiteleri en etkin 
şekilde düzenliyor ve böy-
lelikle sık yapılan sevkiyat-
larda stok alanlarının daha 
efektif kullanılmasını sağlı-
yor. Mars Logistics, doğru 
ve hızlı planlama ile zaman-
dan ve işgücünden tasarruf 
sağladığı bu taşıma mode-
linde kullandığı gelişmiş ya-

durrezzak Canpolat, Hopa 
Belediye Başkanı Nedim Ci-
han, Kaçkar Gümrük ve Ti-
caret Bölge Müdürü Osman 
Göllüce, Tiflis Ticaret Ata-
şesi Kerim Özgün Hemdil, 
Acara Ticaret Odası Başkan 
Tamaz Shavadze, ARİAD 
Başkanı Seçim Altunkaya, 

için yönetmemizi istemesiyle 
“Milk Run” taşımacılık mo-
delini hayata geçirdik. Daki-
kaların bile büyük önem ta-
şıdığı otomotiv sektöründe 
3 yıl içerisinde gösterdiğimiz 
büyüme, yüksek operasyon 
becerisine sahip bir ekip 
ile çalıştığımızı gösteriyor. 
Operasyonel süreçlerimizi 
müşterilerimizin şirket di-
namikleri ile entegre ederek, 
ilgili süreçlerimizi daha et-
kin kılmak amacıyla kendi 
personellerimizi müşterile-
rimizin fabrikalarında ko-
numlandırdık. Teknolojik 
olarak yaptığımız yatırımlar 
da en az ekip kadar belirle-
yici. Müşterimizin talebine 

Karayolları Düzenleme Ge-
nel Müdürü U/A İlişkiler 
Koordinasyon Dairesi Bşk. 
Oğuz Hakan Özdemir’de 
katılarak sunumlarını ger-
çekleştirdiler.

Çalıştaya katılan konuş-
macıların konuşmaları Ülke 
ve Bölge ekonomisi, Gürcis-
tan ve İran ile ilişkiler üze-
rine yoğunlaştı. Gürcistan 
Trabzon Başkonsolosu Av-
tandıl Mıkatsadze’nin her 
iki ülke arasında dostane 
ilişkilerin artması ve sorun-
larında zaman geçirilmeden 
karşılıklı diyalogla çözülme-
sinde ciddi gelişmelerin ya-
şandığını söyledi.

Yapılan konuşmaların ar-
dından sona eren Çalıştay 
sonrası çaliştaya katılanlara 

göre özel yazılımlar geliş-
tiriyoruz. Bu yazılımlar ile 
müşterilerimize sürekli takip 
olanağı sunuyor, aylık, gün-
lük hatta anlık raporlamalar 
sunabiliyoruz. Müşterileri-
mize tek tek araçların perfor-
mansını bildiriyor, tedarikçi-
ler arasındaki zamanlamayı 
bile raporlayabiliyoruz. Aynı 
şekilde müşterimizin teda-
rikçileri ile de anlık bilgi 
paylaşımında bulunuyoruz. 
Geldiğimiz noktada otomo-
tiv sektörünün devlerine hiz-
met ediyoruz ve bu pazarda 
lideriz. Pazar payımızı daha 
da arttırmak için Milk Run 
yatırımlarımıza devam ede-
ceğiz” dedi.

Hopa Belediye parkında bu-
lunan Green Garden’de top-
lu yemek verildi.

Hopa’daki yemek sonrası 
ilçeye gelen misafirler toplu-
ca Hopa Müzesine geçerek 
müzeyi ziyaret ettiler. Müze 
kurucusu Ulvi Sinan Dişli ’de 
misafirlerine Müze hakkın-
da ayrıntılı bilgiler vererek, 
Müze’de sergilenen eserler 
hakkında bilgiler verdi.

Müze gezisi ardından İl-
çeye gelen misafirlerde Hopa 
Kaymakamı, Belediye Başka-
nı ve TSO Başkanı tarafından 
ilçeden uğurlandılar.

devlerine sunduğu Milk Run 
taşımacılık hizmeti ile 2015 
yılından beri hem ciroda 
hem işlem hacminde yüzde 
100 büyüme gösterdikleri-
ni belirten Mars Logistics 
Karayolu ve Demiryolu Ta-
şımacılığından Sorumlu Yö-
netim Kurulu Üyesi Gökşin 
Günhan, “Mars Logistics 
olarak uluslararası taşımacı-
lıktaki uzmanlığımız, yurt 
içerisinde yürüttüğümüz 
Milk Run taşımacılık mode-
linde de kendisini gösterdi. 
Uluslararası taşımacılıkta 
hizmet verdiğimiz otomotiv 
sektörünün devinin bizle-
re güven duyarak bu taşı-
macılık modelini kendileri 

Deniz ve İç sular Genel Mü-
dür Yardımcısı Taner Keskin, 
T.C. Batum Başkonsolosu 
Makbule Koçak, Gürcistan 
Cumhuriyet Trabzon Baş-
konsolosu Avtandıl Mıkat-
sadze İran İslam Cumhuriye-
ti Trabzon Başkonsolosluğu 
Ticari Ataşesi Mohammad 
Yazdanpanah Shorgol, Gür-
cistan Kara Ulaştırma Genel 
Müdürü Mıkhaıl Khmalad-
ze, Gürcistan Acara Özerk 
Cumhuriyeti Maliye ve 
Ekonomi Bakanı Laba Put-
karatdze, Ticaret Bakanlığı 
Lojistik Dairesi Bşk. Metin 
Değer, HOPAPORT Ge-
nel Müdürü Meriç Burçin 
Özer, HOPAPORT Lojis-
tik Danışmanı ve Lojistik 
Uzmanı Atilla Yıldıztekin, 

Mars Logistics Milk Run Hizmeti 
İle Yılda 100 Bin Sefer Düzenliyor

Hopa’da 2’nci Lojistik Çalıştayı Düzenlendi

 Mars Logistics Karayolu ve 
Demiryolu Taşımacılığından 

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Gökşin Günhan

Mars Logistics; müşterilerinin ihtiyaçlarına özel lojistik 
çözümlerinden biri olarak 2015 yılının sonunda başlattığı Milk Run 
taşımacılık modeli ile otomotiv sektörünün dev firmalarına hizmet 
vererek yılda 100 bin sefer düzenliyor. 

DÜNYANIN en zengin 
ismi Jeff Bezos’un e-ticaret 
şirketi Amazon Türkiye’de a-
çıldı. Amazon’un Tür-kiye’ye 
geleceği bir süredir konuşu-
luyordu. Yaz aylarında başla-
mayı planladığı Türkiye ope-
rasyonlarını bir süre bekleten 

Amazon, diğer yandan da 
İstanbul’dan eleman arayışı-

na girmiş ve satış ve pazarla-
ma pozisyonları kapsamında 
iş ilanlarını yayınlamıştı.

Amazon.com.tr’ye gi-
renler siteye erişim sağla-
yabildiği gibi Amazon’un 
Türkiye’ye özel mesajını 
görüyor. Mesajda kısaca şu 
satırlara yer veriliyor: “Ama-
zon.com’un kurulduğu 1995 
yılından bu yana Türkiye’de-
ki yüz binlerce müşterimiz, 

dünyanın dört bir yanında-
ki Amazon mağazalarından 
milyonlarca ürün sipariş etti. 
Bugün Türkiye’deki müşte-
rilerimizin Amazon alışveriş 
deneyimlerini zenginleştire-
cek olan Amazon.com.tr’nin 
açıldığını duyurmanın guru-
runu yaşıyoruz.”

Amazon, KOBİ’lere 
dünya genelinde yeni müş-
terilere ulaşma konusunda 
yardımcı olmak için, altya-
pı ve teknik hizmetlere bu 
zamana kadar milyarlarca 
dolarlık yatırım yaptı. Ama-
zon.com.tr’nin açılması ile 
birlikte Türkiye’deki işlet-

meler, herhangi bir ürün 
listeleme ücreti olmadan 
ürünlerini Türkiye’nin dört 
bir yanındaki müşterilere 
satabilecek. Amazon bu iş-
letmelere; listeleme araçları, 
7 gün 24 saat online satış 
desteği, açık ve şeffaf satış 
koşulları, fiyatlandırma bil-

gileri, rapor ve analizler gibi 
satış artırmaya destek ola-
cak hizmetler sunuyor. 

Amazon.com.tr Satı-
cı Hizmetleri Ülke Lideri 
Alpagut Çilingir konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada, “E-

ticaret sayesinde Türkiye’nin 
dört bir yanındaki küçük ve 
büyük ölçekli işletmelerle 
aynı düzeyde çalışma imka-
nına sahip olurken, işlerini 
büyütme fırsatı yakalıyor. Biz 
de Amazon olarak, satıcıla-
rın başarılı olması için çeşitli 
yatırımlar yapmaya devam 
ediyoruz; yüklerini azaltacak 
araçlar sunuyor ve satışlarını 
artırmalarına destek oluyo-
ruz” dedi.

Piyasa değeri 1 trilyon do-
lara ulaşan Amazon’un bu 
yılın ikinci çeyreğindeki net 
karı, şirket tarihinde bir çey-
rekte elde edilen en yüksek 
rakam olmak üzere 2,5 mil-
yar dolar olmuştu. 

Amazon Türkiye Pazarına Girdi
Dünyanın en büyük alışveriş sitesi olan 
Amazon Türkiye pazarına girdi. Amazon.
com.tr adresine girenler uzunca bir mesajla 
karşılaşıyor ve alışveriş yapabiliyor. 
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Türkiye ‘Milli Lokomotif’le Dünyada Dördüncü Oldu
BAKAN Turhan, teknolojik ürün-
lerde dışa bağımlılığı azaltmak 
amacıyla Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 
başlatılan “milli ve yerli üretim” se-
ferberliği doğrultusunda yürüttük-
leri çalışmalarla ilgili bilgi vererek, 
Türkiye’nin ilk “milli hibrit manev-
ra lokomotifi”ndeki yerlilik oranı-
nın yüzde 60’ı bulduğunu söyledi. 

TCDD Taşımacılık önderliğin-
de tasarım çalışmaları tamamla-
nan, Türkiye Lokomotif ve Mo-
tor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) 
ile ASELSAN iş birliğiyle üretilen 
Türkiye’nin yeni nesil ilk “hibrit ma-
nevra lokomotifi”nde hedefin yer-
lilik oranını yüzde 80, nihayetinde 
de yüzde 100’e çıkarmak olduğuna 
dikkati çeken Turhan, lokomotifin 
prototip üretiminin tamamlandığı-
nı dile getirdi.

Uluslararası Demiryolları Birli-
ği (UIC) standartlarında üretilen 
lokomotifin, gelecek yıl testleri-
nin tamamlanmasının ardından 
TCDD Taşımacılık araç filosuna 
katılacağı bilgisini veren Turhan, 
lokomotifin yüzde 40 yakıt tasar-
rufu sağladığını kaydetti.

Turhan, daha düşük akustik gü-
rültü seviyesi ve azaltılmış yakıt tü-
ketimiyle daha düşük işletme mali-
yetine sahip lokomotifi yurt içinde 
kullanmanın yanı sıra ihraç etmeyi 
de planladıklarını anlattı.

Bunun ülke ekonomisi ve yan 
sanayinin geliştirilmesine reel katkı 
sağlayacağını vurgulayan Turhan, 
demiryolu sektörünün her alanda 
çok geliştiğini ve ilerlediğini söyledi. 

Son 16 yılda demiryolu sektörün-
de bütün imkanları, yerli ve milli 
üretim için seferber ettiklerinin al-
tını çizen Turhan, bu süreçte güçlü 
insan kaynağına, bilgi birikimine, 
sektörde faaliyet gösteren bütün ku-
ruluşlara, sanayicilere ve tecrübeleri-
ne güvendiklerini belirtti. 

Turhan, raylara inen milli loko-
motif için 7 şehirde 20’ye yakın fir-
madan parça tedarik edildiğini dile 
getirerek, TCDD Taşımacılık, TÜ-
LOMSAŞ, ASELSAN ve sanayicile-
rin el ele verip uyum içinde çalışarak 

Türkiye’nin, dünyada hibrit demir-
yolu aracına sahip Fransa, Japonya 
ve Çin’in ardından dördüncü ülke 
olmasını sağladıklarını kaydetti.

Lokomotifin hem elektrik hem 
de dizel yakıtla çalışabildiğini an-

latan Turhan, “Daha da önemlisi, 
istendiğinde elektrik şebekesinden 
şarj edilebiliyor, bütün bunları alt 
alta koyduğunuzda hibrit lokomoti-
fimiz en çevre dostu demiryolu ara-
cı.” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Türkiye, 
azaltılmış yakıt tüketimi ve daha düşük işletme 
maliyeti sunan hibrit manevra lokomotif ile dünyada 
bu teknolojiye sahip Fransa, Japonya ve Çin’in ardından 
dördüncü ülke oldu” dedi.
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milyon tona kadar çıkartıla-
bilecek şekilde planlandı. 

Aynı anda 30’un üzerinde 
geniş gövdeli kargo uçağının 
yanaşabileceği bu merkez için 
park pozisyonları antrepola-
rın önlerinde konumlanmak-
ta olup, bu noktalardan yolcu 
terminalleri ve uzak park alan-
larına, pist ve taksi yollarının 
altından geçecek hava tarafı 
servis tünellerini kullanarak, 
kusursuz ve uçak trafiğinden 
etkilenmeyecek bir operasyon 
alt yapısı düşünüldü.

İstanbul Yeni Havalimanı 

TA M A M L A N D I Ğ I N DA 
dünyanın en büyük ha-
valimanı olacak İstanbul 
Havalimanı’nın açılış töreni-
ne, Türkiye’den ve dünyadan 
çok sayıda konuk katıldı. İs-
tanbul Havalimanı’nın tüm e-
tapları bittiğinde yolcu kapa-
sitesinin 200 milyona kadar 
çıkabileceğini belirten Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan Erdoğan, şunları aktar-
dı: “İlk etabı yılda 90 milyon 
yolcu kapasitelidir. Bu, tüm 
etaplar bittiğinde 150 milyo-
na yükselecek, gerekirse 200 
milyona çıkartılabilecektir.”

1,4 Milyon metrekarelik 
kargo ve lojistik merkezi
İstanbul Yeni Havalimanı 

Dünya üzerindeki büyük kar-
go HUB noktalarından biri 
haline gelmeyi hedefliyor.  
İstanbul Yeni Havalimanı 
projesi, hava kargo taşımacı-
lığının önem kazanmasında 
ülke ekonomisine büyük kat-
kı sağlayacak.

Kargo/Lojistik Merkezi; 
projenin ilk fazı için 1,4 mil-
yon metrekarelik bir alana 
kurulacak olup, ilerleyen faz-
larda inşa edilecek 200 bin 
metrekarelik ilave bölgesi ile 
1,6 milyon metrekarelik bü-
yüklüğe ulaşacak. Bu hedef-

ler doğrultusunda ilk adım 
olarak 4 Mart 2015 tarihinde 
DHL ile ekspres kargo ope-
rasyonlarının yürütüleceği 20 
bin metrekarelik bir alan için 
ön protokol imzalanmıştır. 
Ayrıca kargo, lojistik ve geçici 
depolama alanlarında hizmet 
veren yerli ve yabancı pek çok 
önemli şirket de bu projenin 
içerisinde yer alacak. Kargo/
Lojistik Merkezi ilk fazında 
yıllık 2,5 milyon hava kargo 
tonaj kapasitesi ile hizmet ve-
recek olup, ikinci ve üçüncü 
fazlar ile bu kapasite yıllık 5,5 

birlikte havalimanı vasfını ko-
ruyacak. Gerek havacılık fu-
arları gerekse başka bir takım 
faaliyetler için Atatürk Hava-
limanı aynı isimle hizmet ver-
meyi sürdürecektir. Atatürk 
Havalimanının bu faaliyetler 
dışındaki alanları ise söz ver-
diğimiz şekilde millet bahçesi 
olarak İstanbul halkının kul-
lanımına açılacaktır. Şu anda-
ki kapalı alanları da inşallah 
ülkemizin, İstanbul’umuzun 
en büyük fuarı haline getire-
ceğiz. Dolayısıyla orası Ata-
türk Havalimanı, burası ise 
İstanbul Havalimanı olarak i-
simlendirilecektir. Havalima-
nımızın ismi de hayırlı olsun.”

İstanbul Havalimanı’nın 
yatırım bedelinin 10 milyar 
247 milyon Avro olduğunu 
bildiren Erdoğan sözlerine 
şöyle devam etti: “Devlete ö-
denecek kira bedeli 22 milyar 

152 milyon Avro olmak üzere 
vergiler hariç 32,4 milyar Av-
ro. Yapılan atılımlarla, havacı-
lık sektörü cirosu 2,2 milyar 
dolardan 25 milyar dolara 
yükseldi. Havalimanı enerji 
ve su verimliliğinde yüzde 40 
tasarruf sağlayacak özellikleri 
ve teknoloji ağırlıklı yöneti-
miyle geleceğin dünyasına hi-
tap eden akıllı bir havalimanı 
olarak faaliyet gösterecek.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“İstanbul Havalimanı’nın 
hizmete girmesiyle Avrupa 
hava sahasının yeniden yapı-
landırılması gerekecektir. Ar-
tık en önemli transfer noktası 
İstanbul olacağı için kıtalar 
arası uçuşların güzergahları 
da büyük ölçüde değişecektir. 
Konumu ve özellikleriyle ta-
rihe damga vuracak bu eserin 
ülkemizde inşa edilmiş olma-
sı tesadüfi değildir” dedi.

içerisinde kurulacak Kargo 
Şehri’nde antrepo, acente 
binaları, gümrük ofisleri 
ve tüm kargo/lojistik ope-
rasyonları bir arada yer ala-
cak. Ayrıca yoğun saatlerde 
yolcu ve çalışanların kargo 
şehrine trafiksiz bir şekilde 
ulaşması adına alternatif bir 
giriş yolu planlandı.

Erdoğan, ilk fazı açılan İs-
tanbul Havalimanı’nın tüm 
etaplarının 2028’e kadar ta-
mamlanmasının beklendiği-
ni belirterek, “Tüm etapların 
2028’e kadar tamamlanması 
öngörülmektedir. Dolayısıyla 
önümüzdeki 10 yıl boyunca 
bu havalimanımız büyümeye 
devam edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan yaptığı ko-
nuşmada, İstanbul’un sadece 
Türkiye’nin en büyük şehri 
olmadığını, aynı zamanda 
ülkenin en değerli markası 
olduğunu belirterek, konuş-
masını şöyle sürdürdü:  “Paha 
biçilmez bu şehre yaptığımız 
böylesine bu büyük eser, işte 
bunun için adını ‘İstanbul’ 
verdik. Hayırlı olsun. Yeşil-
köy’deki Atatürk Havalima-
nımız, burası tam kapasitey-
le hizmete girdiğinde ticari 
seferlere kapanacak olmakla 

İstanbul Havalimanı Açıldı
İstanbul Yeni Havalimanı’nın 90 milyon 
yolcu kapasiteli ilk fazı, düzenlenen törenle 
açıldı. 250 havayolu şirketine hizmet verecek 
havalimanının hava kargo potansiyelinin 
artışında önemli bir dönemeç olması 
bekleniyor. 

TÜRK Hava Yolları’nda göre-
ve yeni başlayan 500 pilot “Ai-
lemize Hoş Geldiniz” etkinli-
ğinde bir araya geldi. Kaptan 
Pilot, II. Pilot ve Yetiştiril-
mek Üzere Pilot unvanlarıyla 
2018 yılında göreve başlayan 
pilotlar için düzenlenen töre-
ne Türk Hava Yolları Genel 
Müdürü ve Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Bilal Ekşi ve şir-
ket yöneticileri katıldı. Son 15 
yılda gelişimini istikrarlı bir 
şekilde sürdüren Türk Hava 

Yolları, 2023 hedefleri doğ-
rultusunda genişlettiği filo-
sunu yeni pilot katılımlarıyla 
güçlendirmeye devam ediyor. 

“Ailemize Hoş Geldiniz” 
etkinliğindeki konuşmasına 
kurumun tarihine kısaca deği-
nerek başlayan Türk Hava Yol-
ları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 
kazanılan başarıların yenile-
rine ilham olacağını vurgu-
ladı. Genel Müdür Bilal Ekşi 
konuşmasını “Türkiye’nin en 
değerli markası olarak yüksel-

2018 yılında bünyesine 
kattığı pilotların çoğunluğu-
nun Türk oluşu, Türk Hava 
Yolları’nın ülkemiz sivil ha-
vacılığının gelişimine verdiği 
önemi gözler önüne seriyor. 
2023 yılında filosundaki 
uçak sayısı 500’ü geçecek 
olan Türk Hava Yolları, yerli 
ve yabancı pilot transferle-
riyle de mesleğin küresel bi-
rikimini, yetiştirmek üzere 
istihdam ettiği adaylarla bu-
luşturuyor. Yeni evi İstanbul 

lişmelerden AR-GE çalışma-
larına kadar çeşitli alanlarda 
yatırımlarına hız kesmeden 
devam ediyor. 

meye sizlerle devam edeceğiz. 
Elimizden gelenin her zaman 
+1 fazlasına odaklanmalıyız. 
Hedeflerimize ailemizin gay-
retleriyle ulaşacağız. Bu tören 
ile 41 Kaptan Pilot, 286 II. 
Pilot ve kendi yetiştireceği-
miz pilotlar ile toplam 500 
pilotun ailemize katılımını 
gerçekleştiriyoruz. Yıl sonuna 
kadar Türk Hava Yolları’na 
katılan pilot sayısının 1100’e 
ulaşmasını bekliyoruz.” cüm-
leleriyle sürdürdü. 

Yeni Havalimanı ile büyüme-
sini sürdürecek bayrak taşı-
yıcımız, pilot istihdamından 
yeni hatlara, teknolojik ge-

ISTANBUL Yeni Hava-
limanı’nın KDV dahil 26 mil-
yar 140 milyon Avro’luk ya-
pım, işletme ve devir bedeliyle 
ihalesini kazanan Limak/Ko-
lin/Cengiz/Mapa/Kalyon 
Ortak Girişim Grubu’nca İs-

tanbul Grand Airport (İGA) 
ismiyle şirket kuruldu. 

Toplamda 76,5 milyon 
metrekarelik bir alan üzeri-
ne inşa edilen havalimanının 
ilk fazının hizmete açılması 
için 6 milyar Avro’luk yatı-

rım yapıldı. Havalimanının 
diğer etapları da yolcu ar-
tışlarına bağlı olarak 2023’e 
kadar tamamlanacak.

Havalimanının inşaatında 
dolgu ve sondajla bölgede 
kurulan onlarca şantiyede, 3 
bine yakın ağır iş makinesi 
çalıştı. Yaklaşık 10 bin ki-
şinin çalıştığı İstanbul Yeni 
Havalimanı’nda, 7 gün 24 sa-
at esasına göre olağanüstü bir 
çalışma sürdürüldü. 

Özel sektörün kaynakla-
rıyla yap-işlet-devret (YİD) 
modeliyle inşa edilen hava-
limanı tamamlandığında 6 
bağımsız pisti, 500 uçak ka-

pasitesi, 70 bin araçlık açık ve 
kapalı otoparkı ve yıllık 200 
milyon yolcu kapasitesiyle 
dünyanın en büyük havali-
manı olacak.

İstanbul’un kültürel ve 
mimari birikimini odak 
noktasına koyan yeni ha-
valimanının master plan 
çalışmaları için oluşturu-
lan dizayn ekipleri içinde, 
alanlarında uzman yerli ve 
yabancı 250’nin üzerinde 
mimar ve 500’den fazla mü-
hendis çalışıyor.

Açılışına çok sayıda yaban-
cı konuğun da katılması bek-
lenen havalimanının hizmete 

girmesinin ardından şirket, 
yıllık KDV dahil 1,1 milyar 
Avro olmak üzere 25 yılda 
KDV dahil 26 milyar Avro 
kira ödeyecek.

Havalimanı 250 havayolu 
şirketine hizmet verecek
İlk etapta günlük 5 kalkış 

ve 5 inişin olacağı havalima-
nında, THY iç hatlarda 31 
Ekim’de Ankara, 1 Kasım’da 
Antalya, 2 Kasım’da İzmir’e 
ilk uçuş gerçekleştirilecek.

İlk yurt dışı uçuş ise 1 
Kasım’da Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) ve 8 
Kasım’da Azerbaycan’a ya-
pılacak. Yıl sonuna kadar 
taşınmanın tamamlanma-
sının ardından günde 2 bin 

uçak iniş-kalkış yapabilecek. 
350’den fazla destinasyona 
uçuş gerçekleştirilecek. Ha-
valimanı, 250 havayolu şirke-
tine hizmet verecek.

Dünyanın en modern 
bagaj sistemine sahip

İstanbul Yeni Hava-
limanı’nda bagaj bekleme 
süresi de azalacak. Saatte 10 
bin 800 bagaj işletme ka-
biliyeti olan 42 kilometre 
uzunluğundaki bagaj siste-
miyle 13 check-in adasından 
toplanacak bagajlar uçaklara 
ve yolculara vakit kaybettir-
meden ulaşacak. Erken gelen 
bagajların depolanması için 
EBS (Erken Bavul Sistemi) 
devrede olacak.

İlk Fazı İçin 6 Milyar Avro’luk Yatırım

THY 500 Pilot Daha İstihdam Etti

Birinci sayfadaki haberin devamı



HAVAYOLU

Mars Logistics olarak, kara, hava, deniz, demiryolu 
taşıma modellerimiz ve entegre lojistik servislerimiz 
ile yenilikçi ve sürdürülebilir hizmeti benimsiyoruz. 
Kusursuz hizmet politikamız ve kalite anlayışımızla 
farklılık yaratmaya kararlılıkla devam ediyoruz.

www.marslogistics.com

Entegre hizmette
kusursuz ritim...

19
EKİM 2018

Turkish Cargo ‘Yeni Evine’ Hazırlanıyor

Turkish Cargo 
Stansted’e 
Kargo Seferi 
Başlattı

TURKISH Cargo, 31 Aralık 2018 
tarihine kadar, tüm kargo operas-
yonlarını aynı kalite ve özenle İs-
tanbul Atatürk Havalimanı’ndan 
devam edecek. 31 Aralık 2018 iti-
barıyla yolcu seferleri üzerinden ger-
çekleştirilecek kargo taşımaları ise, 
İstanbul Yeni Havalimanı’ndan icra 
edilmeye devam edecek.

