
galanma kaynaklı ithalat ve 
ihracat taşımalarındaki denge-
sizliğin de eklenmesiyle; nere-
deyse bütün taşıma modların-
da daralma yaşandı.

Yaşanan bu daralmayla mali-
yetleri daha artan Türk taşıma-
cısının yatırımlarını azalttığı 
göze çarparken yabancı plakalı 

EKONOMIK ve finansal ha-
reketliliğin gölgesinde geçen 
2018 yılı, her sektörü olduğu 
gibi lojistik ve taşımacılık sek-
törlerini de olumsuz olarak 
etkiledi. Başta haksız rekabet 
ve yüksek maliyet gibi sektö-
rün kronik sorunlarına döviz 
kurlarında yaşanan büyük dal-
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araçların Türkiye taşımaların-
dan aldıkları pay ise rekor dü-
zeyde arttı. Sektörün önemli 
sivil toplum kuruluşları duru-
mun ciddiyetini ortaya koyan 
açıklamalara yıllık değerlendir-
melerinde yer verdiler.

UTİKAD Başkanı Emre 
Eldener ve yönetim kurulu 
üyeleri düzenledikleri bir basın 
toplantısı ile 2018 yılını değer-
lendirdiler. 

Toplantıya UTİKAD Baş-
kan Yardımcıları Turgut Er-
keskin ve Cihan Yusufi, Yö-
netim Kurulu Üyeleri Ayşem 
Ulusoy, Berna Akyıldız, Cihan 
Özkal, Ekin Tırman, Nil Tu-
naşar, Rıdvan Haliloğlu, Ser-
kan Eren ve Genel Müdür Ca-
vit Uğur katıldılar. 

logitrans 2018 Fuarı sırasın-
da Aysberg standında Tea& 
Talk söyleşilerinde ECS Eu-
ropean Container CCO’su 
Jef Huyben konuğumuz oldu.

Aysberg adına Akın Öcal’ın 
sorularını yanıtlayan Jef Huy-
ben, Avrupa’da sürücü ve ka-
pasite sorununun devam etti-
ğini söyleyerek son dönemde 
ise Brexit’ten kaynaklanan 
durumun soru işareti olarak 
durduğunu ifade etti.  
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AYSBERG Medya Grubu adı-
na Altınay Bekar’ın sorularını 
yanıtlayan Rupert Lees, dijital-
leşmede alınan yola karşın hala 
yapılması gerekenler olduğunu 
söyleyerek sözlerine başladı. Ha-
va kargo sektörünün ilk olarak 
elektronik çözümleri, yaklaşık 
40 yıl önce kargo bilgilerini içe-
ren basit mesajlarla kullanmaya 
başladığını kaydeden Lees, bu 
sistemin hala endüstri standardı 
olarak kullanıldığını açıkladı.  

KAPIKULE’NIN karşı 
kapısı Kapitan Andreevo 
gümrük kapısında girişler 8 
perondan 10 perona çıktı.

Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, “Kapıkule’nin kar-
şı kapısı Kapitan Andreevo 
gümrük kapısında girişler 
8 perondan 10 perona çık-
tı. Böylelikle Kapıkule’de 
TIR kuyruklarını azaltacak 
2 ilave peron devreye girdi. 
Açılan 2 peronla birlikte son 
3 ayda ortalama 950 TIR’a 
ulaşan günlük Kapıkule TIR 
çıkış sayısının bin 250 TIR’a 
çıkmasını bekliyoruz” ifade-
sini kullandı.

Brexit Avrupa’da 
Taşımacılığın 
Gündemini 
Hareketlendirdi

Devamı 13. sayfada

Devamı 12. sayfada

ÖZELLEŞTIRME İdaresi 
Başkanlığı, Tekirdağ Lima-
nı işletme hakkını Ceynak’a 

Devamı 32. sayfada

Devamı 15. sayfada

Devamı 7. sayfada

Volkswagen ve Ford’dan 
Ticari Araçta İşbirliği
V O L K S W A G E N 
CEO’su Dr. Herbert Diess 
ve Ford CEO’su Jim Hac-
kett, açıklamayla şirket-
lerin 2022 gibi erken bir 
tarihte başlayarak küresel 
pazarlar için hafif ticari 
araçlar ve orta ölçekli pick 
uplar geliştirmek niyetin-
de olduklarını doğrula-
dılar. Yapılan açıklamada 

Kapıkule’de
2 İlave Peron 
Devreye Girdi

bunun farklı yetenekler 
ve teknolojiler sunan araç 
mimarilerini sunacağı kay-
dedildi.

Şirketler hafif ticari 
araç ve pick up işbirliği-
nin 2023’ten başlayarak 
yıllık vergi öncesi işletme 
sonuçlarını iyileştirmesini 
bekliyorlar.
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Hava kargo  sektöründe di-
jitalleşmenin geçmişiyle ilgili 
bilgi veren Lees, 2000’li yıl-
larla birlikte online portallara 
geçildiğini ancak teknolojinin 
yetersiz olduğunu söyledi.

Devamı 19. sayfada

devretti. Ceynak, 2008 yılın-
da Samsun Limanı özelleştir-
me ihalesini de kazanmıştı. 
Sektörün önemli aktörlerin-
den CeyGroup’un amiral ge-
misi olarak bilinen Ceynak’ın 
Tekirdağ Limanı’nı Ceyport 
Tekirdağ adı altında işletece-
ği açıklandı. 

Hava Kargoda
Dijitalleşme Zor Ancak 
Sağladığı Fayda Büyük

Ceynak 
Tekirdağ 
Limanı’nı 
Devraldı

Türk Taşımacılık Sektörü
2018 Yılında Zorlandı
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de GTİ tarafından hizmete 
açıldığına değindi.

5,5 milyon araca hizmet
Hisarcıklıoğlu, GTİ’nin 

bugüne kadar modernize et-
tiği tesislere 500 milyon dola-
rın üzerinde yatırım yaptığına 
dikkati çekerek, her yıl güm-
rük tesislerinin bakım-ona-
rım, aydınlatma ve bunun gibi 
operasyonel giderleri için ise 
20 milyon doların üzerinde 
harcama yapıldığını belirtti.

Modernize edilen sınır ka-
pılarında, saatler süren bek-
lemelerin dakikalara indiğine 
ve kilometreleri bulan araç 

Söz konusu güzergahın 
ciddi bir trafik yükü bulun-
duğuna dikkati çeken Taş-
bilek, tünel projesinin yolun 
trafik yükünü azaltacak öne-
me sahip ciddi bir yatırım ol-
duğunu aktardı.

Taşbilek, Yeni Zigana 
Tüneli ile 12 metre genişli-
ğindeki mevcut yolun stan-
dartlarının yükseltilerek çift 
şerit gidiş geliş olarak hizmet 
vereceğine işaret ederek, yo-
lun kotunun 560 metre daha 
düşürülerek 8 kilometre kısa-
lacağı bilgisini paylaştı.

Tünel inşaatının büyük 
bir özveri ve gayretle devam 
ettirildiğinin altını çizen Taş-

TÜRKIYE Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
TOBB’un gümrük konusun-
daki faaliyetlerine ilişkin 
açıklamalarda bulundu.

İlk olarak 2002 yılında İp-
sala Gümrük Kapısı’nın mo-
dernizasyonunu üstlendikle-
rini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 
ardından 2005 yılında kuru-
lan iştirakleri Gümrük 
ve Turizm İşletme-
leri AŞ’nin (GTİ) 
aynı yıl Habur Sınır 
Kapısı’nın moderni-
zasyonuyla faaliyetlerine 
başladığını ve sırasıyla Cilve-
gözü, Hamzabeyli, Kapıkule, 
Nusaybin, Esendere, Çıldır-
Aktaş, Dilucu sınır kapıları 
ile Muratbey Gümrük Mü-

DOĞU Karadeniz’i Ortado-
ğu, Kafkaslar ve İran’a bağla-
yan Tarihi İpek Yolu’nda Gü-
müşhane yönünde yapımına 
Nisan 2016, Trabzon yönünde 
ise Ağustos 2016’da başlanan 
projede, 300’ü aşkın personel 
24 saat esasına göre çalışıyor.

Ulaşım maliyetini azaltacak 
ve Doğu Anadolu’nun Kara-
deniz sahili ile bağlantısını ko-
laylaştıracak tünelin bölgenin 
ticari ve turistik değerine cid-
di katkı sunması bekleniyor.

Mevcut yolu 8 kilometre 
daha kısaltacak tünelin bölge-
ye yatırım yapacak girişimciler 
için lojistik açısından mali-
yetleri düşüreceği ve limana 
ulaşımı kolaylaştırması öngö-
rülüyor. Devam eden projede 
kazı destekleme çalışmaların-
da Trabzon yönünde çift tüpte 
7 bin 136 metre, Gümüşhane 
yönünden ise 7 bin 956 metre 

dürlüğünü modernize ettiği-
ni bildirdi.

TOBB eliyle şu ana kadar 
toplamda 10 gümrük kapı-
sının modernizasyonunun 
tamamlandığına işaret eden 

Hisarcıklıoğlu, Kapı-
köy Gümrük Kapısı 
çalışmalarının bitiril-
mesiyle bu sayının 11 

ulaşacağını kaydetti.
Rifat Hisarcıklıoğlu, 

gümrük kapılarının moder-
nizasyonun yanında, Kapı-
kule ve Hamzabeyli gümrük 
kapılarına hizmet etmesi a-
macıyla 2 TIR parkı tesisinin 

ilerleme sağlanarak toplamda 
15 bin 92 metreye gelindi.

Proje kapsamında ayrıca, 
Türkiye’de ilk defa kara yolu 
tünellerinde uygulanacak ve  
havalandırma sistemlerinin 
bir parçası olan 3 noktada 6 
adet havalandırma şaft yapı 
çalışmaları da eş zamanlı ola-
rak ilerliyor.

Gümüşhane Valisi Kamu-
ran Taşbilek, Yeni Zigana 
Tüneli’nin Karadeniz sahil 
yolunu Maçka, Torul, Gü-
müşhane ve Bayburt güzer-
gahı üzerinden Aşkale’ye bağ-
layan uluslararası yol ağında 
çok önemli bir arter üzerinde 
bulunduğunu söyledi.

TIR’ın bu tesisi kullandığı bil-
gisini paylaşan Hisarcıklıoğlu, 
Avrupa’ya açılan en önemli 
gümrük kapısı olan Kapıkule 
Gümrük Kapısı’nın da yılda 6 
milyonun üzerinde yolcuya ev 
sahipliği yaptığını kaydetti.
Inşaatı devam eden kapılar

Hisarcıklıoğlu, 2009 yı-
lında açılan Sarp Gümrük 
Kapısı’nın işletme süresi 

an önce hizmete açılmasını 
beklediklerini aktaran Taşbi-
lek, şunları kaydetti: “Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın tünel projesinin 
belirlenen tarihten önce bitiril-
mesi yönünde talimatları var. 
Bu ekip de bunun bilincinde. 
Çok ciddi, 24 saat esasına göre 
özellikli ve çok yoğun bir çaba 
sarf etmekteler. Bu vesile ile 
de Gümüşhanemiz ve bütün 
bölge çok daha iyi yerlere gele-
cek. Başta turizm olmak üzere 
madencilik, tarım ve tüm diğer 
sektörlerin ülkemizin her tara-

devam ederken, Türkiye ile 
Gürcistan arasında kimlikle 
geçiş uygulamasının başla-
masıyla artan yolcu ve araç 
trafiğini karşılayacak şekilde 
kapasitesinin arttırılması ta-
lebi geldiğini belirterek, “Bu 
kapsamda mevcut proje revi-
ze edilerek, yeni bir gümrük 
kapısı inşaatı başlatıldı.

Yenilenen Sarp Gümrük 
Kapısı ve İran ile artan tica-
rete olumlu katkı sağlayacak, 
inşaatı devam eden Kapıköy 
Gümrük Kapısı’nın da hizme-
te açılması planlanıyor. İpsala 
Gümrük Kapısı’nın moder-
nize edilmesine ilişkin sözleş-
me geçen yıl sonu itibarıyla 
imzalandı, bu kapımızı da bir 
an evvel yenileyerek, hizmete 
açacağız” ifadesini kullandı.

fına ve bütün dünyaya açılması 
noktasında bizi çok özellikli 
bir konuma getirecektir. Buna 
inancımız var.”
Yeni Zigana Tüneli Projesi

Haziran 2020’de bitiril-
mesi hedeflenen Yeni Zi-
gana Tüneli ile Başarköy 
Vadisi’nden bin 15 metre 
kotundan girilerek, bin 264 
metre kotuna yüzde 3,30 
eğimle tırmanılıp daha sonra 
yüzde 0,85 eğimle Köstere 
Vadisi’nden bin 212 metre 
kotundan çıkmak suretiyle 
Zigana Dağı geçilecek.

kuyruklarının önüne geçildi-
ğine değinen Hisarcıklıoğlu, 
geçen yıl 5,5 milyon araca ve 
19 milyonun üzerinde yolcu-
ya hizmet verildiğini aktardı.

Türkiye’nin en fazla TIR 
geçiş sayısına sahip sınırının, 
GTİ tarafından 2006 yılında 
işletilmeye başlanılan Habur 
Gümrük Kapısı olduğu ve ge-
çen yıl 1 milyonun üzerinde 

bilek, “Mevcut durumu itiba-
riyle yoğun çalışmalarla tünel 
inşaatı yüzde 52 seviyesine 
getirilmiştir. Yarıyı geçtik. 
Yine aynı şeklide havalandır-
ma ile alakalı olan şaftlarda 
ve tünel içi kaplamalarda da 
büyük oranda gelişme sağlan-
mış olup çalışmalar büyük bir 
hızla devam etmektedir. Söz 
konusu tünel tamamlandı-
ğında Avrupa’nın en büyük, 
dünyanın 2’inci büyük tüneli 
olarak ülkemize ve bölgemize 
hizmet verecek.” değerlendir-
mesinde bulundu.

Yeni Zigana Tüneli’nin 
bölge için büyük bir ivme ka-
zanma adımı olduğunu ve bir 

TOBB’dan Gümrüklere 500 Milyon Dolar Yatırım
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Bugüne kadar 9 gümrüğü modernize eden 
TOBB iştiraki GTİ, bu tesislere 500 milyon 
doların üzerinde yatırım yaptı.

Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yapımı süren, 
tamamlandığında çift tüp 29 kilometre uzunluğuyla dünyanın ikinci, 
Avrupa’nın ise en uzun kara yolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli 
Projesi’nde yüzde 52 seviyesine ulaşıldı.

ULAŞTIRMA ve Altya-
pı Bakanı Mehmet Cahit 
Turhan, 1915 Çanakka-
le Köprüsü`nün, İstanbul 
Boğazı’nın iki katı uzunlu-
ğundaki Çanakkale Boğa-
zı`nın iki yakasını birleşti-
receğini belirterek, “Köprü 
tamamlandığında ülkemizin 
en önemli hizmet, sanayi ve 
turizm merkezi Trakya ile 
göz bebeğimiz Batı Anadolu 
Bölgesi`ndeki ekonomik ve 
sosyal yaşam çok daha cazip 
hale gelecektir.” dedi.

Bakan Turhan, TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım 
ile katıldığı 1915 Çanak-
kale Köprüsü Kule Keson 
Temellerinin Yüzdürülmesi 
Töreni’nde, keson batırma 

işleminin köprü yapımında 
en zahmetli aşamalardan ol-
duğunu söyledi.

Çanakkale’nin sadece bir 
şehir veya bir boğaz olma-
dığını, tarihi açıdan büyük 
önem taşıdığını dile getiren 
Turhan, şöyle devam etti: 
“Kamu özel iş birliği mode-
liyle yapımını gerçekleşti-
receğimiz 1915 Çanakkale 
Köprüsü, yaklaşık 3 milyar 
100 milyon Avro yatırım 
tutarıyla ülkemizin en bü-
yük projelerindendir. Bu 
dev eser, İstanbul Boğazı’nın 
iki katı uzunluğundaki Ça-
nakkale Boğazı’nın iki ya-
kasını birleştirecek. Köprü 
tamamlandığında ülkemizin 
en önemli hizmet, sanayi ve 

turizm merkezi Trakya ile 
göz bebeğimiz Batı Anadolu 
Bölgesi’ndeki ekonomik ve 
sosyal yaşam çok daha cazip 
hale gelecektir. Ayrıca, Avru-
pa Birliği ülkeleri ve özellikle 
de Bulgaristan ve Yunanistan 
merkezli yük hareketleri hızlı 
bir şekilde Ege, Batı Anadolu 
ve Batı Akdeniz’e ulaşacak.”

Feribotla yapılan bir saat-

lik yolculuğun, bu köprüyle 
4 dakikaya düşeceğine işaret 
eden Turhan, “Bu sayede, 
yapımı devam eden Geb-
ze-İzmir ile Edirne-Kınalı-
İstanbul-Ankara Otoyolu, 
İzmir-Aydın ile Marmara ve 
Ege Bölgelerindeki otoyol-
ların birbiriyle entegre ol-
masını da sağlamış olacağız.” 
ifadesini kullandı.

Turhan, 1915 Çanakkale 
Köprüsü ile ülke ekonomi-
sinin can damarı ve nüfusun 
önemli bir bölümünün yaşa-
dığı Marmara ve Ege bölge-
sinde, liman, demiryolu, hava 
ulaşım sistemleri ve karayolu 
ulaşım ağının bütünleşeceği-
ni söyledi.

Köprü sayesinde bölgede 
ekonominin şahlanacağı-
nı, sanayi kuruluşları için 
uzakların yakın olacağını di-
le getiren Turhan, “Yine bu 
projeyle, mevcut Edirne-
İstanbul-Ankara Otoyolu 
üzerindeki trafik rahatlaya-
caktır. Kınalı-Tekirdağ-Ça-
nakkale-Balıkesir Otoyolu-
nun Gebze-Orhangazi-İzmir 
Otoyoluna bağlanmasıyla 

İzmir, Aydın ve Antalya gibi 
şehirlerimizdeki turizm ha-
reketliliği de zirveye çıkacak-
tır.” dedi.

“Çalışmalarımız 
çok hızlı ilerliyor”

1915 Çanakkale Köprü-
sü’nün hizmete girmesiyle 
taşıt işletme maliyetleri ve yol-
culuk sürelerinde bambaşka 
bir evreye geçilmiş olacağını 
belirten Turhan, şunları kay-
detti: “Malumunuz köprünün 
bitiş tarihi olarak 2023 plan-
lanmıştı, çalışmalarımız çok 
hızlı ilerliyor. İnanıyorum ki, 
1915 Çanakkale Köprüsü’nü 
milletimiz açısından çok bü-
yük anlam ifade eden 2022 
yılının 18 Mart’ında inşallah 
hizmete açacağız.”

Çanakkale Köprüsü Beklenenden Önce Tamamlanacak

Yeni Zigana Tüneli’nde Işığa Az Kaldı
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Blok zincir teknolojisi-
nin birbirini tanımayan ya 
da birbirlerine güvenmeyen 
tarafların ortak bir platform 
üzerinden bir aracıya ihtiyaç 
duymadan işlem gerçekleş-
tirebilecekleri yeni bir kayıt 
teknolojisi olduğuna işaret 
eden Pekcan, birçok uzma-
nın blok zincir teknolojisinin 
gelecek dönemde, geçmişte 
internetin yarattığı türden 
büyük bir etki yaratmasını 
öngördüğünü dile getirdi. 

Pekcan, Bakanlık olarak 
Türkiye’nin dış ticaret iş-
lemlerinde dijital dönüşüm 
için kolları sıvadıklarını ifade 
ederek, blok zincir teknolo-
jileriyle kurumlar arası ko-
ordinasyonun yeni bir boyut 
kazanacağına dikkati çekti. 

Blok zincir teknolojileriy-
le ilgili Bakanlık bünyesinde 
önemli adımlar atacaklarını 
vurgulayan Pekcan, ihracat 
ve ithalat işlemlerinin bu sa-
yede hiç olmadığı kadar hızlı 
gerçekleşmesini sağlayacak 
yeni bir sistem üzerinde çalış-
malara başladıklarını anlattı. 
Ruhsar Pekcan, test ve kabul 
işlemleri gibi ürünlerin güm-
rükte beklemesine sebep olan 
birçok işlemin yeni yapıyla 
artık sorun olmaktan çıkaca-
ğını belirterek, “Artık farklı 
kurumların benzer testler iste-
mesi nedeniyle yaşanan kayıp-
ların önüne geçilecek” dedi.

Bakanlık olarak uluslarara-
sı tedarik zincirlerinde blok 
zincir kullanımına ilişkin 
birçok yazılım deviyle görüş-
melere başladıklarının altını 
çizen Pekcan, şöyle devam 
etti: “Hali hazırda Singapur 
gibi dijital dönüşümde lider 
ülkelerle yapılan görüşmeler 
yeni bir dönemin de haber-
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TICARET Bakanı Ruhsar 
Pekcan, ihracat ve ithalat 
işlemlerinin blok zincir tek-
nolojisiyle hiç olmadığı kadar 
hızlı gerçekleşmesini sağlaya-
cak yeni bir sistem üzerinde 
çalışmalara başladıklarını 
belirterek, bu kapsamda Ba-
kanlığın Blok zincir Türkiye 
Platformunun ilk kamu üyesi 
olacağını bildirdi. 

Bakan Pekcan, bünyesinde 
Türkiye’nin uluslararası ku-
ruluşlar nezdinde akredite ilk 
“Davranışsal Kamu Politikala-
rı” birimini barındıran Ticaret 
Bakanlığının, kamu politikala-
rına yeni konseptler kazandır-
maya devam ettiğini söyledi. 

cisi. Blok zincir teknolojileri 
uluslararası ticarette birçok 
bürokratik engeli kaldıracak 
çözümleri bünyesinde barın-
dırıyor. Ülkeler arası mevzuat 
farklılıkları, belgelerin stan-
dart olmaması, sahtecilik gibi 
birçok konu doğrudan blok 
zincir teknolojisinin çözüm 
alanına giriyor.” 

Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, Ticaret Bakanlığı ve 
Blokchain Türkiye tarafından 
ortaklaşa düzenlenen “Kamu-
da Blok zincir Konferansı”na 
katıldı. Bakanlıkta düzenle-
nen konferansta konuşan Ba-
kan Pekcan, küresel ölçekte 
büyük değişimlerin ve geliş-
melerin yaşandığı bir süreçten 
geçildiğini belirterek, blok 
zincirin de bunlardan biri 
olduğunu söyledi. Bakanlık 
olarak küresel ölçekteki son 
gelişmeleri ve teknolojileri 
yakından takip ettiklerini ve 
hızlı bir şekilde politika ya-
pım süreçlerine entegre etme-
ye çalıştıklarını dile getiren 
Pekcan, değişen trendlerle 
birlikte oyunun birçok kura-
lının yeniden yazıldığı bu dö-
nemde proaktif bir yaklaşımla 
söz sahibi olmayı hedefledik-
lerini aktardı. 

Blok zincir konusunun 
başlı başına bakanlığın özel 
stratejiler geliştirmesi gere-
ken bir konu olduğunu dile 
getiren Pekcan, bu teknoloji-
den maksimum faydayı sağla-
yabilmek için tüm tarafların 
aynı istek, azim ve özveriyle 
sürece dahil olması gerektiği-
ni aktardı. 

Blok zincir teknolojisinin 
kullanım alanlarına ilişkin ilk 
etapta doğrudan ihracat ve 
ithalat işlemlerini hızlandıra-
cak, bekleme sürelerini büyük 
ölçüde azaltacak konular üze-
rinde odaklanmaya karar ver-
diklerini ifade eden Pekcan, 
“Bu konularla ilgili önemli 
çalışmalara imza atmış olan 
Singapur, ABD, İngiltere gi-
bi ülkelerle de iş birliği çalış-
maları yürütüyoruz. Ticaret 
Bakanlığı olarak Blockchain 
Türkiye Platformu’nun ka-
mudan ilk üyesi olma mutlu-
luğunu yaşıyoruz” dedi.
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Sektörün iki güçlü sivil toplum örgütü 

UND ve UTİKAD tarafından açıklanan 

veriler ve değerlendirmeler ekonominin 

genel gidişatını görmek açısından olduk-

ça önemli. Çünkü ekonomik ve jeopolitik 

gelişmelerden çabuk etkilenen ve gös-

tergeleri de aynı hızla değişen uluslara-

rası taşımalar, uyarıcı bir niteliğe sahip 

olup bunlara ilişkin değerlendirmelere 

ileriki sayfalarımızda kapsamlı şekilde 

yer verdik. Dış ticaret taşımalarına iliş-

kin verileri art arda açıklayan sektörün 

iki temsilcisinin altını çizdiği şeylerden 

olan boş dönüşler ve yabancı plakalı 

araçların payındaki artışlar ürkütücü.  

İthalattaki düşüşle birlikte Avrupa’da 

bulunan Türk araçları boş dönüş yapar-

ken, yabancı araçların ithalat taşımala-

rındaki payı yüzde 33 artmış ve payları 

da yüzde 34 olarak gerçekleşmiş bulunu-

yor. İthalat taşımalarında genel olarak 

yüzde 10 düşüş yaşanırken Türk araçla-

rının Avrupa’dan boş dönüşlerinde yüz-

de 75, Batı Avrupa’dan boş dönüşlerinde 

ise yüzde 300’ü aşan oranda artış var.  

2018 yılında Türkiye’ye bir milyon-

dan fazla araç boş giriş yapmış. Çoğu 

Türk aracı olmakla birlikte kalanlar sı-

rasıyla Gürcistan, Bulgaristan, Roman-

ya, Makedonya, Sırbistan, Ukrayna, 

Moldova plakalı araçlardan oluşuyor. 

Rusya ve Azerbaycan da boş girişlerini 

artıran ülkeler arasında. Bunların tümü 

eski Doğu Bloku üyesi ülkeler. Blokları 

dağıldığında iş potansiyeli yaratan bu 

ülkelerin taşımacıları, şimdi Türk nakli-

yecileri için etkili birer rakip durumun-

da.  Bunlara ek olarak İran araçları da 

yüzde 25 gerileyen İran’a yönelik ihraç 

taşımalarına rağmen paylarını yüzde 12 

artırarak ciddi bir rakip durumuna gel-

miş bulunuyor. 

Ayrıca rakamlar genel olarak büyük 

istikrarsızlık sergiliyor ve kendi içinde 5 

yıllık sürede yüzde 6-7 düşüp yüzde 20 

yükselebiliyor. Örneğin 2013 yılında bir 

önceki yıla göre yüzde 20,10 artan itha-

lat taşımaları, 2016 yılında yüzde 6,75 

oranında düşebiliyor. Ya da 2017 yılın-

da olduğu gibi ihracat sadece yüzde 4 

artarken ithalat yüzde 17 düzeyinde ar-

tabiliyor ama aynı rakamın 2018 yılında 

eksi 10’lara doğru gerilemesi bekleniyor. 

İhracat taşımaları derken; içinde 

kaç liralık ne tür malların olduğu belli 

olmayan, 1,5 milyon dolayında treyler 

seferinden söz ediyoruz. Katma değeri 

yüksek, görece pahalı malların batıya 

gittiğini varsayarsak dikkate alacağı-

mız sefer sayısı 650 bin kadar... Bunun 

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

da yüzde 35’ini yabancı plakalı araçlar 

taşımış. Yabancı rekabetine açık 650 

bine yakın da ithalat seferi söz konu-

su. İhracatın neredeyse tamamının 

karayolundan ve Türk plakalı araçlar-

la gerçekleştirildiği güneyden yapılan 

çıkışlar da düşüş eğiliminde. Yüzde 6 

düşen sefer sayıları 585 bin olarak ger-

çekleşmiş durumda. 

Sektörün hizmet tarafındaki gerile-

me tedarikte de kendini hissettiriyor. 

Yine etkili bir gösterge olarak izlenmesi 

gereken ticari taşıt pazarı da çok zor 

bir seneyi geride bıraktı. 2017 yılına 

göre yüzde 36,5 düşüş sergileyen ağır 

ticari araç satışı, 2018 yılında 11 bin 

754 gibi düşük bir rakamla bitti. Çok 

daha yüksek gerileme oranıyla başla-

yan 2019’da 10 binlere düşmesi bekle-

nen bu rakamın son 20 yıllık ortalaması 

25 bin dolayında. 

Taşınan malda ancak yüzde bir payı 

olan demiryollarında da düşüş var. Kon-

teyner elleçleme rakamları da son yıl-

lardaki istikrarlı artışına son verdi. Bek-

lentiler toplamda 8 milyon teu düzeyini 

zorlayan rakamlarda düşüş olacağını 

gösteriyor. Konteyner elleçleme rakam-

ları 2017 yılında 7 milyon 842 bin teu 

olarak gerçekleşmişti. Kasım sonu veri-

lerine göre bu rakam 6 milyon 385 bin 

olarak görülüyor.  

Son 16 yılda ulaştırma alt yapısına 

yapılan yatırımlar, Ulaştırma Bakanı 

tarafından 537 milyar TL olarak açık-

landı. Aynı açıklamada PTT’nin dron ile 

teslimatlara başlayacağı da belirtildi. 

Bunlar iyi de boş kalan depolar, garaj-

lara çekilen treylerler, gerçekleşmeyen 

ödemeler artıyor. Lojistik performans 

endeksindeki sıralamada 47’ye gelin-

di. Gümrüklerden yakınmalar bitmiyor. 

Kapıkule’de kuyruklar uzadıkça uzuyor. 

GSYH’nın yüzde 12’sini yaratan lojistik 

sektörünündeki sıkıntıların neden sonuç 

ilişkisi içinde ele alınması gerekiyor. So-

runlu bir lojistik ile ekonomi büyümez. 

Taşımacılıkta Rakamlar Kötü

BAKIŞİhracat “Blok Zincir” 
Teknolojisiyle Hızlanacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
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ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanlığının Karayolu Ta-
şıma Yönetmeliğinde Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Yö-
netmeliği, Resmi Gazete’nin 
mükerrer sayısında yayımla-
narak yürürlüğe girdi.

Araç tescilinin yapıldığı 
tarihten itibaren 5 iş gününü 
aşmayan ve taşıma yapılma-
yan taşıtlar hariç olmak üze-
re, taşıt belgesine kaydedil-
meyen taşıtlar, bu düzenleme 
kapsamındaki faaliyetlerde 
kullanılamayacak. Aykırı ha-
reket edenlere idari para ce-
zası uygulanacak.

“C2, C3, K1, K3, L, M, N 
ve P” türü yetki belgesi sahip-
leri, yapacakları taşımalarda 
yükü verenlerin G, H veya ta-
şıma işleri organizatörü yetki 
belgesi kapsamında faaliyette 
bulunup bulunmadığını sor-
gulamakla yükümlü olacak.

Yetki belgesi sahiplerinin, 
sayısal takograf kullanılma-

sı zorunlu ve yetki belgesi 
eki taşıt belgesinde kayıtlı 
bulunan taşıtları için sayısal 
takograf ünitelerindeki veri-
leri, taşıtların trafiğe çıktığı 
tarihten itibaren üçer aylık 
dönemler halinde elektronik 
ortamda arşivleme ve bu ve-
riyi ayda bir defa bakanlıkça 
belirlenen kart verme otorite-
sine gönderme zorunluluğu, 
1 Ocak 2020’ye kadar uygu-
lanmayacak.

Yönetmelikle, hususi ta-
şımacılık yapanlara verilen 
C1 belgesinin ücreti de 5 bin 
liradan 15 bin liraya çıkartıl-
dı. Ayrıca düzenlemeye göre, 
Taşıma İşleri Organizatörlü-
ğü Yönetmeliğinin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren taşı-

MAYIS 2018’de üç ortakla 
İsviçre’de kurulan Frach-
tbox Global, kısa sürede hiz-
met ağını, başta tüm Avrupa 
olmak üzere Ortadoğu ve 
Türki Cumhuriyetleri’ne 
kadar geniş bir coğrafya-
ya yaydı. Şirketin bugün 
1.5 milyar kullanıcıya ulaş-
ma kapasitesi bulunuyor. 
Merkezi İsviçre’den sonra 
ilk ofisini Türkiye’de açan 
Frachtbox’un Almanya ve 
İspanya ofisleri de kuruluş 
aşamasında. Fransa ve İtalya 
ise şimdilik İstanbul’dan yö-
netilecek. Türkiye’deki ofisin 
başına uzun yıllardır lojistik 
sektöründe yöneticilik yapan 
Tülin Doğan getirildi. 

Mersin ve Izmir’de 
ofis açacak

Frachtbox Global’in bir 
yıl dolmadan hedeflerinin 
üzerinde bir başarı sağladı-
ğını aktaran Tülin Doğan, 
“Frachtbox, ilk yıl için müş-
teri hedefini 100 olarak be-
lirlemişti. Ancak hedefini 
6 ayda aştı ve 280 firmaya 
ulaştı. Türkiye ofisinin açıl-
masıyla şirketin büyümesi 
hızlanacak. Çünkü Türkiye, 
Asya ve Avrupa arasında bir 
köprü konumunda ve güçlü 
bir lojistik potansiyele sahip” 
dedi. Tülin Doğan, 2019 yılı 
içerisinde İzmir ve Mersin’de 
de ofis açmayı planladıkları-
nı söyledi. 

Fachtbox olarak, yük sa-
hipleri, nakliyeciler ve güm-

ma işleri organizatörü yetki 
belgesi olan R türü yetki bel-
gesinde yeni belge hazırlan-
mayacak, düzenlenmiş olan-
lar yenilenmeyecek.

Kamu kurumu haricinde-
kilere hizmet vermek üzere 
A1 yetki belgesi alanların, 
yetki belgesi eki taşıt bel-
gesine kayıtlı taşıtlarını 30 
Haziran 2021 tarihine kadar 
yönetmelikte belirlenen ta-
şıtların yaşı ve cinsine ilişkin 
şartlara uygun hale getirmele-
ri gerekecek. Bu yükümlülük-
lerini yerine getirmeyenlerin 
taşıtları Bakanlıkça taşıt bel-
gesinden resen düşülecek.

Ticari taşımacılığa ilişkin 
D4 yetki belgeleri, bakan-
lığın, seyahatin başladığı ve 

rükçülere hizmet verdikle-
rini belirten Doğan, güçlü 
teknolojik altyapıları sayesin-
de müşterileri için en uygun 
seçeneği, en uygun maliyet ve 
en hızlı şekilde sundukları-
nın altını çizdi. Doğan, üye-
lik şartlarını ve sistemin işle-
yişini ise şöyle anlattı: “Yıllık 
üyelik ücretini ödeyerek por-
talımıza dahil olan lojistik 
firmaları istediği rotayı ve fi-
yatı giriyor. Navlun teklifini 
istediği zaman güncelleyebi-
liyor. Müşteri, sınırsız sayıda 
rota ve hat için navlun teklifi 
verebiliyor.

Sisteme sadece gerekli 
belgeleri olan ve referans 

seyahatin bittiği illerde taşı-
nacak yolcu bakımından arz-
talep dengesi ile kullanılacak 
güzergah ve kalkış-varış nok-
taları ile o ildeki mevcut diğer 
taşımacıların trafik bakımın-
dan taşıma düzenini etkile-
meyeceğine dair alacağı kara-
ra istinaden düzenlenecek.

Yolcu taşımacılığı yapan 
B1 ve D1 yetki belgesi sahip-
leri, mevcut hatları için be-
lirlenmiş güzergahları dışına 
çıkmamak şartıyla, il içinde 
22.01 ile 04.59 saatleri dışın-
da yolcu taşıyamayacak.

Diğer düzenlemeler
Bakanlığın, “Tersane, Tek-

ne İmal ve Çekek Yeri Hak-
kında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeli-
ği” de Resmi Gazete’de yayım-
landı. Buna göre, kısmi işletme 
izni belgesi almış olan mevcut 
tesislerin işletme izin belgesi 
geçerlilik süresi, mevcut yüzer 
havuzlar için alınmış yüzer ha-

olarak güvenli bulunan lo-
jistik firmaları dahil edilebi-
liyor. Mesela A müşterisinin 
İstanbul’dan Hamburg’a 
yükü var… Frachtbox.com’a 
giriyor, fiyat sorgulaması ya-
pıyor, lojistik firmaların-
dan anında fiyat teklifi 
aldıktan sonra kendisi 
için en uygun olanını 
seçiyor ve direkt iletişi-
me geçiyor.”

Firmalara Avrupa’ya 
açılma fırsatı

Frachtbox’ın müşte-
rilerine sunduğu avan-
tajları anlatan Doğan, 
“Frachtbox.com, navlun 
arama motoru olarak 

vuz işletme izni belgesi süresi 
ile kapsam dışı tesislerin ilgili 
kurumlarından alınmış veya 
alınacak faaliyet konusuna 
uygun iş yeri açma ve çalışma 
ruhsatı veya faaliyet izni gibi 
belgelerinin geçerlilik süresi 31 
Aralık 2019’a kadar uzatıldı.

Tebliğde yapılan değişik-
liğe göre, tersane, tekne imal 
yeri ve çekek yerleri, kısmi iş-
letme izni belgesi veya işletme 
izni belgesi ile faaliyet göste-
recek. Ancak, gerekli can, 

mal, yangın ve çevre güvenli-
ğinin aldırılması kaydıyla tam 
boyu 12 metre altı gemi veya 
su araçlarının kara sörveyi 
işlemlerinin idareden izin al-
mak kaydıyla liman başkanlı-
ğının uygun gördüğü yerlerde 
yapılmasına ilişkin hüküm 
iptal edildi.

