
sektörün sorunlarının derin-
leştiğini kaydettiler. 2018’de 
problemlerin arttığını açıkla-
yan ARLOD üyeleri, destek 
beklediklerini ifade ettiler.

Toplantıya Adnan Ağaçlı 
başkanlık ederken Omsan 
Lojistik adına Kürşad Ünlü, 
Mer-Tur Otomotiv ve Taşı-
macılık adına Yücel Hakan 

ARAÇ Lojistikçileri Derneği 
(ARLOD) 14’üncü Genel Ku-
rul Toplantısını İstanbul’da 
gerçekleştirdi. Genel Kurul 
sonrası yapılan basın sohbe-
tinde sektörün daralan oto-
motiv pazarına paralel olarak 
kötü bir yıl geçirdiklerini 
kaydeden üyeler, 2019 yılında 
da işlerin iyi başlamadığını ve 
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Albayrak, Terra Transport 
adına Müjdet Kahraman, 
Tolga Kahraman ve Özlem 
Üzen, ANT Lojistik adına 
Cem Eker ve Can Eker, AR-
LOD adına Harun Elmas gi-
bi isimler katıldılar. 

ARLOD Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Ağaçlı’nın 
Genel Kurul Toplantısı’nda 
“Türkiye otomotiv sektörü, 
oldukça hareketli bir 2018 
yılını geride bıraktı. Yılın 
hemen ortasında döviz kur-
larında yaşanan gelişmelerle 
sıkıntılı bir süreçten geçen 
otomotiv sanayii, yılın son 
çeyreğinde atılan pozitif a-
dımlar ve kapsayıcı teşvikler, 
sayesinde bir nebze de olsa 
nefes almış oldu.”

ARKAS Holding, Micro-
soft Türkiye ile kurumsal 
çapta bugüne kadar hayata 
geçirilmiş en kapsamlı bulut 
dönüşüm projesine imza attı. 
İş birliği çerçevesinde, Arkas 
Holding’in veri cihazının ve 
sunucularının tamamına ya-
kını akıllı bulut platformu 
Microsoft Azure’a taşındı. 
Şirketin, projenin ilk yılında 
yüzde 10 tasarruf sağlama he-
define ulaştığı kaydedildi.  
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UTİKAD bünyesinde oluşturu-
lan E-Ticaret Odak Grubu’nun 
çalışmaları sonuç verdi. Odak 
grubun çalışmaları neticesin-
de hazırlanan ‘‘Türkiye’de E-
Ticaret ve E-İhracat Gelişim 
Potansiyeli ve Lojistik Süreçler 
Raporu’’ kamuoyu ile paylaşıldı. 

Dijitalleşme her geçen gün 
önem kazanırken e-ticaret, 
online alışveriş gibi kavram-
lar sadece tüketim şekillerini 
değil iş yapış şekillerini de 
dönüştürmeye devam edi-

SAHA incelemesi öncesi 
Edirne Valisi Ekrem Canalp’ı 
ziyaret eden heyet, Kapıkule 
Sınır Kapısı’ndaki TIR kuy-
rukları, park alanları, oluşan 
maliyetler ve sınır geçiş süreç-
lerinin iyileştirilmesi husus-
larında istişarelerde bulundu. 
Canalp, gümrük kapılarında 
zaman zaman yaşanan TIR 
kuyruklarının tamamen orta-
dan kaldırılması için çalışma-
lar yapıldığını belirterek, “TIR 
kuyrukları oluştuğunu görü-
yoruz. Sorunun çözülmesi için 
ilgili kurumlarla çalışmaları-
mızı devam ettiriyoruz” dedi.

Arkas
Teknolojisini
Buluta Taşıdı

Devamı 8. sayfada

Devamı 6. sayfada

MÜSİAD Genel Merkezi 
Lojistik Sektör Kurulu or-
ganizasyonu olan “Lojistik 
Merkez Türkiye” ana baş-

Devamı 3. sayfada

www.panlogistics.com.tr

Proje Taşımacılığında profesyonel risk
yönetimi ile alternatif taşıma rotaları 

ve modelleri sunuyoruz. 

