
ri en önemli sorun ulaşım 
olarak görülüyor. Yapılan 
yatırımlara rağmen artan 
insan ve araç trafiği İstan-
bul’daki yatırımlar için sü-
rekli bir maraton halinde 
olmayı gerektiriyor. Hem 
şehir içi yolcu taşımacılığı 
hem yurtiçi taşımacılık ihti-

TÜRKIYE ekonomisinin 
yaklaşık yüzde 40’ına kar-
şılık gelen büyüklüğe sahip 
olan İstanbul yurtiçi ticaret 
olduğu kadar dış ticaretin 
de çekim merkezinde bulu-
nuyor. Göçmenlerle birlikle 
18 milyon insanın yaşadığı 
İstanbul’da yıllardan be-
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yaçları hem de Türkiye’nin 
en büyük pazarı olan Avru-
pa ülkelerine geçiş için ana 
rota üzerinde bulunması bu 
yatırımların ölçeğinin bü-
yük ve karmaşık olmasını 
da birlikte getiriyor. 

Yıllar boyunca ancak ba-
zı projelerin hayata geçtiği 
kimilerinin farklı sebepler-
le ihale bile edilmeden rafa 
kaldırıldığı ulaştırma master 
planları yapıldı İstanbul için. 
Özellikle İstanbul içinde in-
sanların hareketliliğini sağ-
layacak farklı modlarda ö-
nemli raylı projelerle birlikte 
tünellerin de faaliyete geçtiği 
projeler arasında Marmaray 
ve Avrasya tüneli gibi dev 
projeler de yer alıyor. 

TIM tarafından düzenle-
nen Türkiye’nin 500 Büyük 
Hizmet İhracatçısı ödülle-
ri, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Hazine ve 
Maliye Bakanı Dr. Berat Al-
bayrak, Ticaret Bakanı Ruh-
sar Pekcan, Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Mehmet Ca-
hit Turhan’ın katıldığı törenle 
sahiplerini buldu.
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TÜRKIYE hem büyük ya-
tırımlara sahne olan hem 
de önemli miktarda ihracat 
gerçekleştiren bir ülke. Son 
dönemde yapılan sanayi ve e-
nerji yatırımları ülke içindeki 
proje taşımacılığını canlı tu-
tarken, özel taşımalara ihtiyaç 
duyulan ihraç ürünlerimizde 
de dikkat çekici bir artış. Türk 
firmaları artık özel bir taşı-
mayı Türkiye’den dünyanın 
herhangi bir yerine yada tam 
tersi Türkiye’ye gerçekleştire-

ALMANYA’DA taşımacı-
lık sektöründe hizmet veren 
şirketler, lojistik alanında 
iş yapmak için Türkiye’den 
ortak arayışına girdi.

Almanya Taşımacılar 
Birliği (Logistics Allian-
ce Germany-LAG) heyeti, 
İstanbul Ticaret Odası’nı 
ziyaret ederek Yönetim Ku-
rulu Üyesi Adil Coşkun ile 
toplantı gerçekleştirdi. Top-
lantıda, İTO Taşımacılık ve 
Lojistik Hizmetleri Meslek 
Komitesi ve Meclis Üyeleri 
Turgut Erkeskin ile Tamer 
Dinçşahin de yer aldı.

Lojistik Hizmet 
İhracatçıları 
Ödüllendirildi

Devamı 16. sayfada

Devamı 13. sayfada

ANLAŞMA, İstanbul ile 
İtalya’daki Trieste Limanı 
arasında yer alan Ro-Ro 
taşımacılığını kapsıyor. 
Anlaşma kapsamında 
DFDS Akdeniz İş Birimi 
iş hacminde yüzde 30’a 

Devamı 3. sayfada

Devamı 10. sayfada

Devamı 6. sayfada

MB Yolcu Araçlarıyla 
Test Sürüşü Deneyimi
2018 yılında markanın ha-
fif ticari araçlardaki amiral 
gemisi Sprinter’i yenileyen 
Mercedes Benz, bu araç 
üzerindeki model seçenek-
lerini de hızla genişletiyor. 
Yolcu taşımacılığındaki 
model serisi Sprinter City 
(Tarifeli taşımacılık), 
Sprinter Transfer (Mekik 
otobüs), Sprinter Mobi-

Almanlar 
Taşımacılıkta 
Türk Ortak 
Arıyor

lity (Engelli yolcu taşıma-
cılığı) ve Sprinter Travel 
(Turist taşımacılığı) ile bu 
alandaki farklı ihtiyaclara 
cevap vermeyi hedefleyen 
Mercedes Benz organizas-
yonunda Sprinter Transfer 
35 ve Sprinter Mobility 23 
modellerini test etme fırsa-
tı bulduk. 
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biliyorlar. Proje taşımacılığı-
nın genel taşımacılık içindeki 
payı henüz çok küçük olsa da 
globalleşen ekonomik ilişki-
ler bu alanda büyümek iste-
yen firmalara yol açıyor. 

Devamı 22. sayfada

varan bir oranda artış ön-
görülüyor.

Arttırılan hacmi karşıla-
yabilmek için DFDS Akde-
niz İş Birimi liman kapasite-
sinde de artışa gidecek. 

Proje Taşımacılığının 
Potansiyeli Büyük

Ekol’ün Limanını
U.N. Ro-Ro da Kullanacak

İstanbul Türkiye’nin
Lojistiğinin de Merkezi
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ALMANYA’YA yapılan ihracatı sek-
teye uğratacak Davetiye Teyit uygu-
lamasının en çok Türkiye’de yerleşik 
üretim yapan Alman firmalarına zarar 
vereceğine dikkat çeken UND Yöne-

TIR Şoförlerine Davetiye Engeli Avrupalı firmalar tarafından, bunun 
yüzde 29’u ise Türkiye’de yerleşik Al-
man firmalar tarafından yapılmakta. 
Bu firmaların ürettiği yükü taşıyan 
TIR sürücüleri için Almanya’nın baş-
lattığı vize müracaatlarındaki davetiye 
teyit uygulaması hem vize süreçlerini 
zorlaştırıyor hem de Avrupalı ve Al-
man firmaların yüklerinin geç teslim 
edilmesine neden oluyor ve ekonomik 
zarar veriyor” dedi. 

Uluslararası Nakliyeciler Derneği 
(UND) Yönetim Kurulu, Alman-
ya Büyükelçiliği’nin  15 Kasım ta-
rihinden itibaren, TIR Şoförü vize 
başvurularında CMR’nin yanı sıra 
Almanya’daki alıcı tarafından teyit 
yazısı/davetiye talep ettiğini akta-
rarak; “Söz konusu teyit yazısının 
yükün alıcısı tarafından Alman Bü-
yükelçiliğinin belirttiği mail adresine 
gönderilmesi gerektiği aksi takdirde 
başvuruların kabul edilmeyeceği be-
lirtiliyor. Şu ana kadar yapılan birçok 
vize müracaatı bu nedenle reddedil-
di. Türk ihracat ve ithalat yükünü, 
uluslararası kurallar gereği belirlen-
miş resmi evrak ile taşıyan  TIR sü-
rücüleri teslim aldıkları yükleri, yine 
resmi evrakta belirtilen adreslere tes-
lim ediyor. TIR sürücüleri, meslekle-
ri gereği davetiyeye ihtiyaç duyulacak 
bir göreve katılım göstermiyor. Müş-
teri sadece seferlik olarak kendi ta-
şıması için sürücüye davet mektubu 
göndermekte iken bu davetiye kar-
şılığında sürücüye verilen 6 ay ya da 
yıllık vize ile birçok farklı müşterinin 
taşımaları yapılmaktadır. Bu durum 
da davetiye şartının ne kadar anlam-
sız ve gereksiz olduğu gerçeğini göz-
ler önüne seriyor” açıklamasını yaptı. 
 “Şoför Vizeleri, Türk Ihracatına 

Zarar Veriyor”
Türk şoförlerinin yurtdışındaki 

vize sorunlarına değinen UND Yö-
netim Kurulu; “Dünya Bankası tara-
fından yapılan AB-Türkiye Gümrük 
Birliği Değerlendirme Raporundaki 
“vize alım zorlukları ve AB’deki 
Schengen Kalış Süresi (180/90 gün) 
kısıtlamalarının Gümrük Birliği iş-
leyişine zarar verdiğini” tespiti yaşa-
nan vize sorunlarını çok net şekilde 
ortaya koymaktadır. 

Schengen dışında da Türk şoför-
lerinin vize sorunları olduğuna deği-
nen UND Yönetim Kurulu; “Rusya 
ile ülkemiz arasında son dönemde 
artan siyasi hareketlilik ve olumlu 
havaya karşın ülkemiz ihracatının ve 
sektörümüzün önündeki en büyük 
engellerden biri olan Rusya şoför 
vize sorunu halen çözümlenemedi. 
Türkmenistan’da vize alabilmek 
için birçok zorlu prosedürü aşmak 
ve yüksek maliyetlere katlanmak zo-
runda kalan ve 30 ila 45 gün sonunda 
vize almayı başarabilen şoförlerimi-
zin birçok vize müracaatı da anlamsız 
gerekçeler ile reddediliyor. Merkez 
Irak’a yapılan taşımalar vize engeli 
nedeni ile yapılamıyor. TIR, şoför ve 
yük ayrılmaz bir bütündür ve ülke-
miz ihracatının ve dış ticaretin önün-
deki en büyük engellerden biri olan 
vize sorunun ivedi şekilde çözümlen-
melidir.” şeklinde konuştu. 

tim Kurulu; “TİM’in son açıklanan 
Kasım ayı ihracat rakamlarına bakıl-
dığında 1. 4 milyar Dolar’la Alman-
ya ilk sırada yer alıyor. Türkiye’den 
AB’ye yapılan ihracatın yüzde 50’si 

2

Almanya, TIR şoförü vize başvurularında yeni bir belge 
zorunluluğu getirdi. Almanya Büyükelçiliği başlattığı 
uygulama ile TIR şoförü vize başvurularında CMR’nin 
yanı sıra Almanya’daki alıcı tarafından teyit yazısı/
davetiye gönderilmesini talep ediyor.
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Almanlar Taşımacılıkta Türk Ortak Arıyor
ALMANYA Taşımacılar Birliği 
(Logistics Alliance Germany-LAG) 
heyeti, İstanbul Ticaret Odası’nı zi-
yaret ederek Yönetim Kurulu Üyesi 
Adil Coşkun ile toplantı gerçekleş-
tirdi. Toplantıda, İTO Taşımacılık 
ve Lojistik Hizmetleri Meslek Komi-
tesi ve Meclis Üyeleri Turgut Erkes-
kin ile Tamer Dinçşahin de yer aldı.

Almanya’nın Türkiye’nin en bü-
yük ticaret ortağı olduğunu belirten 
İTO Yönetim Kurulu Üyesi Adil 
Coşkun, ikili ticari ilişkilerin yıldan 
yıla geliştiğini söyledi. Coşkun, şöyle 
devam etti: “Almanya ile 2017 yılın-
da ticaret hacmimiz 36.3 milyar do-
lar olarak gerçekleşti. 2018 Eylül ayı 
itibariyle ticaret hacmimiz 2017 yı-
lının aynı dönemine göre yüzde 1.06 
artışla, 27 milyar 600 milyon dolar 
oldu. İkili ticari ilişkilerimiz her yıl 
ileriye doğru gidiyor. Almanya’yla 
ilişkilerimiz sadece ticari değil, çok 
yönlü. 7 binin üzerinde Alman şir-
keti Türkiye’de iş yapıyor. 3 milyo-
na yakın Türk Almanya’da yaşamını 
sürdürüyor. Bunların takriben yarısı 
aynı zamanda Alman vatandaşı. Do-
layısıyla Almanya ile çok güçlü bağ-
larımız var.”

Türkiye ile Almanya’nın köklü 
ilişkilere sahip olduğunun altını çi-
zen LAG heyeti başkanı Johannes 
Wieczorek, “İTO’nun üye sayısı ve 
büyüklüğü çok etkileyici. Türkiye’de 
kimlerle işbirliği yapabileceğimizi ve 
işbirliğini nasıl geliştireceğimizi ele 
alıyoruz” diye konuştu.

Schröder: “Şirketlerimiz, 
işbirliği yapabilecekleri 

Türk ortaklar arıyor”
Almanya’nın dünyanın beşinci 

büyük ekonomisi, üretim ve dağıtım 
merkezi olduğunu belirten LAG 
Başdanışmanı Stefan Schröder, 
şunları söyledi: “Almanya’da yakla-
şık 70 bin lojistik şirketi var. Geçen 
yılki toplam ciro 250 milyar Avro. 
Otomotivden sonra gelen lojistik 
sektörü Almanya’nın ikinci büyük 
sektörü konumunda. Lojistik sektö-
rü olmasaydı, otomotiv sektörü de 
bu kadar güçlü olmazdı. Almanya 
aynı zamanda yüzde 30’luk oranıyla 
Avrupa’nın en büyük lojistik pazarı. 
Hollanda’nın üç katı büyüklüğünde 
bir lojistik pazarımız var.”

Heyet üyesi Armin Riedl, Alman-
ya ile Türkiye arasında demiryolu 
taşımacılığının kombine taşımacı-
lıkla daha da gelişebileceğini belirt-
ti. Rield, şunları söyledi: ”Kombine 
taşımacılıkta örnek bir modelimiz 
var. İtalya’nın Trieste limanı ile Al-
manya arasında demiryolu taşımacı-
lığı yapıyoruz. Kombine taşımacılığı 
sadece Almanya’ya değil, Fransa, 
Hollanda ve İskandinavya’ya da ya-
pabiliyoruz. Türkiye’deki demiryo-
lu yatırımları ile de ilgiliyiz.”

Dinçşahin: “Demiryolunun 
önemi artıyor”

Türkiye’de lojistiğin çehresinin 
değiştiğini ifade eden İTO Ta-
şımacılık ve Lojistik Hizmetleri 

Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi 
Tamer Dinçşahin, “Lojistiği sade-
ce karayolu olarak düşünmek artık 
mümkün değil. Çin’den başlayan 
Tek Kuşak Tek Yol (One Belt One 
Road- OBOR) demiryolu projesi ile 
Türkiye’nin önemi giderek artıyor” 
dedi. Dinçşahin, bu proje kapsamın-
da Türkiye’de demiryoluna önemli 
yatırımlar yapıldığını belirterek, de-
miryollarının serbestleştirilmesi ile 
ilgili kanunun da çıktığını hatırlattı.

Erkeskin: “Lojistik sektörünün 
stratejik bir sektör”

İTO Taşımacılık ve Lojistik Hiz-
metleri Meslek Komitesi ve Meclis 
Üyesi Turgut Erkeskin, Almanya ile 
Türkiye’nin nitelik olarak lojistik 
karakterlerinde çok benzerlikleri 
olduğunu vurguladı. Türkiye’de lo-
jistik sektörünün stratejik bir sektör 
olarak tanındığını hatırlatan Erkes-
kin, şunları söyledi: “e-ticareti geliş-
tirmek için çok önemli bir mevzuat 

değişikliği yapıldı, firmalara kolay-
lıklar sağlandı. LAG bizim örnek 
aldığımız ve takdir ettiğimiz bir or-
ganizasyon. İşbirliğinden memnu-
niyet duyarız.”

Almanya’da taşımacılık 
sektöründe hizmet veren 
şirketler, lojistik alanında 
iş yapmak için Türkiye’den 
ortak arayışına girdi.

Birinci sayfadaki haberin devamı



çizdi. Sektörün endüstri mü-
hendislerine duyduğu ihtiya-
ca vurgu yaptı. 

Etkinlikte konuşan Fevzi 
Gandur Logistics Kontrat 
Lojistiği Genel Müdürü Efe 
Göktuna, lojistikte planla-
manın önemine vurgu yapar-
ken, endüstri mühendislerine 
lojistik sektöründe çok fazla 
ihtiyaç olduğunu belirtti. 
Fabrikalardaki üretim plan-
ları kadar üretilen ürünlerin 
dağıtım planlamalarının da ö-
nemli olduğuna dikkat çekti. 

Efe Göktuna, özellikle üre-
tim merkezlerinin Endüstri 
4.0’a geçişleriyle lojistikte de 
köklü değişimler olmaya baş-
ladığını söyledi. 

Lojistik sektörünün geli-
şen teknoloji ve değişen alış-
veriş kanalları ile daha önemli 
bir role sahip olduğuna dik-
kat çeken Kültür Üniversi-
tesi Endüstri Mühendisliği 

3’ÜNCÜ World Media 
Group / Endüstri 4.0 Zirvesi, 
“Yapay Zeka  - Nesnelerin İn-
terneti / ıoT - Üreten Robot-
lar ve Toplum” ana teması ile; 
on konferans, Üç yuvarlak 
masa toplantısı ve bir çoklu a-
çık oturum şeklinde organize 
edildi.   World Media Group  
tarafından organize edilen et-
kinlikte ayrıca; konuyla ilgili 
50  firma, 6 dernek oda ve 5 
üniversitenin info standları 
da yer aldı. 

Bu yıl düzenledikleri zir-
vede; yüzlerce firma karar 
vericisini ağırladıklarını,   dile 
getiren World Media Group 
Genel Yayın Yönetmeni İlker 
Kaplan, “Türkiye’de Endüst-
ri 4.0’ın lomomotifi on bü-
yük firmanın sunumunun bir 
araya geldiği etkinlik ilk kez 
gerçekleştiriliyor. Bu konuda 
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FEVZI Gandur Logistics, 
Kültür Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümü öğ-
rencileriyle “Lojistik ve Da-
ğıtımda Planlama” konulu 
seminerde bir araya geldi. 
Seminerde konuşma yapan 
şirketin Kontrat Lojistiği 
Genel Müdürü Efe Göktuna, 
üretim merkezlerindeki yeni-
lenmenin dolaylı olarak lojis-
tik sektörünü daha da planlı 
olmaya yönelteceğinin altını Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fa-

dime Üney Yüksektepe de, 
artan rekabet koşullarının 
lojistik planlamaların en op-
timum şekilde yapılmasını 
zorunlu kıldığını dile getirdi. 

Tedarik zinciri ve proje 
yönetimi konusunda bilgi 
sahibi olarak mezun olan en-
düstri mühendislerinin, lojis-

tik sektöründe katma değer 
yaratacağını ifade eden Yük-
sektepe, katkılarından dolayı 
Fevzi Gandur Logistics yöne-
ticilerine teşekkür ederek, et-
kinliğin öğrenciler açısından 
oldukça faydalı olduğunu 
sözlerine ekledi.

farklı fikirlerin konuşulması 
gelecek açısından umut vaat 
ediyor. Ayrıca elli firmanın 
etkinliğimize katılımı zirve-
miz için olumlu sinyaller ve-
riyor” dedi.

World Media Group 
Genel Yayın Yönetmeni ve 
Uluslararası Ekonomi En-
düstri ve Teknoloji Yayın-
cıları Dönem Başkan İlker 
Kaplan ve TUSİAD Genel 
Sekreter Yardımcısı -Sana-

yide Dijital Dönüşüm Eki-
binin Yöneticisi Dr. Nurşen 
Numanoğlu’nun açılış ko-
nuşmaları ardından;  CLPA 

ve Mitsubishi Türkiye Ülke 
Müdürü Tolga Bizel,  Festo 
Müşteri İlişkileri Direktörü 
Fikret Kemal Akyüz,  Rock-
well Automation Satış Tek-
nik Destek Müdürü Cihan 
Bulut, Siemens Endüstri 
4.0 Direktörü Derya İren, 
Ermaksan Makine Sanayi 
Ürün Geliştirme Müdürü 
Bekir Koca,  İnfoma Tek-
noloji A.Ş Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mustafa Ceran,  
Octopod Firma Sahibi Şe-
nol Balo gibi konunun ön-

cü firmalarının temsilcileri 
birer sunum gerçekleştirdi. 

Ayrıca bu yıl  “Üniver-
sitelerde Gençliğin Robot 
Uygulamaları” üzerine otu-
rumlar da hayata geçirildi.  
World Media Group, ilk 
kez 2016 yılında düzen-
lediği; “Bilim için aydın-
lanma aydınlanma için 
bilim” temalı Endüstri 4.0 
Zirvesi’nin ikincisini 2017 
yılında “Dijital fabrikalar 
arttırılmış gerçeklik” alt 
başlığı ile gerçekleştirmişti. 
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İstanbul trafiği büyük bir sorun fakat 

çözüm konusunda görüş birliği yok. Köp-

rü ve yol yönlendirmeleri, seyir yasakla-

rı, hız kısıtlamaları, ağır trafik cezaları 

yanında kentiçi ulaşımına yönelik yaya-

ları da kapsayan çeşitli tedbirler de de-

neniyor elbette. Öte yandan İstanbul’da 

günlük araç trafiğinde erişilen rakamlar 

baş döndürücü boyutta. Üç köprüden 

günde yaklaşık 450 bin araç geçiyor. Bu 

rakam Avrasya tüneli ile birlikte 500 bini 

aşıyor. Marmaray’dan geçen günlük or-

talama 220 bin kişiye karşılık hızlı feri-

botlar, deniz otobüsleri, denizyoluyla da 

her gün yüzbinlerce insan İstanbul mer-

kezli olarak seyahat ediyor.

Bütün bu dehşetli rakamlara her gün 

eklenen bin tane ile birlikte  4 milyon 

167 bin 889’a ulaşan motorlu taşıtla 

(Temmuz 2018) İstanbul trafiğinde ne 

insan ne de yük aktarmasının sağlıklı ve 

ekonomik olarak gerçekleştirildiği söyle-

nemez. İstanbul’un günlük yük trafiği, 

İstanbul’a kayıtlı ve sayıları 134 bini 

bulan kamyonlar ile birlikte olağanüstü 

bir kent lojistiği pazarına işaret ediyor. 

Sebze meyve kamyonlarından, çoğunlu-

ğu organize sanayi bölgelerinde olsa da 

bir kısmı şehir içlerinde kalmış fabrika-

lara gelen mallar, şehirden çıkan ve Ana-

dolu ya da yurtdışına giden ürünleri ta-

şıyan kamyonlar, treylerler, minibüsler, 

kamyonetlerle birlikte rakam daha da 

büyüyor. Şehir içinde dolaşanlar, Kocae-

li, Tekirdağ gibi komşu şehirlerden gelip 

gidenler bir yana Edirne’den Ardahan’a 

yurdun dört bir yanından gelen ve giden 

yolcu otobüsleri, minibüs ve midibüslerle 

birlikte durum içinden çıkılmaz bir hal 

alıyor.

Avrasya Tüneli, Marmaray, yılda yak-

laşık 850 bin uçağın taşıdığı 100 milyon 

dolayında yolcunun kullandığı havali-

manları, şehir yolu, otoyollar, yarıdan 

fazlası otopark olarak kullanılsa da ken-

tiçi sokak ve mahalle yolları, 150 kilo-

metreyi bulan metro, hafif metro dahil 

tüm raylı sistemler, 5,500 otobüsle gün-

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

de 3,5 milyon yolcu taşıyan otobüsler, 

günde 750 bin kişinin bindiği metrobüs, 

günde yaklaşık 2 milyon yolcu taşıdığı 

iddia edilen 7 bin tane minibüs dolmuş, 

vapur hatları, deniz taksi, teleferik, 

fayton, taksi, özel otomobil olarak da 

kullanılan vanlar, mini vanlar ve bunlar 

arasında dolaşan ve diğer tüm yolları da 

arşınlayan motorlu bisikletler, hep bir-

likte oluşturdukları taşıt selinde takılıp 

kalmışlar. Sayıları azımsanamayacak 

düzeydeki itfaiye, çöp kamyonu, kente 

bir zamanların Beyrut’u efekti veren am-

bulanslar, polis otoları, zabıta araçları, 

adli nakil araçları, askeri araçlar...  Tüm 

bunların akması gerekiyor ama bu hiçte 

kolay değil...

Öte yandan bir takım yatırımlar ha-

yata geçiriliyor. İstanbul’un ulaştırma 

ve lojistik alt yapı yatırımları sürerken, 

bunlardan verimsiz şekilde yararlan-

manın yaratacağı maliyetleri de gö-

zetmek gerekiyor. Seçimler yaklaşıyor, 

İstanbul’u yönetmeyi arzulayanların 

şimdiden tedbirler üretmesinde yarar 

var. Kent lojistiğinin tıkanması; pazara 

bakkala markete, vitrinlerdeki etiketle-

re artış olarak yansımaktadır. Akmayan 

bir trafik, insanların erişimi bir yana 

tüm ürünlerin fiyatlarında artışa neden 

olmaktadır. Yeni yıla girerken başta İs-

tanbul olmak üzere lojistiği canlı ve so-

runsuz bir ülke ve dünya, tüm insanlığa 

da barış, huzur ve sonsuzluk diliyorum.

İstanbul Trafiği Ağlıyor

BAKIŞEndüstri 4.0 Lojistiği de 
Yola Getiriyor

3’üncü Endüstri 4.0 
Zirvesi Gerçekleşti

Fevzi Gandur Logistics, Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4. sınıf 
öğrencileriyle bir araya geldi. Sektörel bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı 
“Lojistik ve Dağıtımda Planlama” konulu seminerde, öğrencilere kariyer 
süreçlerinde başarılı olabilecekleri fikirler de sunuldu. 
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olan raylı hatlarda ise rakam 
daha yüksek. Metro İstanbul 
tarafından işletmesi yapılan 
hatlarda 2017 yılında günlük 
yolcu sayısı 2 milyona kadar 
ulaşarak toplamda 601 milyon 
454 bin 458 kişi taşındı. Asya 
ve Avrupa’yı denizaltından bir-
birine bağlayan Marmaray’la 
taşınan yolcu sayısı ise günlük 
220 binlere ulaştı. 

2016 rakamlarına göre İs-
tanbul yollarında hizmet ve-
ren seçeneklere göre taşınan 
yolcu sayıları ise şöyle gerçek-
leşti;  İETT Otobüs ( Metro-
büs dahil): 1.554.927, Özel 
Halk Otobüsü: 1.392.824 
Otobüs A.Ş.: 838.0401 ve 
Dolmuş: 2.073.600.

TÜRKIYE ekonomisinin 
yaklaşık yüzde 40’ına karşılık 
gelen büyüklüğe sahip olan İs-
tanbul yurtiçi ticaret olduğu 
kadar dış ticaretin de çekim 
merkezinde bulunuyor. Göç-
menlerle birlikle 18 milyon 
insanın yaşadığı İstanbul’da 
yıllardan beri en önemli so-
run ulaşım olarak görülüyor. 
Yapılan yatırımlara rağmen 
artan insan ve araç trafiği İs-
tanbul’daki yatırımlar için 
sürekli bir maraton halinde 
olmayı gerektiriyor. Hem şe-
hir içi yolcu taşımacılığı hem 
yurtiçi taşımacılık ihtiyaçları 
hem de Türkiye’nin en büyük 
pazarı olan Avrupa ülkelerine 
geçiş için ana rota üzerinde 
bulunması bu yatırımların 
ölçeğinin büyük ve karmaşık 
olmasını da birlikte getiriyor. 

Yıllar boyunca ancak ba-
zı projelerin hayata geçtiği 
kimilerinin farklı sebepler-

le ihale bile edilmeden rafa 
kaldırıldığı ulaştırma master 
planları yapıldı İstanbul için. 
Özellikle İstanbul içinde in-
sanların hareketliliğini sağla-
yacak farklı modlarda önemli 
raylı projelerle birlikte tünel-
lerin de faaliyete geçtiği pro-
jeler arasında Marmaray ve 
Avrasya tüneli gibi dev proje-
ler de yer alıyor. 

Milyonlarca yolcu 
Istanbul’da hareket halinde

 Avrupa ve Orta Doğu’nun 
en kalabalık metropolü olan 
İstanbul’da farklı ulaşım araç-
ları her gün milyonlarca İstan-
bullu tarafından kullanılıyor. 
Örneğin 2017 yılında Met-
robüs olarak isimlendirilen 
sistemde 276 milyon 258 bin 
576 kez yolculuk yapıldı. 2017 
yılında günde ortalama 756 
bin 872 kişi metrobüsü kul-
landı. İstanbul’da genişlemeye 
devam eden altyapılardan biri 

50 bin araç geçiş yapıyor. Şu 
anda İstanbul ve çevresinde 
devam eden pek çok taşıma-
cılık projesinin uygun düzen-
lemelerle desteklenmesinin, 
Türkiye’nin lojistik endek-
sinde üst sıralara çıkmasına 
yardımcı olması bekleniyor. 

İstanbul ve çevresinde son 
yıllarda faaliyete geçen ulaşım 
ve lojistik projeleri arasında 

İstanbul Boğazı’nda 
Avrupa ve Asya 

kıtasını ü-
çüncü kez 

birbirine 
bağlayan 
Y a v u z 
S u l t a n 

S e l i m 
K ö p r ü s ü , 

resmi açılı-
şı yapılan ancak 

Mart ayında faaliyete geçecek 
olan İstanbul 3’üncü Havali-
manı, İzmit Körfezi geçişini 
sağlayan Osmangazi Köprüsü 
ve devamında İstanbul-İzmir 
Otoyolu, Kuzey Marmara O-
toyolu ve Çatalca’ya taşınan 
gümrük tesisleri bulunuyor. 

Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü

Kuzey Marmara Otoyolu 
Projesi kapsamında inşa edi-
len köprü, Asya ve Avrupa’yı 

üçüncü kez birleştirdi. Dün-
yanın en geniş asma köprüsü 
unvanını alan Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü, gidiş ve geliş 
istikametlerinde 4’er kara yo-
lu şeridi ile ortada 2 demir yo-
lu şeridi olmak üzere toplam 
10 ulaşım şeride sahip ancak 
henüz demir yolu şeritleri fa-
aliyete geçmedi. 

Deniz üzerindeki uzunlu-
ğu 1408 metre toplam uzun-
luğu ise 2 bin 164 metre olan 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
özellikle ağır ticari araç ve 
otobüsleri şehir trafiğinin 
dışına taşımasıyla İstanbul 
ulaşımında belirgi bir rahat-
lık sağladı. 