Bakanlığın Taşıma İşle-
ri Organizatörlüğü Yönet-
meliği’nin yürürlük tarihinin 
de 1 Ocak’tan 1 Temmuz 
2019’a uzatıldığı belirtildi. 

ve taşımasını yaptırıyor.  Böy-
lece nakliyeci yurtdışında ye-
ni bir müşteri kazanabiliyor. 
Lizbon’daki müşteri birkaç 
saniye içinde en iyi teklifi ve 
nakliyeciyi bulmuş oluyor.  
Frachbox firmaların tanıtı-
mına da büyük katkı sağlamış 
oluyor. Nakliyecinin bir diğer 
avantajı da bizim sayemizde 
personel ve maliyet tasarru-
fu yapmış olmaları. Çünkü 
şirketlerin satış ve pazarlama 
elemanlarının bu kadar kısa 
sürede bu kadar geniş bir coğ-
rafyaya satış yapması neredey-
se imkansız” diye konuştu. 

Frachtbox, Avrupa’nın 
aksine mobil kullanımın 
yaygın olduğu Türkiye’de 
mobil uygulama imkanı sun-
mak için hazırlık yapıyor. 
Tülin Doğan, Türkiye’deki 
müşterilerine özel maliyet 
ve rekabet avantajı sağlaya-
cak kampanyalar sunacak-
larını açıklayarak, onların 
yeni pazarları ulaşmalarını 
sağlayacak ve tanıtımlarını 
artıracak fırsatlar da yarata-
caklarını vurguladı.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde 
Önemli Değişiklikler Yapıldı

Rusya
Türk TIR 
Şoförlerine 
Vizeyi
Kaldırıyor

İsviçreli Frachtbox Türkiye’de Ofis Açtı  

Yetki belgesi sahiplerinin sayısal takograf 
ünitelerindeki verileri elektronik ortamda 
arşivleme ve bu veriyi ayda bir defa gönderme 
zorunluluğu 1 Ocak 2020’ye ertelendi.

Merkezi Basel’de bulunan Frachtbox, yurtdışındaki ilk ofisini Türkiye’de 
açtı. Yük sahibi ve nakliyeciyi online platformda buluşturan Frachtbox.
com, üyelerine ‘tek tık’la en ideal partneri bulma fırsatı sunuyor. 
Şirket, komşu ülkelerin yanı sıra iki büyük Avrupa ülkesini de ilk etapta 
Türkiye’den yönetecek. 

KONUYA ilişkin ka-
rarname, Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Pu-
tin tarafından imzalan-
dı. Kararnameye göre, 
gri hizmet pasaportu 
sahipleri’nin yanı sıra 
yeşil pasaportu olanlar 
da ülkeye vizesiz olarak 
seyahat edebilecek.

Ülkede iş yapan Türk 
iş insanları ve transit ge-
çiş yapan Tır şoförleri de 
Rusya’ya vizesiz seyahat 
edecek. Rus hüküme-
tinden konuya ilişkin 
yapılan açıklamada da, 
Putin’in bu kararnameyi 
Türkiye’nin mütekabi-
liyet ilkesi gereği Rusya 
vatandaşlarına yönelik 
benzer adımları nedeniy-
le aldığına dikkat çekildi.

Rusya Dışişleri Baka-
nı Sergey Lavrov ile Türk 
mevkidaşı Mevlüt Çavu-
şoğlu, ağustos ayındaki bu-
luşmalarında, vizelerin be-
lirli kategorilerdeki Türk 
vatandaşları için kolaylaş-
tırılması yönünde görüşme 
mekanizması kurulması 
konusunda anlaşmıştı.

Frachtbox Global  yetkilisi Tülin Doğan
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lojistik ve navlun piyasasını 
hem şeffaflaştırıyor hem de 
kullanıcılara zaman ve mali-
yet avantajı sunuyor. Portalı-
mız sayesinde lojistik ihtiyacı 
olanlar tanıdığı firmalara tek 
tek fiyat sormak ya da inter-
netten hiç tanımadığı bir 
firma bulmak zorunda kalmı-
yor. Müşteri zaman kaybet-
meden anında istediği rota i-
çin en uygun teklifi alabiliyor.  
Ayrıca portalımız sayesinde 
üyemiz olan nakliyeci firma-
lara Avrupa’ya ve hizmet ver-
diğimiz diğer pazarlara açıl-
ma şansı sunuyoruz. Mesela 
A müşterisi İstanbul’da değil 
de Lizbon’da ikamet ediyorsa 
ve İstanbul-Hamburg arası 
haftalık yükü varsa Frachtbox 
sayesinde hem fiyat teklifi alı-
yor hem de İstanbul’da bulu-
nan bir nakliyeciyi bu-
l u p 
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nomik ve politik nedenlere 
bağlı olarak bazı pazarlarda 
düşüş yaşanırken bazı pa-
zarlarda ise önemli oranda 
artışlar oldu. Türkiye’nin 
ihracattaki rekor artış 
Avrupa’ya yönüne taşımala-
rı da hızlandırdı. Özellikle 
Romanya (yüzde 24), Yuna-
nistan (yüzde 16), Bulgaris-
tan (yüzde 34) gibi ülkelere 
yönelik taşımalardaki artış 
dikkat çekti. Azerbaycan’a 
yönelik taşımalarda yüzde 
11 artış olurken, Polonya, 
Macaristan ve Avusturya gi-
bi Orta Avrupa ülkelerinde 
de yüzde 10’e varan artışlar 
yaşandı. Avrupa ülkeleri taşı-
malarında toplamda yüzde 7 
artış gerçekleşti. Gürcistan’a 
yapılan ihracat taşımaların-
da- Türk araçlarının payları 
yüzde 5 oranında düştü ve 
Gürcistan plakalı araçlar pa-
zarda yüzde 10 artış ile yük-
selişe devam etti. Türk araç-

ULUSLARARASI Nakliye-
ciler Derneği (UND), 2018 
Aralık sonu karayolu taşıma 
istatistiklerine göre Türk pla-
kalı araçlarının 2017 Aralık 
ayında 111 bin 953 adet olan 
ihracat taşıma sayısı, 2018 yılı 
Aralık ayında yüzde 6 düşüş-
le ile 104 bin 840 adet olarak 
gerçekleşti. Türk plakalı araç-
lar 2018 yılı toplamında bir 
önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde bir düşüş ile bir 
milyon 231 bin 752 adet ta-
şıma yaptı. Yabancı plakalı 
araçların 2017 Aralık ayında 
31 bin 642 adet olan taşıma 
sayıları ise, 2018 yılı Aralık 
ayında yüzde 5 düşüşle 29 
bin 922 adet oldu. Yaban-
cı plakalı araçlar 2018 yılı 
toplamında bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 5 
büyüme ile 351 bin 279 adet 
taşıma gerçekleştirdi. Türk ve 
yabancı plakalı araçlar 2018 
yılı toplamında bir önceki yıl 
ile aynı seviyede kaldı ve bir 
milyon 583 bin 031 adet ihra-
cat taşıması gerçekleştirdi. İh-
racat taşımalarının yüzde 78‘i 
Türk, yüzde 22’si ise yabancı 
plakalı araçlar ile yapıldı. An-
cak, ihracat taşımalarımızda 
yüzde 48 oranında büyük 
bir paya sahip olan Irak ve 
Suriye’yi hariç tuttuğumuzda, 
Türk araçlarının bir önceki 

yıla göre yüzde bir artış yaşar-
ken yabancı plakalı araçlarda 
artış oranı yüzde 6 oldu. 

Yıllık 800 milyon Avro 
navlun dışarı gidiyor 

Konuyla ilgili açıklama 
yapan UND İcra Kurulu 
Başkan Vekili Erman Ereke, 
Türkiye’nin mal ihraç etmek 
için lojistik hizmeti ithal et-
mek zorunda kaldığını be-
lirterek; “Yabancıların ihraç 
taşıma sayılarını ortalama 
ücretlerle çarptığımız zaman, 
yıllık 800 milyon Avroya ya-
kın bir tutar ortaya çıkıyor. 
Binlerce Türk plakalı araç 
yük bulmakta zorlanırken, bu 
döviz geliri yurtdışına gidiyor. 
Oysa bu taşımaları Türk araç-
ları yapabilse yakıt ve personel 
gibi birçok kalemde ödeyeceği 
vergilerle ekonomiye de bü-
yük katkı sağlayabilir” dedi.  

Iran araçları payını
yüzde 12 artırdı

İhracat taşımalarında eko-

toplantısında geçiş kotaların-
da yüzde 50 artış sağlanması 
etkili oldu. 

BDT ülkelerine yapı-
lan taşımalarda önemli 
bir yere sahip olan Rusya 
Federasyonu’na bakıldığın-
da, taşımalarda yüzde 81 
oranında artış kaydedildi. 
Altyapı yatırımları ve süren 
inşaat projelerinin artması 
ile birlikte, ihracat taşımala-
rında Ukrayna’ya yüzde 44, 
Moldova’ya da yüzde 32 ora-
nında artış oldu. 

Ithalatta yabancı payı
yüzde 33 arttı

2018 yılında ithalatta ya-
şanan düşüş nedeniyle ithalat 
taşımalarında genel toplamda 
yüzde 10 düşüş olduğu görü-
lüyor. Türk plakalı araçların 
sayısında yüzde 9 oranında 
düşüş olurken, yabancı pla-
kalı araçların oranında yüzde 
10 düşüş kaydedildi. İthalat 
taşımalarında da yabancı pa-
yında hızlı artış dikkat çek-
ti. Geçen yıla göre yabancı 
plakalı araçlar pazar payını 
yüzde 33’e yükseltti. İthalat 
taşıması yapan yabancı pla-
kalı araçları başta Bulgaristan 
olmak üzere sırasıyla İran ve 
Romanya takip ediyor. Öte 
yandan neredeyse tüm yaban-
cı plakalı araçların ithal pa-
zarındaki sayıları düşüşe geç-
mesine rağmen İran araçları, 
Türkiye’nin ithalat taşımala-
rında yüzde 21 artış sağladı.  

Avrupalı boş girdi,
dolu çıktı

2018 yılında Türkiye’ye 
yaklaşık bir milyondan fazla 
araç boş giriş yaptı.  Yabancı 
plakalı araçlar boş girişlerini 
yüzde 34 artırdı.  Boş giriş ya-
pan yabancı araçların kayıtlı 
olduğu ülkelerin başında 28 
bin adetle Gürcistan, 26 bin 
adetle Bulgaristan ve 19 bin 
adetle Romanya geliyor. Bu 
ülkeleri Makedonya, Sırbis-

larının İran’a yaptığı ihracat 
taşımalarında da yüzde 25 
düşüş görülüyor. İran araçla-
rı ise Türkiye’den yaptığı ih-
racat taşımalarında yüzde 12 
oranında artış gösteriyorlar.

Özbekistan taşımalarında 
yüzde 58 artış 

Suriye’ye yapılan taşımalar-
da 21 düşüş yaşadı. Irak paza-
rında ise 2017’ye oranla yüzde 
bir artış görülüyor. Suriye’deki 
düşüş Ortadoğu ülkeleri topla-
mını da etkilediği için bu böl-
gede yüzde 5 düşüş gerçekleşti.

Türkmenistan’daki mev-
cut projelerin tamamlanması 
ve aynı ölçekte yeni projeler 
olmaması nedeniyle bu ülke-
ye yapılan taşımalarda yüzde 
48 gibi yüksek oranda düşüş 
yaşandı. Öte yandan Özbe-
kistan taşımalarında ise yüz-
de 58 oranında artış sağlandı. 
Bu yükselişte, Özbekistan’da 
artan projelerin yanı sıra iki 
ülke arasında yapılan KUKK 

Navlun Pastasında ‘Yabancı’ Payını Büyüttü

UND İcra Kurulu Başkan 
Vekili Erman Ereke

6

Lojistik sektöründeki maliyet artışı ve finansman sıkıntısı taşımalarda 
yabancı payını artırdı. Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin (UND) 
2018 Aralık sonu istatistiklerine göre, karayolu ihracat taşımalarında, 
Türk plakalı araçları bir önceki yıla göre yüzde bir düşüş kaydederken, 
yabancı plakalı araçların payı yüzde 6 arttı. İthalat taşımalarında 
yabancı plakalı araçlar 2018’de pazar payını yüzde 33’e çıkardı. 
Yabancı plakalı araçların transit taşımalardaki payı da arttı. 
Türkiye’nin navlun gelirinden en çok payı alan ülkeler ise Bulgaristan, 
İran, Romanya ve Gürcistan oldu.

İhracat Taşımaları
YILLAR

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TÜRK

1.176.557

1.255.115

1.258.287

1.198.205

1.205.577

1.249.147

1.231.752

YABANCI

286,052

288,529

309,744

297,340

312,069

335,003

351,279

PAY

80%

81%

80%

80%

79%

79%

78%

TOPLAM

1.462.609

1.543.644

1.568.031

1.495.545

1.517.646

1.584.150

1.583.031

PAY

20%

19%

20%

20%

21%

21%

22%

FARK

-

6%

2%

-5%

1%

4%

0%

İhracat Taşımaları (Irak-Suriye Hariç)
YILLAR

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TÜRK

581,495

593,143

576,764

555,921

614,883

630,513

637,790

YABANCI

252,903

266,485

293,956

289,203

305,774

327,115

346,849

PAY

70%

69%

66%

66%

67%

66%

65%

TOPLAM

834,398

859,628

870,720

845,124

920,657

957,628

984,639

PAY

30%

31%

34%

34%

33%

34%

35%

FARK

-

3%

1%

-3%

9%

4%

3%

Karayolu ve RO-RO İle Batı Kapılarından Çıkışlar
YILLAR

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TÜRK

326,867

316,977

329,644

340,711

371,990

392,611

424,283

YABANCI

167,920

175,324

193,267

190,975

200,591

218,522

228,671

PAY

66%

64%

63%

64%

65%

64%

65%

TOPLAM

494,787

492,301

522,911

531,686

572,581

611,133

652,954

PAY

34%

36%

37%

36%

35%

36%

35%

FARK

-

-1%

6%

2%

8%

7%

7%

Karayolu ile Doğu Kapılarından Çıkışlar
YILLAR

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TÜRK

211,412

225,743

208,387

192,722

215,597

212,438

184,982

YABANCI

55,922

61,481

70,692

70,784

73,110

77,864

87,501

PAY

79%

79%

75%

73%

75%

73%

68%

TOPLAM

267,334

287,224

279,079

263,506

288,707

290,302

272,483

PAY

21%

21%

25%

27%

25%

27%

32%

FARK

-

7%

-3%

-6%

10%

1%

-6%

Karayolu İhracat Taşımaları 
YILLAR

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

İHRACAT

1.462.609

1.543.644

1.568.031

1.495.545

1.517.646

1.584.150

1.583.031

İTHALAT

501,396

602,185

625,604

625,517

583,290

682,497

626.360*

FARK

-

6%

2%

-5%

1%

4%

0%

TOPLAM

1.964.005

2.145.829

2.193.635

2.121.062

2.100.936

2.266.647

2.209.391

FARK

-

20,10%

3,89%

-0,01%

-6,75%

17,00%

-8,22%

FARK

-

9,26%

2,23%

-3,31%

-0,95%

7,89%

-2,53%

* Tahmini

Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, Çeşme, Pendik, Ambarlı, Yalova, Mersin, Haydarpaşa Aktaş, Dilucu, Esendere, Gürbulak, Sarp, Türkgözü

Karayolu İle Güney Kapılarından Çıkışlar
YILLAR

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TÜRK

598,385

661,172

680,359

641,463

577,881

617,193

580,181

YABANCI

36,763

22,020

15,773

8,132

6,315

8,140

4,847

PAY

94%

97%

98%

99%

99%

99%

99%

TOPLAM

635,148

683,192

696,132

649,595

584,196

625,333

585,028

PAY

6%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

FARK

-

8%

2%

-7%

-10%

7%

-6%
Cilvegözü, Habur, Nusaybin, Öncüpınar 

tan, Ukrayna ve Moldova ta-
kip ediyor. Rusya ve Azerbay-
can da boş girişlerini artıran 
ülkeler arasında. Ülkeye boş 
giriş sayısını en fazla artıran 
ülke ise yüzde 174 artış ora-
nıyla Sırbistan oldu. Rusya 
ise yüzde 107 artışla boş giriş 
sayısını en fazla artıran ikinci 
ülke oldu. 
Türk taşımacı Avrupa’dan 

boş döndü 
Türk araçlarının yıl top-

lamında boş giriş sayısında 
yüzde 4 düşüş yaşanırken, 
Avrupa’dan boş dönüşlerde 
ise dramatik bir artış dikkat 
çekiyor. Türkiye’nin ihra-
cat yükünü kaparken, Türk 
taşımacılar ise Avrupa’dan 
büyük oranda boş döndü. Ö-
zellikle ağustos ayında döviz 
kurunda yaşanan değişimler 
sebebiyle ithalat taşımaların-
da büyük düşüş yaşandı. Bu 
düşüş özellikle Avrupa ülke-
lerinden boş dönüş sayıları-
nın ciddi oranda artmasına 
sebep oldu ve Türk araçları 
Avrupa ülkelerinden boş dö-
nüşlerde yüzde 75 oranında 
artış yaşadı. Batı Avrupa’da 
ise artış oranı yüzde 300’ü 
aştı.  2018 toplamında 70 bin 
Türk plakalı araç kendi ülke-
sine boş dönüş yaptı. 

Türkiye üzerinden yapı-
lan transit taşımalarda Türk 
ve yabancı araçlarının İran, 
Irak, Gürcistan, Azerbaycan, 
Bulgaristan, Romanya, Yu-
nanistan başta olmak üzere 
komşu ülkelere taşıma yap-
tığı görülüyor.  Transit ta-
şımaları Türkiye üzerinden 
yapan araçlara bakıldığında 
İran, Bulgaristan ve Gür-
cistan gibi komşu ülkelerin 
ağırlıkta olduğu görülüyor. 
Moldova, Almanya ve Azer-
baycan Türkiye üzerinden 
transit taşımalarda payını en 
fazla artıran ülkeler olarak 
öne çıkıyor. 



LOJİSTİK

7
OCAK 2019

ULUSLARARASI Taşımacı-
lık ve Lojistik Hizmet Üreten-
leri Derneği (UTİKAD)  Baş-
kanı Emre Eldener ve yönetim 
kurulu üyeleri düzenledikleri 
bir basın toplantısı ile 2018 yı-
lını değerlendirdiler. 

Toplantıya UTİKAD Baş-
kan Yardımcıları Turgut Erkes-
kin ve Cihan Yusufi, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ayşem Ulusoy, 
Berna Akyıldız, Cihan Özkal, 
Ekin Tırman, Nil Tunaşar, 
Rıdvan Haliloğlu, Serkan Eren 
ve Genel Müdür Cavit Uğur 
katıldılar. Değerlendirme top-
lantısında konuşan UTİKAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Emre 
Eldener, Türkiye taşımacılık 
sektörünün 2018 performan-
sını istatiksel verilerle birlikte 
değerlendirdi. 

UTİKAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Emre Eldener, burada 
en dikkat çeken noktanın dış 
ticaret kapsamındaki ithalat 
hacminde yaşanan radikal dü-
şüş olduğunu belirtti ve “Dış 
ticarette ithalatımız 170 milyar 
dolara düştü ve ithalat ihracat 
rakamları birbirine neredeyse 
eşitlendi. Burada sevindirici 
olan ihracat rakamlarında şu 
ana kadarki en yüksek oranlara 
ulaşmamız oldu. Türkiye’nin 
büyük ihracat hedefleri var ve 
STK’lar, ihracatçılar, üretici-
ler, kamunun tüm organları 
daha iyi sonuç alma odaklı 
çalışıyor. Önümüzdeki 4-5 yıl 
içinde çok daha yüksek rakam-
lara ulaşacağı görülüyor. Bu 
durum gayet ümit verici” dedi.

Lojistik sektör büyüklüğü
372 milyar TL

Eldener konuşmasının de-
vamında, “Türk lojistik sektö-
rünün büyüklüğü 2017 yılında 
300 milyar TL’ydi. PwC’nin 
(PricewaterhouseCoopers) 
yaptığı değerlendirmelere göre, 
2018’de sektörün büyüklüğü-
nün 372 milyar TL olduğu gö-
rülüyor. Bu rakam GSYH’nin 
yüzde 12’sine denk geliyor. Bu 
da lojistik sektörünün Türkiye 
ekonomisi için olmazsa olmaz 
olduğunu gösteriyor.   2018 
yılında mal bedeline göre taşı-
ma yöntemleri incelendiğinde 
denizyolu ile yapılan taşıma 
yüzde 65, havayolu ile yapılan 
taşıma yüzde 12, karayolu ile 
yapılan taşıma yüzde 22, de-
miryolu ile yapılan taşıma ise 
yüzde 1 oranında kayıtlara geç-
ti. Ancak tonaj açısından bakıl-
dığında denizyolu taşımaları 
yüzde 89, karayolu taşımaları 
yüzde 9, havayolu taşımaları 
yüzde 1 ve demiryolu taşımala-
rı yüzde 1 olarak yer aldı.

Ithalat azaldı konteyner 
adetleri düştü

İthalat ve ihracat toplam 
konteyner elleçlemesinde ise, 
bir önceki yıla oranla TEU 
bazında önemli oranda düşüş 
yaşandı. 2007’den 2017’ye 10 
yıllık dönemde yüzde 60’tan 
fazla artış gözlenmiş iken 2018 
yılının son iki ay rakamlarını 
da eklediğimizde 2015 yılın-
daki değere yaklaşan bir gerile-
me yaşandı. Bunun en önemli 
sebebi ithalatta yaşanan düşüş 
oldu. İthalattaki bu düşüş de-
nizyolu ithalat sayılarını da 
önemli ölçüde etkiledi. Tür-
kiye limanlarında elleçlenen 
konteynerlerin yüzde 24’ünün 
ihracat, yüzde 48’inin ithalat, 
yüzde 15’inin transit, yüzde 
13’ünün ise kabotaj (dahili 
taşıma) olduğunu görüyoruz. 
Türkiye, coğrafi konumu ve 
liman altyapıları sayesinde 
konteyner sayılarını özellikle 
transit taşımalarda çok daha 
yukarı rakamlara çıkarabilecek 
potansiyele sahip. Gümrük 
süreçlerinde yapılacak basit-
leştirmelerle Türk limanlarını 
üçüncü ülkeler arası taşımalar-
da çok ciddi bir aktarma limanı 
olarak kullanabiliriz. 

Demiryollarında düşüş var 
2012 yılından sonra demir-

yolları taşımacılığında ton/
km bazında ciddi düşüşler ya-
şandı. Bu düşüş aslında bize 
Ortadoğu’daki kayıplarımızı 
gösteriyor. Kapanan hatlar se-
bebiyle Avrupa taşımalarında 
da demiryolu daha az tercih 
edilir oldu. Ancak ben bunun 
önümüzdeki dönemde değişe-
ceğini düşünüyorum. 

Demiryolu açısından bakıl-
dığında Türkiye’nin önemli bir 

potansiyeli olduğu görülüyor 
ve altyapımızı her geçen gün 
daha da iyileştiriyoruz. Son de-
rece uygun rakamlarla ulaşım 
mümkün. Çünkü bu kamunun 
da kendine koyduğu bir hedef. 
Diğer yandan demiryolu, de-
nizyolundan sonra en uygun 
maliyetli taşıma yolu.

Karayollarında
yabancı payı ithal taşımada 

yüzde 34’e ulaştı
Karayolunda ise 2018’de 

ihracat taşımalarının yüzde 
22’si, ithalat taşımalarının 
ise yüzde 34’ü yabancı araçlar 
ile yapılmıştır. Yabancı plakalı 
araçların Türk karayolu taşı-
macılığında ciddi bir payı var. 
Bizim ihracatta ton başına mal 
bedelimiz ithalattakine oranla 
çok düşük. Ucuz mal satıp, pa-
halı mal alıyoruz. İthalat düştü 
ve Avrupa’dan ithalatın azal-
masından dolayı boş araç taşı-
yoruz. Bu nedenle bizim katma 
değeri yüksek mal ihracatına 
önem vermemiz gerekiyor.  

THY’nin ciddi atılımları ile 
havayolu kargo taşımacılığında 

lında da geçtiğimiz sene düşen 
tonaj rakamlarının tekrar yük-
seleceğine inanıyorum” şeklin-
de konuştu.

Lojistik performans 
endeksi’nde 47’nci sıraya 

geriledik
Emre Eldener, “Lojistik 

Performans Endeksi’ne (LPI) 
göre 2007 yılında 34’üncü sıra-
da olan Türkiye, 2012 yılında 
27’nci sıraya yükseldi ancak bu 
seneden sonra bir düşüş yaşan-
dı. 2018 yılında Türkiye 47’nci 
sırada yer alıyor. Türkiye’nin 
en iyi olduğu yıl 2012 yılı idi 
ancak şu anda bunun çok ge-
risindeyiz. Tekrar eski haline 
getirmek imkansız değil. Ka-
mu da tekrardan bir yükselişe 
geçilmesini bir devlet politi-
kası haline getirdi ve LPI’daki 
yerimizi anahtar performans 

kriteri olarak belirledi. Bu da 
geri düşüşle alakalı topyekün 
mücadele anlamına geliyor. 

LPI’da bizi aşağı çeken et-
kenlerin başında gümrük kri-
terleri geliyor. Gümrükteki 

tıkanıklıklar, maliyetler gibi 
unsurlar bunda etkili oluyor. 
Ancak gümrük süreçlerinde 
yaşanan sorunlarla alakalı çalış-
malara devam ediliyor. Altyapı 
olarak iyiyiz ama uluslararası 
sevkiyat kriterinde de maalesef, 

hatırı sayılır bir yerdeyiz. Hat-
ta THY’nin hedefi kısa vadede 
dünyanın en önemli beş kargo 
taşıma firması arasına girmek. 
Bu; İstanbul Havalimanı’nın 
da devreye girmesiyle gerçek-
leşebilecek bir hedef. 2019 yı-

gerilemeler var. Lojistik hiz-
metlerin kalitesi de düşüş ya-
şayan başlıklardan biri. Gönde-
rilerin takibi ve izlenebilirliği 
kriterinde ise bir yükselme söz 
konusu. Biz bunu, sektörün 
teknolojiye hızlı adaptasyona 
ve teknolojinin getirdiği avan-
tajları doğru değerlendirmesi-
ne bağlıyoruz.

42 UTIKAD üyesi hizmet 
ihracatı listesinde

TİM tarafından her yıl belir-
lenen Türkiye’nin 500 büyük 

hizmet ihracatçısından 42’si-
nin UTİKAD üyesi olduğunu 
belirten Eldener, “Bundan beş 
sene sonra hizmet ihracatçıla-
rından 150 milyar dolarlık bir 
beklenti söz konusu ve Hizmet 
İhracatçıları Birliği kapsamın-
daki sektörler içinde en fazla 
gelişecek sektörlerden biri de 
taşımacılık ve lojistik sektörü. 
Şu anda 500 büyük hizmet 
ihracatçısının toplam hizmet 
ihracatı yaklaşık 23 milyar 
dolar ve bunun 2,4 milyar do-
ları 42 UTİKAD firması tara-
fından sağlanıyor. Bu rakam 
düşmez, bundan sonra artar. 
Ayrıca Hizmet İhracatçıları 
Birliği’nin yönetiminde de ak-
tif rol alıyoruz” dedi.

Kapıkule sorununun 
çözüleceğine inanıyoruz
Kapıkule’deki sorunların 

her sene konuşulduğunu ama 

hâlâ istenen aşamaya geline-
mediğini belirten Eldener, geç-
tiğimiz sene bu konuyu Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay ile yaptıkları toplantıda 
dile getirdiklerini söyledi ve 
şöyle devam etti; “Kapıku-
le’deki TIR kuyruklarını hep 
biz lojistikçiler konuşuyoruz. 
Aslında konu çözüldüğünde 
en çok rahatlayacak olanlar 
ihracatçılar. Hafta sonları her 
bir aracın bekleme süresi orta-
lama iki gün. Bir aracın günlük 
gecikmesi 150 Avro’ya mal 
oluyor. Kapıkule’den günde 
2 bin 450 araç geçiyor. Bekle-
meden dolayı oluşan haftalık 
giderse 735 bin Avro. Bu da 
yıllık 35 milyon Avro’dan faz-
la bir maliyete neden oluyor. 
Bu hepimizin kaybı, milli ge-
lir kaybı. Ancak konu bunun 
ötesinde. Avrupa’daki müşte-
rilere zamanında teslimat ga-
rantisi verilemiyor. Avrupa’ya 
Kapıkule’de alınan hizmetin 
kalitesinde hizmet veriliyor 
yani hizmet kalitesi düşüyor. 
Bu aynı zamanda müşteri, ya-
tırımcı ve rekabet kaybına ne-
den oluyor.”

TIO yönetmeliği 
ertelendi

Eldener konuşmasının de-
vamında, “Taşıma İşleri Orga-
nizatörlerinin yaptığı iş şekli 
Taşıma İşleri Organizatörlüğü 
Yönetmeliği’yle bir çerçeve 
içerisine alındı. İşin nasıl ya-
pılacağının çerçevesi kamu 
tarafından çizildi ve 1 Ocak’ta 
devreye alınacağı mevzuatla 
belirlendi. Ancak bu belgenin 
alınması için tek sefere mahsus 
bir yetki belgesi ücreti talep 
edildi. Bunun üzerine Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı ile 
görüşüp Taşıma İşleri Orga-
nizatörlüğü Yönetmeliği’nin 
yürürlüğe girişinin, küçük ve 
orta boy şirketlerimizin 150 
bin TL’lik yüksek yetki belgesi 
ücretini ödemede karşılaşacağı 
sıkıntılar nedeniyle ertelenme-
sini istedik ve talebimiz uygun 
görülerek altı ay ertelendi. An-
cak binlerce şirketin mali den-
gesini bozacak bu yüksek belge 
ücretinin sembolik bir rakama 
düşürülmesi taleplerimizi ka-
muya iletmeye devam ediyo-
ruz” dedi. 

2018 Uluslararası Taşımacılık 
Açısından Zorlu Bir Yıl Oldu

2007’den 2017’ye 10 yıllık dönemde yüzde 60’tan fazla artış gözlemlenmiş 
iken 2018 yılında 2015 yılındaki değere yaklaşan bir gerileme yaşandı.
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2018 Yılında Ağırlık Bazında Dış Ticaretin Taşıma 
Modlarına Göre Yüzdesel Dağılımı
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İthalat ve İhracatta Konteyner Elleçleme Sayıları

Kaynak: TÜİK (2018 verileri Kasım ayına kadar.) Birim: TEU

2018’de ihracat taşımalarının yüzde 22’si, ithalat taşımalarının ise yüzde 34’ü yabancı araçlar ile yapıldı. İthalatta her bir karayolu aracı ile ortalama 
57 bin 941 ABD Doları tutarında yük taşınırken ihracatta her bir karayolu aracı ile ortalama 24 bin 850 ABD Doları değerinde yük taşındı.
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nedenle ekonomide veya 
bölgedeki komşularla olan 
ilişkilerde meydana gelen en 
ufak olumsuzluğu doğrudan 
hissediyoruz. Geçen yıl Or-
tadoğu’daki sorunlar devam 
etti, bunun yansımalarını 
hepimiz çok ciddi biçimde 
hissettik. Kur dalgalanmaları 
ihracatta rekorlar kırılmasını 
sağlarken, ithalatta büyük sı-
kıntılara neden oldu. Boş dö-
nen araçların maliyetlerini ih-
racat navlunlarına yeterince 
yansıtamaması, bununla bir-
likte vadelerin uzaması nakli-
yecilerin kar marjlarını ve na-
kit akışlarını olumsuz olarak 
etkiledi. Yetki belgesiz çalış-
ma, standart dışı araç ve yakıt 
tedariki gibi sektörün bilinen 
sorunları da buna eklenince 
2018’de, sektörün mevcut 
pozisyonunu korumaya çalış-
tığını söylemek yanlış olmaz. 
Giderek küçülen kar marjları 
özellikle küçük ölçekli şirket-
leri ciddi bir finansman yükü 
altına soktu.

UND tarafından Ocak 
2019 itibariyle yayınlanan 
2018 yılı taşımacılık raporu-
na göre, ihracat taşımalarında 
Türk araçlar bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 
2 düşüş yaşarken, yabancı 
araçlar ise yüzde 7 büyüme 
elde ettiler. Geçen yılının ilk 
11 ayındaki ithalat taşımala-
rında yabancı araçlar pazar 
paylarını yaklaşık yüzde 34 
civarında artırmış durumda-
lar.  Yapılan ihracata karşılık 
ithalatın aynı oranda artma-
ması nedeniyle Avrupa’dan 
boş dönüş oranlarında yüzde 
76 oranında bir artış olduğu-
nu görüyoruz. Bu rakamlar 
bize Türk nakliyecisinin ma-
alesef ülkeye boş giriş yaptığı-
nı ve bu açığın yabancı plakalı 
araçlar tarafından doldurul-
duğunu gösteriyor.

Ekonomik açıdan kötü 
pek çok koşula rağmen DKV 
Türkiye olarak yılı hedefleri-
mizin üzerinde bir büyüme 
ile tamamladık. Bu sene oto-
yolödemelerinde yüzde 20’ye, 
yakıt alımlarında ise yüzde 
10’a yakın bir büyüme kay-
dettik. Türkiye’de akaryakıt 

TÜRKIYE’DEKI 10’uncu 
Yılını kutlayan DKV Euro Ser-
vice, 2018 yılında yaşanan so-
runlara rağmen yeni ülkelerle 
birlikte yılı büyümeyle kapattı. 
DKV Euro Service Türkiye 
Satış Müdürü Deniz Çokcoş 
Sezer 2018 değerlendirme ve 
2019 öngörüleriyle ilgili dergi-
mizin sorularına yanıtladı. 

DKV Euro Service’nin global 
büyüme hedeflerinde Türki-
ye nasıl bir rol oynuyor?

DKV olarak dünyadaki 
lojistik dinamikleri yakından 
takip ediyor, gereken analiz 
ve fizibilite çalışmalarını za-
manında yapıyor ve müşteri-
lerimizin ihtiyaçları doğrul-
tusunda yeni pazarları hizmet 
kapsamımıza alıyoruz. Tür-
kiye, DKV için daima çok 
önemli bir ülke ve yatırım 
yaptığı, ciddiye aldığı bir pa-
zar olmuştur.

AB dışında kurulan ilk ül-
ke ofisinin Türkiye’de olması 
bunun en güzel kanıtıdır. Ör-
neğin, Rusya ve Gürcistan o-
perasyonu Türkiye’nin sahip 
olduğu lojistik avantaj görü-
lerek açıldı. Rusya pazarında 
2018 yılında tüm Avrupa 
DKV ülkeleri arasında en çok 
satış yapan ülke Türkiye ol-
du. Bugün Türkiye’de, DKV 
kadar köklü ve yaygınlığı 
olan, yol ve nakit yardım hiz-
meti gibi hizmetleri Avrupa 
ve Rusya’da tek kartla yapabi-
len başka bir firma daha yok. 
Ortadoğu hariç, Türkiye’nin 
karayolu ile ulaştığı ülkele-
rin hemen hepsinde DKV 
olarak hizmet sunuyoruz. 
Türkiye’de bu işi yapan en bü-
yük cirolu ilk üç firmadan bi-
risiyiz. Türkiye’de Avrupa’ya 
ihracat yapan nakliyecilerin 
yüzde 40’ının DKV CARD 
kullandığını rahatlıkla söyle-
yebilirim. Türkiye ofisi ola-
rak 2018’de 10’uncu yılımızı 
kutladık. Elde ettiğimiz bu 
başarı kesinlikle tesadüfi de-
ğil; arkasında ilkeli, planlı ve 
sıkı bir çalışma disiplini ile 
büyük bir özveri yer alıyor.

Oldukça zorlu bir dönem 
olan 2018 yılını hem sektör 
hem de firmanız adına de-
ğerlendirir misiniz? Sektör 
ne kadar büyüdü, firmanı-
zın büyüme oranı ne oldu? 

Lojistik, tümüyle reel 
sektöre bağlı bir sektör; bu 

büyüme odaklı, risk alabilen 
ve girişimci özellikleriyle 
Avrupa’dan ayrışabilecekken; 
geçiş belgesi sıkıntıları, vize 
gereksinimleri, AB üyelerine 
özel KDV iadesi imkanları 
nedeniyle zorlanıyor. Maa-
lesef AB üyesi ülkelerleeşit 
şartlarda yarışmıyoruz. Nak-
liyecilerin sektördeki tüm 
gelişmeleri yakından takip 
edip, maksimum avantaj 
sağlayabilecekleri noktalara 
yönelmeleri kar marjlarını 
koruyabilmeleri açısından 
önem taşıyor. 

Verdiğiniz hizmetlerin taşı-
macılar için avantajlarından 
bahseder misiniz?

Öncelikle otoyol hizmeti 
DKV genelinde en hızlı bü-
yümeyi yakaladığımız ve id-
dialı olduğumuz bir hizmet 
kalemi. Çünkü biz faaliyette 
olduğumuz ülkelerde otoyol 
ödemelerinde sadece re-seller 
olarak değil, ihale kazanarak 
doğrudan satış yapabilen bir 
firma konumundayız. Bu 
nedenle, müşterilerimize 
rakiplerimize oranla daha 
uygun şartlarda daha yüksek 
faydalar sağlayabiliyoruz. İş-
letmeci firmalar tarafından 
yapılan yıllık zamlar ve yeni 
hizmete açılan otoyollar ne-
deniyle sürekli artan otoyol 
maliyetleri, nakliye firmaları 
için özellikle son yıllarda son 
derece önemli bir maliyet 
kalemi haline geldi. Bu nok-
tada DKV olarak devreye 
girip müşterilerimize önemli 
avantajlar sunuyoruz. Ayrı-
ca sadece DKV ile çalışarak 
Avrupa ülkelerine ek olarak 
Rusya ve Gürcistan otoyol-
larında da tek fatura alan 
müşterilerimiz, kontrol ve 
maliyet hesabı konusunda 
da rakiplerine göre bir adım 
önde olma avantajını yakalı-
yorlar. DKV olarak müşteri-
lerimizin kendi esas işlerine 
odaklanabilmeleri için onla-
ra yolda ihtiyaç duydukları 
hizmetleri 7 gün 24 saat ke-
sintisiz bir hizmet ve yüksek 
kalite anlayışıyla sunmaya 
gayret ediyoruz.