Yeni havalimanının tamamlan-
masıyla birlikte,165 bin metreka-
re kullanım alanına sahip Mega 
Hub’da, faliyetlerini sürdürecek 
olan Turkish Cargo, birinci faz in-
şaatın bitmesiyle yılda 2 milyon ton, 
ikinci faz inşaatın tamamlanmasıyla 
da yılda 4 milyon ton kapasiteli bir 
terminale sahip olacak.

124 ülkede 300’den fazla des-
tinasyona hizmet sağlayan global 
hava kargo markası, ürün grupları 
özelinde farklılaştırılmış hizmetler, 
çeşitlendirilmiş özel kargo alanları 
iledaha kaliteli ve yalın süreçler ta-
sarlıyor. Yeni Mega Hub, kurulacak 
PCHS ve ASRS sistemleriyle yapay 
zekanın operasyonel sürece entegre 
olduğu ilk milli hava kargo termina-
li olacak.

Dünyada 85 direkt kargo desti-
nayonuna ulaşan ve 2023 yılında 
150 direkt kargo noktasına hizmet 
sağlamayı hedeflyen Turkish Cargo, 
yapılan yatırımlar ve gelişen filosuy-
la hava kargo sektörünün en büyük 
beş markasından biri olma yolunda, 
hedeflerine emin adımlarla yürüyor.

Turkish Cargo ve 
BAIB arasında işbirliği 

Dünyanın en hızlı büyüyen hava 
kargo markası Turkish Cargo ve 
BAİB (Batı Akdeniz İhracatçılar 
Birliği) arasında işbirliği protoko-
lü imzalandı.

Antalya Akra Barut Otel’de 
gerçekleşen anlaşma kapsamında 
Turkish Cargo, BAİB üyelerine 
günlük 60 ton civarı hava kargo ka-
pasitesini güncel fiyatlar üzerinden 

TURKISH Cargo, İngiltere’nin 
başkenti Londra’da bulunan Stans-
ted Havalimanı’na hava kargo sefer-
leri başlattı.

Airbus 330 tipi geniş gövde kar-
go uçakları ile icra edilecek seferler, 
haftada 3 gün (Çarşamba, Cuma, 
Pazar) vebeş ayrı rotada gerçekleşti-
rilerek daha güvenilir ve istikrarlı bir 
hizmet sağlanacak.

122 ülke ve 300’den fazla nokta-
dan oluşan geniş uçuş ağıyla dünyayı 
kapsayan Turkish Cargo; altyapısı, 
operasyonel kabiliyetleri, filosu ve 
yüksek standartlara sahip persone-
liyle hava kargo taşımacılığında ter-
cih sebebi olmaya devam ediyor.

sunacak ve BAİB üyesi kuruluşlar 
Turkish Cargo’nun sunduğu ka-
pasiteden, uçak müsaitliğine göre 
ürün bazında indirimli olarak ya-
rarlanabilecek.

Yeşil hat kapsamında yapılacak 
bu taşımalarla, Moskova’da hava 
kargo taşımalarında uygulanan 
vergi oranları düşürülecek ve bu 
işbirliği neticesinde BAİB üyeleri; 
taze meyve, sebze, kesme çiçek gibi 
ürünlerin Moskova pazarına hızlı 

gönderimini sağlayarak, ürünleri-
nin katma değerini ve satış bedel-
lerini artırabilecekler. Dünyadaki 
üretim ve ticaret merkezlerine ula-
şım için en iyi bağlantıları sağlayan 
Turkish Cargo, kaliteli hizmet an-
layışı ile sunduğu cazip olanakları, 
müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi 
şekilde karşılamak adına geliştir-
meye devam ediyor. Her geçen 
gün artan lojistik talebe yönelik 
özel ve pratik çözümler üreten kü-
resel taşıyıcı bölgesel ticareti geliş-
tirerek ihracatçı firmalara destek 
olmayı sürdürüyor.



TÜRKLİM’in
Yeni Yönetim 
Kurulu Belli Oldu

Türk Deniz Gücü 
Çalıştayda Konuşuldu
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sağlayacağı unutulmamalı” 
şeklinde konuştu. 

CeyGroup bünyesin-
de, 2010 yılından itibaren 
özelleştirme ihalesini kazan-
dıkları ve işletme hakkını 
aldıkları Samsunport’u işlet-
tiklerini kaydeden Berzan Av-
cı, “Ayrıca özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’nın bu yıl gerçek-
leştirdiği ve 347 milyon 100 
bin TL’lik teklif ile ihalesini 
kazandığımız Tekirdağ Li-
manı için de beklemedeyiz. 
Samsunport’ta yük çeşidini 
ve miktarını artırarak kapasi-
te kullanımımızı verimli hale 

ye imza atmayı hedefliyoruz. 
Sektördeki sorunlara alternatif 
çözümler üreterek Türk liman-
cılığını uluslararası arenada 
hak ettiği yere taşımaya gayret 
edeceğiz” dedi.

TÜRKLİM ikinci Olağa-
nüstü Genel Kurul Toplan-
tısında seçilen yeni Yönetim 
Kurulu üyeleri; Hakan Genç / 
Marport (Arkas), Cem Aysel / 
Erdemir (Oyak), Arcan Faya-
torbay / Apm, Gökhan Yurte-
ken / Dp World, Recai Işıktaş 
/ Ford Otomotiv (Koç), Aydın 
Erdemir / Torosport Ceyhan 
(Tekfen),  Uygun Değirmenci 
/ Solventaş (Yıldırım),  Yüksel 
Nuri Peker / Mıp Mersin,  Aziz 
Güngör / Ege Liman (Global).

SAMSUNPORT’U 2010 
yılında yapılan özelleştir-
me ile devralan CeyGroup, 
yaptığı yatırımlarla limanı 
Karadeniz’in başlıca liman-
larından biri haline getirdi. 
Limanın 445 bin metrekare-
lik alana sahip olduğunu be-
lirten Samsunport Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Berzan Avcı, “Bugün itiba-
rıyla limanın bin 756 metre 
rıhtım uzunluğu, 7 ila 12 
metre rıhtım derinliği, 11 
adet 60 bin ton stoklama ka-
pasiteli silosu, 300 bin ton 
depolama kapasitesine sahip 
antreposu bulunuyor. De-
miryolu bağlantısı da olan 
limanda 400 kişiyi istihdam 
ediyoruz” dedi. 

Samsunport’un yıllardır 
artan bir ivmeyle yatırımlara 
devam ettiğini söyleyen Avcı, 
2017 yılında konteyner trafi-
ğini dört kat artıracak rıhtım 
ve geri saha düzenlemesini ta-
mamladıklarını bildirdi. 

Avcı, “2010 yılında özel-
leştirme ile devir aldığımız 
Samsun Limanı’nın 36 yıl-
lık işletme hakkına sahip 
olduk. Bu tarihten itiba-
ren yaptığımız yatırımlar 
ile Samsunport’u uluslararası 
standartlarda hizmet veren 
bir yapı haline getirdik” ifa-

TÜRKIYE Liman İşletmeci-
leri Derneği (TÜRKLİM)’in 
Olağanüstü Genel Kurul Top-
lantısı İstanbul’da gerçekleşti. 
Genel kurul divan seçiminin 
ardından faaliyet raporu-
nun açıklandığı toplantıda, 
TÜRKLİM’in Yeni Yönetim 
Kurulu Üyeleri seçildi.

Özel liman işletmecilerinin 
sektörel sorunlarına çözüm 
aramak ve dayanışmayı sağla-
mak amacıyla kurulan TÜRK-
LİM, İstanbul Marriott Hotel 
Asia’da tüm üye liman temsil-
cileri ile bir araya geldi. Di-
van Kurulu’nun seçiminin de 
yapıldığı toplantıda Divan 
Kurulu Başkanı Recep Düz-
git, Divan Üyesi Bahri Kaya, 
Divan Katibi İrfan Bilgin oy 
birliğiyle seçildi.

TÜRKLİM Genel Sek-
reteri İrfan Bilgin’in 9 aylık 
faaliyet raporunu ve bütçe-
leri, üye liman işletmelerine 

delerini kullandı. CeyGroup 
bünyesinde limancılık sektö-
ründe sadece Samsunport’un 
faaliyet göstermediğinin al-
tını çizen Avcı, grup firma-
larından Ceyport’un 2014 
yılında önce Erdemir Lima-
nı, daha sonra da Tekirdağ 
Limanı’nın operasyonlarını 
üstlendiğini belirtti. 

“Tren feribotu ile 
uluslararası yükte iş hacmini 

artırmayı hedefliyoruz” 
Türkiye’de az sayıda li-

manda olan tren feribotu ile 
uluslararası yük taşımacılı-
ğına yönelik iş hacimlerini 
artırmak için çalışmalarının 
ve görüşmelerinin devam et-
tiğini belirten Avcı, “Uzun 
mesafeli uluslararası yük 
taşımacılığı koridorlarında 
Samsunport’un yerini alması 
için gerekli her türlü altyapı 
ve üstyapı düzenlemelerini 
tamamlıyoruz. Yapılan işle-
rin ve yatırımların sadece iş-
letme için değil, bulunduğu 
çevre, il ve nihayetinde ülke 
için katma değerli faydalar 

sunduğu toplantı sonrasında 
Yönetim Kurulu Seçimi ger-
çekleştirildi. Yapılan oylama 
sonucu Yeni Yönetim Kurulu 
üyeleri seçildi. Yeni Yönetim 
Kurulu adına söz alan Hakan 
Genç  “TÜRKLİM’in yeni 
yönetimle birlikte çalışmaları-
na hız kesmeden devam ede-
ceğini ifade ederek; Öncelikle 
oylarıyla destekleyen herkese 
teşekkür ederim. TÜRKLİM 
olarak yeni dönemde sektörü 
ileriye taşıyan birçok proje-

için başladıkları Yeşil Dö-
nüşüm Projesi kapsamında 
Samsunport’ta yaptıkları son 
yatırım ile 14 bin metreka-
relik çatı modülüne güneş 
enerjisi santrali (GES) kur-
duklarını aktaran Avcı, “2.5 
milyon dolarlık yatırımla bu 
yılın başında üretime başla-
yan GES ile yılda 2 milyon 
750 bin kW’lık enerji üreti-
mi hedefliyoruz. Bu sayede 
yüzde 50 enerji tasarrufu sağ-
layacağımızı öngörüyoruz” 
diye konuştu. Bunun yanı sıra 
hem karbon salımı hem yeni-
lenebilir enerji hem de sürdü-
rülebilirlik açısından bütün 
altyapılarını değiştirdiklerini 
aktaran Avcı, mazotlu olan 
bütün vinçleri elektrik ener-
jisiyle çalışacak şekilde dö-
nüştürdüklerini ve bu şekilde 
mazotlu kullanım maliyetini 
dörtte bir oranında azalttık-
larını sözlerine ekledi. 

Sürdürülebilirlik çalışma-
ları kapsamında tesislerindeki 
ışık kaynaklarının tamamını 
LED sisteme geçirdiklerini ve 
böylece karbon salımını yüz-
de 77 azalttıklarını anlatan 
Berzan Avcı, “2018’de faali-
yete başlayan GES projemiz 

Logitrans Lojistik Fuarı’nda 
Atlas Lojistik Ödülleri’nde 
ödüllendirildi.

Samsunport’u yeşil liman 
olarak konumlandırdığımız 
projelerimizin ödüllendiril-
mesi umuyorum ki sektörü 
benzer hamleler gerçekleştir-
meye teşvik edecek” dedi. 

Samsun’da liman sahası ya-
tırımlarının dışında, Ankara 
yolu üzerinde 50 bin metreka-
relik açık alan üzerine 35 bin 
metrekarelik kapalı bir antre-
po yatırımı planladıklarına da 
değinen Avcı, yatırım odaklı 
şirket kültürüne sahip olduk-
larını; lojistik sektörüne fay-
dalı ve ülkemize katma değer 
sağlayacak her türlü yatırıma 
devam edeceklerini belirtti. 

Limancılık sektörüne yö-
nelik değerlendirmelerde de 
bulunan Berzan Avcı, sektör-
de yüksek hacimli tahliye ve 
yükleme operasyonlarında 
elleçleme performansının da 
yüksek ve sürdürülebilir ol-
ması gerektiğini dile getirdi. 
Avcı, sürdürülebilir kaliteyi 
sağlamak için yeterli vinç, 
ekipman ve altyapı yatırımı 
yapılması gerektiğini sözleri-
ne ekledi. 

getirmek için sürekli çalışıyo-
ruz. Konteyner, katı dökme 
yükler, paketli yükler, canlı 
hayvan, Ro-Ro operasyonla-
rının yanı sıra supalan olmak 
kaydıyla sıvı dökme yükleri 
ve uzun süreli uluslararası 
projeler kapsamında özel pro-
je yüklerini de elleçliyoruz” 
açıklamasını yaptı. 

“Limanda
sürdürülebilirliğe yönelik 

yatırımlar yaptık” 
Öte yandan yaptıkları ya-

tırımların sadece operasyo-
nel konuları kapsamadığının 
altını çizen Avcı, dolaylı ope-
rasyonel maliyetleri belirli 
süre içinde azaltmaya destek 
olacak ve genel çevresel so-
runların çözülmesine de kat-
kı sağlayacak yatırımlara da 
önem verdiklerini ifade etti. 
Yeşil Liman haline gelmek 

Samsunport
Taşımacılık Koridorunda 
Yer Almaya Odaklandı

Samsunport Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berzan Avcı

Türkiye’de az sayıda limanda bulunan tren 
feribotu ile uluslararası yük taşımacılığına 
yönelik iş hacmini artırmayı hedefleyen 
Samsunport, uzak pazarlara yönelik yapılan 
taşımacılık koridorunda yer almaya odaklandı.  

TÜRKLIM ve KÜDEN-
FOR’un ortaklaşa düzenle-
diği ‘21’inci Yüzyılda Liman 
Teknolojileri’ çalıştayına 
sektör temsilcileri ve üst dü-
zey yöneticiler katıldı. Çalış-
tayda, Türkiye ekonomisine 
katkı sağlayan limancılık 
sektöründe kullanılan tek-
nolojilerin geleceği ve yeni 
üretilecek teknolojilerde mil-
lileşme fırsatları masaya yatı-
rıldı. Rahmi Koç Müzesi’nde 
düzenlenen çalıştayda, KÜ-
DENFOR direktörü Amiral 
Cem Gürdeniz ve TÜRK-
LİM Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Özgür Soy’un 

açılış konuşmasıyla başladı.
Üç oturumda gerçekleşen 

çalıştayın ilk oturumu, ‘Türk 
Limanların Bugünü’ başlığı i-
le Hakan Eraydın moderatör-
lüğünde başladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Soner Esmer, Dr. Ersel Zafer 
Oral, Kumport Co-CCO Jan 
Zhang  ve TÜRKLİM Genel 
Sekreter’i İrfan Bilgin’in yap-
tıkları konuşmalarda; Türk li-
manların yapısal özellikleri ve 
dünya limanları ile karşılaştır-
ması, sektörün darboğazları 
ve çözümleri, işgücü, eğitim 
ve mevzuat konularını hak-
kında bilgiler verdiler. Deniz 

İpek Yolu’nun Türk limanları 
üzerindeki potansiyel etkisi-
nin de konuşulduğu çalıştay-
da ilk oturum sona erdi.

Özgür Soy’un moderatör-
lüğünde başlayan ikinci otu-
rumda; limanların teknolojik 
geleceği ve fırsatları içeren 
konulara yer verildi. 

Çalıştayın son oturumu-
nu yöneten Prof. Dr. Okan 
Tuna, Limancılıkta teknoloji 
gelişim ve İnovasyon baş-
lığı altında konuşmacılara 
söz hakkı tanıdı. Çalıştayın 
son oturumunda; Ar- Ge ile 
yerlileştirmede örnekler su-
nularak, yerlileştirme amaçlı 
teknoloji transferi kavramlar 
ve uygulamalar ve tedarik 
zinciri 4.0 ve limanlar konu-
ları çalıştayın önemli konu 
başlıkları arasındaydı. Son 
oturumun konuşmacıları 
arasında KÜDENFOR Da-
nışma Kurulu Üyesi Mustafa 
Özbey, Siforay Genel Müdü-
rü Kubilay Tok, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Prof. Dr. Okan 
Tuna, Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Prof. Dr. Ömür Yaşar 
Saatçioğlu yer aldı.
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Mersin Limanı Konteyner İşlem 
Hacmiyle İlk Sıraya Yükseldi
MERSIN Uluslararası Limanı 
(MIP), yılın ilk dokuz ayında 1 
milyon 236 bin TEU konteyner el-
leçleyerek yeni bir rekora imza attı. 
MIP böylece, Türkiye’nin en büyük 
konteyner limanı olarak birinci sıra-
ya yükseldi. 

MIP Genel Müdürü Johan Van 
Daele, bu başarıda 2016 yılında hiz-
mete sunulan EMH 1 Terminali’nin 
büyük rol oynadığını, önümüzdeki 
beş yıl içinde 450 milyon dolarlık 
yatırımın da limana kazandırılacağı-
nı ifade etti.

MIP Genel Müdürü Johan Van 
Daele elde edilen başarı ile ilgi-
li olarak şunları söyledi: ‘’Mersin 
Limanı’nda ilk 9 ayda bir önceki yı-
lın aynı dönemine göre yüzde 6 artış-
la 1 milyon 236 bin TEU konteyner 
elleçlendi. Bu, MIP tarihinde aynı 
zamanda yeni bir rekordur. Kayde-
dilen başarıda 2016 yılında hizmete 
sunduğumuz EMH 1 Terminali bü-
yük rol oynadı. Önümüzdeki beş yıl 
içinde profesyonel hizmetimizi da-
ha da geliştirmek ve bölgedeki liman 
kullanıcılarının beklentilerini en üst 
standartlarda karşılayabilmek için 
450 milyon dolar yatırım yapmayı 
planlıyoruz. Türkiye’nin potansi-
yeline ve hinterlandın gelişimine 
duyduğumuz güvenle yeni yatırım-
larımıza aralıksız devam ediyoruz. 
MIP’in bölge deniz taşımacılığının 
merkezi konumunu koruması için,  
liman tesislerini global ölçekte inşa 
edilen 20 bin TEU ve üstü kapasiteli 
gemilere hizmet verebilecek seviye-
ye yükseltmek üzere hazırlıklarımı-
za başladık.”

“Ekipman yatırımlarımız
yanında genişleme

 yatırımlarımız da devam ediyor”
Bu yıl operasyonel verimliliği art-

tırmak amacıyla 1 adet rıhtım vinci, 
5 adet saha vinci, 3 adet reach stacker 
ve 3 adet boş konteyner istif maki-
nesi yatırımı yaparak operasyona ka-
zandırdıklarını belirten Van Daele, 
“Ekipman yatırımlarımız yanında ge-
nişleme yatırımlarımız da devam edi-
yor. 2016 yılının Ağustos ayında hiz-
mete sunulan EMH Terminali’nin 1. 
aşamasıyla kapasitemiz 1,8 milyon 
TEU’dan 2,6 milyon TEU’ya çıktı. 
MIP, bu sayede 15 metre drafta (su 
derinliği) sahip mega gemileri ağırla-
yabiliyor” diye konuştu.

MIP’in, Doğu Akdeniz’in lider 
limanı olma konumunu korumak ve 
daha da güçlendirmek için çalıştık-
larını dile getiren Van Daele, “MIP 
olarak bu hızlı gelişimin paralelinde 
dünya ligindeki rekabet gücümüzü 
artıracak, ihracatçı ve ithalatçıları-
mıza zaman ve maliyet avantajı sağ-
layacak inovatif projeler geliştirme-
ye devam ediyoruz. Bu anlamda en 
önemli gelişmelerden biri, ithalat ve 
ihracatta bekleme sürelerini kısal-
tacak Gümrük Entegrasyonu’nun 
sağlanması oldu. Pilot liman seçile-

rek ilk kez MIP’te hayata geçirilen 
‘Konteyner ve Liman Takip Sistemi’ 
sayesinde Gümrük İdaresi Sistemi 
ile MIP Terminali İşletim Sistemi 
entegre edildi. Böylece gümrük de-
netimlerinin etkinliği arttı, limana 
gelen-giden konteynerlerin, liman 
içi hareketleri dahil olmak üzere et-
kin bir şekilde izlenmesi ve sağlıklı 
istatistik üretilmesi mümkün hale 

geldi. Bunun yanı sıra ihracattaki 
muayene süreçlerinin kısaltılması 
amacıyla yaptığımız “Konteyner 
Tarama” yatırımının da operasyona 
son derece olumlu yansımaları ol-
du’’ dedi.

Van Daele, Mersin Limanı’nın, 
dünya ticaretinin rekabetçi pazarın-
da önemli bir oyuncu olduğunun 
altını çizdi.
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aerodinamiğini önemli ölçüde 
iyileştirmek oluyor. Kapla-
ma için Fruehauf tarafından 
Styl’Mond ile birlikte geliştiri-
len bu “adaptif ” treyler, kont-
rol ve kumanda sistemi ile sen-
sörler sayesinde boş yükleme 
alanını kullanarak otomatik 
olarak optimize edilmiş bir 
şekilde yük almayı hedefliyor. 

Çekicinin aerodinamiği, 
kameralarla yan aynalarının 
değiştirilmesiyle ve Lyon’daki 
Akışkan ve Akustik Mekanik 
Laboratuvarı’ndan gelen bir 

OPTIFUEL Lab 3, stan-
dart bir Renault Trucks T 
ve treylere kıyasla yakıt tü-
ketiminde yüzde 13’lük bir 
tasarrufa ulaşılabileceğini 
göstermeyi amaçlıyor. Re-
nault Trucks, Faurecia, Mic-
helin, Total, Fruehauf, Wez-
zoo, Benomad, Styl’Monde, 
Polyrim, Enogia, the IFP, 
Énergies nouvelles, the École 
centrale de Lyon (LMFA) ve 
the IFSTTAR’dan (LTE; 
LESCOT) oluşan bir kon-
sorsiyum tarafından gelişti-
rilen yenilikçi teknolojileri 
bir araya getiriyor. Optifuel 
Lab 3, Falcon (Düşük Yakıt 
Tüketimi için Esnek ve Ae-
rodinamik Kamyon) proje-
sinin bir parçası olarak dik-
kat çekiyor. 

Optifuel Lab 3’ün tekno-
lojik gelişmeleri, geliştirilmiş 
bir güç aktarma sisteminin 
yanı sıra optimize edilmiş 
çekici treyler kombinasyon 
aerodinamiğine, düşük yu-
varlanma dirençli lastiklere, 
öngörülü enerji tasarrufu 
sağlayan sürüş yardımına ve 
enerji yönetimi fonksiyonla-
rına odaklanıyor. 

Amaç, özellikle değişken 
geometrili bir treyler ile ya-
kıt tüketimini büyük ölçüde 
azaltmak için kombinasyonun 

navigasyon ve trafik (Beno-
mad), meteoroloji (Wezzoo) 
ve lastik (Michelin) verileri, 
optimize edilmiş hız ve so-
ğutma sistemi kontrolleri ta-
rafından kullanılacak. Bu son 
sistem, enerji tasarrufunu en 
üst düzeye çıkarmak için yeni 
aktüatörlerle donatılacak.

Bu gelişmelere, enerji tasar-
ruflu, verimli ve sürücü için 
kullanıcı dostu bir sürücü 
destek sistemi sağlamak için 
IFSTTAR ile birlikte gelişti-
rilen yeni bir İnsan-Makine 
Arayüzü de eşlik edecek.

Elektrik enerjisi üretimi 
ve içten yanmalı motor yakıt 
tüketimi arasındaki dengeyi 
optimize etmek için alterna-
tör kontrolü daha da akıllı 
hale getirilecek. Optifuel Lab 
3 için, çift akülü cihazda, bek-
lenen büyük bir ağırlık düşüşü 
ve start aküsü için iyileştirilmiş 
soğuk çalıştırma performansı, 
artan kapasite ve akü kullanım 
ömrü ile birlikte kapsamlı bir 
çalışma yapılacak.

Güç aktarma sistemi: 
düşük viskoziteli yağlar 

ve Rankin atık ısı 
geri kazanım sistemi

Tüm aktarma mekanizma-
sı, azaltılmış sürtünme için 
Total tarafından geliştirilen 
yeni nesil düşük viskoziteli 
yağlar kullanacak.

Ayrıca test tezgahlarında 
performans çalışmaları yapı-
lacak ve Rankin termodina-
mik çevrimine dayanan iki tip 
atık ısı geri kazanım sistemi 
mimarisi için entegrasyon 
çalışmaları yapılacak. Araştır-
ma Renault Trucks, Faurecia, 
IFPEN ve Enogia tarafından 
ortaklaşa yürütülüyor. 

Renault Trucks ve ortak-
ları, tipik bir uzun mesafe 
taşımacılığında yakıt tüke-
timinde yüzde 13 oranında 
bir azalma hedefliyor. Op-
tifuel Lab 3, ilk yol testle-
rini 2019’da gerçekleştirip, 
2020’de tüketim tasarrufun-
da dair değerlendirmelerini 
tespit edecek.

doktora tezine dayalı yeni 
tasarlanmış bir A sütunlu ka-
binle de iyileştiriliyor. Ayrıca 
hava akımı, ön taraf, kapı 
ve hava akış yolu olan teker-
lek kemerleri genişletilerek 
optimize ediliyor. Çekici ve 
treyler arasında süreklilik 
sağlamak için yan deflektör 
uzantıları gibi yan kaplama-
lar da daha büyük ve Polyrim 
esnek malzemeden yapılacak. 

Düşük yuvarlanma 
dirençli lastikler

Uzun mesafeli yolculuklar-
da, yakıt tüketiminin yaklaşık 
yüzde 25’i lastik yuvarlanma 
direncinden kaynaklanır. 
Michelin, araştırma projele-
rinden elde edilen yenilikçi 
teknolojileri entegre ederek 
laboratuvar aracı için düşük 
yuvarlanma direncine sahip 
lastikler geliştirecek.

Renault Trucks ve Mic-
helin ayrıca bağlı lastiklere 
monteli sensörlerden elde 
edilen verileri kullanacak.