Osmangazi Köprüsü
İstanbul ile İzmir ara-

sındaki ulaşım süresini 9 
saatten 3,5 saate indirecek 
Gebze-Orhangazi-İzmir O-
toyolu Projesi’nin en büyük 
ayağını oluşturan Osman-
gazi Köprüsü’nün açılışı 
da 2016 yılında gerçekleş-
tirildi. 30 Mart 2013’te 
Yalova Altınova Hersek 
şantiyesinde düzenlenen tö-
renle temeli atıldıktan sonra 
yaklaşık 39 ayda tamamla-
nan köprü, 252 metre kule 
yüksekliğine, 35,93 metre 

Deniz yolu seçeneklerin-
de ise İDO 173.060, Şehir 
Hatları 252.231yolcu taşır-
ken özel tekneler ve motor-
lar 141.467 yolcu taşıması 
gerçekleştirildi. 

Günlük yaklaşık 
500 binden fazla araç 

Avrupa-Asya geçişi yapıyor
İstanbul Boğazı’nın ula-

şım hatları olan köprülerden 
geçiş sayısı ise 2017 yılında 
açıklanan rakamlara 
göre, 15 Tem-
muz Şehitler 
Köprüsü’nden 
günlük ortala-
ma olarak 185 
bin 262, Fatih 
Sultan Mehmet 
Köprüsü’nden 
183 bin 374 ve 
Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nden ise 100 bin 
araç olarak belirtildi. Bu ra-
kamlarla toplam günlük or-
talama 468 bin 636 aracın 
köprülerden geçtiği (2017 
istatistikleri) ifade ediliyor.

Asya ile Avrupa kıtalarını 
deniz altından birbirine bağ-
layan Avrasya Tüneli’nden 
bugüne kadar (2 yıl) 31,5 
milyondan fazla araç geçiş 
yaptı. Resmi verilere göre 
tünelden günde ortalama 

Sadece Türkiye’nin Değil
Lojistiğin de Merkezi İstanbul

Türkiye’de üretimin ve ticaretin merkezi İstanbul 
çevresindeki hinterlantla birlikte ülkemizin 
yanı sıra dünyanın da en önemli ekonomik 
bölgelerinden birine ev sahipliği yapıyor. 

ULAŞTIRMA altyapısı yatı-
rımları devam ederken bu 
yatırımlara paralel olarak 
alınacak başka tedbirler 
de bulunmaktadır. Bu ted-
birler, sistemlerin entegre 
işleyişi ve verimliliğine de 
katkı sağlayacaktır. Aksi 
halde bu şehirde ne insan 
ne de yük lojistiğinden söz 
edemeyiz.  Yerel se-
çimler yaklaşır-
ken yaptığı-
mız haber 
hazırlık sü-
r e c i n d e 
e d i n d i ğ i -
miz izle-
nime göre 
İstanbul trafi-
ğinin 6 temel so-
runu ve 10 tane de çözüm 
yolu var. İşte öne çıkan so-
runlar ve çözüm önerileri:

Sorun 1; Yollara yapılan ha-
talı eklemeler, şerit uygula-

maları ve bağlantılardan 
doğuyor. Sonradan yapılan 
eklemelerle her noktasın-
dan girilip çıkılan bir yolda 
sağlıklı ve gerekli bir hızda 
seyretmek mümkün de-
ğildir. Yolların bölünmesi 

sırasında daraltılan 
şeritlerin takibi 

zor, kenar 
boşlukları 
ise nere-
deyse yok 
o l m u ş 
durumda. 

Ç ö z ü m 
1: Bu giriş 

çıkışlar ilk baş-
langıçta doğru şekilde 

hesaplanarak yapılmalı. 
Sonradan ve çok gerekli ol-
duğu zaman en az sayıda 
yapılmalı, en üst düzeyde 
mühendislik kullanılmalı. 

Sorun 2; Otobüs durakla-
rının sayısı, aralığı ve yer-
leriyle ilgili olup neredeyse 
tüm duraklar arasındaki 
mesafeler yürünebilir uzak-
lıkta. İstanbul’un her sem-
tinde benzer durak uygula-
maları var. 
Çözüm 2: Otobüs durakla-
rının sayısı hızla azaltılma-
lıdır. Durak tercihleri ola-
bildiği kadar çok otobüsün 
girişine izin verecek olan-
lardan yana yapılmalı. Oto-
büsler buralarda sadece 
ceplerde kapılarını açıp ka-
patmalı. İyilik rüşveti olarak 
süren durak harici indi bin-
diler nedeniyle yolculara da 
yaptırım uygulanmalı. 

Sorun 3; Özel halk otobüs-
lerinden kaynaklanıyor. Bu 
araçlar ve onları kullanan-

lar, genel trafik akışı içeri-
sinde en çok şikayet alan 
kesimi oluşturuyor. Hak-
larında trafik kurallarına 
uymama, olur olmaz yerde 
durup yolcu bindirmek ve 
indirmek, buna itiraz eden-
leri korna çalanları dövmek 
gibi şikayetler var. 
Çözüm 3: Bu otobüsleri, 
‘halka’ hizmet verme tek-
nolojisine, güvenlik ve kon-

foruna sahipse belediyeler 
alabilir. Standartları tut-
turamayanlar da ulaşımda 
kullanılmamalı. Eğer yasal 
tanımlara uyuyorsa sürü-
cüleri de belediyelerin ula-
şım personeli olabilir. Ne 
araç sahibinin, ne şoförün 
iş kaybı olmaz...

Sorun 4; Dolmuş hatlarının 
bulunduğu güzergahların 

hemen hepsinde, dolmuş-
ların da katkıda bulunduğu 
bir trafik yoğunluğu yaşa-
nıyor. 
Çözüm 4: Dolmuşlar kaldı-
rılmalıdır. Arkasında onca 
eğitim, yüzlerce yıllık geç-
miş bulunan birçok mes-
lek günümüzün teknolojik 
gelişimine yenik düşerek 
yok olurken ‘dolmuşçuluk’ 
zamana direniyor. Dolmuş 
plakaları geçici taksi pla-
kasına çevrilip sahiplerine 
de modern otomobiller al-
maları için vergi, kredi gibi 
olanaklar sağlanabilir. 

Sorun 5; Servislerden kay-
naklanmakta olup servisle-
rin İstanbul trafiğine kattığı 
yükü görmemek mümkün 
değil. Sadece sabah akşam 
değil günün her saatinde 
İstanbul yolları bu araçlar-
la dolu. Olur olmaz yerlere 

İSTANBUL TRAFİĞİNE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Birinci sayfadaki haberin devamı

Haberin devamı 8’inci sayfada

Haberin devamı 8’inci sayfada
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verecek olup, ikinci ve üçün-
cü fazlar ile bu kapasite yıllık 
5,5 milyon tona kadar çıkar-
tılabilecek şekilde planlandı. 

Istanbul-Izmir Otoyolu
Türkiye’nin batısında yer 

alan en büyük iki üretim ve 
ticaret merkezi olan İstanbul 
İzmir arasında yapımı uzun 
zamandır devam eden otoyol 
için sona yaklaşıldı. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin en büyük 
otoyol projesi olarak belir-
tilen İstanbul- Bursa- İzmir 
Otoyolu’nun açılış tarihi 
olarak 2019 yılının son ayla-
rı gösteriliyor. Kamu ile özel 
sektörün ortaklığıyla gerçek-
leştirilen da İstanbul İzmir 
otoyolunun yüzde 95’i Ekim 
2018 itibariyle tamamlandığı 
ifade ediliyor. 

tabliye genişliğine, bin 550 
metre orta açıklığına ve 2 
bin 682 metre uzunluğa sa-
hip. Özellikle Güney Mar-
mara-İstanbul güzergahın-
da maliyetli uzun geçişlerin 
azalmasında yardımcı olan 
proje yine de istenen geçiş 
seviyelerine ulaşmış değil 
ancak Gebze-İzmit, Altı-
nova-Yalova-Bursa aksında 
önemli rahatlama sağlandı. 

Istanbul Havalimanı 
açıldı

İstanbul Yeni Havali-
manı’nın 90 milyon yolcu 
kapasiteli ilk fazı resmi olarak 
açıldı. 250 havayolu şirketine 
hizmet verecek havalimanı-
nın hava kargo potansiyelinin 
artışında önemli bir dönemeç 
olması bekleniyor.

İstanbul Yeni Havalima-
nı Dünya üzerindeki büyük 
kargo HUB noktalarından 
biri haline gelmeyi hedef-
liyor.  İstanbul Yeni Hava-

limanı projesi, hava kargo 
taşımacılığının önem kazan-
masında ülke ekonomisine 
büyük katkı sağlayacak.

Kargo/Lojistik Merke-
zi; projenin ilk fazı için 1,4 
milyon metrekarelik bir 
alana kurulacak olup, iler-
leyen fazlarda inşa edilecek 
200 bin metrekarelik ilave 
bölgesi ile 1,6 milyon metre-
karelik büyüklüğe ulaşacak. 
Bu hedefler doğrultusunda 
ilk adım olarak 4 Mart 2015 
tarihinde DHL ile ekspres 
kargo operasyonlarının yü-
rütüleceği 20 bin metrekare-
lik bir alan için ön protokol 
imzalanmıştır. Ayrıca kargo, 
lojistik ve geçici depolama 
alanlarında hizmet veren 
yerli ve yabancı pek çok ö-
nemli şirket de bu projenin 
içerisinde yer alacak. Kargo/
Lojistik Merkezi ilk fazında 
yıllık 2,5 milyon hava kargo 
tonaj kapasitesi ile hizmet 

Otoyolu’nun önemli bir par-
çasını oluşturuyor. Projenin 
tamamlanmasıyla bu oto-
yolun tamamı Gebze-İzmir 

Otoyolu’na bağlana-
cak ve Marmara’yı 

çevreleyen oto-
yol zincirinin 
halkaları bir-
leşecek.

Köprünün 
a ç ı l m a s ı y l a 

İ s t a n b u l ’ u n , 
Avrupa ve Ana-

dolu arasında üst-
lendiği ağır transit trafik yük 
hafifleyecek. Batı Anadolu 
boyunca halen İstanbul mer-
kezli Batı-Doğu aksı üzerinde 
yoğunlaşan trafik yükü Mar-
mara Denizi’nin batı kıyı-
sından güney yönüne doğru 

dengelenecek. Proje’nin hiz-
mete girmesiyle birlikte, taşıt 
işletme maliyetleri ve yolcu-
luk süresi açısından kazanım-
lar sağlanacak. Yük taşıyan 
araçların ulaşım kısıtlaması-
nın kalkmasıyla ithalat ve ih-
racatımızdaki zaman maliye-
tini azaltması beklenen proje 
2023 yılında tamamlanacak. 

Kuzey Marmara Otoyolu
Kuzey Marmara Otoyolu 

Projesi’nin Avrupa kesimleri, 
Silivri ilçesinin Alipaşa sem-
tinde bulunan Kınalı kavşa-
ğında başlayıp Üçüncü Boğaz 
Köprüsü mevcut bağlantı 
yollarının (Kesim 3) başladığı 
Eyüp ilçesi Odayeri semtinde 
sona eriyor. Proje’nin Asya 
kesimleri, İstanbul’un Pen-
dik ilçesinde Kurnaköy’de 
(Paşaköy Kavşağı’nın güney-
güneydoğusunda) başlayıp 
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 
Akyazı TEM Kavşağı’nda so-
na eriyor. 

Türkiye’de özellikle yük 
taşımacılığının en yoğun ak-
sına olan TEM Otoyolu’nun 
İstanbul giriş ve çıkışları-
nın rahatlatılması planlanı-
yor. İstanbul’da ağır ticari 
araç trafiğinin de yönlendi-
rildiği Yavuz sultan Selim 
Köprüsü’nün de üzerinde yer 
alığı güzergahla kısım kısım 
açılan proje, diğer ulaşım pro-
jeleriyle entegre olacak. 

Tamamlanmasıyla İstan-
bul-İzmir arasındaki seyahat 
süresini yarı yarıya kısalta-
cak olan proje başta İzmir ve 
İstanbul arasın-
da güzergah 
üzerindeki 
sanayi ve 
t a r ı m 
b ö l g e l e -
rini ülke 
p a z a r ı n a 
ve uluslara-
rası piyasalara 
da karayolundan 
bağlamış olacak. 

1915 Çanakkale Köprüsü
Türkiye’nin batısında 

otoyol entegrasyonunun 
önemli bir bölümü olan pro-
je, 324 km’lik Kınalı-Tekir-
dağ - Çanakkale-Savaştepe 
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park edip günü geçiriyor, 
görevliler tarafından yerle-
rinden edilirlerse yola çıkıp 
trafiği iyice yavaşlatarak 
tekrar aynı noktaya gelme-
nin çaresini ararken trafik 
akışını bozuyorlar. 
Çözüm 5: Servisler sosyal 
bir hak gibi görünse de artık 
bu sistemden çıkmak ge-
rekiyor. Çok kısa zamanda 
konutlar ve iş yerleri ara-
sındaki ulaşım, toplu taşı-
ma odaklı olarak yeniden 
ve medeni şekilde düzene 
girecektir. 

Sorun 6; İyi eğitilmemiş 
ve yetersiz sürücüler de 
ciddi bir trafik sorunu. 

Trafikte seyrederken bir 
biriyle kavga eden, genel 
akışı aksatan, hatalı şerit 
kullanan, hızlı ya da yavaş 
ama seyir süratini ayarla-
yamayan, yağmurda kar-
da panikleyen, şerit takibi 
konusunda en küçük bir 
fikri olmayan, trafikte yap-
tıklarıyla öfke patlaması-
na neden olan sürücülerin 
oranı azımsanmayacak 
kadar yüksek. 
Çözüm 6: Hata yapan sü-
rücülerin sürücü belgele-
rini aldığı kurumun takip 
edilmesi ve verdiği ehliyet 

sayısına göre belli puanlara 
eriştiğinde ceza alacağını 
bilmesi, kamu çıkarlarının 
korunması adına fayda-
lı olacaktır. Sağ şeridi boş 
olan araç, önü boş da olsa 
sağa geçmelidir. Dönel 
kavşaklarda kavşağa giriş 
çıkış sırasına uygunluğun 
sağlanması, ışıklar ve yaya 
geçitlerindeki hataların dü-
zeltilmesi, taksi dolmuş ve 
otobüslerin indi bindi kural-
larına uyulmasını sağlamak 
sadece ceza değil, eğitim 
ve denetimlerin yoğunluğu 
ile mümkündür. 

Çözüm 7: Günde 750 bin-
den fazla kişinin ulaşımı-
nı sağlayan metrobüsler, 
sadece köprüden transfer 
yapmalı. İki yakada kuru-
lacak istasyonlara kadar 
mevcut hatların geçti-
ği yerlerde raylı sisteme 
geçilmeli. İki tarafta sis-
temleri bir birine bağlayan 
birer büyük yolcu aktarma 
merkezi yaratılmalı. Genel 
olarak yaya üst geçitleri 
alta alınmalı ama özellik-
le metrobüsler için sayısı 
artırılan yaya üst geçitleri 
doğru çözüm olan alt ge-
çitlere dönüştürülmeli. 

Çözüm 8: 15 Temmuz Köp-
rüsü tüm ticari araçlara 

kapatılmalı. Buna servisler, 
metrobüs harici belediye 
otobüsleri de dahil edil-
meli. Yabancı turistlere 
yönelik araçlar 
hariç tutulma-
lı. Bu köprü, 
bedelini öde-
yenlerin kul-
landığı bir 
konfor köp-
rüsü durumu-
na gelmeli. Sadece 
motosikletler ve otomobil 
sınıfındaki araçlar geçebil-
meli. Belki de 15 Temmuz 
Köprüsü kısmen ya da ta-
mamen yıkılıp yeniden yap-
mak dahil olmak üzere son 
haliyle raylı sistemler ve 
karayolu bir arada olacak 

şekle getirilmeli. Raylı sis-
tem E5 boyunca hem Ana-
dolu hem Trakya tarafında 
devam etmeli ve mevcut 
hatlara bağlanmalı.

Çözüm 9: FSM Köprüsü’nü 
kullanan otomobillerin ge-
çiş ücretlerinde indirim ya-
pılmalı ve indirimli özel oto-
mobiller, tüm yolcu taşıyan 
ticari araçlar ve hafif ticari 
araçların köprüsü olmalı. 
Bu köprü, hafif ticari işle-
rin ve yolcu taşımacılığının 
gerçekleştirildiği bir köprü 
durumuna gelmeli.
Çözüm 10: YSS Köprüsü’nü 

kullanan otomobille-
re FSM’yi kul-

l a n a n l a r d a n 
daha yüksek 
oranda bir 
indirim uy-
g u l a n m a l ı . 

Yolcu taşıyan 
araçlar ve ha-

fif ticarilere de bu 
köprü kullanımında indi-
rim uygulanmalı. Tam bir 
ağır iş/lojistik köprüsü du-
rumuna gelmeli. Demiryo-
lu hattı döşenip karadaki 
bağlantıları inşa edildiğin-
de, uluslararası niteliği de 
anlam kazanacaktır. 

İSTANBUL TRAFİĞİNE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

6’ncı sayfadaki haberin devamı
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DB Schenker Arkas Swap Body 
İle Platform Trafiğini Birleştiriyor
DB Schenker’in Türkiye bacağı olan 
DB Schenker Arkas, Budapeşte’de 
bulunan DB Schenker platformu ile 
trafiğini gidiş gelişte swap body kul-
lanımı ile genişletiyor. 14 ülkenin 
doğrudan dahil olduğu platform, 
2014 yılından bu yana 30’dan fazla 
ülkeyi birbirine bağlıyor.

DB Schenker Arkas, bu başarılı 
konseptin bir parçası ve hacminin 
önemli bir bölümünü platform ara-
cılığıyla yönlendiriyor. Bu şekilde 
daha sık çıkışlar sunuluyor ve geniş 
bir ağ sayesinde tüm gönderilerin 
şirket tarafından kontrol altında 
olmasıyla beraber güvenli bir taşıma 
ve takip sağlanıyor. 

Platform işi için DB Schenker Ar-
kas, Türkiye’den Budapeşte’ye ve ay-
nı şekilde Budapeşte’den Türkiye’ye 
swap body kullanımını başlattı. Ulus-
lararası trafik için çift katlı ekipman, 
daha verimli bir üretim sağlamakta.  
Parsiyel yükler, depolarda elleçleme 
gerektirmeden taşınabiliyor. 

Parsiyel yüklerin konsolide edil-
me olasılığı destekleniyor. Çekici 
ve dorse ayrı olarak kullanılabilir ve 
hızlı bir şekilde değiştirilebilir, bu da 
ortaklara ve müşterilere karşı daha 
fazla esneklik sağlıyor. Swap body 
yüklenmesi veya boşaltılması esna-
sında çekici, farklı nakliyeleri ger-
çekleştirebiliyor. Kamyonların daha 

az bekleme süreleri nedeniyle, daha 
az sayıda kamyon ve dolayısıyla daha 
az emisyonla üretim yapılabiliyor. 

Haftada üç çıkış ile DB Schenker 
Arkas, şu anda İstanbul bölgesinde 
ve bir sonraki aşamada Bursa, İzmir, 
Ankara ve Mersin’de müşterileri 
için özel bir hizmet sunuyor. Avan-
tajı ise Budapeşte’deki merkezi da-
ğıtım noktası üzerinden Avrupa`da 
geniş bir ağa ulaşmak. 

2019’un ilk çeyreğinde, swap 
body ekipman kullanımı Almanya 
trafiğinde de devreye alınacak. Bu-
nu, yurt içi ağı genişletilmesini des-
teklemek için Türkiye içindeki yurt 
içi ana hatlar üzerinde swap body 
kullanımı takip edecek. 

Avrupa genelinde 430 kara taşı-
macılığı şubesi ile DB Schenker’in 
kara taşımacılığı ürünleri ve hizmet-
leri geniş bir ağı kapsıyor.

MARS Logistics, 2018 yılında 30 
milyon Avro’ luk filo yatırımına 
ek olarak 2019 yılında 18 milyon 
Avro’luk yatırım ile filosunu büyüt-
meye devam edecek. 

2018 yılında 275 çekici ve 330 
treyler ekleyerek güçlendirdiği fi-
losuna ek olarak 2019 yılında 18 
milyon Avro’luk yatırım planlayan 
Mars Logistics, intermodal taşımacı-
lık hizmetindeki mevcut hatlarının 
çıkış adetini arttırıp yeni hatların 
açılışını planlıyor.  Mars Logistics 
çevreye katkısı ve transit sürelerde 
hizmet vermesi dolayısıyla müşte-
rileri tarafından tercih edilen inter-
modal taşımacılık hizmetinin de se-
fer sayısını arttırmayı ve yeni rotaları 
hayata geçirmeyi planlıyor.

Mars Logistics, “Optimum süre, 
maksimum çevrecilik” sloganı ile 
2012 yılında başlattığı Lüksemburg 
intermodal mevcut hattına Mayıs 
2018’de ilave olarak eklediği Türki-
ye-Duisburg intermodal hattı ile haf-
tada 18 tren çıkışı gerçekleştiriyor. 
Mars Logistics, İskandinav ve Doğu 
Avrupa’da yeni bir intermodal hat 
için araştırmalara devam ederken, 
mevcut hatlarının da çıkışı adetini 
arttırmayı planlıyor.

Mars
Logistics Filo 
Yatırımlarına 
Devam Ediyor
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3 Bin tonluk
dev proje taşıması

İtalyan mühendislik firma-
sı Fagioli S.p.A. geçtiğimiz ay 
Marghera limanında şimdiye 
kadar yapılmış en büyük proje 
taşıması olan iki büyük gemi-
nin nakliyesini gerçekleştirdi. 

Roncadelle ve Venedik’te 
bulunan İtalyan ATB Riva 
Calzoni sahalarında toplam 
ağırlığı 3000 tonun üzerinde 
olan iki hidrokraking reak-
törü üretildi. Fagioli onları 
Nijerya’ya sevk edilecekleri 
limana getirdi. Gemiler, Dan-
gote Refining Ltd şirketinin 
ilk özel Nijeryalı rafinerisine 
hareket etti.

Petrokimya sektörü için 
dünyada bugüne kadar üreti-

yatırımlarının yaklaşık yüzde 
50’si şirketimiz tarafından 
taşınmış ve montajı yapıldı. 
Bugüne kadar toplamda 3 
bin MW rüzgar santralinin 
kurulumuna katkıda bulun-
duk. Rüzgar enerji yatırımcı-
larına anahtar teslim hizmet 
sunmaktayız. Türkiye’de e-
nerji lojistiği pazarının yıllık 
yaklaşık 50 milyon Avro’luk 
bir büyüklüğü vardır. Şirketi-
miz, konusunda Türkiye’nin 
ve bölgemizin en önde gelen 
şirketlerinden birisidir. Şirke-
timiz tüm faaliyetlerini ISO 
9001:2008 Kalite Yönetim 
Sistemi, ISO 14001:2004 
Çevre Yönetim Sistemi ve 
OHSAS 18001:2007 İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemleri sertifikaları ile su-
nuyor.

Gerek yurt içinde, gerek 

TÜRKIYE hem büyük ya-
tırımlara sahne olan hem 
de önemli miktarda ihracat 
gerçekleştiren bir ülke. Son 
dönemde yapılan sanayi ve e-
nerji yatırımları ülke içindeki 
proje taşımacılığını canlı tu-
tarken, özel taşımalara ihtiyaç 
duyulan ihraç ürünlerimizde 
de dikkat çekici bir artış. Türk 
firmaları artık özel bir taşı-

PROJE taşımacılığı ve yük 
mühendisliği alanında çalış-
malara devam eden Hareket, 
2018 yılını 40 milyon Avro ci-
ro ile kapatmaya hazırlanıyor. 
Hareket Proje Taşımacılığı ve 
Yük Mühendisliği Genel Mü-
dürü Engin Kuzucu, “2018 
yılında çalıştığımız projelerde 
karayolunda toplam 216 bin 
828 ton taşıma gerçekleştir-
dik. Tüm bu rakamlar doğrul-
tusunda çok zorlu bir yıl olma-
sına rağmen 2018’de Hareket 
olarak tüm hedeflerimize ulaş-
tığımızı söyleyebilirim” dedi.

Firma olarak proje taşı-
macılığındaki yerinizi na-
sıl değerlendiriyorsunuz? 
2018’de ne tür projelere im-
za attınız? Yılsonu hedefle-
riniz neler? 

1957 yılında kurulmuş 
olan Hareket, proje taşımacı-
lığı, ağır taşımacılık, ağır yük 
kaldırma ve montaj hizmetle-
ri, vinç ve platform kiralama, 
rüzgar santralleri taşıma ve 
montajı konularında Türki-
ye, Türkmenistan, Azerbay-
can, Özbekistan, Bulgaris-
tan, Kazakistan, Romanya, 
Gürcistan, Ukrayna, Rusya, 
Yunanistan, Birleşik Arap E-
mirlikleri, Irak, İran, Katar, 
Kenya, Mısır, Suriye, Libya, 
Suudi Arabistan, Ürdün ve 
Yemen’de önemli projeler-
de yerli ve yabancı şirketlere 
hizmetler verdi ve vermeye 

mayı Türkiye’den dünyanın 
herhangi bir yerine yada tam 
tersi Türkiye’ye gerçekleştire-
biliyorlar. Proje taşımacılığı-
nın genel taşımacılık içindeki 
payı henüz çok küçük olsa da 
globalleşen ekonomik ilişki-
ler bu alanda büyümek iste-
yen firmalara yol açıyor. 

Proje taşımacılığı, lojistik 
sektöründe; komple tesis ta-
şımaları, enerji santralleri ve 
yatırım malzemeleri gibi ga-
bari dışı (standart dışı) ağır 
ve hacimli yüklerin taşınması 
olarak tanımlanıyor. Son yıl-
larda Türkiye endüstrisinin 
gelişmesiyle beraber, enerji 
üretim yatırımlarının artması, 
proje taşımacılığının da önü-
nü açıyor.

devam ediyor. Şirketimizin 
merkezi İstanbul’dadır. 

Orta Doğu ve Afrika’da da 
faaliyetlerini sürdüren Hare-
ket, global vizyonu doğrultu-
sunda MENA ofisini JAFZA 
( Jebel Ali Serbest Ticaret 
Bölgesi) Dubai’de açtı. 10 bin 
m2’lik araç parkurunda, ekip-
man havuzuna CC2800 ve 
CC6800 paletli vinç, SPMT 
ve THP dorseleri ekleyerek 
körfez bölgesindeki yatı-
rımlarına hız verdi. Ankara, 
Mersin ve  İzmir Aliağa’da 
bulunan ofislerimizde proje 
çalışmalarımız hızla devam e-
diyor. Özbekistan’da bulunan 
ofisimizde de çalışmalarımız 
devam ediyor.

Enerji sektörüne yönelik 
yoğun çalışmalarımız var. 
Şu ana kadar Türkiye’de ger-
çekleştirilen rüzgar enerji 

rekor sayıldı. 
Reaktörlerin fabrikadan 

deniz terminaline taşınması 
projesi Fagioli S.p.A. tarafın-
dan yönetilirken zemin basın-
cı kısıtlamaları uyarınca, 72 
aks Cometto MSPE 40t bir-

olarak tüm hedeflerimize 
ulaştığımızı söyleyebilirim.

2018’de gerçekleştirdiğimiz 
projelerden bazıları şunlar; 

Hareket, 5 bin ton ağırlı-
ğındaki Gare De Mons tren 
istasyonunun ilk etapta yak-
laşık 2 bin ton 16 m, ikinci 
etapta 2 bin 400 ton 10,6 m 
olmak üzere toplamda 26,6 m 
çekme işlemini gerçekleştirdi. 
Saha içi yatay çekme işlemin-
de ekipman olarak 4 adet 200 
tonluk strand jack kullanıldı. 
Projenin en zor kısmı, çalış-
malar süresince tren istasyo-
nun işletilmeye devam ediyor 
olmasıydı. Bu nedenle, Ha-
reket, proje için özel bir çö-
züm sundu. Projenin ilk etabı 
2017 yılının haziran ayında 
tamamlanırken, ikinci etabı 
da 2018 yılının mayıs ayında 
başarıyla sonuçlandırıldı.

Hareket, yatırımı Özbekis-
tan Enerji Bakanlığı (Uzbe-
kenergo) tarafından yapılan, 
Çalık Enerji’nin üstlendiği 
Turakurgan Kombine Çev-
rim Elektrik Santrali proje-
sindeki operasyonlarını hız 
kesmeden sürdürüyor. Proje 
kapsamında taşınan en ağır 
yükü 255 tonluk trafo oluş-
turuyor. Projede sadece ağır 
parçalar esas alındığında top-
lamda 7 bin 408 tonluk 42 
parça ekipmanın (Gaz türbi-
ni, buhar türbini, jeneratör, 
trafo, HRSG modülleri) taşı-
ma operasyonu devam ediyor. 

leştirildi. Toplamda, elektro-
nik yönlendirmeli kendinden 
tahrikli taşıyıcılar, 60 metre 
uzunluğunda, 8,5 metre ge-
nişliğinde ve her biri 10 met-
re yüksekliğinde iki konvoy 
oluşturularak taşındı. 

Hareket, taşımanın 3 bin 591 
tonluk kısmını Ağustos 2018 
itibariyle 2500 kmlik zorlu 
parkur boyunca başarıyla ger-
çekleştirdi. 2018 Mayıs ayın-
da ilk taşıma operasyonları-
nın yapıldığı projenin, 2018 
aralık ayında tamamlanması 
planlanıyor.

Hareket, Future Growth 
Project kapsamında Çim-
taş’ın ürettiği toplam ağırlığı 
bin 500 ton (714 ton, 395 
ton ve 371 ton) olan 3 ana 
kolonun taşıma ve yükleme 
işlemlerini başarıyla gerçek-
leştirdi. Çimtaş Gemlik’te 
yüklenen kolonlar Borusan 
Limanı’nda indirildi. 

Uluslararası arenada gerçek-
leştirdiği projelerle çıtayı her 
geçen gün büyüten Hareket, 
Kamerun’un Douala kentinde 
Yenigün İnşaat tarafından inşa 
edilen ve Afrika Uluslar Kupası 
Olimpiyatlarında kullanılması 
hedeflenen Kamerun Douala 
Japoma Stadyum Projesi’nde 
çalışmalarını sürdürüyor. 
Türkiye’de üretilen malzeme-
ler gemi aracılığıyla Kamerun’a 
taşınıyor. 2018 yılının Şubat 
ayında başlayan çalışmaların 
2019 yılının mart ayında ta-
mamlanması planlanıyor. 