Öte yandan DKV olarak 
360 derece hizmet sağlayı-
cısı olarak görev yapıyoruz. 
Müşterilerimize Avrupa, 
Rusya ve Gürcistan otoyol-
larında, markadan bağımsız 
70 bin kabul noktasında na-
kitsiz hizmetten, otoyol ge-
çiş ücretlerine, vergi iadesi 
ödemelerine uzanan geniş 
bir yelpazede hizmet sunu-
yoruz. Toplam 42 ülkede 3.1 
milyon DKV CARD ve araç 
içi cihazı 170 bin’den fazla 

müşteri tarafından kullanı-
lıyor. DKV olarak akaryakıt 
tedariki, vergi iadesi ve araç 
hizmetlerinin de yer aldığı 
kapsamlı bir hizmet paketini 
üstelik tek merkezden ve tek 
kart ile sunuyoruz. Müşteri-
lerimiz tüm maliyet kırılım-
larını detaylı olarak görebil-
diği tek bir fatura alıyor ve 
tüm kontrolünü sağlıyor.

DKV müşterileri onlara 
sunulan hizmetleri bir web 
arayüzü ile izleyebiliyor ve 
yönetebiliyorlar. Müşterileri-
miz ofislerinden yolda seyir 
halindeki filolarını rahatlıkla 
takip edebiliyor, güzergâh ü-
zerinde ihtiyaç duyulabilecek 
bilgilere erişebiliyor. Otoyol 
hesaplama uygulaması saye-
sinde maliyet analizlerini ko-
layca yapabiliyorlar. Hizmet 
kalitemizi daima en üst sevi-
yede tutabilmek üzere DKV 
olarak teknolojiye daimi ola-
rak yatırım yapıyoruz. 

2019 yılı için yeni proje ve 
yatırımlarınızdan söz eder 
misiniz? Tahmini ciro ve 
büyüme hedefinizden bah-
seder misiniz?

Mevcut ekonomik veriler 
ve öngörüler ışığında 2019 yı-
lı hedeflerimizi geçen yıllara 
oranla daha mütevazı tutma-
yı tercih ettik. Öte yandan, 
DKV Türkiye olarak bölgede 
lojistik açıdan önemli ülke-
lere yayılma planlarımıza hız 
kesmeden devam ediyoruz. 
2019’da Avrupa pazarında 
sunduğumuz hizmeti geniş-
leterek Kazakistan, Sırbistan 
gibi lojistik açıdan önemli ül-
kelere de yayılmayı planlıyo-
ruz. Hedefimiz Kazakistan’da 
akaryakıt, Sırbistan’da ise 
otoyol hizmetlerimizle var 
olmak. Rusya gelişme potan-
siyeli olan bir pazar olarak 
2019 hedeflerimizde hala 
önemli bir yere sahip. Ayrıca, 
sektörde hızla yükselen bir 
trend olan ‘ekspres yük taşı-
ma’ segmentinde büyümeyi 
planlıyoruz. Türkiye’deki 
lojistik filolarında ekspres 
yük taşıması yapan küçük 
araç sayısında son yıllarda 
artış gözleniyor. Bu araçlar 
lojistik firmalarına çok hızlı 
bir teslimat imkanı sunduğu 
için tercih ediliyor. Bu küçük 
araçların büyük araçlardan 
farkı, daha sık akaryakıt alımı 
yapmaya ihtiyaç duymaları. 
DKV CARD’ın geçerli ol-
duğu istasyon sayısının fazla 
olması nedeniyle bu araçların 
istasyon aramaları gerekmi-
yor, bu nedenle bu hizmete 
sahip firmalar özellikle DKV 
ile çalışmayı tercih ediyor. 

fiyatları kur ve vergi ayarla-
maları nedeniyle Avrupa’ya 
göre daha düşük kaldı. Bu ne-
denle yakıt konusunda biraz 
eksiğimiz oldu, ancak bu açığı 
Rusya pazarındaki yeni müş-
terilerimizle kapattık. 

2018 yılında hangi ülkeleri 
hizmet ağınıza eklediniz? 

Hizmet yelpazemize 1 
Nisan 2018 itibariyle yeni 
Slovenya otoyol sistemi ek-
lendi. Gişelerde oluşan uzun 
kuyrukları ve trafik yoğun-
luğunu ortadan kaldırmak 
üzere mevcut otoyol siste-
mi gişesiz ödemeye imkan 
verir hale getirildi. 2017 ve 
2018’de odaklandığımız 
alanların başında Avrupa 
Elektronik Geçiş Hizme-
ti (EETS) geliyor. 2017’de 
başladığımız altyapı çalışma-
larını 2018’de sürdürdük.

Kutularımızın Belçika test-
leri başarıyla tamamlandı ve 
kutular gönüllü müşterileri-
miz tarafından Almanya’da 
test edilmeye başladı. Yeni 
sistem 2019’da Belçika’nın 
ardından Almanya, Avustur-
ya, Fransa, İspanya, Portekiz 
ve İtalya’yı kapsayacak şekil-
de genişleyecek. Ayrıca bu 
sistem kapsamında İskandi-
navya’daki Oeresund ve Sto-
rebaelt köprülerinin ödemesi 
de mümkün olabilecek. Bu 
senenin son çeyreğinde DKV 
olarak Avrupa ve Rusya’nın 
ardından yepyeni bir kıtaya 
ayak bastık. Müşterilerimiz ar-
tık Fas’ta da DKV CARD hiz-
metlerinden yararlanabilecek.

Türk taşımacılık sektörünü, 
riskleri ve fırsatlarıyla kısa-
ca değerlendirir misiniz?

Türkiye bulunduğu konum 
nedeniyle tüm Avrupa’nın 
lojistik üssü olabilecek po-
tansiyele sahip. Ancak AB 
üyesi olmamanın getirdiği 
zorluklar nedeniyle şu an 
için bunu Romanya’ya kap-
tırmış durumdayız. 

Geçtiğimiz 10 yıl içinde 
Romanya’da nakliye sektö-
rü gittikçe rağbet gören ve 
hızla büyüyen bir sektör ha-
line geldi. Türk nakliyecisi 

DKV Türk Taşımacısıyla Birlikte Genişliyor

DKV Euro Service
Türkiye Satış Müdürü

Deniz Çokcoş Sezer
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Avrupa çapındaki 
yaygın ağı ile otoyol 
ve akaryakıt kartları 
pazarının önemli 
kuruluşu DKV Euro 
Service, Türkiye’deki 
pazar payını 
arttırıyor.

Genel olarak bakıldığında 
2019 yılında ne gibi deği-
şiklikler bekleniyor? Sek-
törü etkileyebilecek geliş-
meler bekliyor musunuz?

2019 yılında bizim için 
en önemli gelişme EETS 
kutularının devreye alın-
ması olacak. Çalışmamı-
zın önemli bir kısmını bu 
kutuların kayıt ve dağıtım 
işlemlerinin kapsayacağını 
düşünüyorum. Ayrıca Av-
rupa otoyollarının Avrupa 
ülkeleri için önemli bir ge-
lir kalemi olarak görülmesi 
nedeniyle otoyol fiyatların-
da artışlar bekliyoruz. Bu 

seneki artışlar normalin bi-
raz üzerinde olabilir. Buna 
ek olarak, nakliyecilerin 
hayatına yeni bir otoyol sis-
temi ekleniyor. Komşumuz 
Bulgaristan 1 Ocak 2019 
itibariyle vinyet sistemini 
e-vinyet’e çevirdi. Ancak 
senenin ikinci yarısında 
vinyet, yani bilet sistemin-
den kilometre bazında be-
lirlenecek elektronik oto-
yol sistemine geçecek. Bu 
en çok Türk nakliyecisinin 
maliyetlerini etkileyecektir. 
Henüz fiyatlar belli değil 
ancak bu kalemde önemli 
bir artış olacağı kesin.

Avrupa Otoyolları Geçiş
Ücretlerinde Artış Bekleniyor
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Lojistik Sektöründe Tahkim Masaya Yatırıldı
ISTANBUL Tahkim Merkezi, İs-
tanbul Barosu Lojistik ve Taşıma 
Hukuku Komisyonu ile Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Karayolu Taşıma 
Dernekleri Birliği (BSEC-URTA) 
ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği 
(UND) tarafından ortaklaşa düzen-
lenen panelde, sektör açısından tah-
kimin avantajları masaya yatırıldı.

İstanbul Barosu konferans salo-
nunda gerçekleşen panelde konuşan 
ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Ziya Akıncı, ISTAC Tah-
kiminin uzmanlaşmış ve etkin bir 
uyuşmazlık çözüm yolu sunarak, 
sektörün ihtiyaçlarına cevap verdi-
ğini vurguladı. 

ISTAC ile BSEC-URTA arasın-
da bir yıl önce imzalanan işbirliği an-
laşmasına da atıfta bulunan Akıncı, 
“Taşımacılık ve lojistik sektörünün, 
uyuşmazlık hallerinde uzmanlaşmış 
bir yargı hizmetine ihtiyacı var. Biz 
de Karadeniz hattında uluslararası 
karayolu taşımacılığı yapan şirket-
leri ISTAC tahkiminin avantaj ve 
kolaylıklarından yararlandırmayı 
hedefliyoruz” dedi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin işbirliği BSEC-URTA’da 
2020 yılına kadar dönem başkanlı-
ğını üstlendiğini hatırlatan Akıncı, 
“BSEC-URTA ile işbirliğimiz saye-
sinde, lojistik sektöründe bu farkın-
dalık oluşmaya başladı. Bu amaçla 
ISTAC ile BSEC-URTA tarafın-
dan ortaklaşa hazırlanan ve Türk-
çe-İngilizce-Rusça olarak üç dilde 
yayımlanan “Karayolu Taşımacılığı 
ve Tahkim” kitapçığının sektör için 
rehber olacağına inanıyoruz. Taşı-
ma senetlerinde uyuşmazlık çözüm 
maddesi olarak ISTAC şartının ya-
zılması, lojistik sektörünün tahkim-
den yararlanabilmesi açısından ilk 
adımı oluşturuyor” dedi.

Panelde UND İcra Kurulu 
Başkan Vekili Erman Ereke ko-
nuşmacı olarak katılım sağladı, 
konvansiyonlara aykırı şekilde 
taşımacılık dünyasının maruz kal-
dığı usulsüz sözleşmeler, halihazır-
da olumsuz ekonomik piyasalar 
sebebiyle mağduriyet içinde olan 
taşımacılık sektörünün hukuk ala-
nında da mağduriyet yaşamaması 
için gelişen ticarete ayak uyduran, 
hukukun en önemli kolaylaştırıcı-
larından Tahkim ve Arabuluculu-
ğun gelişmesi ve geliştirilmesi için 
emek veren yetkililere teşekkür 
ederek, Dernek olarak bu tür ko-
laylaştırıcı sistemlere destek veri-
leceğini ifade etti.

BSEC-URTA Başkanı Aslı 
Gözütok ise panelde uluslararası 
karayolu taşımacılığı açısından 

tahkim ve arabuluculuk sistemin 
yarattığı avantajları değerlendir-
di. Gözütok, ISTAC ile işbirliği 
sayesinde, taşımacılık ve lojistik 

İstanbul Tahkim Merkezi, İstanbul Barosu Lojistik ve 
Taşıma Hukuku Komisyonu ile Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Karayolu Taşıma Dernekleri Birliği (BSEC-URTA) 
ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) sektör 
açısından tahkimin avantajlarını düzenlenen ortak bir 
panelde ele aldı.

sektörünün tahkimin yarattığı ko-
laylıklardan yararlanmasına zemin 
yaratıp destek olmayı hedefledik-
lerini vurguladı.
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tin; “Yeterince iyi olmak bize 
hiçbir zaman yetmiyor.  Daha 
iyiye ulaşmak için sürekli ve 
dinamik dönüşüme inanıyor, 
bu sayede her gün büyüyor 
ve gelişiyoruz. Biliyoruz ki, 
başarıya başka türlü ulaşmak 
mümkün değil” diye konuştu. 

Ekol’ün gücüne güç katan 
ileri teknolojisini müşterileri-
ne kusursuz hizmet anlayışıy-
la gelişmiş çözümler sunmak 
için kullanarak, sektörüne 

“İTİBAR ve Marka Değer 
Performans Ölçümü” araştır-
ması sonuçları temel alınarak 
düzenlenen ve bu yıl beşinci 
kez gerçekleştirilen The ONE 
Awards ödülleri, İstanbul’da 
düzenlenen törenle sahipleri-
ni buldu. 

Toplam 12 ilde, bin 200 
kişiyle  yüz yüze gerçekleşti-
rilen görüşmeler sonucunda 
50’yi aşkın sektörün yıl içinde 
itibarını en çok artıran mar-

kalarının belirlendiği The 
ONE Awards’ta Ekol adına 
ödülü Ekol Kurumsal İleti-
şim Direktörü Arzu Çetin ve 
Türkiye Ülke Müdürü Murat 
Kavrar aldı.  

Ekol’ün Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi Türkiye’nin 500 
Büyük Hizmet İhracatçısı 
Araştırması’nda iki ödüle la-
yık görülmesinin ardından 
başarısını ödülle taçlandırma-
ya devam ettiğini söyleyen Çe-

olduğu gerçeğini aklımızdan 
hiç çıkarmıyoruz” değerlen-
dirmesinde bulundu.

ilham kaynağı olmaya devam 
ettiğini belirten Kavrar; “Bir-
birimizi daha iyi anlamak, 
paylaştığımız ortak değerleri 
korumak ve gerçekleştirmek 
istediğimiz hedeflere ulaş-
mak için yine en değerli ya-
pıtaşımız olan insanımızın 
gücüyle, azimle ilerliyoruz. 
En iyiyi hak eden müşterimi-
ze, yaptığımız her işte en iyi 
hizmeti sunuyoruz. Onların 
başarısının bizim başarımız 

Ekol Lojistik’e İtibar Ödülü Ekol, Marketing 
Türkiye ve Akademetre 
işbirliğiyle 
gerçekleştirilen 
“The ONE Awards 
Bütünleşik Pazarlama 
Ödülleri”nde lojistik 
sektörü kategorisinde 
birincilik ödülünün 
sahibi oldu.

teori kısmı, aracın teknik 
bilgileri ile ilgili soru cevap 
şeklinde yapıldı. Uygula-
malı eğitimde ise uzman 
eğitmen eşliğinde sürücü-
ler araç üzerinde güvenli 

VDO firması tarafından di-
jital takograf cihazının uyul-
ması ve dikkat edilmesi gere-
ken hususlar hakkında verilen 
eğitim, teori ve simülasyon 
gösterisi olarak iki aşamada 
yapıldı. Teori kısmında dijital 
takografın yasal mevzuatta-
ki yeri ve önemi, simülasyon 
eğitimin de ise dijital takograf 
kartı kullanırken nelere dik-
kat edilmesi gerektiği bilgileri 
görsel olarak sunuldu.

Uzun yol şoförlerinin, 

kamyoncuların ve tırcıların 
can güvenliği için önemli bir 
cihaz olan takograf, özellikle 
nakliye şoförlerinin yasalarca 
müsaade edilen sürüş süreleri-
ni ve hız limitlerini geçmeme-
sini sağlayarak trafikte can ve 
mal güvenliğinin arttırılması-
na destek oluyor.

Man Kamyon A.Ş. tara-
fından bu yıl ikincisi veri-
len güvenli ve ekonomik 
sürüş eğitimi, iki aşamalı 
olarak gerçekleşti. Eğitimin 

landıktan sonra yavaşlama-
da yüzde 15 oranında daha 
az dizel tüketimi mümkün 
oluyor. Aşınma ve tüketim 
toplandığında yüzde 30’a 
yakın ücret tasarrufu sağla-
nıyor. Virajda fren yapma, 
beklenmedik engellerden ka-

çınma, yokuş aşağı giderken 
fren yapma ve kaygan yol-
larda sürüş gibi kritik sürüş 
durumlarına yönelik pratik 
alıştırmalara imkan tanıyan 
eğitim, sürücülere emniyetli 
davranmayı ve çevreyi koru-
mayı öğretiyor.

ve ekonomik sürüş yaparak 
eğitimi tamamladı.

Güvenli ve ekonomik sü-
rüş eğitimi ile yakıt tasarrufu 
sağlanıyor ve bakım masrafı 
azaltılıyor. Eğitim tamam-

Alışan Lojistik Sürücülerine
Verdiği Eğitimlere Devam Ediyor

Alışan Lojistik, sektördeki öncü konumunu 
verdiği eğitimlerle kanıtlıyor. Son olarak VDO 
ve MAN Kamyon A.Ş.’nin gerçekleştirdiği 
organizasyon kapsamında Alışan Lojistik 
çalışanları için takograf ve sürüş eğitimleri 
düzenledi.

Mars, ticaret potansiyelinin 
yüksek olduğu Kazakistan-
Çin hattında müşterilerinin 
ihtiyaç ve beklentilerine ya-
nıt verebilmek amacıyla bu 
güzergâhta karayolu taşıma-
cılık hizmeti vermeye başladı. 
Bu hizmet ile Mars Logistics, 
Kazakistan’a 7 -10 gün arası 
transit sürelerde karayolu ta-
şımacılığı gerçekleştirirken; 
yoğun ithalat ilişkilerimiz 
olan Çin’in her bölgesinden 
Türkiye’ye gelen yüklerde ise 
Kazakistan aktarmalı olarak, 
12-18 gün arasındaki transit 
sürelerde lojistik desteği sağ-
layacak. Havayolu taşımacılı-

yan sanayi ve ürün teda-
rikçilerine yönelik bir ödül 
töreni düzenledi. Törende, 

TÜRKİYE’NİN lider lo-
jistik firması Mars Logistics; 
müşterilerinin operasyonel 
süreçlerine katma değer sağ-
layacak hizmetler sunmaya 
devam ediyor. Türkiye dış 
ticaretinde stratejik öneme 
sahip olan Kazakistan-Çin 
hattında karayolu taşımacı-
lık hizmeti vermeye başlayan 
Mars; bu hat ile kısa transit 
sürelerde hizmet vererek müş-
terilerine alternatif çözümler 
sunmaya devam ediyor.

Geniş müşteri portföyü 
ve 2.650 ünitelik özmal araç 
filosu ile karayolu taşımacılı-
ğında etkin çözümler sunan 

DÜNYA genelindeki 15 
fabrikasıyla, perakende 
mağazalarına yönelik inte-
raktif kiosk, mobilya, de-
korasyon ve raf sistemleri 
gibi standart ve özelleşti-
rilmiş mağaza çözümleri 
üreten HMY Teknogon, 

sıklıkla tercih edeceği bir ro-
ta olacak. 

Çin Pazarının tüm dünya 
ticareti için lokomotif pazar 
olduğunu belirten Mars Lo-
gistics Karayolu ve Demiryo-
lu Taşımacılığından Sorum-

olduğuna vurgu yapılarak 
Fevzi Gandur Logistics’e 
lojistik konusunda verdiği 
kusursuz hizmetlerden do-
layı ödül takdim edildi. 

Ödülle ilgili değerlen-
dirmelerde bulunan Fevzi 
Gandur Logistics Kontrat 
Lojistiği Genel Müdürü 
Efe Göktuna, “Hizmet 
kalitemizi artırmak adına 
yaptığımız yatırımların ve iş 
ortaklarımızla birlikte attı-
ğımız adımların karşılığını 
alıyoruz. Sadece sektörden 
değil, hizmet verdiğimiz 

lu Yönetim Kurulu Üyesi 
Gökşin Günhan; “Ülkemizin 
ticari ilişkileri bizlerin rotala-
rında belirleyici unsur oluyor. 
Kazakistan-Çin hattında kara-
yolunda düzenlediğimiz karşı-
lıklı seferlerle müşterilerimize 
kısa transit sürelerde hizmet 
veriyoruz. Hedefimiz bu böl-
gede artan iş hacmine müşteri-
lerimize sunduğumuz bu yeni 
rota ile destek olmak.” dedi.

Bu yeni rota ile birlikte 
müşterilerine tüm lojistik 
hizmetlerini en hızlı ve güve-
nilir şekilde sunan Mars Lo-
gistics, güçlü filosu ve acente 
ağı sayesinde Kazakistan-Çin 
hattında müşterilerine tüm 
entegre lojistik çözümleriyle 
rekabet avantajı da sunuyor. 

müşterilerimiz de hizmet-
lerimizi ödüllendiriyor. 
Memnuniyeti esas alarak, 
yatırımlarımızı müşterile-
rimize dönük çözümlere ve 
insan kaynağına yapıyoruz.” 
şeklinde konuştu. 

Fevzi Gandur Logistics 
olarak, 2018 yılını oldukça 
verimli bir şekilde ve bü-
yüme ile tamamladıklarını 
açıklayan Göktuna, yeni 
yılda müşterilerin beklenti-
lerini karşılayacak ayrıcalıklı 
hizmetler sunmaya devam e-
deceklerini sözlerine ekledi.

ğına göre düşük maliyet, de-
niz yolu taşımacılığına göre 
ise hız avantajı sunan Mars 
Logistics’in bu yeni hizme-
ti; başta tekstil olmak üzere 
dayanıklı tüketim malları, 
otomotiv ve diğer sektörlerin 

lojistik hizmetlerin müşteri 
memnuniyetini sağlamak 
için kilit faktörlerden biri 

Omsan 
Lojistik’e 
Yeni Genel 
Müdür

Mars Logistics’ten Stratejik Rota

Fevzi Gandur Logistics’e Tedarikçi Ödülü

Fevzi Gandur 
Logistics, bu kez de 
hizmet verdiği önemli 
müşterilerinden HMY 
Teknogon tarafından 
ödüllendirildi. 

OYAK Grup şirketlerin-
den Omsan Lojistik’in 
yeni Genel Müdürü Dr. 
A. Bülent Sabuncu oldu.

Hacettepe Üniversitesi 
İktisat Bölümü mezunu o-
lan Dr. A. Bülent Sabuncu, 
aynı üniversitede İktisat 
Yüksek Lisans programı-
nı tamamladı ve İstanbul 
Üniversitesi’nde İktisat 
Doktorasını yaptı.Sabun-
cu, sırasıyla OYAK Port-
föy Yönetimi A.Ş., Global 
Portföy Yönetimi A.Ş. ve 
Balnak Lojistik Grup’ta 
çeşitli görevlerde bulundu. 

Dr. A. Bülent Sabun-
cu, 2014 yılından bu 
yana FLO Mağazacılık 
ve Pazarlama A.Ş.de İcra 
Kurulu Üyesi ve CFO 
olarak görev yapıyordu. 
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teyner taşıması yapıyoruz. 
Türkiye ile ise yıllık 4-5 kon-
teyner civarında taşıma yapı-
yoruz. 2018 yılının başında 
bu rakam artıyordu ancak 
döviz kurlarındaki dengesiz-
lik bu süreci biraz değiştirdi. 
Biz de ihracatı desteklemek 
amacıyla daha fazla kutuyu 
taşımak için yaratıcı çözüm-
ler bulmaya çalıyoruz.”

Avrupa’da şoför sorunu 
pazarı zorluyor

Gerek Türkiye ile ilgili ge-
rekse de Avrupa’da sektörün 
sorunlarıyla ilgili soruyu ya-
nıtlayan Huyben, konuşması-

logitrans 2018 Fuarı sırasın-
da Aysberg standında Tea& 
Talk söyleşilerinde ECS Eu-
ropean Container CCO’su 
Jef Huyben konuğumuz oldu.

Aysberg adına Akın 
Öcal’ın sorularını yanıtlayan 
Jef Huyben, Avrupa’da sürücü 
ve kapasite sorununun devam 
ettiğini söyleyerek son dö-
nemde ise Brexit’ten kaynak-
lanan durumun soru işareti 
olarak durduğunu ifade etti.  

Belçika merkezli olarak 
tüm Avrupa’da faaliyet gös-
terenECS European Con-
tainer 45’lik konteynerlerle 
çalıştığını kaydeden Huyben, 
faaliyetleriyle ilgili şu bilgileri 
verdi: “Yaklaşık 7 bin kon-
teynere sahip olan ECS, in-
termodal lojistik üzerinde o-
daklanmış bir şirket. 24 yıllık 

bir şirket olarak İngiltere ve 
İrlanda bizim ana odağımız 
oldu. Son 2 yıldır intermo-
dal faaliyetlerimizin biri di-
ğer odak noktası ise Türkiye 
oldu. Bu yüzden şu an acen-
temiz olan ve yakın açık bir 
işbirliği yürüttüğümüz Tran-
sOrient ile buradayız ve farklı 
intermodal kanallar üzerinde 
ortaklığımızı geliştirmeye 
çalışıyoruz. Türkiye’den ve 
Türkiye’ye Benelüks ülkeleri 
Almanya ve Fransa ve elbette 
İngiltere’ye işlerimiz geliştir-
mek istiyoruz. Şirket olarak 
240 binden fazla dolu kon-

formanslarını artırmaya yar-
dım edebileceğini söyledi. 

Müşterilerin talepleri 
dijitalleşmeyi 

zorunlu kılıyor
Huyben şunları söyledi: 

“Dışarıdan bakacak olursak 
müşterilerimiz artık çok da-
ha fazla talepkarlar. Artık 
müşteriler daha fazla bilgi is-
tiyorlar. Bu bilgi çok hızlı bir 
şekilde sağlanmak zorunda. 

Bu yüzden bütün konteyner-
lerimizin takibi ve izlenmesi 
için çözümler bulmamız gere-
kiyor. Müşterilerimiz otoma-
tik olarak yüklerinin nerede 
olduğunu ne zaman ulaşabi-
leceğini görüyorlar. Bir prob-
lem durumunda bizim nasıl 
davranacağımız hala bizim 
bilgilerimize bağlı. Hem şir-
ket için hem de dış dünya için 
bilgi çok daha keskin olacak 
ve biz de sahip olduğumuz 

kanallarda daha net olacağız. 
Acentelerimiz ve TransOri-
ent ile bilgi aktarımı sağlayan 
sistemlerimizi daha kolay ve 
daha otomatik hale getirerek 
dijitalleşmenin gereklerini ye-
rine getiriyoruz.”
Brexit’le unutulan gümrük 

mevzuatları tekrar 
konuşulmaya başlandı

Ana faaliyet pazarlarından 
biri olan İngiltere ve son yıl-
larda yaşanan Brexit süreciyle 
ilgili belirsizlik devam etti-
ğini de hatırlatan Huyben, 
“Zaman geçmesine rağmen 
kimse birşey bilmiyor. Bi-
zim kapasitemiz içinde en 
büyük bölümü oluşturan 
İngiltere’yle gidiş-dönüş yak-
laşık 140 bin konteynerlik 
hacmi düşündüğünüzde 
problemin büyüklüğü daha 
net ortaya çıkacaktır. 1993 yı-
lından beri Birleşik Krallık’la 
gümrük prosedürleri uygu-
lanmıyor. Bizimle çalışan 
kimsenin böyle bir deneyimi 
yok. Problem çözülmediği 
takdirde bu deneyime sahip 
insanları bulmamız ve ya 
böyle bir hizmeti almamız 
gerekecek. Oldukça zorlu bir 
süreç bizi bekliyor ya zaman 
kazanacağız ya da çok zah-
metli bir süreçten geçeceğiz” 
diyerek sözlerini tamamladı.

na şöyle devam etti: “Şu anda 
Avrupa’da yeterli kapasite 
bulmak gibi bir sorun yaşıyo-
ruz. Benelüks ülkeleri Alman-
ya ve Fransa ayrıca Polonya ve 
Slovakya gibi ülkelerden bah-
sediyorum; şoför sayısındaki 
yetersizlik çok hızlı bir şekil-
de artıyor. Bu gibi etkenler-
den dolayı fiyatların yüksel-
mesi gibi durumlar yaşanıyor. 
Ancak aynı zamanda endüstri 
fiyatların düşürülmesini tartı-
şıyor. Bizim gibi taşıma filosu 
olan şirketler veya tedarikçi-
leri ve müşterileriyle karışık 
olan firmalar yollara çıkacak 
yeterli insan bulmak ve per-
formanslarını daha önceki 
seviyede tutmak zorunda-
lar. Bizim tarafımızdaki ana 
problemlerden biri bu. 

Huyben: “Türkiye’nin 
gücüne inanıyoruz”

Türkiye’ye baktığımız za-
man büyük bir ithalat denge-
sizliği var. Bu durumun önü-
müzdeki aylarda değişmesini 
bekliyoruz. Biz bu Türkiye 
ile yaptığımız işe ve ülkenin 
gücüne güveniyoruz. Alım ve 
satım yapılarak oyunun için-
de kalınmasının gerekliliğine 
inanıyoruz. Hacimlerimizin 
biraz düşük olmasına rağmen 
pazardan çıkmak gibi bir dü-
şüncemiz yok.”

Dijitalleşmenin etkisini de 
iki yönlü olarak değerlendiren 
Huyben, blockchain teknolo-
jisinin geldiğini gördüklerini 
kaydetti ve maliyet baskısıyla 
çalışırken dijitalleşmenin per-

Brexit Konusu
Avrupa’da Taşımacılığın 
Gündemini Hareketlendirdi

ECS European Container CCO’su Jef Huyben

yapan Kalay aynı zamanda 
Orta Asya dâhil olmak üzere 
10 ülkenin de sorumluluğu-
nu üstlendi. Kalay, kültürel 
dönüşümile en yüksek çalışan 
memnuniyeti başarısını elde 
ederek Hilti’nin Great Place 
to Work ödülünü almasına 
liderlik etti. Mehmet Kalay 
2015 yılından Kasım 2018’e 
kadar Abraaj Group’ta Yöne-
tici Direktör olarak çalıştı.

İstanbul Teknik Üniver-
sitesi Makine Mühendisliği 
bölümünden mezun olan Ka-
lay, Boğaziçi Üniversitesi’nde 
Makine Mühendisliği Yüksek 
Lisansını, Carnegie Mellon 

BORUSAN Lojistik İc-
ra Kurulu’nda yeni bir 
atama yapıldı. Borusan Lo-
jistik şirketinin Lojistik 
Hizmetleri’nden sorumlu 
Genel Müdürlük pozisyonu-
na Mehmet Kalay atandı. 

Kariyerine Beko 
Elektronik’te başlayan Meh-
met Kalay, ABD’de inovatif 
operasyonel stratejiler ko-
nusunda uzmanlaşmış bir 
yönetim danışmanlık firması 
olan PRTM’de müşterilerin 
inovasyon, tedarik zinciri 
stratejilerinin geliştirilmesi 
ve transformasyonuçalışma-
larında liderlik yaptı. 2003 
- 2006 yılları arasında dijital 
dönüşüm ve teknoloji alanın-
da faaliyet gösterenABDkö-
kenli PTC firmasında Avrupa 
Bölgesi Yönetim Danışman-

lığı Genel Müdürlüğü görevi-
ni yürüttü. 

2006 yılında girdiği Tetra 
Pak şirketinde, önce İsveç’te 
İnovasyon Merkezi Direk-
törlüğü yaptı.  2009 yılında 
İstanbul’a gelen Kalay burada 
Tetra Pak Türkiye ve Kafkas-
lar Teknik Hizmetler Direk-
törlüğü ve Ortadoğu Bölgesi 
Hizmet Portföyü Liderliği 
görevlerini üstlendi. 2012 yı-
lında Tetra Pak Türkiye Ge-
nel Müdürü ve 25 ülkeden 
oluşan Ortadoğu Bölgesi 
Grup Lideri oldu. 2013-2015 
yılları arasında Hilti şirketin-
de Genel Müdür olarak görev 

Yardımcısı ve son olarak da 
Tedarik Zinciri Yönetimi ve 
Stratejik Müşteriler İcra Ku-
rulu Üyesi olarak devam etti. 
Bu süreçte satış ve müşteri 
ilişkilerinin yanı sıra operas-
yonel süreçlerin yönetiminde 
rol alan Erçal, son 1 yıldır 
stratejik müşterilerin yöne-
timi, stratejik pazarlama de-
partmanın yapılandırılması 
ve proje lojistiği iş biriminin 
yönetiminde görev aldı.

Üniversitesi’nde MBA eğiti-
mini tamamladı.

Borusan Limanı Genel 
Müdürlük pozisyonuna ise 
Serdar Erçal atandı. 

İstanbul Teknik Üniver-
sitesi Makina Mühendisliği 
bölümünden mezun olan 
Serdar Erçal  MBA derecesini 
Sabancı Üniversitesi’nde ta-
mamladı. 

Serdar Erçal, 2003 yılında 
Proje Satış Müdürü olarak 
başladığı Borusan Lojistik 
kariyerine, sırasıyla Anadolu 
Yakası Bölge Müdürü, Kuzey 
Alan Grup Müdürü, Tür-
kiye Lojistik Genel Müdür 

Borusan Lojistik’te 2 Üst Düzey Atama
Borusan Lojistik şirketinin Lojistik Hizmetleri’nden sorumlu Genel 
Müdürlük pozisyonuna Mehmet Kalay atanırken, Serdar Erçal ise 
Borusan Limanı Genel Müdürü oldu.

Avrupa’da şoför sorununun büyüdüğüne 
kaydeden ECS European Container CCO’su 
Jef Huyben, Brexit’in hala belirsizliğini 
korumasının gerginlik yarattığını kaydetti.

Borusan Limanı Genel Müdürü 
Serdar Erçal

Borusan Lojistik
Lojistik Hizmetlerden

Sorumlu Genel Müdürü
Mehmet Kalay

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Ceynak Tekirdağ Limanı’nı Devraldı
26 Aralık 2018 günü Ankara’da 
gerçekleştirilen törenle Özelleş-
tirme İdaresi Başkanlığı, Tekirdağ 
Limanı işletme hakkını Ceynak’a 
resmen devretti. Ceynak, 2008 yı-
lında Samsun Limanı özelleştirme 
ihalesini de kazanmıştı. Lojistik 
sektörünün önemli aktörlerin-
den CeyGroup’un amiral gemisi 
olarak bilinen Ceynak’ın Tekirdağ 
Limanı’nı Ceyport Tekirdağ adı al-
tında işleteceği açıklandı. 

Ceynak, Ceyport Tekirdağ 
Limanı’nın devir almasıyla birlikte 
bünyesindeki liman sayısını ikiye, 
faaliyet gösterdiği liman sayısını da 
dörde çıkardı. CeyGroup Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Avcı, “Samsun 
Limanı’nı ve Mersin Serbest Bölge-
si Limanı’nı nasıl son teknoloji ile 
donatarak verimli hale getirmişsek, 
Tekirdağ Limanı’nı da en kısa sürede 
yüksek performansla hizmet veren 
bir yapıya kavuşturacağız” dedi. 

Avcı  şöyle konuştu: “2010 yılında 
devraldığımız Samsunport’u gerçek-
leştirdiğimiz yatırımlar ve oluştur-
duğumuz profesyonel yapılanma ile 
Karadeniz’in yıldızı haline getirdik. 
Samsunport’tan edindiğimiz tecrü-
beyi Ceyport Tekirdağ’a yansıtarak 
İstanbul dâhil Trakya Bölgesi’nin ge-
nel kargo, konteyner ve Ro-Ro başta 
olmak üzere tüm yük gruplarında ih-
tiyaçlarını karşılar hale getireceğiz.”

Genç nüfusa sahip Türkiye’nin 
sürekli yatırıma ihtiyaç duyduğuna 
vurgu yapan Ali Avcı, ekonomiye 
katkı sağlamayı vatani görev addet-
tiklerini belirterek; şu açıklamayı 
yaptı: “CeyGroup, lojistik ve tedarik 
zinciri sektörünün çeşitli alanlarında 
faaliyet gösteren şirketler topluluğu-
dur. Her şirketimiz kendi sahasında 
en iyi hizmeti verme prensibiyle ha-
reket etmektedir. Hedefimizde, iş or-
taklarına kazandırma fikri hâkimdir. 
Hizmet verdiğimiz iş ortaklarımızın 
kazanması ve ülkemizin markalaş-
ması hususunda üzerimize düşen 
hiçbir yatırımdan kaçınmıyoruz.”

Dünya coğrafyasını ve Türkiye jeo-
politiğini yakından tanıyan yapısıyla, 
hizmet kalitesini ve ticari dinamik-
lerini, tüm faaliyet alanlarına enteg-
re ederek dış ticaretin yoğunlaştığı 
Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz 
bölgelerinin en önemli ticaret mer-
kezlerinde faaliyet gösteren Ceynak, 

verdiği hizmetlerin tamamını müşte-
ri memnuniyetini ilkesi üzerine inşa 
ederek yapılandırdı ve Türk ekono-
misine geniş çaplı, modern tesisler 
kazandırdı. CeyGroup, 2017 yılında 
gerçekleştirilen ihale ile Türkiye De-
nizcilik İşletmeleri’nin, Mersin Ser-
best Bölge İşleticisi A.Ş.’deki payını 
satın aldı. Özel sektöre ait diğer devir 
işlemleriyle birlikte MESBAŞ’taki en 
büyük ortak konumuna geçti.

CeyGroup Yönetim Kurulu Baş-

kanı Ali Avcı sözlerini tamamlarken 
“Önümüzdeki günlerde Avrupa’da 
da bir liman işletmesini bünyemize 
dâhil ettiğimizi duyarsanız şaşırma-
yın” ifadesini kullandı.

Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı, Tekirdağ 
Limanı’nın işletme hakkını 
Ceynak’a devretti. Ceynak, 
2018 yılı Ocak ayında 
gerçekleştirilen ihaleyi 
verdiği 347 milyon 100 
bin lira teklifle kazanmıştı.

CeyGroup Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Avcı

Birinci sayfadaki haberin devamı
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sayıda demiryolu bağlantıla-
rımız bulunuyor.