Optifuel Lab 3’den alınan 

Renault Trucks Yakıt
Tüketimini Yüzde 13 Azaltacak

3D DAF Kamyon Yapılandırıcısı
Prestijli Computable Awards 2018 Adayı

Renault Trucks, dizel kamyonların enerji verimliliğini arttırmaya 
yönelik çalışmalarına devam ediyor. Falcon projesinin bir parçası 
olarak geliştirilen laboratuvar aracı Optifuel Lab 3 ile Renault Trucks, 
çekici-treyler kombinasyonunda yakıt tüketimini yüzde 13 oranında 
azaltmayı hedefliyor.   

DAF Trucks NV, müşte-
rilerin ideal kamyonlarını 
çevrimiçi olarak tasarlama-
larına olanak veren 3D DAF 
Kamyon Yapılandırıcısı için 
prestijli Computable Awards 
2018’e aday gösterildi. DAF, 
“Yılın Dijital İnovasyonu” 
kategorisinde aday gösterildi.

Computable Awards, Av-
rupa’daki en etkili ICT ödül-
leri arasında ve son yıllarda 
çığır açan yenilikler gelişti-
rerek kalabalığın arasından 
sıyrılan şirketlere, projelere 

ve bireylere, bireysel katego-
ri ödülleri veriliyor. 

3D DAF Kamyon Yapı-
landırıcısı, müşterilerin her 
belirli uygulama için gerek-
sinimlerini en iyi karşılayan 
bir kamyon çevrimiçi ta-
sarlamalarını sağlıyor. Ak-
la gelebilecek herhangi bir 
kamyon ve şasi varyantları, 
akla gelebilecek her fabrika 
seçeneği de dahil olmak üze-
re çevrimiçi aracı kullanarak 
yapılandırılabiliyor. Buna ek 
olarak, 3D DAF Kamyon 

Yapılandırıcısı, müşterilerin 
egzoz gazı arıtma sistemi, 
yakıt tankları ve pil kutuları 
gibi bileşenlerin tam olarak 
düzenlenmesini görüntüle-
melerini sağlıyor.

Yapılandırma sırasında 
sanal kamyon 360 derece 
döndürülebildiği için, şasi 
ve kabin varyantının, her-
hangi bir seçenek ile birlikte, 
istenen uygulama ve kabin 
gövdesi için ideal seçim olup 
olmadığını hemen kontrol 
etmek mümkün. Bu özellik, 

üst yapıcılar için özellikle 
seçilmiş bileşenlerin doğru 
şekilde takılıp takılmadığını 
görmelerine yardımcı olur. 
Tüm araç spesifikasyonu, 
doğrudan 3D DAF Truck 
Configurator’dan üst yapıcı 
ile paylaşılabiliyor.

Ortaklarımızla işbirliği
3D DAF Kamyon Yapı-

landırıcısı DAF Trucks’ın 
ana ortağıyla yakın işbirliği 
içinde geliştirildi. Örneğin 
CAD kaynak dosyaları Sie-
mens Teamcenter tarafından 
yönetildi. DAF tedarikçile-
rinden biri olan Kisters, bu 
kaynak dosyaları gerçeğe ya-
kın görüntülere dönüştürür-
ken, Valtech yapılandırıcının 
ön ucunu geliştirdi. Atos 
sistem entegrasyonundan 
sorumluydu, üst yapıcılar 
için özellikler eklemek için 
Incentro ve –en son ama en 
az değil- sanal gerçeklik uy-
gulaması ISAAC tarafından 
geliştirildi.

DAF 3D Kamyon Ya-
pılandırıcısı, müşterilerin 

araçlarını en son teknolojiyi 
kullanarak titiz gereksinim-
lerine göre tasarlamalarına 
yardımcı olan yenilikçi ve 
benzersiz bir yol sayesinde 
aday gösterildi. Bu yakla-
şım, kamyon spesifikasyon-
larının hazırlanmasından 
müşteriye teslimata kadar 
çevrimiçi süreci kolaylaştırır 
kamyon endüstrisinde bir 
ilk.

DAF yeni ürün
koleksiyonunu tanıttı
Erkekler, kadınlar, çocuk-

lar, spor tutkunları, çalışan-
lar, ve günlük kullanım için. 
DAF Trucks geniş hayran 
kitlesi için DAF’ın 90’ıncı 
yıl dönümünü kutlayan bir 
serinin de yer aldığı yepyeni 
ürün koleksiyonunu tanıttı. 
Yeni koleksiyon, www.dafs-
hop.com adresindeki DAF 
çevrimiçi mağazasında yeri-
ni aldı.

Kullanışlı, şık ve son de-
rece yüksek kaliteli. Tıpkı 
kamyonlar gibi DAF için 
özel olarak tasarlanan bu ye-

ni DAF Koleksiyonu da bu 
üstün özelliklere sahip.

Mavi süslemelere sahip 
yepyeni bir seride; erkekler 
ve kadınlar için şık ve kulla-
nışlı kıyafetler (tişörtlerden, 
şapkalardan ceketlere kadar), 
çantalar, güneş gözlükleri, 
saatler ve anahtarlıklar gibi 
benzersiz DAF aksesuarları-
nın yanı sıra DAF gibi sağ-
lam olduğu kadar güzel olan 
deri ürünleri yer alıyor. Ayrı-
ca kıyafetler, şapkalar, peluş 
oyuncaklar ve bebek ürünle-
rinin yanı sıra özel bir şem-
siye, şapka ve sınırlı üretim 
bir saatin yer aldığı 90 yıllık 
DAF Miras koleksiyonunu 
da kapsayan çocuklara özel 
bir koleksiyon da sunuluyor.

DAF elbette en yeni nesil 
kamyonlarının kapsamlı bir 
minyatür serisini de sunuyor. 
Özenle hazırlanmış bu seri-
de damperli römorklar, al-
çak yükleyiciler, sabit kasalı 
kamyonlar, depolu römork-
lar ve çekiciler yer alıyor. 
Bunların arasında özellikle 
göz alıcı olan klasik DAF 
A1600’ün 1:50 modeli ve 
Sınırlı XF 90. Yıl Dönümü 
Sürümü kamyonu üç renkte 
sunuluyor.
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Ticari Araçlarda KDV Yılbaşına Kadar Yüzde 1’e İndirildi

Thermo King’ten 
Verimli
Thermolite
Paneller

HAZINE ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak, vergi denetim kurulu top-
lantısı sonrası yeni vergi indirim pa-
ketini açıkladı.

Buna göre ticari araçlarda 
KDV’nin yüzde 18’den 1’e inmesi 
de kamyon, otobüs, hafif ticari ve 
pick-up fiyatlarında yüzde 14-15 in-
dirim sağlayacak.

Yılsonuna kadar 6 başlıkta KDV 
ve ÖTV indirimlerini devreye al-
dıklarını söyleyen Bakan Albayrak, 
şunları söyledi: “Konut satışında 

SERT hava koşullarına dayanıklı 
ThermoLite paneller, kış aylarında, 
yağmurlu veya gölgeli havalarda bi-
le ünitenin aküsünü şarj ederek akü 
sorununu ortadan kaldırıyor. Bu 
sayede ünitelerin akü şarjı için kul-
lanılacak yakıt tüketimi azalırken 
CO2 salınımı da düşüyor. 

ThermoLite güneş panellerinin 
40W ve 110W’lık 2 farklı modeli 
bulunuyor. Yakıt tüketim maliyet-
lerinin azalması, CO2 salınımının 
düşmesinin yanı sıra akünün bitmesi 
engelleniyor ve takviye yapma ihtiya-
cı ortadan kalkarken, yol yardım ma-
liyetleri de azalıyor. Tüm bu faydalar 
ile yakıt, servis ve akü değişim mali-
yetlerinden yüzde 23’e varan tasarruf 
sağlanıyor. Thermo King, Thermo-
Lite güneş panelleri, başta SLXi mo-
deli olmak üzere tüm Thermo King 
modellerinde, çekicilerde ve tüm so-
ğutucu markalarına uygun. 

2008 yılından bugüne kadar Doğuş 
Otomotiv, sektörde ilk kez müşteri 
destek hattını kurması, kumanda pa-
neline Türkçe dil alternatifini eklet-
mesi, ünitenin kayıt altına aldığı hava 
hareketlerinin raporunu yazılı olarak 
veren dokunmatik TouchPrint yazıcı-
nın, kapının açıldığı anda soğutmayı 
durduran kapı sensörünü ve uzaktan 
müdahale şansı veren TrackingTM uy-
du takip sistemini standart hale getir-
mesiyle sektörün dijital dönüşümüne 
çok önemli katkılarda bulunmuştur. 

Farma - İlaç taşımacılığındaki ge-
reksinimleri ve talepleri eksiksiz ola-
rak karşılayan, AB normlarına uygun 
İyi Dağıtım Uygulaması(GDP)’nı 
geliştirmiş ve Türk Standartları Ens-
titüsü (TSE) ile Yetkilendirme Pro-
tokolü oluşturarak, ATP Anlaşması 
kapsamında test, onay ve belgelen-
dirme işlemlerine Gebze, Sakarya ve 
Hatay bölgesinde başladı. 

KDV oranlarında yüzde 18’den 8’e 
indirim uygulamasını devam ettiri-
yoruz. Tapu harçlarının yüzde 4’den 
3’e indirilmesi yıl sonuna kadar de-
vam edecek. Mobilyada KDV yüz-
de 18’den 8’e inecek. Beyaz eşyada 
ÖTV yıl sonuna kadar sıfıra iniyor. 
1600 CC altı motorlu araçlarda 

ÖTV uygulamasında 15’er puanlık 
indirime gidiyoruz. Ticari araçlarda 
KDV’yi yüzde 18’den yüzde 1’e in-
diriyoruz.”

Yapılan bu açıklamayla son aylar-
da keskin bir düşüş gösteren otomo-
tiv ve ticari araç satışlarında olumlu 
etki yapması bekleniyor. Açıklama-
nın ardından markalar indirimlerini 
açıklamaya başlarken düşme eğilimi 
gösteren döviz kurlarının da etkisiy-
le yılın son 2 ayında bir toparlanma 
olması bekleniyor.
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ve ileri teknolojileri yeni bir 
tasarımla buluşturarak sürü-
cülere konfor ve ferahlığı bir 
arada sunduklarını belirtti. 
Yeni araçlarını müşterilerinin 
ihtiyaçlarına göre terzi usu-
lü sunacaklarını ifade eden 
Topçu, “12.7L E6D Ecotorq 
motorunun sağladığı avantaj-
lı sahip olma maliyetleri ile de 
müşterilerimizin farklılaşan 
ihtiyaçlarına ve beklentilerine 
göre özelleştirilebilen çözüm-
lerimiz ile rakipleri arasında 
öne çıkıyoruz” dedi. 

Dört kıtada 11 ülkede
test edildi

F-MAX, beş yıllık bir sü-
reçte 500 mühendis tarafın-
dan tasarlandı, geliştirildi ve 
test edildi. Dört kıtada 11 ül-
kede gerçekleştirilen testlerde 
233 prototip kullanıldı. Bu 
süreçte 15.500 saat laboratu-
var testleri ve 5 milyon kilo-
metre yol testi gerçekleştirildi. 

2.5 metre genişliğindeki 
kabiniyle iddialı

F-MAX, modern tasarımı 
ve sürücü odaklı yaklaşımının 
yanı sıra 2.5 metre genişli-
ğindeki kabiniyle müşterile-
rinin bu konudaki istekleri-
ni göz önüne almış. Kokpit 
tarzı konsolun tasarımı, tüm 
fonksiyonlara kolayca erişile-
bilmesini sağlıyor. F-MAX, 
tüm bu özellikleri, tabandan 
tavana 2160 mm yükseklik 

ADINI Ford’un efsanevi F Se-
risinden ve boyutları, yüksek 
konfor düzeyi ve dayanıklılı-
ğıyla en üst seviyeyi işaret eden 
MAX  kelimesinden alan Yeni 
F-MAX, yollara Antalya’dan  
çıktı. ‘2019 Uluslararası Yı-
lın Kamyonu’ (International 
Truck Of the Year - ITOY) 
ödülüne layık görülerek Türk 
ağır ticari araç endüstrinde 
önemli bir başarıya imza atan 
araç yoğun ilgi gördü. 

Bayiler ve basının katıldı-
ğı lansmanda bir konuşma 
yapan Ford Trucks Genel 
Müdür Yardımcısı Serhan 
Turfan, “Türkiye’de sıfırdan 
geliştirip ürettiğimiz yeni çe-
kicimizin dünya prömiyerini, 
geçen ay Hannover Ulusla-
rarası Ticari Araç Fuarı’nda 
gerçekleştirdik. Dünyanın en 
prestijli ticari araç fuarların-
dan biri olan Hannover’de, 
Yeni F-MAX, ‘2019 Ulusla-
rarası Yılın Kamyonu’ ödülü-
nü alarak uluslararası pazar-
lara başarılı bir giriş yaptı ve 
büyük bir ilgiyle karşılandı. 
Bu saygın ödülün bize ya-
şattığı gurur ve mutlulukla 
yeni çekicimizi, bugün Tür-
kiye yollarına çıkarıyoruz. 

Yeni Ford Trucks F-MAX’in, 
Türkiye’nin üretim, ticaret ve 
ihracat potansiyeline yeni bir 
güç katarak ekonomiye katkı 
sağlaması bizim için ayrı bir 
gurur olacak” dedi.

Ford Trucks’ın büyümesi 
yolunda, 2010 yılında alınan 
stratejik kararlarla birlikte 
önemli adımlar atıldığını be-
lirten Turfan sözlerine şöy-
le devam etti: “Alt yapımız 
ve global yapılanmamız, F-
MAX’in uluslararası pazarlara 
yeni bir oyuncu olarak girmesi 
için hazır. Türkiye’de tama-
men ağır ticari araçlara özel 
ve son derece modern bayi 
yapılanmamızı 30 plaza ile ta-
mamladık. Uluslararası pazar-
larda büyümemizi Orta Doğu, 
Afrika, Rusya ve Türkî Cum-
huriyetlerin ardından, Orta 
ve Doğu Avrupa’da gerçek-
leştirdiğimiz bayi açılışlarıyla 
sürdürdük. Bugün itibarıyla 

33 ülkede faaliyet gösteriyo-
ruz. 2018 sonu itibarıyla 41, 
2020 sonu itibarıyla da 51 
ülkede var olmayı hedefliyo-
ruz. Türkiye’de ürettiğimiz 
aracımıza ve gücümüze ina-
nıyoruz. Genişleme planımız 
olan ülkelerde güçlü firmalar 
ile distribütörlük görüşmele-
rimiz devam ediyor. Onlar da 
bayiliklerini oluşturacak ve bu 
sayede 80 noktaya ulaşacağız.”

Basın toplantısında Türki-
ye ağır ticari araç pazarında 
yaşanan gelişmelerle ilgili 
olarak da bilgi veren Turfan, 
genel olarak 30 binli adet-
lerde seyreden pazarın yon 2 
yılda 18 binlere gerilediğini 

2018’de ise bu rakamın daha 
da düşeceğini kaydetti. 

Ford Trucks’ın yol, inşaat ve 
çekiciden oluşan kamyon pa-
zarında yüzde 29 pazar payına 
ulaştığının altını çizen Turfan 
şunları söyledi: “Yol kamyon-
larında Türkiye’de satılan her 
iki araçtan biri bize ait. İnşaat 
segmentinde ise pazar payımız 
yüzde 40. Yeni ürünümüz olan 
F-MAX ile çekici pazarında 
lider olmayı hedefliyoruz. İlk 
yılda bin adet satış gerçekleş-
tirmeyi hedefliyoruz. İkinci 
yılımızda ise 2 bin adet olarak 
planlarımızı yaptık ancak ya-
şanabilecek olumlu gelişme-
lerle bu hedeflerin çok üzerine 
de çıkabiliriz.”

Daha sonra söz alarak araç-
la ilgili detayları aktaran Ford 
Trucks Pazarlama Müdürü 
Bahattin Topçu, F-MAX 
çekicinin 2,5 metre genişli-
ğindeki kabiniyle yenilikçi 

sürücülerin konforunu artı-
rıyor. F-MAX’ın soğuk kış 
koşullarına hazırlıklı olması 
için, -40 dereceye varan ko-
şullarda testler yapılmış. 

F-MAX ayrıca 90 derece 
katlanabilir üst yatak, eğimli 
baş çerçeveli alt yatak, kon-
forlu ve geniş şilteler ve yatak 
alanında uzaktan kumanda 
ünitesiyle sürücülerin mola 
sırasında dinlenmesine yar-
dımcı oluyor. 

Yüzde 6 daha düşük
tüketim 120 bin km

bakım aralığı
Yeni F-MAX, 500PS gü-

cü, 2500Nm Tork kapasitesi 
ve 400 kW motor freni gücü 
ile yüksek performanslı bir 
motor içeriyor. Aerodina-
mik, aktarma sistemi kalib-
rasyonu ve teknik özellikler, 
yakıt tüketimi açısından 
önceki modellere göre yüz-
de 6’lık iyileştirme sağlıyor. 
Teknik özellikler arasında 
E-APU teknolojisi, Eco-roll 
fonksiyonu ve predictive hız 
kontrolü (Max Cruise) de 
bulunuyor. Bakım maliyetle-
rinin yüzde 7’ye varan oranda 
azaltılması ve 120.000 km 
bakım aralıkları ile hem dü-
şük işletme maliyeti sağlıyor 
hem de kullanıcının aracı 
daha verimli kullanabilmesi-
ne imkan sağlanıyor. Lastik 
basınç ve sıcaklık göstergesi 
ile lastik sıcaklığı ve basınç 
dengesi kontrol edilerek mi-
nimum yakıt tüketimi ve gü-
venli sürüş desteği sağlanıyor. 
F-MAX’ın Ecotorq motoru, 
her türlü yol koşulunda mak-
simum performans ve mini-
mum yakıt tüketimi sunuyor. 
2019 yılının ikinci yarısında 
devreye alınması gereken re-
gülatif Euro 6D emisyon se-
viyesi ise lansman itibarıyla 
devreye alınarak daha düşük 
emisyon seviyesi sunuyor.

12-vitesli ZF otomatik 

şanzıman ile Eco-Mode ve 
Power-Mode gibi farklı sürüş 
modları yakıt tüketimini op-
timize ediyor. Yeni F-MAX, 
değişken geometrili bir turbo 
şarj, su pompası ve farklı ça-
lışma hızlarına sahip kompre-
sör, 400 kW motor fren gücü 
ve isteğe bağlı intarder ile 
toplamda 1000 KW frenleme 
gücü ile de öne çıkıyor.
Güvenli ve her zaman bağlı 

Ford Trucks, yeni F-MAX 
ile “ConnecTruck” tekno-
lojisini de sunmaya başladı. 
Bu sayede uzaktan tanı ve 
kablosuz yazılım güncelleme 
kullanılarak araç uzaktan 
izlenebiliyor. Özel topog-
rafik harita, F-MAX’ın yol 
koşullarını analiz edebilmesi 
anlamına geliyor ve aracın 
optimum hızlarda yol alma-
sını, böylece yakıt tüketimini 
yüzde 4’e kadar azaltmasını 
sağlıyor. FMS Entegrasyonu 
ise ConnecTruck Modülü 
ve Ford Trucks bulutunun 
üçüncü taraf filo yönetim 
sistemlerinin seçili araç veri-
lerine erişmek için bir veri ağ 
geçidi olarak hareket etmesi-
ni sağlıyor.

F-MAX, Adaptif Hız 
Kontrolü, hız tolerans seçe-
nekli Predictive Hız Kontro-
lü (Max Cruise), Gelişmiş A-
cil Fren Sistemi, Yokuş Kalkış 
Desteği, Şerit Takip Uyarısı, 
Adaptif Hız Sınırlayıcı Cihaz 
ve Elektronik Denge Kont-
rolü gibi özellikler sayesinde 
optimum yakıt tüketimi ve 
güvenli sürüş sunuyor.

Test sürüşünden 
notlar:

Fiziksel şartlardan dolayı 
yarı römork takılı olmadan 
sadece çekici olarak test et-
tiğimiz F-MAX, aracın ka-
pısının açılmasından sürücü 
koltuğuna yerleşmeye kadar 
olan aşamada bile konforu-
nu hissettirdi. En uzun sü-
rücünün bile motor tünelsiz 
kabinde rahat etmesi garanti 
altına alınmış. Sürüşe başla-
dığımız andan itibaren kabin 
içi sessizlik dikkat çekiciydi. 
İstikrarlı bir sürüşe sahip olan 
aracımız sarsıntısız ancak 
güçlü 3 kademeli retarder sis-
temiyle güven veriyordu. 

500 bg motor ve ZF şanzı-
manın uyumu kusursuz ancak 
yüksüz kullanım yaptığımız 
için bu potansiyelin sınırları-
nı çizmeyi başka bir test sürü-
şüne bıraktık. 

yaratan düz zemini ve 260 
mm’lik koltuk hareket alanı 
ile sağlıyor. F-MAX ayrıca, 
patentli uçak tipi geniş depo-
lama kapasitesi ve 90 derece 
katlanabilir üst yatağıyla bu 
iki fonksiyonu aynı anda sek-
törde ilk defa sunuyor.

Sessiz ve konforlu kabin 
Sınıfının en iyisi NVH 

(Gürültü, Titreşim özelliği) 
ve yine sınıfının en iyisi kabin 
rijitliği olduğu ifade edilen 
özellikleriyle düşük motor se-
si düzeyi ve ses emici detaylar 
iç mekânda sessizlik sunuyor. 

F-MAX, üç kademeli kapı 
açılma açısı ve kabine kolay 
giriş - çıkış sağlayan ergono-
misi ile dikkat çekiyor. Tam 
sızdırmaz ve su/toz geçirmez 
basamak kapağı, kabin içine 
ulaşan alanın da temiz ve kuru 
kalmasını sağlayarak sürücü-
lerin kendilerini evlerine adım 
atıyor gibi hissetmeleri için 
tasarlanmış. Ön ızgarada bu-
lunan katlanabilir inovatif ve 
ergonomik basamak tasarımı 
sayesinde ön camın her nok-
tasına kolaylıkla erişilebiliyor.

Yatak alanından ve sürücü 
bölmesinden erişilebilen iç 
aydınlatma düğmeleri, oto-
matik iklim kontrol sistemleri 
ve direksiyon ayar özellikleri, 
kabin içinde konfor sunuyor. 
Tercihe bağlı sunulan mini 
buzdolabı ve kahve makinesi, 

Uluslararası Yılın Kamyonu 
Yeni Ford Trucks F-MAX Yollara Çıktı

Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan

Hannover’da ‘2019 
Uluslararası Yılın 
Kamyonu (ITOY)’ 
ödülünü alan Ford 
Trucks’ın yeni çekicisi 
F-MAX Türkiye’de 
satışa sunuldu.     

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Mercedes-Benz Türk İkinci
Resmi Ar-Ge Merkezi Unvanını Aldı
TÜRKIYE’DEKI faaliyetlerinde 
yarım asrı geride bırakarak, top-
lamda 1 milyar Avro’yu aşan yatı-
rımıyla Türkiye’nin en büyük ya-
bancı sermayeli şirketlerinden olan 
Mercedes-Benz Türk, 2017 senesin-
de Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 
temelini attığı, 8,4 milyon Avro’ya 
mal olan yeni Ar-Ge Merkezi’nin 
inşaatını tamamladı. Bu yatırım ile 
Aksaray ili, Mercedes-Benz Türk’ün 
ana şirketi Daimler AG’nin Alman-
ya, ABD, Brezilya, Hindistan, Çin 
ve Japonya’da bulunan küresel Ar-
Ge merkezleri ağına dahil oldu. 

Mercedes-Benz Türk Aksaray 
Kamyon Fabrikası, 2 bin kişiyi aş-
kın istihdamı ve yan sanayisi ile böl-
genin en büyük istihdam kaynağı 
olma unvanını taşıyor. İç Anadolu 
Bölgesi’nde 1986 yılından bu yana 
yatırımı, üretimi, ihracatı ve istihda-
mı ile Türkiye ekonomisine önemli 
katkılarda bulunan Mercedes-Benz 
Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası 
bünyesinde kurduğu yeni AR-GE 
Merkezi ile tüm dünyaya test ve mü-
hendislik hizmeti sunan “Tek Mer-
kez” olma özelliğine sahip. Şirketin 
Türkiye’deki 51 yıllık serüvenindeki 
en yeni mihenk taşı olan Aksaray 
Ar-Ge Merkezi’nde 215 Türk mü-
hendis, kamyon ürün grubu özelin-
deki çalışmalarına devam edecek.

Mercedes-Benz Türk’ün yeni Ar-
Ge Merkezi, Mercedes-Benz yıldızı 
taşıyan tüm kamyonların testlerinin 
başlangıç ve bitiş noktası olacak. 
Her bir test kamyonu tüm hava ve 
yol koşulları göz önünde bulundu-
rularak belirlenen 6 kategoride, top-
lamda 32 farklı güzergâh üzerinde; 
şehiriçi ortalama 100 bin km, şehir-
lerarası ise ortalama 250 bin km teste 
tabii tutulacak. Ar-Ge Merkezi’nin 
toplam alanı 40 bin metrekarelik 
alanının 8 bin metrekarelik bölümü 
kapalı kullanıma ayrılırken, 32 bin 
metrekarelik bölümü ise açık kulla-
nıma ayrılmış durumda.

Sülün: “Aksaray’da kurduğumuz 
vaha büyümeye devam ediyor”

Mercedes-Benz Türk Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda faaliyete 
geçen yeni Ar-Ge Merkezi ile ilgili 
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu 
Başkanı Süer Sülün şunları söyle-
di: “Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 

30’uncu yılını kutladığımız 2016 
yılında Mercedes-Benz Türk ola-
rak üretim ve istihdam kapasite-
mizi artırmaya yönelik 113 milyon 
Avro’luk yatırım planımızı açıkla-
mıştık. Mercedes-Benz Türk olarak, 
Aksaray’a yatırımımızı tam gaz sür-
dürüyoruz; Aksaray’da kurduğumuz 
vaha büyümeye devam ediyor. Ana 
şirketimiz Daimler AG’nin küre-
sel Ar-Ge ağı içerisinde ‘yetkinlik 

merkezleri’ oluşturma stratejisine 
bağlı olarak üstlendiğimiz sorum-
luluklardan en yenisine imza atmış 
bulunuyoruz. 8,4 milyon Avro’luk 
yatırım ile geçtiğimiz sene temelini 
attığımız Ar-Ge Merkezimiz artık 
araç konseptinden konstrüksiyona, 
simülasyon ve araç testlerine kadar 
tüm araştırma ve geliştirme süreçle-
rinde yetkin 215 kişi ile hizmet ver-
meye hazır.”