Devamı 10. sayfada

Devamı 12. sayfada

Düşen Ağır Ticari Araç 
Pazarında Umutlar
Gelecek Seneye Kaldı
TÜRKİYE ağır ticari araç 
pazarı (16 ton üzeri) 2018 
yılında son dönemlerin en 
ağır yıllarından birini ge-
çirdi. Pazarın iddialı mar-
kaları çekici satışlarının 6 
bin 145, kamyon satışla-
rının ise 5 bin 609 adede 
düştüğü 2018 yılını değer-
lendirdiler. 

Doğuş Otomotiv Sca-

UND Heyeti 
Kapıkule’de 
İncelemelerde 
Bulundu
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yor. Coğrafi sınırları ortadan 
kaldıran elektronik ticaretin 
dünyada hızla yükselen ivme-
sine paralel olarak ülkemizde 
de e-ticaret hacmi yıllar içeri-
sinde artış gösteriyor.

Devamı 20. sayfada

lıklı Türkiye İstişare Top-
lantısı, İzmir Balçova’da 
gerçekleştirildi.

Büyüyen E-Ticarete 
Kapsamlı Bir Bakış

Lojistik Sektörünün
Ticarete Etkisi
İzmir’de Değerlendirildi

Araç Lojistiği Zorlu
2018 Yılını Geride Bıraktı

nia yöneticilerinin bir 
toplantıyla açıkladıkları 
pazarla ilgili görüşlerinin 
yanı sıra Iveco ve Rena-
ult Trucks yöneticileri 
de dergimize yaptıkları 
açıklamayla markalarının 
performanslarını da faklı 
segmentleri de içine alacak 
şekilde değerlendirdiler.
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2004 yılında kurulan ve bugün araç 
lojistiği segmentinde sektörün öncü 
oyuncularından biri haline gelen 
Matriks Lojistik Dış. Tic. A.Ş. özel-
likle uzmanlaştığı alanda pek çok 
markaya hizmet veriyor.

Matrix Lojistik hem uluslararası 
(ithalat/ihracat/transit) hem de iç 
pazarda, yeni üretilmiş çekici, kam-
yon, otobüs, traktör, hafif ticari, 
treyler, iş makinası gibi araçların 
nakliyelerini gerçekleştiriyor. 

Verdikleri hizmetlerin bir bütün-
lük içinde olduğunu kaydeden Mat-
rix Logistics Yönetim Kurulu Baş-
kanı Burak Savaşan şunları söylüyor; 
‘’İşimizin en önemli unsuru kombi-
ne taşımalar organize ederek uygun 
navlun ve yaratıcı çözümler ile pozi-
tif müşteri yaklaşımı sağlayabilmek-

Matriks Lojistik 15’inci Yılını Kutluyor
Matriks Lojistik’ten
spora büyük destek

Lojistik sektöründe 15’inci yılını 
kutlayan Matrix Lojistik, ticari haya-
tının dışında spora verdiği destek ile 
de tanınıyor. 2016 yılından beri Op-
timum Tenis Akademisi’ne sponsor 
olmasının dışında Matrix Lojistik, 
2019 yılında serbest dalış spor da-
lında da milli sporcumuz olan Bil-
ge Cingigiray’a sponsor oldu. Milli 
sporcu Cingigiray, Matrix desteğiyle 
katıldığı ve geçtiğimiz ay Sırbistan’da 
düzenlenen yarışmada statik apnea 
branşında 6 dakika 10 saniye ile ya-
rışmanın en iyi derecesini aldı ve yeni 
bir Türkiye rekoru kırdı.