Konteyner taşımala-
rı için Kuzey Avrupa’ya, 
Batı Fransa’ya, Antwerp’e 
Rotterdam’a, Almanya’ya ve 
İsviçre’ye demiryolu bağlan-

rının paylaşıldığı raporda, atık 
su arıtma tesisi yatırımıyla de-
niz suyu kalitesini korumaya 
yönelik çalışmalar yer alıyor. 

Şirketin ve sektörün ilk 
sürdürülebilirlik raporu hak-
kında bilgiler veren Kumport 
CEO’su Özgür Soy; “Kum-
port olarak sektöre bir ilki da-

tılarımız var. Ayıca nehir bağ-
lantılarımız da var ve buradan 
mavnalarla Lyon’a kadar uza-
nabiliyor.  Ro-Ro için ise özel-
likle Türkiye’den gelen araçlar 

logitrans 2018 Fuarı sırasın-
da Aysberg standında Tea & 
Talk söyleşilerinde Port de 
Marseille Ticaret Direktö-
rü Fatiha Jaureguy, Güney 
Fransa taşımalarıyla ilgili ge-
lişmeleri KargoHaber dergisi 
için aktardı. 

Özellikle 2011 yılından 
sonra gerçekleştirilen re-
formların etkilerine değinen 
Jaureguy, Türkiye’nin pek 
çok alanda kendilerinin en 
çok iş yaptıkları ülkelerden 
biri olduğunu kaydetti ve 
Türkiye’den gelen Ro-Ro 
müşterileri için daha fazla 
bağlantı imkanı sağlamak 
için çalıştıklarını söyledi. 

Port de Marseille FOS ola-
rak doğrudan Türkiye’ye çok 
geniş bir yelpazede servisleri 
olduğunu söyleyen Jaureguy, 
konuyla ilgili şu detayları ver-
di: “Örneğin beş konteyner 
servisimiz var. Ayrıca doğ-
rudan 3 Ro-Ro servisimiz 
var. Türkiye’nin bizim için 
çok önemli bir yeri var. Sa-
dece tek bir hizmette değil, 
otomobilden likit ürünlere, 

KUMPORT’UN, Kü-
resel Raporlama Girişimi 
(GRI) standartlarına uygun 
olarak hazırlanan sürdürü-
lebilirlik raporu yayınlandı. 

konteynerden Ro-Ro’ya ka-
dar pek çok hizmette Türkiye 
bizim için önemli.

Güney Fransa’daki Ro-Ro 
işi ise son yıllarda artış trendi 
gösteriyor. Güney Fransa’dan 
girişin yapıldığı Ro-Ro işi ö-

Kumport’un 2017 yılındaki 
toplumsal kalkınma ve daha 
yaşanabilir bir çevre için uy-
guladığı projelerinin yer aldı-
ğı raporda, çevre politikası ve 
geliştirdiği yöntemler belirti-
liyor. Geri dönüşüm verimlili-
ği, emniyetli çözümler ve atık 
azalımı gibi konuların detayla-

zellikle Toulon ve Marsilya’yı 
da dahil edince çok büyük 
ve kuzeye doğru giden bir 
güzergah var. Marseille FOS 
üzerinden tüm Avrupa’ya çok 

nen Jaureguy, şöyle konuştu: 
“Fransa’da hem ihracat hem 
de ithalat pozitif devam edi-
yor. Son yıllarda özellikle hü-
kümet tarafından gerçekleş-
tirilen terminal özelleştirme 
reformuyla grevler veya sosyal 
problemlerle karşılaşmıyoruz.

Limanlarımızda bir tıka-
nıklık olmuyor. 2011 yılın-
daki bu reformdan beri Mar-
seille FOS’taki işlem hacmi 
yüzde 45 oranında arttı. Her 
geçen gün Pazar payımızı da-
ha arttırıyoruz. Akdeniz’den 
gelen yüklerin okyanusu 
dolanarak Antwerp, Rotter-
dam gibi limanlara gitmek 
yerine Avrupa’ya giriş lima-
nı olarak Güney Fransa’nın 
kullanılmasından kaynakla-
nıyor bu büyüme.”

Dijitalleşmenin için önem-
li bir konu olduğunu ve her 
geçen gün etkisinin arttığını 

çalışmalarımıza devam edi-
yoruz. Aldığımız kararlar ve 
yaptığımız yatırımlarla dizel 
yakıt yerine elektrik gücünü 

da açıklayan Jaureguy, bunun-
la ilgili olarak MGI isimli bir 
kuruluşla önemli bir projeyi 
hayata geçirdiklerini kayde-
derek, “Bütün kargo süreçle-
rini de kapsayan ve pek çok 
işlemin azalmasını sağlaya-
cak bu projeyi uyguluyoruz. 
Acente ve freight forwar-
der’larla birlikte bu sistemin 
eğitimleri tüm katılımcı ta-
raflarla devam ediyor. Sistem 
gümrük işlemleri, güvenlik ve 
şeffaflıkla yürütülmesine des-
tek veriyor” dedi. 

Limanı kullanan Türk 
taşımacılarının son dönem-
de yaşadığı sorunları gayet 
yakından bildiklerini de ak-
taran Jaureguy, tek yön do-
lu gelen araçların ticarette 
dengenin değişmesiyle dönüş 
yükü bulamadıklarını ve boş 
olarak dönmek zorunda kal-
dıklarını açıkladı. 

daha yoğun olarak kullanıyo-
ruz. Bununla birlikte hibrit 
teknolojisi sayesinde yakıt tü-
ketiminin azalmasının ve kar-
bondioksit salınımının düşü-
rülmesini sağlayarak çevreye 
karşı duyarlılığımızı devam 
ettirdik.2016 ile 2017 yılını 
karşılaştırdığımızda TEU 
başına verilen emisyon mik-
tarı, 0,013 tCO2e’den 0,012 
tCO2e’e düşürüldü.Aynı za-
manda ISO 14064 yönetim 
sistemini de kurarak liman 
faaliyetlerinden kaynaklanan 
sera gazı emisyonlarını kont-
rol altına alıyoruz” dedi. 

için yakında yeni demiryolu 
bağlantıları için çalışmaları-
mız devam ediyor ve sonuç-
lanacak. Amacımız bölgeye 
daha fazla endüstriden daha 
fazla üreticinin gelmesini is-
temek ancak en zorlandığımız 
alanlardan bir tanesi daha faz-
la demiryolu bağlantılarının 
kurulması olabilir. Çünkü böl-
geye gelen taşımacılar ve müş-
teriler daha fazla demiryolu 
taşıma yolları, olanakların 
yayılmasını  talep ediyorlar. 
Ayrıca Çin ile olan Kuşak Pro-
jesiyle ilgili olarak çalışıyoruz. 
Avrupa’ya Asya’dan ulaşmakta 
Akdeniz’in kullanılması yolu 
kısaltacak ve bunun hem CO2 
emisyonlarının azalmasına da 
yardımcı olacaktır.”

Fransa limanlarındaki 
reform

Avrupa’ya ulaşımda Mar-
seille FOS Limanını kullan-
manın avantajlarına da deği-

ha kazandırmanın gururunu 
yaşıyoruz. Gelecek nesillere 
daha yaşanabilir bir dünya 
sunmak için var gücümüzle 

Akdeniz’den Avrupa Geçişlerinde 
Güney Fransa Payı Artıyor

Kumport Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

Denizcilik Kültürü Eğitimle Yaşatılacak

Marseille Ticaret Direktörü Fatiha Jaureguy

Port de Marseille Ticaret Direktörü Fatiha Jaureguy 2011 yılında 
Fransa’da limanlarla ilgili yapılan reformların ardından Güney 
Fransa’dan Avrupa’ya girişlerde büyük artış yaşandığını söyledi. 

Kumport, limancılık sektörünün ilk 
sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. 
2017 yılındaki ekonomik, çevresel ve 
sosyal faaliyetlerinin yer aldığı ‘Kumport 
Sürdürülebilirlik Raporu’, limancılık sektörünün 
ilk sürdürülebilirlik raporu olma özelliği taşıyor. 

Kumport CEO’su Özgür Soy

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanı M. Cahit Turhan, 
insanların yüzünü denizlere 
çevirmek, ufkun ötesini gör-
melerini sağlamak amacıyla 
amatör denizcilikle ilgili te-
mel eğitim programlarının 
ücretsiz verilmeye başlandı-
ğını belirterek, “Günümüze 
kadar 350 bine yakın ‘Ama-
tör Denizci Belgesi’ verdik.

Cumhuriyetimizin 100. 
yılı olan 2023’e kadar bu sa-
yının 1 milyona ulaşmasını 
hedefliyoruz.” dedi.

Tarih boyunca denize kı-
yısı olan ülkelerin hep daha 

avantajlı olduğuna dikkati 
çeken Turhan, Türkiye’nin 
dünyanın en büyük coğrafi 
deniz potansiyellerinden bi-
rine sahip olduğunu söyledi.

Turhan, Türkiye’nin bu 
potansiyelle deniz kaynaklı 
doğal zenginliklere sahip ol-
manın yanı sıra dünya deniz 
ulaşımında da kilit ülkeler-

den biri olması gerektiğini 
vurgulayarak, “Üç tarafımız 
denizlerle çevrili ancak tek 
başına bu durumun kimseye 
avantaj sağlayamayacağı da 
açıktır.” ifadesini kullandı.

Dünya taşımacılığında 
denizyolu payının yüzde 84 
olduğunu aktaran Turhan, 
bir ürünü denizyoluyla taşı-
manın, demiryoluna göre 3 
kat, karayoluna göre 7 kat, 

havayoluna göre 21 kat daha 
ekonomik olduğunu bildirdi. 

“Ücretsiz eğitimlerimiz 
devam ediyor”

Bakan Turhan, Cumhuri-
yetin 100. yıl dönümü olan 
2023’e kadar 1 milyon va-
tandaşa denizcilik kültürünü 
aşılayarak eğitimle Amatör 
Denizci Belgesi düzenlemek, 
“denizci millet, denizci ülke” 
hedefine ulaşmak istedikleri-
ni dile getirdi.

İnsanların yüzünü deniz-
lere çevirmek, ufkun ötesini 
görmelerini sağlamak ama-
cıyla amatör denizcilikle ilgi-
li temel eğitim programlarını 
ücretsiz verdiklerini anımsa-

tan Turhan, şunları kaydet-
ti: “71 Liman Başkanlığı ile 
Bakanlığımız merkez teşkila-
tına yapılan başvurularla gü-
nümüze kadar 350 bine ya-
kın ‘Amatör Denizci Belgesi’ 
verdik. Cumhuriyetimizin 
100. yılı olan 2023’e kadar 
bu sayının 1 milyona ulaşma-
sını hedefliyoruz. Bunun için 
elektronik ortamdaki eğitim 
programının yanı sıra liman 
başkanlıklarında ve Bakanlı-
ğımızın merkez teşkilatında 
teorik ve uygulamalı eği-
tim programları bulunuyor. 
Eğitimin ardından yapılan 
sınavda başarılı olanlara bu 
belge veriliyor.”
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AYSBERG Medya Grubu adı-
na Altınay Bekar’ın sorularını 
yanıtlayan Rupert Lees, dijital-
leşmede alınan yola karşın hala 
yapılması gerekenler olduğunu 
söyleyerek sözlerine başladı. 
Hava kargo sektörünün ilk 
olarak elektronik çözümleri, 
yaklaşık 40 yıl önce kargo bil-
gilerini içeren basit mesajlarla 
kullanmaya başladığını kay-
deden Lees, bu sistemin hala 
endüstri standardı olarak kul-
lanıldığını açıkladı.  

Hava kargo  sektöründe di-
jitalleşmenin geçmişiyle ilgili 
bilgi veren Lees, 2000’li yıllarla 
birlikte online portallara geçil-
diği o zaman da endüstrinin bu 
alanda piyasa oluşturma fikri-
nin olduğunu ancak o kadar 
büyük veriyi ve bilgiyi aktara-
bilecek teknolojinin olmadığı-
nı söyledi. 

Bugün fiyat karşılaştırması 
yapan online portalların ol-
duğunu ancak orada verilerin 
online olmadığını, kopyalana-
rak alındığını kaydeden Lees  
“Taşıyıcının web sitelerinden 
pek çok bilgi yer alıyor, ama 
aslında forwarder için geçerli 
karşılaştırılabilir bilgileri bul-
mak hala zor. Yük olan ve bunu 
forwarderla göndermek iste-
yen müşterilerin kapsamlı bir 
fiyat anlayışı bulması hala zor. 
Sektör hala bir noktada sıkıştı 
aslında” dedi.

Bugüne gelindiğinde diji-
talleşmede çok değişik fırsat-
lar olduğunu belirten Lees, 
konuşmasına şöyle devam 
etti: “İlk olarak günlük yaşa-
mımızda kullanılan telefon-
ları düşündüğümüz zaman 
endüstriyle bunun arasındaki 

mesafeyi çok uzun tutamayız.  
Biz de bu durumun üstesinden 
gelmek için bilgi sağlamadaki 
ve veri hizmetlerindeki hızda 
büyük bir fırsat görüyoruz. 
Taşımacılıkta bilgi akışı uçak-
tan daha hızlı ve veri şeffaflığı 
burada kritik bir konu. Bil-
gi paylaşımı mesela kargoyla 
ilgili havayolu bilgilerinin 
olabildiğince erken sağlanması 
taşımanın daha iyi gerçekleş-
mesinin planlaması için bize 
yardımcı olacaktır. Mesela teh-
likeli maddelerin deklarasyo-
nuyla ilgili elektronik bir form 
üzerinde çalışıyoruz. Genelde 
bununla ilgili bir kağıt dokü-
man bulunuyor ve eğer gön-
derilen mal son dakikada de-
ğişirse forwarder bunu bizim 
tesislerimize getirirse bunu 
taşıyamayız ve kabul edemeyiz 
çünkü deklarasyon yanlış. Biz 
şu anda yaptığımız çalışmay-
la -PDF olarak değil- gerçek 
bir bulut tabanlı bir çözümle 
göndericinin son dakika deği-
şikliğini bulut üzerinde yapma 
şansı sunuluyor ve biz yükü 
kabul ettiğimiz anda gönderi-
cinin deklarasyonu doğru olu-
yor. Diğer şekilde o yük belki 
birkaç gün yerde beklemek zo-
runda kalacak. Bu şekilde ka-
liteyi geliştiriyoruz. Bu şekilde 
forwarderlara-müşterilerimize 
daha kapsamlı bir taşıma çö-
zümü sunuyoruz. Bazen 2-3 
güne uzayan bu süreç birkaç 
saniye içinde çözülebilecek ha-
le geliyor.”

Dijitalleşmedeki değişim ile 
ilgili olarak soruları yanıtlayan 
Lees, bu durumun  iki yönü 
olduğunu söyleyerek şunları 
söyledi: “Forwarderların taşı-
ma yönetim sistemi, IT siste-
mi, taşıyıcıların eski sistemleri 
oldukça sabit ve değiştirilmesi 
zor. Yeni teknolojileri alarak 
verilerin değişiminde API ağ 
geçişleri farklı internet sitele-
rinden bilgileri toplayan Go-
ogle gibi bunlar sektörümüze 
gelmesi gerekiyor. API ara 
yüzleri bizim arka plan görev-
lerini gerçekleştiren bilgisayar 

programlarımıza bağlanmalı 
ve bu şekilde bilgi değişimini 
hızlıca yapabiliriz. 

İkinci yönü ise ölçek; bizim 
çok fazla hacme ihtiyacımız 
var. Bütün verilerin doğru 
olduğunu kontrol etmek şim-
di elektronik olan kağıt do-
kümanları kontrol etmek ve 
yükün tesislerimiz gelmeden 
önce ayrıca ön ödemeyi de 
kontrol etmek. İnsanların e-
lektronik mesajları kontrol et-
tiği bir sistem kurabiliriz ama 
bunun için bir ölçek ve hacim 

gerekiyor bundan gerçek anla-
mıyla faydalanmak için. Bence 
sektör şu anda bu ölçeklere 
ulaşmak üzere. Hava kargo fi-
yatlarını sunan ve karşılaştıran 
online portal ve platformları 
için çok sayıda taşıyıcı katılım-
cı olması gerekiyor. Burada da 
fayda yaratmak için yine hac-
me ihtiyaç duyuluyor.”

2019 değişim yılı olacak
Sektörde dijitalleşmenin 

etkilerini hissetmeye başladık-
larını vurgulayan Lees, Elekt-
ronik tehlikeli madde dekla-
rasyonunun bunlardan biri 

olduğunun altını çizerek geliş-
meleri aktardı: “Verilerin daha 
iyi kullanıldığı API arayüzleri 
üzerinde ve çok kapsamlı re-
zervasyon sistemleri üzerinde 
çalışıyoruz. Bizim dışımızda 
da başka taşıyıcıların bunla-
rı yaptığını duyuyoruz. Bize 
göre önümüzdeki yıl bir de-
ğişim yılı olacak ve yeni bilgi 
hizmetleri online platformlar 
üzerinde uygulanmaya başla-
nacak. Sistemlerin karmaşıklı-
ğını azaltacak yeni iş girişimle-
ri ve fikirler görüyoruz. 2019 

yılının biraz değişim yılı ola-
cağını söylemek yanlış olmaz 
diye düşünüyorum.”

Hava kargo şirketlerinin 
hem kendi dijitalleşme süreç-
lerini yürütmesi hem de bu 
alanda işbirliği oluşturmaları 
gerektiğini kaydeden Lees, bu 
tartışmalı konudaki düşünce-
lerini ifade etti: “Bir taraftan 
kesinlikle standartlaşma gere-
kiyor. Örneğin göndericinin 
yükle ilgili tanımları bütün 
sektör bunu anlamalı ve bunu 
taşımacılık çözümlerinin diji-
tal tekliflerinde kullanmalı. Biz 
taşıyıcıların karşılaştırılabilir 
olmamız gerekiyor ve belki de 
o kadar farklılaşma çalışma-
larına girmememiz gerekiyor. 
Diğer taraftan ise dijitalleşme 
farklılaşmanın bir kriteri ola-
rak görülüyor. Lufthansa ola-
rak biz müşterilerimizin özel 
ihtiyaçlarını görüyoruz ve en 
iyi çözümü sunmayı hedefliyo-
ruz. Gördüğünüz gibi bu işin 
iyi yönü var.

Lufthansa çalışanı olarak 
benim rolüm farklılaşma po-
tansiyelini görmek. Ancak 
sektör olarak yine bizim öl-
çek ve hacme ihtiyacımız var. 
İzole çözümler bizi bir yere 
götürmez, bu yüzden sektör 
tıkandı ve çok gelişemedi. Bil-
diğiniz gibi IATA var standart-
lar üzerinde çalışıyor. Kesin 
standartların bir ihtiyaç oldu-
ğu konusundaki görüşümüzü 
belirtiyoruz. Ancak teknoloji 

o kadar hızlı gelişiyor ki bir 
standardı oluşturmak ve uygu-
lamak uzun zaman alıyor aynı 
zamanda yeniş teknolojilerden 
de uzak kalmamanız gerekiyor. 
Bu zorlu bir süreç.”
Dijitalleşme hizmet kalitesine 

katkı sağlarsa değerlidir
Hava kargoda teknolojinin 

ve dijitalleşmenin geleceğiyle 
ilgili soruya, “Belki de çok da 
uzakta olmayan bir gelecekte 
dronlar operasyona girebilir-
ler ve 1 ton ulaşabilecek taşı-
ma kapasiteleriyle çok esnek 
bir şekilde sektörde kullanı-
labilirler. Büyük hublara bu 
şekilde taşıma yapılabilir ve 
hatta kapıdan kapıya dron-
larla kava kargo taşıması ger-
çekleştirilebilir. Bu teknoloji 
tamamen tablet üzerinden 
dijital olarak kontrol edilebi-
lecek.” cevabını verdi. 

Dijitalleşmenin kendi başı-
na bir değeri olmadığını ancak 
asıl öneminin ortak bir ekosis-
temde yükü gönderenlere- for-
warderlarla yani, müşterilerine 
sundukları hizmette şartları 
daha iyiye götürmek için uy-
gulandığı ortaya çıktığını söz-
lerine ekleyen Lees,  sözlerini 
şöyle tamamladı: “Değişen hız-
lı teknolojiye bazı pazarlar hızlı 
bir şekilde adapte olurken bazı 
pazarlar daha yavaş kalacaklar 
ve bununla baş etmemiz gerek. 
Bu sektör için de bir sorun ve 
o yüzden sektör birbirine yakın 
ve iletişim içinde olmalı.”

Hava Kargoda Dijitalleşme Zor
Ancak Sağladığı Fayda Büyük

logitrans 2018 Fuarı sırasında Aysberg standında Tea&Talk 
söyleşilerinde Lufthansa Cargo Elektronik Platform Portföy ve Satış 
Yöneticisi Rupert Lees KargoHaber dergisinin sorularını yanıtladı. 

yaklaşımla, yeni çözümler 
getirmeye devam edeceğiz.” 
açıklamasında bulundu.

Elektrikli itme sistemiy-
le çalışan yolcu hava aracı 
(PAV) prototipi, kalkıştan 
inişe tamamen pilotsuz uçuş 
gerçekleştirmek ve 81 km 
menzile kadar ulaşmak üzere 
tasarlandı. 9,14 m uzunlu-
ğunda ve 8,53 m genişliğin-
de olan hava aracının gelişti-
rilmiş gövdesi, itme ve kanat 
sistemlerini birleştirerek et-
kin bir şekilde havada dur-
mayı ve ileri uçuşu sağlıyor.

Aurora Flight Sciences 
Başkanı ve CEO’su John 
Langford, “Otonom olma-
sı sebebiyle bu bir devrim 
niteliğindedir. Standartlara 
uygun otonom araçlar, ses-

BOEING, otonom hava 
aracı prototipi ilk test uçu-
şunu ABD’nin Virginia eya-
letinin Manassas şehrinde 
gerçekleştirdi. Dikey iniş 
kalkış yapabilen elektrikli 
hava araçlarını (eVTOL) 
tasarlamak ve geliştirmek 
üzere Boeing’in yan kurulu-
şu Aurora Flight Science ile 
birlikte çalışan ve şirketin şe-
hir içi hava ulaşımı faaliyet-
lerini yürüten Boeing NeXt, 
talep gören otonom hava ta-
şımacılığının emniyet ve gü-
venilirliğini yükseltmek üze-
re testlerine devam edecek.

Yolcu hava aracı (PAV) 
prototipinin otonom fonk-
siyonları ve yer kontrol sis-
temlerini test etmek üzere, 
kalkış, havada kalış ve iniş a-

şamalarının denendiği kont-
rollü bir uçuş gerçekleştiril-
di. Gelecekte ileri ve kanatlı 
uçuşların yanı sıra dikey ve 
ileri uçuş modları arasında-
ki geçiş evresi test edilecek. 
Yüksek hızlı dikey iniş kal-
kış yapabilen her türlü hava 
aracındaki (VTOL) bu geçiş 
evresi mühendisleri en çok 
zorlayan teknik aşama.  

Boeing Teknoloji Direk-
törü Greg Hyslop, “Bir yıl 
içerisinde kavramsal tasa-
rımdan, uçan bir prototip ü-
retme aşamasına geldik. Ha-
vacılığı dünyanın en güvenli 
ve en verimli taşımacılık yolu 
haline getirmede Boeing’in 
inovasyon ve uzmanlığı 
son derece önemli. Güven-
li, yenilikçi ve sorumlu bir 

masına öncülük ederken, 
pilotlu ve pilotsuz hava 
araçlarının birlikte var ola-
cağı bir geleceği mümkün 
kılıyor. Boeing NeXt’in 
portföyünde, yolcu hava a-
raçlarına ek olarak, 227 kg’a 
kadar yük taşıyabilen insan-
sız elektrikli kargo hava ara-
cı (CAV) ve diğer kentsel, 

bölgesel ve küresel ölçekte 
taşımacılık platformları da 
yer alıyor. Kargo hava aracı-
nın ilk kapalı mekân uçuşu 
geçen yıl gerçekleştirilir-
ken, dış mekân test uçuşları 
2019 yılı içerisinde gerçek-
leştirilecek. 

Boeing NeXt Başkan Yar-
dımcısı ve Genel Müdürü 
Steve Nordlund, “Havacı-
lık endüstrisi doğduğunda 
Boeing oradaydı. Ve ikinci 
yüzyılımızda, şehir içi hava 
ulaşım pazarının potansi-
yelini ortaya çıkaracağız. 
Hava araçları üretiminden 
hava sahası entegrasyonuna, 
dünyanın tüm şehir ve böl-
gelerinde güvenli ve stressiz 
hareketliliğin geleceğine ön-
cülük edeceğiz.”

siz, temiz ve güvenli bir şehir 
içi hava ulaşımını mümkün 
hale getirecek.” dedi.

Test uçuşu, Boeing NeXt 
için dönüm noktası olma 
özelliği taşıyor. Düzenleyici 
kuruluşlar ve sanayi ortak-
ları arasındaki iş bölümü, 
yeni bir yolculuk ekosiste-
minin sorumlu uygulan-

Boeing’in Otonom Hava Aracı İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Birinci sayfadaki haberin devamı
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zi (Ekip Terminal kısmı) top-
lam 150 bin metrekare kapalı 
alana sahip tesislerimiz büyük 
taşınma öncesi tamamlanarak 
hizmete hazır hale gelecektir. 

Taşınma sonrası 2. faz te-
sislerinin inşasına 2019 yı-
lında da devam edecek olan 
Türk Hava Yolları, İstanbul 
Havalimanı operasyonları-
nı, tüm fazları tamamlandı-
ğında yaklaşık 700 bin m² 
kapalı alana sahip, dünyanın 
en büyük kampüsünden ger-
çekleştirecek. 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Mehmet Cahit Turhan 
ve Türk Hava Yolları Yönetim 
Kurulu ve İcra Komitesi Baş-
kanı M. İlker Aycı’nın katılım-
larıyla gerçekleştirilen prog-
ramda, operasyonel olarak 
ihtiyaç duyulan Hat Bakım 
Hangarı, Hızlı Kargo Sevk 
Üssü, Uçak İçi Ürünler Depo-
su ve ULD Tamir & Bakım ve 
Akü Şarj Tesislerinden oluşan 
toplam 5 tesisin açılışı yapıldı.

Ayrıca inşası son safhaya u-
laşan Uydu Kargo Binası, Uy-
du İkram Binası, Hava Tarafı 
Personel Geçiş Kapısı (ASG), 

TGS Yönetim ve Yer Hizmet-
leri Teçhizat Bakım Binası 
(GSEM), Operasyon Merke-

Kargo Hızlı Sevk Üssü, Uçak 
İçi İkram Deposu, ULD Ta-
mir Atölyesi ve ULD Depo-
lama Alanı) tesisten oluşacak. 

Törende yaptığı konuşma-
da, açılışı yapılan tesislerin, 
tüm fazları tamamlandığında 
milli havayoluna ait devasa 
bir yerleşke hizmeti verecek 
Kampüs’ün yapım sürecinde 
bir nevi lokomotif oluştur-
duğuna işaret eden ve bu bağ-
lamda söz konusu tesislere 
farklı bir önem atfettiklerini 
belirten Türk Hava Yolları 

Yönetim Kurulu ve İcra Ko-
mitesi Başkanı M. İlker Aycı, 
sözlerine şu şekilde devam 
etti; “Tarih yaklaştıkça, he-
yecanını her geçen gün daha 
da yoğun yaşıyor olduğumuz 
yeni evimize geçiş, sürek-
li belirttiğimiz gibi sadece 
Türk Hava Yolları’nın değil, 
ülkemiz sivil havacılığının 
en önemli dönüm noktası-
nı oluşturacak. Bizler şükür 
ki, bu müthiş serüvenin fa-
al oyuncuları olarak tarihte 
yerimizi alıyor olacağız. İşte 
tam da buradan hareketle, 
bugün açılışını yaptığımız 
tesisler gibi, bu sürece sağ-
ladığımız her bir katkıyı, bu 
abidevi yapıya eklediğimiz 
bir yapı taşı olarak görüyor 
ve bundan aldığımız gurur ve 
motivasyonla da, ülkemizin 
gelişim sürecinde artı değer 
oluşturacak daha nicelerinin 
planlamasını bugünden ger-
çekleştiriyoruz.”

Bayrak taşıyıcı havayoluna 
ait bu kampüs tamamlandı-
ğında ise; 4 bölgede ana ve uy-
du binalar olarak adlandırılan 
14 (MRO-Uçak Bakım Han-
garları, Ana Kargo ve Uydu 
Kargo Binası, Ana ikram ve 
Uydu İkram Binası, Hava 
Tarafı Personel Geçiş Kapısı 
(ASG), TGS Yönetim ve Yer 
Hizmetleri Teçhizat Bakım 
Binası (GSEM), Operasyon 
Merkezi ve Ekip Terminal 
Binası, Hat Bakım (LMH) 
Binası, Geçici Hangar Binası, 

THY İstanbul Havalimanı Tesisleri Açıldı

Turkish Cargo Dubai World Cup’ta Yarışacak Atları Taşıdı

Türk Hava Yolları, Mart 
ayında gerçekleşecek 
büyük taşınma 
öncesi, İstanbul 
Havalimanı’nda 42bin 
399 metrekare oturum 
alanı üzerinde, toplam 
50 bin 379 metrekare 
kapalı alana sahip, 
5 operasyonel tesisin 
açılışını gerçekleştirdi. 

Turkish Cargo, gerçekleştirdiği iki farklı özel 
kargo operasyonu ile toplam 17 atı başarılı ve 
güvenli bir şekilde İstanbul ve Dubai’ye taşıdı. 

Turkish Cargo tarafından gerçekleştirilen ve 
İstanbul Havalimanı’ndan ilk yurt içi ve yurt 
dışı hava kargo gönderimi olarak tarihe geçti.

TURKISH Cargo güvencesi 
ile gerçekleştirilen operasyon-
larda; Amerika’da yaşayan ve 
Türkiye’deki at yetiştiriciliğine 
önemli katkılar sağlaması bek-
lenen toplam 15 tay ve at, özel 
olarak tasarlanmış, kaydırmaz 
zemine ve oval kenarlara sahip 
beş stall (özel at ahırı) içeri-
sinde Şikago’dan İstanbul’a 
getirildi. Atlar, kolay hareket 
imkânı sağlayan özel yükle-
me kapıları aracılığıyla Türki-
ye’deki yeni yuvalarına, sağlık-
lı bir şekilde ulaştırıldı. “Good 
Curry” ve “Peri Lina” isimli 

iki safkan ise 1996 yılından 
bu yana her yıl düzenlenen 
ve dünyanın en önemli yarış-
çılık festivallerinden biri olan 
Dubai World Cup’a katılmak 
üzere İstanbul’dan Birleşik 
Arap Emirlikleri’nin Dubai 
şehrine taşındı.

Turkish Cargo bu iki ope-
rasyon ile canlı hayvan taşı-
maları konusunda tecrübeli ve 
güvenilir olduğunu bir kez da-
ha kanıtladı. Turkish Cargo, 
hayvan taşımalarını en ideal 
şartlarda gerçekleştirmeyi a-
maçlayan uluslararası bir orga-

nizasyon olan Animal Trans-
portation Association’a üye 
olmakla birlikte, müşterilerine 
sunduğu canlı hayvan taşıma-
cılığı hizmeti için kabul, de-
polama ve sevk süreçlerinde, 
IATA (Uluslararası Hava Ta-
şımacılığı Birliği) Canlı Hay-
van Taşıma Yönetmeliği’ni 
referans almakta ve yönetme-
likte belirtilen dokümantas-

yon, kafesleme, etiketleme ve 
işaretleme kurallarını canlı 
hayvan taşıma sürecinde har-
fiyen uygulamaktadır.

Canlı hayvanlar, Turkish 
Cargo’nun uzaktan kontrol 
edilebilen ısı ve nem takip 
sistemiyle donatılmış barınak-
ların bulunduğu canlı hayvan 
konaklama ve bakım odaların-
da misafir ediliyor.

SİVİL Havacılık Genel 
Müdürlüğü’nce, temsil, göze-
tim ve yönetim, ikram, uçuş 
operasyon, uçak özel güvenlik 
hizmet ve denetimi ile kargo 
ve posta hizmetini kapsayan C 
grubu çalışma ruhsatı, yerli ha-
va taşıyıcılarına talep etmeleri 
halinde verilebilecek.

Sivil Havacılık Genel Mü-
dürlüğünün “Havalimanları Yer 
Hizmetleri  Yönetmeliği’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik”i, Resmi Gazete’de  
yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelik-
te yer alan C grubu çalışma 
ruhsatının tanımı,  “Havali-
manlarında, temsil, gözetim 
ve yönetim, ikram servis, uçuş 
operasyon, uçak  özel güvenlik 
hizmet ve denetimi ile kargo 

ve posta hizmetini yapmak 
üzere  yetkilendirilmiş yaban-
cı hava taşıyıcıları haricindeki 
tüzel kişilere her bir  hizmet 
türü için verilecek çalışma bel-
geleri” şeklinde düzenlendi.

Temsil, gözetim ve yönetim, 

ikram servis, uçuş operasyon, 
uçak özel  güvenlik hizmet ve 
denetimi ile kargo ve posta 
hizmetini kapsayan C grubu 
çalışma  ruhsatı, yerli hava taşı-
yıcılarına talep etmeleri halin-
de verilebilecek.

Havalimanları Yer Hizmetleri 
Yönetmeliği’nde Değişiklik

Turkish Cargo İstanbul 
Havalimanı’ndan İlk Kargo 
Taşımasını Gerçekleştirdi
MEGA Hub İstanbul 
Havalimanı’ndan gerçekle-
şen ilk ticari yurt içi kargo 
taşıması, Turkish Cargo 
tarafından, 4 Şubat tarihin-
de TK 2124 sayılı sefer ile 
Ankara’ya yapıldı.

6 Milyon ton kargo taşı-

ma kapasitesiyle Türkiye’yi, 
dünyanın lojistik merkezi 
haline getirecek, İstanbul 

Havalimanı’ndan gerçekle-
şen ilk yurt dışı kargo gönde-
rimi ise TK 0978 sayılı sefer 
ile KKTC’ye gerçekleştirildi.

Küresel hava kargo sektö-
ründeki etkili performansıyla 
en hızlı büyüyen hava kargo 
markası olan Turkish Cargo; 
yapılan yatırımlar ve gelişen 
filosuyla artan lojistik talep-
lere yönelik özel ve pratik 
çözümler üreterek, 2023 yılı 
hedeflerine emin adımlarla 
yürümeye devam ediyor.
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malar. Bir cep telefonu uy-
gulamasını devreye alıyoruz 
yeni aracımızda, bu uygulama 
sayesinde filolar aracın bütün 
bilgilerine uzaktan erişebili-
yorlar.  Bu uygulama ile yakıt 
tüketimi, aracın harita üze-
rindeki yeri, ortalama hızı, bir 
sonraki servis ne zaman, han-
gi parçalar değişecek gibi bil-
gilere kolayca ulaşabiliyorlar. 
Müşterilerimizin çok büyük 
operasyonları var bu operas-
yonları daha verimli yönet-
melerine imkan sağlıyoruz. 
Bununla da kalmıyoruz, araca 
uzaktan müdahale imkanı ve-
riyoruz. Şu anda camını açıp 
kapama, kilidini açıp kapama 
gibi daha basit fonksiyonlar 
var. Ancak  filo sahibine ve 
sürücüye daha fazla değer ya-
ratacak farklı uzaktan kontrol 
mekanizmaları üzerinde de 
çalışıyoruz.  Bütün bunlar na-
sıl oluyor? Dijitalizasyonla 
oluyor. Aracın büyük verisi-
ni alıyoruz, buluta yüklüyo-
ruz ve o buluttan müşteriye 
nasıl katma değer sağlayabi-
lirsek o şekilde uygulamaları 
devreye alıyoruz. 

Uzun vadeli ürün
planlarının olması lazım
En büyük katma değerin 

aracı yolda en yüksek seviye-
de tutmak olduğuna değinen 
Topçu; “Kesinlikle “Uptime” 
denilen devamlı yolda tutmak 
filoların olmazsa olmazı” dedi. 

Topçu ticari araç dünyasını 
şekillendiren emisyon sınırla-
malarıyla ilgili ise şunları söy-
ledi: “Biz bu işe uluslararası 
ağır ticari araç markası olarak 
başladık ve şu anda çok ciddi 
anlamda genişliyoruz, he-
deflerimize ulaşıyoruz. Ama 
bunun arka planında uzun 
dönemli planlar var. Bu işi is-
tikrarlı bir şekilde yapmak is-
tiyorsanız 3, 5, 10 yıllık ürün 

“HER Yükte Birlikte” sloga-
nı ile müşterilerinin olduğu 
her yerde olmaya çalıştıkları-
nı söyleyen Bahattin Topçu,  
lojistik sektörünün önemli 
fuarı logitransta da müşterile-
rinin yanında olmaktan mut-
luluk duyduklarını ifade etti.

Yeni araçları F- MAX ile 
endüstrinin en önemli ödü-
lünü aldıklarını ifade eden 
Topçu, şunları söyledi: “Bu 
ödülün mutluluğunu da, onu-
runu da aracımızı ve ödülü-
müzü buraya getirip tüm sek-
törle paylaşmak istedik. Bu 
aracımız tamamen Türk mü-
hendislerin eseri, Avrupa’nın 
en yetkin jürisi tarafından se-
çilen bir araç. Bizim bu aracı 
yaparken ilham aldığımız ki-
şilerde bizim müşterilerimiz, 
buradaki katılımcılar ve lojis-
tik firmaları. Dolayısıyla bu 
hepimizin başarısı ve gururu. 
Bunu tüm sektörle paylaşmak 
için burada olmak bizim için 
ayrıca anlamlı.