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu 
Başkanı Süer Sülün



Volvo Trucks Yedek Parçada 
Garantiyi 2 Yıla Çıkardı
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standartlarına göre tasarlan-
dı. Serviste, 24 saat yol yar-
dım hizmeti, treyler servisi ve 
tamiri, fren testi, kaporta bo-
yama, havalandırma ve mobil 
hizmetler veriliyor.

Zeka: “Volvo Trucks’ın 
pazar payı artıyor”

Volvo Trucks Artıfe Ser-
visOne yetkili servisin açılış 
konuşmasını yapan Temsa 

SCHMITZ Cargobull, Trey-
ler İnovasyon 2019 ödülünü 
kazandı. Uluslararası jüriden 
oluşan yarışmada Schmitz 
ödülü  “SmartTrailer – Akıllı 
Treyler” konsepti ile kazan-
dı. Ödül IAA Ticari Araçlar 
Fuarı’nda verildi. 

Schmitz Cargobull AG 
CEO’su Andreas Schmitz 
yaptığı konuşmasında “Bu, 
araç konseptimize harika bir 
yanıt. Bu ödülü endüstri uz-
manlığımızın bir teyidi ola-
rak görüyoruz” dedi.

S c h m i t z 
C a r g o b u l l ’ u n 
“SmartTrailer 
- AkıllıTrey-
ler” konsep-
tinde ekstra 
opsiyonelsen-
sör ekipmanı 

VOLVO Trucks Türkiye’nin 
tek yetkili distribütörlüğünü 
üstlenen Temsa İş Makinaları, 
satış ve satış sonrası organizas-
yonu ve bayi yapılandırılmasına 
ağırlık veriyor. Son olarak, tem-
sili ilk araç kabulü ile ağustos a-
yında hizmet vermeye başlayan 
Volvo Trucks’ın İstanbul Ana-
dolu Yakası’ndaki yetkili ser-
visi Artıfe ServisOne’ın resmi 
açılışı, Temsa İş Makinaları Ge-
nel Müdürü Eşref Zeka, Volvo 
Trucks Doğu Pazarları Direk-
törü Per Forsberg, Uluslararası 
Nakliyeciler Derneği (UND) 
Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu ve Artıfe ServisO-
ne Yönetim Kurulu Başkanı 
Davut Berker’in katılımıyla 
gerçekleşti. Artıfe ServisOne 
ile birlikte Temsa İş Makinaları 
Türkiye genelinde 11 noktada 

Volvo Trucks kullanıcılarına 
ortaklarına hizmet verecek. 

İstanbul Anadolu Yakası 
Şekerpınar’da bulunan Volvo 
Trucks Artıfe ServisOne, aynı 
anda 20 araca hizmet verebi-
lecek kapasiteye sahip. Araç 
parkı, yedek parça deposu, 
servis alanları, bekleme sa-
lonu ile hizmet verecek olan 
yetkili servis Volvo Trucks 

Volvo Trucks Doğu Pazar-
ları Direktörü Per Forsberg 
ise açılışta şunları söyledi, 
“Volvo Trucks olarak burada 
olmak ve Temsa İş Makinaları 
ile yeni bir kilometre taşının 
daha konulduğuna tanıklık 
etmek büyük bir mutluluk 
kaynağı. Volvo Trucks için 
müşterileri her zaman odak 
noktasıdır. Müşterilerimizi ve 
ihtiyaçlarını anlayarak çözüm 
sunmak ve işlerinde başarıya 
ulaşmalarına yardımcı olmak 
temel ilkemizdir. Müşterile-

bir birim olarak davranıyordu. 
Oysa (Fakat) Schmitz Cargo-
bull’unSmartTrailer konseptin-
de, lastik basınç izleme sistemi, 
kapı sensörleri, kapı kilitleme 
sistemi veya sıcaklık kaydedici 
gibi her bir bileşen doğrudan 
telematik kontrol ünitesine 
bağlıdır. Yeni TrailerConnect 
sistemindeki sıcaklık kay-

rimizin başarısı bizim başa-
rımız demektir. İki yıla yakın 
bir süredir Türkiye temsilci-
miz Temsa İş Makinaları’yla 
uyum ve iş birliği içerisin-
de çalışmaktayız. Artıfe 
ServisOne’ın da bayi ağımıza 
katılmasıyla müşteri memnu-
niyeti ve sadakatini daha da 
arttıracağımıza inanıyoruz.”

Nuhoğlu: “Türkiye zor 
zamanları atlatmayı bilir”

Açılışa katılan UND Yö-
netim Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu, “Türkiye zor dö-
nemler geçirse de her zaman 
güçlü ekonomisiyle bu dö-
nemlerin üstesinden gelmeyi 
bildi” diyerek şunları söyledi: 
“Bu dönemlerin atlatılmasın-
da ihracat her zaman önemli 

Artıfe ServisOne’ın birlikteli-
ği bize güven veriyor.” 

Artıfe ServisOne Yönetim 
Kurulu Başkanı Davut Berker 
ise, “Zor günler geçirmekle 
beraber hepimizin elimizi ta-
şın altına koymamız gerekti-
ğinin bilincindeyiz. Bunu tek 
başımıza yapmamız mümkün 
değildi, o nedenle bize destek 
veren Temsa İş Makinalarına 
ve Volvo Trucks’a teşekkür 
etmek istiyorum. Hep daha 
ileriye gitmek için çalışma-
ya devam edeceğiz. Temsa 
İş Makinaları uzmanlığı ve 
Volvo Trucks kalitesiyle en 
iyi hizmeti sunmak için şim-
di sıra Artıfe ServisOne’da.” 
diyerek iş ortaklarına ve pay-
daşlarına teşekkürlerini iletti.

bir rol oynamıştır ve bugün 
bizim sektörümüz çok güç-
lü. Bu dönem panikleme-
den sakin kalma dönemidir. 
Önümüzdeki günlerde ulus-
lararası nakliyecilik ve Tür-
kiye nakliyecilik sektöründe 
desteklerin verileceğini ön-
görüyoruz. Bu nedenle yatı-
rımların devam etmesi bize 
mutluluk veriyor. Temsa İş 
Makinaları’nın öncülüğünde 
dünyanın önde gelen markası 
Volvo Trucks ile uzun yıllar-
dır sektörümüze hizmet veren 

dedici, bir dijital sıcaklık kay-
dedicidir ve DIN EN 1283 
yönetmeliğine göre onaylanıp 
sertifikalandırılmıştır. 

Schmitz Cargobull Tele-
matics’in Yönetim Direktörü 
Marco Reichwein  ise, “Yüzde 
100 SMART - 100 yüz Akıl-
lı sloganını takiben Schmitz 
Cargobull, tüm S.KO COOL 
frigorifik yarı-treylerlerini bir 
telematik sistemi ile stan-
dart olarak donatıyor olacak. 
Standart telematik ekipman-
ları, birbirine bağlı, entegre 
bir lojistik zinciri üzerinde 
optimum kontrol için güçlü 
bir temel oluşturuyor” dedi.

Prestijli ödüllerin jürisi, 
Avrupa’da 16 uzmanlık ulaş-
tırma yayınından gazeteciler-
den oluşuyor. “Treyler İno-
vasyonu” platformu, treyler 
ve kamyon dünyasından ilgi 
çekici yeniliklere odaklanıyor. 
Ne kadar büyük veya küçük 
olursa olsun, çok sayıda trey-
ler yeniliğini vitrine çıkarıyor. 

İş Makinaları Genel Müdü-
rü Eşref  Zeka, Volvo Trucks 
satış ve satış organizasyonu 
konularıyla ilgili şunları dile 
getirdi: “1 Ocak 2017 itiba-
riyle Volvo Trucks’ın Türki-
ye’deki tek yetkili distribütö-
rü olarak bayrağı devraldık. 
2017 yılında odağımızda satış 
organizasyonu ve bayi yapı-
landırılması bulunuyordu. Bu 
konuda attığımız adımların 
sonucunda pazar payımızı 
iki katına çıkarmayı başardık. 
Çekici pazarında ise pazar 
payımızı yüzde 5’lerden yüz-
de 9’lara çıkardık ve Volvo 
Trucks FMX ile inşaatta bü-
yümeye devam ediyoruz. Bu 
başarının arkasında biliyoruz 
ki, güçlü bir satış ekibi ve yük-
sek hizmet kalitesi ile Türkiye 
geneline yayılan Volvo Trucks 
satış sonrası ağı var. Ağır ticari 
araçlar piyasasına aşina, tecrü-
beli bir ekip ve yönetim kad-
rosu tarafından temelleri atı-
lan Artıfe ServisOne’ın bayi 
ağımıza eklenmesi ile birlikte, 
müşterilerimize sunduğumuz 
tecrübe ve mükemmeliyetçi 
hizmet anlayışımızın daha da 
pekişeceğinden eminiz.”

da içeren yeni nesil telematik 
donanım temel alınıyor. Müş-
teriler bu sayede, özellikle 
konseptin tüm ilgili sensörleri 
bağlayabilme ve ilgili treyler 
bileşenlerini doğrudan telema-
tik sistemi üzerinden izleme 
kabiliyetinden faydalanırlar. 
Geçmişte, her bir bileşen genel-
likle kendi sensörüne ve iletim 
elemanlarına bağlı olarak ba-
ğ ımsız 

Volvo Trucks Şekerpınar Servisi Hizmete Girdi

Temsa İş Makinaları Genel 
Müdürü Eşref  Zeka

TEMSA İş Makinaları’nın 
distribütörlüğünü yürüt-
tüğü Volvo Trucks markası 
yedek parça garanti süresini 
2 yıla çıkardı.

Müşterilerine daha iyi 
hizmet sunma amacıyla 
uzatılan garanti süresi işçi-

lik, etkilenen diğer yedek 
parçalar ve yurtiçi/ yurtdışı 
yol yardım hizmetlerini de 
kapsıyor. 2 yıl ve/veya sınır-
sız kilometre orijinal yedek 
parça garantisi sadece Volvo 
Trucks Yetkili Servislerinde 
geçerli oluyor. Üstün tek-
noloji ve kalite ile üretilen 
Volvo yedek parçaları ile a-
raçların ömrü uzarken, ser-
vis maliyetleri de düşüyor 
böylece işletme maliyetleri 
de azalıyor.

Etkili arıza bulma sistem-
leri, özel servis takımları ve 
en güncel servis anlayışıyla 

donatılan Volvo Trucks yet-
kili servislerindeki teknis-
yenler de en son teknolojik 
gelişmeleri yakalamak üzere 
düzenli olarak eğitimlerden 
geçiyor. 

Yetkili Volvo Trucks 
servis ağında çalışan yet-
kin teknisyenler tarafın-
dan takılması kaydıyla 
geçerli olan 2 yıllık garan-
ti süresi aynı zamanda, 2 
yıllık işçilik garantisi, 2 
yıllık yol yardımı ile 2 yıl 
boyunca arızalı parçanın 
etkilediği diğer parçaları 
da kapsıyor.

Schmitz Cargobull Treyler
İnovasyon Ödülünü Kazandı
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Volkswagen Caddy Yeni Motor Seçeneğiyle Satışta

Volkswagen 
Ticari Araç 
Mobil 
Uygulamasını 
Güncelledi

VOLKSWAGEN Ticari Araç, sını-
fında en güçlü benzinli motora sa-
hip modeli Caddy 1.4 TSI 125 PS’i, 
136.115TL tavsiye edilen kampan-
yalı anahtar teslim satışa sundu. 

Volkswagen Ticari Araç’ın en be-
ğenilen modellerinden Caddy’ye yeni 
motor seçeneği eklendi. 2.0 litre TDI 
Dizel ve 1.0 litre TSI Benzinli motor 
seçeneklerinden sonra Volkswagen 
Caddy şimdi de 1.4 litre TSI 125 PS 
DSG versiyonu ile satışa sunuldu. 

1.4 litre TSI benzinli motor, 125 
PS‘lik güce 5000-6000 dev/dak ve 
220 Nm’lik tork değerine 1500-
3500 dev/dak gibi geniş bir devir 
aralığında ulaşıyor. Sınıfının en güç-
lü motoru olan 125 beygir gücün-
deki motor ile Volkswagen Caddy, 
0’dan 100 km/h hıza 10.9 saniyede 
ulaşıyor. 100 kilometrede 6 litre bir-

leşik yakıt tüketim değerine sahip 
benzinli motor, ekonomik olmasıyla 
öne çıkıyor.

Konforlu ve yüksek performanslı 
bir sürüş sağlayan 7 ileri DSG şan-
zıman, sınıfında sadece Caddy 1.4 
TSI 125 PS modelinde bulunuyor. 
Comfortline donanımı ile satışa su-
nuluna Caddy 1.4 litre TSI 125 PS 
DSG modelinde, 16” alüminyum 
alaşımlı jantlar, 5” dokunmatik ek-
ran, otomatik klima, hız sabitleyici 

standart olarak sunuluyor. 
Yeni Caddy 1.4 litre TSI 125 PS 

DSG modelinde Composition Co-
lour radyo, USB, AUX-IN ve SD 
kart girişi, klimatronik klima, yol 
bilgisayarı, hız sabitleyici, yüksek-
lik-derinlik ayarlı servotronik, deri 
kaplı multi-fonksiyonel direksiyon 
ve yüksekliği ayarlanabilir sürücü 
ve ön yolcu koltuğu standart iç do-
nanım ve konfor özellikleri olarak 
sunuluyor.

Gövde rengi ön-arka tampon ve 
kapı kolları, gövde rengi ve elektrik 
kumandalı ısıtmalı yan aynaları, 
yükseklik ayarlı halojen farları, 
ön sis farları, karartılmış arka 
camlar ve üç krom şeritli ön 
ızgara da standart donanı-
ma dahil. 

Caddy 1.4 litre TSI 125 
PS DSG modelinde, diğer 
Caddy modellerinde de 
bulunan ESP, ABS, ASR, 

EBC, BAS, İkincil Çarpışma Önle-
me Asistanı ve Yorgunluk Tespit Sis-
temi gibi güvenlik özellikleri de 

standart ola-
rak yer a-

lıyor.

VOLKSWAGEN Ticari Araç, 
kullanıcılarının Volkswagen Ticari 
Araç hizmetlerinden yararlanabil-
diği mobil uygulamasını güncelledi. 
Volkswagen Ticari Araç tarafın-
dan yapılan güncellemeyle devre-
ye alınan yeni fonksiyon sayesinde 
kullanıcılar, araçlarında karşılaşa-
bilecekleri teknik sorun veya arıza 
durumlarında, araç göstergesinde 
yer alan ve sayıları 73’e ulaşan uyarı 
ve kontrol lambalarının ne anlama 
geldiğini artık kolayca sorgulaya-
bilecek. Mobil uygulama aracılığı 
ile kullanıcılar, yetkili servise hangi 
sorunla karşılaştığını kolayca iletebi-
lecek ve bu sayede sorununun daha 
kolay çözülmesi sağlanacak. 

Volkswagen Ticari Araç tarafın-
dan görsel tanıma algoritması ile 
geliştirilen mobil uygulamada kul-
lanıcı, aracında herhangi bir uyarı 
veya kontrol lambasının yanması 
durumunda, uygulamayı aktif hale 
getirip telefonun kamerasını göster-
ge paneline tutarak uyarı veya kont-
rol lambasının ne anlama geldiğini 
anında öğrenebiliyor. Yol yardım 
fonksiyonu sayesinde Volkswagen 
Çağrı Merkezi’ne anında bağlana-
biliyor ve uy- gulama üzerinden 

konum paylaşarak 
gerekiyorsa aracı 
yerinden alınarak 
yetkili servise gö-
türülebiliyor.

Vol k swa g en 
Ticari Araç mo-
bil uygulaması, 
App Store ve 
Google Play 
uygulamaların-
dan ücretsiz 
indirilebiliyor.
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inovatif olmanın zorunlu 
hale geldiğini söyledi. OKT 
Trailer olarak insana olduğu 
kadar yıllardır teknolojiye, 
araştırmaya ve geliştirmeye 
yatırım yaptıklarını söyleyen 
Maraş, AR-GE merkezinin 
ne ilk ne de son projeleri ol-
duğunu da sözlerine ekledi. 

Törende konuşan AK Parti 
TBMM Grup Başkanı Naci 
Bostancı ise, yaptığı konuş-
mada günümüzün efelerinin 
takım elbiselerini giyerek 
ürün geliştiren ve bu ürünle-
rini ülkede ve dünyada satan 
işadamları olduğunu söyledi. 
OKT Trailer’den Türkiye’de 

Bir Ilk: Shining Star
Açılışın ardından bir gala 

gecesiyle konuklarını ağırla-
yan OKT Trailer, lansman ge-
cesinde yeni ürünü “Shining 
Star”ı dünyaya tanıttı. 

Yurtdışından ve Türkiye’den 
birçok firma sahibi ve temsil-
cilerinin katılımı ile gerçek-
leştirilen organizasyonda ta-
nıtılan, “Shining Star” isimli 
konik tanker semi treylerle 
uluslar arası pazarlardan daha 
çok pay almayı hedefliyor. 

Özel alaşımlı alüminyum 
malzemenin konik-silindirik 
kesitli akaryakıt tankerine 
Türkiye’de ilk kez tasarımı, 
projelendirilmesi, üretilmesi, 
testle doğrulaması ve sertifi-
kalandırması yapılarak adap-
te edildiği Shining Star’da ana 
gövde yapısında enlemesine 
eksiz yekpare levhalar ve bun-
ların kaynak birleşimlerinde 
en uzun dikiş kaynak tek-
nolojisi ve kesintisiz yüksek 
performanslı robotik kaynak 
teknolojisi kullanılmış.  

HANNOVER’DE düzenle-
nen IAA Ticari Araçlar fua-
rında “Daha İyisi İçin Merak” 
anlamına gelen “Curiosity  for 
Better” sloganının tanıtımını 
yapan OKT Trailer, AR-GE 
merkezinin açılışını büyük bir 
törenle gerçekleştirdi. 

AK Parti TBMM Grup 
Başkanı ve Ankara Millet-
vekili Naci Bostancı, Aydın 
Milletvekili Metin Yavuz, 
Aydın Sanayi Odası Başkanı 
Mehmet Yunus Şahin, kurum 
müdürleri, sivil toplum örgü-
tü ve siyasi parti temsilcileri 
ile iş adamlarının katıldığı 
OKT Trailer Ar-Ge Merke-
zinin açılış organizasyonunda 
mehter takımı ve halk oyun-
ları ekibinin sergilediği per-
formanslar özellikle yabancı 
misafirlerin ilgi odağı oldu. 

Treyler sektöründe dör-
düncü Türkiye’deki 964. Ar-
Ge merkezinin hizmete açılış 
töreninde konuşan OKT 
Trailer Genel Müdürü Ha-
kan Maraş, Ar-Ge merkezinin 
yüksek teknolojiyi estetikle 
harmanlayacak ve yenilikçi bir 
yaklaşım ile sanayiye hizmet 
edeceğini kaydetti. Konuş-
masına merakın insan yaşa-
mına katkılarından örneklere 
vererek dünyadaki en büyük 
atılımların merak sonucu ol-
duğuna dikkat çeken Maraş, 
yüksek nitelikli istihdamla 
pek çok kuruma cesaret vere-
cek ve rol model oluşturacak-
larına inandıklarını kaydetti.  

OKT Trailer’in kurulduğu 
ilk yıldan beri pek çok ilke im-
za attığını söyleyen Maraş, ya-
pılan bu başarılı çalışmalarda, 
azmin olduğu kadar meraklı 

üst noktasına ulaştıklarını ve 
kalifiye mühendis ve teknik e-
kip sürekli tasarım çalışmaları 
yapacaklarını ve iş ortakların-
dan gelen talepleri beklentiler 
doğrultusunda hızlı ve kusur-
suz bir şekilde gerçekleştire-
ceklerini kaydetti.

OKT Yönetim Kurulu 
Başkanı Gökhan Maraş ise 
yaptığı konuşmada zorlu re-
kabet şartlarında hızlı olma-
nın önemine dikkat çekerek, 

bir yaşam tarzının da önemli 
bir payı olduğu için AR-GE 
merkezine  “Curiosity Cen-
ter” yani merak merkezi adını 
verdiklerini sözlerine ekledi. 

Maraş, “Curiosity Cen-
ter’da büyük teknoloji yatırı-
mıyla bilişim sektörünün en 

sertifikalı ve SASO standart-
larına uygun tanker yenileme 
programı, dünyadaki alümin-
yum akaryakıt tanker üretici-
leri için yeni bir Pazar fırsatı 
doğurduğunu söyleyen  OKT 
yöneticileri; alüminyum tan-
ker üretimindeki uzmanlık-
ları, altyapı, tecrübesi, özel 
ürün projelendirme kabili-
yetleri sayesinde uluslararası 
platformda duyurulan böylesi 
önemli bir projede onaylı üre-
tici olduklarını açıkladılar.

OKT Trailer’in günümüze 
kadar onay almış dünyadaki 
sayılı ve Türkiye’den yetkilen-
dirilen ilk üretici olduğu da 
verilen bilgiler arasında.
OKT Tarihçesinden Notlar

1981 yılında Aydın’da küçük 
bir atölyede Ramazan Maraş ve 
kardeşleri tarafından kurulan 

nin tespit edilmesi ve dizel 
ve doğalgazla çalışan kam-
yonlar için seyahatin toplam 
maliyetini tahmin etmek de 
dahil; sürücülerin ve filo yö-
neticilerinin Avrupa yolculu-
ğu için en ideal rotayı seçme-
lerine olanak sağlıyor. 

Iveco bu yolculukla; 
CNG, LNG ve biyometan 
dahil olmak üzere doğalgazın 
dizele kıyasla uygulanabilir, 
gerçekçi, güvenli ve uygun 
maliyetli alternatifler oldu-
ğunu gösteriyor. 

Eşdeğer bir Euro 6 dizel ile 
kıyaslandığında LNG ile çalı-
şan Stralis NP yüzde 90 daha 
az NO2 (Azotdioksit) salını-
mı, yüzde 99 daha az partiküllü 
madde ve yüzde 15’e kadar da-
ha az CO2 (karbondioksit) sa-
lınımı yaparak biyometan kul-
lanırken CO2 salınımını yüzde 
95 oranına kadar azaltıyor. 

OKT Trailer, ilk olarak dam-
per üretimini gerçekleştirdi. 

ADR Tasarım Tip Onayı’nı 
henüz Türkiye’ de zorunlu 
değilken 2004 yılında alan 
OKT, bugün karayolunda 
tehlikeli madde taşımacılığı 
mevzuatına göre gerek araç 
üstü gerekse semi treylerde 
geniş tasarım aralığı ile dikkat 
çekiyor. Hayvancılık Sektörü’ 
nün beklentilerini dikkate 
alarak ilk ve tek yerli üretim 
araç olan Canlı Hayvan Taşı-
ma Aracı’na imza atan OKT, 
daha sonra Yeni Nesil Süt 
Tankeri’ni de geliştirdi. 

Petrol ve kimyasal türevleri, 
inşaat sektörü, beton, agrega, 
tarım, gıda ve canlı hayvan taşı-
macılığı gibi sektörlere yönelik 
özel ürünler geliştiren ve üre-
ten OKT’de 250 kişi çalışıyor.  
Aydın’da 26 bin metrekarelik 
alanda faaliyet gösteren OKT 
Trailer son dönemde yaptığı 
ihracatla dikkat çekiyor. 

Müşteri beklentilerine 
adapte edilen ürünün SASO 
2288/2005 standartlarına uy-
gunluğu Uluslararası denetle-
me kuruluşu SGS tarafından 
onaylanıp belgelenmiştir. 
Böylece ulusal, bölgesel ve 
uluslararası standartlara uy-
gunluğu teyit edilmiş. 

Türkiye ve Avrupa’da stan-
dartlarda üretilen akaryakıt 
tankerlerinin dış yanal yüzey-
lerine boya uygulaması yapıl-
masına karşın, ayna parlaklı-
ğında özel alaşımlı alüminyum 
malzeme kullanımı ile boya 
uygulamasını gerektirmeme-
si projeyi öne çıkan farklılığı 
olarak dikkat çekiyor. Boyasız 
dış yanal yüzey üretim prosesi-
nin zorlayıcı noktaları arasın-
da ayna parlaklığındaki özel 
alaşımlı alüminyum malze-
menin elleçlenmesi ve plastik 
şekillendirme işlemi esnasında 
yüzeyde hasar ve kusur olmak-
sızın kaynak uygulaması ve 
montaj esnasında hatasız üre-
tim yapılmasını zorunlu olma-
sı öne çıkıyor. 
OKT ARAMCO Projesinde 

Onaylı Üretici Oldu 
Dünyanın en büyük petrol 

üreticilerinden ARAMCO 
firmasının duyurduğu ADR 

OKT Trailer Curiosity Center İsimli 
AR-GE Merkezini Törenle Açtı

OKT Trailer Genel Müdürü 
Hakan Maraş

OKT Yönetim Kurulu Başkanı 
Gökhan Maraş

Flach, “Geçen yıl 400 HP 
Stralis NP’de tek dolumla 
John O’Groats’tan Land’s 
End’e kadar gitmeyi başar-
mıştık. Bu kez bu rekoru 
daha yukarıya yükseltmek 
istedik. Bunu başardık ve 
Stralis NP’nin ne kadar yakıt 
tasarrufu yaptığını göstermiş 
olduk. Ayrıca bu yolculuk 

AVRUPA’NIN önde gelen 
ticari araç üreticilerinden 
Iveco, dizele alternatif çevreci 
yakıtların gelişimine yönelik 
çalışmalarını sürdürüyor. Ö-
zellikle sıvılaştırılmış doğal-
gazlı (LNG) ağır ticari araç-
ların kullanımının artmasına 
öncülük eden Iveco, bu alan-
da önemli bir rekora imza attı. 
Iveco Stralis NP 460 HP 4x2 
çekici tek depoluk LNG ya-
kıtı ile Londra’dan Madrid’e 
giderek bu alandaki en uzun 
yolculuğu tamamladı. Tek 
depo ve tek dolumluk LNG 
ile Londra’dan Madrid’e top-
lam 1728 kilometre yol kat 
eden Iveco Stralis NP 460 
HP 4x2 çekici bu başarısı ile 
ülke içi ve uluslararası uzun 
yol taşımacılığına uygun ol-

duğunu ispatladı.
Üç dingilli treyler ve top-

lam ağırlığı 30 ton olan 
LNG’li Stralis NP 4x2 çeki-
cinin Londra’dan başladığı 
yolculuğu Dover’den Calais’e 
geçen kısa feribot yolculu-
ğundan sonra yeni bir doluma 
ihtiyaç duymadan 1728 kilo-
metre yol aldı. Böylece daha 
önce bu alanda kırılan 1600 
kilometrelik rekoru geride 
bıraktı. Bu yeni rekor, LNG’li 
çekicilerin dizele oranla yak-
laşık yüzde 40 yakıt tasarrufu 
sağladığını gösteriyor. Yani 
LNG’li bir araç dizel bir araca 
göre 200 poundluk bir verim-
lilik sunuyor. 