KAMU yatırımlarının yüzde 
31’i ulaştırma ve haberleşme 
sektörüne tahsis edilecek. Söz 
konusu bütçenin 2,9 milyar li-
rası yeni projelerden, 17 milyar 
lirası devam eden projelerden, 
400 milyon lirası da etüt proje-
lerden oluştu.

Ulaştırma sektörü için ayrılan 
tutarın 7,5 milyar lirası demir yo-
lu, 6,7 milyar lirası karayolu, 4,3 
milyar lirası kent içi ulaşım, 1 mil-
yar lirası hava yolu, 344 milyon li-
rası otoyollar, 321,6 milyon lirası 
deniz yolu, 151,8 milyon lirası ha-
berleşme yatırımlarına tahsis edil-
di. Bu yılki kamu yatırımlarında, 
ulaştırmadan sonra en yüksek 
payı 12,9 milyar lira ile iktisadi 
ve sosyal alanlarda yapılacak diğer 
kamu hizmetleri aldı. Bunu 10,8 
milyar lira ile eğitim, 7,7 milyar 
lira ile enerji, 5 milyar lira ile sağ-
lık ve 4,9 milyar lira ile tarım, 2,1 
milyar lira ile madencilik, 841,1 
milyon lira ile imalat, 406,2 mil-
yon lira ile konut, 343,5 milyon 
lira ile turizm sektörleri takip et-
ti. Öte yandan kamu yatırımları-
na ayrılan 65,4 milyar liralık kay-
nağın, 13,8 milyar lirası KİT’ler, 
85,2 milyon lirası özelleştirme 
kapsamındaki kuruluşlarca kulla-
nılacak. Mahalli idarelere ise 52,8 
milyar liralık kaynak ayrıldı.

tir. Treyler üzerinde 0 km taşıma, 
sürerek nakliye, proje nakliyeleri, ge-
mi nakliyesi, liman hizmetleri, ant-
repo,  gümrük ve sigorta hizmetleri 
sunmaktayız. Portföyümüzdeki tüm 
bu hizmetler, bir müşterimizin tüm 
taleplerini kapsayabilmekte ve Mat-
rix, müşterileri için pratik çözüm 
olabilmektedir. Bunu da kurulduğu-
muz günden itibaren işimizden ka-
zandığımızı mutlaka işimize yatırım 
yaparak başarabilmekteyiz.” 
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Kamu
Yatırımlarında 
En Büyük Pay 
Ulaştırmaya 
Ayrıldı

Matrix Logistics Yönetim Kurulu 
Başkanı Burak Savaşan
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SAHA incelemesi öncesi Edirne 
Valisi Ekrem Canalp’ı ziyaret eden 
heyet Kapıkule Sınır Kapısındaki 
TIR kuyrukları, park alanları, olu-
şan maliyetler ve sınır geçiş süreç-
lerinin iyileştirilmesi hususlarında 
istişarelerde bulundu. Vali Ekrem 
Canalp, gümrük kapılarında zaman 
zaman yaşanan TIR kuyruklarının 
tamamen ortadan kaldırılması için 
çalışmalar yapıldığını belirterek, 
“Belli zamanlarda gümrük kapıla-
rında TIR kuyrukları oluştuğunu 
görüyoruz. Bu sorunun çözülmesi 
için ilgili kurumlarla çalışmalarımızı 
devam ettiriyoruz” dedi.

 Vali ziyareti sonrası, TOBB, TİM 
yetkilileri ve UND Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Nuhoğlu’nun da ka-
tılım gösterdiği Kapıkule Sınır Ka-
pısı saha ziyaretinde, sektörün en 
büyük sorunlarından biri olan Ka-
pıkule’deki beklemeler, Bulgaristan 
tarafındaki iş süreçleri, dezenfek-
siyon uygulamaları ve maliyetleri, 
akaryakıt istasyonu yakıt alım sü-
reçleri ile ilgili gözlemler gerçekleş-
tirildi ve Ticaret Bakanı Yardımcısı 
Rıza Tuna TuragayTIRşoförleriyle 
sohbet ederek ve taleplerini ve so-
runlarını dinledi.