F-MAX için yapılan
yorumlar bizi çok mutlu etti

Araç ödüllü bir araç, ödül 
bizim içinde çok değerli 
ama bizim için daha değerli 
olan müşterilerimizin gö-
rüşleri. Aracımızı yoğun bir 
tempoda tanıtıyoruz. İlk 
önce Türkiye’de bir basın 
lasmanı yaptık araç çok be-
ğenildi. Dünya prömiyerini 
Hannover’de yaptık.  Orada 
bütün dünya çok beğendi. 
Avrupa’nın ve dünyanın de-
ğişik ülkelerinden müşterile-
rimiz geldi. Orada aracımızı 
hem denediler, incelediler 
hem de test etme opsiyonu-
muz vardı, çok büyük beğeni 
aldık. Tabiki önemli lojistik 
Türk firmaları Hannover Ti-
cari Araç Fuar’ına gidiyorlar. 
Türk müşterilerinin aslında 
ilk dokunduğu noktada Han-
nover oldu. Asıl lansmanı-
mızı Ekim ayında Türkiye’de 
yaptık. Burada da bir müşteri 
gücümüz vardı, Türkiye’nin 
önde gelen filolarını ağırladık 
orada da çok detaylı bilgiler 
verdik ayrıca çok kapsamlı 

test sürüşü yaptırdık müşteri-
lerimize. Tanıtımlarımız bun-
dan sonra da yoğun bir şekil-
de devam edecek, logitrans 
Fuarı da tanıtım acısından 
çok önemli bir nokta bizim 
için. Aldığımız tepkiler çok 
olumlu. Bir yorum geldi bizi 
çok mutlu etti, ‘ne istediysek 
yapmışsınız vur demiştik öl-
dürmüşsünüz’ diye. Bütün bu 
yorumlar bizim için ödülden 
çok daha önemli çünkü müş-
terilerimizden geliyor. 

Müşterilerimizin
operasyonlarını daha
verimli yönetmelerine

imkan sağlıyoruz
Aracımızın öne çıkan öze-

liklerinden birisi teknolojisi. 
Ford Trucks F-MAX modeli 

Ford’un ağır ticari araçlardaki 
ilk bağlı aracı. Bu ne demek; 
aracımızın içinde bir modül 
var bu modül vasıtasıyla ara-
cımızın içindeki binlerce bil-
giyi takip edebiliyoruz, büyük 
veriyi depoluyoruz. Sonra bu 
veriyi müşterilerimize takma 
değer hizmetler olarak sunu-
yoruz. Bu çok önemli, bize 
çok büyük çığır açıyor. Bura-
dan yaratacağımız faydaların 
ucu bucağı yok. İlk etapta ne 
sağlıyoruz; araçlara uzaktan 
güncelleme yapabiliyoruz. 
Hiç servis çağırmadan aracın 
motor kalibrasyonunu yapa-
biliyoruz. Müşterilerimiz için 
bir diğer önemli konu aracın 
devamlı sahada olması. Böy-
lece servise girme gerekliliği 
çok aşağıya çekerek ciddi ka-
zanım sağlıyoruz. Aracımızın 
bütün verilerini devamlı izle-
diğimiz için olası bir proble-
mi önceden görüp, problem 
olmadan da daha maliyet, 
zaman kaybı gibi bir çok ka-
yıp olmadan önden aksiyon 
alabiliyoruz. Günümüzün 
vazgeçilmez konusu uygula-

mentlerine girme stratejisiy-
le yürüteceklerini kaydeden 
Topçu, konuşmasına şöyle de-
vam etti: “Açıkçası bu bizim 
F-MAX ürünümüz ikisiyle de 
örtüşüyor. Neden; Türkiye de 
bir uluslararası nakliye pazarı 
vardı giremediğimiz. Türkiye 
deki bu önemli segmenti şu 
anda çok rekabetçi bir araçlar 
dolduruyoruz. Aynı zamanda 
da son iki, üç yıl bizim yurtdı-
şı büyümemizde Orta ve Do-
ğu Avrupa’da büyüdüğümüz 
bir sınıf ve Avrupa’da özellik-
le bizim girdiğimiz pazarlarda 
pazarın yüzde 80’i F-MAX ti-
pi uzun yol uluslararası çeki-
cileri talep ediyor. Dolayısıyla 
da bizim şu anda ihracat satış-
larımızda çekicinin oranı çok 
ciddi anlamda artacak ve hem 
yeni pazarlardaki penetrasyo-
numuz daha da kuvvetlendi-
recek; daha yüksek Pazar pay-
larına ulaşmamızı sağlayacak. 
İç pazarda da kesin rakamlar 
vermem mümkün değil. Pa-
zarın segment değişiminin 
nasıl olacağını tahmin edemi-
yoruz, çok hızlı değişen dina-
mik bir pazardayız ama çekici 
satışlarımız ortalamada yüzde 
30’dan yüzde 50 üzerine çıka-
cak diyebilirim.”

F-MAX ile 2019’da pazar 
liderliğini hedefliyoruz 
Türkiye’nin alt yapısına ve 

gücüne uygun bir endüstrisi-
nin olduğu vurgusunu yapan 
Topçu,; “Biz bu sene sonunda 
Türkiye dahil 37 pazara ulaş-
tık ve büyümeye devam ede-
ceğiz. Yurtdışı satışlarımızı 
iki yıldır yüzde 50 arttırıyo-
ruz, Önümüzdeki sene bu-
nun yüzde 50 daha arttırmayı 
hedefleyeceğiz. Olduğumuz 
pazarda pazar payımızı yük-
seltmeyi hedefliyoruz. Bazı 
pazarlara yeni girmemize rağ-
men Türkiye’dekine yakın ba-
şarılar elde ettik. Ukrayna pa-
zarında yüzde 17-20’li Pazar 
payımız var Gürcistan’da da 
benzer. Avrupa pazarlarında 
2-3 puan arasında bir Pazar 
payımız var bunları F-MAX 
ile birlikte 5 puanlara zorlaya-
cağız.” dedi. 

2019’da yüksek kredi 
oranları ve döviz kurundaki 
artışın kabul görmemesi gibi 
sebepler yüzünden çok güçlü 
bir pazar beklemediklerini 
ifade eden Topçu, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Biz pazarı 
üçe böleriz yol segmenti; bu-
rada geleneksel lideriz. İnşaat 
segmenti, çok büyük yatı-
rımlar yaptık özellikle 2016 
yılındaki yeni serimizle bu se-
ne bunun karşılığını aldık şu 
anda yüzde 40 pazar payıyla 
lideriz. Çekicide Yılın Ulus-
lararası Kamyonu F-MAX 
ile 2019’da pazar liderliğini 
hedefliyoruz. İnşaatta iki se-
nede yaptık. 2017 de farkı 
kapattık 2018 de liderliği 
aldık. Çekicide de bunu he-
defleyerek yola çıkıyoruz. 
Dolayısıyla toplamda pazar 
liderliğini hedefleyeceğiz. 
Bizim için endüstrinin çok 
güçlü olmadığı yıllarında bir 
değeri vardır. Biz diğer alan-
lara yatırımlarımızı kesmeyiz 
ve odaklanmamızı arttırırız 
ki Türkiye zaten güçlü bir 
pazar ve pazar geri geldiğinde 
ona hazır olalım.” 

planlarınızın olması lazım. 
Endüstri, bulunduğumuz 
pazarlardaki değişik regülas-
yonlardan, kanunlardan çok 
etkileniyor. Avrupa’da bazı 
kanunlar var, Rusya’da başka 
ülkelerde bizde bunun için 
ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ö-
nemli bir regülasyon devreye 
giriyor; 2019 yılında araçla-
rın emisyon seviyeleri ölçü-
lecek ve sonraki 5 yıl içinde 
2025’e kadar bunu yüzde 15 
oranında düşürme hedefi ve-
riliyor. Eğer bundan geri ka-
lırsanız sattığınız araç başına 
ceza ödemeniz söz konusu. 
Dolayısıyla uluslararası bir 
oyuncu olmak hiç kolay değil. 
Bizim de Ford Trucks olarak 
çok güçlü bir ürün geliştirme 
yapımız var. Diğer firmalara 
göre büyük artımız çevikli-
ğimiz. Çünkü Türkiye’deki 
Türk mühendisliği çok hız-
lı karar alıp, çok hızlı bunu 
aksiyona çevirebiliyor. Biz 
de buna yönelik planlarımızı 
yapıyoruz. Alternatif yakıtlar, 
elektrifikasyon gibi bütün 
bunlara uyum sağlayacağız. 
Uluslararası bir marka olma-
nın ön şartı bu zaten.”

İhracat satışlarımızda 
çekicinin oranı ciddi 

anlamda artacak
Büyüme planlarını yeni 

pazarlara ve yeni ürün seg-

Türk Lojistikçilerden Ford F-MAX’e Büyük İlgi
logitrans 2018 Fuarı sırasında Aysberg 
standında Tea&Talk söyleşilerinde Ford Trucks 
Pazarlama Müdürü Bahattin Topçu KargoHaber 
Yazı İşleri Müdürü Akın Öcal’ın sorularını 
yanıtladı.  

KargoHaber Yazı İşleri Müdürü Akın Öcal (Solda) ve
Ford Trucks Pazarlama Müdürü Bahattin Topçu
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Volkswagen ve Ford’un Ticari Araç İşbirliği Netleşti

VOLKSWAGEN CEO’su Dr. 
Herbert Diess ve Ford CEO’su Jim 
Hackett, açıklamayla şirketlerin 
2022 gibi erken bir tarihte başlaya-
rak küresel pazarlar için hafif ticari 
araçlar ve orta ölçekli pick uplar ge-
liştirmek niyetinde olduklarını doğ-
ruladılar. İttifakın her iki şirketin de 
yatırımlarını paylaşmasını sağlaya-
cak ölçekte ve verimlilik sağlama-
sının beklendiğinin ifade edildiği 
açıklamada bunun farklı yetenekler 
ve teknolojiler sunan araç mimarile-
rini sunacağı kaydedildi.

Şirketler hafif ticari araç ve pick 
up işbirliğinin 2023’ten başlayarak 
yıllık vergi öncesi işletme sonuçları-
nı iyileştirmesini bekliyorlar.

Ayrıca, Volkswagen ve Ford, 
otonom araçlar, mobilite hizmet-
leri ve elektrikli araçlar konusun-
daki işbirliğini araştırmak üzere 
bir mutabakat belgesi imzaladı. 
Her iki şirket de gelecekte ek araç 
programlarını dikkate almaya açık 
olduklarını açıladılar.

Ford CEO’su Jim Hackett, 
yaptığı açıklamada; “Zaman 
içinde bu ittifak iki şirketin de 
değer yaratmasına ve müşterileri-
mizin ve toplumun ihtiyaçlarını 
karşılamalarına yardımcı olacak 
”diyerek sözlerine şöyle devam 
etti: “Bu anlaşma sadece önemli 
verimlilikleri teşvik etmek ve her 
iki şirketin de uygunluklarını ge-
liştirmelerine yardımcı olmakla 
kalmayacak, aynı zamanda bize 
gelecekteki mobilite çağını şekil-
lendirme konusunda işbirliği yap-
ma fırsatı da veriyor.”

Volkswagen CEO’su Dr. Her-
bert Diess ise şunları kaydetti: 
Volkswagen ve Ford, dünyada-
ki milyonlarca müşteriye daha 
iyi hizmet verebilmek için ortak 
kaynaklarımızı, inovasyon yete-
neklerimizi ve tamamlayıcı piyasa 
konumlarımızı kullanacak. İttifak 
aynı zamanda, rekabetçiliğin arttı-
rılması yönündeki hedefimiz için 
bir köşe taşı olacaktır.”

İki şirket arasında karşılıklı sahip-
lik içermeyen ittifak, Hackett ve Di-
ess tarafından yönetilecek ve her iki 
şirketin de üst düzey yöneticilerini 
kapsayan ortak bir komite tarafın-
dan yönetilecek.

İşbirliği hafif ticari 
araç ve pick upları 

kapsayacak
Ford ve Volkswagen, Ford Transit 

ailesi ve Ranger’ın yanı sıra Volk-
swagen Transporter, Caddy ve Ama-
rok gibi popüler ürünlerle dünya 
genelinde ticari araç ve pick up pa-
zarının önemli modellerine sahip.

Şirketlerin 2018’deki hafif ticari 
araç hacimleri dünya çapında yak-
laşık 1.2 milyon adede ulaştı ve bu 
rakamlar endüstrinin üretim öl-

çekleri olarak en yüksek işbirliğini 
temsil ediyor.

Önümüzdeki 5 yılda, hem orta 
ölçekli pick uplar (1 tonluk seg-
ment) hem de orta sınıf hafif ticari 
araçlar için talebin küresel olarak 
artması bekleniyor.

İttifak aracılığıyla Ford, 2022 gibi 
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yakın bir gelecekte her iki şirket için 
de orta büyüklükte pick uplar geliş-
tirecek. Ford, her iki markanın Av-
rupalı müşterilerı için daha büyük 
ticari araçlar geliştirmeyi ve üretme-
yi etmeyi hedefliyor ve Volkswagen 
ise bir şehir içi hafif ticari araç geliş-
tirmeyi planlıyor.

Volkswagen AG ve Ford Motor Company, merak edilen ve şirketlerin rekabetçiliğini 
arttırarak endüstrideki hızlı değişim döneminde müşterilerine daha iyi hizmet vermek 
temelinde konumlandırdıkları geniş kapsamlı bir ittifakın ile ilk detaylarını açıkladı.  

Birinci sayfadaki haberin devamı
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partmanlar, tamamen yeniden 
tasarlanmış ve düzenlenmiş bu 
tesiste yan yana çalışacaklar.

İnovasyonu artırmak ve 
bir sonraki Renault Trucks 
ve grup ürün yelpazesinin 
başarısını sağlamak için Saint 
Priest’teki yeni Ar-Ge merke-
zi 1.000’den fazla uzmana ev 
sahipliği yapacak (Lyon saha-
sındaki 1.400 mühendis ara-
sından). Böylece Fransa’daki 

BU büyük proje, Volvo 
Grup’un en büyük ikinci Ar-
Ge merkezi olarak Lyon saha-
sının itibarını daha da artıra-
cak. Renault Trucks ve Volvo 
Group tarafından başlatılan 
5 yıllık bir projenin parça-
sı olacak olan bu özel Ar-ge 

merkezi ile markayı yenilikle-
re hazırlamak ve şirketin uz-
manlığını mümkün olan en 
iyi koşullarda tek bir yerde bir 
araya getirmek amaçlanıyor. 

Renault Trucks ve grubun 
diğer markalarına yönelik pro-
jeler geliştirmek için çeşitli de-

geliştirme uzmanı (Etamine) 
tarafından desteklenen Arc-
higroup firması tarafından 
inşa edilecek. Fransız yasala-
rının gerektirdiğinden yüzde 
25 daha az enerji tüketecek 
yeni merkez, Yüksek Kaliteli 
Çevre standardı (NF HQE 
Sürdürülebilir Binalar için 
Çevresel Sertifika) altındaki 
en son ve en katı kuralara gö-
re tasarlanmaktadır.

Bu projenin hayata geç-
mesinde 33 milyon Avro’luk 

CITROËN markasının dist-
ribütörlüğünü yürütmekte o-
lan Baylas Otomotiv A.Ş.’nin 
Citroën operasyonları 4 Mart 
2019 tarihi itibarıyla sona 
erecek. Aynı tarihten itiba-
ren Citroën markasının satış, 
pazarlama ve satış sonrası hiz-
metleri Groupe PSA Türkiye 
tarafından yürütülecek.

Yapılan ortak basın açık-
lamasında Baylas Otomotiv 
ve Groupe PSA Türkiye, bu 
geçiş sürecinde Citroën satış 
ve satış sonrası operasyonla-
rının herhangi bir kesinti ve 
aksama olmaksızın Groupe 
PSA Türkiye tarafından yü-
rütülmesi için iş birliği ile 
çalışmalarına devam edeceği 
belirtildi.  Baylas Otomotiv 
konuyla ilgili olarak şu açık-
lamayı yaptı: “1995 yılından 
bu yana Citroën markasının 
Türkiye’de başarıyla temsil 
edilmesine katkısı olan tüm iş 
ortaklarımıza teşekkür ederiz.”

Groupe PSA Türkiye Baş-
kanı Olivier Cornuaille ise 

yatırımı optimize etmek için, 
sadece satın alma maliyetleri 
değil bakım, enerji, sarf mal-
zemeleri ve atık yönetimi de 
dahil olmak üzere tüm yaşam 
döngüsü dikkate alınıyor. 

2019 yazında inşaata baş-
layacak bu yeni Ar-Ge mer-
kezi, verimlilik ve sürdürü-
lebilirliğe kendini adamış 
yenilikçi bir üreticinin yansı-
masıdır. 2021’in ilk yarısında 
Ar-Ge merkezinin tamam-
lanması bekleniyor.

şu açıklamayı yaptı; “25 yıla 
yakın bir süredir Citroën 
markasını Türkiye’de la-
yıkıyla temsil eden Baylas 
Otomotiv’e ve markaya tut-
kuyla bağlı olan tüm müş-
terilerine teşekkür ederiz”. 
Bugünkü duyurunun Grou-
pe PSA’nın Türkiye’ye duy-
duğu güvenin bir göstergesi 
olduğunu vurgulayan Cor-
nuaille; “Amacımız, Türkiye 
otomotiv pazarındaki ilk üç 
oyuncu arasındaki konu-
mumuzu korumak ve daha 
yukarılara taşımaktır.” de-
di. Citroën operasyonlarını 
mevcut Citroën bayileri ile 
devam ettirme niyetinde ol-
duklarını belirten Cornuail-
le; amaçlarının, satış ve satış 
sonrası operasyonlarda hiz-
met kalitesi ve müşteri mem-
nuniyeti konusunda birinci 
sıraya yerleşmek olduğunu 
söyledi. Cornuaille, mevcut 
Citroën operasyonlarının 
kesintisiz devam edeceğinin 
altını çizdi. 

en büyük 10 Ar-Ge merke-
zinden biri olacak. Mühen-
disler ve araştırmacılar, Satın 
Alma ekipleri ile birlikte çalı-
şacak. Bu yeni oluşum ile ça-
lışanlar arasındaki etkileşimi 
kolaylaştırmak, gelecekteki 
çekici ve kamyonlar için ge-
liştirme projelerinin gerçek-
leştirilmesini hızlandırmak 
amaçlanıyor. 

Yeni bina, sürdürülebilir 

Renault Trucks Lyon’da
Yeni Ar-Ge Merkezi Kuracak

MAN’ın Küresel Üretimi 
Münür Yavuz’a Emanet

Citroen Türkiye
Faaliyetlerini Groupe 
PSA Yürütecek

MAN Türkiye A.Ş.
Genel Müdürü Ufuk Doğrusöz

20
OCAK 2019

Fransa Lyon’da üretim yapan Renault Trucks, 
Saint-Priest’te ekolojik bir Ar-Ge merkezi inşa 
ediyor. 2021’in ilk yarısında tamamlanması 
planlanan yeni Ar-Ge merkezi, 11 bin 300 
m2’lik bir alana sahip olacak.  

MAN Türkiye A.Ş. Yürütme Kurulu Başkanı 
ve CEO’su Münür Yavuz, önemli bir atamayla 
dünya otomotiv devi MAN’ın küresel ölçekteki 
tüm otobüs üretiminden sorumlu oldu. 
1 Ocak 2019 tarihi itibariyle MAN Türkiye A.Ş. 
Genel Müdürlüğü’ne ise Lojistikten sorumlu 
Direktörü Ufuk Doğrusöz atandı.  

Temsa İş Makinaları, 
Pazarlama Müdürlüğü 
görevine Zeynep 
Özen’i getirdi.

OTOMOTIV ve ticari 
araç sektöründe 15 yıllık 
deneyimi bulunan Özen, 
Temsa İş Makinaları ön-
cesinde Mitsubishi Mo-
tors ve Fuso markalarının 
Türkiye distribütörü olan 
Temsa Motorlu Araçlar’da 
Pazarlama ve Kurumsal 
İletişim Yöneticisi olarak 
görev yapıyordu.

Temsa İş Makinaları 
bünyesinde Pazarlama 
Müdürlüğü görevine Zey-

nep Özen getirildi. Saban-
cı Holding iştiraki olan 
Temsa İş Makinaları’nın 
distribütörlüğünü yü-
rüttüğü her biri kendi 
alanında dünyanın lider 
markası konumunda olan 
Komatsu, Volvo Trucks, 

Tırsan Treyler’de DAF, 
Kaessbohrer, Talson ve 
Tırsan markalarından so-
rumlu pazarlama uzmanı 
olarak görev almasının 
ardından, 2007 yılında 
başladığı Temsa Motor-
lu Araçlar bünyesinde 
Pazarlama ve Kurumsal 
İletişim Yöneticiliği göre-
vini 11 yıl sürdüren Özen, 

Mitsubishi Motors ve Fu-
so markalarının pazarla-
ma ve iletişim faaliyetleri-
ni yürüttü.

Zeynep Özen, 2003 yı-
lında Marmara Üniversi-
tesi Almanca İşletme bö-
lümünden mezun oldu. 
2006 yılında ise aynı üni-
versitenin Sosyal Bilimler 
Fakültesinde, Almanca 
Üretim Yönetimi ve Pa-
zarlama yüksek lisans eği-
timini tamamladı. Özen, 
akıcı şekilde İngilizce ve 
Almanca konuşuyor.

Crown, Dieci ve Terex 
Finlay markalarının ile-
tişimi ve pazarlama faali-
yetlerinden Zeynep Özen 
sorumlu olacak.

Kariyerine 2004 yı-
lında Tırsan Treyler’de 
başlayan Özen, 15 yıl oto-
motiv ve ticari araç sek-
töründe farklı pazarlama 
pozisyonlarında çalıştı. 

Temsa İş Makinaları’nda Üst Düzey Atama

MAN’IN Ankara’daki üre-
tim fabrikasında 2009 yı-
lından bu yana Yürütme 
Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdür olarak görevini yü-
rüten Münür Yavuz, MAN 
Truck & Bus’ın üç kıtada 
bulunan otobüs üretiminin 
sorumluluğunu üstlendi. 
MAN Türkiye Yürütme 
Kurulu Başkanlığı görevini 
de sürdürecek olan Münür 
Yavuz, Polonya ve Güney 
Afrika fabrikalarının yanı 
sıra Münih’teki ilgili merke-
zi fonksiyonlarında da görev 
alacak. Sorumluluk alanın-
da, üretim, lojistik ve kalite 
gibi birçok alt birimin de 
bulunduğu Yavuz, böylece 
üç kıtada kapsamlı bir görev 
üstlenmiş oldu. 

2009 yılında günlük otobüs 
üretimi 6 olan MAN Türkiye 
A.Ş. kapasitesini iki kattan da-
ha fazla artırarak 2019 başın-
dan itibaren günlük 13 otobü-
se çıkardı. Buna paralel olarak 
MAN Türkiye A.Ş.’nin 2009 
yılında bin 498 olan istihdam 

rakamı ise 2019 yılı başında 3 
bin 425 kişiye ulaştı.

Son dönemde yakaladık-
ları önemli büyüme trendine 
dikkat çeken MAN Türkiye 
A.Ş. CEO’su Münür Yavuz 
şu açıklamalarda bulundu: 
“2015’ten bu yana her sene 
günlük üretimimizi arttıra-
rak, düzenli olarak büyüyo-
ruz. Bu güçlü büyümemizin 
temelinde doğru zamanda, 
doğru yerde, doğru sonuçlar 
verebilen bir organizasyon 
olmamız bulunuyor. Bunun-
la birlikte bu istikrarlı büyü-
mede, hiç şüphesiz MAN’da 
çalışan her bireyin çok ö-
nemli katkısı var. Biz birlikte 
çalışmaktan ve üretmekten 
keyif alan büyük bir aileyiz.”

ODTÜ Mühendislik Fa-
kültesi Makine Mühendisliği 
Bölümü’nden 1987 yılında 
mezun olan Münür Yavuz, 
sırasıyla MNG ve Yüksel 
İnşaat’ta 2 yıl, Toyota’da 
10 yıl ve Karsan’da ise 9 yıl 
görev almasının ardından 
MAN Türkiye A.Ş.’deki ka-
riyerine 2009 yılında Yürüt-
me Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdür olarak başlamıştı. 

ODTÜ Mühendislik Fa-
kültesi Makine Mühendis-
liği Bölümü mezunu olan 
Ufuk Doğrusöz, otomotiv 
sektöründe geçen yaklaşık 
23 yıllık kariyer geçmişi-
ne sahip. İş hayatına Ford 
Otosan’da başlayan Doğ-
rusöz, Toyota ve Karsan’da 

uzun yıllar çalıştı. Daha son-
ra Tırsan Treyler ve Akoğlu 
Otomotiv’de çalışan Ufuk 
Doğrusöz, 2010 yılından 
bu yana MAN Türkiye A.Ş. 
Lojistik Direktörlüğü göre-
vini yürütmekteydi. 01 Ocak 
2019 tarihinden itibaren 
Ufuk Doğrusöz MAN Tür-
kiye A.Ş. Fabrika Genel Mü-
dürlüğü görevini devraldı.

Temsa İş Makinaları 
Pazarlama Müdürü 

Zeynep Özen
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OTOKAR seçili tedarikçile-
riyle bir araya geldi. Yıl değer-
lendirmesi ve 2019 beklentile-
rinin paylaşıldığı toplantıda İş 
Birliği ve Performans başlıkla-
rında başarı plaketleri takdim 
edildi. 21 firmayı temsil eden 
tedarikçiler, toplantı sonrasın-
da Otokar’ın 552 bin metreka-
re alana kurulu Sakarya fabri-
kasındaki üretim alanlarını ve 
test merkezini ziyaret etti.

Otokar, başarıyla tamamla-
dığı 2018 yılında iş birliği ve 
yüksek performans gösteren 
tedarikçileriyle bir araya geldi. 
“Zamanında tedarik”, “mali-
yet”, “iş birliği”, “hızlı reaksi-
yon”, “kalite” ve “iş hacmi” gibi 
başlıklarda performansları ile 
dikkat çeken 21 tedarikçinin 

davet edildiği toplantıda, ka-
tılımcılara İş Birliği ve Perfor-
mans plaketleri takdim edildi. 

Otokar ve otomotiv pazarı-
nın değerlendirildiği toplantı-
da, şirketin 2019 yılı hedefleri 
ile önümüzdeki döneme iliş-
kin beklentiler paylaşıldı. Oto-
kar Genel Müdür Yardımcısı 

Ali Rıza Alptekin, ekonomik 
koşullara ve pazardaki daral-
maya rağmen Otokar’ın 2018 
yılını başarıyla tamamladığını 
belirterek tüm tedarikçilere 
teşekkür etti; “Türkiye’nin 
dört bir yanında önemli tesli-
matlar gerçekleştirdik. Faali-
yet gösterdiğimiz segmentler-

de 10. kez Türkiye’nin en çok 
tercih edilen otobüs markası 
olduk. Geçtiğimiz yıl ihracat 
çalışmalarımıza hız vererek 
Avrupa’nın büyük otobüs 
ihalelerini kazandık ve adetli 
teslimatlar yaptık. Savunma 
sanayii alanında da teknoloji 
ihracatına da başlayarak kü-
resel bir marka olma yolunda 
hızla ilerliyoruz. Tedarikçile-
rimizi başarıya ulaşmada en 
önemli iş ortaklarımız olarak 
değerlendiriyoruz. Ticari araç 
ve savunma sanayiinde bi-
zimle birlikte ortak stratejiler 
oluşturarak, ortak ürün geliş-
tirme, zamanında teslimat gibi 
detaylarla bizlere destek olan 
tüm tedarikçilerimize teşek-
kür ediyoruz.”
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Otokar Tedarikçileri İle Buluştu Anadolu Isuzu’da 
Üst Düzey Atama

TÜRKIYE pazarında Premi-
um Pick-Up olarak yerini alan 
Mercedes-Benz X-Class, yeni 
V6 motor seçeneği X 350 d 
4Matic’i Türkiye’de müşte-
rilerin beğenisine sundu. 258 
BG’lik motoruyla Pick-Up seg-
mentinde “Güç Gösterisi”ne 
hazırlanan Mercedes-Benz X 
350 d 4Matic, üstün off-road 
yeteneği, yüksek taşıma kapasi-
tesi ve çekiş kabiliyeti sayesinde 
ister şehir içi günlük kullanım, 
ister bol virajlı karayolları, is-
ter asfalt dışı yollar, isterse de 
çamurlu ve zorlu arazi şartları 
gibi her türlü koşulda kullanı-
cısına oldukça başarılı bir sürüş 
konforu sunuyor. 

0’dan 100 km/s hıza 7,9 
saniyede ulaşan Mercedes-
Benz X 350 d 4Matic, Dyna-
mic Select ile gün içerisinde 

karşılaşılabilecek farklı sü-
rüş koşullarının tamamında 
sportifliği ve fonksiyonelliği 
harmanlayan çok yönlü bir 
karakter sunuyor. 

Mercedes-Benz X-Class’taki 
en üst ekipman seviyesi olan 
Power donanımında satışa su-
nulan Mercedes-Benz X 350 d 
4Matic için tavsiye edilen baş-
langıç fiyatı 327 bin TL.

X 350 d 4Matic’te güçlü 
motor ve hızlı vites 

değiştiren şanzıman
Mercedes-Benz X 350 d 

4Matic’te Common-Rail di-
rekt enjeksiyon sistemine sa-
hip 3,0 litre hacimli 6 silindirli 
dizel motor, yüksek gücüyle 
dikkat çekiyor. Araçtaki V6 
motor; hafif yapısı, değişken 
türbin geometrisine sahip tur-
bo beslemesi ve Formula 1’de 

kullanılan yenilikçi Nanoslide® 
silindir yatağı kaplaması gibi 
özellikleri ile fark yaratıyor. 
Dynamic Select ile sürüş karak-
teri kişiselleştiriliyor Mercedes-
Benz X 350 d 4Matic’in stan-
dart donanımlarından biri olan 
Dynamic Select sistemi, Pick-
Up pazarında nadiren görülen 
sürüş modu seçimi özelliğini 
kullanıma sunuyor. Sistem; 
Comfort, Eco, Sport, Manual 
ve Off-Road olmak üzere beş 
farklı sürüş modundan birisini 
tek bir parmak hareketiyle seç-
me imkanı sunuyor.

Asfaltta ve arazide sürekli 
dört tekerlekten 

çekiş sistemi 4Matic
Mercedes-Benz X-Class ürün 

gamının yıldızı olan Mercedes-
Benz X 350 d 4Matic’te bulu-
nan 1.632 mm ön ve  bin 625 
mm arka iz genişliği ve yol tutuş 
dinamikleri sayesinde aracın vi-
raj hızı da artıyor.

3.150 mm dingil mesafe-
si olan araçta yüksek taşıma 
kapasitesi ve arazideki etkin 
performansı için merdiven 
tipi şasi önemli bir rol üstle-
niyor. Konfor odaklı yürüyen 

aksam, asfalt sürüşlerinde 
Mercedes-Benz kalitesi ve sü-
rüş keyfi sunarken, 4Matic 
dört tekerlekten çekiş sistemi 
ise aracın üstün arazi yetenek-
lerini ortaya çıkartıyor. 4Matic 
sürekli dört tekerlekten çekiş 
sistemi ve arka aksta diferan-
siyel kilidi sayesinde çok çeşitli 

sürüş yüzeylerinde üstün per-
formans ve çekiş sağlıyor. X 
350 d 4Matic’te yüksek sürüş 
dinamikleri için 4MAT, ara-
zide arttırılmış tutuş için 4H 
ve ağır arazi koşullarında 4L 
olmak üzere dört tekerlekten 
sürüş sistemine ait üç farklı sü-
rüş modu bulunuyor.

V6 Motorlu Mercedes-Benz X-Class Türkiye’de
Mercedes-Benz X-Class; güçlü 6 silindirli 
motoru, 7G-Tronic Plus otomatik şanzımanı 
ve 4Matic sürekli dört tekerlekten çekiş 
sistemi ile her türlü yol şartının üstesinden 
rahatlıkla geliyor.  

Mercedes-Benz Türk’te Üç Yeni Atama Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve 
Satış Direktörlüğü görevine, 1 Şubat 2019 
tarihi itibarıyla Alper Kurt atanıyor. Otobüs 
Pazarlama ve Satış Direktörlüğü görevini, 
1 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Osman 
Nuri Aksoy, 2.El Kamyon ve Otobüs Satış 
Direktörlüğü görevini ise 1 Mayıs 2019 tarihi 
itibarıyla Didem Daphne Özensel devralıyor.  

MERCEDES-BENZ Türk 
yönetim ekibinde iki önem-
li atama gerçekleşiyor. 2016 
yılından bu yana Mercedes-
Benz Türk Otobüs Pazar-
lama ve Satış Direktörlüğü 
görevini yürüten Alper Kurt, 
1 Şubat 2019 tarihi itibarıyla 
Kamyon Pazarlama ve Satış 
Direktörlüğü görevini devralı-
yor. ODTÜ Makine Mühen-
disliği Bölümü’nden mezun 
olan Alper Kurt, 1999 yılında 
Mercedes-Benz Türk bünye-
sinde Satış Sonrası Hizmetler 
Birimi’nde Servis Mühendisi 
olarak göreve başlayarak, 2003 
yılında Servis Mühendisliği Bi-
rim Müdürü görevini üstlen-
mişti. 2008 yılında Satış Son-
rası Hizmetler Kamyon Grup 
Müdürü görevini üstlenen 
ve 2012 yılında Kamyon Filo 
Satış Grup Müdürlüğü’ne ata-

nan Kurt, 2016 yılından beri 
Mercedes-Benz Türk Otobüs 
Pazarlama ve Satış Direktörlü-
ğü görevini yürütmekteydi.

2009 yılından bu yana 
Mercedes-Benz Türk 2.El 
Kamyon ve Otobüs Satış Di-
rektörlüğü görevini yürüten 
Osman Nuri Aksoy ise, 1 
Şubat 2019 tarihi itibarıyla 

Mercedes-Benz Türk Otobüs 
Pazarlama ve Satış Direk-
törlüğü görevini devralıyor. 
Bilkent Üniversitesi İşletme 
Mühendisliği Bölümü mezu-
nu olan Osman Nuri Aksoy, 
1994 yılında Mercedes-Benz 
Türk bünyesinde Finansal 
Planlama ve Risk Yönetimi 
Uzmanı olarak göreve baş-

layarak, 1995 yılında Birim 
Müdürü, 1999 yılında ise Fi-
nans Planlama Grup Müdürü 
görevlerini üstlenmişti. 2000 
yılında Mercedes-Benz Finan-
sal Hizmetler bünyesinde Sa-
tış Müdürü olarak görev alan 
ve 2001 yılında şirketin Pazar-
lama ve Satış Direktörlüğü gö-
revini üstlenen Aksoy, 2009 

yılından beri ise Mercedes-
Benz Türk 2.El Kamyon ve 
Otobüs Satış Direktörlüğü 
görevini yürütmekteydi.

2012 yılından beri 
Mercedes-Benz Türk Bayii Ağı 
ve İş Geliştirme Direktörlüğü 
görevini yürüten Didem Daph-
ne Özensel ise, 1 Mayıs 2019 
tarihi itibarıyla Mercedes-Benz 
Türk 2.El Kamyon ve Otobüs 
Satış Direktörlüğü görevini 
devralacak olup; Şubat 2019 
itibarıyla mevcut direktörlük 
görevine ilave olarak vekaleten 
2.El Kamyon ve Otobüs Satış 

Direktörlüğü görevini de yürü-
tecektir. Boğaziçi Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset 
Bilimi Mezunu olan Didem 
Daphne Özensel, kariyerine 
1997 yılında Mercedes-Benz 
Türk’te yönetici yetiştirme 
programıyla başlayarak, 1998 
yılında Bayii Ağı projesinde 
görev almıştı. 2007 yılında 
Bayii Ağı Geliştirme Grup 
Müdürlüğü görevine atanan 
Özensel, 2012 yılından beri ise 
Mercedes-Benz Türk Bayii Ağı 
ve İş Geliştirme Direktörlüğü 
görevini yürütüyor.

Mercedes-Benz Türk Kamyon 
Pazarlama ve Satış Direktörü 

Alper Kurt

Mercedes-Benz Türk Otobüs 
Pazarlama ve Satış Direktörü 

Osman Nuri Aksoy

Mercedes-Benz Türk 2.El 
Kamyon ve Otobüs Satış 

Direktörü Didem Daphne Özensel

2005 yılından bu yana Ana-
dolu Grubu’nda çalışmakta 
olan Selda Çelik, 1 Aralık 
2018 itibariyle Anadolu Isu-
zu Pazarlama ve Kurumsal 
İletişim Direktörü olarak ye-
ni görevine atandı.

Anadolu Isuzu bünyesine 
10 Temmuz 2017 yılında 
katılan Selda Çelik, 2019 yı-
lı itibariyle şirketin kurum-
sal iletişim, pazarlama, bayi 
ağı yonetimi ve iş geliştirme 
faaliyetlerinden sorumlu 
Anadolu Isuzu Pazarlama ve 
Kurumsal İletişim Direktö-
rü olarak atandı. Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İşletme 
bölümünden mezun olan Çe-

lik, Anadolu Grubu’nda ilk 
olarak 2005 yılında Anadolu 
Efes Türkiye’de Pazarlama 
Uzmanı olarak görev almaya 
başladı. Uzun yıllar Anado-
lu Efes Türkiye bünyesinde 
farklı yöneticilik görevlerini 
üstlenen Selda Çelik, 2017 
yılında Anadolu Isuzu’ya 
geçerek kariyerine otomotiv 
sektöründe devam ediyor.
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açıklamada taşımacılık sek-
törünün çevre ve hava kali-
tesi konusundaki baskıların 
ışığında gerçek bir enerji 
devrimi yaşadığını belirte-
rek markalarının bu süreçte 
öncü olduğunu ve her göre-
vin ihtiyacına göre alternatif 
çekiş sistemleri ve teknolojik 
çözümler sunduğunu belirt-

IVECO, 2018 Uluslararası 
Ticari Araç Fuarı’ndaki yüz-
de 100 dizelsiz standının ar-
dından 18 - 27 Ocak tarihleri 
arasında Brüksel (EXPO)’da 
gerçekleşen 96’ncı Brüksel 
Otomobil Fuarına hafif, orta 
ve ağır ağırlıktaki tüm görev-
lere uygun ticarî araçlar için 
sunduğu sürdürülebilir çö-
zümlerle katıldı.