Konuyla ilgili bir açıklama 
yapan Iveco’nun Alternatif 
Yakıtlar Direktörü Martin 

durağımız iki buçuk gün son-
ra ulaştığımız Madrid oldu. 
Araç yüzde 100 doğalgazla 
çalıştı. Yani dizel ve AdBlue 
kullanılmadı. Bu da göste-
riyor ki LNG ile çalışan çe-
kiciler filo yöneticisinin ve 
sürücünün işini kolaylaştırı-
yor. Manş Tüneli’nin İngilte-
re tarafındaki yoğun trafiğe, 
Fransa’daki şiddetli rüzgara 
ve İspanya’daki dağlık araziye 
rağmen Stralis NP, 100 kilo-
metrede 22,6 kg ortalama ya-
kıt tüketimiyle etkileyici bir 
rekor kırdı.”

Iveco, bu seyahate çıkma-
dan önce MyBestRoute’u 
kullanarak yolculuğu dik-
katli bir şekilde planlıyor. 
MyBestRoute, Stralis NP 
müşterileri için Michelin 
tarafından tasarlanan web 
tabanlı bir uygulama. LNG 
dolum istasyonlarının yeri-

sayesinde LNG ile çalışan en 
yeni 460 HP motorumuzu en 
zorlu teste tabi tutma şansı da 
elde ettik” dedi. 

Tek depo ve tek dolumla 
1728 kilometre yolu nasıl kat 
ettiklerini ise Martin Flach, 
şöyle anlattı: “Londra’dan 
ayrılmadan önce depoyu 
doldurduk ve yakıt için ilk 

Stralis NP Tek Depoyla Rekor Kırdı 

OKT Trailer adını 
“Curiosity Center” 
koyduğu özgün 
tasarımlı Ar-Ge 
Merkezinin açılışını 
yurtiçinden ve 
yurtdışından 
gelen müşterileri, 
tedarikçileri ve  iş 
ortaklarıyla birlikte 
gerçekleştirdi.       
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Tofaş 3 Milyon Araç İhraç Etti
BU sene 50’nci yılını kutlayan To-
faş, Ekim ayında3 milyonuncu ara-
cını ihraç etti.  Tofaş’ın 3 milyon a-
detlik ihracatının yaklaşık yarısını,1 
milyon 475 bin adetle Fiat Doblo 
modeli oluşturdu. Fiat Doblo’yu 
830 bin adetlik ihracatla takip eden 
model ise Fiat Fiorino oldu.

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, 
“1974 yılında Mısır’a gönderilen 75 
adet Murat 124, Tofaş’ın yaptığı ilk 
ihracat olarak tarihimize geçiyor. 
Daha sonra, Tempra ile 1996 yılın-
da, Türk otomotiv sanayisinin ilk 
büyük ölçekli otomobil ihracatını 
gerçekleştirdik. Tofaş olarak 1994 
yılından bu yana Ar-Ge’ye yatırım 
yapıyoruz. Son 10 yıldır ciromuzun 
yüzde 3’ünü, düzenli olarak Ar-
Ge’ye aktarıyoruz. Yaptığımız bu 
yatırımlar sayesinde küresel ürünler 
geliştirip bunları dünyanın farklı 
bölgelerine ihraç edebilir hale gel-
dik. 50’nci yılımızıkutladığımızbu 
yıl, ihraç ettiğimiz pek çok farklı 
modellebirlikte toplamda3 milyon 
adetlik ihracat rakamına ulaşmanın 
haklı gururunu yaşamaktayız” dedi.

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ko-
nuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ül-
kemiz otomotiv sanayisinde ilkleri 
gerçekleştiren Tofaş’ın ihracat serü-
veni 1970’li yıllara kadar dayanıyor. 
1975 yılında Mısır’a gönderilen 75 
adet Murat 124 model otomobil, 
Tofaş’ın yaptığı ilk ihracat olarak 
tarihimize geçiyor. Tofaş daha son-
ra, 1996 yılında, üretildiği yıllarda 
döneme damgasını vuran Tempra 
ile Türk otomotiv sanayisinin ilk 
büyük ölçekli otomobil ihracatını 
gerçekleştirerek önemli bir başarıya 
daha imzamızı attık. Bugün geldi-
ğimiz noktada ise, yarım asrı geride 
bıraktığımız 2018 yılında, 3 milyon 
adetlik ihracat rakamına ulaşmanın 
haklı gururunu yaşamaktayız” ifade-
lerini kullandı.

Tofaş’ın Ar-Ge’ye yatırımları 
ihracatına ivme kazandırdı

Tofaş’ın ihracat ve Ar-Ge yatırım-
ları arasındaki ilişkiye de değinen 
Cengiz Eroldu, “Tofaş’ın ihracatına 
baktığımızda Ar-Ge yatırımları ile 
paralel bir büyümeyi görebiliyoruz. 
Son 10 yılda ciromuzun yüzde 3’ün-
den daha fazlasını Ar-Ge harcama-
larına ayırdık; bu oran ülke ortala-
masının oldukça üzerinde. Ar-Ge 
yatırımlarımız, küresel pazarlarda 
rekabet edebilecek ürün projeleri-
nin ülkemize çekilmesine, bu ürün-
lerin Türkiye’de geliştirilmesi ve 
üretilmesine, dolayısıyla ihracat hac-
mimizi artırarak ülke ekonomisine 
daha fazla katkı sağlamamıza olanak 
sağladı. Bugün, bu sayede küresel 
ürünler geliştirip bunları dünyanın 
farklı bölgelerine ihraç edebiliyo-
ruz” açıklamasında bulundu.

Tofaş’a 7 ödül birden
The StevieAwardsfor Great 

Employers 2018’de 7 ödüle birden 
layık görülen Tofaş, tüm adımların-
da sürdürülebilir başarıyı hedefledi-

ğini bir kez daha gözler önüne serdi. 
Tofaş, “Yılın Eğitim Ekibi”, “Yılın 
Oryantasyon Ekibi”, “Satış Eğitimi”, 
“Beceri Eğitimi”, “Teknik Eğitim”, 
“Yılın Eğitim Derleme Platformu” 
ve “İşgücü Geliştirme ve Öğrenme” 
kategorilerinde olmak üzere, biri al-
tın, ikisi gümüş ve dördü de bronz 
olmak üzere, toplamda 7 ödüle la-
yık görüldü. 

Tofaş Akademi, “Teknik Eğitim” 
kategorisinde, endüstriyel alanda ça-

avı, sürüş deneyimi, showroomda 
araç tanıtımı gibi çok farklı “ya-
parak öğrenme” uygulamalarını 

içeren, Tofaş Way: Yeni Nesil Or-
yantasyon Programı ile iki farklı 
gümüş ödülün sahibi oldu. 

lışan 450 bakım personelinin yetkin-
lik gelişimini desteklemek amacıyla 
kurulan “Tofaş Akademi Bakım 
Okulu” ile altın ödüle layık görüldü. 

“Yılın Eğitim Ekibi” kategori-
sinde, Tofaş’a yeni katılan çalışan-
ların oryantasyon kapsamında, 
işbirliğine dayalı bir masa üstü oyu-
nu olan “Tofaş Way” ve “Yılın Or-
yantasyon Ekibi” kategorisinde de 
işbaşından önce başlayıp e-eğitim, 
masa üstü oyun, fabrikada hazine 
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daki boşluğu kapattı. 
MAN, otobüs sektörün-

de, doğalgazla çalışan şehir 
otobüsleri konusunda on 
yıllardır süregelen uzman-
lığını bir adım daha ileriye 
taşıdı. Dünyada ilk kez E18 
doğalgaz motorunu sundu. 
MAN, Lion’s City ile, bü-
tünüyle elektrikli araçlarla 
yolcu taşımacılığı konusunda 
geleceğe ilişkin bir görüntü 
ortaya koydu. Ek olarak, 15-
19 koltuklu yeni MAN TGE 
minibüs, MAN’ı otobüs seg-
mentinde tam kapsamlı bir 
araç üreticisi haline getirdi. 

MAN, yeni MAN Dijital 
Hizmetler’le kamyonlar ve 

ile Temsa bugün elektrikli 
araç konusunda müşterilerine 
birden fazla model alternatifi 
sunabilen dünyadaki ender 
otomotiv markalarından biri 
haline geldi. Yakın gelecekte 
bu ürün gamımızı daha da ge-
liştirip, dünyadaki Smart Mo-
bility vizyonunun en önemli 
temsilcilerinden biri olmayı 
sürdüreceğiz” dedi.

12 metrelik boyu ve 35 
koltuklu 85 kişilik yolcu ka-
pasitesiyle siparişe hazır olan 
Avenue Electron tam şarjla 
230 kilometrelik bir mesafeyi 
kat edebiliyor. Hızlı şarj özel-

MAN tüm zamanların en iyi 
IAA Ticari Araçlar fuarların-
dan birini geçirdi. 10 günlük 
IAA süresince MAN, top-
lamda 9 bini aşkın rekor sa-
yıdaki kamyon, otobüs ve van 
satışı yapmayı başardı.

MAN Truck & Bus, elekt-
romobilite, otomasyon ve di-
jital inovasyondaki gelişmele-
rin yanı sıra otobüs, kamyon 
ve vanlarıyla yoğun ilgi gördü. 
MAN, tamamen elektrik-
le çalışan dağıtım kamyonu 
MAN CitE’nin dünya prömi-
yeri ve eTGE elektrikli vanın 
müşterilere ilk teslimatı ile 
tüm dikkatleri üzerine çekti.

MAN, kentsel taşımacılı-

TEMSA, yurt dışında müş-
terileriyle buluşmaya devam 
ediyor. Temsa, İsveç’in baş-
kenti Stockholm’de düzenle-
nen ve toplu ulaşım alanında 
Avrupa otomotiv pazarının 
en önemli organizasyonları 
arasında gösterilen Persont-
rafik 2018 Fuarı’nda, MD9, 
Avenue Electron ve LD C 
araçlarını sergiledi.

Konuyla ilgili konuşan 
Temsa Genel Müdürü Ha-
san Yıldırım, dünya otomo-
tiv endüstrisinin artık akıllı 
şehirler etrafında şekillendi-
ğinin altını çizerken, “İnsanı 

ğın ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere tasarlanan bütünüyle 
elektrikli 15 tonluk MAN 
CitE’nin dünya prömiyeriyle 
fuarda gövde gösterisi yaptı. 
MAN; “CitE” ile güvenli, 
ergonomik ve çevre dostu 
taşımacılıkta belirlediği yeni 
standartlarla göz doldurdu. 

Yeni model, 26 ton brüt 
ağırlık için tasarlanan ve 
Eylül’ün ilk günlerinden beri 
“Sürdürülebilir Lojistik Kon-
seyi” üyesi dokuz Avusturya 
şirketi tarafından kullanılan 
büyük eTGM ile ilk dört aracı 
IAA 2018’de Berlin taşımacı-
lık firmalarına teslim edilerek 
ilk satışı yapılan eTGE arasın-

odağa alan akıllı şehir vizyo-
numuzla; çok daha akıllı, çok 
daha temiz bir gelecek için 
çalışıyoruz. Temsa olarak son 
dönemde yaptığımız tüm ya-
tırımların arkasında bu vizyo-
numuz var. Elektrikli araçlar 
da bu vizyonun en önemli 
bölümünü oluşturuyor. Bu-
gün Persontrafik Fuarında 
sergilediğimiz ve TemsA 
olarak seri üretime hazır hale 
getirdiğimiz ikinci elektrikli 
aracımız olan Avenue Elect-
ron da bu vizyonun bir yan-
sıması. 9 metrelik MD9 ve 
12 metrelik Avenue Electron 

“Kamyon İnovasyon Ödü-
lü” ile ödüllendirildi. 

Büssing Lion ve Neoplan 
logolu standart ürünler de, 
kanıtlanmış güçleri, dayanık-
lılıkları ve tavizsiz müşteri 
odaklılıkları ile fuarda güç-
lü bir performans sergiledi. 
IAA’daki 10 ziyaretçi günü 
süresince sıkı çalışan otobüs 

yonu da şu anda seri üretime 
hazır. Diğer yandan bu ara-
cımızın sürücüsüz versiyonu 
için de yoğun olarak çalışıyo-
ruz. İlk konsept aracımızı da 
geçtiğimiz günlerde Münih’te 
sergiledik. Hedefimiz bu ara-
cı 2022 yılında yollara çıkar-
mak” ifadelerini kullandı. 

Temsa’nın standında sergi-
lenen diğer bir model olan LD 
C ise, şehirler arası yolcu taşı-
macılığında kullanılabilirken 
aynı zamanda ayakta yolcu 
taşıma onayına da sahip. Hem 
kısa hem de uzun uzun mesa-
feli yolcu taşımacılığı için ta-

ve van satış ekipleri, çoğu 
MAN’ın geniş kapsamlı hiz-
met portföyünden finans ve 
satış sonrası hizmetleri ile 
birlikle ve daima “simplifying 
business” mottosuna sadık 
kalarak kullanıcıların işlerini 
daha da kolaylaştırmak ama-
cıyla 9 bini aşkın rekor sayıda 
sipariş formu doldurdular.

sarlanan ve düşük yakıt tüketi-
miyle öne çıkan araç; 12 metre 
uzunluk ve 44 yolcu koltuğun-
dan, 13 metre uzunluk ve 63 
koltuğa kadar farklı koltuk 
opsiyonları sunabiliyor.

kamyon filoları için sun-
duğu dijital artı değer hiz-
metlerinin filo operatörle-
rinin işlerini gelecekte nasıl 
daha kolaylaştıracağını da 
gösterdi. MAN ayrıca, DB 
Schenker ile iş birliği içinde 
otonom sürüş alanındaki 
pratik projelerini ve oto-
nom inşaat sitesi güvenlik 
aracı aFAS’ı da sundu. Hes-
sen Mobil ve diğer Ar-Ge 
ortaklarıyla birlikte geliş-
tirilmiş olan aFAS, otoyol 
inşaatı sitelerindeki artırıl-
mış işçi güvenliğiyle “Ulus-
lararası Yılın Kamyonu” 
jürisini o kadar etkiledi ki 
bu yıl IAA’de ilk kez verilen 

liği de mevcut olan araç bu 
sayede 9 dakikalık bir şarjla 
90 kilometre gidebiliyor. Ar-
Ge çalışmaları devam eden 
araçta hedef bugün 230 kilo-
metre olan menzili 350 kilo-
metreye ulaştırmak.

Fuarda sergilenen MD9 
model araçla ilgili de değer-
lendirmelerde bulunan Hasan 
Yıldırım, “Faaliyet gösterdiği-
miz tüm pazarlarda, en fazla 
ilgi gören araçlarımız arasında 
yer alan MD9 da insan odaklı 
tasarımı ve çok yönlü kullanı-
mıyla öne çıkıyor. 9 metrelik 
bu aracımızın elektrikli versi-

MAN 10 Günde 9 Bin Araç Sattı

Temsa Akıllı Şehirler İçin Otobüslerini Tanıttı

Isuzu Yeni Markası AOS İle Busworld Moskova’da 
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ANADOLU Isuzu, 
Moskova’da düzenlenecek 
olan Busworld Fuarı’nda, 
yeni markası AOS altında 
Citibus, Turkuaz, Novo Ult-
ra ve Novociti Life Premium 
modellerini sergiledi.

Moskova’da satışına 
başlanan araçlarla birlik-
te AOS’un da tanıtımı ilk 
kez Busworld Moskova’da 
gerçekleştiriliyor. Anado-
lu Isuzu’nun yeni markası 
olarak lanse edilen AOS, ilk 
etapta Rusya, İngiltere, Ame-
rika ve Latin Amerika ülke-
lerinde satışa sunulacak. Bu 
yeni marka, Anadolu Grubu-
nun “Anadolu’yu dünyaya, 
dünyayı Anadolu’ya bağla-
yan yıldız” olma vizyonu, 
grubun 1965 yılından bu 
yana otomotiv sanayinde-
ki deneyiminin ve sanayici 
kimliğinin birleşmesi sonu-
cu ortaya çıktı. Uzun yıllar 
kendi tasarımı ve geliştirmesi 
sonucu, yüksek yerlilik oranı 
ile Türkiye’de ürettiği midi-
büs ve otobüslerle adından 
söz ettiren ve Türkiye’nin 
midibüs ihracat lideri olan 

Anadolu Isuzu, yeni markası 
ile farklı coğrafyalarda daha 
da aktif olmaya hazırlanıyor.

Busworld Moskova fuarın-
da Anadolu Isuzu standında 
sergilenecek araçlardan biri 
olan Citibus, 9,5 metrelik 
uzunluğuyla özellikle dar so-
kaklı tarihi şehir merkezleri 
ile toplu taşıma hizmetleri 
sunulan az nüfuslu belediye-
lerin ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere tasarlandı. 

Günümüzde büyük şehir 
belediyelerinin de tercih et-
tiği orta boy otobüs sınıfında 
yer alan Citibus, daha düşük 
yatırım, düşük işletim mali-
yetleri ve hem optimum yol-
cu kapasitesi sunan hem de 
dar sokaklarda kolay manev-
ra kabiliyeti sağlayan kom-
pakt boyutu sayesinde en i-

deal toplu taşıma aracı olarak 
Rusya pazarına sunuluyor.

204 HP gücündeki 4HK1 
Isuzu motora sahip olan Ci-
tibus, hem manuel hem oto-
matik şanzıman seçenekleri 
ile hem konforlu yolculuğu 
hem de optimum yakıt tü-
ketimini bir arada sunuyor. 
Geniş iç hacmi, yana yatma 
özelliği (Kneeling) ve kulla-
nımı kolay tekerlekli sandal-
ye rampası sayesinde azami 
araç içi erişilebilirliği sağla-
dığından bütün yolcular için 
engelsiz bir yolculuk sunul-
makta. Gerekli tüm güvenlik 
sistemlerini bünyesinde ba-
rındıran Citibus, ABS, ASR, 
entegre retarder, hill-holder, 

bağımsız havalı süspansiyon 
ve araç içi kamera sistemi 
sayesinde hem yolcularına 
hem de şoföre yoğun şehir 
trafiğinde güvenli bir yolcu-
luk sağlıyor.

Yüksek konfor ve yolcu 
kapasitesiyle otobüs

rahatlığında; Turkuaz
Estetik iç ve dış tasarımı, 

segmentindeki en konforlu 
donanım paketi ile Anadolu 
Isuzu’nun amiral gemisi olan 
Turkuaz, 190 beygirlik güçlü 
motoru ile Rusya pazarının 
beğenisine sunuluyor. Bir 
minibüsün sunduğu avan-
tajlar ile büyük otobüslerin 
sunduğu konfor seviyesini 
“Midibüs” konsepti altında 

birleştiren Turkuaz; kısa me-
safe şehirlerarası taşımacılık, 
panoramik tur ve günlük ge-
ziler düzenleyen firmalar için 
ideal bir partner. Yüksek ba-
gaj hacmi ve 33 yolcuya kadar 
uzanan koltuk kapasitesi ile 
Turkuaz, ayrıcalıklı seyahat 
konforu sunarken; şehir tra-
fiğine uygun manevra yetene-
ği ve ekonomik işletim mali-
yetiyle neredeyse bir minibüs 
seviyesinde avantaj sağlıyor.

Türkiye’de üretilen ve 
yüzde 65’e yakın yerlilik 
oranına sahip olan Turkuaz 
modelinde havalı ve ayarla-
nabilir sürücü koltuğu, er-
gonomik ve kolay erişilebilir 
torpido paneli, özel şoför 
dolabı, kusursuz bir arka a-
lan görüşü için ilave dış ayna 
gibi özellikler standart ola-
rak sunuluyor. Turkuaz’da 
ayrıca ABS - ASR fren sis-
temleri ve havalı arka süs-
pansiyon gibi donanımlar 
da güvenli ve konforlu seya-
hate imkân tanıyor.

Anadolu Isuzu 10 yılı 
aşkın süredir Türkiye’de 
hizmet eden Novo seri-

si midibüslerini şimdi de 
Moskova’da sergiliyor. 
Novo Ultra’nın iş ve dış 
özellikleri, kapsamlı müşte-
ri araştırmaları neticesinde 
son halini alırken 190 bg’lik 
motoruyla Novo Ultra, 29 
kişiyi ve bagajlarını taşıya-
bilmektedir. Novo serisi 
araçlar Avrupa pazarına, 
“Standart” ve “Ultra” ol-
mak üzere iki farklı opsiyon 
tercihiyle sunulmakta. İç 
tasarım, arka süspansiyon, 
fren sistemleri ve konfor do-
nanımları, bölgesel müşteri 
ihtiyaçlarını karşılamak üze-
re kişiselleştirilebiliyor ve bu 
sayede müşteri ihtiyaçlarına 
göre araç üretimi gerçekleş-
tirilebiliyor. Geniş kapı ve 
koridor aralığı araç içindeki 
hareket imkânını arttıran 
unsurların başında gelirken, 
Novo Ultra’nın Class2 ver-
siyonunda, aracı engelli eri-
şimine uygun kılan tekerlekli 
sandalye lift opsiyonu da bu-
lunuyor. Üretimi Türkiye’de 
gerçekleştirilen AOS Novo 
Ultra’nın yerlilik oranı ise 
yüzde 65’e yakın.

Anadolu Isuzu’nun, 
farklı yurt dışı 
pazarlarda 
konumlayacağı yeni 
markası AOS ilk defa 
Rusya’da görücüye 
çıktı. 

Temsa Genel Müdürü
Hasan Yıldırım
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SAF Holland’dan Akıllı Treyler İçin Mekanik Aksam
SAF Holland, özellikle aks, süs-
pansiyon ve bağlantı sistemlerinde-
ki ağırlık optimizasyonu üzerinde 
duruldu. İlk kez sunulan elektrikli 
tahrik aksı ve yeni tam otomatik 
bağlantı sistemleri, akıllı treylerin 
yeni dünyasını tanıttı.

SAF-Holland CEO’su Detlef 
Borghardt açıklamasında; “2018’de, 
IAA’da hali hazırda yaptıklarımızı 
ve yapabileceklerimizi bir kez daha 
gösterdik: SAF-Holland, ağırlık ba-
kımından optimize edilmiş ürünler 
ve ticari araçların dijitalleşme süreci 
başta olmak üzere her yönden yeni-
likler sunuyor” diyerek belirtti.

SAF-Holland standında sunulan 
ticari araçların geleneksel ve yeni 
dünyasının son ürünleri ile can-
lı ürün tanıtımları, birçok ulusal 
ve uluslararası ziyaretçinin ilgisi-
ni çekti. SAF-Holland’ın 2018’de 
satın aldığı İtalyan kaplin uzmanı 
V.ORLANDI’nin standına olan 
yakınlığı, gelecekte markalarının 
sinerjisini arttırmak isteyen SAF-
Holland Grubu’nun genişlemesine 
de dikkat çekti.

Otomatik bağlama sistemi
SAF-Holland, standında gerçek-

leştirdiği canlı sunum ile gelecekte 
çekici ve treyler bağlantılarının na-
sıl yapılacağını gösterdi: Tam oto-
matik bağlama ve kavrama sistemi; 
işlem başına beş dakikaya kadar ta-
sarruf sağlıyor ve manuel bağlama-
nın neden olduğu hataları önlüyor.

SAF Trakr ve SAF Trake e-
akslarının iki prototipi ilk kez tanı-
tıldı. Geri kazanım teknolojisinin 
kullanılması, gece saatlerinde şehir 
içinde gerçekleştirilen frigorifik 
nakliyeler gibi operasyonlarda, ge-
nel olarak aracın emisyonlarını ve 
yakıt tüketimini azaltmalarını sağ-
lıyor. SAF Trake ayrıca, eğimli ve 
yokuşlu yerlerde, çekici tahrik siste-
mini desteklemek için depolanmış 
enerjiyi kullanıyor.

Daha az ağırlık daha fazla yük
Ağırlık optimizasyonlu aks ve 

süspansiyon sistemlerinin; daha faz-
la yük taşıma kapasitesi sağlayarak 
nasıl verimliliği attırıp, maliyeti dü-
şürdüğü ürün tanıtımlarının önemli 
konuları arasındaydı. Stantta hidro-
lik amortisör gerektirmeyen ve 2019 
yılında satışa sunulacak hava süs-
pansiyonu olan SAF Adaptif Hava 
Sönümleme hakkında bilgi verildi.

Sadece bir düğmeye basarak zorlu 
arazilerde çekiciyi destekleyen hid-
rolik tahrikli SAF Trak aksı, yakın 
zamanda üretime başlamıştı. Bu özel 
aksın yanı sıra SAF-Holland, SAF 
Modul ve SAF Intra serilerinden di-
ğer ürünlerini de fuarda tanıttı.

SAF-Holland’ın dijital uygula-
maları, filolarının kendi treylerini 
yönetmek için nelere ihtiyaç duy-

duğunu gösterdi. 
Y e n i 

sesli asistan, servis teknisyenleri araç 
üzerinde çalışırken akslar, onarım 
kılavuzları veya sipariş numaraları 
ile ilgili soruları anında cevaplandı-
rıyor. Yeni artırılmış gerçeklik uy-
gulaması, karmaşık durumları daha 
anlaşılabilir kılarak, özel onarım 
adımları ile yol gösteriyor ve bakım-
onarım işlemlerini daha da verimli 
hale getiriyor.