Hareket, Özbekistan’ın Na-
voi ve Turakurgan bölgesinde 
Çalık Enerji’nin ana yükleni-
ciliğini üstlendiği Kombine 
Çevrim Elektrik Santrali Pro-
jesi kapsamında kaldırma ve  

len en büyük ürünler arasın-
da yer alan her basınçlı kap, 
1.535 ton ağırlık ve 60 metre 
uzunluk ile dikkat çekti. Bu 
taşıma aynı zamanda daha 
önce hiç ağır sevkiyat yapıl-
mayan İtalyan limanı için de 

yurt dışında çalışmalarımıza 
hız kesmeden devam edece-
ğiz. Özellikle enerji alanında 
sadece Türkiye’nin değil, bu-
lunduğumuz coğrafi bölgenin 
lider oyuncusu olmaya devam 
etmek istiyoruz. 

2018 yılı sonu için ciro he-
defimiz 40 milyon Avro’dur. 
2018 yılında yaptığımız ya-
tırım tutarı ise 12 milyon 
Avro’dur. Gerçekleştirilen bu 
yatırımlar ile son 7 yılda yap-
tığımız yatırım tutarı 65 mil-
yon Avro, 2010 yılı başında 
180 olan çalışan sayımız da 
bugün itibariyle 420 kişiye 
ulaşmış. 2018 yılında çalıştı-
ğımız projelerde karayolun-
da toplam 216 bin 828 ton 
taşıma gerçekleştirdik. Tüm 
bu rakamlar doğrultusunda 
çok zorlu bir yıl olmasına 
rağmen 2018’de Hareket 

Proje Taşımacılığının Potansiyeli Büyük 
Proje taşımacılığını, yeni keşfedilen bir sektör olarak görebiliriz. 
Türkiye’de, deneyimin ve mühendislik bilgilerinin ön plana çıktığı bir 
sektör olan Proje taşımacılığının avantajı oldukça büyük.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Genel Müdürü Engin Kuzucu:

“HEM TÜRKIYE, HEM DE DÜNYADA PROJE 
LOJISTIĞINE YÖNELIK FIRSATLAR ARTACAK”

Birinci sayfadaki haberin devamı

Haberin devamı 12’nci sayfada
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rüzgar santrali kapasitesi, 
Türeb’den alınan verilere gö-
re 7012 MW ve ulusal hede-
fi 2023 yılında 20 bin MW 
olan rüzgar enerjisi kapasite-
si ile Avrupa’daki en önemli 
rüzgar pazarıdır. 2023 yılı-
na kadar 122 Milyar Dolar 
enerji yatırımının gerçekleş-
tirilmesi planlanıyor. Ülke-
mizde rüzgar enerjisi kurulu 
gücünün artması, dışarı olan 
enerji bağımlılığın azalması 
demektir aynı zamanda bu 
sektörün gelişimi istihdam a-
lanı yaratacaktır. Türkiye’nin 
kendi bölgesinde bir enerji 
üssü haline gelmiş olması, 
Türkiye’deki yatırım fırsatla-
rının şekillenmesinde önemli 
rol oynayacaktır.

Rüzgar enerjisi çevre dos-
tu yenilenebilir enerji olması 
nedeniyle geleceğin enerjisi 
olacak. Rüzgar enerjisi ya-
nında doğalgaz çevrim ener-
ji santralleri, petrokimya ve 
enerji depolama tesisleri, ter-
mik santraller, hidroelektrik 
santralleri ve nükleer santral-
ler beklenen önemli yatırım-
lardır. Bunun yanı sıra yeni 
rafineri, petrokimya yatırım-
ları, köprüler, otoyollar, hızlı 
trenler gibi ulaştırma altyapı 
yatırımları proje taşımacılığı 
konusunun gelişmesine kat-
kıda bulunacak alanlardır. 

2023 hedefi olan 20 bin 
MW’a ulaşmak için 13 bin 
MW yatırımın tamamlan-
ması gerekecektir. Türkiye’de 

ciddi enerji, inşaat ve fab-
rika yatırımları yapıldığını 
belirten Dal, “Doğal olarak 
yatırımlar arttıkça proje ta-
şımacılığı payı da artıyor. Bu 
fabrikalara taşınan büyük 
makinalar, endüstriyel tesis-
lerin özel ekipmanları gibi 
birçok gabari dışı yük, proje 
taşımacılığını doğrudan et-
kiliyor. Önceki yıllara oranla 
kıyaslama yaptığımızda, pro-
je taşımacılığındaki artışın 
oldukça iyi bir durumda ol-

montaj çalışmalarını üstleni-
yor. Toplam kurulu gücü 450 
MW olan santrallerde 600 ve 
400 ton kaldırma kapasiteli pa-
letli vinç, muhtelif sayıda man-
lift, 100 ton ile 200 ton arasın-
da paletli vinçleri ile projede 
hizmet veren Hareket, muh-
telif sayılarda HRSG modü-
lü, ekipman ve çelik kaldırma 
ve montajını gerçekleştiriyor. 
Proje 600 ve 400 tonluk mobil 
vinçler kullanılarak monte edi-
len en ağır parçası ise 274 ton 
ağırlığında HRSG modülü 
oluşturuyor. 2018 yılının mart 
ayında başlayan çalışmaların 
ise 2019 yılının nisan ayında 

tamamlanması hedefleniyor. 
Türkiye’de  ilk defa bu ka-

dar yüksek bir tonaja sahip 
bir  yük   ile load in/out ope-
rasyonu gerçekleşti.Aliağa’da 
Batılimana yurt dışından ge-
len ve parçaları birleştirilen 
90 metre yüksekliğinde, 1840 
ton ağırlığındaki dev vinç, 
Hareket Yük Mühendisliği ve 

BATU International Logis-
tics COO’su Uğur Dal, proje 
ve ağır yük taşımacılığı ope-
rasyonlarında toplam taşıma-
lar arasında yüzde 3’lük bir 
paya sahip olduklarını, Batu 
International Logistics ola-
rak tüm taşıma modlarında 
hizmet verdiklerini söylüyor. 
Proje ve ağır yük alanında 
araç, vinç ve lashing gibi tüm 
hizmetleri verdiklerini be-
lirten Dal,  ekiblerinin proje 
taşımacılığı konusunda eği-
timli, uzman ve sertifika sahi-
bi çalışma arkadaşlarımızdan 
oluştuğunun altını çiziyor.

Dal, “Hacim ve kg olarak 
büyük malzemeler taşıdık-
ları için çevre ve iş güvenliği 
uygulanan kriterler arasın-
da en başta yer almaktadır. 
Yaptığımız operasyonların 
aşırı ölçü, tonaj fazlalığı göz 
önüne alındığında taşıma, 
vinç ve lashing hizmetlerinde 
çok iyi hesaplamalar ve uz-

Proje Taşımacılığı’nın uzman 
kadrosuyla  600 metre yol aldı. 
Gemiyle gelen vincin  malze-
meleri  önce mobil vince indi-
rilip stok sahasına depolandı. 

İndirilen parçaların en 
ağırı 110 ton en uzunu da 
70 m boyutundaydı.Kurma 
işlemi 1 adet Terex CC2800 
- 600 tonluk paletli vinç - 
84m+12m Bom, 1 adet Terex 
CC1800 - 300 tonluk paletli 
vinç - 84m bom, 1 adet Lieb-
herr LTM 1200 - 200 tonluk 
mobil vinç1 adet Liebherr 
LTM 1120 - 120 tonluk mo-
bil vinç ile yapıldı. Yaklaşık 
8 saatte 600 metre yol alan 

vinç, ertesi sabah denizdeki 
dubaya yüklendi. Vinç daha 
sonra römorklarla denizden 
özel bir limana taşındı.

Proje taşımacılığının Türki-
ye pazarındaki büyüme hızı 
nedir? Önceki yıllar ile kı-
yaslama yapar mısınız?

Türkiye şu anda kurulu 

man personel ile çalışıyoruz. 
Ayrıca ekipman olarak AB 
standartlarında olup test edil-
miş, sertifikası olan ve gerekli 
kontrolleri resmi kurumlar 
tarafından onaylanmış malze-
meler kullanıyoruz” dedi.

Proje lojistiğinin Türkiye 
lojistik sektöründe her geçen 
yıl payını artırdığını söyleyen 
Dal,  proje lojistiğinin sektör-
deki payının yüzde 10’u aştı-
ğını dile getirdi.

Türkiye’ye de son yıllarda 

diğimizi söyleyebilirim. Taşı-
ma sürelerimizde krizlerden 
ötürü ara ara değişiklikler 
meydana geldi. Ama bunlar 
işlerimizi çok etkilemedi.

Hangi tür taşımalarda talep 
artışı ve azalması söz konu-
su? Yatırımların önümüzde-
ki dönemdeki seyrini nasıl 
görüyorsunuz?

Vinç, nakliye,ağır nakliye, 
montaj, ekipman kiralama, 
rüzgar gülü, türü taşımalarda 
her zaman artış söz konusu-
dur. Yatırımlarımız artarak 
devam etmektedir.

Sizi en çok zorlayan projeler 
hangileri oluyor?

Bunu şu yada bu proje 
şeklinde değil de daha genel 
olarak cevaplamak doğru 
olur diye düşünüyorum. Siz 
en büyük jeneratörleri, en bü-
yük transformatörleri taşıya-
bilirsiniz. Ama bu taşımaları 
zamanında gönderemezseniz 
bu çok önemli bir problem 
yaratır. Her taşımacılık için 
alınması gereken izinler var. 

küçülmelerin kısıtlı olduğu-
nu söyleyen Dal,  yeni yıl ile 
birlikte önümüzdeki dönem-
de toparlanarak hem yatırım-
ların hem de taşımaların daha 
iyi bir seviyeye geleceğine 
inandıklarını kaydetti.

Profesyonel kadroları 
sayesinde bugüne dek zor-
landıkları bir oprerasyon 
olmadığını belirten Dal, 
“Yaptığımız en büyük taşı-
madan söz etmek gerekirse, 
Şanghay’dan Konya’ya ger-
çekleştirdiğimiz bir proje 

Bir kurum eğer gerekli izni 
vermezse taşıma yapamıyo-
ruz. Yukarıda da belirttiğim 
gibi en önemli gündem mad-
demiz karayollarından alınan 
yol belgeleri ile ilgili konular. 
Tam bir mevzuatın olmama-
sı ve mevcut eski mevzuatın 
gelişen ve sürekli yatırım ya-
pılan ülkemizin ihtiyaçlarına 
cevap verememesidir. Yine 
yapılan proje taşımalarında 
limanlar önemli bir sorun. 
Özel limanlar operasyonlar 
için uygun ancak maliyetleri 
çok yüksek. Bunu yabancı iş 
ortaklarınıza açıklamak zor 
olabiliyor. Yaşanan krizlerden 
ötürü yurtdışında taşıma yap-
tığımız bazı ülkelerde biraz 
etkilendiğimizi söyleyebili-
rim. Taşıma sürelerimizde 
krizlerden ötürü ara ara deği-
şiklikler meydana geldi. 

Yaşanan olumsuzluklara 
rağmen hem Türkiye, hem 
de dünyada proje lojistiğine 
yönelik fırsatların artacağı-
na inanıyorum. Çünkü proje 
ve ağır yük lojistiği hala özel 
alanlardan biri.

taşımasını örnek verebiliriz. 
Konya’da kişisel bakım ve 

ev ürünlerinin üretileceği 
fabrikanın makinelerini ilk 
olarak Şanghay’dan Gebze’ye 
denizyolu ile getirdik. Da-
ha sonra yükleri buradan 65 
adet lowbed araçla Konya’ya 
6 günde taşıyarak operasyonu 
başarıyla tamamladık. Taşıma 
öncesinde mühendislerimiz 
tarafından geçiş yapılacak 
güzergâhlar ile ilgili 129 nok-
tanın tek tek analizleri yapıl-
dı” diye konuştu.

enerji lojistiğinin yıllık yak-
laşık 50 milyon Avro’luk bir 
büyüklüğünün olduğunu  
tahmin ediyoruz. Bu da de-
mek oluyor ki 13 bin MW 
yatırımın tamamlanması 200 
milyon Avro’luk bir hacim 
oluşturacak demektir.

Proje taşımacılığı alanında 
Türkiye’de karşılaştığınız en 
önemli sorunlar nelerdir?

En önemli gündem mad-
demiz karayollarından alınan 
yol belgeleri ile ilgili konular. 
Tam bir mevzuatın olmama-
sı ve mevcut eski mevzuatın 
gelişen ve sürekli yatırım 
yapılan ülkemizin ihtiyaç-
larına cevap verememesidir. 
Bu konuda sektör temsilcile-
rinin katılımıyla, akademik 
kadroların destekleriyle bir 
çalışma grubu oluşturulmuş 
ve ağır yük taşıma yönetme-
liği oluşturulma çalışmaları 
sürdürülmektedir. Bu yönet-
meliğin yürürlüğe girmesi 
durumunda Türkiye’de ağır 
yük taşımacılığı Avrupa bir-
liği standartlarında kurallar 
bütünlüğü içinde gerçekleşti-
rilmesi sağlanacaktır. 

Hangi tür taşımalarda talep 
artışı ve azalması söz konu-
su? Yatırımların önümüzde-
ki dönemdeki seyrini nasıl 
görüyorsunuz?

Yaşanan krizlerden ötürü 
yurtdışında taşıma yaptığımız 
bazı ülkelerde biraz etkilen-

duğunu söyleyebiliriz” açık-
lamasını yaptı.

Batu International Logis-
tics COO’su Uğur Dal söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Proje 
taşımacılığında, operasyon 
boyunca birçok farklı taşıma 
modu kullanılabiliyor. Bun-
lardan en zorlusu kuşkusuz 
karayolu diyebiliriz. Çünkü 
lowbed araçlarla oldukça dü-
şük bir hızda ilerlemek, trafi-
ği tehlikeye sokmadan yükü 
teslimat noktasına sorunsuz 
ulaştırabilmek gerekiyor.

Bununla birlikte, özellikle 
dar veya bozuk yollar proje 
taşımacılığında karşılaşabilen 
sorunlar arasında yer alıyor. 
Bunun için de operasyonları-
mızın öncesinde tüm güzer-
gahın analizini en ince ayrın-
tısına kadar yaparak sorunsuz 
bir taşıma gerçekleştiriyoruz.”

Kur bazlı yaşanan dalga-
lanmalar ve ekonomideki 
durgunluğa rağmen sektörde 

Batu International Logistics COO’su Uğur Dal:

“PROJE LOJISTIĞI TÜRKIYE LOJISTIK SEKTÖRÜNDE
HER GEÇEN YIL PAYINI ARTIRIYOR”

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği
Genel Müdürü Engin Kuzucu

Batu International Logistics COO’su Uğur Dal

10’uncu sayfadaki haberin devamı
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TÜRKIYE İhracatçılar Mecli-
si (TİM) tarafından düzenlenen 
Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İh-
racatçısı ödülleri, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve 
Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak, 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Baka-
nı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Ulaştırma ve Altyapı Baka-
nı Mehmet Cahit Turhan’ın katıldı-
ğı törenle sahiplerini buldu.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Tür-
kiye İhracatçılar Meclisi tarafından 
üçüncü kez düzenlenen Türkiye’nin 
500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ö-
dül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ger-
çekleştirildi. Törende, Türkiye’nin 
500 Büyük Hizmet İhracatçısı 
Araştırması’na göre Türkiye genelin-
de en çok ihracat yapan ilk 10 firma 
ile 17 sektördeki ilk 3 firmaya ödül-
leri takdim edildi. 2017 rakamlarına 
göre yapılan sıralamada THY, Tür-
kiye genelinde birinci olurken, onu 
SunExpress ve Pegasus takip etti. 

İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşa 
etmek üzere oluşturulan konsorsi-
yumda yer alan firmalardan dördüne 
de özel ödül verildi. Törende yaptığı 
konuşmada “Türkiye’nin büyümesi, 
istihdamı, katma değeri biz ihracat-
çılara emanet” diyen TİM Başkanı 
İsmail Gülle, Cumhurbaşkanının 
önderliğinde devam eden dış ticaret 
hamlesinde hizmet ihracatının çok 
kıymetli bir yer tuttuğuna işaret etti. 
İstanbul Yeni Hava Limanı’nın Cum-
huriyetin 95. yılında 60 ülkeyi ve 20 
trilyon dolarlık ekonomileri birbi-
rine bağlayarak Türkiye’nin hizmet 
ihracatına büyük katkı sağlayacağına 
yürekten inandıklarına belirtti.

Ekol Türkiye’nin en büyük 
lojistik ihracatçısı

Ekol, Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) tarafından bu yıl üçüncü kez 
düzenlenen  “Türkiye’nin 500 Büyük 
Hizmet İhracatçısı Araştırması”nda 
iki ödüle layık görüldü. 565 milyon 
398 bin 803 dolarlık hizmet ihraca-
tıyla, “Yük Taşımacılığı ve Lojistik 
Hizmetleri” kategorisinde Ekol, ay-
nı zamanda Türkiye’nin en büyük 
dördüncü hizmet ihracatçısı olma 
başarısını gösterdi.

“Yük Taşımacılığı ve Lojistik 
Hizmetleri”  kategorisindeki ödül 

Ekol Türkiye Ülke Müdürü Murat 
Kavrar’a,  T.C. Ulaştırma ve Altya-
pı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ta-
rafından takdim edildi. Türkiye’nin 
en büyük dördüncü hizmet ihracat-
çısı ödülünü ise Ekol Filo Yönetim 

Kurulu Başkanı Cavit Değirmenci 
T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın elinden aldı.

Ekol Türkiye Ülke Müdürü Mu-
rat Kavrar, “2023’de 150 milyar 
dolarlık hizmet ihracatı gerçekleşti-
rilmesi hedefleniyor. Avrupa’nın en 
çok tercih edilen lojistik şirketi ol-
ma hedefimize koşarken ülkemizin 
kalkınması için üzerimize düşeni 
yapmaya her zaman hazırız” değer-
lendirmesinde bulundu. 

Hizmet Ihracatında Ilk
10 Sırayı Alan Kuruluşlar
Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 

Güneş Ekspres Hav. A.Ş. (SunExpress) 

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.

Ekol Lojistik A.Ş.

Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.

Tav Havalimanları Holding A.Ş. 

Rönesans Holding A.Ş.

Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş. 

Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş.

Atlasjet Havacılık A.Ş. 

Lojistik Hizmet İhracatçıları Ödüllendirildi
Birinci sayfadaki haberin devamı
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yetenekli Türk mühendisle-
rimizin, bir kez daha dünya 
standartlarında işler çıkarta-
bileceğine eminim.

Bugün görüyoruz ki, ge-
lişen havacılık sektörümüz, 
üniversitelerimiz ve bilim 
kuruluşlarımız, dünyaya hiz-
met vermenin ötesinde bir 
çekim merkezine de dönüş-
müş durumda. SSB olarak 
biz de platform geliştirme, 
uçuş bilimleri, malzeme tek-
nolojileri, mekanik ve avi-
yonik sistemler tasarlanması 
konularında, öncü projeler 
de yürütüyoruz. Uçak, he-
likopter, motor, insansız 
hava araçları, görev sistem-
leri geliştirme projelerimiz 
var. Önümüzdeki yıllarda, 

HAVA kargo markası olan 
Turkish Cargo, vahşi yaşa-
mın en yırtıcı türleri olarak 
bilinen hayvanları bulutların 
üzerine taşıdı. Özel kargo 
hizmeti kapsamında; 4 kap-
lan, 3 aslan, 3 çita, 2 vaşak ve 
1 puma Prag’dan İstanbul’a 
güvenli bir şekilde ulaştırıldı.

Canlı hayvan taşımalarına 
en üst düzeyde özen göstere-
rek gökyüzünde doğal yaşama-

BOEING, Türkiye’deki ilk 
Mühendislik ve Teknoloji 
Merkezinin açılışını, Boeing 
Türkiye Milli Havacılık Planı 
kapsamında gerçekleştirilen 
bir Teknoloji Günü etkinliği 
ile kutladı. 

Törene, Savunma Sanayi 
Başkanı Prof. Dr. İsmail De-
mir, havacılık sektörü, devlet 
ve üniversitelerden çok sayıda 
uzman da katıldı. Etkinlikte, 
Boeing’in Türkiye’deki mü-
hendislik, teknoloji ve Ar-Ge 
ortaklıkları ve havacılığın ge-
leceği tartışıldı.

Teknopark İstanbul’da faa-
liyet gösterecek olan Mühen-
dislik ve Teknoloji Merkezi, 
Boeing’in küresel mühendis-
lik ve teknoloji ağının bir 
parçası olarak, tasarım mü-
hendisliği ve Ar-Ge çalışma-
larına odaklanacak. Merkez, 
Türkiye’nin havacılık eko-
sistemini zenginleştirmek ve 
Türkiye’nin küresel havacılık 

lanına yakın koşullar oluştu-
ran Turkish Cargo, Çekya’da 
bulunan Biopark ŠTÍT doğal 
yaşamı destekleme ve üreme 
merkezinden alınan canlı 
hayvanları, başarılı bir şekil-
de İstanbul’a taşıdı. Yırtıcıla-
ra, uçuş süresince bakıcıları, 
görevli veterinerler ve  IATA 
LAR (Canlı Hayvan Taşıma 
Yönetmeliği) sertifikalı Tur-
kish Cargo personeli eşlik etti.

sektörüyle bağlarını güçlen-
dirmek açısından da önemli 
bir rol üstlenecek.

Savunma Sanayii Başka-
nı Prof. Dr. İsmail Demir 
yaptığı açıklamada “Bugün 
açılışını yaptığımız merkez-
de, Boeing’in birçok prog-
ramına destek vermek üzere, 
mühendislik faaliyetleri ve 
teknolojik araştırmalar ger-
çekleştirilecek, öncelikli 
olarak kabin içi tasarımı ve 
kompozit teknolojileri ge-
liştirilmesi alanlarında çalış-
malar yürütülecektir. Bu tür 
merkezlerin ileride yüzlerce 
mühendisle, onlarca proje ile 
yoğun çalışan merkezlere dö-
nüştüğüne şahit olacağız. Bu 
merkezde, iyi eğitim almış 

şem Sargın Açılış Töreni’nde 
yaptığı açıklamada; “Türkiye, 
Boeing’in stratejik büyüme 
ülkeleri arasında yer almakta-
dır. Boeing’in bir üretim üs-
sü ve teknoloji ortağı olarak 
gördüğü Türkiye’nin, küre-
sel havacılık sektörüne daha 
büyük katkılarda bulunma 
potansiyeli olduğuna inanı-
yoruz. Boeing Türkiye Mü-
hendislik ve Teknoloji Mer-
kezi, Boeing’in Türkiye’ye 
güveninin en önemli gös-
tergesidir. Bu yeni merkezin 
Türkiye’nin mevcut mühen-
dislik ve teknoloji kapasi-
tesine katkıda bulunacak 
olmasından ve Türkiye’yi ha-
vacılıkta küresel bir oyuncu 
olma hedefine bir adım daha 

yaklaştıracak olmasından do-
layı gururluyuz. Mühendis-
lik ve Teknoloji Merkezi’nin 
Açılışı, geçtiğimiz yıl Savun-
ma Sanayii Başkanlığı ile 
birlikte hayata geçirdiğimiz 
Boeing Türkiye Milli Ha-
vacılık Planı’nın teknoloji 
ayağında büyük bir dönüm 
noktasıdır. Yeni mühendislik 
ve teknoloji merkezimiz için 
Türkiye’yi seçmemiz, hem 
Boeing’in Türkiye’ye olan 
uzun vadeli bakış açısını, 
hem de Türkiye’de yenilikçi, 
dünya standartlarında ve re-
kabetçi bir havacılık ekosiste-
minin geliştirilmesine verdi-
ğimiz desteği yansıtmaktadır. 
Türkiye’de Türkiye ile birlikte 
büyümeye kararlıyız” dedi.

Türkiye’nin alt sistemlerde, 
motor sistemlerinde kendi 
özgün ürünlerini geliştirme-
ye başladığını ve mevcut sis-
temleri ileriye götürdüğünü 
de göreceksiniz.” dedi. 

Boeing Araştırma ve Tek-
noloji Başkan Yardımcısı ve 
Genel Müdürü Naveed Hus-
sain, “Bu yeni merkez, tüm 
dünyadaki müşterilerimize 
daha iyi ürün ve hizmetler 
sunmak için kilit teknoloji 
alanlarında çözümler sağla-
yacak ve Boeing’in küresel 
inovasyon ve rekabetçiliğine 
önemli ölçüde katkıda bu-
lunacak. Bu merkez, ayrıca 
uzun vadede Türkiye’deki iş 
ortaklarımızla birlikte başa-
rıyla gerçekleştireceğimize 
inandığımız ortak hedefleri 
de çoğaltacak.” dedi. 
Sargın: “Türkiye ile birlikte 

büyümeye kararlıyız”
Boeing Türkiye Genel Mü-

dürü ve Ülke Temsilcisi Ay-

Turkish Cargo Vahşi Hayvanları Güvenle Taşıdı

Boeing Türkiye’deki İlk Mühendislik 
ve Teknoloji Merkezi’ni Açtı

2017 yılında, yabani hay-
vanların yasadışı ticaretini 
engellemek ve bu konuda 
sektörel farkındalığı artır-
mak amacıyla `united for 
wildlife buckingham palace 
declaration (ufw)` bildiri-
sini onaylayan Türk Hava 
Yolları, canlı hayvan taşıma 
süreçlerine ve hayvan hak-
larına verdiği önemi ortaya 
koymuştu.

Turkish Cargo, dünyanın 
122 ülkesindeki müşterilerine 
sunduğu canlı hayvan taşı-
macılığı hizmeti için; kabul, 
depolama ve sevk süreçlerinde 
IATA LAR yönetmeliğini re-
ferans alıyor ve yönetmelikte 
belirtilen dokümantasyon, 
kafesleme, etiketleme ve işa-
retleme kurallarını canlı hay-
van taşıma sürecinde harfiyen 
uyguluyor.

Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı 
kapsamında hayata geçirilen merkez havacılık 
alanında tasarım mühendisliği ve Ar-Ge’ye 
odaklanacak.

BEYKOZ Üniversitesi ve 
TAV Havalimanları İşletme-
ciliği havacılık sektöründe 
iş sağlığı ve güvenliği konu-
sunda önemli bir konferans 
gerçekleştirdi. Üniversitenin 
Rektörlük Yerleşkesi Konfe-
rans Salonu’nda yapılan ‘Ha-
vacılık Sektöründe İş Sağlığı 
& Güvenliği ve Emniyet Yö-
netimi’ konulu konferansta 
akademisyenler ve sektöre 
yön veren yöneticiler yap-

tıkları konuşmalarla önemli 
noktalara dikkat çektiler.

‘Havacılık Sektöründe İş 
Sağlığı & Güvenliği Yönetimi 
ve Uygulamaları’ adlı ilk otu-
rumda açılış konuşmasını Bey-
koz Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Durman yapar-
ken, TAV Fraport Terminal İş-
letmeciliği Yönetim Sistemleri 
Müdürü Dr. Musa Güngören 
de moderatörlüğü üstlendi.

TAV Havalimanları olarak 

bugün 21 ülkede 76 havali-
manında faaliyet gösterdik-
lerini belirten TAV İstanbul 
Genel Müdürü Kemal Ünlü, 
havacılığın tüm ülkeler için 
stratejik öneme ve küresel 
standartlara sahip bir sek-
tör olduğunu söyledi. Ünlü, 
“TAV olarak, yolcularımıza 
iyi bir seyahat deneyimini 
sunmak, çalışanlarımız ve 
tüm paydaşlarımıza güvenli 
ve sağlıklı bir çalışma ortamı 

oluşturmak üzere en yüksek 
standartlarda çalışıyoruz. 
Beykoz Üniversitesi’yle iş bir-
liğine giderek bu konferansa 
katkı sunmaktan mutluluk 
duyuyoruz” dedi.

Rektör Durman da yaptığı 
konuşmada Beykoz Üniversi-
tesi ve TAV Havalimanları iş 
birliği ile düzenlenen bu kon-
feransın büyük önem taşıdı-
ğını belirterek, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Üniversitemizin 
ve havacılıkta iş sağlığı ve gü-
venliği alanında çalışan sek-
törün değerli temsilcilerinin 
bir araya gelmesi ve bu konu-
ları kamuoyunun gündemine 
getirmesi çok önemli. Ama-
cımız bu konferansı düzenli 
bir hale getirmek ve yılda en 
az bir kez düzenlemek. İş sağ-
lığı ve güvenliği gibi önemli 
bir konuda gerçekleştirilen 
bu konferansın gerçekleşme-
sinde emeği olan TAV başta 

olmak üzere herkese çok te-
şekkür ederim.”

TAV İstanbul Terminal 
İşletmeciliği İş Sağlığı & 
Güvenliği ve Çevre Müdü-
rü Emrah Gürer, THY İş 
Güvenliği Şefi Muhammet 
Topçu, Bülent Ecevit Üniver-
sitesi Öğretim Görevlisi Ha-
run Karakavuz, SunExpress 
Çevre ve İSG Uzmanı Bengü 
Yalçın, Çelebi Hava Servisi 
Güvenlik, İSG ve Çevre Mü-
dür Yardımcısı Akın Özmen 
Çakır, TAV Ankara Termi-
nal İşletmeciliği İş Sağlığı & 
Güvenliği ve Çevre Yetkili 
Uzmanı Hüseyin Turhantok, 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Dr. Öğretim Üyesi Gültekin 
Coşkun da konuşmalarını 
yaptılar. 

Konferansın öğleden 
sonra yapılan ‘Havacılık 
Sektöründe SMS (Emniyet 
Yönetim Sistemi) ve Uygu-

lamaları’ oturumunun ilk 
konuşmasını Beykoz Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Baki Aksu yaptı. Modera-
törlüğünü TAV İstanbul Ter-
minal İşletmeciliği İş Sağlığı 
& Güvenliği ve Çevre Mü-
dürü Emrah Gürer’in yaptığı 
oturumda sırasıyla Havaş Yer 
Hizmetleri Yönetim Sistem-
leri Müdürü Başak Helen 
Taşkan, Eskişehir Teknik 
Üniversitesi Havacılık Yöne-
timi Bölümü’nden Doç. Dr. 
Ender Gerede, TAV Ege Ter-
minal İşletmeciliği İş Sağlığı 
Güvenliği Şefi - SMS Yöne-
ticisi İsa Komi, THY OPET 
Çevre ve Kalite Müdürü Cey-
da Ergi de kendi alanlarında 
önemli konuları dile getirdi-
ler. Yapılan konuşmalarda ha-
vacılık sektöründeki iş sağlığı 
ve güvenliği masaya yatırılarak 
sorunların çözümü konusun-
da öneriler sunuldu.