Iveco’nun yalnızca doğal 
gazla çalışan araçların yer al-
dığı stantta yarı camlı Daily 
van, platformlu Daily şasi 
kabin, şehir içi dağıtım kap-
samında ise Daily van ve orta 
ağırlıktaki Eurocargo kam-
yonuyla, doğal gazlı araçları-
nın geniş kullanım olanakla-
rını gösterdi. 

Iveco, aynı zamanda belir-

gin biçimde yenilenen ve ilk 
defa tüm off-road, on-road 
koşullarına uygun bir ürün 
yelpazesi sunan son nesil 
Daily 4x4 ailesini de tanıttı. 
Stantta sergilenen araçları 
yüksek verimlilikli dizel mo-
toru, gelişmiş 8 ileri otomatik 
vitesi, düşük emisyon değer-
leri ve yüksek sürüş keyfiyle 
Daily Hi-Matic tamamladı.

Ek olarak 2018 Uluslara-
rası Ticari Araç Fuarı’da ser-
gilenen 40’ıncı Yıl Özel Seri 
giydirmeli Daily Natural 
Power van da Brüksel Oto-
mobil Fuarı organizatörleri 
tarafından “En Sevilen Van” 
standında sergilenmeye la-
yık görüldü. 

Iveco Benelüks Yöneti-
cisi Johm Venstra, yaptığı 

tıklarını da ekledi. 
Iveco’nun Hi-Matic vi-

tes kutusu, markanın kent 
merkezleri ve banliyölerdeki 
taşımacılık için sunduğu çö-
zümlerin merkezinde yer alı-
yor. Daily Hi-Matic Natural 
Power, sahip olduğu 3 litrelik 
CNG motoru ve 8 ileri oto-
matik vitesiyle sektöründe 
bunu sunan ilk hafif ticarî 
araç. Sürdürülebilir Daily 
Blue Power ailesinin bir üyesi 
olan araç, “2018 Uluslararası 
Yılın Ticari Aracı” ödülünün 
de sahibi.

Iveco, son nesil Daily 
4x4’le tüm yol koşullarına 
uygun farklı versiyonlar ba-
rındırıyor. Yeni nesil 4x4, 
Hi-Matic vites kutusunun 
yanı sıra ABS ve IESP gibi 
güvenlik özelliklere de sahip.

Daha ağır kentsel görevler 
içinse Iveco’nun sürdürüle-
bilir çözümü olan Eurocargo 
NP; “şehrin sevdiği kamyon” 
sloganıyla CNG versiyonuy-
la, sektördeki düşük salınım 
ve gece teslimatları için ideal 
olan sessiz çalışma ihtiyaçları-
nı karşılıyor.

ti. Venstra, dizel konusunda 
da sınırları zorladıklarını ve 
çok düşük salınımlı, yüksek 
verimlilikli çözümlere ulaş-

Iveco Brüksel Ticari 
Araç Fuarı’na Çevreci 
Araçlarıyla Katıldı

Iveco Takımı Dakar 2019 Rallisinde Dört Kamyonu İle İlk 10’da

22
OCAK 2019

ve uluslararası nakliye firma-
larının birçoğunun merkezi-
nin yer aldığı Mersin, Volvo 
Trucks için de kritik önem 
arz ediyor. Uluslararası nak-
liye sektörünün tercih ettiği, 
Volvo kamyonların amiral 
gemisi olarak anılan, Volvo 
FH serisi; performansı, da-
yanıklılığı ve yakıt verimlili-

TÜRKIYE distribü-
törlüğünü Temsa İş 
Makinaları’nın yürüttüğü 
Volvo Trucks, MESİAD 
tarafından bu yıl 12.si dü-
zenlenen ve ülkeye çevresel, 
ekonomik ya da sosyal kat-
kıda bulunan kişi ve kurum-
ların ödüllendirildiği Yılın 
İş İnsanı Ödül Töreni’ninin 
ana sponsorluğunu üstlendi. 
18 Ocak tarihinde, Mersin 
Yenişehir Atatürk Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşen 
tören Ak Parti Mersin Mil-
letvekili Lütfi Elvan, Mersin 
Valisi Ali İhsan Su, TÜR-
KONFED Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı-Çukuro-
va SİFED Başkanı Süleyman 
Sönmez ile birlikte sanayi 
ve üretim dünyasından çok 
sayıda iş insanının ve sivil 

toplum kuruluşu temsilcile-
rinin katılımıyla yapıldı.

Birçok sanayii kuruluşu-
nun ve şirketin bulunduğu 
Mersin ili ve çevresi, diğer 
ülke sınırlarına ve limanlara 
yakın olması sebebiyle lojis-
tik sektörü ve ülke ekono-
misi için kritik öneme sahip 
bir bölge. Frigo taşımacılık 

ğinin yanı sıra kullanıcısına 
sunduğu yüksek konfor ve 
güvenlik donanımları ile ön 
plana çıkıyor. Bunların ya-
nı sıra Volvo kamyonların 
tamamının Euro 6 uyumlu 
olması ve ülkelere giriş çıkış 
standartlarına sahip olması 
büyük önem taşıyor. 

Yılın İş İnsanı ile birlik-
te çevre ve katı atık, teşvik, 
girişimcilik, yatırımcılık da 
dahil olmak üzere toplamda 
9 kategoride ödülün dağıtıl-
dığı törende Volvo Trucks’a, 
hem törene hem de bölge 
ekonomisine katkılarından 
dolayı Mersin Üniversite-
si Rektörü Ahmet Çamsarı 
tarafından Volvo Trucks 
Kamyon Satış Grup Müdürü 
Kıvanç Kızılkaya’ya teşekkür 
plaketi takdim edildi.

“Yılın İş İnsanları Ödül Töreni’ne” 
Volvo Trucks Desteği

DÜNYANIN en zorlu yarı-
şının 41’inci versiyonu 5 bin 
kilometrelik zorlu zeminin 
ardından sona erdi. Gerard 
De Rooy genel sıralamada 
3’üncü oldu ve Petronas De 
Rooy Iveco Takımı adına bir 
kere daha podyumdaki yeri-
ni aldı. Takımın dört kam-
yonu tüm yolu tamamlaya-
rak ilk 10’da yarışı bitirdi.

Dünyanın en zorlu yarı-
şının 41’inci versiyonu, Da-
kar 2019 Petronas De Rooy 
Iveco Takımının muhteşem 

performansıyla tamamlandı: 
Peru çöllerindeki zorlu ko-
şullarda 5 bin kilometrenin 
kat edildiği yarışın genel sı-
ralamasında Gerard De Ro-
oy 3’üncü, Federico Villagra 
4’üncü, Ton Van Genugten 
7’inci, Maurik van den Heu-
vel ise 10’uncu oldu.

Dakar 2019’un son eta-
bı Pisco ve Lima arasındaki 
112 kilometrelik güzergâhtı. 
Bu etapta Ton van Genug-
ten, bu yılki yarışta ikinci 
özel etapı kazandı ve 10 gün-

lük yarışta takım olarak üç 
özel etap kazanılmış oldu.

Diğer üç Iveco Powerstar 
kamyonu, Dakar tarihinde 
7’inci kez ilk 5’te yarışı ta-
mamlayan takım lideri Ge-
rard de Rooy’un kısa süre ar-
dından bitiş çizgisine ulaştı. 
Son etaptaki 5’inciliği, Gerard 
de Rooy’u genel sıralamada 
3’üncü yaparak podyuma ta-
şıdı. Federico Villagra ise dün-
yanın en zorlu rallisini genel 
sıralamada 4’üncülüğe erişe-
rek tamamladı.

Maurik van den He-
uvel de dördüncü olan 
Iveco Powerstar kamyo-
nunu genel sıralamada 
ilk 10’a sokmayı başardı. 
Etabı 4’üncü olarak ta-
mamlayan Maurik van 
den Heuvel’le beraber De 
Rooy Iveco Takımı büyük 
bir sonuç elde ederek yal-
nız podyumda yer almak-
la kalmadı, tüm dört Ive-
co Powerstar’ının da bitiş 
çizgisini geçerek ilk 10’da 
yer almasını sağladı.
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OTOMOTIV Distribütörleri 
Derneği (ODD) tarafından a-
çıklanan rakamlara göre Mitsu-
bishi L200, 2018 yılında pick-
up kategorisinde en çok satılan 
araç oldu. ODD rakamlarına 
göre Mitsubishi L200 toplam 
3335 adet araç satışı ile pick-up 
segmentinde yüzde 23’lük pa-
zar payı ile 2018’i tamamladı.

Bunun yanı sıra, Mitsubis-
hi Motors markası, Otomotiv 

Distribütörleri Derneği tara-
fından bu yıl 9.su düzenlenen 
Satış ve İletişim Ödülleri Ödül 
Töreninde (ODD) “Hafif 
Ticari Araçlarda En Hızlı Bü-
yüyen Marka” ödülüne layık 
görüldü.

L200, Mitsubishi Motors’un 
yetmiş yıllık pick-up teknolo-
jisi ile tasarlandı. Yüksek do-
nanım seviyesine sahip olan 
Mitsubishi L200, ekonomik 

yakıt tüketimi ve kolay ma-
nevra kabiliyetiyle kullanıcıla-
rının hayatını kolaylaştırıyor. 
Bir pick-up’ın sağlamlığının ve 
dayanıklılığının yanı sıra sını-
fında öncü konfor ve güvenlik 
özelliklerine sahip olan Mitsu-

bishi L200, RISE gövde yapısı, 
darbe emici şasisi ve gelişmiş 
süspansiyon sistemi sayesinde 
her türlü yol koşulunda ra-
hatlıkla yol alıyor. Mitsubishi 
L200’lerin 6 farklı donanım 
versiyonu bulunuyor.

Mitsubishi L200 2018’de En Çok Satılan Pick-Up Oldu
Temsa Motorlu Araçlar tarafından Türkiye’de 
satışa sunulan Mitsubishi L200, 3335 adet satış 
ile tüm pick-up satışlarında yüzde 23 pay aldı. 

MARKANIN diğer model-
lerinde başarıyla görev alan 
daha güçlü ve verimli 2.0-lit-
relik EcoBlue dizel motorla 
yollara çıkacak olan Yeni 
Ranger’ın yanı sıra Ranger 
Raptor da 2019’da Avrupa’da 
satılmaya başlanacak.

Avrupa’nın en çok satan 
pick modeli olarak ün kaza-
nan Ford Ranger Ford’un ge-
lişmiş 2 litrelik EcoBlue dizel 
motoru ve SCR teknolojisiyle 
yollara çıkacak. 

Ford’un en gelişmiş şan-
zıman sistemi olan 10 ileri 
otomatik şanzımanıyla da 
donatılarak yollara çıkacak 
olan Ranger, yüzde 9’luk ya-
kıt tasarrufu sağlayacak. Yeni 
Ranger motor serisi, daha fazla 
yükü mevcut 3.2 litrelik TDCi 
dizel motora kıyasla 213 PS ve 
500 Nm tork (Önceki mode-

le göre göre - 13 PS ve 30 Nm 
daha fazla) sağlayan 2.0 litrelik 
EcoBlue motorunun güçlü Bi-
turbo versiyonuyla taşıyacak.

Dört çeker özelliğinin stan-
dart olarak sunulacağı ifade 
edilen Yeni Ranger’da Ford’un 
bağlanabilirlik teknolojisi 
SYNC 3 ve FordPass Connect 
modem teknolosi de yer alacak.

Yol güvenliği ve sürüş kon-
forunun arttırılması için sını-
fında ilk defa, Yaya Tespiti ve 
Akıllı Hız Sınırlayıcılı Çarpış-
ma Öncesi Asistanını standart 
olarak sunan Ranger’da Aktif 

Park Asistanı da opsiyon ara-
sında yer alıyor.

800 mm’lik derinlikten su-
dan geçiş ve 230 mm’lik yerden 
yüksekliğiyle zorlu araziler için 
yüksek offroad özelliiklerini 
de sahip olan Yeni Ranger, bu 
alanda sınıfının standartlarını 
zorluyor. 29 derece yaklaşma 
ve 21 derece ucaklaşma açısına 
sahip. 3,5 tona varan çekme ka-
pasitesinin yanısıra aracın yük 
kapasitesi ise 1,252 kg.

Ford Ranger 2018 yılında 
Avrupa’da 51,500 adet sata-
rak  2017’ye göre yüzde 17 
artışla sınıfının en çok satan 
aracı oldu. Açıklamada bugüne 
kadar üretilen en yük sek per-
formanslı Ranger olan Ranger 
Raptor’ın da macera arayanlar 
için 2019 yılının ortalarından 
itibaren Avrupa çapında piya-
saya sunulacağı da kaydedildi.

Avrupa Pick Up Pazarının 
Lideri  Ford Ranger Yenilendi

Avrupa’da 51 bin 
500 satış adediyle 
2018 yılında pick up 
pazarının lideri olan 
Ford Ranger, 2019 
yılında yenileniyor.  

• 130 PS güç sağlayan tek 
değişken geometrili turboşarj; 
340 Nm tork; 209 g/km CO2 
emisyonu ve 8,0 l/100 km yakıt 
verimliliği.

• 170 PS sağlayan tek değişken 
geometrili turboşarj; 420 Nm 
tork; 216 g/km CO2 emisyonu 
ve 8,3 l/100 km yakıt verimliliği.

• 213 PS güç sağlayan değişken 
geometrili yüksek basınçlı ve 
sabit geometrili düşük basınçlı 
turboşarjlı çift-turbo teknolojisi; 
500 Nm tork; 228 g/km CO2 
emisyonu ve 9,2 l/100 km yakıt 
verimliliği.

YENİ RANGER’DA SUNULAN
2.0-LİTRE ECOBLUE

SEÇENEKLERİ

TÜRKIYE’DEKI pazar pa-
yını yüzde 4.2’den yüzde 4.9’a 
çıkaran marka 2018 yılını dü-
zenlenen bir toplantıyla de-
ğerlendirdi. 

2019 yılı için öngörülerini 
aktaran Peugeot Türkiye Ge-
nel Müdürü İbrahim Anaç, 
Türkiye otomobil pazarının 
2019 yılında 520 bin adede 
ulaşmasını öngördüklerini 
söyledi ve kendilerinin 26 bin 
toplam satış hedefiyle yüzde 
5 pazar payı elde etmeyi he-
deflediklerini açıkladı. Anaç, 
2019’da Yeni Peugeot Rifter 
model ve Partner Van lansma-
nıyla hafif ticari araç pazarın-
daki atağımız, genişleyen ve 
güçlenen bayi teşkilatımız ile 
sürdürülebilir büyümemize 
devam edeceğiz ” dedi.

Groupe PSA satışları
3 milyon 877 bin 765 adet

Groupe PSA’nın 2018 yı-
lında 3 milyon 877 bin 765 a-
raç satışı gerçekleştirerek 2017 

yılına göre yüzde 6,8 oranında 
bir artış kaydettiğini söyleyen 
Anaç, Avrupa pazar payının 
yüzde 17,1’e çıktığını hafif ti-
cari araç pazarında ise 564 bi-
nin üzerinde satış adedi ve yüz-
de 18,3 pazar payı ile de yeni 
bir rekora ulaştığını açıkladı.

Peugeot, dünya çapındaki 
satışlarını yüzde 2,4 artırarak 
2018 yılında da büyümesini 
sürdürdü. 2018 yılında dün-
ya genelinde toplam 1 mil-
yon 740 bin 283 adet araç 
satışı gerçekleştiren Peugeot, 
sergilemiş olduğu satış per-
formansı ile Avrupa’da satış-
larını en çok artıran 10 mar-
kadan biri oldu.

‘Yılın Ticari Aracı’ 
ödüllü Partner’de 
sipariş yoğunluğu

Peugeot, 2017 yılında kır-
dığı hafif ticari araç segmen-
tindeki rekorunu 2018 yılın-
da yüzde 4 artırarak dünya 
genelinde 243 bin adet hafif 

ticari araç satışı gerçekleş-
tirdi. Peugeot, 2018 yılında 
yüzde 6 artışla 73 bin adet 
Boxer ve yüzde 31 artışla 78 
bin  adet Expert/Traveller ile 
satış rekoru kırdı. Ayrıca 2019 
Uluslararası Yılın Ticari Aracı 
(IVOTY) seçilen Yeni Peuge-
ot Partner 11 bin adedin üze-
rinde, Yeni Peugeot Rifter ise 
20 bin adedin üzerinde sipariş 
aldığı açıklandı.

Bir soru üzerine 2018 yı-
lında satışlarda hafif ticari 
araç payının yüzde 22-23 ci-
varında olduğunu ve bu yıl 
da bu oranlarda olacağını dü-
şündüklerini aktaran Anaç; 
“ÖTV ve KDV desteğinin 
devam etmesi sektör için çok 
olumlu bir gelişme olarak gör-
düğünü sözlerine ekleyerek, 
“Bizim düşüncemiz Türkiye 
için önemli sektörlerden bi-
risi olan otomotivin beklen-
tilerine geçmişte de örnekleri 
olduğu gibi hükümetimizin 

kayıtsız kalmayacağı yönün-
dedir” dedi.

Rifter’la birlikte Partner 
Van’ın da lansmanını yapa-
caklarını ve Türk toplumu-
nun tercihlerini göz önünde 
bulundurarak ürünleri getire-
ceklerini belirten Anaç, hafif 
ticari araçların kiralanabilme-
sinin önünü açan yasayla ilgili 
soruya ise şu cevabı verdi: “Ki-
ralama sektörünün önündeki 
en büyük engellerden birisi 
de faiz oranları. Bu kararın bu 
dönemde pazarı nasıl etkileye-
ceğini hep beraber göreceğiz. 
Biz tüketiciye yararı olabile-
cek her uygulamaya açığız.”

Peugeot Türkiye Ticaride 
Payını Arttırmayı Hedefliyor

Treylerde KDV
Yüzde 1’e İndirildi

TREDER Başkanı
Kaan Saltık

Peugeot Türkiye Genel Müdürü 
İbrahim Anaç

2018’IN son çeyreğinde uy-
gulanan KDV indiriminden 
yararlanamayan treyler sek-
törü, ikinci KDV indirimine 
dahil edildi. 2019 yılının ilk 
çeyreğinde geçerli olacak uy-
gulamayla; her türlü yeni yarı 
römork, römork, semi trey-
ler, özel römorklar ile ikinci 
el römork satışlarında yüzde 
1 KDV uygulanacak. Son üç 
yıldır yurtiçi satışlarda bü-
yük gerileme yaşayan treyler 

sektörü KDV indirimi ile 
yıla moral ile başladı. Treyler 
Sanayicileri Derneği (TRE-
DER) Başkanı Kaan Saltık, 
pazarın kendine gelmesi için 
devletin desteğinin önemine 
vurgu yaparak, “TREDER 
olarak Sayın Hazine ve Ma-
liye Bakanı Berat Albayrak’a, 
ilettiğimiz mektubumuzda 
treylerin KDV indirimine 
dahil edilmesini önerdik. 
Mektubumuzda ticari araç-
larda yapılan indirimin an-
lam kazanması için treyler 
sektörünün de dahil olması 
gerektiğini gerekçeleriyle 
anlattık. Görüyoruz ki anlat-
tıklarımız kamu tarafından 
karşılık buldu. Sayın Baka-
nımıza sektöre göstermiş ol-
dukları ilgi ve verdikleri des-
tek için teşekkür ediyorum. 
Bu karar, sektörümüzün da-
ha iyi anlaşılmasına da vesile 
olmuştur” şeklinde konuştu.
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yurt içi-yurt dışı servislerinde 
ve iş ortaklarının tesislerinde 
de çalışma imkanı buluyor.

Kässbohrer Kaynak Aka-
demisi eğitimlerinde, kur-
siyerlerin kendini üretim 
hattındaymış gibi algılama-
sını sağlayan 3 boyutlu sanal 
gerçeklik uygulamasıyla gaz 
altı kaynak tekniklerini uy-
gulamalı olarak öğreten si-
mülasyon ekipmanının yanı 
sıra gerçek kaynak makineleri 
kullanılıyor.

Türkiye’nin en çok tercih 
edilen ADR’li treylerlerini 
üreten Tırsan, başta Alman-

daha yüksek hacimsel verim 
imkanı sağlıyor. 

Opsiyon olarak tercih 
edilebilen Whisper gürültü 
önleyici kit, özellikle şehir 
içi dağıtımda ve sessizlik iste-
nen bölgelerde gürültü kirli-
liğinin önemli ölçüde önüne 
geçiyor. Thermo King’in 
akustik laboratuvarlarında 
kapsamlı testlerle geliştiri-
len T-Serisi Whisper’in, en 
zorlayıcı şartlarda dahi so-

TIRSAN, özellikle tanker 
ve silo ürünleri ile segmen-
tine öncülük etmektedir. 
ADR başta olmak üzere, her 
türlü uluslararası sertifikaya 
uygun üretim yapan Tırsan, 
işçilik kalitesini en yüksek 
seviyeye çıkarmak ve ulusla-
rarası normlarda araç üret-
mek için Kässbohrer Kaynak 
Akademisi’ni 2013 yılında 
hayata geçirdi. Çalışanların 
yetkinliklerini uluslararası 
düzeyde geliştiren akademi, 
son 6 yılda 478 çalışanına 
uluslararası geçerliliğe sahip 
642 sertifika kazandırdı.

YENI T Serisi, güvenilirlik, 
performans ve düşük işletme 
maliyetleri ile sektörde yeni 
standartları belirliyor. T Se-
risi, yüksek performans için 
geliştirilirken, kabin içinden 
kontrol sistemiyle kolay ve ha-
tasız bir kullanım avantajı da 
sağlıyor. Maksimum verim-
lilikle optimum performansı 
sunan ünite, daha düşük egzoz 
emisyonu ile daha düşük kar-
bon salınımına sahip.

Thermo King, T-
Serisi’nde maksimum verim-
lilik sunarken aynı zamanda 
performanstan ödün verme-
den daha düşük yakıt tüke-
timi sağlar. T-1200R model-

Teorik ve pratik eğitim-
lerin bir arada sunulduğu 
akademide, eğitimler kaynak 
mühendisleri tarafından ve-
riliyor. 2 gün teorik eğitim, 
1 gün sanal eğitim ve 10 gün 
pratik eğitim alan kaynakçı-
lar arasından başarılı olan-
lar, eğitimin sonunda TÜV, 
DEKRA, TSE ve TDT serti-
fikaları almaya hak kazanıyor. 
Kaynak Akademisi sadece 
üretim için uzman çalışan ye-
tiştirmekle kalmıyor, kaynak 
akademisi mezunu uzman 
çalışanlar kazandıkları ulusla-
rarası sertifikalar ile Tırsan’ın 

lerinde bulunan ETV valfi 
sayesinde ünite içinde iste-
nilen sıcaklığı sabitleyerek 
yakıt tasarrufu sağlamasının 
yanında taşınan ürünün ka-
litesini korumaya yardımcı 
olduğu kaydediliyor. Ayrıca 
TSR ve TSR-3 kumanda pa-
nel sistemi yakıt tasarrufu-
nu artıran özelliklere sahip 
olduğundan daha düşük iş-
letme maliyeti oluşturduğu 
ifade ediliyor. 

Thermo King T-serisi ü-
niteleri, uzun ömürlü krank 
mili yatakları ile X426 C5 ve 
X430 C5 kompresörle daha 
fazla pompalama kapasitesi-
ne sahip yeni kompresörler 

Dünya için üreten Tır-
san, ADR ve uluslararası 
standartları mevzuat deği-
şikliğinden önce Türkiye’de 
uygulayarak müşterilerin 
toplam sahip olma maliyetini 
aşağıya çekerek karayolu taşı-

Yeni T serisinde grafik-
li ekran görüntüsü kullanım 
kolaylığı sağlarken, ünitenin 
emniyetli şekilde çalışmasını 
sağlayan alarm sistemleri de 
bulunuyor. Bakım zamanı için 
hatırlatıcıların bulunduğu üni-
tenin elektrik ve motor aksa-
mına kolaylıkla ulaşılabiliyor. 

Ünitede bulunan TSR ve 
TSR 3 kumanda panelinde 
bulunan kilitlenebilir tuş ta-
kımı, dizel/elektrik otoma-
tik geçiş, ayar noktası uyarısı, 
ünitenin emniyetli şekilde 
çalışmasını sağlayan alarm 
sistemleri, dizel motor ve 
elektrik stand-by modu, saat 
sayaç ekranı, DAS (veri top-
lama sistemi) ve TracKing 
(uydu takip sistemi) özelliği 
ile şifreli koruma gibi gelişti-
rilmiş birçok özelliği sayesin-
de etkin şekilde kullanılıyor

Thermo King markasının 
Türkiye distribütörlüğünü 
2008 yılından beri Doğuş 

macılığının önünü açtı. Müş-
terilerine en kaliteli ürün ve 
hizmetleri sunan Tırsan, son 
teknoloji eğitim imkanlarını 
kullanan Kaynak Akademisi 
ile sektöre değer katmaya de-
vam edecek.

Otomotiv yürütüyor. 2008 
yılından bugüne kadar Do-
ğuş Otomotiv, sektörde ilk 
kez müşteri destek hattını 
kurması, kumanda paneline 
Türkçe dil alternatifini ek-
letmesi, ünitenin kayıt altına 
aldığı hava hareketlerinin 
raporunu yazılı olarak veren 
dokunmatik TouchPrint ya-
zıcının, kapının açıldığı anda 
soğutmayı durduran kapı 
sensörü, sektörün dijital dö-
nüşümüne çok önemli kat-
kılarda bulunmuştur. Farma 
- İlaç taşımacılığındaki gerek-
sinimleri ve talepleri olarak 
karşılayan, AB normlarına 
uygun İyi Dağıtım Uygula-
ması (GDP)’nı geliştirmiş ve 
Türk Standartları Enstitü-
sü (TSE) ile Yetkilendirme 
Protokolü oluşturarak, ATP 
Anlaşması kapsamında test, 
onay ve belgelendirme işlem-
lerine Gebze, Sakarya ve Ha-
tay bölgesinde devam ediyor.

ya olmak üzere, uluslararası 
standartlara uygun olarak Av-
rupa ülkelerine ve Rusya’ya 
tehlikeli ve kimyevi madde 
taşımacılığına uygun treyler 
üreten lider treyler üreticisi 
konumunda bulunuyor.

ğutma kapasitesinden ödün 
vermeden sessiz bir perfor-
mans sağladığı vurgulanıyor. 
Ürün, mikro kanal tekno-
lojisine sahip daha büyük 
kondansatörlerin, düşük 
gürültüye sahip fanların ve 
ses yalıtım malzemelerinin 
kullanılmasıyla daha sessiz 
hale getirildi. Ayrıca düşük 
gürültü sınıfına giren rakip-
lerine göre de yüzde 20 daha 
sessiz olmasıyla öne çıkıyor.

Kässbohrer Kaynak Akademisi’yle Sertifikalı Eğitim

Thermo King Yeni T Serisi İle Maksimum Verimlilik
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Tırsan, 2013’te kurduğu Kässbohrer Kaynak Akademisi ile 478 kaynak 
çalışanına, uluslararası geçerliliğe sahip 642 sertifika kazandırdı. En 
kaliteli ürünleri, malzeme ve işçiliği müşterilerine standart olarak 
sunan Tırsan, teorik ve pratik eğitimleri bir arada sunarak yetkin, 
uluslararası sertifikaya sahip kaynak uzmanı çalışanlar yetiştirmeye 
devam ediyor. 

Thermo King’in dizel kamyon ailesinin üyesi 
T-serisi modelleri, sessiz çalışma, düşük yakıt 
tüketimi, azaltılmış çevresel etkisi ve 55 
dereceye kadar kanıtlanmış performansı gibi 
özellikleriyle dikkat çekiyor.

Sektörün önündeki 10 yıllık hafif ticari araç 
kiralama engelini kaldıran düzenlemelerin 
ardından, dünyanın en büyük filo kiralama 
şirketlerinden biri olan LeasePlan, yeni hafif 
ticari araç kampanyalarını açıkladı. 

MERKEZI Amsterdam’da 
bulunan ve 5 kıtada 32 ülkede 
1.8 milyondan fazla aracın yö-
netimini yapan LeasePlan; van, 
kamyonet ve pikap sınıfların-
daki hafif ticari araçların kira-
lanmasına olanak tanıyan yeni 
karayolları yönetmeliğinin yıl 
başında yürürlüğe girmesinin 
hemen ardından kiralanabilir 
ticari araç seçeneklerini müş-
terilerin beğenisine sunmaya 
başladı. Kampanya seçenekle-
rinin ilerleyen günlerde artma-

sı ve hem uygun maliyet hem 
de iş koluna özel farklı hacim 
ve üst yapı imkanları sunan ha-
fif ticari araçların, binek araç 
kullanıcısı şirketlerin de ilgisi-
ni çekmesi bekleniyor.

LeasePlan Türkiye Genel 

Müdürü Türkay Oktay, konu 
ile ilgili olarak “Ticari araç-
ların kiralanabilmesi ile artık 
özellikle küçük ve orta ölçekli 
işletmeler ticari araç satın al-
mak zorunda kalmayacak, bu 
sayede sermayelerini daha ve-

rimli şekilde kullanabilecekler. 
Aynı zamanda operasyonel filo 
kiralamanın en büyük faydala-
rından birisi olan filo yönetimi 
ile kendi işlerine odaklana-
bilecekler. Dünyanın birçok 
ülkesinde ticari araç kiralama 
tecrübesine sahip bir şirket 
olarak özellikle KOBİ’ler baş-
ta olmak üzere tüm şirketleri 
bu avantajlı kiralama fırsatın-
dan ve ekonomik fiyatlardan 
yararlanmaya davet ediyoruz” 
açıklamasında bulundu.    

Hafif Ticari Araç Kiralamada LeasePlan’dan Hızlı Adım



TİCARİ ARAÇLAR

TICARI araçların kiralanabil-
mesini mümkün kılan “Kara-
yolu Taşıma Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” 31 Aralık 2018’de 
Resmi Gazete’de yayınlandı. 
Düzenleme kapsamında, söz-
leşmeli taşıt kullanma hakkı ve-
rilen türde yetki belgesi sahip-
lerinin, doğrudan kiracı olarak 
tarafı oldukları uzun süreli ki-
ralama sözleşmesi yoluyla ticari 
araç temin etmeleri mümkün 
kılındı. Sektörün çatı kuruluşu 
Tüm Oto Kiralama Kuruluşla-
rı Derneği’nin (TOKKDER) 
Yönetim Kurulu Başkan İnan 
Ekici, yapılan düzenlemenin 
KOBİ’lere büyük fayda sağla-
yacağını belirtti. İnan Ekici, 
“2009 yılından beri kiralanma-
sı büyük ölçüde yasak olan tica-

OTOMOTIV ekipman üre-
ticileri için geleceğe yönelik 
önemli çözümler geliştiren 
Delphi Technologies, tica-
ri araçları geleceğe taşıyacak 
elektrikli sistemler üzerine 
yaptığıgeliştirmelerle sektöre 
yön vermeye devam ediyor. 
Elektrikli araçların şimdiden 
geleceğe hazırlanması için güç-
lü motor yönetim sistemleri 
ile elektrikli yaşam için uygu-
lanabilir ve düşük maliyetli 
çözümler geliştiren Delphi 
Technologies, verimlilik, hafif-
lik ve entegrasyon kolaylığına 
odaklanıyor.

Delphi Technologies’in tica-
ri araçların elektrikle geleceğe 
hazırlanması için özel olarak 
geliştirilen ürün portföyü; in-
vertörler, yüksek voltajlı DC-
DC dönüştürücüler, 48 Volt 

ri araçların kiralanmasının önü 
bu düzenleme ile büyük ölçüde 
açılmış oldu. Artık, uzun süreli 
kiralama yöntemiyle ticari araç 
temin etmesine izin verilen iş-
letmeler yüksek finansman ma-
liyetlerinden ve bazı risklerden  
etkilenmeksizin araç edinebi-
lecekler. Özellikle KOBİ’ler, 
hafif ticari araç satın almak 
zorunda kalmayacaklarından, 
kısıtlı öz kaynaklarını mümkün 
olan en etkin ve verimli şekilde 
temel faaliyetlerine aktarabile-
cek” dedi. 

DC-DC dönüştürücüler, aktar-
ma organları kontrol sistemleri 
ve yerleşik şarj sistemleri olmak 
üzere geniş bir yelpazeyi kapsı-
yor. Elbette tüm bu bileşenleri 
yazılım, motor yönetimi, enteg-
rasyon ve yüksek kaliteli üretim 
uzmanlığı tamamlıyor. Şirket, 
araçların elektrikle geleceğe ha-
zırlanma çözümlerini Polonya 
ve Çin’de şu anda inşa edilen 

Yapılan düzenleme saye-
sinde yeni ve ileri teknolo-
ji ürünü araçlara erişimin 
kolaylaşacağını da belirten 
TOKKDER Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ekici, “Eski araç-
ların kullanımdan kaynakla-
nan fazla yakıt tüketiminin 
önüne geçilmesi, ülkemizin 
daha az yakıt ithalatı yapma-
sına dolayısıyla cari açığın 
kapanmasına önemli katkı 
sağlayacak. Tüm bunların ya-
nı sıra gerek kiralanacak olan 
araçların yeni nesil olmasın-

yeni tesislerde geliştirecek ve 
bu tesislerde üretime başlaya-
cak. Tesisler faaliyete geçtikten 
sonra, Blonie’de bulunan Po-
lonya tesisi, DC-DC dönüştü-
rücüler, invertörler ve kontrol 
üniteleri üretecek.

“Hafiflik ve kompakt yapı 
çok önemli”

Sektörün en köklü şirket-
lerinden olan Delphi Tech-

dan gerekse bakım ve ona-
rımlarının kiraya veren fir-
malar tarafından düzenli bir 
şekilde takip edilecek olma-
sından ötürü, karayolların-
da seyir eden araçların daha 
güvenli olmaları sağlanacak 
ve trafik kazalarının önüne 
önemli ölçüde geçilebilecek. 
Ayrıca yapılan düzenleme 
global açıdan önemli bir ti-
cari araç üretim üssü konu-
munda bulunan ülkemizin 
üretim performansına pozitif 
yönde katkı sağlarken, sektö-

nologies, araçların elektrikle 
geleceğe hazırlanmasıkonu-
sunda stratejiler geliştiriyor. 
Buna iyi bir örnek olan Viper 
yüksek voltajlı güç anahtarı, 
invertör içindeki temel bile-
şen özelliklerinden üstün ter-
mal yönetimini bünyesinde 
barındırıyor. Aküden gelen 
doğru akımı, elektromotoru 
beslemek üzere alternatif akı-
ma çeviren invertörler, araç-
ların elektrikle geleceğe ha-
zırlanma teknolojilerinin en 
önemli yapı elemanlarından 
olmasının yanısıra, bunların 
verimliliğinin araç perfor-
mansı üzerinde çok önemli 
bir etkisi oluyor.

“Menzil ve şarj süresi ticari 
araç kullanıcıları için binek 
araçlara kıyasla çok daha kritik 
ve hassas bir mesele.” diyerek 

rümüzün büyümesine önem-
li oranda katkı sağlayacak” 
diye konuştu.

Ticari araçların kiralanma-
sının mümkün kılınması için 
uzun süredir kapsamlı çalışma-
lar yürüttüklerini ve konuyla 
ilgili önemli temaslarda bulun-
duklarını belirten TOKKDER 
Yönetim Kurulu Başkanı İnan 
Ekici, sözlerini şu şekilde sür-
dürdü: “Sektörümüz ve ülke-
miz için çok önemli bir konu 
olarak gördüğümüz bu düzen-
lemenin hayata geçirilmesi hu-
susunda yüksek iradesini kulla-
nan başta Cumhurbaşkanımız 
olmak üzere sektörümüzün 
önündeki bu engelin önemli 
ölçüde kaldırılmasında büyük 
rol oynayan Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanlığı’mıza şükranla-

değerlendirmesine başlayan 
Delphi Technologies Ticari 
Araç Satış Müdürü Richard 
Green sözlerine şu şekilde de-
vam ediyor: “Yolcu veya yük 
taşıması gereken kullanıcılar 
için kritik öneme sahip araç 
elekrifikasyon bileşenleri gele-
neksel olarak hafif ve kompakt 
değiller. Yenilikçi çözümümüz 
Viper, elektrikli güç ve aktar-
ma organlarında çok önemli 
olan güvenilirliği ve termal 
yönetimi büyük ölçüde gelişti-
ren bir mimariye sahip. Sonuç 
olarak, Delphi Technologies 
Viper gibi yenilikler sayesin-
de invertörümüz rakiplerden 
yüzde 30-40 daha küçük ve 
daha hafif. 

Şirketin teknoloji yol ha-
ritasının ayrıntılarına da 
değinen Green, küresel mü-

rımı sunuyorum. Yürüttüğü-
müz çalışmalarda desteklerini 
esirgemeyen Ticaret Bakan-
lığımız ile Hazine ve Maliye 
Bakanlığımızın yanı sıra Oto-
motiv Sanayi Derneği (OSD), 
Otomotiv Distribütörleri Der-
neği (ODD), Taşıt Araçları 
Tedarik Sanayicileri Derneği 
(TAYSAD), Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB), İs-
tanbul Ticaret Odası (İTO)’na 
da özellikle tüm sektör adına 
içtenlikle teşekkür ediyoruz.”

hendislik ekibinin ticari araç 
müşterileriyle halihazırda 800 
Volt’a kadar elektriklisistem-
ler üzerinde çalıştığını söylü-
yor. “Daha yüksek voltajlar, 
daha küçük ve daha hafif elekt-
rikliteknoloji çözümlerine izin 
veriyor. Bu da araç kapasitesini 
artırırken daha hızlı şarj edil-
melerini sağlayarak kullanıcı-
ların hayatını kolaylaştırıyor 
ve iş performansını yüksel-
tiyor” yorumunda bulunan 
Green, “Ayrıca, teknoloji yol 
haritamızda, silikon karpit yarı 
iletkenlere dayanan güç elekt-
roniği, verimlilikte yepyeni bir 
adımı beraberinde getirecek. 
Bu da, Delphi Technologies’in 
yüksek performanslı bu sis-
temlerde pazarda ilklerden biri 
olmasını sağlayacak” diyerek 
sözlerini tamamlıyor.