Filo yöneticileri, Filo Servis 
Platformu Trailer Master ile artık 
her zaman treylerini takip edebi-

liyor. Monte edilen ürünler sen-
sörlerle donatılmış olup, GPS ko-
numu, lastik basıncı veya tekerlek 
yatak sıcaklığı gibi ilgili verileri ile-
tiyor. Bu sistem, sürücüler ve filo 
yöneticilerinin sıra dışı durumlara 
çözüm bulabilmelerini, maliyetler-
den tasarruf etmelerini ve riskleri 
en aza indirmelerini mümkün hale 
getiriyor. Mekanik parçaların ve 
sensör sisteminin doğru kombi-
nasyonu, geleceğin akıllı treylerini 
ortaya çıkarıyor. 
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TREYLER Sanayicileri Der-
neği (TREDER), Avrupa’nın 
10 ülkesinden gelen treyler 
sektörünün teknik komite 
temsilcilerini İstanbul’da ağır-
ladı. Treyler ve üstyapı sektö-
ründeki yeni regülasyonların 
gündeme geldiği CLCCR 
(International Association of 
the Body and Trailer Building 
Industry) Teknik Komite 
Toplantısı’nda, özellikle çevre 
ve güvenlik konusu ağır bastı.  

TREDER, CLCCR-TC 
üyeleri onuruna İstanbul 
Boğazı’nda teknede akşam ye-
meği düzenlerken, CLCCR-
TC Başkanı Arnaldo Ghilar-
di (İtalya), Teknik Komite 
Sekreteri David Francis (İn-
giltere) ve diğer katılımcılar, 
TREDER’in mükemmel bir ev 
sahipliği gösterdiğini ifade etti.  

Avrupa’nın treyler üreti-
cilerinin çatı kuruluşu olan 
aynı zamanda TREDER’in de 
üye olduğu CLCCR’nin 2018 
Teknik Komitesi Toplantısı 
1-2 Ekim tarihlerinde İstanbul 
Swissotel’de gerçekleştirildi. 
Toplantıya CLCCR-TC Baş-
kanı Arnaldo Ghilardi, Teknik 
Komite Sekreteri David Fran-
cis ve 10 ülkeden temsilci ka-
tılırken, TREDER Genel Sek-

reteri Ayhan Eryazar, Teknik 
Komite Üyesi Tahsin Doğan 
ve Zafer Halli de toplantılarda 
hazır bulundu. 

Toplantıda özelikle Avru-
pa’daki treyler endüstrisi için 
varolan ve getirilecek olan re-
gülasyonlar gündeme geldi. AB 
komisyonu tarafından yayım-
lanan ve 2007/46/EC direktifi 
yerine geçecek olan yeni çerçe-
ve EU 2018/858 regülasyonu, 
karbondioksit emisyonunu 
düşürmek için EU 1230/2012 
kütle ve boyutlar regülasyo-
nunda yapılacak değişiklikler 
önemli bulunuldu. 

Ayrıca Fransa önerisi olarak 
gündeme gelen ve ECE R73 
yan koruma regülasyonunun 
taslak içeriği ve etkileri, BRE-
XIT süreci ile İngiltere tip 

onay otoritesi tarafından veril-
miş olan tip onayların durumu, 
detaylı bir şekilde ele alındı ve 
taslak değişiklikler ile ilgili ola-
rak CLCCR-TC’nin pozisyo-
nu ve önerilerinin ilgili çalışma 
gruplarına iletilmesine karar 
verildi. 

CLCCR-TC Başkanı Ar-
naldo Ghilardi, TREDER’in 
mükemmel bir ev sahipliği gös-
terdiğini belirterek, Türkiye 
treyler pazarı hakkında şu de-
ğerlendirmede bulundu: “He-
pimizin bildiği gibi Türk trey-
ler pazarı bir düşüş gösteriyor. 
Türkiye’nin, taşımacılık kural-
ları, Avrupa’nınki ile neredeyse 
birebir aynı. Ancak kuralların 
veya kanunların uygulanma-
sında bir sorun var. O yüz-
den her ne kadar Türkiye’de 

LONDRA İtfaiyesi, Allison 
tam otomatik şanzımanların 
kalkışta ve vites değiştirirken 
güç kesintisi olmaksızındaha 
fazla tork sağlayarak itfaiye ve 
kurtarma filosunun müdahale 
süresini iyileştirdiğini açıkladı. 

Allison tam otomatik şanzı-
man donanımlı 126 Mercedes-
Benz Atego kamyonunun tesli-
matı tamamlanmak üzereyken 
62 adet itfaiye aracı için bir sipa-
riş daha verildi. Otomatik şanzı-
manın kuru debriyaja göre avan-
tajları nedeniyle araçta standart 
olan otomatikleştirilmiş manuel 
şanzıman (AMT) yerine Allison 
3000™ Serisi tercih edildi.

Kesintisiz Güç Teknolojisi™ 
ile Allison’ın patentli tork kon-
vertörü sayesinde kalkışta ne-
redeyse iki kat tork sağlanıyor. 
Vites değişimleri, güç kesintisi 
olmadan gerçekleşiyor. Böylece 
tahrik dişlisine sarsıntısız güç 
aktarımı sağlanırken,motor ve 
şanzıman arasındaki maksi-
mum verim elde ediliyor. 

Tamamı çift işlevli (DPL) 
itfaiye motorlarına dönüştü-
rülen yeni Ategos, Babcock In-
ternational Group tarafından 
yönetilen ve işletilen 450’den 
fazla itfaiye, komuta ve destek 
aracı filosuna katılıyor. 

üretim cazip gelse de özellikle 
kontrollerle ilgili bu açıdan ba-
zı sorunlar çıkıyor. Kanunların 
uygulanmasındaki sorunlar da 
aşılırsa Türkiye daha sürdürü-
lebilir bir pazara kavuşacaktır.” 

TREDER Başkanı Kaan 
Saltık ise şu açıklamaları yap-
tı: “Avrupalı meslektaşlarımızı 
bir kez daha Türkiye’den ağır-
lamaktan mutluluk duyduk. 
Avrupalı dostlarımız özellikle 
Türkiye’ye tekrar gelmek iste-
diler. Bu ülkemiz ve derneği-
miz adına olumlu bir gelişme 
diye düşünüyorum. TREDER 
sadece ulusal anlamda değil 
uluslararası anlamda da karar 
mekanizmalarında yer alıyor. 
CLCCR’nin daimi üyesiyiz ve 
bütün toplantılara derneğimiz-
den görevlendirdiğimiz arka-
daşlar takip ediyorlar. Onlara 
da bu vesile ile teşekkür etmek 
istiyorum. Zira zamanlarını ve 
enerjilerini sektör için harcı-
yorlar ve sektörümüze önemli 
bir katkı sağlıyorlar.” 

TREDER’in 
yönetim kurulu toplantısı 

Yalçın Dorse’de yapıldı
Treyler sektörünün tek tem-

silcisi Treyler Sanayicileri Der-
neği (TREDER), yönetim ku-
rulu toplantısını 4 Ekim 2018 

tarihinde Yalçın Dorse’nin Si-
livri’deki Merkez Fabrikası’nda 
gerçekleştirdi. Toplantıda de-
ğerlendirilen konular arasında; 
IAA Ticari Araçlar Fuarı, Tür-
kiye ve Avrupa’daki sektörel ve 
ekonomik gelişmeler, Tavsiye 
Edilen Tedarikçi Projesi ve 
CLCCR Teknik Komite Top-
lantısı yer aldı.  

Yalçın Dorse’nin fabrikası-
nı da ziyaret eden TREDER 
Yönetim Kurulu Üyeleri, 
burada şirket sahibi Yalçın 
Şentürk’ten tesis ile ilgili bilgi 
aldı. 2010 yılında Silivri’de-
ki yeni tesiste üretime başla-
dıklarını sadece Türkiye için 
değil 55 ülkenin ihtiyaçlarını 
karşıladıklarını Şentürk, “2 
akstan 10 aksa varan, esnek 
üretim programına sahip özel 
araç üretiyoruz. Ürünlerin-
de bağımsız hidrolik, salınır 
hidrolik (pandle / swing), 
hidrolik dengeleyici, hava, 
makas ve tandem gibi birçok 
süspansiyon sistemlerini uygu-
luyoruz. Ayrıca tek, çift, üç ve 

dört kere uzar olmak üzere 60 
metreye varan teleskopik uzar 
şasi seçenekleri sunuyoruz. 
Mükemmel manevra kabiliye-
ti için 70 derece dönüş açısı-
na varan pandle akslı hidrolik 
dümenleme, 59 derece dönüş 
açısına varan bağımsız hidrolik 
dümenleme, 45 derece dönüş 
açısına varan rotlu hidrolik 
dümenleme ve 22 dereceye 
varan kendinden dümenleme 
sistemleri kullanıyoruz. Bugün 
üretimimizin nereyse tamamı-
nı ihracat ayırmış durumda-
yız” şeklinde konuştu.  

TREDER Başkanı Kaan Sal-
tık, Yönetim Kurulu toplantı-
sını Yalçın Dorse tesislerinde 
yapmaktan dolayı son derece 
memnun olduğunu belirterek, 
şunları söyledi: “TREDER 
üyemizin ihracata dayalı büyü-
mesini görmek hepimizi ziya-
desiyle mutlu ediyor. Treyler 
sektörümüzün geleceği ihraca-
ta dayalı büyümede. Bu sadece 
sektörümüzün değil, aynı za-
manda ülkemizin de geleceği” 

Yeni itfaiye araçları, yakla-
şık 11.500 kg’lık yüklü ağırlığa, 
maksimum 1100 Nm tork ve 
272 bg (200 kW) üreten 7.7 
litrelik bir motora sahip. Alli-
son 3000 Serisi, 1695 Nm’ye ve 
450 bg’ne (336 kW) kadar olan 
motor gücü için uygun olarak 
sunuluyor. Şanzıman, geniş bir 
uygulama yelpazesinde, yakın 
ve geniş oranlı dişliler, iki motor 
tahrikli PTO ve 5. Nesil geliş-
miş elektronik kontroller ile ve-
rimli bir şekilde kullanılmak ve 
çalışmak üzere tasarlanıyor. Da-
ha iyi frenleme ve daha az fren 
aşınması için entegre bir motor 
retarder seçeneği de bulunuyor.

DPL yangın araçları, 9 met-
relik, 13,5 metrelik veya her 
iki uzunlukta merdivene sahip. 
Her iki yanında bulunan 22 mm 
çaplı, 72 metrelik yüksekliğe sa-
hip basınçlı hortumla donatılan 
araç, hortum rampaları, su pa-
ketleri, şişirilebilir hava çantala-
rı, kesme araçları, şarj edilebilir 
yer ışıkları, yol işaretleri, tıbbi 
set, defribrilatör ve solunum ci-
hazı gibi ekipmanlar ile birlikte 
1,365 litreye kadar su taşıyor. 
Bu ağır yüke rağmen araçların, 
acil durum çağrılarına derhal 
ve kontrol edilebilir bir şekilde 
müdahale etmesi sağlanıyor.

Avrupalı Treylerciler TREDER’in
Ev Sahipliğinde İstanbul’da Toplandı
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SANAYI ve Teknoloji Ba-
kan Yardımcısı Hasan Bü-
yükdede, Türkiye’nin ilk 
yerli elektrikli otobüsleri ve 
ilk yerli metro ihracatını ger-
çekleştiren Bozankaya’nın 
Ankara’daki üretim merkezi-
ni ziyaret etti.

İleri teknolojisi ve Ar-Ge 
yatırımlarıyla Türkiye’nin 
ilk yerli elektrikli otobüsle-
rini yapan ve Türkiye’de dü-
zenlenen 8 elektrikli otobüs 
ihalesinin tamamını kazanan 
Bozankaya’nın üretim tesis-
lerini Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Hasan Bü-
yükdede ziyaret etti.

Haziran ayında 
Türkiye’nin ilk metro ihra-
catını Tayland’ın başkenti 
Bangkok’a gerçekleştiren 
Bozankaya’nın Ankara’daki 
tesislerinde elektrikli otobüs, 
tramvay ve metro araçlarını 
inceleyen Hasan Büyükdede, 
Ar-Ge faaliyetleri kapsamın-
da geliştirilen yerli ve milli 
ürünlere yönelik Sanayi ve 

Teknoloji bakanlığının duy-
duğu memnuniyeti iletti.

Bozankaya firma sahibi 
Murat Bozankaya’dan Tür-
kiye’deki raylı sistemler ve 
elektrikli otobüs sektörünün 
yaşadığı sorunları ve firma-
nın gelecek planlarını dinle-
yen Büyükdede, devletin bu 
konuya hassas yaklaştığını 
belirterek planlanan yeni 
önlemler konusunda bilgi-
lendirmelerini yaptı. Sanayi-
cilerin sorunlarının çözüm 
önerileriyle ilgili bakanlık 
bünyesinde devam eden bazı 
çalışmaların yakın zamanda 
tamamlanıp açıklanacağı-
nın müjdesini veren Hasan 
Büyükdede “Sanayicinin 
yanındayız. Ülke olarak he-
deflerimize daha da yakın-
laşmak için milli birlik içinde 
Bozankaya gibi ileri teknoloji 
ile üretim yapan, stratejik ve 
ülkemiz için öncelikli alan-
larda yerli ve milli ürünlere 
sahip firmalara gerekli tüm 
desteği vereceğiz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’ndan
Bozankaya Üretim 
Tesislerine Ziyaret 

Londra İtfaiye Teşkilatı Allison’u Seçti
Allison 3000™Serisi donanımlı 126 adet 
Mercedes Benz Atego kamyonun teslimatı 
tamamlanmak üzereyken, Londra itfaiye ve 
kurtarma filosu 62 araç daha sipariş etti. 

Londra İtfaiyesi filosu için 
çalışmalarına devam eden 
Babcock International’ınMü-
hendislik ve Teknik Yöneticisi 
Neil Corcoran açıklamasın-
da; “Allison şanzımanlar,hem 
hızlı tepki vermesi ve kontrol 
edilebilirliği, hem de Londra 
İtfaiyesi’nin operasyonları için 
güvenilir bir çözüm olduğunu 
kanıtlaması nedenleriyle seçil-
di” diye belirtti.

Londra İtfaiyesinin deneyi-
mi, Allison tam otomatik şan-
zımanların minimum bakım 
gerekliliği ile son derece güveni-
lir olduğunu gösterdi. Neil Cor-

coran; “Allison’un, özellikle en-
tegre hidrolik retarder ve PTO 
(Power Take-Off) tahrik sis-
temi ile ilgili minimum bakım 
gerektirdiğini bizzat deneyimle-
dik. Acil müdahale hizmetlerin-
de ekipman güvenilirliği şart ol-
duğundan bu durum bizler için 
büyük önem taşıyor” diyerek ek-
ledi. 126 Atego aracı, Magirus 
GmbH tarafından Almanya’da 
üretilen mürettebat kabinlerine 
sahip. İskoçya’daki Emergency  
One UK Ltd. tarafından yan-
gın cihazları,üst yapı ve yangın 
mühendisliği dönüşümü ger-
çekleştirildi. 
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ve 2017 yılları arasında 
yüzde 10 büyüme göster-
mişti. Türkiye’ye katkıda 
bulunmanın yanı sıra Türk 
müşterilerimize güvenilir ve 
yenilikçi ürünler ile yüksek 
teknoloji  sunmaktan gurur 
ve mutluluk duyuyoruz.” 

Türkiye’nin önde gelen 
Orijinal Ekipman (OE) or-
tağı olarak ülke çapındaki 
tüm Orijinal Ekipman (OE) 
üreticilerine, güvenli, temiz 
ve akıllı mobilite teknolo-
jisini sunduğunu aktaran 
Continental yöneticileri 

dür Yardımcısı Vekili Ufuk 
Korkmaz, bakanlığın 2010 
yılından bugüne kadar ger-
çekleştirdiği çalışmalardan 
bahsederek, insan faktörü-
nün trafik kazalarındaki etki-
sinin yüksekliğini vurguladı. 
Bu sebeple karayollarında 
görülen can ve mal kayıpları-
nın önüne geçmek amacıyla 
bakanlık olarak vatandaşları 
bilinçlendirme çalışmalarını 
görev bildiklerini ifade ede-
rek, insan faktörüne odak-
lanan projelerle yol kulla-
nıcılarının trafik güvenliği 
algılarını değiştirmeyi, güven-
lik kültürünü geliştirmeyi ve 
yaygınlaştırmayı hedefledik-
lerini belirtti.

Gerçekleştirilen eğitim-
de, proje paydaş kurumları 
tarafından eğitime katılan 
tüm formatörlere birer pla-
ket takdim edildi. Forma-
tör eğitimi alan İl Jandar-
ma Komutanlığı ve İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü men-
supları, 5-16 Kasım 2018 
tarihlerinde kendi illerin-
deki İlçe Millî Eğitim Mü-

Dünyanın en büyük ulus-
lararası lastik ve orijinal 
ekipman tedarikçilerinden 
Continental, İstanbul’da 
gerçekleştirdiği toplantıda 
Türkiye’deki 10’uncu yılını 
düzenlediği bir basın top-
lantısıyla kutladı. Toplan-
tıya Continental Türkiye 
Genel Müdürü Ali Okan 
Tamer ev sahipliği yapar-
ken, Continental EMEA 
(Avrupa, Orta Doğu ve Af-
rika) Binek ve Hafif Ticari 
Araç Lastikleri Başkanı Phi-
lipp von Hirschheydt, Con-
tinental EMEA Kamyon 
Lastikleri Pazarlama Başkan 
Yardımcısı Patrick Leusc-
hner,  Continental EMEA 
Binek ve Hafif Ticari Araç 
Lastikleri Pazarlama Baş-
kan Yardımcısı Okan Işık ve 
Continental EMEA Binek 
ve Hafif Ticari Araç Lastik-
leri Gelişen Pazarlar Başkan 
Yardımcısı Jon Ander Gar-
cia gibi yöneticiler katıldı. 

Türkiye pazarının bü-
yümesine ve verimli iş or-
taklığının gelişmesine duy-
dukları güveni dile getiren 
Continental EMEA (Av-
rupa, Orta Doğu ve Afrika) 
Binek ve Hafif Ticari Araç 

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutan-
lığı, TÜVTÜRK Araç Mu-
ayene İstasyonları ve Miche-
lin Lastikleri’nin iş birliğiyle 
“Trafikte Sorumluluk Ha-
reketi” kapsamında 2014’te 
hayata geçirilen, taşımalı 
eğitim sisteminde görevli 
servis şoförlerinin trafik gü-
venliği, ilk yardım ve iletişim 
konularında kapasitelerini 
geliştirmeyi amaçlayan İyi 
Dersler Şoför Amca proje-
sinin 2018-2019 eğitim 
öğretim yılı uygulamaları, 
formatör eğitim semineriy-
le başladı. Projenin forma-
tör eğitimi, Afyonkarahi-
sar, Artvin, Bolu, Burdur, 
Elazığ, Eskişehir, Karaman, 
Kırklareli, Mardin ve Sinop 
İl Jandarma Komutanlığı ve 
İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
mensuplarının katılımıyla 
gerçekleştirildi.

TÜVTÜRK Araç Mua-
yene İstasyonları adına top-
lantıya katılan Kamu İşleri 
Direktörü Ahmet Bulut, 

Lastikleri Başkanı Philipp 
von Hirschheydt, yaptığı 
konuşmada Türkiye’nin 
son 15 yılda elde ettiği ba-
şarıların etkileyici olduğunu 
söyleyerek, sözlerine şöyle 
devam etti, “Türk lastik en-
düstrisi önemli bir potansi-
yel ve büyüme dinamiği ser-
giliyor. Türkiye, Avrupa’da 
kamyon kategorisinde en 
büyük pazar olmasının yanı 
sıra Avrupa’nın en büyük 
ağır ticari araç parkların-
dan birine de ev sahipliği 
yapıyor. Bu kategori 2009 

kurum olarak trafik kültürü-
nün geliştirilmesi adına trafik 
eğitimine büyük önem ver-
diklerini ve bunun için 2010 
yılından bu yana Trafikte So-
rumluluk Hareketi paydaşla-
rıyla önemli çalışmalara imza 
attıklarını dile getirdi. Bulut, 
“Kurum olarak araç güven-
liğine odaklanıyoruz ve bu 
alanda mükemmele ulaşmak 
için elimizden geleni yapıyo-
ruz. Trafikte herkesin güven-
liği için insan unsuruna daha 
fazla yatırım yapmaya devam 
edeceğiz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığı adına toplantıdaki 
katılımcılara seslenen Kara-
yolu Düzenleme Genel Mü-

için şirketin, Türkiye’ye özel 
olarak “Extra Duty (ED)” 
Kamyon ve Treyler lastik-
leri geliştirdiğini söyledi. 
Kamyon ve otobüs lastik-
leriyle endüstriyel lastikler 
konusundaki uzmanlığını 
bir araya getiren Continen-
tal, pazarın ihtiyaçlarına 
göre yaptığı inovasyonlarına 
sürekli olarak yön vererek, 
müşterileri için değer ürete-
biliyor. Leuschner, şirketin 
2019 yılında Türkiye’ye ge-
lecek olan en son inovasyo-
nunu da açıkladı: Bir web 
portalına ve sürücü uygula-
masına sahip Dijital Lastik 
İzleme Teknolojisi “Conti-
Connect™ Live”. Leuschner, 
“Filo müşterilerimize kendi 
cihazlarını kullanma çözü-
münü sunuyoruz.” dedi. 

Filo yöneticileri bu sa-
yede, araçların nerede ol-

ri arasında, kendi ilçelerinde 
görev yapan tüm taşımalı 
eğitim servis şoförlerine tra-
fik güvenliği, ilk yardım ve 
iletişim konularında eğitim 
verecek. Proje bu yolla yakla-
şık 10.000 servis şoförüne u-
laşacak. Aynı zamanda Mart 
2019’da belirlenecek tarih-

duğundan bağımsız olarak, 
filolarındaki tüm araçların 
lastik performansını gerçek 
zamanlı takip edebilecek. 
Bu yenilik, ‘vakit nakittir’ 
sözünün geçerli olduğu nak-
liye sektöründe şeffaflık ve 
hızlı karar almayı sağlaya-
caktır. Kullanıcılar, böylece 
dijitalleşmeden daha fazla 
fayda elde ederek lastik yö-
netiminde en yüksek verime 
ulaşabilecekler.

Türkiye’nin global oto-
motiv ve lastik pazarındaki 
büyüme ivmesine dikkat 
çeken Continental Türkiye 
Genel Müdürü Ali Okan 
Tamer, 10 yıldan beri her 
zaman pazardan daha faz-
la büyüdüklerini kaydetti.  
Continental Türkiye’nin 
10 yıl içinde Türkiye’deki 
pazar payını üç, satış hacmi 
dört katına çıktığının altını 
çizen Tamer,  “Türkiye’de 
elde edilen başarıdan çok 
memnunuz ve gurur du-
yuyoruz. Müşterilerimiz, 
Continental’in yol ve sürüş 
güvenliği ile yapay zekâ gibi 
en son teknolojilerle gelişti-
rilen ekipman ve çözümlerin 
ortaya çıkmasının yolunu 
açan araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinden fayda sağ-
lıyor. Sektörün değişen ta-
lep ve ihtiyaçlarını izlemek, 
Türkiye’nin her kesiminin 
beklentilerini karşılamanın 
anahtarıdır” dedi. 

lerde proje illerindeki 100 
ilkokulda öğrencilere yöne-
lik trafik güvenliği eğitimleri 
gerçekleştirilecek. İyi Dersler 
Şoför Amca kapsamında dü-
zenlenecek Afiş ve Fotoğraf 
yarışmalarının kazananları 
ise Nisan 2019’da belirlen-
miş olacak.

bayi ağının kapsamını geniş-
leterek işlerini daha da güç-
lendirmeyi hedeflediklerini 
açıkladılar. Continental Las-
tik Bölümü “Vision 2025”  
isimli gelecek programında 
dünyanın en iyi üç lastik 
markasından biri olmayı da 
hedeflediğini açıkladı. 

Dijital Lastik Izleme 
Teknolojisi 2019 yılında 

Türkiye’ye gelecek
Continental EMEA 

Kamyon Lastikleri Pazarla-
ma Başkan Yardımcısı Pat-
rick Leuschner,  toplantıda 
Continental’in Ticari Araç 
Lastikleri stratejisi hakkında 
bilgi verdi. Continental’in 
“Her bölge ve kullanım alanı 
için doğru lastik” sloganın-
dan yola çıktığını belirten 
Leuschner, zorlu yol koşulla-
rında dayanıklılık sağlamak 
ve aşırı yükle başa çıkmak 

dürlükleri ve İlçe Jandarma 
Komutanlıklarından birer 
eğitimciye eğitim verecek. 
Formatörler, projenin ger-
çekleştirildiği 10 ilin bütün 
ilçelerinden toplam 210 ki-
şiye eğitim verecek.

Proje ile 10.000 şoföre 
ulaşılması planlanıyor

Eğitimci eğitimi alan İlçe 
Jandarma Komutanlığı ve 
İlçe Millî Eğitim Müdür-
lüğü mensupları, 26 Kasım 
2018-11 Ocak 2019 tarihle-

Continental Türkiye’deki
10’uncu Yılını Büyümeyle Kutluyor
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Hem hafif ticari ve binekte hem de kamyon 
lastiklerinde Avrupa’dan daha hızlı büyüyen 
Türkiye’de 10 yıldır kendi şirketiyle faaliyet 
gösteren Continental 10 yıl içinde pazar 
payını üç, satış hacmi dört katına çıkardı. 

İyi Dersler Şoför Amca Projesi 
2018-2019 Dönemine Başladı

Michelin’in Yeni Kış Lastiği Michelin Alpin 6

İyi Dersler Şoför 
Amca projesinin 
2018-2019 dönemi 
uygulamaları 15-19 
Ekim 2018 tarihleri 
arasında Ankara’da 
düzenlenen formatör 
eğitim semineriyle 
başladı. 

MICHELIN, yeni kış lastiği 
Michelin Alpin 6 ile sürücü-
lere ağır kış koşullarında per-
formans ve güvenlik sağlıyor. 
Aşındığında bile frenleme, 
çekiş, hızlanma gibi perfor-
mans alanlarında gücünü ka-
nıtlayan lastikler, uzun ömür-
lülüğüyle de dikkat çekiyor.