Havacılık Sektörünü Güçlendiren İşbirliği
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DÜNYANIN en çok ülke ve ulus-
lararası destinasyonuna uçan Türk 
Hava Yolları, ABD menşeli küresel 
yayın organı “Global Traveler”ın 
düzenlediği ödüllerde, okuyucu an-
ketleri sonucunda belirlenen üç ö-
dülün sahibi oldu. “En İyi Kurumsal 
Seyahat Programı” kategorisinde, 
kurumsal müşterileri için özel tasar-
lanan programı “Turkish Airlines 
Corporate Club”ın ödüllendirildiği 
gecede bayrak taşıyıcı havayolu ayrı-
ca, üst üste ikinci kez “Business Yol-
cuları için En İyi Havayolu” ve “En 
İyi Havalimanı Personeli” ödülleri-
ne de lâyık görüldü.

Bu yıl 15.si gerçekleştirilen yayın 
anketinde 22 bin den fazla iş/busi-
ness ve tatil seyahatçisi, 80’in üzerin-
de kategoride “En İyi”yi belirleyebil-
mek için oylamaya katıldı.

Beverly Hills, Kaliforniya, 
ABD’’de düzenlenen törende “En 
İyi Kurumsal Seyahat Programı” 
ödülünü Türk Hava Yolları adına 
Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım 
Kanalları Başkanı, Mert Dorman 
teslim alırken; “Business Yolcula-
rı için En İyi Havayolu” ve “En İyi 
Havalimanı Personeli” ödüllerini ise 
yine bayrak taşıyıcı havayolu adına 
Türk Hava Yolları Los Angeles Mü-
dürü, Ersen Engin kabul etti.

Ödüllere ilişkin değerlendirmede 
bulunan Türk Hava Yolları Kurum-
sal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları 
Başkanı, Mert Dorman; “Türk Ha-
va Yolları olarak, ödüllü hizmetle-
rimizi genel standartlarından ayrış-
tıran özellikleri büyük bir titizlikle 
ele alıyoruz. Örneğin, business ve 
kurumsal yolcularımıza sunduğu-
muz hizmet seçkimizi kapıdan ka-
pıya kesintisiz deneyim konsepti ile 
tasarlayıp, uzun vadeli bir vizyonla 
geliştirdik ve bu noktada bariz bir 
farklılık oluşturduk. Bu ödüllerin 
tamamı, müşteri odaklı ve ayrıca-
lıklı hizmet anlayışımızın bizim 
için son derece kıymetli birer tak-
diri. Markamızı bu ödüllere lâyık 
gören yolcularımıza, Turkish Airli-
nes Corporate Club üyelerimize ve 
Global Traveler dergisine teşekkür 
ediyoruz” dedi.

Dünyanın en kapsamlı kurum-
sal sadakat programlarından biri 
olan Turkish Airlines Corporate 
Club, üyelerine ayrıcalıklı hizmet-
ler sunarken, kurum ve kuruluşlar 
için çok çeşitli ve uygun maliyetli 
avantajlar sağlayacak şekilde ta-
sarlandı. Program çerçevesinde 

üyeler, katılım için herhangi bir 
ücret ve/veya taahhüt vermemekle 
birlikte; özel indirimler, özel bagaj 
hakları, bilet kurallarında esnek-
lik, ücretsiz bilet ve upgrade avan-
tajları ve ayrıca özel yolcu salonla-
rına erişim gibi önemli imkânlara 
da sahip oluyorlar.

Turkish Airlines Corporate 
Club “En İyi Kurumsal
Seyahat Programı” Seçildi

Türk Hava Yolları, peş peşe ikinci kez “Business 
Yolcuları için En İyi Havayolu” ve “En İyi Havalimanı 
Personeli” ödüllerinin de sahibi oldu.
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rında teslim alınacak iki yeni 
Ro-Ro gemisi de bulunuyor. 
450 treyler kapasiteli Ro-Ro 
gemileri DFDS filosunda şu 
ana kadar yer almış en bü-
yük Ro-Ro gemisi olacak. 
DFDS tarafından yatırımları 
gerçekleştirilen ve Dünya’da 

boyu 15195 grt’luk ölçüle-
riyle Türkiye’deki en büyün 
tren feribotu olma unvanına 
da sahip olduğunun da altını 
çizdi. Şafak şunları söyledi: 
“Negmar Grup, denizcilik ve 
lojistik sektöründe kurduğu 
etkin ekosistemiyle 14 ulusla-
rarası ve ulusal şirketi, 3 ulus-
lararası yatırımcısı, 2 merkez 
ofisi ve 600’e yakın çalışanı 
ile ülkemizde ve bölgemizde 
yatırımın gücünü temsil et-
mektedir. Türkiye’nin güçlü 

“Özellikle kendi öz kaynak-
larımızla yaptığımız liman 
yatırımımız sonrasında baş-
layan ve ülkemiz ekonomisi-
nin içinde bulunduğu ortam 
nedeniyle de arzu ettiğimiz 
çözümü bulamadığımız nakit 
akışımızdaki dengesizliğin gi-
derilmesi için bu kararı almak 
durumunda kaldık” dedi.

Şirket bünyesinde kira-
lık olarak bulunan Ayshe 
ve Fadiq gemileri ise Çeşme 
(İzmir) ve  Sete (Fransa) Li-
manları arasında Perşembe ve 
Pazar günleri karşılıklı sefer-
lerine devam edecek.

ANLAŞMA, İstanbul ile 
İtalya’daki Trieste Limanı 
arasında yer alan Ro-Ro taşı-
macılığını kapsıyor. Anlaşma 
kapsamında DFDS Akdeniz 
İş Birimi iş hacminde yüzde 
30’a varan bir oranda artış 
öngörülüyor.

Arttırılan hacmi karşılaya-
bilmek için DFDS Akdeniz 
İş Birimi liman kapasitesinde 
de artışa gidecek. DFDS Baş-
kan Yardımcısı ve Denizcilik 
Başkanı Peder Gellert konuy-
la ilgili yaptığı açıklamada; 
“Yalova’da kısa süre önce inşa 
edilmiş Ro-Ro Terminali’nin 
kullanımı konusunda an-

ULAŞTIRMA Bakanlığı ve 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları (TCDD) tara-
fından 2016 yılında ihale edi-
len, Bandırma-Tekirdağ arası 
tren ferry taşımacılığı yapacak 
Erdeniz Tren Feribotu’nun ilk 
test seferi ve Bandırma limanı 
oryantasyonu gerçekleştirildi. 
Negmar Denizcilik’e ait olan 
Erdeniz Tren Feribotu’nun 
gerekli ölçümlerin yapılması 
için ilk aşama olarak Bandır-
ma Limanına yanaşmasını; 
TCDD Bölge Müdürlüğü 
yetkilileri, Bandırma Li-
man Başkanlığı yetkilileri, 
TCDD Liman Müdürlüğü 
ve taşımacılık işini üstlenen 
Negmar firması yöneticileri 
de izleyerek görkemli bir ana 
tanıklık ettiler. Feribot, ge-
rekli test ve ölçümlerin başa-
rılı şekilde tamamlanmasının 
ardından Bandırma Çelebi 
Limanı’ndan ayrıldı. 

ALTERNATIVE Taşımacılık 
A.Ş, bünyesinde bulunan Paqi-
ze, Qezban, Hatche ve Meleq 
gemilerini yurtdışında kullanıl-
mak üzere farklı operatörlere 
kiralama ya da satış yapma yo-
luyla değerlendirme kararı aldı. 

laşmaya vardığımızı ifade 
etmekten mutluluk duyu-
yorum. Bu anlaşma, Ro-Ro 
taşımaları için olan liman 
kapasitelerini arttırmak adına 
çok etkili bir hamle. Böylece 
müşterilerimize daha verimli 
ve hızlı bir operasyon imkânı 
sağlayacağız. Gemilerimizin 
Yalova’ya uğramasıyla İstan-
bul ve civarındaki çok sayıda 
müşterimize daha geniş bir 
erişim sunacağız” dedi.

DFDS ayrıca önümüzdeki 
günlerde pazara daha fazla 
gemi tahsis ederek kapasite 
artışını da sağlayacak. Bu 
gemiler arasında 2019 başla-

Bandırma-Tekirdağ arasın-
dan gerçekleştirilecek seferle-
rin önemi hakkında konuşan 
Negmar Yönetim Kurulu 
Başkanı Yardımcısı Bülent 
Şafak seferlerin Marmara ve 
Ege bölgesindeki sanayi kuru-
luşları için büyük bir avantaj 
sağlayacağını ifade etti. “İhra-
cat yapan firmalar mallarını 
çok daha hızlı ve güvenli şe-
kilde Avrupa’ya ulaştıracak” 
diyen Şafak, geminin 60 va-
gon kapasitesi, 198 metrelik 

Alternative Taşımacılık 
Genel Müdürü Hakan Yıl-
maz, grup şirketlerinin büyü-
me yolculuğunudaha güçlü ve 
güvenli bir biçimde sürdür-
mesini sağlamak amacı ile bu 
kararı verdiklerini belirterek, 

firmalara ulaştırabildiğimiz 
için çok mutluyuz. Dünya-
nın çok önemli ve dinamik 
iki sanayi bölgesini birbirine 
bağlayan ticaret potansiyeline 
inanıyoruz. Her iki bölgede 
büyüme ve istihdam artışına 
katkı sağlayacak daha güçlü 
ve güvenilir taşımacılık zinci-
rine yatırım yapmaya devam 
edeceğiz” dedi.

DFDS Akdeniz İş Birimi 
Kıdemli Başkan Yardımcısı 
Selçuk Boztepe konuya dair; 
“DFDS’in Haziran 2018’de 
U.N. Ro-Ro’ya yatırım yap-
masıyla gemilerimizi uzatıp 
müşterilerimize daha fazla 

kapasite sunmaya çalıştık. 
Filomuzu 2020 çevre mev-
zuatına uygun hale getirmek 
için gerekli teknik yatırımla-
rı yapmaya devam ediyoruz. 
DFDS ayrıca İstanbul’da yeni 
bir yazılım geliştirme mer-
kezi kurarak Türkiye’deki 
DFDS çalışanlarının sayısını 
artırdı. Bu yeni anlaşma son-
rasında filo ve liman kapa-
sitelerindeki artışla beraber 
DFDS, Türkiye’nin ihracatı-
nı ve taşımacılık sektörünü 
desteklemeye devam edecek” 
diye konuştu.

inşa edilmiş en büyük Ro-
Ro gemileri, Türk bayraklı 
olarak İstanbul ve Trieste 
arasında çalışacak.

Peder Gellert, “Hizmet-
lerimizi Türkiye ve Avrupa 
arasında uluslararası nakliye 
ve lojistik faaliyeti yürüten 

lojistik ağına önemli katkılar 
sağlayacak olan Bandırma-
Tekirdağ seferleri ile de bu 
gücü pekiştireceğimize inan-
cımız sonsuz. Başarılı geçen 
test seferlerinin ardından kısa 
sürede seferleri başlatacağız.” 
Tekirdağ-Derince hattında 

300 sefer yapıldı, sıra 
Bandırma-Tekirdağ hattında 

Anadolu’dan ve Ege’den 
gelen vagonların Marmara 
Denizi’ni tren feribotu ile ge-
çip Avrupa’ya ulaşımını sağla-
mak amacıyla Ulaştırma Ba-
kanlığı ve TCDD tarafından 
2016 yılında iki ferry taşımacı-
lığı ihale edilmişti. İhaleyi, en 
ucuz ve tek geçerli teklif veren 
Negmar Denizcilik Bünyesin-
deki Erdeniz kazanmıştı. Bu i-
halelerden biri de Anadolu’dan 
gerçekleştirilen taşımacılık 
olan Tekirdağ-Derince hattıy-
dı. Bu hatta şu ana kadar 300 
sefer gerçekleştirildi. 

U.N. Ro-Ro Büyüyen Operasyonlarında 
Ekol’ün Ro-Ro Limanını Kullanacak

Alternative 4 Gemisini 
Yeniden Değerlendiriyor

Yılport “Yılın Liman 
İşletmecisi” Seçildi

Bandırma-Tekirdağ Arası Tren 
Ferry Deneme Seferini Tamamladı 

MSC’den İzmir - Trieste 
Arasında Yeni Servis

DFDS Akdeniz İş 
Birimine bağlı 
U.N. Ro-Ro ve Ekol 
Lojistik yeni bir iş 
birliğine imza attı.

DÜNYANIN en büyük 
konteyner taşıyıcıları arasın-
da yer alan Mediterranean 
Shipping Company (MSC), 
İzmir - Trieste arasında kar-
şılıklı yeni servis başlattı.

Mediterranean Shipping 
Company (MSC), mev-
cut servislerine bir yenisini 
daha ekleyerek Türkiye’ye 
desteğini sürdürüyor. MSC, 
Türkiye - İtalya arası düzenli 
“Trieste Express” servisiy-
le daha hızlı servis süresi ve 
direkt liman uğrağı sunacak. 
İzmir Limanı’ndan ilk sefe-

rini yapan gemi, yolculuğu-
nu 70 saatte tamamlayarak 
Trieste’ye vardı.

Gemi, öncesinde ve 
sonrasında başka uğrak 
yapmayarak her hafta Cu-
martesi günü düzenli sefer-
lerini gerçekleştirecek. “Tri-
este Express” ile Almanya 
- İtalya - Çekya - Avusturya 
- Slovenya - Macaristan - 
Polonya’ya gidecek yükler 
için Trieste’den direkt tren-
lerimiz ve kamyon ile gemi 
kalkış gününden itibaren 8-
10 gün transit sürelerle kapı 

teslimi servis verecek.
Gümrükleme hizmetle-

rinin MSC ve Medlog gü-
vencesiyle gerçekleştirileceği 
serviste sınırsız ekipman 
desteği de verilecek.

DÜNYANIN 4 kıtasın-
da 51 ülkede faaliyetleri 
bulunan Yıldırım Şirket-
ler Grubu’nun limancılık 
şirketi Yılport Holding, 
Londra’da düzenlenen 
Lloyd’s List 2018 Global Ö-
dülleri gala gecesinde “Yılın 
Liman İşletmecisi” ödülünü 
kazandı. Yılport Holding, 
bu prestijli ödülü kazanan 
ilk Türk şirketi oldu.

Lloyd’s List’in her yıl dü-
zenlediği Lloyd’s List Glo-
bal Ödülleri, denizcilik sek-
törünün en prestijli ödülleri 
arasında yer alıyor.

Londra’daki Hilton Park 

Lane’de düzenlenen gala ge-
cesinde denizcilik sektörü-
nün liderleri bir araya geldi. 
Törende denizcilik dünya-
sında 2018’e yön veren şir-
ketler, farklı kategorilerde 
ödül kazandı.

Son 3 yılda liman işlet-
meciliği kategorisinde fina-
le kalan Yılport Holding, 
bu yıl ilk kez ödüle uzandı.

Yılport Holding, ayrıca 
denizcilik derecelendirme 
kuruluşu Drewry’nin yıllık 
liman işletmecileri dünya 
sıralamasında bu sene bir 
sıra daha yükselerek 12’nci-
liğe yerleşti.

Birinci sayfadaki haberin devamı



Conti Hybrid HT3Conti Hybrid HD3Conti Hybrid HS3

Mükemmel
Yakıt Verimliliği

Kilometre Performansı

Yük

Şehirler arası taşımacılığa yeni tanım:

Conti Hybrid

Conti Hybrid HS3/HD3/HT3

› Üstün kilometre performansı
› Mükemmel yakıt verimliliği
› Hizmet ömrü boyunca üstün 

ıslak zemin performansı



Petronas De Rooy Iveco Takımı 
Dakar 2019’da Yarışmaya Hazır 
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ve yeni ekipmanların bütünü, 
önceki modeller ile karşılaştı-
rıldığında müşterilerin yüzde 
3’lük ekstra bir yakıt tasarru-
fu elde etmesini sağlıyor.

Geliştirilmiş kabin içi ve 
sürücü konforu

2019 model T serisi kabin-
lerinde yeni üst düzey kapla-
malar kullanıldı. 

ölçekli hafif ticari araçları 
sunmak için kendi güçlü yan-
larını kullanarak geliştirme 

RENAULT Trucks T ve T 
yüksek kabinin 2019 versiyo-
nu, 1 Eylül 2019 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girecek 
yönetmeliğe uygun olan DTI 
11 ve DTI 13 Euro 6 Step D 
motorlarla donatılıyor. Araç-
lar, daha yüksek dayanıklı-
lık için yeni malzemelerden 
üretilen ileri nesil bir partikül 
filtresine sahip. Ayrıca, ye-
dinci enjektör kaldırılırken 
bir Adblue kalite sensörü de 
ekleniyor.

Renault Trucks T 2019, 
yeni nesil bir Optivision siste-
mi ile geliştiriliyor. Vites de-

TOYOTA Motor Corpora-
tion (TMC) ve PSA Grubu 
(PSA), Avrupa pazarındaki u-
zun vadeli ortaklıklarının bir 
sonraki aşamasını açıkladı.

Yapılan anlaşmaya göre 
PSA, 2019 yılının sonun-
dan itibaren Toyota Motor 
Europe NV/SA (TME) için 
Avrupa pazarında Toyota 
markası altında satmak üzere 
tedarik ettiği ticari araçların 
ürün gamını arttıracak. PSA 
bu kapsamda TME’ye Vigo 
fabrikasında (İspanya) ürete-
rek bir C-Van tedarik edecek. 
Yapılan anlaşmaya göre Toyo-
ta, Çek Cumhuriyeti’ndeki 
TPCA ortak girişim operas-
yonlarının finansal sahipliği-
ni üstlenecek ve her iki şirket 
için de üretim yapacak. PSA 
ve TME işbirliği 2012 yılında 
orta sınıf hafif ticari araçlarla 
başladı. PSA Grubu Fran-
sa’daki Hordain fabrikasında 
Toyota PROACE modelini 
üretmeye başlamıştı. 

ğişimini optimize etmek için 
yol topografyasını kullanan 
bu öngörülü hız regülatörü, 
verileri artık doğrudan araçta 
depoluyor. Böylece GPS’in 
tünel gibi bilgi sağlayamadığı 
alanlarda bile bağlantı kay-
bolmadığından sürücü kon-
forunu artırıyor. Aynı zaman-
da rota bilgisi daha kesinlik 
kazandığından sürücülerin 
yolculuğu daha iyi planlama-
sını sağlıyor. Diğer önemli bir 
özellik olarak uyarlanabilir 
Eco Hız Kontrol Sistemi, ye-
ni ayarlarıyla daha az yakıt tü-
ketimi sunuyor. Bu yenilikler 

İki şirket işbirliğini derin-
leştirerek Avrupa pazarında 
hem kompakt hem de orta 

alan Renault Trucks araç pla-
kası, aracın adı, gücü ve mo-
tor özelliklerinin daha kolay 
görünür haliyle hazırlanıyor. 

aracın geliştirme ve endüst-
riyel yatırım maliyetlerine 
dahil olacak.

Toyota 2021 Ocak’tan iti-
baren kompakt A-segmentli 
modelleri üreten bir ortak 
girişimi olan Kolin’deki (Çek 
Cumhuriyeti) Toyota Peu-
geot Citroën Automobile 
Czech s.r.o. (TPCA) fabri-
kasının finansal sahipliğini 
üstlenecek. TPCA ortak 
girişimi 2002 yılında PSA 
ve TMC tarafından oluştu-
ruldu ve her bir ortağın hisse 
oranının yeniden gözden ge-
çirmesine izin veren bir mad-
de içeriyor. Tesis, Toyota’nın 
halen Avrupa’da faaliyet 
gösteren yedi diğer fabrika-
sına katılarak TME’nin bir 
yan kuruluşu haline gelecek. 
Kolin tesisi, iki şirket için 
mevcut A segmenti model-
leri üretmeye devam edecek. 
Toyota gelecekte de Kolin 
fabrikasında üretime ve istih-
dama devam edecek.

Ayrıca, araç sahiplerinin di-
ledikleri şekilde kişiselleştire-
bilecekleri özel bir boş bölüm 
de bulunuyor.

Anlaşmayı imzalayan 
TMC Genel Başkan Yar-
dımcısı Didier Leroy yapmış 
olduğu değerlendirmede: 
“Yapmış olduğumuz açık-
lama PSA Grubu ve Toyota 
arasında var olan tamam-
layıcı ve mükemmel ilişkiyi 
yansıtıyor. Anlaşmamız, tek-
noloji ve geliştirme maliyet-
lerini paylaşırken her şirketin 
kendi gücüyle hareket etme-
sine imkan veriyor. Kolin 
fabrikasına olan bağlılığımız 
Toyota’nın otomobilleri sat-
tığı yerde üretme felsefesini 
ve Avrupa’da uzun vadeli üre-
tim stratejimizi gözler önüne 
seriyor” dedi.

PSA Grubu Yönetim Ku-
rulu Başkanı Carlos Tavares 
ise açıklamasında: “Müşte-
rilerimize ve şirketlerimize 
avantaj sağlamak üzere duy-
muş olduğumuz güvene daya-
nan başarılı ve karşılıklı yarar 
sağlayan ortaklığımızda yeni 
bir sayfa açıyoruz” dedi. 

Araç gösterge panosunda, 
siyah deri koltuklar ve yeni 
bir gri tavan döşemesiyle bir-
likte kapıların içinde karbon 
kaplama bulunuyor. Araç dı-
şında, radyatör ızgarası ve ka-
nat aynaları artık parlak siyah 
veya eloksallı turuncu gibi iki 
renk seçeneğiyle özelleştirile-
biliyor. Sürücü kapısında yer 

ve üretim maliyetlerini opti-
mize etmeyi hedefliyor. To-
yota, gelecekteki hafif ticari 

Renault Trucks T 2019 Modelleri Satışa Sunuldu

PSA Grubu ve Toyota’dan Hafif Ticaride İkinci Büyük İşbirliği

Renault Trucks T ve T yüksek kabin 2019 
çekici modelleri, satışa sunulmaya başladı. 
Yeni Euro 6 Step D motoru ile donatılan T 
2019 versiyonu, önceki modellere göre yakıt 
tüketimde ekstra yüzde 3 tasarruf sağlıyor.

Petronas De Rooy Iveco Takımı, dört adet 
Iveco Powerstar kamyonumuzla 41’inci 
Dakar rallisinde yarışacak. 

PSA Grubu ve Toyota uzun yıllara dayanan ortaklığını daha da 
geliştirmek üzere yeni bir anlaşma imzaladı. Buna göre PSA Grubu, 
Toyota’ya bir kompakt van (C-Van) tedarik edecek. 

DÜNYANIN en zorlu ralli 
yarışı Dakar’ın 41’incisi için 
yapılan hazırlıklar devam 
ediyor; araçlar Le Havre’da 
kontrolleri tamamlanıp taşı-
ma için gemiye bindirildik-
ten sonra Peru’ya gitmek üze-
re yola çıktı. İki öncü sürücü 
Gerard De Rooy ve Federico 
Villagra ile birlikte şimdiye 
kadarki en güçlü Petronas De 
Rooy Iveco takımıyla Iveco, 
geçen yılki Africa Eco Race 
ve 2012 ile 2016 Dakar ralli-
lerindeki galibiyetleri tekrar-
lamayı hedefliyor.

Petronas De Rooy Iveco 
takımı, dört Iveco Powers-
tar aracında yarıştaki zorlu 
arazilerde mücadele edecek. 
Iveco ard arda dokuzuncu 

yılda Petronas De Rooy Iveco 
takımının resmi tedarikçisi 
olacak ve takıma araç, motor 
ve yedek parça sağlayacak. 
Takım Lideri Gerard De 
Rooy, kendisini Africa Eco 
Race 2018’in galibiyetine 
götüren sabit dingilli Iveco 
Powerstar’ın direksiyonunda 
yarışacak. Kendi aracında ve 
takımın diğer üç Powerstar 
aracında, CNH Industrial’ın 
aktarma organları markası 
olan FPT Industrial tarafın-
dan özel olarak yapılan bin 
beygir gücüne kadar güce sa-
hip Iveco Cursor 13 motorla-
rı bulunuyor.

Genelde 41’inci ve Güney 
Amerika’da 11’inci yarış olan 
Dakar 2019, Peru’nun baş-

kenti Lima’da başlayıp biten 
yeni bir döngüyü takip ede-
rek tamamen Peru toprakla-
rında gerçekleşecek. Ralli ya-
rışçıları 5 bin km’yi kapsayan 
10 zorlu aşamadan geçecek. 
Yarışın yüzde 70 kadarı kum 
üzerinde yapılacak ve bu da 
yarış sonucunda karar verici 

bir role sahip olup sürücüler 
için zorlu bir mücadeleye ne-
den olacak. 

Iveco Marka Başkanı Pier-
re Lahutte yaptığı açıklama-
da: “Araçlarımızı dünyanın 
en zorlu ralli yarışında teste 
tabi tutarak Iveco’nun arazi 
araçlarının olağanüstü ka-

litesi ve güvenilirliği konu-
sundaki ününü hak ettiğini 
bir defa daha kanıtlamayı 
dört gözle bekliyoruz. Şam-
piyon Gerard De Rooy’a 
dört araçlık ekipte ilk defa 
katılan Federico Villagra ile 
bu yıl son derece güçlü bir 
ekiple yarışıyoruz: Kategori-
sinin üst noktasında tutarlı 
bir performans göstermiş iki 
adet birinci sınıf pilot ve son 
derece deneyimli iki sürü-
cü olan Ton van Genugten 
ve Maurik van den Heuvel 
takımı tamamlıyor. Kararlı-
lıklarını takdir ettiğimizi ve 
önümüzdeki yarışta eve ola-
ğanüstü başarılar getirecek-
lerine olan inancımızı belirt-
mek isterim.”  

Petronas De Rooy Iveco 
takımı ortak sponsoru
Petronas Lubricants Inter-

national, art arda sekizinci yıl-
da da isim sponsoru ve teknik 
ortak olacak. Bu unvanla, yarış 
sırasında ralli kamyonlarını 
desteklemek için Iveco ile or-
tak olarak geliştirilip hafif ve 
ağır iş tipi araç filolarımızda 
önerilen yağ; transmisyon ya-
ğı Petronas Tutela gibi işlevsel 
sıvılar ve başka ürünler sağla-
yacak. Bütün takım, özellikle 
toplam motor koruması ve gü-
venilirliği, artırılmış verimlilik 
ve performans için özel olarak 
tasarlanmış olan gelişmiş katkı 
teknolojisiyle formülleştiril-
miş Petronas Urania premium 
motor yağını kullanacak.



TİCARİ ARAÇLAR

19
ARALIK 2018

Thermo King Ürün Gamı B Serisi İle Genişliyor
ÜNITENIN motor kısmında 
herhangi bir kompresöre ihtiyaç 
duyulmadan aracın kendisine ait 
akü sistemiyle çalışıyor. B Serisi 
üniteler, sürücü tarafından direkt 
olarak kabinden Thermo King Di-
rect Smart Reefer (Thermo King 
Akıllı Soğutucu) kumandasıyla 
kontrol ediliyor.

Aracın aküsünden güç alan B-
Serisi, sessiz çalışması sayesine gü-
rültü kirliliği konusunda hassas 
bölgelere, şehirlere yapılacak dağı-
tımlar için ideal ünite olarak öne 
çıkıyor.  Kullanıma hazır TracKing 
sistemi ile de ünitenizi uzaktan ger-
çek zamanlı takip ve görüntüleme 
imkanı veriyor. Ayrıca bu bilgilere 
sadece bilgisayar üzerinden değil 
tablet ve mobil telefon üzerinden 
de kolayca ulaşım özelliğine sahip. 
Böylece soğuk zincir operasyonu-
nun gereklilikleri olan ünite sıcak-
lığı, ürünü koruma ve zamanında 
teslimat gibi kriterler denetim altı-
na alınıyor. 

Farma/ilaç taşımacılığına
tam uyumlu

B 100 / B 100 Max 30 50 mo-
dellerinde, Farma/ İlaç taşımacı-
lığına tam uyum sağlanmaktadır. 
Kompakt bileşenleri sayesinde 
maksimum yükleme alanına sa-
hip olunan B serisi, kolay monta-
jı sayesinde, araçta herhangi bir 
modifikasyon veya tadilat gerek-
tirmiyor. Tüm versiyonlar, taze ve 
dondurulmuş ürün operasyonları 
için tamamen elektrikli kullanım 
kolaylığı sağlıyor. 

Doğuş Otomotiv 2008 yılın-
dan itibaren Türkiye’de Thermo 
King distribütörlüğüne devam 
etmektedir. Doğuş Otomotiv şir-
ket vizyonu gereği distribütörü 
olduğu markanın tüm teknolojik 
gelişimlerini Türk kullanıcıların 
hizmetine dünya ile aynı anda sun-
maktadır. 2008 yılından bugüne 
kadar Doğuş Otomotiv, sektörde 
ilk kez müşteri destek hattını kur-
ması, kumanda paneline Türkçe 
dil alternatifini ekletmesi, ünite-
nin kayıt altına aldığı hava hare-
ketlerinin raporunu yazılı olarak 
veren dokunmatik TouchPrint 
yazıcının, kapının açıldığı anda 
soğutmayı durduran kapı sensö-

rünü ve uzaktan müdahale şansı 
veren TrackingTM uydu takip sis-
temini standart hale getirmesiyle 
sektörün dijital dönüşümüne çok 

önemli katkılarda bulunmuştur. 
Farma-İlaç taşımacılığında-

ki gereksinimleri ve talepleri 
eksiksiz olarak karşılayan, AB 
normlarına uygun İyi Dağıtım 
Uygulaması(GDP)’nı geliştirmiş ve 
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
ile Yetkilendirme Protokolü oluştu-
rarak, ATP Anlaşması kapsamında 
test, onay ve belgelendirme işlemle-
rine Gebze, Sakarya ve Hatay bölge-
sinde devam etmektedir.

Thermo King, kamyonetler 
ve vanlar için geliştirilmiş 
tamamen elektrikli B 
Serisi model soğutucu 
üniteleri ile ürün gamını 
genişletiyor. 