Yeni Yönetmelik İle Birlikte
Ticari Araç Kiralamanın Önü Açıldı
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Araç kiralama sektörünün merakla beklediği, ticari araçların 
kiralanabilmesinin önünü büyük ölçüde açan düzenleme yürürlüğe 
girdi. Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmelikle, bazı yetki 
belgesi sahiplerinin doğrudan kiracı olarak ticari araç temin etmeleri 
mümkün kılındı. 

Türkiye 2018 Yılında 1.5 Milyon Araç Üretti
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine 
göre, 2018 yılında toplam üretim, bir önceki 
yıla göre yüzde 9 azalarak 1 milyon 550 bin 
150 adet olarak gerçekleşti. 

Delphi Technologies Ticari Araçların Geleceğine Yön Verecek

TOKKDER Yönetim Kurulu 
Başkan İnan Ekici

OTOMOBIL üretimi ise 
yüzde 10 azalarak 1 milyon 
26 bin 461 adet oldu. Türki-
ye otomotiv pazarı 2018 yılı-
nı, bir önceki yıla göre yüzde 
35 daralarak 641 bin 541 
adet seviyesinde kapatırken, 
otomobil pazarı ise yüzde 33 
daralarak 486 bin 321 adet 
ile yılı tamamladı. Bu dö-
nemde, toplam otomotiv ih-
racatı 32,2 milyar dolar ola-
rak gerçekleşirken, otomobil 
ihracatı ise 12,4 milyar dolar 
ile yılı kapattı.

Türkiye otomotiv sana-
yiine yön veren 14 büyük 
üyesiyle sektörün çatı kuru-
luşu olan Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD) 2018 yılına 

ait toplam üretim, ihracat 
ve pazar verilerini açıkladı. 
2018 yılında toplam üretim, 
bir önceki yıla göre yüzde 9 
azalarak 1 milyon 550 bin 
150 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil üretimi ise yüzde 
10 azalarak 1 milyon 26 bin 
461 adet oldu. Türkiye oto-
motiv pazarı 2018 yılını, bir 
önceki yıla göre yüzde 35 dara-
larak 641 bin 541 adet seviye-
sinde kapatırken, otomobil pa-
zarı ise yüzde 33 daralarak 486 
bin 321 adet ile yılı tamamladı.

Ağır ticari araç pazarı 
yüzde 33 oranında daraldı

Ticari araç grubundaki ba-
şarılı üretim performansını 
sürdüren otomotiv sanayiinin 
2018 yılındaki ticari araç üre-
timi yüzde 5 seviyesinde azaldı. 

Bu dönemde, hafif ticari araç ü-
retimi yüzde 6 oranında azalır-
ken, ağır ticari araç üretimi yüz-
de 6 arttı. Ticari araç pazarı ise 
2017 yılı ile karşılaştırıldığında 
yüzde 41 oranında daraldı. Ay-
nı dönemde, hafif ticari araç 

pazarı yüzde 42, ağır ticari araç 
pazarı ise yüzde 33 oranında 
daralmayla yılı tamamladı. Ağır 
ticari araç grubunda göreceli 
olarak kısıtlı seviyede kalan bu 
azalış baz etkisi kaynaklı olup 
pazar daralması son 3 yılda yüz-
de 60 seviyesinde gerçekleşti.

OSD verilerine göre, top-
lam otomotiv ihracatı 2018 
yılında bir önceki yıla göre 
adet bazında yüzde 1 azaldı 
ve 1 milyon 318 bin 869 adet 
olarak gerçekleşti. Otomobil 

ihracatı ise yüzde 5 oranında 
azalarak, 875 bin 147 adet ol-
du. Bu dönemde ihracat, pari-
tedeki değişim sebebiyle dolar 
bazında yüzde 11 artarken, 
Avro bazında ise yüzde 6 arttı. 
Buna göre,  toplam otomotiv 
ihracatı 32,2 milyar dolar ola-
rak gerçekleşirken, otomobil 
ihracatı 12,4 milyar dolar ile 
2018 yılını kapattı. Avro ba-
zında otomobil ihracatı ise ay-
nı seviyede kalarak 10,5 milyar 
Avro seviyesinde gerçekleşti.



YAN SANAYİ

nellikle kendilerini güvensiz 
hissediyordu. Continental’in 
Lastik Basıncı Takip siste-
miyle lastik sarfiyatının yüzde 
50 oranında önüne geçtik.”

Sistemin yakıt verimlili-
ği sağlayarak maliyetleri de 
düşürdüğünü ifade eden Ba-
şaran, ContiPressureCheck 
sisteminin işlerini geliştirdi-
ğini belirterek, “Sistem lastik 
takip işlerimizi oldukça ko-

Ralph Lauxmann, şöyle de-
vam etti: “Bu sinerji, farklı 
platformlar için benzer çö-
zümler kullanan bütünsel tes-
limat konseptleri için heyecan 
verici bir potansiyel yaratıyor. 
Bu temel teknolojinin deva-
mında, bu alanda bütün değer 
zinciri gelişecektir.”

Eşya ve paket teslimatı 
kurye robot ve sürücüsüz 

araçlarla olacak
Evlere eşya ve paket tes-

limi, her yıl artan e-ticaret 
satışları nedeniyle büyüyen, 
dinamik bir pazar. Bu seg-
mentin büyümesiyle saat 
başı teslimat maliyeti büyük 
önem kazanıyor. Birden çok 
araştırmada, otomatik eşya 
tesliminin, işletmeden tüke-
ticiye yapılan tüm teslimat-
larda %80’e kadar çözüm 
olacağını tahmin ediliyor. 
Continental, geleneksel eşya 
teslimine ek olarak otonom 
eşya teslimini, geleceğin kent-
sel mobilitesinin ayrılmaz bir 
parçası olarak görüyor. Bir 
veya birden çok kurye robot 
taşıyabilen CUbE ile eşya ve 
paket teslimatı tam anlamıy-
la otonomlaşıyor. Ralph La-
uxmann ayrıca, “Eşya teslimi 
otomasyonunun endüstriyel-
leşmesi için, güvenilir, daya-
nıklı, yüksek performanslı ve 
en uygun maliyetli teknoloji, 
yani otomasyonu otomotiv 
sektörüne mükemmel şekilde 
yansıtan bir bileşim gerekir. 

CONTINENTAL’IN sü-
rücü ve araç güvenliğini artı-
rarak işletmelerin maliyetini 
düşüren ContiPressureC-
heck™- Lastik Basıncı İzleme 
sistemi, başta enerji, nakliye, 
lojistik ve inşaat sektörü ol-
mak üzere her sektörden 
büyük şirketlerin tercihi 
olmaya devam ediyor. Özel-
likle zorlu iklim ve coğrafi 
koşullarda devam eden pro-
jelerin şantiye ortamlarında 
kullanılan araçların lastik 
dayanıklılığını artıran Con-
tiPressureCheck™- Lastik 
Basıncı İzleme sistemi, en-
tegre edildiği merkezi kont-
rol ünitesini lastik basıncı 
ve ısısından anlık olarak ha-
berdar ederek, lastik takip 
işlerini kolaylaştırıyor. Sis-
tem ayrıca lastiğe erken mü-
dahale imkânı sunarak hem 
sürücü güvenliği sağlıyor, 
hem de filo maliyetlerinde 
tasarruf sağlıyor.

Kars’ta Türkiye’nin ilk as-
falt çekirdekli kaya dolgulu 
baraj inşaatını ve HES proje-

CONTINENTAL, Las Ve-
gas 2019 CES Fuarı’nda yeni 
otomotiv inovasyonlarını ve 
teknolojilerini görücüye çı-
kardı. Sürücüsüz araçlarla en-
tegre olan kurye robot ile eşya 
ve paketlerin daha etkili ve 
verimli bir şekilde dağıtımını 
sağlayan Continental’in elekt-
rikli otonom geliştirme plat-
formu CUbE, geliştirdiği tek-
nolojilerle mobilite kavramını 
da bir üst seviyeye taşıyor. 

Genellikle robot taksi veya 
kapsül olarak adlandırılan bu 
otonom araçlarla eşya tesli-
matı yapılarak, mevcut taşıma 
kapasitesinin daha fazla kul-
lanılması ve zaman kayıpları-
nın azaltılması hedefleniyor. 
Tahminler, eşya taşımacılı-

sini yürüten Age İnşaat, zor-
lu hava ve coğrafi koşulların 
hüküm sürdüğü Karakurt 
Şantiyesi’nde Continental’in 
Lastik Basıncı Takip sistemi-
ni kullanıyor. Şirketin Kara-
kurt Şantiyesi’nde Makine 
Mühendisi ve Atölye Şefi 
olarak görev yapan Heyam 
Başaran, Lastik Basıncı Takip 
sisteminin avantajlarını şöyle 
anlatıyor: “Continental’in 
Lastik Basıncı Takip siste-
mini kullanmaya, uzun araş-
tırmalar ve çalışmalar sonu-
cunda karar verdik. Bu seçimi 
yaparken en önemli 2 odak 
noktamız vardı: İş güvenliğini 
sağlamak ve lastik sarfiyatının 
bir nebze de olsa önüne geç-
mek. Lastikhanemize her gün 
gelen 20 araçtan 10-12’si dü-
şük hava basıncından şikayet 
ediyordu ve şoförlerimiz ge-

ğına olan ihtiyacın, nüfusun 
yoğun olduğu yerlerde yolcu 
taşımacılığı ihtiyacını bile 
geride bırakacağını gösteri-
yor. Sensör, çevre algılama 
ve modelleme, yerelleştirme, 
konumlandırma, durum ana-
lizi, karar alma ve mekatronik 
aktüatörler gibi ölçeklene-
bilir teknolojiler konusunda 
uzmanlığı ve çözümleriyle 
Continental, bu ihtiyacı kar-
şılayacak çözümlere ve teknik 
bilgiye sahip olduğunu bir 
kez daha teyit ediyor.

Sürücüsüz araçlar ve kur-
ye robotlarla etkili bir taşıma 
ekibi oluşturabileceklerini 
söyleyen Continental’in Sis-
temler ve Teknoloji, Şasi ve 
Güvenlik Bölümü Müdürü 

rumu açısından bizi haberdar 
ederek, işimizi oldukça kolay-
laştırıyor.” diyor.

ContiPressureCheck 
sistemiyle araçlar

yolda kalmıyor
Lastiğin içerisine doğrudan 

monte edilen bir basınç ve ısı 
ölçüm sistemi olan ContiP-
ressureCheck™, lastiğe kauçuk 
konteynırlarda yerleştiren 
sensörlerden çıkan verilerin 
merkezi kontrol ünitesine ile-
tilerek daha sonra kabin içi ek-
ran veya telematik çözümlere 
yansıtılmasıyla anlık bilgilen-
dirme sağlıyor. Lastik değiş-
tirildiğinde sensörler kauçuk 
konteynırdan çıkarılarak yeni 
lastikte tekrar kullanılabiliyor. 
Pil ömrü altı yıl veya yaklaşık 
olarak 600 bin km olan Con-
tiPressureCheck™, araçlara u-

yumlu halde sunuluyor. Lastik 
sensörlerinden gelen sinyaller, 
araçta bulunan ve bilgiyi analiz 
edip değerlendiren, ardından 
ya sürücü kabininde görüntü-
leyen ya da bağlı bir telematik 
sisteme gönderen bir merkezi 
kontrol ünitesine iletiliyor. 
Böylece sürücü, lastik basıncı 
ve ısısından anlık olarak ha-
berdar olabiliyor.

ContiPressureCheck™, ya-
kıt maliyetlerinden tasarruf 
etmeye ve işletme maliyetle-
rinin azalmasına da yardımcı 
oluyor. Yakıt verimliliğini ar-
tırarak, kaplama için karkasın 
değerinin korunmasına yar-
dımcı olan sistem, hem lastik 
ömrünü hem de güvenliği 
artırarak, lastikten kaynaklı 
yolda kalma riskini de orta-
dan kaldırıyor.

laylaştırıyor. Artık lastiğe er-
ken müdahale ederek, sarfiya-
tı kolaylıkla azaltabiliyoruz. 
Aynı zamanda erken müda-
hale etme olanağı, can güven-
liği noktasında da oldukça 
işimize yarıyor. Şantiyemiz 
oldukça dik bir yokuşun uç 
noktasında bulunuyor. Bu 
durum da frenleri ve lastik sı-
caklığını etkiliyor. Sistem bu 
noktada da araçlarımızın du-

Continental’in ileri sürüş 
destek sistemleri ve araç oto-
masyonu alanında sektörün 
lider tedarikçilerinden biri 
olmasını sağlayan, bu uzman-
lık profilidir.” diyor.

Continental, kurye robot-
ların dahil olduğu bu plat-
formu daha da geliştirmek 
için otomotiv teknolojisi 
uzmanlığını robot üreticile-
rine aktarmaya ve ölçeklen-
dirmeye hazır. Continental 
Kuzey Amerika Sistemler ve 
Teknoloji Direktörü Jeremy 
McClain, “Kurye robotlar 
için, otomotiv çözümlerimiz 
kadar gelişmiş ve dayanıklı 
bir teknoloji gerekecek. İn-
ternet üzerinden alışverişin 
giderek yaygınlaşması ve me-
ga şehirlerin büyümesiyle, 
paket teslimine özel çözüm-
lere ihtiyaç duyulacak. Kurye 
robotlar ile birlikte sürücüsüz 
araçlar, bunun için mükem-
mel bir çözüm olabilir.”diyor.

Akıllı şehirlerin
vazgeçilmezleri olacak
Sürücüsüz araçlar, 7/24 

kullanılabilmeleriyle gele-
ceğin akıllı şehirlerinin çok 
önemli bir parçası olacak. 
Yenilikçi şehir planlamacıla-
rı, diğer ulaşım araçlarına en 
yakın erişim noktasına git-
mek için özel araç kullanma 
ihtiyacını ortadan kaldıran 
sürücüsüz araçları, toplu taşı-
ma araçlarını değerli bir katkı 
olarak görüyor.

Continental’den Zorlu Şantiye
Koşullarında Özel Sistem

Mobil Delvac’tan
Uzun Yol Şoförlerine 
Zinde Kalma Rehberi

Akıllı Şehirlerin
Vazgeçilmezi 
Sürücüsüz Araçlar ve 
Robot Kuryeler Olacak
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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yapımı devam eden Karakurt Barajı ve HES 
projesini yürüten Age İnşaat, zorlu şantiye koşullarında iş güvenliğini 
sağlamak ve lastik sarfiyatını azaltmak için araçlarında Continental 
ContiPressureCheck™ sistemini kullanıyor. 

TÜRKIYE’DE 113 yıl-
dır faaliyet gösteren Mobil 
Oil Türkiye’nin yağ mar-
kası Mobil Delvac’ın ilk 
olarak 2009 yılında hayata 
geçirdiği ‘Mobil Delvac 
Dostları’ programı kapsa-
mında, uzun yol şoförleri 
için ‘Uzun Yolda Zinde 
Kalma Rehberi’ hazırlandı. 
Medikal egzersiz uzmanı 
ve uzman diyetisyenin kat-
kılarıyla hazırlanan rehber-
de uzun yol sürüşlerinde 
sadece araç bakımına değil, 
insan sağlığının da önemine 
dikkat çekilerek, yapılacak 
hareketler ile yorgunluktan 
kaynaklanan trafik kazası 
riskinin en aza indirilmesi 
hedefleniyor. Mobil Delvac 
Dostları programı için ha-
zırlanan söz konusu rehber-
de yer alan birkaç dakikalık 
hareketler ile sürücülerin 
daha zinde kalmaları ve yol-
culuğun daha güvenli olma-
sı sağlanıyor. 

Uzun yolculuklarda en 
az 4 saatte bir mola verip 
hareket etmenin önemli 
olduğunu belirten Me-
dikal Egzersiz Uzmanı 
Türker Bıyıklı, “4 saatten 
uzun süren, hareketsiz ka-

lınan yolculuklarda kanın 
bacaklarda toplanması sık 
yaşanan problemlerden 
biridir. Bu yüzden uzun 
yolculuklarda kan dolaşı-
mını artırmak için hareket 
etmeye özen göstermek ge-
rekir. Kan dolaşımının ya-
vaşlaması, dizlerin sürekli 
bükülü kalması ve bacak 
kaslarının hareketsizliğin-
den kaynaklanan prob-
lemlerin önüne geçmek 
için molalar esnasında araç 
içinde ve dışında basit eg-
zersiz hareketleri yapılabi-
lir. ‘Uzun Yolda Zinde Kal-
ma Rehberi’nde sizin için 
hazırladığımız hareketleri,  
yolculuklarınıza ara verdi-
ğiniz sırada birkaç dakika 
ayırarak kolaylıkla uygu-
layabilirsiniz. Araç içinde 
yapabileceğiniz hareketle-
rin yanı sıra fırsat bulduk-
ça mola verin ve aracınızın 
dışına çıkarak temiz hava 
alın” diye konuştu. 
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Petlas İhracatta 200 Milyon Doları Aştı
100’ÜN üzerinde ülkeye ihracat ya-
pan Türkiye lastik sektörünün yer-
li sermayeli kuruluşu Petlas, 2017 
yılında 170 milyon dolar olarak 
gerçekleşen ihracatını, yüzde 17,6 
artırdı. 2018 yılında toplam 109 
ülkeye ihracat gerçekleştiren Petlas, 
ülkenin tüm ihracatçıları arasında 
“En Çok Ülkeye İhracat Yapan” 11. 
kuruluş olma özelliği taşıyor. 

Petlas, 2019 yılında çeyrek milyar 
doların üzerinde, 265 milyon dolar 
düzeyinde ihracat gerçekleştirmeyi 
ve Türkiye’nin en büyük 50 ihracat-
çısı arasına girmeyi hedefliyor.

“En büyük 50 ihracatçı arasına 
girmeyi hedefliyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer veri-
len Petlas Uluslararası Satış ve Pa-
zarlama Müdürü Oğuz Ay, Petlas’ın 
ihracatını 2017 yılına oranla yüzde 
17,6 artırarak 202 milyon dolara 
taşıdığını belirterek, “Hepimize 
gurur veren bu başarı, bir sonraki 
hedefimiz için bir sıçrama tahtası-
dır. 2019 yılında ihracatımızı 265 
milyon dolar seviyesine taşımayı, 
ülkemize çeyrek milyar doların 
üzerinde ihracat geliri sağlamayı ve 
Türkiye’nin en büyük 50 ihracatçısı 
arasına girmeyi hedefliyoruz.” ifa-
delerini kullandı. 

Petlas’ın Kuzey Amerika’dan Ok-
yanusya ülkelerine, Afrika ve Orta 
Doğu’dan Kuzey İskandinavya’ya 
yayılan geniş bir coğrafyada, 109 
ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini 
vurgulayan Ay, şunları kaydetti: 
“2005 yılında Abdulkadir Özcan 
AŞ (AKO Grup) tarafından satın 
alınan Petlas’ta, satın alma döne-
minden bugüne dek 650 milyon 

dolara yaklaşan yatırım gerçekleşti. 
Yerli sermayenin sürekli yatırımla-
rının, yerli Ar-Ge, yerli teknoloji ve 
yerli iş gücü ile değere dönüşmesi, 
Türkiye’nin küresel erişimli marka-
sı Petlas’ın büyüme ivmesini güçlen-
diriyor. Türkiye lastik sektörünün 

yerli sermayeli lideri olan, ülkemi-
zin en büyük 100 sanayi kuruluşu 
arasında yer alan Petlas, yerli sana-
yimizin milli gücünü oluşturuyor.”

2005’de gerçekleşen satın alma ve 
sonrasındaki yatırımlar sonucunda 
Petlas’ın ihracatı, 24 milyon dolar 
düzeyinden, yaklaşık 8 katın üzerinde 
bir artışla 202 milyon dolar mertebe-
sine ulaştı. Petlas fabrikasının yer al-
dığı Kırşehir, bu dönemde Türkiye’de 
ihracatı en fazla artan il oldu. 
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Petlas, 2018 yılında 202 
milyon dolar düzeyinde 
ihracat rakamına imza attı. 

Michelin 
Multistrada’nın 
Yüzde 80’ini 
Satın Aldı
MULTISTRADA’NIN; 11 mil-
yon binek araç lastiği, 9 milyon 
iki çeker lastik ve 250 bin kamyon 
lastiği üretim kapasitesi bulunu-
yor. Michelin anlaşma sayesinde, 
yüksek kalitede ve kullanıma ha-
zır üretim tesislerine, bölge için 
oldukça rekabetçi bir fabrkaya sa-
hip olacak. Michelin ayrıca bu an-
laşmayla, Indomobil ve PT Penta 
Artha Impressi (Penta) perakende 
şirketinin de yüze 20’lik hissesine 
sahip olacak. 

Anlaşmaya ilişkin olarak değer-
lendirmede bulundan Michelin 
Grubu CEO’su Jean-Dominique 
Senard, “Multistrada şirketinin sa-
tın alınması, Michelin’in, Güney-
doğu Asya’nın en kalabalık ülkesi 
olan Endonezya’daki faaliyetlerini 
artırması ve yeni bir üretim tesisi 
kurmasına gerek kalmadan reka-
betçi ve iyi kalitede bir üretim ka-
pasitesine ulaşması açısından mü-
kemmel bir fırsat niteliğinde” dedi. 
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LASTIK Sanayicileri Der-
neği (LASDER), kurulduğu 
2007 yılından bugüne kadar 
1 milyon ton Ömrünü Ta-
mamlamış Lastiği (ÖTL) geri 
kazandırmayı başardı.

Ömrünü Tamamlamış Las-
tiklerin toplatılması, taşıtılma-
sı ve uygun yöntemlerle geri 
kazandırılması amacıyla Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak 
projeler yürüten ve Bakanlık-
ça ÖTL konusunda tek “Yet-

5 adet Allison donanımlı 
CNG aracı teslim alan, Al-
man gıda sektöründeki en 
sürdürülebilir şirket olma 
yolunda bir adım daha attı. 
Gıda toptancısı, filosunun 
sürdürülebilir bir şekilde 
yeniden düzenlenmesinde 
Allison 3000 Serisi™ tam 
otomatik şanzıman dona-
nımlı metan yakıtlı Iveco 
Stralis NP kamyonları tercih 
ediyor. CNG araçlar, Ulm 
güzergahında şehir ve çevre-
sinde kullanılıyor.

Allison tam otomatik şan-
zımanlar, şehir içi dağıtım 
araçlarının sürekli dur kalk 
yaptığı zorlu güzergahlara da-
yanıklılık göstermesi gereken 
doğal gaz motorları için ideal 

kilendirilmiş Kuruluş” olan 
LASDER, çevre ve ÖTL mev-
zuatına uygun şekilde ÖTL’ 
leri toplatmak ve geri kazandır-
mak amacıyla çalışıyor.

Yasal mevzuat gereği 1,6 
mm diş derinliğinin altına dü-
şen ÖTL granül, piroliz ve ek 
yakıt olarak geri dönüştürül-

çözüm oluyor. Doğal gaz mo-
torları, Allison tam otomatik 
şanzımanlar ile daha hızlı 
tepki verebiliyor. Allison tork 
konvertörü teknolojisi, mo-
tor torkunu düzgün bir şekil-
de arttırıp tekerleklere daha 
fazla güç aktararak, kalkışta 
aracın doğal gaz motorunu 
destekliyor. Böylece, araçlar 
için üstün performans sağla-
narak yakıt, en verimli şekilde 
kullanılıyor. Allison Kesin-
tisiz Güç Teknolojisi™ saye-
sinde de araçlar, güç kesintisi 

mesini sağlayıp, sürdürülebilir 
çevreye katkı sağlayan LAS-
DER ülke ekonomisine katkı-
da bulunmaya devam ediyor.

LASDER Genel Sekreteri 
Erdal Kurt, LASDER’in ku-
rulduğu yıldan bugüne kadar 
özverili çalışmaları sonucunda 
1 milyon ton ömrünü tamam-
lamış lastiği geri kazandırdıkla-
rını ve geçtiğimiz yılda da Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
üyeleri için belirlediği 2018 

heyecanlıyız” diye belirtti. 
Allison şanzımanın helisel 

dişlileri, doğal gaz motorlu 
araçların daha sessiz bir şe-
kilde çalışmasına yardımcı 
oluyor. Iveco Stralis NP’nin 
gürültü emisyonları, dizel ya-
kıtlı benzer bir kamyona göre 

GOODYEAR, en iyi hasar 
direnci ve daha önceki nesille-
rinden daha yüksek kilometre 
performansına sahip yeni kar-
ma servis ürün hattını piyasa-
ya sunuyor. Yeni DuraShield 
teknolojisine sahip Omnitrac 
ürün hattı; daha fazla daya-
nıklılık ile birlikte gelişmiş 
kilometre performansı ve 
kaplanabilirlik özellikleriyle 
öne çıkıyor.

Günümüzün karma servis 
uygulamaları, ağırlıklı ola-
rak standart yol koşullarında 
kullanılmalarına rağmen yol 
dışı koşulların zorluklarına 
da maruz kalıyor. Bu araçlar 
arasında damperli kamyon-
lar, beton mikserleri, beton 
pompaları, inşaat işlerinde 
kullanılan düşük platformlu 
araçlar ve atık, geri dönüşüm, 
kereste ve tarım endüstrile-
rinde kullanılan kamyonlar 
yer alıyor.

Yeni Omnitrac serisinin al-
tısı Omnitrac S ön aks lastiği 

ortadan kalktığı için trafikte 
kolayca ilerleyebiliyor.

Transgourmet, Temmuz 
2018’den bu yana geniş ürün 
portföyünü topoğrafik olarak 
zorlu güzergahlardaki otel, 
restoran, kantin, catering 
etkinlikleri ve diğer müşte-
rilerine yeni gazlı kamyon-
larıyla her gün ortalama 200 
kilometre boyunca taşıyor. 
Iveco’ya göre, soğutma üni-
tesi de aracın motoru tara-
fından beslenmesine rağmen, 
araçlar depo hacmine göre 

yılı ÖTL geri kazanım kotasını 
yüzde 100 olarak gerçekleşti-
rerek sıfır atık projesine katkı 
sağladıklarını belirtti.

4 dBA daha düşük. Gürültü 
seviyesinde 3 dBA kadar bir 
düşüş, insan kulağı tarafın-
dan yüzde 50 oranında bir 
gürültü azalması olarak al-
gılanıyor. Bu nedenle doğal 
gazlı araçlar, şehir içi kullanı-
mı için ideal oluyor.

ve dördü Omnitrac D çeker 
aks lastiği olmak üzere 10 farklı 
ebatı bulunuyor. Seride ayrı-
ca karma servis endüstrisi için 
yeni bir ebat daha yer alıyor. 
315/70R22.5 ebadı sektörde 
bir ilk olarak, pazardaki talebin 
gitgide arttığı standart çekicile-
rin kullanımı için üretiliyor.

Goodyear Türkiye Tica-
ri Lastikler Satış Direktörü 
Şaban Güngör konuyla ilgili 
olarak; “Günümüzde karma 
servis filosu operatörleri, hem 
yol hem de yol dışı koşullar-
da kullanılabilecek çok yönlü 
ve dayanıklı lastikler talep 
ediyorlar. Türkiye Pazarı’nda 
çok güçlü olduğumuz bu 
segmentte yeni Omnitrac 
lastiklerimizin daha önceki 
nesillerine göre DuraShield 
teknolojisi sayesinde daha 
dayanıklı ve kilometre perfor-
mansı açısından daha gelişmiş 
bir yapıya sahip olmasıyla gü-
cümüze daha da güç katmayı 
hedefliyoruz.” diye konuştu.

550 kilometreye kadar olan 
mesafelere ulaşabiliyor ve de-
ponun sadece iki günde bir 
doldurulması gerekiyor.

Transgourmet Orta ve Do-
ğu Avrupa Lojistik Hizmetle-
ri Müdürü Sven Sauerwein 
açıklamasında; “Ticari araç 
pazarı şu anda ekonomik ve 
çevre dostu olarak daha reka-
betçibir seçenek sunmadığın-
dan, Allison şanzıman dona-
nımlı doğal gazlı kamyonları 
seçtik. Şimdiye kadar, bu a-
raç konfigürasyonuyla ilgili 
iyi değerlendirmeler duyduk. 
Araçların enerji verimliliği, 
çevre koruma, gürültü azalt-
ma ve sürüş konforu özellik-
lerinin yüksek beklentileri-
mizi karşılaması nedeniyle 

LASDER 1 Milyon Ton Ömrünü 
Tamamlamış Lastiği Geri Kazandırdı

Transgourmet 5 Adet Allison CNG’li Araç Teslim Aldı

Bosch’tan Yarı Römorkları 
Elektriklendiren Adım

Goodyear’dan Yeni
Omnitrac Karma 
Servis Ürün Hattı

LASDER Genel Sekreteri
Erdal Kurt
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Allison tam otomatik şanzımanlar, sürekli 
dur kalk yapan şehir içi dağıtım araçlarında 
kullanılan doğal gaz motorları için ideal 
çözüm oluyor.  

Bosch’un yarı 
römorklara entegre 
edilebilen elektrikli 
aksı sayesinde yılda 
9 bin litreye kadar 
yakıt tasarrufu 
sağlanırken, bunun 
neticesinde daha az 
CO2 salınımı ve daha 
sessiz çalışma imkanı 
doğacak.  

BOSCH, bugünün yarı rö-
morklu kamyonları için de 
elektromobiliteyi mümkün 
kılan bir teknolojiye imza 
attı. Bosch’un, IAA 2018 
Ticari Araç Fuarı’nda tanıt-
tığı yarı römorklara enteg-
re edilebilen elektrikli aks, 
bugüne kadar olduğu gibi 
aksların serbest bir şekilde 
dönmesine izin vermek ye-
rine, yarı römorka elektrikli 
makine entegre etme fikrine 
dayanıyor. Bu, fren sırasın-
da elektrik üretilebileceği ve 
bu elektriğin römorkun güç 
ünitelerini besleyebileceği 
anlamına geliyor. 

Frigorifik römorklarla 
yılda 10 bin Avro’ya varan 
tasarruflar sağlanabileceği 
hesaplanıyor. Bosch’un ön-
görülerine göre, soğutma 
ünitesinin bu şekilde üreti-
len enerjiyle çalıştırılmasıy-
la yılda 9 bin litreye kadar 
tasarruf sağlanabilir. Ayrıca 
elektrikli marş ve hızlanma 
destek fonksiyonu da ek 
yakıt tasarrufuna yardımcı 
olabilir. Yakıt tasarrufu ay-
nı zamanda CO2 emisyon-
larını da azaltıcı yönde etki 
yapıyor. Elektrikli soğutma 
ünitesinin daha az sese yol 
açması nedeniyle, özellikle 

şehir içi teslimatlar komşu-
ları rahatsız etmeden sabah 
erken veya akşam geç saat-
lerde yapılabilecek. 
Elektrik aküde toplanıyor, 
yakıt tasarrufu sağlanıyor

Elektrikli araçların aksi-
ne, elektrikli aksta yer alan 
motorlar sadece enerji geri 
kazanımı yapabilecekleri za-
man devreye girerek aralıklı 
olarak çalışıyor. Binek oto-
mobillerde hali hazırda kul-
lanılan bu geri kazanım neti-
cesinde, fren yapma sırasında 
enerji kaybolmayarak yüksek 
voltajlı bir aküde depolanı-
yor. Bu elektrik, yokuşlarda 
motorları besleyebiliyor veya 
römorkun soğutma ünitesi-
ne enerji sağlayabiliyor, böy-
lece yüksek miktarda yakıt 
tasarrufu sağlanıyor.
Depoda otonom park etme

Ayrıca elektrikli aks, oto-
nom sürüş açısından da paha 
biçilemez bir yardımcı özel-
liği taşıyor. Aksa bir motor 
yerleştirildiğinde, römork 

depoda bağımsız bir şekilde 
manevra yapabiliyor. Nakli-
ye şirketlerinin tesisleri veya 
limanlar gibi özel mülklerde, 
uzaktan kumandalı elektrik-
li sürüşü de kolaylaştırıyor. 
Bugüne kadar kamyon sürü-
cülerinin bunu kendisi yap-
ması gerekiyordu ya da özel 
bir römork manevra ünitesi 
bu işi onlar için yapıyordu. 
Ancak elektrikli motor ar-
tık römorku, kısa mesafeler 
gidebilen bağımsız bir araç 
haline getiriyor. Römorka 
yerleştirilen ve depoda çeşitli 
noktalara kurulan ek sensör-
lerin yardımıyla, römorkla-
rın kendi kendilerini park 
etmesi mümkün oluyor.



YOLCU TAŞIMACILIĞI 

OTOKAR, otobüs pazarın-
daki liderliğini pekiştirdi. 7 
metreden 18,75 metreye kadar 
farklı uzunluktaki otobüsleri 
ile Türkiye’nin en geniş ürün 
gamına sahip olan Otokar, 
2018 yılını Ticari Araçlardan 
sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı Ali Rıza Alptekin, Satış 
ve Pazarlamadan sorumlu Ge-
nel Müdür Yardımcısı H.Basri 
Akgül, Satış Direktörü Murat 
Tokatlı, Pazarlama Müdürü 
Tarkan Burak, Satış Müdürü 
Murat Torun ve Otokar yö-
neticilerinin katıldığı toplantı 
ile değerlendirerek 2019 yılı 
beklentilerini paylaştı. 55 yı-
lı aşkın tecrübesi ile ürettiği 
otobüslerin yanı sıra Ar-Ge ve 
dijital dönüşüm alanında da 
yaptığı çalışmalarla sektörüne 
birçok ilki kazandıran Otokar, 
2018’de de faaliyet gösterdi-
ği segmentlerin toplamında 
Türkiye’nin en çok tercih edi-
len otobüs markası oldu.

Küçük ve orta boy otobüs 
pazarı yüzde 23, şehiriçi 

yüzde 50 daraldı
Toplantıda son 3 yıldır da-

ralan otobüs pazarının 2018’de 
de kurda yaşanan dalgalanma-
ların etkisiyle ağır bir darbe 
alarak daralmaya devam etti-
ğini belirten Ticari Araçlardan 
sorumlu Otokar Genel Müdür 
Yardımcısı Ali Rıza Alptekin; 
“2016 ve 2017’ye kıyasla çok 
daha zor bir yılı geride bıraktık. 
2018’de toplam otobüs pazarı 
yüzde 29 düzeyinde daralarak 
yılı 3 bin 800’lü satış adetle-
rinde tamamladı. Küçük ve 
orta boy otobüs pazarında bu 
daralma yüzde 23, 12 metre ve 
üstü şehir içi otobüs pazarında 
ise yüzde 50 olarak gerçekleşti. 
Otokar olarak böylesine zor bir 
yılda hem iç hem de dış pazarda 
verimli bir yılı geride bırakma-

yı başardık. 2018’de Türkiye 
otobüs pazarında satılan her 3 
otobüsten yaklaşık 1’i Otokar 
oldu. Küçük, orta boy ve şehir 
içi 12 metre üzeri otobüs paza-
rında ise her kategoride en çok 
satılan marka olduk” dedi.

Yenilenen Sultan Mega, 
turizm sektörünün 

sultanı oldu
Otokar’ın özellikle şehir 

içi toplu taşımacılık alanındaki 
teslimatlara devam ettiğini ve 
turizm sektörüne yönelik oto-
büsleriyle faaliyet gösterdiği seg-
mentte de pazardaki liderliğini 
koruduğunu kaydeden Satış ve 
Pazarlamadan sorumlu Oto-
kar Genel Müdür Yardımcısı 
H.Basri Akgül şöyle konuştu:

“2018 yılında faaliyet gös-
terdiğimiz otobüs segmentle-
rindeki liderliğimizi koruduk. 
Aynı kategoride 10’uncu kez 
lider olmanın gururunu ya-
şıyoruz. Mardin’den İzmir’e, 
Tekirdağ’dan Antakya’ya kadar 
ülke genelinde şehir içi otobüs 
teslimatlarımız devam etti.”
Otokar otobüsleri 50 ülkede 

hizmet veriyor
Geçtiğimiz yıl Türkiye’de-

ki daralan iç pazarın etkisiyle 

Otokar’ın ihracat çalışmala-
rına ağırlık verdiğini belirten 
Otokar Genel Müdür Yar-
dımcısı Ali Rıza Alptekin; 
“1963’ten bu yana kendi tek-
noloji, tasarım ve uygulama-
larımız ile müşterilerin ihti-
yaçlarına uygun özel çözümler 
geliştiriyoruz. Otokar olarak 
tasarımımız, konforumuz, tek-
nolojimiz ve düşük işletme 
giderlerimizle hedef pazarımız 
olan Avrupa’daki konumu-
muzu güçlendirmeye devam 
ediyoruz. Otokar otobüsleri 
bugün İspanya, Sırbistan, Al-
manya, İtalya, Yunanistan, 
Belçika, Romanya, Polonya, 
Macaristan, Slovenya gibi 50 
ülkede hizmet veriyor. İhracat 
çalışmalarına verdiğimiz önem 
neticesinde geçtiğimiz yıl Tür-
kiye otobüs pazarı ihracatı 
adetsel bazda yüzde 10 artar-
ken, Otokar’ın otobüs ihraca-
tı bu artış oranını 4’e katladı” 
açıklamasını yaptı.