Yeni Michelin Alpin 6’nın 
özel sırt deseni, gelişmiş 
teknolojisiyle lastiğin öm-
rü boyunca performansını 
koruyor. Aşındıkça değişen 

sırt deseni sayesinde yasal diş 
derinliğine kadar tahliye ala-
nından ödün vermiyor. Bu 
sayede lastikler, yüksek yol 
tutuşu ile karlı zemin perfor-

mansında süreklilik sağlıyor.
Michelin Alpin 6’nın 

çok katmanlı sırt bileşeni 
sayesinde lastik aşındıkça 
çekiş kaybını önlemek için 
yeni formüllü özel kauçuk 
bileşeni kullanılıyor. Böyle-
ce kış performansında son 
kilometreye kadar ödün ve-
rilmiyor. İnovatif Evergrip 
Teknolojisi ile lastikler ilk 
kilometreden son kilomet-
reye kadar güvenle seyahat 
etme avantajı sunuyor.
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TICARET Bakanlığı tarafın-
dan Türkiye’de üretilen tüm 
ürünlerin etiketlerinde, tarife 
ve fiyat listelerinde kolaylık-
la görünebilir ve okunabilir 
şekilde bulunması zorunlu 
hale getirilen “Yerli Üretim” 
logosu uygulamasıyla birlikte 
lastik sektöründe bunu ilk ha-
yata geçiren Brisa oldu.

Bridgestone, Lassa ve Day-
ton markalarının Türkiye’de 

BRISA, Workinlot girişim-
cilik platformu iş birliği ile ilk 
açık inovasyon programına im-
za attı. Brisa’nın “Yolculuğun 
Geleceğini Tasarlıyoruz” vizyo-
nu doğrultusunda, Yolculuğun 
Öncüleri adlı açık inovasyon 
programını hayata geçiren Bri-
sa, bu program ile girişimcileri 
ve girişimci adaylarını, yolcu-
luğun geleceğine yön verecek 
iş fikri, prototip ve girişimler 
geliştirmeye davet ediyor. 

Brisa; üniversite öğrencile-
ri, girişimciler, mühendisler, 
tasarımcılar, yazılımcılar başta 
olmak üzere; yeniyi keşfetme 
tutkusu olan herkesi bu prog-
ramda buluşmaya davet ediyor. 

Programın temel amacı; 
yolculuğun geleceği, geleceğin 
mobilite çözümleri, endüstri 

üretilen lastikleri, uygulama-
nın yürürlüğe girmesinin ar-
dından “Yerli Üretim” logolu 
olarak sevk edilmeye başlandı 
ve Brisa’nın tüm Türkiye’de-
ki bin 400 satış noktasına 

başvuru yapabilecek. Girişim-
ciler ve girişimci adayları, 2. 
Etap başvurularını 21 Ekim’e 
dek www.yolculugunonculeri.
com adresinden yapabilecek. 

Yolculuğun öncüleri 1. Etap 
ödülleri sahiplerini buldu

3 etap ve büyük finalden o-
luşan programın ilk etabı Eylül 
ayında tamamlandı. Başvuru-
lar arasından jürinin değerlen-
dirmesi sonucunda birincilik, 
Ferhat Babacan’ın sunumu ile 
“Bluedot (Yolculuğun Gelece-
ği Çağrısı)” ekibi kazandı. Blu-
edot ekibi 2000 TL para ödülü, 
network desteği, Brisa liderlik 
ekibi tarafından mentörlük ve 
girişimcilik eğitimlerine hak 
kazanırken büyük finale katıl-
ma hakkını da elde etti.

Onur Güdü’nün sunumu 

4.0 ve lastik sektöründe ürün 
ve hizmet mükemmelliği gibi 
alanlarda inovatif projelerin, 
prototip ve girişimlerin payla-
şılmasını teşvik etmek ve haya-
ta geçme sürecini desteklemek. 

Girişimciler ve girişimci 
adayları, Yolculuğun Öncüleri 
programı kapsamında açılan 
çağrılara yanıt verebilecek pro-
jeleri veya girişimleri ile baş-
vuru yapabiliyor. Girişimciler, 
2. Etapta açılan “karakteristik 
lastikler, yolda kalmaya son, 
akıllı üretim” çağrılarına uyan 
projelerle programa başvuru 
yapabilecek. Ayrıca girişimciler 
programın 1. Etabında açılan 
“Yolculuğun geleceği, lastikle-
rin geri dönüşümü, lastik ömrü 
ve performansının ölçülmesi” 
çağrılarına uyan projelerle de 

ulaştırılmak üzere yola çıktı. 
Bu lastikler Brisa’nın İzmit ve 
Aksaray’daki fabrikalarında 
yerli olarak üretiliyor.

Brisa, Türk mühendisleri-
nin geliştirdiği teknolojilerle 

ile “Laska Energy (Lastiklerin 
Geri Dönüşümü Çağrısı)” İki 
Jüri Özel Ödülünden birinin 
sahibi oldu ve labaratuvar ana-
liz desteği, Brisa liderlik ekibi 
tarafından mentörlük, girişim-
cilik eğitimleri, büyük finale 
katılma hakkı kazandı. 

Jüri Özel Ödülü’nün bir 
diğer sahibi ise Arda Duruer 
ve Mert Can Kasapoğlu’nun 
sunumu ile “Tires in the Yard 
(Lastiklerin Geri Dönüşümü 
Çağrısı)” oldu.Tires in the 
Yard ekibine sunulan jüri özel 
ödülü ise;, ömrünü tamam-
lamış lastik sağlanması, Brisa 
liderlik ekibi tarafından men-
törlük, girişimcilik eğitimleri 
ve büyük finale katılma hakkı 
olmak üzere üç farklı destek 
ödülü oldu.

yüzde 94 olan yerli üretim 
oranını yükseltmeyi, yerli 
hammadde ve tedarikçi ge-
liştirme çalışmalarını hızlan-
dırmayı hedefliyor. Brisa, 2 
bin 700’ün üzerinde çalışanı 
ve satış noktalarındaki 10 
bini aşkın çalışandan oluşan 
bayi ağıyla Türkiye’ye hiz-
met ediyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından geçen yıl 

belgelendirilen Ar-Ge Mer-
keziyle Brisa, yerli teknolojiyi 
aynı zamanda tüm dünyaya 
ulaştırıyor. Yerli Ar-Ge, yerli 
üretim ve güçlü ihracat için 
yatırım yapan Brisa, 70 ülke-
ye Lassa markasını sunuyor. 
Böylece ülke ekonomisinin 
gelişiminde önemli bir rol 
oynayan şirket, 2018 yılında 
1 milyar TL’nin üzerinde ih-
racat hedefliyor.

Brisa Yerli Üretim Logolu Lastiklerini Pazara Sunuyor

Brisa “Yolculuğun Öncüleri” 
Programıyla Girişimcileri Destekliyor

GO’nun 150’nci İstasyonu 
Diyarbakır’da Açıldı 
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Arkas LNG Depolama ve Satışı Yapacak
HER geçen gün doğa ve çevre 
dostu binalar, gemiler ve ya-
kıtlar gündemdeki yerlerini 
artırırken, devletlerin ve sivil 
inisiyatiflerin doğaya karşı olan 
sorumlulukları hatırlatan yeni 
uygulamaları çoğalıyor. Bir-
leşmiş Milletler’in denizcilik 
teşkilatı ve uluslararası deniz-
cilik için düzenleyici otorite 
olan IMO’nun (International 
Maritime Organization) 2020 
yılında yürürlüğe girecek olan 
uluslararası düzenlemeleri, ge-
milerde kullanılacak yakıtların 
sülfür oranlarının daha düşük 
olmasını zorunlu hale getirecek. 

Bu kapsamda harekete ge-
çen Türkiye’nin son üç yıldır 
gemi yakıtikmalinde EPDK  

verilerine göre birincisi olan 
Arkas Petrol ve aynı sektörde 
faaliyet gösteren Japon Sumi-
tomo “Geleceğin Yakıtı” için 
masaya oturdu. 

Türkiye ve çevresinde-
ki denizler yıllık 2.8 milyon 
ton ile coğrafi açıdan Doğu 
Akdeniz’den geçen gemiler 
için en büyük yakıt tedarik 
merkezlerinden biri konu-
munda.Bu durumu göz önüne 
alarak Arkas Petrol ve Sumi-
tomo tarafından oluşturulan 
ortak projedeTürkiye ve Doğu 
Akdeniz Bölgesi’nin büyük bir 
LNG Petrol Ürünleri merke-
zine dönüştürülmesi hedefle-
nirken, 2020 yılında devreye 
girecek yeni regülasyonlara 

uygun olarakLNG kullanan 
gemilere verilecek hizmet için 
hazırlıklara bugünden başla-
nılmış olunuyor.

Arkas Petrol hali hazırda 
Türkiye’de yapılan ikmallerin 
üçte birini gerçekleştiriyor. Su-
mitomo ise dünyada LNG ope-
rasyonları konusunda uzman.  

Türkiye’de gemiden gemiye 
LNG yani sıvılaştırılmış do-
ğal gaz satışıve ikmali ilk defa 
yapılmak için hazırlıklara baş-
layan iki şirket, özellikle Tür-
kiye ve çevresindeki dağıtım ve 
alt yapı konusunda bir çalışma 
protokolü imzaladı.

İzmir’de, Arkas Holding 

merkezinde düzenlenen im-
za töreninde konuşan Arkas 
Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Lucien Arkas, “Faaliyet 
gösterdiğimiz alanlarda gele-
ceğe yönelik yatırım yapmak 
ve öngörülü olmak hem bize 
hem ülkemize hem müşteri-
lere değer katan yanımızdır. 
Sürdürülebilirliğin önemi her 
geçen gün artıyor ve dünyayı 
korumaya yönelik alterna-
tif yakıt kullanımları çevre 
konularının başında geliyor. 
Regülasyonların gerektirdiği 
kurallara uymak için alternatif 
yakıtlar mutlaka devreye gire-
cek. Biz de önümüzdeki dö-

neme hazırlık olması amacıyla 
Türkiye’de üç gemiden birinin 
yakıtını sağlayan Arkas Petrol 
şirketimiz ve dünyada bu işin 
uzmanı Japon Sumitomo ile 
birlikte gemilere sıvılaştırılmış 
doğalgaz satışı ve ikmali konu-
sunda bugünden hazırlıklara 
başladık” dedi.

Sumitomo Corporation Pet-
rol, LPG ve Offshore Ticaret 
Genel MüdürüShu Nakamura 
ise “Arkas Petrol ile imzaladığı-
mız protokolle Türkiye ve çev-
resindeki denizlerde alternatif 
bir yakıt olarak LNG, yani sıvı-
laştırılmış doğalgaz tedarikine 
yönelik önemli bir adım atmış 
olmaktan ötürü heyecanlıyız. 
Şu an Tokyo Körfezi’nde ge-
miden gemiye LNG satışı ve 
ikmali için çalışmalar yürütü-
yor ve bu bölgede edindiğimiz 
deneyimin Türkiye’deki girişi-
mimize katkıda bulunacağına 
inanıyoruz. Arkas Petrol ile 
yaptığımız iş birliği sonucunda 
Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de 
önde gelen bir LNG merkezi 
haline getirmeyi hedefliyoruz. 
Küresel olarak denizcilikte 

LNG kullanımını teşvik ederek 
çevreyle uyumlu ve sürdürüle-
bilir bir katkı koyacağız” yoru-
munda bulundu.

LNG ile zararlılarda
yüzde 99’a varan 

azalma
Atılan bu adımla ge-

leceğin yakıtı olabile-
cek LNG kullanımının 
yaygınlaştırılarak,çevreye za-
rarlı kükürt oksit, nitrojen 
oksit ve karbondioksit salınım-
larının en aza indirilmesi öngö-
rülüyor. LNG yani sıvılaştırıl-
mış doğal gaz, yüzde 25’e kadar 
daha az karbondioksit, yüzde 
99 daha az kükürt veparçacık 
madde ile yüzde 85 daha az 
nitrojen oksit salınımı sağlıyor. 

Arkas Petrol, Japon 
Sumitomo ile 
sıvılaştırılmış doğal 
gazın(LNG) gemi 
yakıtı olarak Türkiye 
ve çevresindeki 
denizlerde 
kullanılmaya 
başlaması amacıyla 
ortak bir protokole 
imza attı.  

Brisa’nın Türkiye’de üretilen Bridgestone, 
Lassa ve Dayton marka lastikleri Ticaret 
Bakanlığı tarafından belirlenen “Yerli Üretim” 
logosu ile tüketicilere ulaşıyor.   

IPRAGAZ çatısı altındaki 
en genç marka GO, imza at-
tığı başarıların uluslararası 
programlarda tescil edilme-
siyle girdiği 5’inci yılında 
150 istasyona ulaştı. GO’nun 
150’nci Yeni Nesil GO Yakıt 
İstasyonu Özmiranlı Petrol, 
Diyarbakır’da düzenlenen 
özel bir törenle hizmete girdi.

150 Yeni Nesil Yakıt İs-
tasyonu ile Türkiye’nin 55 
ilinde GO ayrıcalıklarıyla 
hizmet verdiklerini belirten 
İpragaz CEO’su Eyüp Ara-
tay, GO’nun Yeni Nesil İs-
tasyon zincirindeki 150’nci 
istasyonumuz bizler için 
ayrı bir önem taşıyor. Zi-
ra öncelikli hedefimiz 150 
istasyondu. Şimdiki yeni 
hedefimiz ise 300 istasyon. 
150’nci istasyonumuz Öz-

miranlı Petrol’ün sahibi 
olan Abdurrahman Tanrı-
verdi aynı zamanda GO’yu 
Diyarbakır’a ilk taşıyan 
isim. Diyarbakır’daki ilk Ye-
ni Nesil GO İstasyonu olan 
Miranlı Petrol’ü 2015 yılın-
da hizmete sokmuştuk. Şim-
di ikincisi ve üstelik 2018 
yılı için koyduğumuz he-
deflerden biri olan 150’nci 
Yeni Nesil Yakıt İstasyo-
numuzu kendisiyle birlikte 
açıyoruz. Bu vesile ile GO 
ailesine katılan yeni istasyo-
numuzun hayırlı uğurlu ol-
masını diliyorum” dedi. 
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ağır ticari araç üreticilerinin 
ihtiyaçlarına cevap vermek 
amacıyla, İstanbul’da bir lo-
jistik ve dağıtım merkezi ya-
tırımı gerçekleştirdi. Ağustos 
2018’de 100 milyon TL’lik 
bir yatırım ile hayata geçen 
lojistik ve dağıtım merkezi, 
ağır ticari araç üreticilerinin 
Wabco’nun ürünlerine daha 
hızlı ulaşmasını, lojistik ve 
stok maliyetlerini azaltarak 
verimliliklerine katkı sağla-
mayı amaçlıyor. Wabco, yeni 
lojistik merkezi ve Türki-
ye’deki genişleme stratejisi 
kapsamında, 2022 yılında 
tedarikçi sayısını 32’ye, satın 
almayı da 720 milyon TL’ye 
çıkarmayı amaçlıyor. 

Ermut: “Teknolojilerini 
ülkemize transfer eden
yatırımcılara her türlü 
kolaylığı sağlıyoruz”

Wabco yöneticilerine te-
şekkür ederek konuşmasına 
başlayan Cumhurbaşkanlığı 
Yatırım Ofisi Başkanı Arda 
Ermut, “Wabco’nun bu ya-
tırımı Türkiye ekonomisi ve 
yatırım ortamımıza duyduğu 
güveni gösteriyor. Wabco 

zey otoyolu ve yeni havaalanı 
nedeniyle araç yoğunluğunun 
giderek artması beklenen bir 
konumda yer alan Haraççı 
2 istasyonu, bölgedeki artan 
talebi karşılayarak, araç mu-
ayenelerinin daha kolay ve 
hızlı biçimde yapılmasını sağ-
layacak.

Mevcut Haraççı istasyo-
nun yanında bulunan Haraç-

WABCO, Türkiye’de 1982 
yılında, İntermobil ile baş-
ladığı operasyonlarına, doğ-
rudan yatırım ile devam edi-
yor. Wabco, 100 milyon TL 
yatırım ile lojistik ve dağıtım 
merkezini İstanbul’da faali-
yete açtı. 

Yeni yatırım nedeniyle 
gerçekleştirilen toplantıya 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım 
Ofisi Başkanı Arda Ermut, 
Wabco Yönetim Kurulu 
Başkanı ve CEO’su Jacques 
Esculier, Wabco Türkiye Ge-
nel Müdürü Kazım Eryılmaz 
ve Wabco Türkiye temsilcisi 
İntermobil Genel Müdürü 
Rıfat Perahya katıldı. 

Türkiye’nin Wabco için 
çok önemli bir ülke olduğunu 
söyleyen Esculier, “Lojistik ve 
dağıtım merkezi yatırımımız 
ilk etapta Türkiye’deki müş-
terilerimizle yakın gelecekte 
ise tedarikçilerimizle iş hac-
mimizi artıracak. Gelecekte 

TÜVTÜRK, artan araç mu-
ayene talebini karşılamak 
ve hizmetin devamlılığını 
sağlamak amacıyla İstanbul 
Haraççı’daki ikinci sabit araç 
muayene istasyonunu açtı. 

Ulaştırma ve Altya-
pı Bakanlığı denetiminde 
Türkiye’de periyodik araç 
muayene hizmeti vermeye 
yetkili kuruluş olan TÜV-

sadece Türkiye’de değil, böl-
gede planladığımız yatırımlar 
için de ana üs görevi üstlene-
cek” diye konuştu 

Halihazırda alanında ü-
rünleriyle Türkiye treyler ve 
otobüs endüstrisinde yüzde 
85, kamyon endüstrisinde 
de yüzde 65 pazar payına 
sahip olan Belçika merkezli 
marka, 2011 yılında kurulan 
Wabco satın alma ofisi aracı-
lığıyla, Türkiye’deki 20’yi aş-
kın yerel tedarikçiden 2018 
yılında 330 milyon TL’lik 
satın alma gerçekleştirdi. 

Türkiye’de genişleme stra-
tejisini desteklemek, yerel sa-
tış sonrası müşterilerinin ve 

TÜRK, İstanbul’da artan 
muayene talebine cevap 
verebilmek için Arnavut-
köy sınırları içinde bulunan 
Haraççı’da ikinci istasyon ya-
tırımını gerçekleştirdi.

Haraççı 2 istasyonu 
TÜVTÜRK’ün, İstanbul’da-
ki 14’üncü Türkiye gene-
lindeki 210’uncu sabit araç 
muayene istasyonu oldu. Ku-

jistik ve dağıtım merkezinin 
Türkiye’deki yatırımları için 
bir mihenk taşı olduğunu 
belirtti. Esculier “Lojistik ve 
dağıtım merkezi yatırımımız 
ilk etapta Türkiye’deki müş-
terilerimizle yakın gelecekte 
ise tedarikçilerimizle iş hac-
mimizi artıracak. Gelecekte 
sadece Türkiye’de değil, böl-
gede planladığımız yatırımlar 
için de ana üs görevi üstlene-
cek” diye konuştu. 
Eryılmaz “Tedarikçilerimizi 

istihdam artırmaları için 
cesaretlendirdik” 

Türkiye otomotiv sektörü 
temsilcilerinin de yer aldığı 
toplantıda açılış konuşmasını 
yapan Wabco Türkiye Ge-
nel Müdürü Kazım Eryılmaz 
“2023 hedefimiz; ülkemizde 
32 tedarikçiye ve bugünün 
rakamlarıyla 720 milyon 
TL’lik satın alma cirosuna 
ulaşmak ve Türkiye’nin ih-
racatına doğrudan değer kat-

maktır.  Bugün açılışını ger-
çekleştirmekte olduğumuz 
lojistik merkezi yatırımımız 
ise, şirketimizin Türkiye’ye 
süregelen ilgisinin ve güve-
ninin güzel bir resmidir. Bu 
yatırım sayesinde müşterile-
rimize stok desteği sağlamayı, 
hizmetimizi farklılaştırmayı 
ve ülkemizdeki pazar payımı-
zı artırmayı hedeflemekteyiz. 
Türkiye’ye inanıyoruz! Türk 
mühendislerinin bilgisine ve 
işçilerinin emeğine güveniyo-
ruz! Türkiye’de sağlam adım-
larla ilerliyoruz!” dedi.

Toplantıda söz alan Wab-
co Türkiye temsilcisi ve çö-
züm ortağı İntermobil’in 
Genel Müdürü Rıfat Perahya 
ise, Wabco’nun Türkiye’de 
yatırım yapması için uzun 
süredir çalışmalar yürüttük-
lerini, bu yatırımın sadece 
kurum için değil, Türkiye 
ağır ticari araç sektörü için 
de çok önemli olduğunu söy-
ledi. Perahya, “36 yılı aşkın 
süredir işbirliği yaptığımız 
bir dünya devinin ülkemiz-
de yatırım yapması, bizim 
için büyük bir gurur kayna-
ğı oldu. Ülkemiz ağır ticari 
araç sektörü sadece üretim 
değil, aynı zamanda AR-GE 
ve know-how’ıyla artık tüm 
dünyaya yeteneğini kanıtla-
mış bir ülke. Bu tür yatırım-
lar bu konumunu daha da 
güçlendiriyor” diye konuştu.

yaklaşık 40 yıldır Türkiye’de. 
2011 yılında ofis açarak baş-
ladıkları Türkiye’deki faali-
yetlerine lojistik merkezini 
de ekleyerek önemli bir adım 
daha attılar. Bu lojistik mer-
kezi daha sonra yapacakla-
rı yatırımın habercisi oldu. 
Wabco’nun gelecek dönem-
de yapacağı yatırım ekono-
mimiz için problem olan cari 
açık ve katma değerli üretim 
gibi konularda sektöre ve ül-
ke ekonomisine ciddi katkı 
yapacaktır” dedi.  

Esculier “Üretim ve 
mühendislik için de 

Türkiye hedefimizde”
Konuşmasına Türkiye’nin 

ekonomik büyümesine ve 
trafikte yer alan ağır ticari 
araçların güvenliğine bir neb-
ze olsun katkıda bulunmanın 
kendileri için onur kaynağı 
olduğunu söyleyen Wabco 
Yönetim Kurulu Başkanı ve 
CEO’su Jacques Esculier, lo-

çı 2 araç muayene istasyonu 
6 kanalı ile binek araçlara 
hizmet verirken, araç mua-
yenesi için gerekli olan egzoz 
emisyon ölçüm hizmeti de su-
nacak. İstasyonda araç sahip-
lerinin rahatça vakit geçire-
bilecekleri bekleme salonun 
yanı sıra Haraççı istasyonuyla 
ortak kullanılan Mistasyon 
kafe de bulunuyor. 

Wabco’dan Türkiye’ye 100 Milyon Liralık Yatırım

TÜVTÜRK’ten İstanbul’a Yeni Araç Muayene İstasyonu

Petrol Ofisi 9’uncu Türkiye Enerji Zirvesi’nde Ödül Aldı

36
EKİM 2018

ABD’li şirket Wabco, Türkiye’de genişleme 
stratejisini desteklemek, yerel satış sonrası 
müşterilerinin ve ağır ticari araç üreticilerinin 
ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, 
İstanbul’da bir lojistik ve dağıtım merkezi 
yatırımı gerçekleştirdi. 

PETROL Ofisi’nin gele-
neksel desteği ve katılımıyla 
gerçekleşen zirve, enerji sek-
törünün buluşma platformu 
oldu. Firma,  Enerjide Sosyal 
Sorumluluk Ödülleri’nde, 
Petrol Ofisi Sektör Ödülü’ne 
layık görüldü.

Petrol Ofisi CEO’su Selim 
Şiper, ulusal ve uluslararası 
katılımcıları ile sektörün tüm 
taraflarını ve yetkin isimleri-
ni bir araya getiren organizas-
yonun önemine dikkat çekti. 

 Enerji sektörünün iki gün 
boyunca nabzının attığı zir-

ve, ERRA Yönetim Kurulu 
Başkanı Mart Ots, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu 

Başkanı Mustafa Yılmaz, ko-
nuk ülke bakanları ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Fatih Dönmez’in konuşma-
larıyla açıldı.

 Petrol Ofisi CEO’su Se-
lim Şiper ile birlikte tüm 
direktörlerden oluşan üst 
yönetimin de katıldığı bu 
önemli enerji platformunda; 
sektörün önde gelen 60’a ya-
kın ismi, 17 farklı oturumda 
enerji sektörünü tüm yön-
leriyle ele aldı. Enerjinin bu 
önemli buluşmasında, lider 
Petrol Ofisi geleneksel olarak 
hem desteği hem de standı ile 
yer aldı.

Organizasyonun gerek ulu-

sal gerekse uluslararası boyu-
tuna ve önemine vurgu yapan 
Petrol Ofisi CEO’su Selim 
Şiper, “Türkiye Enerji Zirve-
si, ülkemizde düzenlenen en 
önemli enerji organizasyon-
larından birisi. Ulusal ve ulus-
lararası alanda sektörün tüm 
taraflarını, en önemli isimle-

rini bir araya getiren ve ener-
jiyi tüm alanları ile ele alan 
bu platformda, çok önemli 
rasyonel sonuçlar, kazanım-
lar elde ediliyor. Böylesine 
önemli bir platformda yer al-
mayı ve katkıda bulunmayı, 
bir sorumluluk olarak addedi-
yoruz” şeklinde konuştu.

Petrol Ofisi, Türkiye futbolunun altyapısına 
destek verdiği Altınordu yol arkadaşlığı 
ile zirve kapsamında düzenlenen Enerjide 
Sosyal Sorumluluk Ödülleri’nde, Sektör 
Ödülü’ne layık görüldü. 

Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper
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pındaki lojistik ihtiyaçlarına 
küresel çözümler getiriyoruz. 
Orta ve uzun vadede hedefi-
miz, global lojistik şirketle-
rinin arasında yer almak. Bu 
durumda krizleri de fırsata 
çevirmeye çalışıyoruz. 100 
araçlık bir filo yenilemesi 
yapmamız da bunun bir gös-
tergesi” dedi. 

Bu yatırımın şartlara rağ-
men planlamaları içinde ol-
duğunu da açıklayan Keleş, 
VFS’nin de sağladığı gücün 
bu fırsatı değerlendirmelerin-
de etkili olduğunu da açıkladı. 