Saf-Holland TREDER’e Ev Sahipliği Yaptı 
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ticari araçlardaki yüzde 45’le-
re ulaşan inşaat segmentinin 
payının yüzde 25’lere kadar 
ineceğini de sözlerine ekledi. 

Avro artınca MAN ikinci 
el damperli kamyonlara 
yurtdışında pazar buldu 
2018 yılında yapmış olduğu 

otobüs satışlarının yüzde 60’ı-
nı, kamyon/çekici satışlarının 
ise yüzde 35’ini yurt dışına sat-
ma başarısını gösteren MAN 
TopUsed 2018 yılını toplam 
600 satış rakamı ile kapatacağı 
ifade edildi. MAN TopUsed 
Türkiye’nin, MAN Almanya 
merkez ve global pazarlar ile 
işbirliğini her geçen gün arttır-
dığını vurgulayan MAN Kam-
yon ve Otobüs Ticaret A.Ş. İ-
kinci El Satış Direktörü Aydın 
Yumrukçal, 2018 yılında yurt 

dışına yapılan satışların daha 
da önem kazandığına işaret 
ederek şöyle konuştu:  “Halen 
Ankara merkez fabrika, İstan-
bul Asya ve Avrupa yakaları, 
Ankara Kayaş, İzmir ve Kon-
ya’daki ilave satış noktalarımız 
ile birlikte Türkiye’de toplam 
6 şubemizle müşterilerimize 
hizmet vermekteyiz. En kısa 
zamanda Mersin bölgesine ila-
ve bir satış noktası açmak he-
defimiz bulunmaktadır.

MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. adına Otobüs 
Satış Direktörü Can Can-
su, Kamyon Satış Direktörü 
Serkan Sara, İkinci El Satış 
Direktörü Aydın Yumruk-
çal, Satış Sonrası Hizmetler 
Direktörü Şinasi Ekincioğlu 
ile Hafif Araç Satış Müdürü 
Cumhur Kutlubay’ın katıl-
dığı geleneksel toplantıda 
MAN’ı yeni bir segmente ta-
şıyan hafif ticari araç TGE se-
risinin ilk tanıtımı da yapıldı. 

Seyahat otobüslerinde ge-
leneksel pazar adetlerine göre 
2017 yılında yüzde 45 ora-
nında yaşanan daralmanın, 
2018 yılında yaklaşık yüzde 
30 olarak devam ettiğini be-
lirten MAN Kamyon ve Oto-
büs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış 
Direktörü Can Cansu, şöyle 
konuştu: “2018 yılı ilk 10 ay-
lık TÜİK tescil verilerine gö-
re MAN ve Neoplan markalı 
seyahat otobüsleri, yüzde 14 
pazar payını korudu.”

Normalde ortalama 1200 
adetlerde gerçekleşen otobüs 
pazarıyla ilgili konuşan ve 
geçen yıl yüzde 45 daralan 
pazarın yüzde 30 daha da-
ralmasının ardında yaşanan 
yapısal sorunlara da dikkat 
çeken Cansu, ilk 10 ayda 369 
seyahat otobüsünün satıldığı-
nı kaydetti.

MAN’ın otobüs üreti-
mindeki tüm kapasitesinin 
Türkiye’ye kaydırıldığını da 
sözlerine ekleyen Cansu, üre-
timlerinin günlük 15 otobüse 
çıkması yönünde bir talep 
olduğunu da sözlerine ekleye-
rek gelecek yıl tüm pazarlarda 
8 bin adet otobüs satışı hedef-
lendiğini de açıkladı. 

MAN’ın Türkiye kamyon 
pazarında Ekim sonu itibari 

ile geçen sene yüzde 9 olan 
Pazar payının yüzde 11’e u-
laştığını söyleyerek sözlerine 
başlayan MAN Kamyon ve 
Otobüs Ticaret A.Ş. Kam-
yon Satış Direktörü Serkan 
Sara, 40-45 bin adetlik pa-
zarlardan sonra yaşanan dü-
şüşün devam ettiğini belirtti 
ve 2018 yılının 12 bin 500 
adetlerle kapanmasını bekle-
diklerini kaydetti. 

Sara, sözlerine şöyle de-
vam etti: “Geleneksek olarak 
inşaat alanındaki etkinlikle-
rini uluslar arası taşımacılık 
alanına taşıdık. Türkiye paza-
rındaki durgunluğun göreceli 
olarak devam edeceğinin ön-
görüldüğü bu dönemde, ulus-
lararası nakliye sektörünün 
güçlü isimlerine yapılan yük-
sek adetli satışlar sonrasında, 
özellikle uluslararası nakliye 
sektörüne odaklanarak müş-
teriler için cazip teklifler 
oluşturulmaya başlanmıştır.”

2019 yılına dair öngörü-
lerini de paylaşan Sara, ilk 6 
ayda seçimin pazarı olumsuz 
etkilemesini beklediklerini ve 
daha yavaş bir piyasa bekle-
diklerini ancak ikinci 6 ayda 
toparlanmanın başlayacağını 
ve 2018’den biraz daha iyi 
satışla 13-14 bin seviyelerine 
ulaşabileceğini açıkladı. 

İnşaat alanındaki büyüme-
nin artık olmayacağına inan-
dıklarını açıklayan Sara, ağır 

rasyonlarından da yoğun ilgi 
gördüğünü kaydetti. 

MAN TGE: Van değil 
MAN sloganıyla Türkiye’de 

MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Hafif Araç Satış 
Müdürü Cumhur Kutlubay, 
Türkiye’de sene sonu itiba-
riyle satışını başlanan TGE 
serisi araçların yüksek bir 
taleple karşılandığını söy-
ledi. TGE ile 3 tondan 44 
ton teknik kapasiteye kadar 
çok geniş bir yelpazede ürün 
sunmaya başladıklarını açık-
layan Kutlubay,  “Yeni MAN 
TGE’yi birkaç cümle ile ta-
nımlamak gerekirse; uzun 
yıllar ağır yüklerin üstesin-
den beraber geldiğimiz kam-
yon müşterilerimiz ve üst 
düzey konforu ilke edinmiş; 
bunu MAN’ı tercih etmekle 
açıkça göstermiş olan otobüs 
müşterilerimiz, bunun ya-
nında daha önce MAN mar-
kası ile hiç tanışmamış, kon-
forumuzu tecrübe etmemiş, 
yeni hafif ticari araç müşte-
rilerimiz için tasarlanmış ye-
niliklerle dolu bir araçtır. 9,3 
ile 18,4 metreküp aralığında-
ki taşıma hacmi, 3,0 - 5,5 ton 
yük taşıma kapasitesi, 16-19 
koltuk yolcu koltuğu sayısı, 
önden çekiş, arkadan itiş ve 
4x4 çekiş sistemi seçenekleri 
ile ülkemiz müşterilerinin 

beğenisine sunmuş olduğu-
muz Yeni MAN TGE’nin, 
segmentinde standartları 
yeniden tanımlayacağın-
dan emin olabilirsiniz. Yeni 
MAN TGE aracımız, Po-
lonya Wrzesnia’da günümüz 
teknolojisinin elverdiği en 
yüksek standartlara sahip 
tesiste, çok profesyonel ve 
organize bir ekip tarafından 
üretiliyor. Üretim kalitesi 
ile bu alandaki standartları 
da farklı bir noktaya taşı-
mış bulunuyor. Yeni MAN 
TGE aracımızı tasarlarken 
her detayı, her eklentiyi önce 
güvenlik diyerek aracımızın 
bir parçası haline getirdik. 
Hiçbir kazanımın, müşteri-
lerimizin ve kullanıcılarımı-
zın güvenlerini kazanmaktan 
daha önemli ve kalıcı olma-
dığının her zaman bilincinde 
olduk. Bu detaylı ve kapsam-
lı çalışmalar sonucunda tüm 
araçlarımızda Acil Durum 
Fren Desteğini (EBA) stan-
dart donanıma ekleme kararı 
aldık. EBA sistemi, mesafe 
sensörleri sayesinde; seyir 
halinde, çevresindeki araç-
ları kontrol etme ve acil du-
rumlarda otomatik frenleme 
yaparak durma mesafesini 
kısaltma becerileri ile sürücü 
ve yolcu güvenliğini artır-
maktadır” dedi.

TREYLER Sanayicileri Der-
neği’nin (TREDER) Yöne-
tim Kurulu, Saf-Holland’ın 
Düzce’deki üretim tesisle-
rinde bir araya geldi. TRE-
DER Başkanı Kaan Saltık ile 

ziyarette bulunan TREDER 
üyeleri, Saf-Holland’ın en ye-
ni ürün ve gelişmeleriyle ilgili 
bilgi alarak fabrikayı gezdiler. 

Saf-Holland EMEA (Av-
rupa, Ortadoğu, Afrika) Böl-

ge Başkanı Alexander Geis ve 
Saf-Holland Türkiye Genel 
Müdürü Bilal Azizoğlu’nun 
ev sahipliğinde gerçekleşen 
TREDER’in ziyaretine Düz-
ce Milletvekili Ayşe Keşir de 
katılarak derneğin ve üretici-
lerin sorunlarını dinledi. 

Fabrika ziyareti sırasında a-
çıklama yapan TREDER Baş-
kanı Kaan Saltık; “TREDER 
üreticileri olarak Türkiye’de 
iç pazarın ihtiyaçlarına cevap 
verdiğimiz gibi önemli ihra-
cat potansiyelimizi de ortaya 
çıkartmak için çabalıyoruz. 

Bu doğrultuda sektörde yola 
birlikte devam ettiğimiz Saf-
Holland gibi global tedarikçi-
lerimizin Türkiye’de yatırım 
ve üretim yapıyor olmaların-
dan son derece memnunuz. 
Hem lojistik anlamında biz 
treyler üreticileri için kolaylık 
oluyor, hem de fiyat avantajı 
sağlanıyor” diye belirtti. 

Saf-Holland EMEA Bölge 
Başkanı Alexander Geis ise, 
TREDER üyelerine ziyaretle-
ri için teşekkür ederek, sektör 
ile ilgili değerlendirmede bu-
lundu; “Türkiye, Saf-Holland 

Group olarak çok önem verdi-
ğimiz bir bölge. Zaten dünya-
daki 17 üretim tesislerimizden 
birinin Türkiye’de olması da 
bunun göstergesi. Tüm pazar-
ları yakından takip ediyoruz ve 
son zamanlarda Türkiye’deki 
pazar daralmalarını da göz-
lemliyoruz. Hepimizin bildiği 
gibi bu süreçler her ülkede za-
man zaman yaşanabilen geçici 
dönemler. Biz Türkiye’nin 
potansiyelini biliyoruz. Bu 
doğrultuda yatırımlarımıza da 
devam edeceğiz” dedi.

Saf-Holland Türkiye Ge-

nel Müdürü Bilal Azizoğlu 
fabrika gezisi sırasında bilgi 
vererek; “10 bin metrekaresi 
kapalı, 3 bini açık olmak üze-
re toplam 13 bin metrekare-
lik bir alan üzerine fabrikamı-
zı kurduk. Şimdi bir Antrepo 
da hazırladık. Düzce’deki 
üretimimizle Türkiye’deki 
sektörün taleplerine ve po-
tansiyeline göre pazar payı-
mızı arttırmayı hedefliyoruz. 
Türkiye’de ürettiğimiz ürün-
leri ihraç da ediyoruz. Hatta 
sektörün daralma gösterdiği 
2018 yılında üretimimizin 
yüzde 70’ini ihracat ağırlıklı 
devam ettirdik” diye açıkladı.

MAN TopUsed, sıfır sa-
tışlarda vermiş olduğu takas 
destek hizmetinin yanı sıra 
marka ayrımı gözetmeksizin 
serbest alımlar da yapmakta-
dır. Ayrıca takasa alınan veya 
serbest alım yapılan araçlar, 
bağımsız ekspertiz raporları 
ile desteklenmektedir.”

Özellikle yılın 2’nci yarısın-
da hareketlenen döviz kurları 
ve yükselen kredi faizlerinin 
yılın ikinci 6 aylık bölümün-
deki satış adetlerini ciddi 
oranda etkilediğini belirten 
Yumrukçal, “MAN TopUsed 
2. el kamyon piyasasındaki bu 
durgunluğu yurt dışı satışları 
ile bir nebze de olsa kompan-
se edebilmiştir. Bu bağlamda 
MAN TopUsed, yılın ilk 6 
aylık bölümünde satışlarının 
yüzde 10’unu yurtdışına ger-
çekleştirirken, ikinci yarıda 
ise bu oran yüzde 80’e ulaş-
mıştır” diye konuştu.

Bir ticari araç markası ola-
rak satış sonrası hizmetlerin 
öneminin farkında oldukla-
rını kaydeden MAN Kamyon 
ve Otobüs Ticaret A.Ş. Satış 
Sonrası Hizmetler Direktörü 
Şinasi Ekincioğlu ise MAN’ın 
Türkiye’de geliştirdiği Servis 
Yönetim Sistemi Manage-
ment Information System for 
After Sales – MI4A ise gurup 
bünyesindeki diğer ülke ope-

2018 Yılının İlk Pazar
Değerlendirmesi 
MAN’dan Geldi
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MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin 2018 yılı 
değerlendirme toplantısı düzenleyen ilk ağır ticari araç markası 
oldu.  Yılsonu Değerlendirme Toplantısı, bu yıl 19 Aralık 2018 
tarihinde, İstanbul’da düzenlendi. 
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FORD Otosan ve AVL taşımacı-
lık sektöründe ağır ticari araçlara 
otonom sürüş yetkinlikleri kazan-
dıracak “Platooning-otonom kon-
voy” teknolojisine geçiş konusunda 
önemli bir anlaşma imzaladı. Ford 
Otosan ile AVL’nin yetenekleri-
ni ve tecrübesini bir araya getiren 
işbirliğinin imza törenine Ford 
Otosan Genel Müdür Yardımcısı 
Burak Gökçelik ile AVL Başkan 
Yardımcısı Lukas Walter katıldı. 
Ford Otosan’ın Sancaktepe’deki 
Ar-Ge merkezinde düzenlenen or-
tak basın toplantısında duyurulan 
anlaşmayla, yaklaşık 3 yıl sürecek 
işbirliği kapsamında iki köklü firma 
otomotiv teknolojileri ve mühen-
dislik alanlarındaki deneyimlerini 
bir araya getirerek yenilikçi “Plato-
oning” teknolojisi üzerine çalışacak.

Otonom sürüş teknolojileri ala-
nında yetkinlikler geliştirilmesine 
katkı sağlayacak işbirliğinin birinci a-
şaması 2019’un ilk yarısında tamam-
lanacak. Ar-Ge işbirliği kapsamında, 
Ford Otosan Ürün Geliştirme birim-
leri ile AVL’nin Türkiye ve Alman-
ya’daki mühendislik ekipleri “AVL 
Araştırma ve Mühendislik Türkiye” 
ve “AVL Software and Functions 
GmbH” birlikte çalışacak. Ağır ticari 
araç segmentinde tam otonom araca 
giden yolda, en önemli adımlardan 
biri olacak ‘Platooning’ teknolojisiy-
le, uzun yol taşımacılığı yapan ağır 
ticari araçların operasyonel verimlili-
ğinin arttırılması hedefleniyor.

Gökçelik: “Platooning ile yakıt 
tüketimi ve karbon emisyonları 

ciddi oranda azalacak”
“Platooning” teknolojisinin 

2025’ten itibaren ağır ticari araç 
segmentinde yaygınlaşacağı öngö-
rüsünü paylaşan Ford Otosan Genel 
Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik, 
şunları kaydetti: “Yaklaşık 20 yıldır 
ortak mühendislik çalışmaları yürüt-
tüğümüz AVL ile yeni teknolojiler 
geliştirmek ve uygulamak amacıyla 
bir iş birliğine daha imza atıyoruz.

Walter: “Platooning teknolojisi 
kamyonların yakıt tüketimini 
yüzde 8 ile yüzde 15 oranında 

azalttığını gösteriyor”
Düzenlenen ortak basın toplan-

tısında konuşan AVL Başkan Yar-
dımcısı Lukas Walter ise, anlaşma-
nın önemine değinerek Türkiye’de 
otomotiv sanayinin öncü şirketi 
olan Ford Otosan ile yapılan işbir-
liğinin ağır ticari araçlara tam oto-
nom yetkinlikler kazandıracak tek-
nolojilerin geliştirilmesi konusunda 
önemli bir adım olduğunu söyledi. 
Walter şöyle konuştu: “Ford Oto-
san ile gelişmiş otonom sürüş tekno-
lojilerine sahip ağır ticari araçlar ge-
liştirme yolunda önemli bir anlaşma 
imzaladık. Bu işbirliğinde, 2018 yılı 
Hannover IAA fuarında Uluslara-
rası Yılın Kamyonu (ITOY) ödülü 
sahibi F-MAX üzerinde çalışacağız. 

Ford Otosan Ürün Geliştirme 
birimleri ile AVL’nin Türkiye ve 

Regensburg-Almanya’daki mühen-
dislik ekiplerinin ile bir araya geldiği 
bu işbirliği, Türkiye’de bu alandaki 
ilk örnek. Bu son teknoloji ürünü 
kamyon ile Platooning teknolojisi 
birleştiğinde, taşımacılık sektörüne 
önemli yakıt verimliliği iyileştir-
meleri ve maliyet tasarrufu sağla-
nacaktır. Bu işbirliğini gelecekteki 
otonom sürüş teknolojilerine doğru 
gerçekçi bir adım olarak görüyoruz.”

“Platooning” teknolojisinin mev-

cut gelişmiş sürücü destek sistemleri 
(ADAS) teknolojilerinin hızlı bir 
gelişimi olduğuna değinen Walter, 
“Devam eden araştırmalarımız, 3 
kamyonun dahil olduğu bir konvoy-
da, Platooning teknolojisinin uzun 
mesafede kamyonların yakıt tüketi-
mini yüzde 8 ile yüzde 15 oranında 
azalttığını göstermektedir. Trafikte 
güvenliği artırmak ve karbon emis-
yonlarını azaltmak için bu teknolo-
jiyi daha da geliştirebiliriz.”

Lukas Walter AVL’nin global 
know-how birikimi ile işbirliğine 
katkıda bulunacağını belirterek, 

“AVL, güç aktarım sistemleri geliş-
tirilmesindeki liderliğini uzun yıl-
lardır sürdürmektedir” dedi.
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Ford Otosan ve AVL’den Otonom İşbirliği
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Alarmlı Kör Nokta Asistanı 
ve Aktif Fren Asistanı gibi 
gelişmiş güvenlik ve konfor 
sistemlerine sahip olarak yol-
cularını taşıyacak. 

Sprinter City 75 
8,5 metrelik bu araç 38 

kişiye vaan oturma kapasi-
tesiyle küçük şehiriçi otobüs 
olarak tasarlanmış. Daha 
önceki versiyonunda oldu-
ğu gibi bağımsız iskelet göz-
de yapısına sahip olan araç 
özellikle dar sokaklarda veya 
yoğun şehiriçilerinde rahat 
hareket sunuyor. 

Bir belediye otobüsüne 
benzeyen özellikleriyle Sprin-

ter City 75, asimetrik yan 
duvarlarıyla dikkat çekiyor ve 
sürücü kabiniyle yolcu alanı 
bütünleşiyor. İki kanatlı oto-
matik kapıya sahip olan araç 
270 milimetrelik alçak taban 
özelliğiyle daha fazla alçalma-
yı sağlayan karmaşık fonksi-
yona ihtiyaç duymuyor. 

Sprinter Transfer
Sprinter Transfer mar-

kanın en geniş kullanıma 
sahip olan aracı olarak okul 
otobüsünden yakın mesafe 
şehirlerarası ihtiyaclara ve 
kısa mesafe gezi aracı olarak 
tercih ediliyor. 5,9 metrelik 
Sprinter Transfer 23’ten 7 
metrelik Sprinter Transfer 
35, 7,4 metrelik Sprinter 
Transfer 45 ve 7,7 metrelik 
Sprinter Transfer 55’e kadar 
farklı kapasite ölçülere sahip 
model 3,55 tondan 5,5 ton 
ağırlığa ve 12’den 22 yolcuya 
kadar değişen kapasitelerde 
sunulacak. Özellikle Sprinter 

2018 yılında markanın ha-
fif ticari araçlardaki amiral 
gemisi Sprinter’i yenileyen 
Mercedes Benz, bu araç üze-
rindeki model seçeneklerini 
de hızla genişletiyor. Yolcu 
taşımacılığındaki model se-
risi Sprinter City (Tarifeli 
taşımacılık), Sprinter Trans-
fer (Mekik otobüs), Sprinter 
Mobility (Engelli yolcu taşı-
macılığı) ve Sprinter Travel 
(Turist taşımacılığı) ile bu 
alandaki farklı ihtiyaclara 
cevap vermeyi hedefleyen 
Mercedes Benz organizasyo-
nunda Sprinter Transfer 35 
ve Sprinter Mobility 23 mo-
dellerini test etme fırsatı bul-
duk. 2019 yılının başından 
itibaren serinin diğer model-
lerinin de üretime haızr hale 
gelmesiyle 20 model faklı yol-
cu taşımacılığı ihtiyaçları için 
satışa sunulacak. 

Yeni Mercedes-Benz 
Sprinter’ın avantajlarını kul-
lanacak olan minibüs model-
lerinde yenilenmiş kompo-
nentler ve motor ve şasilerle 
daha cazip hale gelirken yeni 
kokpit ile Mercedes Benz 
Kullanıcı Deneyimi sistemi 
olan MBUX multimedya 
sistemi (7 ve 10,25 inçlik se-
çeneklerle) ve bağlanabilirlik 
özellikleri de minibüs alıcıla-

rının hizmetine sunuluyor. 
Bazı Avrupa pazarları için 

Sprinter gibi standart filo 
yönetimi modülüyle sunulan 
Mercedes-Benz minibüsler 
aynı zamanda Omniplus On 
Fleet yönetim sistemiyle de 
entegre edilebiliyor. 

Mercedes Benz Hafif Ti-
cari Araçlar ile ortal parça 
stratejisinin bir bölümü 
olarak hava süspansiyonu 
veya klima kontrol sistemi 
veya yolcu bölümünde 7-11 
kW güç çıkışları gibi özel-
likleri paylaşacak. 

Sprinter minibüsler Yük-
sek performanlı LED farlar, 

Aktif Mesafe Asistanı Dist-
ronic, Aktif Şerit Takip Asis-
tanı, Trafik İşareti Asistanı, 
Dikkat Asistanı, 360 Derece 
Kameralı Park Asistanı, Yan 
Rüzgar Asistanı, Arka Trafik 

Experience 2018 bütün 
bu yenilikleri yakından in-
celeme ve yeni otobüsü 
Tourismo’yu deneyimleme 
imkanı tanıdı. Yenilenen 
Mercedes-Benz Tourismo 
RHD modelleri yeni güven-
lik donanımları ile güçlen-
dirilirken; araçların karoser, 
iç donanım ve elektrik kab-
lo altyapısı Mercedes-Benz 
Türk Otobüs AR-GE Mer-
kezi tarafından geliştirildi.

Güvenlik teknolojilerinin 
gelmiş olduğu en son nokta-
yı gözler önüne seren Safety 
Coach Tourismo güvenlik, e-
konomi ve konfor olmak üze-
re üç alanda ön plana çıkıyor.

Aktif Acil Fren Sistemi (A-
BA 4) önde yavaş giden veya 
duran araca ve yayalara çarp-
ma riskini minimuma indi-

rirken; Sideguard Assist sağa 
dönüşlerde yaya, bisikletli ve 
hareketsiz nesneler algılayın-
ca sürücüyü uyarıyor. Safety 
Coach Tourismo günümüz-
de otobüslerde sunulan bü-
tün sürüş destek sistemlerini 
bir araya getiriyor. 

456 PS (335 kW) azami 
güç ve 2.200 Nm azami tork 
üreten 10,7 litre hacimli 
Mercedes-Benz OM 470 
motor yüksek verimlilik 
seviyesiyle dikkat çekiyor. 
Öte yandan yol koşulları-
nı öngören hız sabitleme 
sistemi Predictive Powert-
rain Control (PPC) veya 
sürücüyü ipuçlarıyla yön-
lendiren sürüş stili yardım-
cısı Eco Driver Feedback 
(EDF) yakıt verimliliğine 
ve ekonomiye katkı sağlı-
yor. Güçlü ve yüksek yakıt 
verimliliğine sahip en üst 
motor seçeneği üstün gü-
venilirlik ve ekonomisiyle 
dikkat çekiyor.

Transfer 45 Sprinter Trans-
fer 55 2019 yılında yollara 
çıkacak modeller aracında 
yer alıyor. 

Sprinter Mobility
Kısıtlı hareket imkanına 

sahip yolcular için özel olarak 
üretilen Sprinter Mobility, 
iki model üzerinde odaklanı-
yor. 5,9 metre uzunluğa sa-
hip olan 3,5 tonluk Sprinter 
Mobility 23, B sınıfı ehliyetle 
kullanım imkanı sağlıyor. 8 
yolcuya kadar taşıma kapasi-
tesi sunan araçta 4 tekerlekli 
sandalye alanı bulunabiliyor. 
Yolcu alanına kayar yan kapı-
dan bir basamak veya arkadan 
bir rampa liftle çıkma imkanı 
olan araçta alüminyum tavan 
ve 6 entegre hareket sistemi 
tekerlekli sandalyeler hızlı bir 
şekilde sabitlenebiliyor. 

Daha büyük olan Sprin-
ter Mobility 45 ise 5 tonluk 
toplam ağırlığa ve 19 yolcuya 
kadar taşıma kapasitesi sunu-
yor. Mobility modellerinden 
350 kilo kaldırma kapasitesi 
sunan ve sadece 100 kilog-
ram ağırlıkta arka lift ve stan-
dart olarak 2 parçalı rampa 
yer alıyor. 

Safety Coach Tourismo
Mercedes-Benz Driving 

Mercedes-Benz Yolcu 
Araçlarıyla Deneme 
Sürüşü Deneyimi

22
ARALIK 2018

Mercedes-Benz, Driving Experience 2018 kapsamında yeni Sprinter’ın 
minibüs modelleri ile tamamen elektrikli şehiriçi otobüsü eCitaro ve 
yeni otobüsü Tourismo test sürşlerine Almanya’nın Mainheim şehrinde 
devam edildi. Araçlarla birlikte Mercedes-Benz ayrıca tüm otobüs 
modellerine yönelik yenilikçi sürüş destek sistemleri ile güvenlik 
teknolojilerinde gelmiş olduğu son teknolojiler de gazetecilere tanıtıldı. 

Teknik Özellikler

Uzunluk/genişlik/yükseklik	 :	13.115/2.550/3.680 mm

Dingil	mesafesi	 :	6.910 mm 

Motor	tipi/Emisyon	sınıfı	 :	Mercedes-Benz OM 470/Euro VI	

Silindir	adedi/silindir	hacmi	 :	6/10.677 cm  

Azami	güç	 :	456 PS (335 kW), 1.600 d/d

Azami	tork	 :	2.200 Nm, 1.100 d/d

Şanzıman	 :	Mercedes-Benz GO 250-8 PowerShift  

   (otomatikleştirilmiş) şanzıman

Ön	aks	 :	ZF RL 75 E, bağımsız

Arka	aks	 :	Mercedes-Benz RO 440

Citaro ve eCitaro
SÜRÜŞ deneyimi organizasyonun-

daki iki önemli araç ise markanın 

şehiriçi yolcu taşıma otobüsleri 

olan Citaro ve markanın bu alan-

daki tamamen elektrikli aracı olan 

eCitaro oldu. 

Özellikle IAA fuarının gözde 

araçlarından biri olan eCitaro üç 

ve iki kapılı ve alçak tabanlı versi-

yonuyla test edildi. Yolcu oalrak 

Mercedes Benz uzmanlarıyla yer 

alığımız sürüşte, aracın teknik 

altyapsısındaki köklü değişikliklere 

rağmen sürücü ve yolcu açısından 

neredeyse aynı görünüme sahip.

Birinci sayfadaki haberin devamı



TİCARİ ARAÇLAR

Yeni VW Crafter Pikap 
Türkiye’de Satışa Sunuldu
YENI Crafter Pikap’ın 2.0 litre 
TDI Orta Şasi Tek Kabin 140 PS 
3,5 ton modeli 149 bin 500 TL’den 
başlayan anahtar teslim fiyatı ile 
Volkswagen Ticari Araç Yetkili 
Satıcılarında satışa sunuldu. Yeni 
Crafter Pikap, artan yükleme kapa-
sitesi, iç ve dış tasarımındaki yeni-
likler, teknoloji, güvenlik, konfor 
özellikleriyle kullanıcılarına sınıfı-
nın çok ötesinde olanaklar sunuyor. 

Volkswagen Ticari Araç, iş dün-
yasının yükünü Yeni Crafter Pikap 
ile hafifletecek. Yeni Crafter Pikap, 
sahip olduğu alüminyum kasa ile 
artırılmış yük kapasitesi, yeni nesil 
güvenlik donanımları, standart ola-
rak sunulan kliması ve düşük yakıt 
tüketimi ile öne çıkıyor.

Yüksek hacimli turbo motor 
Yeni Crafter Pikap 2.0 litre ha-

cimli turbo dizel 140 PS gücünde 
motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. 
Turbo dizel motoru ise 340 Nm 
tork sağlıyor. Yeni Crafter Pikap, 
100 kilometrede ortalama 7,5 litre 
(manuel viteste 7.7 litre) yakıt tü-
ketimi ve otomatik start/stop siste-
miyle yüksek performans ve yüksek 
çekiş gücünü, düşük yakıt tüketimi 
ile buluşturuyor.

8 ileri otomatik şanzıman 
Yeni Crafter Pikap’ta opsiyonel 

olarak, sınıfında tek olan 4MOTI-
ON dört tekerden çekiş sistemi ve 
8 ileri otomatik vites özellikleri de 
sunuluyor.Sadece önden çekişli mo-
dellerde sunulacak, 8 ileri otomatik 
şanzıman, kesintisiz vites geçişleri 
ile konforlu sürüş ve daha düşük 
yakıt tüketimi sağlıyor. 4MOTION 
4 tekerlekten çekiş sistemi ise zorlu 
koşullarda yüksek çekiş gücü, ben-
zersiz performans ve yol mükemmel 
tutuşu sağlıyor. 