Bükreş Belediyesi’ne  
400 adetlik şehir içi

otobüs ihracatı
Otokar’ın yurtdışındaki 

şehir içi otobüs ihalelerinde 
daha aktif olduğunu kaydeden 

Alptekin; “Otokar Avrupa 
şirketimizin kurulmasıyla bir-
likte tıpkı Türkiye’de olduğu 
gibi, Avrupalı kullanıcılarımı-
za daha yakın olduk, ihtiyaç 
ve beklentileri daha iyi analiz 
ederek özellikle toplu taşıma 
ihalelerinde daha aktif bir yıl 
geçirdik. Geçen yıl bir Türk o-
tobüs markasının tek kalemde 
aldığı en büyük otobüs ihracat 
anlaşmasını Bükreş Belediyesi 
ile imzaladık. Bükreş’in artan 
toplu taşıma ihtiyacını karşı-
lamak üzere açılan 400 adetlik 
şehir içi otobüsün temininin 
yanı sıra 8 yıllık satış sonrası 
hizmetlerini de içeren anlaşma 
için Romanya’da bir şirket kur-
duk” dedi.
Doğalgazlı Otokar otobüsler 

Ispanya yollarında
Geçen yıl Almanya, 

Fransa, Polonya, Ürdün ve 
Tunus’a da önemli teslimat-
ların gerçekleştiğine değinen 
Alptekin; “Polonya’da Var-
şova Belediyesi’nin ulaşım 
hizmetlerinde bu yıl 34 adet 
Doruk otobüsümüz kullanıl-
maya başlandı. Mart ayında 
Ürdün’ün başkenti Amman 
Belediyesi’nin açtığı 100 adet-
lik otobüs ihalesini kazanan 
şirketimize, otobüslerden du-
yulan memnuniyet ile 35 adet-
lik ilave sipariş geldi. Amman 
Belediyesi’nin yeni 35 otobü-
sünü de bu yıl bahar aylarında 
teslim edeceğiz. Bu yıl, doğal-
gazlı Kent otobüslerimizin 
ilk ihracatı İspanya’ya yapıldı. 
Sadece şehiriçi değil, turizm 
araçlarımız da Avrupalı kulla-
nıcıların beğenisini kazandı. 
Ülkemizde Doruk ismiyle ta-
nınan ve İtalya, İspanya, Fran-
sa, Belçika ve İsveç’te satışına 
başlanan Ulyso T’yi bu yıl Al-
manya pazarına da sunduk” 
açıklamasını yaptı.

Atlas’ın pazar payı 3 puan 
artarak yüzde 13’e yükseldi

Otokar’ın 2013 yılında gir-
diği hafif kamyon segmentin-
de 8,5 tonluk Atlas kamyonu 
ile faaliyetlerine devam etti-
ğini söyleyen H.Basri Akgül; 
Atlas’ın yük taşıma kapasite-
si, güçlü donanım özellikleri, 
çevreci ve ekonomik motoru, 
düşük bakım giderleri ve uy-
gun yedek parça maliyeti saye-
sinde mevcut kullanıcılarına 
yenilerini eklediklerini söyledi. 
“6,5-8,5 ton kamyon pazarında 
yüzde 18 düzeyinde bir daral-
ma yaşandı.

Otokar, bu daralmadan en 
az etkilenen markalardan biri 
oldu. Geçtiğimiz yıl Atlas kam-
yonlarımızın Pazar payı 3 puan 
artarak yüzde 13’e yükseldi. 
Bireysel müşterilerin yanı sıra 
kamu kurum ve kuruluşları da 
zorlu görevlerde kullanmak 
üzere Atlas kamyonumuzu 
filolarına dahil etti” açıklama-
sını yaptı. Otokar’ın 2018’de 
treyler pazarında tanker ve fri-
gorifik araçlara odaklandığını 
da belirten Akgül; “Bu alanda 
treyler üretiminde müşterile-
rimizin ihtiyaç ve beklentileri 
doğrultusunda üretim yapıyo-
ruz. Bu sayede geniş bir ürün 
gamına ulaştık. Geçtiğimiz yıl 
Otokar olarak tehlikeli madde 
taşımacılığı, bozulabilir gıda 
taşımacılığı ve yurt içi nakliye 
alanlarına odaklandık” dedi.

Dijital dönüşüm projelerini 
hayata geçirmeye 
devam edeceğiz

Toplantıda Otokar’ın yurti-
çi ve yurtdışındaki konumunu 
kuvvetlendirmek, kullanıcılara 
daha fazla katma değer sağlamak 
için aralıksız olarak çalışmalara 
devam ettiğini belirten Ali Rıza 
Alptekin; “Geçen yıl ticari araç 
kullanıcıları için geliştirdiğimiz 
mobil uygulamayı kullanıma 
açtık. Üretimden tedarikçi ve 
bayilerimize kadar tüm pay-
daşlarımızı, yeni ve akıllı bir iş 
platformuna kavuşturacak diji-
tal dönüşüm projelerini hayata 
geçirmeye bu yıl da devam ede-
ceğiz. Öte yandan yine kullanı-
cılarımıza sağladığımız faydayı 
artırmak üzere Otokar araçları-
na özel motor, şanzıman, aks ya-
ğı ve antifriz ürünlerini Otokar 
Spectra markası ile pazarı sun-
duk” açıklamasını yaptı.

Ihracata ağırlık vereceğiz
Alptekin; “Bu yıl, müşte-

ri beklentilerine en uygun 
otobüslerimizle şehir içi ve 
turizm taşımacılığında sek-
törün öncelikli tercih edilen 
markası olmaya devam etmeyi 
hedefliyoruz. Türkiye otobüs 
pazarındaki liderliğimizi ko-
rumayı hedefliyoruz. Buna ek 
olarak 2019 yılında ihracat 
çalışmalarına da daha fazla 
odaklanarak dünya markası 
olma yolunda emin adımlarla 
ilerleyeceğiz” dedi.

İhracatla Büyüyen Otokar Otobüs Pazarının Lideri
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Isuzu Novociti Life Avrupa’daki Demo Turunu Tamamladı

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
2018 yılında da faaliyet gösterdiği otobüs 
segmentleri toplamında liderliğini korudu.  

ANADOLU Isuzu’nun Ar-
Ge mühendisleri tarafından 
geliştirilen ve Türkiye’deki 
fabrikasında üretilen Isuzu 
Novociti Life, global marka 
olma yolunda emin adımlarla 
ilerliyor. Türkiye’de yollara 
çıkmadan iki farklı ödül alan 
Isuzu Novociti Life, 2018 yılı 
üretimlerinin tamamının satı-
şını gerçekleştirerek büyük bir 
başarı göstermişti. Yurtiçinde 
olduğu kadar yurtdışında da 
büyük ilgi gören ve midibüste 
ihracat şampiyonu olan Isuzu 
markası, Novociti Life aracı ile 
yurtdışı pazarlarda daha yoğun 
tanıtım için Avrupa Demo 
Turu düzenledi.

6 Eylül tarihinde başlayan 

Avrupa Demo Tur 2018 kap-
samında Yeni Novociti Life 
midibüsler, gidilen ülkelerin 
belediyelerine ve toplu taşıma 
şirketlerine test ettirildi. Bu 
sayede üstün teknolojilerini, 
yol tutuşlarını, performansı-
nı, güvenliğini ve konforunu 
yakından deneyimleme fırsatı 
sundu. Anadolu Isuzu, Demo 
Tur 2018 kapsamında Novo-
citi Life araçlarının tanıtımına 
Romanya ile başladı, Bulgaris-
tan üzerinden devam ederek 
sırasıyla Danimarka, Polonya, 
Litvanya, Letonya, Estonya, 
Makedonya, Sırbistan, Ka-
radağ, Bosna Hersek, Hırva-
tistan, Slovenya, Yunanistan, 
Arnavutluk, Macaristan, 

Slovakya, Çekya, İspanya, Al-
manya, İsviçre, Rusya, Fransa, 
İtalya ve Gürcistan gibi ülkele-
ri ziyaret ederek turu başarıyla 
tamamladı.

Konforlu ve alçak tabanlı 
midibüs; Isuzu Novociti Life

Yeni Isuzu Novociti Life, 
alçak tabanıyla değişen pazar 
ihtiyaçlarına yönelik bir çö-
züm olarak gün yüzüne çıktı. 
Büyük ve orta büyüklükteki 
otobüs yerine küçük boyut-
larda otobüs konseptiyle dar 
sokaklı şehirleri de hedefleyen 
Novociti Life, alçak tabanlı 
yapısıyla engelli ve yaşlı nü-
fusun sosyal hayata daha fazla 
katılımını da destekliyor.

Toplam 60 kişilik yolcu 

kapasitesiyle geniş iç hacimli 
Novociti Life, gün ışığının 
araç içerisinde etkin kullanı-
mını sağlayan özel yolcu camı 
tasarımıyla, tekerlekli sandal-
yedeki yolcuların dahi yan 
camları kolaylıkla kullanabil-
melerine imkan veriyor. Bu 

sayede dış mekanı rahatlıkla 
gözlemleyebilen tekerlekli 
sandalyeli yolcular, Novociti 
Life’ın insan odaklı akıllı tasa-
rımının tadını çıkarıyor.

Akıllı tasarım ile servis ve 
bakım kolaylığı

Yeni Isuzu Novociti Life, 

hem yolcuların konforu hem 
de aracın servis hizmetlerini 
minimum sürede gerçekleş-
tirmek için özenle tasarlandı. 
Motor bölümü arka kısma 
alınan Novociti Life, bu saye-
de alçak tabanlı platformuna 
kavuştu. Motor ve yürüyen 
aksamın arkada olması, gerek-
li durumlarda şanzımanın ve 
motorun bakım ve onarımını 
da kolaylaştırırken araç arka-
sındaki kapak tasarımı da ser-
vis edilebilirliği artıracak şekil-
de tasarlandı. Novociti Life’ın 
motor bölümüne üç taraftan 
ulaşılabilmesine imkan sağla-
yan bakım kapakları sayesinde 
bakım işlemleri kolaylaşırken 
müdahale süresi de kısalıyor.



OCAK 2019

BORSA

tör, lojistik operasyonlarını 
olumsuz etkileyebiliyor. Bu 
nedenle lojistik sektörüne ya-
pılan her türlü destek, büyük 
önem taşıyor. Yıl sonunda 
başlayan ÖTV ve KDV indi-
rimleri, lojistik firmalarının 
yatırımlarında biraz olsun 
nefes almasını sağladı. Biz de 
bu durumdan faydalanarak 
yeni araç alımları yaptık ve 
yine Renault Trucks araçları 
tercih ettik” şeklinde belirtti. 

Renault Trucks Türkiye 
Başkanı Sebastien Delepine, 
teslimat töreninde yaptığı 
açıklamada; “T serisi çekicile-
rimiz, yakıt tasarrufu ve per-
formansları ile segmentinde 
lider araçlar. Bu çekiciler, ge-
lişmiş özellikleri ve konforu 
ile lojistik firmalarının üze-
rinden büyük yük alıyorlar. 
Bu doğrultuda Denko Ulus-
lararası Nakliyat’ı da araçla-
rımızdan memnun müşterile-
rimiz arasında görmek, gurur 
veriyor” dedi. 

Denko sürücülerinin Re-
nault Trucks T çekicileri kul-
lanmaktan memnuniyetle-
rine değinen Uğur Erdoğan; 
“Uzun yol nakliyesinde, ope-

yüksekliğine sahip FH13 
460HP XLOW çekiciler, 
yüksek yakıt tasarrufu ve 
sürüş güvenliği ile öne çıkı-
yor. Ayrıca, Volvo Trucks 
markasını taşıyan diğer çe-
kiciler gibi, EURO6-C emis-
yon normlarına uygunluğu 

DENKO Uluslararası Nak-
liyat, filosunu 8 adet T 460 
4x2 ADR’li Euro 6 çekici 
ile araç parkını genişletirken, 
HCC Maden 6 adet Renault 
Trucks K460 6x4 ve 3 adet 
K520 8x4 Euro 6 kamyonla-
rını teslim aldı.

Denko Uluslararası Nakli-
yat, bölgenin ihraç ürünlerini 
Avrupa ülkelerine taşıyor. Fi-
losunun yüzde altmıştan faz-
lası Renault Trucks çekiciler-
den oluşan Denko, 8 adet T 
460 4x2 ADR’li Euro 6 çekici 
ile araç parkını geliştiriyor. 

Denizli’de gerçekleştiri-
len teslimat törenine Denko 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Uğur Erdoğan ve Oğuz Er-
doğan ile Renault Trucks 

TEMSA İş Makinaları, Bay-
kant Uluslararası Nakliyat’a 
distribütörlüğünü yürüttüğü 
Volvo Trucks’ın midilli çe-
kici olarak tabir edilen FH13 
460HP XLOW modelinden 
4 adet satış gerçekleştirdi. 

Filosunda 10 adet araç 

Türkiye Başkanı Sebastien 
Delepine, Satış Direktörü 
Ömer Bursalıoğlu, Ege Böl-
ge Müdürü Tolga Aykaç, 
Özmutlubaş Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ahmet Mutlu-
baş, Bölge Satış Yöneticileri 
Mehmet Aydın ve Mustafa 
Karabulut katıldılar. 

Denizli’nin 190 ülkeye 3 
milyar dolar üzerinde ihracat 
yaptığını belirten Denko Yö-
netim Kurulu Başkanı Uğur 
Erdoğan; “Lojistik sektörü, 
bu dönem dar bir boğazdan 
geçiyor. İthalat ve ihracat 
dengelerinin değişkenliği, 
Avrupa’da otoban ücretlerine 
yapılan fiyat artışları, sürü-
cülerin vize alırken yaşadık-
ları sorunlar gibi birçok fak-

bulunan Baykant Nakliyat, 
gerçekleşen son satış ile bir-
likte Uluslararası ve Yurtiçi 
Eşya Taşımacılığı belgesi 
olan C2 belgesini de almaya 
hak kazandı. Baykant Ulus-
lararası Nakliyat’ın filosuna 
dahil ettiği 950 mm pleyt 

Satış Yöneticisi Orhun Boya-
cı ev sahipliği yaptılar. 

2018’de demo araçları kul-
lanmaları sonrasında bir adet 
Renault Trucks K serisi kam-
yon alımı yaptıklarına değinen 
HCC Maden Yönetim Kuru-
lu üyeleri Can Yavaş; “Maden 
operasyonlarında zorlu koşul-
larda çalışan araçların daya-
nıklılığı önemlidir. Demo sıra-
sında K serisinin sağlam şasisi 
bizleri çok etkiledi ve bir araç 
alımı yaptık. İlk aracımızdan 
memnuniyetimiz, şimdi 9 araç 
alımı daha yapmamıza neden 
oldu” diye belirtti. 

Renault Trucks Kıdemli 
Başkan Yardımcısı Olivi-
er De Sait Meleuc, K serisi 
kamyonların tüm dünyada 
madencilik alanında büyük 
talep gördüğünün altını çiz-
di; “Renault Trucks K serisi, 
segmentinde en güçlü, daya-
nıklı ve tasarruflu kamyonlar. 

tomatikleştirilmiş şanzıman 
da bulunuyor. Volvo Trucks 
kalitesi ile birlikte, Temsa 
İş Makinaları ve Volvo Fi-
nansal Hizmetler işbirliği 
ile firmaya sunulan finansal 
çözümler de satın alma kara-
rında etkili oldu.

Teslimat töreni, Baykant 
Uluslararası Nakliyat firma 
sahibi Yıldıray Merdivan, 
Temsa İş Makinaları Mar-
mara Bölge Satış Yöneticisi 
Ufuk Ulus ve VFS (Volvo 
Finansal Hizmetler) Bölge 
Müdürü Emrah Barış’ın ka-
tılımıyla firmanın genel mer-
kezinde gerçekleşti.

Teslimat töreni sırasında 
neden Volvo Trucks’ı tercih 
ettiklerine değinen Baykant 
Uluslararası Nakliyat firma 
sahibi Yıldıray Merdivan 
şunları söyledi: “Baykant 
olarak 14 yıldır düzenli ola-

Bu özel kamyonlar, inşaat, 
maden sahaları gibi zorlu ko-
şullarda hizmet sunan müşte-
rilerimizin tüm ihtiyaçlarını 
karşılayacak donanım ve özel-
liklere sahip. Geniş ve güçlen-
dirilmiş şasisi ile ekstra daya-
nıklılık ve güvenlik sağlıyor” 

Renault Trucks Türkiye 
Başkanı Sebastien Delepine, 
Renault Trucks K serisinin 
operasyon verimliliğini art-
tırdığını belirterek; “Her 
türlü arazide olağanüstü bir 
çekişi garanti eden kam-
yonlarımız, güçlendirilmiş 
motor freni sayesinde mak-
simum güvenlik sunuyor. 
Ayrıca yüksek tork ile hem 
seri çalışma olanağı, hem de 
daha fazla yakıt tasarrufu 
sağlanıyor. Renault Trucks K 
serisinin segmentinde iddialı 
şasi aralığı, sahada çalışma ve 
manevra kabiliyetini de artı-
rıyor” şeklinde açıkladı.

rasyonlarımızın verimliliği 
için sürücülerimizin konfor 
ve güvenliğini düşünmek du-
rumundayız. Renault Trucks 
T çekicilerden sürücülerimiz 
de oldukça memnun. Bu da 
tabi ki alım kararımızı etkili-
yor” diyerek ekledi. 

HCC Maden, hizmetle-
rini geliştirdiği yatırımları 
doğrultusunda yeni araç 
alımlarıyla filosunu da ge-
nişletiyor. Firma, 6 adet Re-
nault Trucks K460 6x4 ve 3 
adet K520 8x4 Euro 6 kam-
yonlarını teslim alarak saha-
sındaki araçları güçlendirdi.

HCC Maden Yönetim 
Kurulu üyeleri Can Yavaş ve 
Caner Yavaş’a araçların tes-
lim edildiği törene Renault 
Trucks Kıdemli Başkan Yar-
dımcısı Olivier De Sait Mele-
uc, Türkiye Başkanı Sebastien 
Delepine, Satış Direktörü Ö-
mer Bursalıoğlu ve Ege Bölge 
Müdürü Tolga Aykaç katıl-
dı. Özmutlubaş Otomotiv’in 
Kemalpaşa’daki tesislerinde 
yapılan teslimata Özmutlubaş 
Yönetim Kurulu Başkanı Ah-
met Mutlubaş, Satış Direk-
törü Engin Demirel ve Bölge 

sebebiyle de AB ülkelerine 
hizmet veren lojistik şirket-
leri tarafından tercih edili-
yor. FH13 460HP XLOW 
çekicilerde yakıt tasarrufu 
ve kullanım kolaylığı sunan 
Volvo Trucks’ın geliştirdiği 
bir inovasyon olan I-shift o-

Filolar Renault Trucks İle 
Güçlenmeye Devam Ediyor

Baykant Uluslarası Nakliyat’ın Tercihi Volvo Trucks Oldu
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rak, Avusturya, İsviçre, Al-
manya ve Hollanda’ya her 
hafta parsiyel veya komple 
olarak gıda, farma, tekstil 
ve bilumum malzemelerin 
ihracat ve ithalat taşımacılı-
ğını yapıyoruz. Çalıştığımız 
destinasyonlar, çevre bilinci 
yüksek, ekolojik dengelerin 
titizlikle gözetildiği ülkeler 
olduğu için, bu normlara uy-
gun üretilen çekicileri tercih 
ettik. Bunun dışında çeki-
cilerin Euro 6-C uygunlu-
ğu, bize bu ülkelerde otoyol 
vergileri açısından da avantaj 
sağlayacak. Öncelikli tercih 
sebebimiz bu maliyet avan-
tajlarıydı ancak bunların ya-
nı sıra Volvo Trucks kalitesi 
ve güvencesi, Volvo Finansal 
Hizmetler’in desteği ve Tem-
sa İş Makinaları’nın dört 
dörtlük hizmeti de tercihi-
mizde etkili oldu.”



BORSA

TIRSAN, 1991 yılından bu 
yana iş ortağı olan Avrupa’nın 
köklü lojistik şirketlerin-
den Ambrogio’ya 50 adet 
Kässbohrer K.SHG L Hafif 
Konteyner Şasi ve 100 adet 
K.SWAU C Swap Body tesli-
matı gerçekleştirdi.

Tırsan bünyesinde bulunan 
Kässbohrer’in uzun süreli iş 
ortağı Ambrogio, dayanıklılık 
ve verimlilik sağlayan 50 adet 
K.SHG L Hafif Konteyner 
Şasi ve 100 adet K.SWAU C 
Swap Body aracını filosuna 
dahil etti. Avrupa’nın en geniş 
ürün yelpazesini sunan Tır-
san, 55 farklı ülkedeki müş-
terilerinin iş ortağı olmayı 
sürdürüyor.

Domenico Ambrogio tara-

M E R C E D E S - B E N Z 
Türk, Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda düzenlediği tö-
ren ile 25 adet Mercedes-Benz 
Actros 1845 LS aracın tesli-
matını gerçekleştirdi.

2019 yılına hızlı bir baş-
langıç yapan Mercedes-Benz 
Türk, Günsaldı Gübre’ye ger-
çekleştirdiği satış ile birlikte 
yılın ilk filo teslimatına imza 
attı. Mercedes-Benz Türk; 
uluslararası taşımacılık ve 
gübre pazarlama ve akarya-
kıt sektörlerinde hizmet ve-
ren Hatay merkezli Günsaldı 
Gübre yetkilileriyle, tamamı 
Aksaray Kamyon Fabrikası 
üretimi olan 25 adet Actros 
1845 LS aracın teslimatını 
gerçekleştirmek üzere düzen-
lediği törende bir araya gel-
di. Mercedes-Benz Türk’ün 
Aksaray Kamyon Fabrikası 
Müşteri Merkezi’nde gerçek-

fından 1957 yılında kurulan 
Ambrogio, kurulduğu tarih-
ten bu yana Avrupa pazarı-
na odaklanıyor. Avrupa’nın 
öncü lojistik firmalarından 
biri olan Ambrogio, çevreye 
duyarlı taşımacılık hizmetle-
riyle çevrenin korunmasına da 
katkı sağlıyor.

Gerçekleşen teslimat tö-
renine katılan Ambrogio 
Yönetim Kurulu Başkanı Li-
vio Ambrogio, Tırsan Treyler 
Yönetim Kurulu Başkanı Çe-
tin Nuhoğlu ve Kilit Müşteri 
Müdürü Mehmet Önen güçlü 
ortaklıkları ile ilgili düşüncele-
rini paylaştılar.

Livio Ambrogio, “Tırsan ile 
ilk iş birliğimizi 1991 yılında 
gerçekleştirdik ve 12 bin 500 

leştirilen teslimat törenine 
Mercedes-Benz Türk Kamyon 
Filo Satış Grup Müdürü Ha-
luk Burçin Akı, Satış Operas-
yonları Grup Müdürü Tolga 
Bilgisu, Mercedes-Benz Türk 
Yetkili Bayii Mengerler Ada-
na Genel Müdürü Süleyman 
Emen, Kamyon Satış Müdü-
rü Cemal Arslantaş, Günsal-
dı Gübre Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Günsaldı ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Selim 
Günsaldı katıldılar. Günsaldı 
Gübre, Mercedes-Benz yıldı-
zı taşıyan 25 adet yeni aracını 
ağırlıklı olarak uluslararası ku-
ru ve yüklü gıda taşımacılığın-
da kullanacak.

Mercedes-Benz Türk Filo 
Satış Grup Müdürü Haluk 
Burçin Akı teslimat törenin-
de yaptığı konuşmada; “2019 
yılına Mercedes-Benz Türk 
olarak hızlı bir başlangıç yapı-

mm’lik dış uzunluğa sahip 
Swap Body aracını kullanıyor-
duk. Ancak sonrasında 13 bin 
600 mm’lik dış uzunluğa sahip 
100 adet Kässbohrer Swap 
Body aracı için yatırım yapma-
ya karar verdik. 6 aylık gözlem 
süresinin sonunda, istifleme 
ve taşıma olanaklarıyla ope-
rasyonlarda daha düşük ma-
liyet sunan, iyileştirilmiş 100 
adet Kässbohrer K.SWAU C 
Swap Body aracı için yatırım 
yaptık. Swap Body yatırımı-
mızın devamı olarak, yük ta-
şıma kapasitesi avantajı sunan, 
dayanıklı Hafif Konteyner 
Şasi K.SHG L yatırımı da yap-
ma kararı aldık. 50 Kontey-
ner Şasi aracının 35 tanesini 
İtalya’da, 9’unu Belçika’da ve 

yoruz ve 2011 yılında iş ortak-
lığımızın başladığı, Günsaldı 
Gübre’ye 25 adet Actros 1845 
LS retarderli aracımızı gururla 
teslim ediyoruz. Euro 6 mo-
tora sahip Actros araçlarımızı 
2016 yılından beri teslimat 
törenimizi gerçekleştirdiğimiz 
Aksaray Kamyon Fabrika-
mızda üretiyor; hem iç pazara 
hem de yurt dışı pazarlarına 
sunuyoruz. Mercedes-Benz 

6’sını Almanya’daki operas-
yonlarımızda kullanacağız. 
Sadece gelişmiş teknolojiyle 
donatılmış araçları ile değil, 
satış ve satış sonrası ekipleri-
nin sunduğu kaliteli hizmet 
ile de Tırsan’ın önümüzdeki 
dönemde iş ortağımız olmaya 
devam edeceğinden eminim” 
şeklinde konuştu.

Çetin Nuhoğlu, “Tırsan 
olarak Avrupa’nın en geniş 
ürün gamına sahibiz ve temel 
önceliğimiz, müşterilerimi-
zin operasyonel ihtiyaçlarını 
ürün gamımız ve hizmet yel-
pazemizle karşılamak ve ken-
dimizi sürekli geliştirmektir. 
Ambrogio ile kurduğumuz iş 
birliğine büyük değer veriyo-
ruz ve bu güçlü iş ortaklığının 

Actros araçlarımız sahip oldu-
ğu Euro 6 motoru ve bununla 
uyumlu Mercedes-Benz’e öz-
gü 12 ileri 4 geri ağır nakliye 
şanzımanı PowerShift-3 ve 
aksıyla önemli ölçüde yakıt 
tasarrufu sağlıyor ve aynı za-
manda konfor, güvenlik ve 
tasarımıyla ağır vasıta kullanı-
cılarının ihtiyaçlarına yanıt ve-
riyor. Bugün teslim ettiğimiz 
retarderli araçlarımız ile ağır 

uzun yıllar süreceğine inanı-
yoruz” dedi.

Mehmet Önen ise, 
“Avrupa’nın en büyük Swap 
Body filosuna sahip olan 
Ambrogio’ya, Tırsan’a duy-
dukları güvenin bir sonucu 
olarak, 100 adet K.SWAU C 
Swap Body ve 50 adet K.SHG 
L Hafif Konteyner Şasi tesli-
matı gerçekleştirdik. K.SWAU 
C Swap Body aracımız C45 
taşıma kodu ve 34 euro palet 
kapasitesi ile maksimum ve-

yüklerle rampalarda kalkış es-
nasında aracın geriye kayması 
engellenirken, fren pedalı kul-
lanılmadan sadece gaz pedalı 
ile istenen hassaslıkta ileri ve 
geri doğru hareket gerçekleşti-
rilebiliyor. Tüm bu özelliklere 
sahip araçlarımızın Günsaldı 
Gübre’yle buluşturulmasında 
emeği geçen tüm ekibime ve 
Mercedes-Benz Türk Yetki-
li Bayileri Mengerler Adana, 
Koluman Tarsus ve Hasmer’e 
teşekkür ediyor, Günsaldı 
Gübre’ye yeni araçlarının ha-
yırlı ve uğurlu olmasını diliyo-
rum” dedi.

Günsaldı Gübre Yöne-
tim Kurulu Başkanı Yusuf 
Günsaldı ise, “İhtiyaçlarımız 
doğrultusunda geniş port-
föyündeki doğru araçlar ile 
bizleri buluşturan Mercedes-
Benz Türk’e, satışın gerçek-
leşmesindeki katkılarından 

rimlilik sağlamaktadır. K.SHG 
L Hafif Konteyner Şasi ise hem 
40 ft hem de 45 ft konteyner-
leri taşıyabilen özel tasarlanmış 
yer değiştirilebilir ön kilitlere 
sahiptir. Ayrıca 3.900 kg’lık 
boş ağırlığı ile yakıt tüketimini 
azaltmaktadır. Odak noktamız 
her zaman olduğu gibi, iş or-
taklarımızın tüm süreçlerinde 
hızlı satış ve satış sonrası deste-
ğimizle operasyonel ihtiyaçları-
nı karşılamaktır.” açıklamasın-
da bulundu.

dolayı Mercedes-Benz Türk 
Yetkili Bayileri Mengerler 
Adana, Koluman Tarsus ve 
Hasmer’e teşekkür ederim. 
Her şirket gibi bizim de araç 
alımı yaparken göz önünde 
bulundurduğumuz en önemli 
özellikler arasında araçların 
sunduğu performans, yakıt 
tasarrufu, güvenlik ve konfor 
donanımlarına ek olarak mar-
kanın sunduğu yaygın yetkili 
servis ağı ve piyasanın araçlar 
ile ilgili verdiği geri bildirim-
ler bulunuyor. Filomuzdaki 
Mercedes-Benz marka araçla-
rımızdan duyduğumuz mem-
nuniyet ve diğer sektör oyun-
cularından aldığımız olumlu 
geri bildirimler doğrultusunda 
Mercedes-Benz’i bir kez daha 
tercih ettik. Bu iş ortaklığımızı 
ilerleyen dönemlerde yeni filo 
alımlarımızla devam ettirmeyi 
diliyoruz” şeklinde konuştu.

Tırsan’dan Intermodal Devi 
Ambrogio’ya 150 Adet Araç 
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Toru Un Yeni Yatırımında MAN’ı Tercih Etti

MB Günsaldı Gübre’ye 25 Adet Araç Teslim Etti

TORU Un’un satın aldığı 15 
adet MAN TGS 18.460 çeki-
ciler, düzenlenen törenle tes-
lim edildi.

Toru Un’un Bandırma’da-
ki tesislerinde gerçekleştirilen 
teslimat töreni, Toru Un A.Ş. 
adına Yönetim Kurulu Başka-
nı Ata Toru, şirket yetkilileri 
Efe Toru, Ece Toru ve Emre 
Toru’nun ev sahipliğinde ger-
çekleşti. Törende MAN Kam-
yon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 
Bölge Satış Koordinatörü Ataç 
Şeran’nın yanı sıra Lokman 
Koçaslan Otomotiv adına Ge-
nel Müdür Cüneyt Ergün, Şu-
be Müdürü Müjdat Aras, Satış 
Danışmanları Ahmet Fidan ve 

Onur Kümüş ile Kurumsal İle-
tişim Sorumlusu Ozan Birim 
de hazır bulundular. 

Teslimat töreninde konu-
şan Toru Un A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Ata Toru, 
“15 araçlık yeni yatırım ter-
cihimizde MAN markasını 

seçmemizin en büyük neden-
leri; Alman teknolojisinin 
getirdiği üstün özellikleri, 
mühendisliği, güçlü yapısı ve 
elbette yakıt tasarrufu oldu. 
Türkiye’nin her noktasına da-
ğıtım yapan bir şirketiz. Do-
layısıyla bunca kilometre yol 

yapacak araçlarımızı tercih 
ederken de en iyisini seçmeliy-
dik. Satış Sonrası Hizmetlerde 
sunulan bakım paketleri ince-
lendiğinde de, ileriye dönük 
önemli ekonomik avantajlar 
bulunuyor” diyerek, tüm bu 
avantajların, gelecekteki yatı-
rımlarında da MAN markası-
nı tercih etmeleri hususunda 
etkili olacağını açıkladı. 

MAN Kamyon ve Oto-
büs Ticaret A.Ş. Bölge Satış 
Koordinatörü Ataç Şeran da 
MAN’ın üstün nitelikli araçla-
rı ile olduğu gibi sunduğu satış 
sonrası hizmetler avantajı ile de 
müşterilerinin her açıdan ya-
nında olduğunu vurgulayarak, 

“MAN araçları ileri teknoloji-
leri, dayanıklılıkları, kaliteleri, 
performansları ve sağladıkları 
yakıt tasarrufları ile segmentle-
rinde öne çıkıyor. Ancak araçla-
rımızın tüm bu üstün özellikle-
ri, sunduğumuz rekabetçi Satış 
Sonrası Hizmetler ile, zengin 
bakım paketleri ve uzatılmış 
garanti avantajları ile de destek-
leniyor. Sonuç olarak ‘Yaşam 
Boyu İş Ortaklarımız’ olarak 
gördüğümüz müşterilerimizin, 
araçlarımızdan her açıdan sür-
dürülebilir bir performans elde 
etmesi bizler için çok önemli” 
diyerek, Toru Un ile işbirlikle-
rinin çok uzun yıllara ulaşacağı-
na olan inancını vurguladı. 

Lokman Koçaslan Oto-
motiv Genel Müdürü Cü-
neyt Ergün ise “Toru Un’un 
15 adet MAN çekici alımı 
ile başlayan ticari ilişkimizin 
zamanla daha da kuvvetle-
neceğine inanıyorum. Satış-
ta olduğu gibi satış sonrası 
hizmetlerimizde de ‘koşul-
suz müşteri memnuniyeti’ 
anlayışımızla müşterimizin 
yanında olmaya devam ede-
ceğiz. MAN her zaman ka-
litesinden ödün vermeden, 
ileri teknoloji, yüksek kalite, 
dayanıklılık ve konforu har-
manlayarak hep daha iyisini 
üretmiştir ve üretmeye de-
vam etmektedir. Toru Un 
A.Ş.’ye araçlarımızın hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.



LOJİSTİK

önemli geçiş noktası olan Kapıkule-
Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nın, 
Ticaret Bakanlığının ana gündem 
maddeleri arasında yer aldığını be-
lirterek, kısa süre içerisinde bakanlık 

KAPIKULE’NIN karşı kapısı Kapi-
tan Andreevo gümrük kapısında giriş-
ler 8 perondan 10 perona çıktı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
“Kapıkule’nin karşı kapısı Kapitan 
Andreevo gümrük kapısında girişler 8 
perondan 10 perona çıktı. Böylelikle 
Kapıkule’de TIR kuyruklarını azalta-
cak 2 ilave peron devreye girdi. Açılan 
2 peronla birlikte son 3 ayda ortalama 
950 TIR’a ulaşan günlük Kapıkule 
TIR çıkış sayısının bin 250 TIR’a çık-
masını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Pekcan, yaptığı yazılı açıklama-
da, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan en 
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tarafından atılan önemli adımlarla 
günlük 700-750 araç çıkışından son 3 
ayda ortalama 950 araç çıkışı rakam-
larına ulaşıldığını aktardı. Pekcan, ar-
tan ticaret hacmi sebebiyle Kapıkule 
yoğunluğunun üzerinde odaklanılan 
eylem alanları arasında yerini korudu-
ğunu vurguladı.

TIR kuyruklarının ve beklemelerin 
azalması, geçişlerin hızlanması ama-
cıyla fiziksel ve sistemsel düzenlemeler 
yapıldığının altını çizen Pekcan, ülke-
ler arası sürekli diyalogla kalıcı tedbir-
ler alınmaya çalışıldığına işaret etti.

Pekcan, Kapıkule Sınır Kapısı’nda-
ki personel sayısı ve x-ray kapasitesinin 
artırıldığını, TIR parkının kapasitesi-
nin artırımı için de çalışma başlatıl-
dığını ifade ederek, yükü hafifletecek 
bir alternatif olarak Hamzabeyli Sınır 
Kapısı’nın genişletilmesi amacıyla ça-
lışmalarının devam ettiğini belirtti.
Pekcan, diğer taraftan Kapıkule Sınır 
Kapısı’nın tek durağa uygun bir şekil-
de yenilenmesi için projelendirme ça-
lışmalarının tamamlandığını, en kısa 
sürede inşaat çalışmalarının başlaya-
cağını açıkladı. 

Pekcan, kapı yoğunluğunun, tica-
ret erbabının hafta sonları çıkış yapma 
talebi sebebiyle cuma-pazar arası çok 
yüksekken, hafta içi düşük seviyeler-
de seyrettiğine işaret ederek, talebin 
hafta içine çekilebilmesinin, sıkıntıyı 
büyük oranda çözeceğini belirtti.

Ancak şu anda mevcut iş modelleri 
sebebiyle bu tarz planlama değişik-
liklerinin, ticaret erbabı tarafından 
devreye alınamadığını ifade eden 
Pekcan, “İhracatçılarımızı rahatlat-
ma, ticareti kolaylaştırma ve ‘en kolay 
ve en güvenilir ticaretin adresi’ olma 
misyonuyla, tüm kamu ve özel sektör 
paydaşlarının dahil olduğu bir Kapı-
kule Çalışma Grubu oluşturulmuş ve 
Kapıkule Eylem Planı hazırlanmıştır. 
Türkiye ve Bulgaristan olarak devreye 
alınan bu kapsamlı çalışma grupları-
nın sonuçlarını en yakın sürede göre-
ceğimize inanıyoruz” değerlendirme-
lerinde bulundu.

Kapıkule’de 2 İlave 
Peron Devreye Girdi

Dünyanın en çok kontey-
ner taşıma kapsiteli gemi-
si olan MOL Triumph, 400 
metre boyunda. Genişliği 
58,8 metre olan gemi, 20 
ayak konteynerdan 20 bin 
150 adet taşıyabiliyor. MOL 
Triumph, 20 bin TEU sınıfına 
giren dünyadaki 6 geminin 
yer aldığı listede birinci sı-
raya yerleşti.

İ
BUNLARI 
BİLİYOR MUYDUNUZ?

Birinci sayfadaki haberin devamı
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