Renault Trucks Türkiye 
Başkanı Sebastien Delepine 
teslimat töreninde; “Sadece 
ulusal değil uluslararası are-
nada da her zaman girişimci 
yapılarından dolayı takdir 
ettiğimiz bir lojistik şirketi 
olarak Sertrans Logistics ile 
güvene dayalı iş birliğimizin 
devam etmesi bizi gurur-
landırıyor. Tek markalı bir 
filoya sahip olmak, Sertrans 
Logistics’in manevra kabili-
yetini de arttırıyor ve birlik-
te sorunsuz bir şekilde yola 
devam ediyoruz. T serisi çe-
kicilerimiz, performansı ve 
yakıt tasarrufu ile çok güçlü 
ve müşterilerimizin beklenti-

30 yıla yakın süredir ulusla-
rarası parsiyel ve multimo-
dal taşımacılık hizmetleri ile 
tedarik zinciri yönetiminde 
de lojistik hizmetleri sunan 
Sertrans Logistics, tek mar-
kalı Renault Trucks filosu ile 
operasyonlarını sürdürüyor. 
Renault Trucks ile çalışmaya 
ilk olarak 1993 yılında aldığı 
4 araç ile başlayan Sertrans 
Logistics, son işbirliği anlaş-
ması ile filosunu 100 yeni çe-
kiciyle yeniledi. 

İstanbul Hadımköy’deki 
Sertrans Logistics merkez bi-
nasında düzenlenen teslimat 
törenine Sertrans Logistics 
adına Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hakan Keleş, Transer 
Logistics Genel Müdürü 
Murat Cömert ile Renault 
Trucks Türkiye Başkanı Se-
bastien Delepine, Satış Di-
rektörü Ömer Bursalıoğlu ve 
VFS /Renault Trucks Finan-
sal Hizmetler Ülke Müdürü 
Semih Pala katıldılar. Rena-
ult Trucks Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Olivier De Sait 
Meleuc ise teslimat öncesin-
de Sertrans Logistics’i ziyaret 
ederek çözüm ortaklıklarını 
değerlendirdi. 

Geçtiğimiz dar boğazları, 
yatırımlarla fırsata
çevirmek gerekiyor 

Sertrans Logistics Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan Keleş, 
teslimat töreninde yaptığı 
açıklamada; “Lojistik sek-
törünün genel konjektürle 
birlikte daraldığı bir dönem-
de Volvo Finans’ın önemli 
katkısı oldu. Finans sürecinin 
önemli aşamalardan geçerek 
onaylanması bizi mutlu etti. 
Herkesin bildiği gibi sektör 
zor günlerden geçiyor. 33 
yıldır pek çok krizle karşılaş-
tığımız için kaslıyız. Ancak 
bu sefer döviz hareketliliği pi-
yasanın daralmasıyla birlikte 
biraz daha farklı geldi” dedi. 

Sektörün bir değer sattığı-
nı ama bu değerin bilincince 
olmadığını söyleyen Keleş, 
şunları söyledi: “Ölçmeden, 
biçmeden, rakamlara bak-
madan yapılan fiyatlamayla 
sektörün geldiği nokta orta-
da. Bu durum krizle birlikte 
sorunları katladı.”

Konuşmasında verimli-
lik esasına göre çalıştıklarını 
kaydeden Keleş, “200’e yakın 
ülkede 1800’e yakın noktada 
hizmet verdikle. Dünya ça-

Sertrans’ın özel bir teşekkürü 
hak ettiğini kaydetti. 
Renault Trucks ile yüzde 5 

oranında yakıt tasarrufu 
 1993 yılından bu yana Re-

nault Trucks çekicileri kul-
landıklarını belirten Keleş; 
“Renault Trucks çekiciler ile 
sağladığımız yakıt tasarrufu, 
maliyet tablolarımıza pozitif 
yansıyor. Tüm filomuz, yılda 
araç başına ortalama 90 bin 
km yol kat ediyor. Bu doğrul-
tuda 200 araca sahip filomuz-
da araç başına yıllık yaklaşık 
360 bin lt yakıt tasarrufu sağ-
lıyoruz” diye belirtti. 

Düşük bakım-onarım
maliyetleri filolara

avantaj sağlıyor 
Keleş açıklamasında; “Fi-

lomuzda yer alan en yaşlı 
Renault Trucks çekici 1 mil-
yon 400 bin km yol yapmış 
bulunuyor ve bu kilometre-
de bile üstün bir performans 
sunuyor. Filomuzu düzenli 
olarak yenilememizin yanı sı-
ra Renault Trucks ile önemli 
arızalar yaşamamamız ve ayrı-
ca bakım giderlerinin makul 
olması, yeni alımlarımızdaki 

kararımızın önemli nedenleri 
arasında yer alıyor.” dedi. 

Renault Trucks bakım 
ve onarım sözleşmeleri, 

filoların operasyonlarını 
kolaylaştırıyor 

Sertrans Logistics, yeni 
araçlarını Renault Trucks Ex-
cellence Servis Sözleşmesi ile 
teslim alarak satış sonrası hiz-
metler için de ayrı bir anlaşma 
yaptı. 3 yıl ve 500.000 km’ye 
kadar geçerli olacak servis söz-
leşmesi kapsamında lastik, ya-
kıt ve sürücü maliyetleri dışın-
da aracın tüm bakım, onarım 
ve yol yardım hizmetleri hem 
yurtiçinde hem de yurtdışın-
da Renault Trucks güvencesi 
altında oluyor. Araçların tüm 
bakım-onarım çalışmaları, 
Renault Trucks satış sonrası 
ekibi tarafından yürütülüyor 
ve takip ediliyor. Böylece ay-
rı bir iş yükü olan bakım ve 
onarım işlemlerinin planlan-
ması ve takibi kolaylaştığı gibi 
avantajlı bir bütçe ile tasarruf 
yapılması sağlanıyor. Operas-
yonlarda aksama olmadığı için 
filo yönetiminde zaman tasar-
rufunun avantajı sunuluyor. 

lerini üst noktada karşılıyor. 
Bunun yanı sıra sunduğumuz 
toplam çözümler ile sahip 
olma maliyetlerine değer ka-
tarak filoların karlılıklarını 
arttırmalarını destekliyoruz. 
Satış ve finans desteğiyle bir-
likte Sertrans’ın aldığı araçlar 
servis kontratıyla 3 yıl bizim 
tarafımızdan en verimli şekil-
de çalışmak üzere takip edile-
cekler” şeklinde belirtti. 

Türkiye ağır ticari paza-
rının yaşadığı daralmayla 
ilgili de konuşan Delepine, 
yılın ilk yarısının çok iyi 
başladığını ve bir önceki yı-
lın aynı döneme göre ikiye 
katladıkları satışların ikin 
yarıyılla birlikte daha zor-
layıcı bir döneme girdiğini 
aktardı. Bu şartlara rağmen 
Türkiye ile ilgili stratejilerini 
değiştirmediklerini belirten 
Delepine, üzerlerine düşen 
sorumluluklarını yerine ge-
tirdiklerini sözlerine ekledi.  

Daha sonra söz alan VFS /
Renault Trucks Finansal Hiz-
metler Ülke Müdürü Semih 
Pala ise bu dönemde yapılan 
yatırımın Türk lojistik sektö-
ründe çok iyi şirketler bulun-
duğunun ispatı açısından çok 
önemli olduğunu söyleyerek 

Sertrans Filosuna 100 Adet Renault Trucks
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OTOKAR, ürettiği oto-
büslerle Türkiye dahil 
50 ülkede toplu ulaşıma 
nefes aldırmaya devam 
ediyor. Sektörde 55’in-
ci yılını kutlayan, ürettiği 
araçları kullanıldığı ülke-
lerde beğeni toplayan Oto-
kar, Ürdün’ün başkenti 
Amman’dan 35 otobüs 
için yeni bir sipariş daha 
aldı. Mart ayında Amman 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
açtığı 100 adetlik otobüs 
ihalesini kazanan Otokar, 
23 adet Doruk ve 12 Kent 
otobüsünden oluşan yeni 
siparişi 2019 yılı baharında 
teslim edecek. 

Otokar tarafından kul-
lanıcı odaklı, ihtiyaç ve 
beklentilere uygun üretilen 
otobüslerin, takdir görme-
sinden ve aynı bölgelerden 
üst üste yeni sipariş almala-
rından dolayı büyük mut-
luluk duyduklarını belirten 
Otokar Genel Müdürü Ser-
dar Görgüç; “50 ülkeye ih-
raç ettiğimiz otobüslerimiz-

Ürdün’den Otokar’a
35 Adetlik Sipariş

le ülke ekonomisine katkı 
yaratmaya devam ediyoruz. 
Bu yıl başta Avrupa olmak 
üzere önemli ihracat anlaş-
malarına imza attık. Bunlar-
dan en büyüğü bir Türk oto-
büs markasının tek kalemde 
aldığı en büyük sipariş olan 
400 adetlik Bükreş Beledi-
yesi siparişiydi. İkinci büyük 
siparişimizi de Amman’dan 
almıştık. Amman için 100 
araçlık siparişimizi geçtiği-
miz dönemde teslim ettik. 
Şimdi, 35 adetlik yeni bir 
sipariş almamız; doğru ü-
rünler ürettiğimizi ve en iyi 
hizmeti sağladığımızı gös-
termesi açısıdan bizim için 
önemli bir referans. Anlaş-
manın Ammanlılar için ha-
yırlı olmasını dilerim” dedi.

Kent, basamaksız alçak 
giriş tabanı, geniş iç hacmi 
ile yolculara eşsiz konfor 
sunuyor. İç ve dış modern 
görüntüsü, çevreci motoru, 
üstün yol tutuşunun yanı 
sıra ekonomik olmasıyla da 
öne çıkıyor.



BORSA

ETI Lojistik, tamamı 
Mercedes-Benz Türk Aksa-
ray Kamyon Fabrikası üretimi 
olan 20 adet Mercedes-Benz 
Actros 1842 LS ADR’li araç ile 
filosunu güçlendirdi.

Eti Lojistik’in Dilovası’nda 
bulunan tesislerinde gerçek-
leştirilen teslimat törenine; 
Mercedes-Benz Türk Kam-
yon Filo Satış Grup Müdürü 
Haluk Burçin Akı, Mercedes-
Benz Türk Yetkili Bayii Kolu-
man Motorlu Araçlar İstanbul 
Kamyon Satış Müdürü Aytekin 
Yeşil, Yılport Holding Türkiye 
Bölgesi Genel Müdürü Uygun 
Değirmenci, Yönetici Direktör 
Cihan Akın, Eti Lojistik Tür-
kiye Operasyon Müdürü Onur 
Küçükakdere, Yılport Holding 
Satınalma Müdürü Gökhan 
Pekmez katıldı.

Mercedes-Benz Türk, 
Mercedes-Benz Türk Yetki-
li Bayii Koluman Motorlu 
Araçlar, Eti Lojistik, Yılport 
Holding ve Yıldırım Holding 
yöneticilerinin katıldığı tö-
rende Eti Lojistik’e 20 adet 
Mercedes-Benz Actros 1842 
LS ADR’li araç teslim edil-
di. Yılport Holding Türkiye 
Bölgesi Genel Müdürü Uy-
gun Değirmenci 20 adet yeni 
Mercedes-Benz marka aracın 
anahtarını teslim alırken, “Eti 
Lojistik olarak müşterilerimi-
zin yerel ve küresel hedeflerine 
ulaşmalarını sağlamak üzere 
kaliteli ve uygun maliyetli lo-
jistik hizmetleri sunmaktayız. 
Ağırlıklı olarak liman içi taşı-
macılıkta hizmet edecek yeni 
araçlarımızın Mercedes-Benz 
marka olmasını tercih etme 
sebeplerimiz arasında; sunduk-
ları düşük işletme maliyetleri, 
yüksek kalite ve performans, 
yakıt ekonomisi, uzun bakım 
aralıkları, yurt içi ve yurt dı-
şında bulunan yaygın servis ağı 
ve araçların Türkiye’de üreti-
liyor olması bulunuyor. 2014 

TOSUN Ticaret ve Kardeş-
ler Tarım Ürünleri firmaları, 
Volvo Trucks’ın Türkiye dist-
ribütörlüğünü yürüten Tem-
sa İş Makinaları’ndan 8 Adet 
FH540, 2 Adet FH500, 2 Adet 
FH460 Volvo Trucks çekici 
teslim aldı.

100 adet çekici bulunan filo-
sunu toplamda 12 adet Volvo 
Trucks çekici ile güçlendirmiş 
oldu. Volvo çekiciler 540 HP 
motor gücü, ilave körüklü XL 
kabin ve deri döşeme gibi lüks 

yılından bu yana Mercedes-
Benz Türk ile süregelen iş or-
taklığımız neticesinde güncel 
araç parkımızın çoğunluğu 
Mercedes-Benz yıldızlı araç-
lardan oluşuyor. Bu başarılı 
iş ortaklığının artarak devam 
etmesini diliyor; bu satışın 
gerçekleşmesinde emeği geçen 
tüm Mercedes-Benz Türk ve 
Koluman Motorlu Araçlar yet-
kililerine teşekkürlerimi sunu-
yorum” şeklinde konuştu.

tip kabin içi uygulamaları, Ac-
tive Cruise Control gibi güven-
lik donanımları ve sadece Vol-
vo Trucks müşterilerine özel 
geliştirilmiş renk seçenekleri 
arasından özenle seçilen kabin 
renkleri ile öne çıkıyor. 

Teslimat töreni, Tosun 
Ticaret firma müdürü Soner 
Tosun, Kardeşler Tarım fir-
ma müdürü Ali Tursun ve 
Temsa İş Makinalarını tem-
silen Bölge Satış Yöneticisi 
İbrahim Sarı’nın katılımı ile 

Mercedes-Benz Türk Filo 
Grup Satış Müdürü Haluk 
Burçin Akı ise gerçekleştiri-
len törende yaptığı konuşma-
da, “Bugün teslim etmekte 
olduğumuz Actros 1842 LS 
ADR’li araçlarımızı 2016 se-
nesinden beri Aksaray Kam-
yon Fabrikamızda üretiyoruz. 
Mercedes-Benz çekicilerinin 
sahip olduğu Euro 6 motorlar 
ve 12 vitesli otomatik şanzı-
man PowerShift 3 ile birlikte 

gerçekleşti. Törende konuşma 
yapan Kardeşler Tarım firma 
müdürü Soner Tosun araç ö-
zelliklerine değinerek, şunları 
söyledi: ‘’Teslim edilen ürün-
ler güçlü motor aksamları, XL 
kabin, lüks tip kabin dona-
nımları ile sürücüye konforlu 
ve güvenli bir seyir sağlıyor. 
Uzun yolda güvenlik kadar 
konfor da çok önemli. İkisini 
bir arada sunan yeni Volvo 
Trucks çekicilerimizle gücü-
müze güç katacağız.’’ 

yakıt ekonomisindeki perfor-
mansı daha da arttı. İlk Euro 
6 norm yatırımı için tercihini 
markamızdan yana kullanan 
değerli iş ortağımız Eti Lojistik 
yöneticilerine teşekkürlerimi-
zi sunuyoruz. Mercedes-Benz 
Türk olarak, müşterilerimizi 
en doğru araçla buluşturmak 
için ve satış sırasında sunduğu-
muz Mercedes-Benz kalitesini 
ve hizmetini, satış sonrası hiz-
metlerimizle de pekiştirmek 
için çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Verdiği hizmetler 
çerçevesinde ayrıcalıkların 
standart hale getirilmesini ilke 
edinmiş olan Eti Lojistik’in ye-
ni Mercedes-Benz yıldızlı araç-
larının hayırlı ve uğurlu olma-
sını; bol kazançlar getirmesini 
dilerim” dedi.

Tosun Ticaret firma mü-
dürü Soner Tosun ise neden 
Volvo Trucks ürünlerini ter-
cih ettiklerini şöyle açıkladı: 
“Volvo Trucks’ın müşterilerine 
güvenlik, verimlilik ve sürdüre-
bilirlik noktalarında sunduğu 
ayrıcalıkların farkındayız. Ter-
cihimizin ana sebeplerinden bi-
ri de Volvo Trucks markasının 
uluslararası taşımacılıkta sağla-
dığı servis desteğinin gücüdür.’’

Mercedes-Benz’den Eti Lojistik’e 
20 Adet Actros 1842 LS Çekici
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TIRSAN, Nisan ayında 
İtalya’nın Verona kentinde 
merkez ofisinin açılışının 
ardından İtalya’da hızla 
büyüyor. Avrupa’nın en ge-
niş ürün gamını İtalya’daki 
müşterilerine sunan Tırsan, 
İtalya merkezli Svat Group 
firmasına Frigo teslimatı 
gerçekleştirdi.  

Teslimat törenine Svat 
Group Yönetim Kurulu 
Başkanı Flavio Tombolato 
ve Kässbohrer İtalya Ülke 
Müdürü Kuntay Özkan ka-
tılım gösterdi. 

Svat Group’un filosuna 
mükemmel bir uyum sağlı-
yor. Soğuk zincir taşımacılı-
ğında lider olan Svat Group, 
20 yıllık tecrübesi ile İtalya 
ve yurt dışında çift sıcak-
lıkta ürün taşımacılığına 
odaklanıyor. İtalya ve Avru-
pa’daki soğuk zincir dağıtı-
mında önemli bir yeri olan 
Svat Group, Tırsan araçla-
rını seçerek araçların üstün 
performansı ile operasyonel 
verimliliğe odaklanıyor. 

“Teslimat öncesi Svat 
Group olarak detaylı bir 
araştırma sürecine gire-
rek Tırsan araçlarını ve 
özellikle K.SRI aracını in-
celediklerini belirten Flavio 
Tombolato, “Şirket olarak 
yaptığımız incelemeler 
sonucunda,Kässbohrer Fri-
go aracının operasyonları-
mız için en doğru seçim ol-
duğuna karar verdik. K.SRI 
aracını seçmemizdeki ilk 
kriter yüksek yakıt tasarru-
funa olanak sağlayanizolas-
yon katsayısı yüksek panel 
yapılı üstyapısı oldu.Ayrıca 
araçta sunulan ve farklı sı-

caklık derecelerinde sakla-
ma sağlayanara bölme duvarı 
opsiyonumulti-temperature 
özelliği,operasyonlarımıza 
yüzde 100 uyum sağladı. 
Ek olarak aracın double-
deck opsiyonu ve 66 euro-
pallet kapasitesi deyüksek 
taşıma kapasitesi sunarak 
operasyonlarımıza esneklik 
sağladı. Kässbohrer Frigo 
aracının sahip olduğu bu 
özellikler sayesinde sistemi-
mize kolayca entegre edi-
leceğinden eminiz ve bu iş 
birliği ile büyük başarılara 
imza atacağımıza inanıyo-
ruz” dedi.

Kuntay Özkan ise, 
“Merkez ofisimizi çok ya-
kın bir zamanda Verona 
Interporto’da, intermodal 
operasyonların kalbinde 
açtık. Tırsan olarak, farklı 
taşımacılık modellerine yö-
nelik çözümler için en geniş 
ürün yelpazesine sahibiz. 
Svat Group da araçlarımı-
zı detaylı olarak inceledi 
ve K.SRI’nın operasyonel 
ihtiyaçlarını mükemmel 
şekilde karşılayacağına ka-
rar verdi. Svat Group gibi 
güçlü bir şirket ile yeni bir 
ortaklık kurduğumuz için 
oldukça memnunuz. Tırsan 
olarak gelişmiş özelliklerle 
donatılmış araçlarımız ve 
kapsamlı satış sonrası hiz-
metlerimiz sayesinde bu or-
taklığın büyüyerek devam 
edeceğinden hiç kuşkumuz 
yok. Müşteri odaklı yak-
laşımımız sayesinde İtalya 
pazarına en iyi satış sonrası 
hizmetlerimizİ ve yüksek 
kaliteli ürünlerimizi sun-
maya devam edeceğiz” dedi.

Trabzonspor’un Otobüsü
Yeni Tourismo 15 RHD Oldu

Tosun Ticaret ve Kardeşler 
Tarım Ürünleri Volvo Trucks Dedi

Tırsan’dan İtalyan 
Svat Group’a Frigo 

Teslimatı

MEDICAL Park Trab-
zonspor Stadyumu’nda dü-
zenlenen teslimat törenine; 
Trabzonspor Kulübü Başka-
nı Ahmet Ali Ağaoğlu, Trab-
zonspor Asbaşkanı Hayrettin 
Hacısalihoğlu, Ali Osman 
Ulusoy  Şirketler Grubu Yö-
netim Kurulu Başkanı Hülya 
Ulusoy, Mercedes-Benz Türk 
Otobüs Filo Satış Grup Mü-
dürü Burak Batumlu, Hassoy 
Motorlu Vasıtalar Genel Mü-
dürü Selim Saral katıldı.

Tören sırasında konuşma 
yapan Mercedes-Benz Tür-

kOtobüs Filo Satış Grup 
Müdürü Burak Batumlu ise; 
“Sektörümüz her geçen gün 
yenilenen, hizmet çeşitlerinin 
ve kalitesinin arttığı dinamik 
bir sektör. Mercedes-Benz 
Türk olarak biz de bu anlam-
da sürekli olarak kendimizi 
geliştirerek; sektöre yeni, 
konforlu ve en önemlisi gü-
venli araçlar sunarak müşte-
rilerimizin ihtiyaçlarına cevap 
veriyoruz. Biz müşterilerimizi 
ailemizin bir parçası olarak 
görüyor; işbirliklerimizin 
uzun ömürlü olmasını diliyo-

ruz” dedi.
Ali Osman Ulusoy Şirket-

ler Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Hülya Ulusoy ise 
“Rahmetli babamın ve arka-
daşlarının 1967 yılında ku-
ruluşuna öncülük ettikleri 
Trabzonspor kısıtlı imkânlara 
sahipti. Buna rağmen ekono-
mide ve futbolda büyük güç 
olan İstanbul’un karşısında 
şampiyonluğu Anadolu’ya, 
Trabzon’a taşımayı kısa 
zamanda başardı. Biz; Ali 
Osman Ulusoy Şirketler 
Grubu olarak ve de sevgili 
babamın ilk başkan olması se-
bebiyle takımımıza yenilenen 
Mercedes-Benz Tourismo 15 
aracı ile bir katkımız olsun 
istedik. Hedefimiz önceki se-
ne de olduğu gibi yenilenen 
Mercedes-Benz otobüs ile 
futbolcularımızı taşımak ve 
onlara destek olmaktır. Yo-
lunuz açık, başarılarınız daim 
olsun” şeklinde konuştu.



LOJİSTİK

lerini kendi tesislerinden tamamlaya-
bileceklerini anlatan Pekcan, “Böylece 
firmalarımız, ihraç edeceği eşyalara 
ilişkin işlemleri bir gümrük idaresine 
gitmeden, kendi tesisinden tamamla-

TICARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 
Bakanlık olarak Türkiye’yi ticaretin 
en kolay ve güvenli yapıldığı ülkelerin 
arasında konumlandırmak için çalış-
maları sürdürdüklerini ifade ederek, 
bu çalışmalar kapsamında sivil toplum 
kuruluşları ve özel sektörle iş birliği 
içinde kapsayıcı çözümleri kamuoyu-
nun hizmetine sunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük 
İcraat Programı’nda da yer alan ve ih-
racatçılara sundukları yeni bir hizmet 
olan “İhracatta Yerinde Gümrükle-
me’’ uygulaması ile firmaların adeta 
bir gümrük idaresi gibi gümrük işlem-

� 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!

DANGEROUS

yarak uluslararası pazarlara ulaştırabi-
lecek.” ifadesini kullandı.

Pekcan, ihracat eşyasının gümrük 
idaresine sunulması nedeniyle yaşanan 
zaman kaybı ile maliyetleri ortadan 
kaldırmayı amaçlayan uygulamanın 
hız ve kolaylık sağlayarak ihracatçıla-
rın rekabet güçlerinin ve ihracat po-
tansiyellerinin artmasına katkı verdi-
ğini vurguladı.

Ticaret Bakanlığının bu uygulama-
sının sadece firmaların işlerini kolay-
laştırmakla kalmadığını aynı zamanda 
gümrüklerdeki iş yoğunluğunun da 
önüne geçerek riski yüksek firmaların 
daha detaylı incelenebilmesini sağ-
ladığını vurgulayan Pekcan, şunları 
kaydetti: “İhracatta Yerinde Gümrük-
leme uygulamasında firmalarımızın 
tesisleri, mobil ekiplerimizle birlikte 7 
gün 24 saat çalışan gümrük idarelerine 
dönüşecek. Firmalarımız kendi adları-
na düzenlenen özel tipte mühürlerle 
gümrük mührüne ihtiyaç duymadan 
gümrük işlemlerini kendi tesislerinde 
tamamlayabilecek. AB üyesi ülkeler-
deki en iyi uygulamalardan faydala-
nılarak başlatılan uygulama kapsa-
mında, gümrük beyannamesi firma 
tesisinde verilecek. Gümrük Sistemi 
üzerinden yapılan merkezi risk analizi 
ile yerel düzeyde yapılan risk analizleri 
sonrasında ihracat eşyasının incelen-
mesini gerektirir bir durum bulunma-
sı halinde, mobil gümrük ekiplerince 
firma tesisine gidilerek yerinde incele-
me yapılacak.

Gümrük idaresince eşyanın ihraç 
edilmesine ilişkin herhangi bir riskli 
durum görülmemesi halinde eşyanın 
sınır gümrük idaresine transiti yapı-
lacak. Yerinde gümrükleme yapan 
firmaların işlemleri yıllık olarak fa-
aliyet raporuna bağlanarak gümrük 
idaresine sunulacak. Gümrük müfet-
tişlerince üç yılda bir firma tesislerine 
gidilerek yerinde gümrükleme işlemle-
ri ile firmanın tüm işlemleri defter ve 
kayıtlar üzerinden incelenecek.”

İhracatçıya ‘Yerinde 
Gümrükleme’ Kolaylığı

turkishcargo.com

MEKSİKO
Yenİ Destİnasyon

Dünyanın en çok ülkeSİNE uçan hava kargo taşıyıcısı
 ŞİMDİ MEKSİKA, MEKSİKO’YA DA UÇUYOR.

İsviçre’de Alp Dağları’nın 
altından geçen, dünyanın en 
uzun ve en derin demir yolu 
tüneli Gotthard Base, 57 kilo-
metre uzunluğa ve 2 bin 300 
metre derinliğe sahip.  17 yıl-
da tamamlanan tünel çapraz 
tünellerle birbirine bağlı üç 
paralel tüpten oluşuyor. Tü-
nellerden ikisinde tren sefer-
leri yapılacak, üçüncüsü ise 
olası bir kaza durumunda tah-
liye tüneli olarak kullanılacak.

İ
BUNLARI 
BİLİYOR MUYDUNUZ?


	01-09
	10-19
	20-29
	30-40