Daha fazla yükleme hacmi 
Yeni Crafter Pikap, sahip ol-

duğu alüminyum kasa ile rakip-
lerine göre 200 kilograma varan 
daha fazla yükleme kapasitesi su-
narken, arka kapağa entegre ba-
samak ile kasa içerisine ulaşımı 
kolaylaştırıyor. 

Yüksek standart donanım 
Yeni Crafter Pikap, segmentinin 

üstünde ileri teknoloji ve güvenlik 
donanımlarını da birlikte sunuyor. 
Servotronik direksiyonu ile şehir 

içinde manevra kolaylığı sağlarken 
uzun yolculuklarda da hakimiyeti 
artırarak güvenli bir sürüş vadedi-
yor. Standart olarak sunulan kaza 
sonrası bilinç kayıplarında hayati ö-

neme sahip ikincil çarpışma önleme 
asistanı, klima, yol bilgisayarı, LED 
ön kabin aydınlatma ve konfor tipi 
sürücü koltuğu ile konfor seviyesini 
de üst düzeye taşıyor.
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Volkswagen Ticari Araç’ın 2017 yılında “Uluslararası 
Yılın Ticari Aracı” ödülünü kazanan modeli Crafter’ın 
şimdi de Pikap versiyonu Türkiye pazarına sunuldu.  
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ve biz Anadolu Isuzu olarak bu 
donanımlara sahip olan ilk o-
kul servisini ürettik. Şu an dün-
yadaki en sofistike ve en emni-
yetli okul servisi Isuzu Novo 
Okul Servisi’dir. Türkiye’nin 
101 noktasındaki servis ağı-
mızla ve Anadolu Isuzu ga-
rantisi altında en donanımlı 
servis aracını sunmaktan dolayı 
mutluyuz. Özellikle 2019 yılı 
ve sonrasındaki eğitim öğre-
tim döneminde geleceğimiz 
olan öğrencilerimizin güvenle 
yolculuk yapmaları Anadolu 
Isuzu olarak en büyük temen-
nimizdir” şeklinde konuştu.

190 bg’lik Isuzu motora 
sahip olan Novo, 29 kişi ve 
bagajlarını rahatlıkla taşıya-
biliyor. Aracın sahip olduğu 
geniş kapılar ve geniş koridor 
aralığı da araç içindeki hare-
ket imkanını artıran unsurla-
rın başında geliyor. Üretimi 
Türkiye’de gerçekleştirilen 
Isuzu Novo’nun yerlilik ora-
nı ise yüzde 65’e yakın.

Ön ve arka disk fren, ABS, 
AEBS, ESC, LDWS ve gün-
düz farları gibi güvenlik do-
nanımlarıyla Isuzu Novo, 

ÇOCUKLUĞUNU ağır 
vasıta sürücüsü babasının 
Scania kamyonlarında geçi-
ren İrlandalı tasarım mühen-
disi WayneAuchmuty,kendi 
çocuklarının eğlenmesi için 
tasarladığı akülü kamyona 
dünyanın dört bir yanından 
sipariş yağıyor. 

İrlandalı kamyon tutkunu-
WayneAuchmuty,  ilhamını 
babasına aitScania S 730’dan 
aldığını ve ilk başta çocukları 
için geliştirdiği akülümodele 
bu kadar çok ilgi gösterilme-
sini memnuniyetle karşılıyor.  

Derslerini bile kabin-
deki yatağa uzanarak yap-
tığını söyleyen tasarımcı 
Auchmuty, “Çocukken ba-
bamınScania kamyonları 
vardı. Diğer arkadaşlarımın 
aksine babam kardeşlerim 
ve beni okuldan Scania ile 

ANADOLU Isuzu’nun Ar-
Ge mühendisleri tarafından 
geliştirilen ve Türkiye’deki 
fabrikasında üretilen Isuzu 
Novo, yeni okul servisi yö-
netmeliğine uygun olarak 
bizzat üretici firma tarafın-
dan pazara sunulan ilk fab-
rika çıkışlı midibüs çözümü 
oldu. 10 yılı aşkın süredir 
Türkiye’de hizmet veren 
Novo serisi midibüslerin iç 
ve dış özellikleri, kapsamlı 
müşteri araştırmaları neti-
cesinde son halini aldı. Okul 
taşımacılığını daha güvenli 
bir hale getirmeyi amaçlayan 
yeni okul servisi yönetmeli-
ği kapsamında zorunlu hale 
gelen iç ve dış güvenlik ka-
meraları, sensörlü koltuklar, 
3 noktalı ayarlanabilir em-
niyet kemerleri, araç takip 
sistemi, şeffaf camlar ve kapı 
güvenlik sistemi gibi dona-
nımlar, artık Isuzu Novo 
serisi araçlarda “okul paketi” 
adı altında ve fabrika çıkışlı 
olarak sunuluyor.

Anadolu Isuzu Fabri-
kası’nda gerçekleşen Isuzu 
Okul Servisi Basın Lansma-

nında konuşan Anadolu Isu-
zu Pazarlama ve Kurumsal 
İletişim Müdürü Selda Çelik, 
“Anadolu Isuzu olarak bir 
ilki daha gerçekleştiriyoruz. 
Türkiye’de yeni yönetmeli-
ğe uygun okul servisini üre-
terek hem yurt içinde hem 
de yurt dışında okul servis 
araçları kategorisinde başarılı 
işler yapacağız. Hali hazırda 
Avrupa’ya en fazla okul servi-
si ihracatı yapan ve kendi seg-
mentinde fabrika üretim gü-
vencesine sahip tek markayız. 
Bu istikrarımızı dünyanın 
en güvenli okul servisiyle de 
devam ettirmek istiyoruz. Ai-
leler, okullar ve servis taşıma-
cılığı yapan köklü firmaların 
bu donanımlara sahip araç-
larla çocukların taşınmasını 
isteyeceğine eminiz ve tüm 
Ar-Ge yoğunluğumuzu yasa 
çıkar çıkmaz bu araç üzerine 
verdik.” dedi.

Anadolu Isuzu Satış Direk-
törü Yusuf Teoman ise “Talih-
siz bir olay sonucunda hayata 
geçen yasalarla Türkiye okul 
servis taşımacılığında olması 
gereken düzenlemeler yapıldı 

ğında, şoför önündeki koltuk 
dizilim ekranında hangi kol-
tukların dolu olduğunu göste-
riyor. Kontak kapatıldığında 
halen ağırlık algılanıyorsa ilk 
olarak sesli uyarı, ardından 
4’lü flaşörlerin yanması ve son 
olarak da korna sesiyle uyarı 
verilmesi sağlanıyor.

Anadolu Isuzu Ar-Ge eki-

binin üzerinde yoğun olarak 
çalıştığı 3 noktalı, yüksekliği 
ayarlanabilen emniyet kemer-
leri ile trafikte birinci koşul 
olan emniyet kemeri güvenliği 
tüm yolcular için sağlanmış 
oluyor. Üstelik, koltuklarda 
bulunan algılama sistemi ile 
emniyet kemeri takılı olmayan 
koltukların hangileri olduğu 

ğun bir çalışmanın ardından 
çocuklarım için akülü Scania 
S 730’u ürettik. Bu çocukla-
rıma olağanüstü bir çabanın 
sonunda verdiğim en güzel 
hediyeydi” diyor.

“48 saatte 
600 bin beğeni”

Beş yaşındaki kızı Lola’nın 
akülü Scania S 730 ile fotoğ-

alırdı. Diğer çocukların ve 
ailelerinin şaşkın bakışları 
altında eve gitmek çok eğ-
lenceli olurdu.  Çocuklarıma 
Scania ile yaşadığım anıları 
anlattıkça onlarında bu duy-
guyu farklı da olsa yaşamala-
rını istedim. Projemi Scania 
ile paylaştım ve çok büyük 
destek gördüm. 3 yıllık yo-

faf camlar öğrencilerin fark 
edilir olmasını artırıyor, kapı 
güvenlik sistemi ise özellikle 
kapıya sıkışma ihtimalini sen-
sörlü kapı ile ortadan kaldırı-
lıyor. Sensörlü kapı, kapanma 
esnasında bir cisim veya kişi 
analiz ettiğinde kapı otoma-
tik olarak açılıyor ve gerekli 
güvenlik sağlanmış oluyor.

raflarını sosyal medyadan 
paylaşması çocuklarıyla bir-
likte Auchmuty’nin de haya-
tını değiştirmiş.  Bu paylaşım-
lar sonrasında 48 saat içinde 
600 binden fazla kişi bu fo-
toğrafları beğenmiş. Lojistik 
şirketleri başta olmak üzere 
herkesin büyük beğenisini 
kazanan akülü Scania S 730’a 
dünyanın dört bir yanından 
sipariş yağmaya başlamış. İs-
tenilen renkte üretim yapabi-
leceğini söyleyen Auchmuty, 
çocukları için babasının ara-
cından ilham alarak ürettiği 
akülü Scania araçları şimdi 3 
bin Avro’dan satışa sunuyor. 

şoför önündeki ekrandan ko-
layca tespit edilebiliyor.

Okul servislerinde önem 
verilen bir diğer özellik ise araç 
takip sistemi. Sistemi ile anlık 
olarak servis aracının nerede 
olduğu takip edilirken, aracın 
hangi rotayı izlediği 30 günlük 
kayıtlarla depolanabiliyor.

Araç içini gösteren şef-

hem yolcuların hem de sü-
rücünün kendini emniyette 
hissetmesini sağlıyor. 

Okul aracı donanım
paketinde emniyet ve

kontrol ön planda
Türkiye’deki yeni okul 

aracı yönetmeliğiyle birlik-
te Ar-Ge çalışmalarını hız-
landıran Anadolu Isuzu, 6 
önemli noktada geliştirme 
yaptı. Bu geliştirmelerin il-
ki araç içinde ve dışında yer 
alan güvenlik kameraları 
oldu. Araç içinde yer alan 
güvenlik kameraları; öğren-
cilerin servis aracına biniş ve 
inişlerinde, tüm koltukları 
gören konumda yer alırken, 
dış mekandaki 360 derece-
lik görüş sağlayan kamera ise 
şoförün trafikte daha güvenli 
manevra yapmasını sağlıyor. 
Yeni donanım paketiyle 
birlikte araç içi ve dışına ait 
görüntü kayıtlarına en az 30 
gün boyunca ulaşma imkanı 
da sunuluyor.

Bir diğer önemli özellik olan 
sensör sistemi, tüm koltuklar-
da yer alıyor. Ağırlık sensörleri 
en az 9 kg’lık ağırlık algılandı-

Isuzu Novo İle Yeni Okul Servisi
Yönetmeliğine Fabrika Çıkışlı Çözüm 

Çocuklar İçin Tasarlanan
Scania Fenomen Oldu
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Anadolu Isuzu’nun 
Kocaeli fabrikasında 
üretilen ve 
Türkiye’nin en 
fazla ihraç edilen 
midibüslerinden olan 
Isuzu Novo serisi, 
okul aracı donanım 
paketiyle yeni okul 
servisi yönetmeliğine 
uygun üretilen ilk 
fabrika çıkışlı midibüs 
oldu.  
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TIRSAN, 1990’lara gelindi-
ğinde Türkiye’den Avrupa’ya 
taşıma yapan Türk şirketlerin-
de yüzde 70’in üzerinde pazar 
payı sahibiydi ve Avrupa’ya a-
çılma kararı aldı. Bu karar doğ-
rultusunda 1998’de Goch Tır-
san adıyla Almanya Goch’taki 
fabrikasını açtı. Gelişmeler 
dahilinde Tırsan felsefesine, 
değer ve inovasyonkültürü-
ne uygun olarak Kässbohrer 
markasını 2002 yılında, Tal-
son markasını ise 2003 yılında 
bünyesine kattı. 2000’li yıl-
larda yalın üretim ve yönetim 
tekniklerine yatırım yapmaya 
başlayan Tırsan, 2009 yılında 
sektörün ilk sertifikalı Ar-Ge 
merkezini kurdu ve 2017 yı-
lında ikinci Ar-Ge merkezinin 
temellerini attı. Tırsan, günü-
müzde 55’den fazla ülkede, 13 
farklı ürün ailesi, 44 ürün gru-
bu ve 800’den fazla ürün çeşidi 
ile faaliyetlerine devam ediyor. 

67’nci IAA Ticari Araç Fu-
arı kapsamında gerçekleşen 
özel röportajda Tırsan üretim 
felsefesi ve yalın üretim teknik-
leri ile elde edilen uzmanlık ve 
varılan noktaya da yer verildi.  
Yatırım yaptığı yönetim mo-
delleri ve üretim sistemleri ile 
üretimde mükemmeliyeti sağ-
layan Tırsan, son 5 senede 54,5 
Milyon Avro altyapı ve insan 
sermayesi yatırımı yaptı. Bu ya-

tırımların sonucu olarak Tır-
san Solutions Systems (TSS) 
adı altında Tırsan Üretim ve 
Yönetim Modeli oluşturuldu. 

Tırsan’ın 41 yıllık aralıksız 
liderliğinde ürün ve hizmet 
kalitesinin önemli bir yeri ol-
duğunun altını çizen Tırsan 
Treyler Yönetim Kurulu Ü-
yesi Ayşenur Nuhoğlu, “TSS, 
müşterilerimize sürekli değer 
yaratan ve ürün kalitemizin 
mükemmelliğini sağlayan bü-
tün metod ve süreçlerin top-
lam adıdır. İş modellerimiz 
ve yönetim sistemlerimizden 
on-site kalite güvence yöne-
timi, süreç ve ürün iyileştir-
mek için 8-D raporlaması 
başta olmak üzere değer akış 
haritalama, kaizen, beyaz ya-
ka kaizen’i jishuken ve kan-
ban gibi yalın teknikleriyle 
üretimde toplam sahip olma 
maliyeti çerçevesinde sürekli 
gelişimi sağlıyoruz. Paralelin-

de takım liderlerinden başla-
yarak yalın ve sürekli gelişim 
kültürünü yaygınlaştırmak 
için ekiplerimizin teknik ve 
yalın yetkinliklerine de yatı-
rım yapıyoruz. TSS’de hem 
insana hem sisteme yapılan 
yatırımlar çerçevesinde, top-
lam yönetim sistemlerinin 
sürdürülebilirliğini sağlıyo-
ruz. Bu vizyon ile gerçekleşen 
üretim ve Ar-Ge faaliyetleri-
miz, müşterilerimiz ve sektör 
için devamlı başarı sağlayaca-
ğımızın garantisidir” dedi. 

Zeynep Nuhoğlu:  
“Amacımız 2020 yılına kadar 

20 bin treyler üretmek”
Tırsan Treyler Yönetim Ku-

rulu Üyesi Zeynep Nuhoğlu 

ise gelecek Ar-Ge projelerinin 
nasıl şekillendiğine değinerek, 
“Akıllı treylerlerin otonom 
operasyonları, eko-sistemdeki 
toplam operasyonel verimli-
lik için IoT sistemleri ile depo 
alanı, boşaltım alanı ve altyapı 
ile iletişim halinde olabile-
cek treyler için radarımızda 
olan teknolojilerdir. Birleşmiş 
Milletler, 2050 yılında dünya 
nüfusunun yüzde 68’inin şe-
hirlerde yaşayacağını öngör-
mektedir. Bu öngörüye paralel 
olarak şehirler arası ve şehir içi 
lojistik ve depolama alanların-
da bir değişime şahit olurken 

treylerlerin tedarik zincirin-
deki rolü ve kullanımında bir 
değişiklik olacaktır. Örneğin, 
treylerler müşteri teslimat hiz-
metlerini iyileştirmek için son 
nokta depolama alanı olarak 
kullanılabilecek. Şehir sınır-
ları içindeki lojistik depoları, 
en hızlı teslimat hizmetlerini 
sağlamak için mikro depolara 
dönüştürülebilinir. Tırsan’ın 
Ar-Ge gücü ile böyle bir senar-
yo için hazır olduğundan emin 
olacağız” dedi. 

Tırsan’ın 2020 hedefleri 
hakkında da önemli açıkla-
malarda bulunan Zeynep Nu-

hoğlu, “Amacımız 2020 yılına 
kadar 20 bin treyler üretmek,  
Avrupa’nın üçüncü büyük O-
rijinal Ekipman Üreticisi (O-
EM) olmak ve dünyada seki-
zinciliğe yükselmek. 2020 yılı 
vizyonumuzu gerçekleştirmek 
için üretim kapasitemizi geniş-
letmek ve insan kaynağımızı 
daha da geliştirmek için üretim 
teknolojilerimize ve sistemleri-
mize 30 milyon Avro tutarında 
ek yatırım öngörüyoruz” dedi.

Kurum değerlerinden güve-
nilirlik ve bağlılık değerlerine 
vurgu yapan Zeynep Nuhoğlu 
ayrıca, “Önceliğimiz, müşteri-
lerimiz ile daima uzun vadeli, 
kazan-kazan ilişkisine dayalı, 
sürdürülebilir iş birlikleri kur-
maktır. Bu nedenle Müşteri 
İlişkileri Yönetimimiz direkt 
olarak Yönetim Kuruluna ra-
porlama yapmaktadır. Ayrıca 
kalıcı başarı için iş geliştirme ve 
strateji ilegeleceğe yön vermeye 
önem veriyoruz. Anlık müşteri 
ihtiyaçlarının ötesinde gele-
cek trendlere uygun modeller 
üzerinde çalışıyoruz. Sektö-
rümüzü geliştirecek ve katkı 
sağlayacak diğer sektörlerde-
ki gelişmeleri yakından takip 
ediyoruz. Bu konuda stratejik 
iş geliştirme adında bir birimi-
miz vardır. Bu birim üniversi-
teler, ulusal ve uluslararası sivil 
toplum kuruluşları ile birlikte 
çalışıp trendleri ve dönüşüm-
leri takip ediyor, gelişmeleri 
sektörümüzün ve müşterileri-
mizin gelişmesi için mevcut iş 
yapışlarımıza uyguluyorlar,” 
ifadelerini kullandı. 

Tırsan Üretim ve Yönetim Modelini 
Dünya Medyası İle Paylaştı
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Opet Fuchs’tan Otokar Ürünlerine Özel Spectra 

Tırsan, 2018 yılında 41’inci yılını kutlarken, 1998 yılında başlayan 
yurtdışı yatırımlarının da 20’nci yılını kutluyor. Bu çerçevede 
Tırsan Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Nuhoğlu ve Ayşenur Nuhoğlu 
uluslararası yayın kuruluşlarına özel bir röportaj verdi.   

Soldan sağa; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Üyesi 
Ayşenur Nuhoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ve 

Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Nuhoğlu

Soldan sağa; Otokar Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Alptekin ve 
Opet Fuchs Genel Müdürü Murat Seyhan

OTOMOTIV sektörünün 
öncü markalarından Otokar 
ile Opet Fuchs’un ilk dolum 
tedarikindeki işbirliğinin de-
vamı olarak hayata geçirilen 
Otokar Spectra orijinal yağla-
rı, Otokar’ın yetkili servisle-
rinde ve yedek parça bayilerin-
de sunulmaya başladı. Ar-Ge’si 
Opet Fuchs mühendisleri tara-
fından yapılan Otokar Spect-
ra, Otokar markasının tüm 
araçlarında resmi onaya sahip 
orijinal yağ markası olarak pi-
yasaya sürülüyor. Otokar ile 
Opet Fuchs’un gerçekleştirdi-
ği anlaşmanın basın toplantısı 
İstanbul’da gerçekleştirilirken 
iki markanın yöneticileri soru-
ları yanıtladılar. 

Basın toplantısında bir ko-
nuşma yapan Otokar Genel 
Müdür Yardımcısı Ali Rıza 
Alptekin, Otokar’ın en büyük 
önceliklerinden birinin ürün-
lerinin sağladığı memnuniyeti 
artırmak ve müşterilerine fayda 
yaratmak olduğunu belirterek 
şunları söyledi: “Otokar Spect-
ra ile otomotiv sektöründe araç 

bakımındaki en önemli kalem-
lerden biri olan motor yağı, 
transmisyon ve aks yağı, anti-
firiz gibi ürünlerde kullanıcı-
larımıza ek bir fayda sağlamayı 
hedefledik. Öncelikle, araçla-
rımızda kullanılacak madeni 
yağ standartlarını belirleyerek, 
araçlarımızın performansını 
artırmayı amaçladık. Bu ihti-
yacı karşılamak üzere; sektö-
ründeki öncülüğü, deneyimi 
ve uluslararası bilgi birikimi ile 
ön plana çıkan Opet Fuchs ile 
birlikte çalışmaya karar verdik. 
Bu işbirliği çatısı altında ortaya 
çıkan madeni yağ ürünleri O-
tokar Spectra markası altında 
toplandı. Spectra markasının 
kök anlamı çeşitlilikten geliyor. 
Hem ticari hem askeri araçları-
mızda güvenle kullanılabilecek 
olup tavsiye ettiğimiz orijinal 
madeni yağ markasıdır. Otokar 
Spectra ile kullanıcılarımız en 
yüksek kalite yağları kullanır-
ken, araçlarından en üst perfor-
mansı elde edecek ve optimum 
koruma sağlayacaklar.”

Özellikle belediye otobüsle-

rinde kazandıkları deneyimle 
bu konuda geniş bir uzman-
lığa sahip olduklarını kayde-
den Alptekin, Otokar Spectra 
yağlarının servislerde ilk yılda 
kullanımının yüzde 50’ye daha 
sonraki süreçte ise yüzde 80’e 
kadar ulaşmasını bekledikleri-
ni açıkladı. 

Opet Fuchs Genel Müdürü 
Murat Seyhan ise Opet Fuchs 
tarafından geliştirilen Otokar 
Spectra orijinal motor yağla-
rıyla birlikte şanzıman yağları 
ve antifirizlerle Otokar kulla-
nıcılarının, araçlarından mak-
simum performansı ve motor 
verimliliğini elde edeceğini 
açıkladı.  Murat Seyhan, Opet 
Fuchs’un ortaklarından gelen 
90 yılı aşkın bir tecrübe ile ma-
deni yağ sektörünün öncü bir 
şirketi olarak Türkiye’de faali-
yetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Seyhan konusmasında 
şunları söyledi: “Otokar için 
toplamda 9 Motor yağı, 11 
dişli yağı ve 2 antifiriz geliştir-
diklerini belirten Yenilikçilik, 
bizim için vazgeçilmez stra-

tejik bir odak noktasıdır. Bu 
nedenle yenilikçi iş modelleri 
için entegrasyonların yanı sıra 
OEM’lerle işbirliklerimizi ar-
tırmaya ve geliştirmeye devam 
ediyoruz. Müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına kulak verme ve 
değişen beklentilerini anla-
maya dayalı ürün geliştirme 
amacımızda olumlu sonuçlar 
alıyoruz. ‘Müşteriye özel ürün’ 
geliştirme anlayışımızla, on-
ların ihtiyaçlarını tam olarak 
karşılayan özel ürünler geliş-
tiriyoruz. Otokar markası için 

geliştirdiğimiz Otokar Spectra 
orijinal yağları ile artık Otokar 
araç kullanıcıları, daha uzun 
mot Opet Fuchs’un 200 kişi-
lik uzman kadrosu ve İzmir’de 
kurulu tesislerinde bulunan 
Ar-Ge laboratuvarı, tüm müş-
teri beklentilerine cevap ve-
recek formülleri geliştirerek 
müşterilerinin kullanımına 
sunmaktadır. 100’den fazla 
TÜRKAK onaylı test metodu 
ile sektör liderliğini korumak-
tadır. Ayrıca 10 binden fazla 
formülasyona sahip Fuchs ü-

rün portföyü ve Kimyasal Pro-
ses Yönetimi modelimiz ile 
sanayi şirketlerine endüstriyel 
yağ ürünlerini sunuyoruz.”

Otokar Spectra serisi
Toplantıda Otokar Spect-

ra güvencesi ile en yüksek güç 
için en düşük motor iç sürtün-
mesi, daha uzun yağ değişim 
aralığı, daha temiz ekipman, 
daha uzun araç ve ekipman 
ömrü, çevreye uyumlu, yüksek 
performanslı ve daha düşük 
araç bakım maliyeti sağladığı 
ifade edildi. İlk olarak, 12 met-
re şehir içi ulaşımda kullanılan 
Kent LF otobüslerinde test 
edilen Otokar Spectra DEO 
LD DTZ 10W-40 motor yağı, 
İstanbul trafiğinin yoğun ol-
duğu ve sürekli dur-kalk trafik 
güzergâhında, dik rampa iniş 
ve çıkışlarda binlerce kilomet-
re denendi. Belli aralıklarla 
Opet Fuchs mühendisleri ta-
rafından alınan yağ numu-
neleriyle şirketin TÜRKAK 
17025 akreditasyon belgesine 
sahip madeni yağ laboratuva-
rında incelendi.



Brisa’dan Türkiye’ye Akıllı Fabrika

YAN SANAYİ

WinterContact TS 860, arka 
arkaya üçüncü kez zafer ka-
zandı. Continental, ıslak ze-
minde frenleme ve yol tutuşu 
konusunda örnek bir perfor-
mans sergilerken, virajlarda 
etkileyici çekiş gücüyle pistte 
dikkatleri çekti. Bir lastiğin 
testlerimizden üç kez galip 
gelmesi nadir bir durumdur, 
ancak Continental TS 860 

mızla kutluyoruz. 300 mil-
yon dolarlık bu yatırım kar-
şılıklı güvenin olduğu kadar 
Türkiye’ye duyduğumuz gü-
venin de önemli bir ispatıdır. 
İkinci fabrikamız ile Brisa’nın 
kuruluşundan bu yana yatı-
rım tutarımız 1,4 milyar do-
lar oldu. Bu başarılı ortaklığı 
Aksaray fabrikamızla daha da 
ileriye götüreceğimize yürek-
ten inanıyoruz” dedi.

Aksaray Fabrikasının, 
Brisa’nın global lastik arena-
sındaki en iyi oyunculardan 
biri olması yönünde güçlü bir 
adım olduğuna değinen Brid-
gestone Corporation Başkan 
Yardımcısı ve Brisa Yöne-
tim Kurulu Başkan Vekili 
Makoto Hashimoto şunları 
söyledi: “Aksaray’daki ikinci 
fabrika, dijitalleşme uygula-
malarından IT altyapısına, 
kaliteden, çevre ve iş güven-
liği standartlarına kadar gru-
bumuzun en son teknoloji ile 
donatılmış fabrikalarından 
biri. Brisa’nın, Aksaray Fabri-
kası ile hem orijinal ekipman 
hem de ihracat kanalında ya-
pacağı hamlelerle Türkiye’de 
ve global pazarlarda büyüme 
ivmesini artıracağına inancı-
mız tam. Bridgestone dünya-
sında önemli bir üretim üssü 
olarak konumlanan yeni fab-
rika ve Sabancı Holding or-
taklığımız ile Türkiye’ye sun-
duğumuz değeri artırmaktan 
memnuniyet duyuyoruz.”

CONTINENTAL’IN kış 
lastiği ürün yelpazesi, son 
bir yılda ADAC, Auto Mo-
tor Sport, AutoBild, Auto 
Express gibi Almanya ve 
dünyanın önde gelen yayın-
larının bağımsız testlerinden 
geçer not alarak rakiplerini 
geride bıraktı. Son 2 yılda 
tüm bağımsız testlerin yüz-
de 80’inden fazlasında en 
çok önerilen lastik markası 
olan Continental, tek ürün 
segmentinde tüm rakipleri-
ni geride bırakarak ödüllü 
kış lastiği WinterContact 
TS 860 ile, tüm zorlu hava 

koşullarında mükemmel yol 
tutuşu, fren mesafesi ve kay-
madan viraj alabilmesiyle en 
güvenilir lastik olduğunu bir 
kez daha kanıtladı. 

Auto Express, Continen-
tal WinterContact TS 860 
lastiklerinin ödüllü perfor-
mansı hakkında şunları söy-
ledi: “Neredeyse İngiltere’nin 
kış koşulları için tasarlanmış 

BRISA, 300 milyon dolar 
yatırımla Anadolu’nun kal-
binde akıllı fabrika kurdu. 
Brisa, Aksaray’da hayata 
geçirdiği akıllı fabrikasında 
Endüstri 4.0 uygulamalarının 
en iyi örneklerini sergiliyor. 
Şirket, Türkiye’ye kazandır-
dığı teknoloji üssü fabrikası 
ile ülkenin uluslararası reka-
bette güçlenmesine hizmet 
ederken; üretim, istihdam 
ve ihracat alanında yapmak-
ta olduğu hamlelerle de ülke 
ekonomisine değer sunmaya 
devam ediyor. 

Fabrikanın sunduğu öncü 
teknolojiler, Brisa CEO’su 
Cevdet Alemdar’ın ev sa-
hipliğinde, Sabancı Holding 
Sanayi Grup Başkanı ve Bri-
sa Yönetim Kurulu Başkanı 
Cenk Alper, Bridgestone 
Corporation Başkan Yardım-
cısı ve Brisa Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Makoto Has-
himoto katılımlarıyla gerçek-
leşen toplantı ile tanıtıldı. 

Alper: “Bu yatırım 
Türkiye’ye duyduğumuz 

güvenin de önemli bir 
ispatıdır”

Sabancı Holding’in Türki-
ye sanayisinin dönüşümüne 
öncülük ettiğini vurgula-
yan Sabancı Holding Sanayi 
Grup Başkanı ve Brisa Yö-
netim Kurulu Başkanı Cenk 
Alper: “Brisa’nın Aksaray’da-
ki akıllı fabrikası bunun en 
somut örneklerinden birini 
oluşturuyor. Brisa, Endüstri 
4.0’ın Türkiye’deki sayılı ör-
neklerinden birine imza attı. 
Aksaray Brisa fabrikası her-
kesin konuştuğu, ama bizim 
hayata geçirdiğimiz gerçek 
bir Endüstri 4.0 uygulaması-
dır. Bridgestone Corporati-
on ile başarılı ortaklığımızın 
30’uncu yıldönümünü de 
Aksaray’daki ikinci fabrika-

artırma yönündeki kararlılığı-
nın mükemmel bir göstergesi-
dir. Hava koşulları ne olursa 
olsun Continental, sürücüle-
rin yol güvenliğini sağlamak 
için en iyi seçenek olduğunu 
kanıtlamıştır” dedi.

Continental Türkiye Bi-
nek Lastikleri Satış Müdürü 
Mehmet Akay,“Continental 
olarak saygın yayınların ba-

yoruz. Şimdi ise Anadolu’nun 
kalbinde Aksaray’da yer alan, 
en yeni üretim teknolojileriyle 
donatılmış ikinci fabrikamız 
ile öncü bir teknoloji üssünü 
ülkemize kazandırmış bulunu-
yoruz. Brisa için teknoloji, di-
jitalleşme hem üretimde hem 
de müşterilerimize dokunan 
tüm süreçlerimizde bir yaşam 
biçimidir” diye konuştu.

Aksaray Fabrikasındaki 
akıllı uygulamalarla ilgili bilgi 
veren Alemdar: “Tam otoma-
tik lastik transfer sistemini 
hayata geçirdiğimiz fabrika-
mızda, lastiklerimiz neredey-
se yere hiç değmiyor. Bu tek-
noloji ile geleneksel bir lastik 
fabrikasına göre stok devir 
hızında iki kat artış sağlarken, 
sıfır hatalı ürün üretiyoruz. 

ğımsız testlerinden elde etti-
ğimiz bu mükemmel test so-
nuçlarından çok memnunuz. 
En zor yol ve hava koşulla-
rında dahi en güvenilir lastik 
markası olmamız, ileride en 
yüksek teknolojiyle çözüm-
ler geliştirmek adına bizim 
için inanılmaz bir motivas-
yon sağlıyor” değerlendirme-
sinde bulundu.

Bunu enerjide yüzde 30 
tasarruf ederek yapıyoruz. 
Aksaray Fabrikamız ile tam 
kapasitede ek 4,2 milyon 
adet lastik üretimi ve 700 
kişilik istihdam ile Türkiye 
ekonomisine ek değer kata-
cağız. Brisa bu yatırımla ih-
racatta da vites büyütüyor. 
Bu yıl başında açıkladığı-
mız gibi, 5,4 milyon adede 
karşılık gelen 210 milyon 
dolar ihracat hedefimizle 
tam gaz yol alıyoruz” açık-
lamasını yaptı.

tam da bunu yaparak, tüm 
hava koşullarında en iyi so-
nuçları bir araya getirdi.”

Continental İletişim ve 
Otomotiv Ortaklığı Yöneti-
cisi Mark Griffiths ise şun-
ları söyledi: “Yeni bir lastik 
testi galibiyetiyle Continen-
tal WinterContact TS 860, 
ürünlerimizin olağanüstü 
performansını ortaya koy-
maya devam ediyor. 2018 
yılında yaz ve kış lastiği test-
leriyle devam eden bu başarı, 
Continental’in VisionZero/
Sıfır Kaza girişiminin bir par-
çası olarak sürücü güvenliğini 

Alemdar: 
“Türkiye ekonomisine 

ek değer katacağız” 
Türkiye’de endüstriye ba-

kışı değiştirecek güçte bir 
fabrika inşa ettiklerini be-
lirten Brisa CEO’su Cevdet 
Alemdar: “Bugün 2 bin 700 
çalışanımız, 12 bin çalışandan 
oluşan 1.400 satış noktamız 
ile 60 bin kişiye iş ve aş sağlı-

Wintercontact TS 860 Kış Lastiği 
Üçüncü Kez Test Şampiyonu Oldu
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Continental’in zorlu kış koşullarında 
maksimum fren performansı ve güvenlik 
sunan WinterContact TS 860 kış lastiği, yapılan 
testlerde üçüncü kez test şampiyonu oldu. 

Brisa, Türkiye lastik 
sektörünün ilk akıllı 
fabrikası olan Aksaray 
Fabrikasında Endüstri 
4.0 uygulamalarıyla 
lastikte otonom 
dönemi başlatıyor. 

Continental 
Türkiye’nin 
Yeni Genel 
Müdürü 
Wiedmaier 
Oldu

Brisa Filo Buluşmaları Gerçekleşti

C O N T I N E N T A L 
Türkiye’de üst düzey bir 
atama gerçekleştirildi. 
Continental Türkiye’nin 
yeni Genel Müdürü Ja-
ron Wiedmaier oldu. 

Dünyanın en büyük 
uluslararası lastik ve ori-
jinal ekipman tedarikçi-
lerinden Continental’in 
Türkiye’deki faaliyet-
lerini sürdüren ekibin 
yeni Genel Müdürü 
Jaron Wiedmaier ol-
du. Wiedmaier 2003 
yılından bu yana Rusya 
Continental Lastikleri 
Genel Müdürü olarak 
görev yapıyordu. Göre-
vini Wiedmaier’e devre-
den Ali Okan Tamer ise 
Continental İngiltere ve 
İrlanda’nın yeni Genel 
Müdürü oldu.

Wiedmaier, Conti-
nental içinde çeşitli po-
zisyonlarda çalıştıktan 
sonra 2002 yılında Satış 
ve Pazarlama Müdü-
rü olarak Continental 
Rusya’ya atandı. 2003 yı-
lında Rusya Continental 
Lastikleri Genel Müdü-
rü olan Wiedmaier, 15 
yıldır bu görevi başarıyla 
sürdürüyordu.

BRISA, “sahadabiriz” viz-
yonuyla düzenlediği filo 
buluşmalarını Türkiye ge-
nelinde Şanlıurfa, İstanbul, 
Ankara, Mersin, İzmir, Art-
vin ve Trabzon’da yaklaşık 
400’e yakın filonun katılı-
mıyla gerçekleştirdi.

Filo yönetiminde perfor-
mans ve verimliliği önemli 
ölçüde artıran Profleet çö-
zümlerinin aktarıldığı top-
lantıda, lastik sektöründe 
yaşanan gelişme ve yenilikler 
de konuşuldu. Ürün gamı ve 
inovasyonlarıyla Brisa’nın 
filolara birçok çözüm ve 
hizmet sunduğuna değinen 
Brisa Pazarlama Direktörü 

Evren Güzel, “Profleet ça-
tısı altında, uzun yıllardır 
müşterilerimizin filo ope-
rasyonlarına önemli bir de-
ğer kattık. Kaplama ve geri 
dönüşüm süreçleri de dahil 
olmak üzere lastiklerin öm-
rü boyunca doğru yönetimi 
sayesinde elde ettikleri per-
formans ve verimlilik hem 
ekonomik hem de çevresel 
bir değere dönüştü. Brisa 
olarak bu değerler odağın-
da paydaşlarımızla birçok 
farklı platformda buluşuyor, 
onlara hizmet ve inovasyon-
larımızı anlatıyoruz. “Saha-
dabiriz” vizyonumuzun bir 
parçası olan bu buluşmalarla 

aynı zamanda 
onları dinliyor, 
i h t i y a ç l a r ı n ı 
belirliyor ve bu 
doğrultuda çö-
zümler üretiyo-
ruz. Önümüz-
deki dönemde 

bu tür etkinlikleri artırarak 
paydaşlarımızla daha fazla 
bir araya geleceğiz” açıkla-
masında bulundu. 

Brisa yöneticileri, düzen-
lenen buluşmada sektördeki 
teknolojik yeniliklerle üretilen 
yeni kamyon ve otobüs lastik-
leri hakkında filo yöneticileri 
ve çalışanlarını bilgilendire-
rek, Profleet lastik tasarruf 
modelinin filolara sağladığı 
kolaylıkları da aktardı. 

Brisa tarafından filo yö-
netim çözümlerini tek çatı 
altında birleştirmek amacıy-
la geliştirilen “Profleet filo 
yönetim çözümleri” kapsa-
mında, filo müşterilerinin 
operasyonel maliyetlerinde 
maksimum tasarruf sağlan-
masına yönelik sürdürülebi-
lir çözümler sunuluyor. Söz 
konusu çözümlerle filoların 
sosyal, ekonomik ve çevresel 
katma değerinin yükseltil-
mesi hedefleniyor.
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PETROL Ofisi, madeni yağlar 
ve kimyasallar pazarındaki üre-
tim üssü olan Kocaeli Derin-
ce’deki tesislerini, Türkiye’nin 
önde gelen basın kuruluşları-
nın ziyaretine açtı. Petrol Ofi-
si Madeni Yağlar Direktörü 
Sezgin Gürsu evsahipliğinde 
gerçekleştirilen basın gezisin-
de, tesiste yer alan Türkiye’nin 
ve geniş bir coğrafyanın en ge-
lişmiş merkezi konumundaki 
Petrol Ofisi Teknoloji Merke-
zi - POTEM de ilgi odağı oldu. 
Otomotiv ve Enerji basınına 
yönelik düzenlenen basın ge-
zisinde, POTEM’de gerçekleş-
tirilen ve hibrit araçlara özel 
Maxima Hybrid 0W-20 motor 
yağı lansmanı gerçekleştirildi, 
enerji tasarruf sağlayan yeni 
nesil hidrolik sistem yağı Pet-
rol Ofisi HydroTech HVI-E 
ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Petrol Ofisi Madeni 

PIRELLI marka kamyon, 
otobüs, tarım ve OTR las-
tiklerinin lisanslı üreticisi 
Prometeon Lastik Grubu, 
Türkiye’nin ilk lastik fabrikası 
olan İzmit’teki tesisinde üreti-
mi artırmak ve ileri teknoloji-
leri uygulamak hedefiyle 2017-
2020 döneminde Türkiye’de 
yaklaşık toplam 115 milyon 
dolar yatırım yapacağını du-
yurdu. Açıklama, Prometeon 
Lastik Grubu Operasyonlar-
dan Sorumlu Dünya Başkanı 
Gregorio Borgo ve Prometeon 
Türkiye, Orta Doğu, Afrika, 
Rusya, Orta Asya, Kafkaslar 
CEO’su Alp Günvaran tara-
fından yapıldı. 

Yeni yatırım sonucunda 
oluşacak üretim kapasite artı-
şı sayesinde mevcuttaki doğ-
rudan 2 bin-dolaylı 10 bin 
kişilik istihdama ilave olarak 
doğrudan 150-dolaylı 750 
yeni istihdam yaratılacak. Ay-
rıca, Prometeon’un İzmit’teki 
fabrikasında lastik üretim ka-
pasitesi ise 2020 yılına kadar 
yüzde 75 oranında artacak 
ve Türkiye’deki mevcut ihra-
cat hacmi yaklaşık iki katına 

Yağlar’ın elde ettiği bu önemli 
başarıda, sadece Türkiye’nin 
değil, geniş bir coğrafyanın en 
önemli merkezi konumundaki 
Petrol Ofisi Teknoloji Mer-
kezi - POTEM’in büyük kat-
kısı olduğuna da vurgu yapan 
Sezgin Gürsu, “Petrol Ofisi 
Madeni Yağlar üretim tesisi 
içinde yer alan bin m²’lik bir 
kapalı alana sahip ve 6 milyon 
dolarlık yatırım değeri bulu-
nan POTEM, son teknoloji 
cihazları, uzman kadrosu, 77 
yıla uzanan benzersiz bir bilgi 
birikimi ve tecrübe ile hizmet 
veriyor, Ar-Ge çalışmaları 
gerçekleştiriyor. POTEM’de, 
83’ü TÜRKAK’tan akredite 
olmak üzere ulusal ve ulusla-
rarası metotlarla toplam 155 
farklı test yapılabiliyor.

Merkezimizde, yılda orta-
lama 150 bin adet test gerçek-
leştiriyoruz. Petrol Ofisi Tek-

ulaşacak. Böylece, Türkiye’nin 
dış ticaret dengesine önemli 
bir katkı sağlanacak.

Prometeon Lastik Grubu 
Operasyonlardan Sorum-
lu Dünya Başkanı Gregorio 
Borgo, “Türkiye, hem orijinal 
ekipman hem de yeni lastik ü-
retiminde Avrupa için ‘premi-
um’ bir tesis. Bu yeni yatırım, 
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika 
bölgelerinin gelecekteki büyü-
me trendine de katkı sunacak 
olan üretim kapasitesi artışını 
sağlayacak” dedi.

Borgo: “Türkiye’de üret-
tiğimiz lastiklerin

yüzde 50’sinden fazlası 
ihraç ediliyor” 

Borgo şunları kaydetti; 
“Prometeon Türkiye, Grup 
içinde önemli bir yönetim, 
üretim ve yetenek merkezi. 
Türkiye dünyadaki 4 ana böl-
gemizden biri olan Orta Do-
ğu, Afrika, Rusya, Orta Asya 
ve Kafkaslar Bölgesi’nin ve bu 
bölge içindeki 75 ülkenin yö-
netim üssü. Prometeon Lastik 
Grubu’nun yıllık toplam ciro-
sunun yaklaşık 3’te biri Prome-
teon Türkiye ofisi tarafından 

noloji Merkezi - POTEM, 
gelişmiş teknoloji ve akredite 
kabiliyeti ile sadece Petrol 
Ofisi’ne hizmet vermiyor.
Başta kamu kuruluşları ol-
mak üzere aralarında dünya 
devlerinin de bulunduğu yerli 
ve yabancı çok sayıda firmaya, 
kısacası tüm sektöre, Ar-Ge, 
kalite kontrol ve analiz hiz-

metleri sunuyoruz. Dolayı-
sıyla POTEM, madeni yağ 
alanında uluslararası arenada 
da en gelişmiş teknoloji mer-
kezlerinden biri konumun-
da” dedi.

Gürsu, “Emisyonlar tüm 
dünya için tehdit oluşturu-
yor ve bu alanda en çok göz 
önünde olan ise her bireyin 
bir fikir yürüttüğü, kullandı-

yönetilen bölgede gerçekleşti-
riliyor. Türkiye’de ürettiğimiz 
lastiklerin yüzde 50’sinden faz-
lası ihraç ediliyor.” 

MEA yönetiminin Tür-
kiye’de olduğunu, üretim ka-
pasitesini yüzde 75 artıracak-
larını belirten Borgo, “ Şu an 
Türkiye’ye 115 milyon dolarlık 
ilave yatırım yapacağız. Bugüne 
kadar da yaklaşık 500 milyon 
dolar yatırım yaptık” dedi.

Gregorio Borgo, “Bu, 
Türkiye’nin dış ticaret den-
gesine de önemli bir katkı 
yapıyor. Bizim Türkiye’den 
yaptığımız ihracatın değeri yıl-
lık 125 milyon dolar. Bu yeni 
yatırımla, Türkiye’den yapaca-
ğımız ihracat ikiye katlanacak. 
Türkiye’yi çok seviyoruz” ifa-
delerini kullandı.

Türkiye’nin kendileri için 
önemine vurgu yapan Gre-
gorio Borgo, “Türkiye’ye ya-
tırım yapıyoruz çünkü biz 
Türkiye’ye inanıyoruz. Şahsen, 
mükemmel insanlar olmasa 
burada olmazdık. Türk insa-
nının kalitesine yürekten ina-
nıyorum. Üst yönetiminden 
işçisine kadar son derece kali-

ğı otomotiv sektörü. Bu ne-
denle yasal düzenlemelerden 
genelde ilk önce etkilenen 
sektör de otomotiv ve bizim 
gibi diğer paydaşlarıdır. Eg-
zoz emisyonu normları, mo-
tor teknolojileri ve yakıt ve-
rimliliğinin motor yağlarında 
yarattığı gelişime bakacak 
olursak. 1970’lerde 20W-
50’lerden, 90’lı yıllarda 10W-
40, 2000’lerde ise 5W-30’lara 
geçtik.İlk emisyon limitlerine 
göre bugün, %96’lık bir sıkı-
laştırma ile karşı karşıyayız. 
Günümüzde ise özellikle 
Stop/Start ile başlayan ve 
hibrit araçlar ile devam eden 
değişimle birlikte 0W yağları 
çalışıyoruz” dedi.

Hibrit otomobillere 
özel motor yağı 

Maxima Hybrid 0W-20 
Petrol Ofisi’nin, bu alandaki 

desteğini lideri olduğubir diğer 

teli... İnsanına güveniyorsanız, 
bu kadar başarılı bir üst yöne-
tim de varsa yatırım kararı çok 
kolay. Yatırımlarımız bununla 
sınırlı kalmayacak, devam ede-
ceğiz” açıklamasını yaptı.

Günvaran: “Mevcutta 
125 milyon dolar olan 

ihracat rakamımız,  
250 milyon dolara ulaşacak”

Türkiye’ye yapılan önem-
li bir doğrudan yabancı ya-
tırım niteliğindeki bu yeni 
yatırımın, ülkenin dış ticaret 
dengesine ve ihracatına sağ-

alana; madeni yağlar sektörüne 
de ve üstelik yine Türkiye’de 
bir ilki gerçekleştirerek taşı-
dığını belirten Sezgin Gürsu, 
konuşmasına şöyle devam etti: 

“Araç üreticileri,düşük ya-
kıt tüketimi sağlayan elektrik 
motoru destekli hibrit sistem-
ler ve kompleks egzoz emisyon 
sistemleri ile çözüm üretiyor. 
Hiç şüphesiz otomotiv ve 
motor yağı teknolojileri, pa-
ralel ve birbirini destekleyen 

layacağı katkı nedeniyle çok 
değerli olduğunu vurgulayan 
Prometeon Türkiye, Orta Do-
ğu, Afrika, Rusya, Orta Asya, 
Kafkaslar CEO’su Alp Günva-
ran ise şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Grup, 2017-2020 
yılları arasında toplam 115 
milyon dolarlık yatırımı İzmit 
fabrikasına yapma kararı aldı. 
Bu yatırımın arkasındaki en 
büyük beklenti, Türkiye’deki 
toplam üretim kapasitemizin 
yüzde 75 artacak olması. 2020 
sonuna gelip yatırımı tamam-

gelişmelerdir. Dolayısıyla bu 
hibrit sistemleri desteklemek, 
ömrünü uzatmak için motor 
yağı teknolojisinin adaptas-
yonunun yapılması da önemli 
bir ihtiyaç haline gelmiştir. 
Türkiye madeni yağlar ve kim-
yasallar pazarının geleneksel 
lideri olan Petrol Ofisi Made-
ni Yağlar da bu alanda sorum-
luluk üstlendi ve hibrit araç-
lara özel motor yağı Maxima 
Hybrid 0W-20’yi geliştirdi. 

ladığımızda, yüzde 75 daha 
fazla üretim yapar hale gele-
ceğiz. Yapacağımız yatırımla 
üreteceğimiz lastikler, portfö-
yümüzdeki teknolojisi en yük-
sek, en premium lastikler ola-
cak. Bu ek kapasite, çok büyük 
oranda ihracatı artırmak için 
kullanılacak. Ana pazar hede-
fimiz yine Avrupa olacak. Bu-
gün direkt 2 bin, dolaylı 10 bin 
istihdam yaratıyoruz, yatırımla 
birlikte ek 150 direkt istihdam 
yaratacağız, 750 de dolaylı is-
tihdam oluşacak. Mevcutta 
125 milyon dolar olan ihracat 
rakamımız, kapasite artış prog-
ramı tamamlandıktan sonra 
iki katına çıkacak, 250 milyon 
dolara ulaşacak. Bu yatırım 
neticesinde sahip olacağımız 
üretim kapasitesi ve ihracat sa-
yesinde de ülkemizin dış tica-
ret dengesine olumlu katkılar 
yapma hedefindeyiz.”

Petrol Ofisi Yeni Ürünlerini Tanıttı

Prometeon 115 Milyon Dolarlık Yatırımla 
Türkiye’deki Kapasitesini Artıracak

Pirelli’nin Sektöre Sunduğu “Tyrelife” 10’uncu Yılını Kutluyor
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Prometeon Lastik 
Grubu, İzmit tesisinde 
üretimi artırmak ve 
ileri teknolojileri 
uygulamak hedefiyle 
2017-2020’de 
Türkiye’de yaklaşık 
115 milyon dolar 
yatırım yapacak.

PIRELLI’NIN ücretsiz lastik 
garantisi “Tyrelife”, hasarlı 
ürünün birebir aynı veya mu-
adil ölçü ve desende yenisiyle 
değişimini sağlarken, her tür-
lü delinme, çarpma ve yanma 
gibi durumlarda lastiklerinizi 
tam koruma altına alıyor.

Pirelli’nin sektörde ilk ve 
tek ücretsiz lastik garantisi uy-
gulaması “Tyrelife”, 10’uncu 
yılında da müşterilerin lastik-
lerini her türlü delinme, çarp-
ma ve yanma gibi dış etkenlere 
karşı koruma altına almayı 
sürdürüyor.

“Tyrelife” lastik garan-
tisinden Pirelli yetkili sa-
tıcılarından tek seferde en 
az 4 adet Pirelli marka 17” 
jant ve üzeri otomobil, SUV 
(4X4) veya hafif ticari araç 
lastiği alan müşteriler yarar-
lanabiliyor.

“Tyrelife” Lastik Garantisi, 
fatura tarihinden itibaren 6 ay 
süreyle geçerli olarak, hasarlı 
ürünün birebir aynı veya mu-

adil ölçü ve desende yenisiyle 
değişimini sağlıyor. Kullanı-
cılar, garantiden faydalanmak 
için Pirelli.com.tr’yi ziyaret 
ederek kayıt oluyor ve hasar 
anında “Tyrelife” garanti de-
ğişimi sağlayan en yakın Pirelli 
yetkili satıcılarına giderek, 

fatura ibrazı ile uygulamadan 
faydalanabiliyor.

Sadece özel araç sahipleri 
için geçerli olan “Tyrelife” 
lastik garantisine ticari araç, 
taksi, şirket üzerine kayıtlı 
araçlar, kiralık araçlar ve yarış 
otomobilleri dahil değil.



TEKNOLOJİ

mümkün kılan tek durumsa 
tüm zincir ağına bağlı bilgi-
sayarların yüzde 50’den fazla-
sının bu değişikliğe onay ver-
mesinden geçer. Bu durumun 
ortaya çıkması ise ağda çeşitli 
ülkelerden milyonlarca insan 
olmasının getirdiği manipüle 
edebilme güçlüğü dolayısıy-
la neredeyse imkansız. Blok 
zinciri, değerini ispatlamış 
bir teknolojidir ancak hala 
kullanılmasının mümkün ol-
duğu tüm alanlarda kullanıl-
maya başlanmadı. blok zinciri 
müthiş seviyede kullanışlı bir 
teknolojidir ve birçok farklı 
alanda yer alarak çeşitli ku-
rumlarda kullanılabilir.

Blok zinciri büyük bir
potansiyele sahip

Operasyonel hata risklerini 
azaltarak, bilgi aktarım siste-
mini basit ve düşük giderli ha-
le getirerek büyük verileri gü-
venlice muhafaza edebiliyor. 
Blok zincirleri, hali hazırda 
finans ve sigorta sistemlerinde 
kullanılıyorlar ve daha birçok 
alanda da kullanılabilirler. ör-
neğin, otomasyon ve üretim 
sektöründe blok zincirleri 
kullanılarak tedarikçilerle ile-
tişim kurulması, ödemelerin 
kolayca yapılarak makbuzların 
otomatik olarak hazırlanması 
sağlanabilir.

KPMG’nin küresel lojis-
tik sektöründeki gelişmele-
ri ve trendleri ele aldığı son 
‘Transport Tracker’ raporun-
da, blok zinciri teknolojisinin 
lojistik firmalarının gelecek 
dönemde karlılıklarını artır-
malarına büyük katkı sağlaya-
bileceği vurgulandı.

Blok zinciri, dijitalleşme 
alanında finans ve ticaret gibi 

DIJITALLEŞME, birçok 
endüstride olduğu gibi teda-
rik zinciri alanını da hızla de-
ğiştiriyor. Lojistik sektöründe 
dijital teknolojilerin sunduğu 
fırsatları kaçırmamak için bu 
hıza katılmamız şart oluyor. 
Blok zinciri iş yapma şekli-
mizi tümüyle değiştirme po-
tansiyeline sahip, yakından 
izlememizi gerektiren yeni 
teknoloji trendlerinden biri.

Lojistik sektöründeki blok 
zinciri uygulamaları halen de-
neme aşamasındadır. Ancak, 
bu uygulamaların birçoğu 
gerçek potansiyel taşımakta-
dır. Sektörde görülen en so-
mut yararlar şunlardır:

1. Ürünlerin yerinin tespiti 
ve elleçleme şartlarının görü-
nürlüğü:

Lojistik sürecinde yer alan 
tüm taraflar, blok zincir uy-
gulamasında işlem adımları-
nı izleyebilirler. Veriler, son 
tüketici de dahil olmak üzere 
değer zinciri içerisindeki tüm 

taraflara gösterilir. Bu, tüke-
ticiye sevkiyatın menşei ve 
elleçleme koşulları hakkında 
görünürlük sağlar. Akıllı sen-
sörler ve Nesnelerin İnterneti 
(Internet of Things - IoT) bu 
bilgi akışını kolaylaştırabilir.

Bu uygulama, şirketlerin 
elleçleme gereksinimlerine uy-
gunluğunu doğrulamasına ve 
gönderilen ürünlerin kaybol-
ması veya beklenmeyen hasar-
ların hafifletilmesine olanak 
tanır. İlaç gönderileri için ya-
sallık, lüks mallar için özgün-
lük belgesi, vb sunarak tedarik 
zincirinde kolaylıklar sağlar.

2. Tedarik zinciri içerisin-
de birden fazla taraf arasında-
ki etkileşimi kolaylaştırmak:

Bir lojistik sürecinde yer 
alan bütün tarafların işlemle-
ri otomatik olarak izlenir ve 
blok zinciri uygulaması üze-
rine dijital olarak kaydedilir. 
Taraflar, koordinatöre ihti-
yaç olmadan, karşılıklı güven 
içerisinde verilere doğrudan 

erişebilirler. Böylece, daha 
hızlı ve şeffaf bir süreç mey-
dana gelir.

Blok zincirinin kullanım 
örnekleri hala deney aşama-
sındadır. Bununla birlikte, 
açıklanan uygulamalar, bu 
eğilimin lojistik süreçlerin ve 
bilgi akışlarının yapısını ye-
niden şekillendirme ve geliş-
tirme potansiyeline sahip ol-
duğunu göstermektedir. Blok 
zinciri çözümleri, karşılıklı 
güven temelinde birebir ile-
tişim sağlar. Bu da arabulucu 
ihtiyacını büyük oranda orta-
dan kaldırır. Gelecekte lojis-

tik şirketleri, bilgilerini genel 
bilgi havuzuna ekleyecek ve 
müşterileriyle bilgi paylaşımı 
bu şekilde blok zinciri uygu-
lamasıyla olacaktır. Bugünün 
aksine, bilgiler bir iletişim 
ağının bütün taraflarına açık 
ve erişilebilir hale gelecek.
Blok zinciri neden güvenli?

Blok zincirinin en önemli a-
vantajlarından biri çok yüksek 
seviyelerde güvenlik garanti 
etmesi. Blok zincirinde onay-
lanmış ve zincire eklenmiş 
olan işlem bir daha değiştiri-
lemez, üzerinde oynanamaz. 
her blok bir önceki blokla 
bağlanmış, işlemin zamanını 
ve verisini onaylayan bir işa-
retçi bulunduruyor. Tüm bu 
özellikler, gerçekleştirilmiş bir 
işlemin değiştirilmesi halinde 
tüm zincirin değiştirilmesi 
gerekliliğini ortaya çıkarır ve 
bu işlemler birçok farklı bilgi-
sayarda yer aldığı için bu du-
rum neredeyse imkansız. Bu 
şekilde bir değişiklik işlemini 

çok sayıda şirket ve işlem ge-
rekiyor. Sadece bir yükleme-
de 30 farklı şirket arasında 
200’ün üzerinde etkileşim 
gözlenebiliyor.
Otomasyon olmazsa olmaz

Raporda lojistik sektörünün, 
günümüzde özellikle otomas-
yon uygulamaları konusunda 
kapsamlı bir değişime ihtiyacı 
olduğu da vurgulanıyor.

Öner, lojistik sektörüne 
fayda sağlayabilecek çok sa-
yıda teknolojik gelişme bu-
lunduğunu, ancak bunların 
sektörde standart hale gele-
bilmesi için bir temel atılması 
gerektiğini kaydetti.

Öner, “Lojistikte entegre 
bir otomasyon teknolojisi 
oluşturulması için en önemli 
etken yapay zeka. Bu konuda-
ki temel tartışma, insanların 
yerini alabilecek dijital işgü-
cüne yani robotlara odaklanı-
yor. Bunu ‘süper yapay zeka’ 
olarak adlandırabiliriz. Süper 
yapay zeka, bir alandaki belir-
li görevleri veya bilgiyi üstle-
nerek başka bir alana transfer 
edebilir. Ancak günümüzde 
şimdilik ‘işlevsel yapay zeka’ 
ile karşı karşıyayız. Buna oto-
mobilleri örnek gösterebili-
riz” dedi.

 Anahtar veri analizinde
Öner, lojistik sektöründe 

yeterince değerlendirilmeyen 
bir diğer bir konunun da, te-
darik zincirinin ürettiği bü-
yük hacimli veriler olduğunu 
dile getirdi. Öner, “Ortaya 
çıkan bu veri oldukça değerli, 
bu verileri doğru kullanmak 
lojistik firmalarının geleceği-
ni belirleyebilir. Yapay zeka 
bu noktada önemli bir rol oy-
nayacak” ifadelerini kullandı.

Alman lojistik şirketleri 
blok zinciri teknolojisinde 

potansiyel görüyor
Bu ankete göre, katılımcı-

ların yüzde 35’i  Blok zinciri 
teknolojisinin gelecekteki 
potansiyelini fark etti. Aynı 
zamanda Hermes tarafın-
dan ankete katılanların yüz-
de 33’ü büyük verilerin de 
önemli olduğunu belirtiyor. 

Ankete cevap verenlerin ya-
rısından fazlası, siber fiziksel 
sistemlerin önemli olduğunu 
vurguluyor. Katılımcılar ayrı-
ca kurumsal kaynak planlama 
sistemlerinin de önemli oldu-
ğunu belirtiyor (yüzde 46). 
Katılımcıların yüzde 44’ü, 
sensör izleme ve veri toplama 
sistemlerinin önemli bir rol 
oynadığını da ekliyor.

Anket, şirketlerin büyü-
dükçe, bu hızlı büyüyen tek-
nolojilere verdikleri önemi 
daha da artırdığını gösteriyor. 
Ankete katılanların çoğu, 
Blok zinciri teknolojisinin iş-
birliği sürecinde veri güvenli-
ğini artırabileceğine inanıyor. 
Aynı zamanda, küçük şirket-
lerde çalışan lojistik yönetici-
lerinin üçte biri, dağıtık defter 
teknolojisinin (DLT) güven-
lik üzerinde olumlu bir etkiye 
sahip olmasını bekliyor.

Yine de, bu şirketlerde ça-
lışan tüm yöneticiler Blok 
zinciri teknolojisini bilmiyor. 
Büyük şirketlerde, yönetici-
lerin yüzde 42’si teknolojiyle 
ilgili bazı araştırmalar yapı-
yor. Bu bilgi ile bu devrim ni-
teliğindeki teknolojiyle ilgili 
bilinçli kararlar verebilirler. 
Küçük şirketlerde, sayı çok 
daha az. Ankete katılan yö-
neticilerin sadece yüzde 21’i 
DLT hakkında bir araştırma 
yapmış veya bir araştırma 
yapmayı düşünüyor.

Lojistik endüstrisi, Blok 
zinciri teknolojisini kullana-
rak güçlendirilebilir. Dün-
yanın dört bir yanındaki şir-
ketler bürokrasinin azaldığını 
ve farklı süreçlerin geliştiğini 
görecek. Zaman ve güvenlik 
de dağıtık defter teknoloji-
si ile güçlendirilecek. Blok 
zinciri çözümleri uygulayan 
bazı şirketler var. Örneğin, 
IBM bir Blockchain tabanlı 
ticaret platformu oluşturmak 
için Maersk ile birlikte çalışı-
yor. Reuters’e göre, Ağustos 
itibarıyla, 94 kuruluş girişime 
katıldı. Bu ortaklık ile verim-
liliği artırmak ve kağıt yolunu 
azaltmak mümkün olacak.

sektörlerin gerisinde kaldığı 
belirtilen lojistik sektörüne 
kalıcı çözümler sunuyor. Ra-
porda blok zinciri teknoloji-
sini baz alan süreç optimizas-
yonu ve inovasyonun, sadece 
paydaşlar arasındaki faaliyet-
leri kolaylaştırmakla kalmaya-
cağı, aynı zamanda yeni iş mo-
dellerine kapı açarak şeffaf bir 
tedarik zincirini de beraberin-
de getireceği kaydediliyor.

Akıllı kontratlar ve takip 
teknolojisi

Raporda lojistik sektörü-
nün blok zinciri teknolojisin-
de 2 şekilde faydalanabileceği 
belirtiliyor. Bunlardan ilki, 
bürokratik süreçlerin karma-
şıklığını ve maliyetini azalta-
bilecek olan ‘akıllı kontrat-
lar’, diğeri ise ‘takip ve izleme 
teknolojisi’.

Raporu değerlendiren 
KPMG Türkiye Taşımacılık 
Sektör Lideri Yavuz Öner, 
blok zinciri teknolojisinin, 
nakliye şirketleri ve depola-
ma birimlerindeki konteyner 
ve kargolarla nihai tüketiciler 
arasında iletişim sağlayacağı-
nın altını çizdi. Öner, “Blok 
zinciri temelli kargo takibi, 
tüm tedarik zinciri sürecin-
deki işlemleri kaydederek 
değiştirilemez bir veri tabanı 
oluştururken, bu bilgileri il-
gili tüm şirketlerle eş zamanlı 
olarak paylaşma imkanı suna-
cak” diye konuştu.

Günümüzde lojistik sek-
törünün yapısı gereği, tek bir 
yüklemenin yapılması için 

Lojistik Blok Zincir Teknolojisi İle Büyüyecek

KPMG Türkiye Taşımacılık Sektör Lideri Yavuz Öner
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Giderek dijitalleşen bir dünyada, blok zincir 
gibi teknolojinin hayatımıza girmesi lojistik 
sektörü için önemli yeniliklerin başında 
geliyor. Blok zincir teknolojisi, şeffaflığın 
artması, finansal kapasitenin yenilenmesi, 
tutarsızlığın yok edilmesi, ödeme sürecinin 
doğruluğunun arttırılması, uyumluluk 
sorunlarının en aza indirilmesi gibi birçok 
vaat sunuyor.
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Müdürü Erdoğan Seymen’in 
katılımlarıyla teslim edildi.

ITT Lojistik Kurucu Baş-
kanı Tekin Öztanık teslimat 
sırasında yaptığı açıklamada; 
“2012 yılından bu yana Rena-
ult Trucks çekicileri kullanı-
yoruz. Yakıt verimliliğinden 
oldukça memnunuz. Bakım-
onarım konusunda ise hem 
yurtiçi hem yurtdışındaki 
geniş ve donanımlı servis ağı 
sayesinde hiç sorunsuz, za-
man kaybetmeden yolumuza 
devam ediyoruz” diye belirtti. 

Araçlarının gelişmiş özel-
liklere sahip ve yeni olmasına 
önem verdiklerini belirten 
ITT Lojistik Genel Müdürü 
Didem Öztanık; “ADR’li ta-
şımacılıkta filo donanımınız 
daha da önem taşıyor. Yük-

ğe sahip araç teslim ettik. Ü-
retime başladığımız ilk yıldan 
bu yana 300 bin adedi geçen 
araç üretimimizle Türkiye 
ekonomisinde yaklaşık 10 
milyar dolarlık katma değer 
sağlamayı başardık. 2019’un 
başında devreye alacağımız 

ADR filosuna yatırım yapan 
ITT Lojistik, filosuna 9 adet 
daha Renault Trucks T460 
çekici kattı. 

ITT Lojistik, tamamı 
ADR’li ve çoğu Renault 
Trucks çekicilerden oluşan 
araç filosuna yatırım yapmaya 
devam ediyor. Yeni teslim al-
dığı retarderli 9 adet T460 4x2 
çekiciler ile ITT Lojistik filo-

ŞEHIR içi otobüs segmen-
tinde Türkiye’nin ilk ihracat 
yapan üreticisi olan ve 80’e 
yakın ülkeye ihracat gerçek-
leştiren BMC, yeni bir ihra-
cat başarısına imza attı. İn-
giltere, İtalya, Almanya gibi 
Avrupa ülkelerinin yanı sıra 
Rusya, Katar, Güney Afrika 
ve Türki Cumhuriyetler’den 
oluşan geniş ihracat ağıyla 
dikkat çeken BMC, Bakü 
Nakliyat Agitliği (BNA) 
Azerbaycan’ın Eylül ayında 
açtığı 300 adetlik CNG oto-
büs alımı ihalesini de kazandı.

BMC Yönetim Kurulu 
Üyesi Taha Yasin Öztürk, şir-
ketin otobüs alanındaki 2018 

sunda bulunan Renault Trucks 
araç sayısı 35’e ulaşıyor. 

ITT Lojistik’in yeni araçla-
rı Renault Trucks Koçaslan-
lar Orhanlı Şubesi’nde ITT 
Lojistik Kurucu Başkanı Te-
kin Öztanık, Genel Müdü-
rü Didem Öztanık, Renault 
Trucks Pazarlama Direktörü 
Şebnem Uygurtürk ve Ko-
çaslanlar Otomotiv Orhanlı 

başarıları ve 2019 hedefleri ile 
ilgili şunları söyledi: “2018, 
gerek yeni kamyon ailemiz 
TUĞRA’nın dünya sahne-
sine çıkması, gerekse otobüs 
ailelerimizin başarılarıyla 
taçlandırdığımız bir yıl oldu. 
Geçtiğimiz yıl yaklaşık bin 
adet otobüs teslimatı gerçek-
leştirmiştik. Bu yıl ise ilk 10 
ayda 700’e yakın farklı özelli-

bir yakıt tasarrufu gözlemli-
yoruz” şeklinde açıkladı. 

Koçaslanlar Otomotiv Or-
hanlı Müdürü Erdoğan Sey-
men ise; “ITT Lojistik, birçok 
farklı konuda memnuniyetleri 
sebebiyle filolarını Renault 
Trucks çekiciler ile geliştirme-
ye devam ediyor. Zaten araçlar, 
ITT Lojistik’in deneyimleri 
ile tekrar tercih ediliyor. Bizler 
de Renault Trucks ekibi ola-
rak satış sonrası hizmetlerde 
memnuniyetlerini arttırmak 
üzere destek oluyoruz. ITT 
Lojistik, her zaman bakımları-

cuklu ve engelli yolculara 
rahat ve güvenli inip-binme 
imkanı sağlayan tam alçak 
tabanlı yapısı, manuel kat-
lanabilir engelli rampası ve 
duraklarda kaldırım hizasına 
kadar yana yatma özellikleri 
ile konforlu ve güvenli şehir 
içi seyahat imkanı sağlıyor. 
Her şart ve koşulda hizmet 
vermek için benzerlerine 
kıyasla çok sayıda teknik ve 
fonksiyonel özellikle dona-
tılmış olan Procity otobüs-
ler, yurtiçinde İzmir, Bursa, 
Mersin, Antalya; Yurtdışın-
da ise Londra, Birmingham, 
Bükreş, Sofya ve Prag gi-
bi büyükşehirlerde başarı 
ile hizmet veriyor. Ayrıca, 
Procity’nin körüklü versiyo-
nu Milano’da kullanılıyor.

Yerli ve milli mühendis-
lik dehasıyla tasarlanan Ne-
oport apron otobüsleri, 14 
metre tam alçak tabanlı yapı-
sı ve yolcu iniş/binişleri için 
her iki yöne yatabilme özel-
liği ile havalimanlarının yeni 
müdavimi olmaya hazırlanı-
yor. Yakın zamanda öncelik-
le İstanbul Havalimanı’nda 
hizmet vermeye başlayacak 
olan Neoport’lar, sonrasında 

nı ekibimizle organize ederek 
araçlarının ilk günkü perfor-
mansını korumayı başarıyor. 
Biz de ihtiyaç duydukları her 
an en hızlı ve en ideal bakım-
onarım hizmetlerini sunarak 
memnuniyetlerini arttırmayı 
hedefliyoruz. Renault Trucks 
ve Koçaslanlar Otomotiv ola-
rak en büyük görevimiz, müş-
terilerimizin toplam sahip 
olma maliyetlerini gözetmek. 
ITT Lojistik’in de bu durum-
dan memnun olarak yine Re-
nault Trucks çekicileri tercih 
ettiklerine inanıyoruz” dedi.

tüm Türkiye havalimanları 
başta olmak üzere, dünyanın 
farklı ülkelerinde kullanı-
lan tek yerli ve milli apron 
otobüsü olacak. Her biri-
nin 10.500 kilogramlık yük 
kapasitesi olan ön ve arka 
aksları sayesinde 109 kişiye 
kadar taşıma kapasitesi bulu-
nan Neoport apron otobüsü, 
yolcu kapasitesi ile sınıfının 
lideri konumunda.

Hem yolcu, hem de sürü-
cü konforunu en üst seviyeye 
taşıyacak şekilde tasarlanan 
Neocity şehir içi otobüs aile-
sinin tüm üyeleri, kullanım 
alanları ve kullanım ihtiyaç-
ları doğrultusunda son tek-
noloji farklı teknik ve fonk-
siyonel özelliklerle kendi 
alanda fark yaratıyor. Neo-
city, şehrin en dar sokakları-
na bile uygun olmasının yanı 
sıra, artan manevra kabiliyeti 
ve yol tutuşu ile üstün sürüş 
konforu ve yolculuk keyfi 
sunuyor. Sınıfının en iyi yol-
cu kapasitesine sahip Neo-
city Ailesi, şehir içi ulaşımda 
pazar lideri olmanın yanı sı-
ra, Busworld Akademi 2017 
En İyi Tasarım Ödülü’nün 
de sahibi.

sek performanslı araçlar ile 
yükümüzü güvenle taşıyoruz. 
Araçlarımızı yenilerken eski 
araçlarımızın ikinci el değer-
leri tabi ki yatırım maliyetle-
rimizi etkiliyor. Bu nedenle 
Renault Trucks araçlarımı-
zın yüksek ikinci el değeri, 
filomuzu yenilerken maliyet-
lerimize katkı sağlıyor. Her 
türlü taşımacılık işinde yakıt 
tüketimi, en önemli maliyet 
kalemidir. Aslında yakıt tü-
ketiminde tasarruf sağlayan 
bir araç, teknik özelliklerinin 
gelişmişliğini de işaret ediyor 
diye düşünüyoruz. ITT lo-
jistik olarak filomuzun aynı 
spesifikasyonlara sahip diğer 
araçlarıyla kıyasladığımızda 
Renault Trucks çekicileri-
mizde minimum 2 puanlık 

son teknoloji üretim tesisle-
rimizle, sektördeki gücümüze 
güç katmaya devam edeceğiz.”

Procity şehir içi otobüs ai-
lesi Avrupa’ya açıldı

Çağdaş ve yenilikçi bir 
tasarımla hayata geçirilen 
Procity otobüsler, yaşlı, ço-

ITT Lojistik Renault Trucks
Alımlarına Devam Ediyor

BMC’den Bakü Nakliyat Agitliğine 300 CNG’li Otobüs
BMC, Bakü Nakliyat 
Agitliği (BNA) 
Azerbaycan’ın açtığı 
300 adetlik CNG 
otobüs alım ihalesini 
kazandı.
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BKM Lojistik 35 adetlik 
treyler ile filosunun güçlen-
dirirken, Demirkol Lojistik 
filosuna 3 adet Tırsan Tenteli 
Maxima Plus kattı.

BKM Lojistik filosuna kattı-
ğı 25 adet Tırsan Perdeli Multi 
Ride ve 10 adet Talson Tren 
Yüklemeli Tekstil Taşıyıcı ile 
filosundaki treyler sayısını 91 
adede çıkardı. 

BKM Lojistik’in Hadım-
köy’deki tesislerinde gerçekle-
şen teslimat törene; BKM Lo-
jistik Yönetim Kurulu Başkanı 
Edip Bakımcı, BKM Lojistik 
Yönetim Kurulu Üyeleri Ha-
san Bakımcı, Fuat Bakımcı ile 
Tırsan Treyler Satış Koordina-
törü Ertuğrul Erkoç katıldı.

BKM Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkanı Edip Bakım-
cı teslimat töreninde yaptı-
ğı konuşmada, bu yılı yüzde 
10’un üzerinde bir büyüme 
ile kapatacaklarını belirterek, 
“Yaptığımız bu yeni yatırımla 
Türkiye-İngiltere arasında da-
ha güçlü bir filo ile hizmet ve-
receğiz.” dedi.  

Yaptığı açıklamada Tırsan 

markasının taşımacılık sektö-
rü ve ülke için önemine işaret 
eden BKM Lojistik Yönetim 
Kurulu Üyesi Hasan Bakım-
cı, “Tırsan milli ürünümüz ve 
yıllardır kullanıyoruz. Bugüne 
kadar bizi hiç yarı yolda bırak-
madık. Tırsan’ın gönlümüz-
deki yeri her zaman farklıdır,” 
dedi. Bakımcı, Tırsan ürünleri 
hakkındaki görüşlerini şöyle 
açıkladı: “Tırsan, kalitesi, sağ-
lamlığı ve sunduğu hizmetler 
ile sektöre yön veren bir mar-
ka. Filomuzda 15 yıldır kul-
landığımız treylerler var ve ilk 
günkü gibi sağlamlar ve sorun-
suz çalışıyorlar. Tırsan ürünle-
rinin uzun vadede her filoda 
olması gerekiyor. Tırsan’ın 
diğer rakiplerine göre artıları 
çok daha fazla ve milli ürün 
olması nedeniyle de destekle-
memiz gerekiyor.” 

Araçlar hakkında bilgi ve-
ren, Tırsan Treyler Satış Ko-
ordinatörü Ertuğrul Erkoç ise, 
BKM Lojistik ile şubat ayında 
görüşmelere başladıklarını ve 
bu süre içerisinde, firmaya da-
ha fazla katma değer sağlayacak 

çözümler üzerinde çalıştıkları-
nı anlattı. “Teslimatını yaptı-
ğımız 35 adetlik araçlarımızda, 
BKM Lojistik’in yaptığı işe 
değer katacak ve sürücülerin 
işlerini kolaylaştıracak pek çok 
özellik bulunmakta” diyen Er-
koç, araçlarla ilgili şu bilgileri 
verdi: “Tırsan Perdeli Multi 
Ride araçlarımız tren yükle-
me özelliğine sahip. Ayrıca 
bu araçlarımızın, geniş gabari 
dışı yüklerin rahatça yüklenip 
indirilebilmesi için arka baba-
ları 60 cm’ye kadar genişleye-
biliyor. Bu treylerlerimiz hem 
1.100 hem 950 mm çekicilerle 
kullanılabiliyor. Yine bu araç-
larımızda işletme verimliliğini 
artıran 385-55-R22.5 lastik e-

batları kullanıyoruz. Bu sayede 
lastik ömrü uzuyor, daha yük-
sek yakıt tasarrufu sağlanıyor 
ve araçlar ikinci elde daha geniş 
bir kullanım alanına hitap edi-
yor. Böylece araçların ikinci el 
değeri de yükseliyor. Bunun ya-
nı sıra Treylerde bulunan anti 
theft özellikli branda sayesinde 
hırsızlığa karşı koruma sağ-
lanıyor. Hırsız brandayı kes-
meye çalıştığında maksimum 
15cm’lik bir kısmı kesebiliyor.” 

Ertuğrul Erkoç teslimatını 
yaptıkları Talson askılı araç-
larında tren yükleme özelliği-
ne sahip olduğunun özellikle 
altını çizerken, yine bu araç-
larımızda da işletme verimli-
liğini artıran 385-55-R22.5 

lastik ebatları kullanıyoruz. 
Bu sayede araçlarımızda daha 
yüksek yakıt tasarrufu sağlı-
yor ve araç ömrünü uzatarak 
2. el değerini de arttırıyoruz. 
Treylerin sahip olduğu 2.870 
mm geniş iç hacmi ile müşte-
rilerimize daha fazla yük ta-
şıma imkanı sağlıyoruz. Öte 
yandan aracın sahip olduğu 
alüminyum panelleri sayesin-
de kullanıcılara kolay tamir 
ve bakım avantajı sunuyoruz. 
“açıklamasında bulundu.

Tırsan, Demirkol Lojistik’e 
3 adet Tırsan Tenteli Maxima 
Plus teslimatı gerçekleştirdi. 
Filosunun tamamı Tırsan ü-
rünlerinden oluşan Demirkol 
Lojistik’in yeni araçları Daf-

Tırsan Satış Yöneticisi Akgün 
Nuhoğlu tarafından Demir-
kol Yönetim Başkanı Osman 
Kolçak’a teslim edildi. 

Tırsan Adapazarı Fabrika-
sındayapılan teslimat törenin-
de açıklama yapan Demirkol 
Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Kolçak, filo-
larında 24 adet treyler bulun-
duğunu ve tamamının Tırsan 
marka olduğunu belirtti. Kol-
çak, Tırsan’ın sektördeki en 
sağlam ve en güvenilir marka 
olduğuna dikkat çekti. Kol-
çak, “Tırsan kalitesinin başka 
hiçbir markada olmadığını bi-
liyoruz ve bu kaliteden dolayı 
treyler yatırımımızın tamamını 
Tırsan’a yapıyoruz” dedi.

BKM ve Demirkol Lojistik’in Tercihi Tırsan Oldu

Filolar Volvo Trucks İle Güçleniyor
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BKM Lojistik, filosunu 30 
yeni Volvo FH 540 çekici 
ile güçlendirirken,  Gökçenay 
İnşaat, 21 adet FMX 500 HP 
8x4 Volvo kamyonu filosu-
na kattı. Akbulut Nakliyat 
ise, filosunu 3 yeni Volvo FH 
540HP 4x2 XL kabin E6 çeki-
ciler ile genişletti.

BKM Lojistik, 23 yıl ara-
dan sonra yeniden Volvo 
Trucks dedi. 2018 yılında 
önemli bir performans sergi-
leyen BKM Lojistik, filosunu 
güçlendirmek için 30 yeni 
Volvo FH 540 çekici ile filo-
sunu büyüttü.

Teslimat törenine, BKM 
Lojistik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Edip Bakımcı, BKM Lo-
jistik Yönetim Kurulu Üyesi 
Hasan Bakımcı ve Fuat Ba-
kımcı ile Temsa İş Makinaları 
Kamyon Satış Grup Müdürü 
Kıvanç Kızılkaya, Marma-
ra Bölge Müdürü Bora Gür, 
Marmara Bölge Satış Yöneti-
cisi Ufuk Ulus, Volvo Finan-
sal Hizmetler Leasing Genel 
Müdürü Ertan Çolak ve Volvo 
Finansal Hizmetler Bölge Mü-
dürü Emrah Barış katıldı. 

BKM Lojistik Yöne-
tim Kurulu Başkanı Edip 
Bakımcı,şunları dile getirdi: 
“Temsa İş Makinaları yöneti-
cilerinin fiyat ve iş birliği gibi 
noktalarda yaklaşımları araç 
tercihimizde etkili oldu. Şu 
an gayet memnunuz. İlerle-

yen dönemlerde de filomuza 
Volvo Trucks araçlar katarak 
büyümeyi hedefliyoruz. 23 yıl 
aradan sonra tekrar iş birliğine 
gitmemiz bizim için önemli.”

Temsa İş Makinaları Kam-
yon Satış Grup Müdürü Kı-
vanç Kızılkaya, yapılan iş bir-
liğinin; BKM Lojistik, Temsa 
İş Makinaları ve Volvo Finan-
sal Hizmetler’in ortaklığında 
gerçekleşen bir proje sonucu 
ortaya çıktığını belirtti. Temsa 
İş Makinaları olarak müşteri 
odaklı çalıştıklarını anlatan 
Kızılkaya konuşmasına şöyle 
devam etti: “Temsa İş Maki-
naları olarak amacımız yal-
nızca kamyon satmak değil, 
müşterilerimizin çözüm ortağı 
olmak istiyoruz. Uluslararası 
nakliye sektöründe müşteri al-
gısı yüksek olan Volvo Trucks 
markamızla da her zaman 
müşterilerimizin yanında ve 
yakınındayız.”

Yaptığı konuşmada, tes-
limatı yapılan kamyonların, 
yapılan iş ve çalışacağı ülkeye 

göre özelleştirilebildiğini be-
lirten Temsa İş Makinaları 
Marmara Bölge Müdürü Bo-
ra Gür ise şunları dile getirdi: 
“Terzi usulü çalışan bir firma-
ya terzi usulü çalışan çekiciler 
yaptık. Lastik yüksekliğinden 
içindeki rengine kadar bütün 
özelliklerini tek tek irdeleye-
rek ilerledik. Yüksek beygir 
gücüne sahip lokomotif serile-
rimizden olan Volvo FH 540 
çekicileri üst yapıyla birlikte 
en uygun şekilde kullanılabil-
mesi için özel olarak tasarla-
dık. Sürücü için hem konfor 
hem de güvenlik açısından 
özel düzenlemeler yaptık. 
BKM Lojistik burada sadece 
filosuna değil, çalışanına da 
yatırım yaptı. Kısaca özetle-
yecek olursak birlikte ihtiyaç-
larını karşılayacak optimum 
çekicileri tasarladık. Bundan 
sonrasında da satış sonrası 
hizmetlerimizle her zaman 
yanlarında olacağız.”

Ankara ve Van merkez-
li Gökçenay İnşaat, Volvo 

Trucks markasının Türkiye 
distribütörlüğünü yürüten 
Temsa İş Makinaları’ndan 21 
adet FMX 500 HP 8x4 Volvo 
kamyon satın aldı. 

30 yılı aşkın süredir, kara-
yolu inşaatı da dahil olmak 
üzere Türkiye’nin önemli in-
şaat projelerine imza atan ve 
bunun yanı sıra madencilik ve 
hazır beton gibi sektörlerde 
faaliyet gösteren ve filosunda 
ilk kez Volvo Trucks araçlar 
dahil eden Gökçenay İnşaat, 
satın aldığı Volvo Trucks kam-
yonları Eti Maden’in Kütahya 
Hisarcık bor madenindeki de-
kapaj işleri için kullanacak. 

Teslimat töreni, Gökçenay 
İnşaat firmasının baş şoförü 
Naci Çakır ile Volvo Trucks 
Kuzey Bölge Satış Yöneticisi 
Fatih Tuncay’ın katılımı ile 
gerçekleşti. Törende konuşma 
yapan Naci Çakır şunları söy-
ledi: “Yaptığımız iş, zorlu bir 
iş. İnşaat ve maden sahaları-
mızda kullandığımız araçların 
hem yüksek performanslı hem 

dayanıklı olması gerekiyor. 
Tüm bu özelliklere ek ola-
rak yakıt tasarrufu ve sürücü 
konforu sağlaması sebebiyle 
Volvo kamyonu tercih ettik. 
FMX 500 HP 8x4’lerde çift 
şasi bulunması, güçlü motor 
freni ve 50 ton kapasiteli aks-
ları da kararımızda etkili oldu. 
Aldığımız üründen de hizmet-
ten de çok memnunuz. Temsa 
İş Makinaları’nın ve Volvo 
Trucks’ın satın alma sürecin-
deki yoğun desteği için teşek-
kür ediyoruz.”

Avrupa, Ortadoğu ve Türkî 
Cumhuriyetlere karayolu taşı-
macılığı alanında hizmet veren 
Akbulut Nakliyat, filosunu 3 
yeni Volvo FH 540HP 4x2 XL 

kabin E6 çekiciler ile güçlen-
dirdi. Teslimat töreni Akbulut 
Nakliyat firma sahibi Yusuf 
İlboğa ile Temsa İş Makinaları 
Marmara Bölge Kamyon Satış 
Müdürü Bora Gür’ün katılım-
ları ile gerçekleşti. 

Teslimat töreninde konu-
şan Yusuf İlboğa neden Vol-
vo Trucks markasını tercih 
ettiklerini şöyle dile getirdi: 
“Yüksek performans ve gü-
venlik donanımları sayesin-
de şoförlerimize güvenli ve 
konforlu sürüş ortamı sağla-

yan Volvo Trucks ile nakliye 
sektöründe büyümeye devam 
ediyoruz. Volvo Trucks’ın 
geliştirdiği, uzun yol vites 
değişim yazılımına sahip 
I-shift şanzıman ve özel ta-
sarlanmış diferansiyel tahvil 
oranı ile yüksek yakıt tasar-
rufu sağlıyor. Euro 6 emisyon 
normlarına sahip olması da 
firma olarak bizim çevresel 
duyarlılığımızla örtüşüyor. 
İşlerimize kattığı tüm bu po-
zitif değerlerden dolayı Volvo 
Trucks markası ile yolumuza 
devam ediyoruz.”
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gelmekteydi. Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan’ın Bulgaristan ziyareti kap-
samındaki girişimleri sayesinde baş-
latılan ve Bakan Yardımcısı Gonca 
Yılmaz Batur’un çalışmaları ile hayata 

KAPIKULE Sınır Kapısında yaşanan 
beklemeleri ortadan kaldırmak ama-
cıyla çalışmalarına hız veren Ticaret 
Bakanlığı art arda tedbirler almaya 
devam ediyor. Alınan son karar ile bir-
likte Bulgaristan’a yük taşıyan araçlar 
sadece Hamzabeyli Sınır Kapısından 
çıkış yapacak.

Kapıkule Sınır Kapısında yaşanan 
bekleme kaynaklı sorunlar, hem taşı-
macılarımızı hem de ihracatçılarımı-
zı mağdur eden sorunların başında 

geçirilen iyileştirici tedbirler ile Kapı-
kule Sınır Kapısındaki beklemelerin 
ortadan kaldırılması ve sınır kapıların-
dan hızlı geçiş yapılması hedefleniyor.

Bakanlığımız bünyesinde yürütü-
len çalışmalar ile Kapıkule Sınır Ka-
pısındaki sorunları ortadan kaldıracak 
eylem planları birer birer hayata geçi-
rilirken, kronik hale gelmiş sorunları 
ortadan kaldıracak eylem planlarında 
kamu ve özel sektör istişarelerine ve 
işbirliğine büyük önem veriliyor.

Gümrükler Genel Müdürlüğünden 
yapılan son duyuru ile gerek Kapıku-
le gerekse de Kapitan Andreevo Sınır 
Kapılarındaki yoğunluğun azaltılarak 
buralarda oluşan TIR kuyruklarının 
önüne geçilebilmesine yönelik olarak, 
18.12.2018 tarihi itibarıyla; bitki ka-
rantinası ve veteriner kontrollerine 
tabi eşya hariç olmak üzere, ülkemiz 
çıkışlı olan ya da ülkemiz üzerinden 
Ortak Transit Rejimi veya TIR Kar-
nesi kapsamında taşınan ve Bulgaris-
tan varışlı olan eşyayı taşıyan taşıtların 
yalnızca Bulgaristan’a açılan Hamza-
beyli Kara Hudut Kapısını kullanarak 
çıkış yapması karar bağlandı. 

Sınır kapılarındaki sorunları
çözecek tedbirler, dış ticaretimize 

nefes aldıracak
UND Yönetim Kurulu tarafından 

Ticaret Bakanlığının çalışmalarına yö-
nelik yapılan değerlendirmede; “Sınır 
kapılarında yaşanan sorunlar sebebiyle 
dış ticaret işlemlerinde yaşanan sorun-
lar ülke ekonomimizi direkt olarak 
etkilemektedir. Sınır kapılarındaki 
sorunların ortadan kaldırılması ama-
cıyla Ticaret Bakanlığımız tarafından 
yürütülen çalışmalar ve art arda hayata 
geçirilen iyileştirici tedbirler ülkemiz 
ticaret erbabına ve taşımacılarımıza 
nefes aldıracaktır. Ülkemizin ikinci 
en büyük hizmet ihracatçısı olan ta-
şımacılık sektörünün sınır kapıların-
daki bekleme kaynaklı sorunlarının 
ortadan kaldırılması ile birlikte ülke 
ekonomisine sağlanan katkının daha 
da artacağı şüphesizdir” ifadelerine 
yer verildi.

Kapıkule İçin Yeni Önlem

DÜNYANIN EN ÇOK ÜLKESİNE UÇAN HAVA KARGO TAŞIYICISI
ŞİMDİ VİETNAM, HO CHI MINH’E DE UÇUYOR.

HO CHI MINH
Yenİ Destİnasyon

turkishcargo.com

Dünyanın deniz üzerin-
deki en uzun köprüsü olacak 
Hong Kong - Zhuhai - Macao 
köprüsü açıldı. Köprü 55 ki-
lometre uzunluğunda ve 20 
milyar dolara mal oldu. 

Köprüden geçiş ücreti 21 
dolar ancak özel araç sahip-
lerinin izin belgesi alması 
gerekiyor.

İ
BUNLARI 
BİLİYOR MUYDUNUZ?
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