Kapıkule Sınır Kapısı’nın Türki-
ye için çok önemli olduğunu belirten 
Turagay, “Kapıkule ihracatımızın 
çıkış noktası, ithalatımızın giriş nok-
tası. Türkiye ihracatının yüzde 35’i 
bu kapıdan çıkıyor. Günlük işlem 
hacmi, bin araç civarında ve bunla-
rı inşallah bin 200 ve bin 300’lere 
çıkaracağız, peron çıkış noktalarını 
genişleteceğiz, bekleme sürelerini 
asgari seviyeye çekecek tedbirleri ha-
yata geçireceğiz” diye konuştu. 

Hedeflere adım adım ulaşacağız
İhracatçılara, taşımacılara ve TIR 

şoförlerine her türlü imkanın sağla-
nacağını belirten Turagay, “Burada 
önemli şekilde rahatlama sağlayaca-
ğız. Bunların hepsini önümüzdeki 
4-5 ay içerisinde büyük bir hızla yap-
mayı ve eyleme dönüştürmeyi plan-
lıyoruz.  Ticaret Bakanlığı, Edirne 
Valiliği, Gümrük Turizm İşletmele-
ri A.Ş., TİM, TOBB  ve Uluslararası 
Nakliyeciler Derneği ile ortak bir 
çalışma yürütülerek hedeflere adım 
adım ulaşacağız” dedi.

İncelemelerde, Bakan Yardımcısı 
Rıza Tuna Turagay ve Uluslararası 
Nakliyeciler Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Çetin Nuhoğlu’na ila-
veten, Kapıkule Mülki İdare Amiri 
ve Edirne Vali Yardımcısı Şenol Le-
vent Elmacıoğlu, Ticaret Bakanlığı 
Gümrükler Genel Müdürü Mustafa 
Gümüş, Trakya Gümrük ve Ticaret 
Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, 
TİM Başkan Baş DanışmanıSero-

lAcarkan, TİM Genel Sekreter Yar-
dımcısı İbrahim Özçelik, UND İcra 
Kurulu Başkan Vekili Erman Ereke, 
UND Yönetim Kurulu Danışmanı 
Fatih Şener, Gümrük ve Turizm 

İşletmeleri (GTİ) Yönetim Kurulu 
Başkanı Arif Parmaksız, GTİ Genel 
Müdürü Ömür Gebeş ve GTİ Kapı-
kule İşletme Müdürü Ertuğrul Irkı-
çatal yer aldı.

UND Heyeti Kapıkule’de 
İncelemelerde Bulundu
Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, UND Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu’nun da içinde bulunduğu heyet ile Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki 
sınır geçiş süreçlerini yerinde gözlemledi ve sahada incelemelerde bulundu.

Birinci sayfadaki haberin devamı



HER gün 700 bin adrese hiz-
met ulaştıran MNG Kargo, 
büyümesinin ve gelişiminin 
başlıca faktörlerinden biri 
olan acentelik modelini ye-
niledi. MNG Kargo’nun yeni 
acentelik modeli, girişimcile-
re önemli fırsatlar sunarken, 
hizmet kalitesinin her zaman 
en üst seviyede kalmasına yar-
dımcı olacak.

Konuya ilişkin bilgi veren 
MNG Kargo Ticari Faali-
yetlerden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Özgün 
Şahin, Türkiye ekonomisinin 
KOBİ’ler ile büyüyeceğine 
inandıklarını ve KOBİ’lere 
fayda sağlayacak önemli ça-

lışmalar hayata geçirdiklerini 
söyledi. MNG Kargo acen-
telik modeliyle kendi işinin 
sahibi olmak isteyen girişim-
cilere fırsat sunduklarını kay-
deden Şahin, yeni acentelik 
modelinin temelinde satış ve 
dağıtım performansı odaklı 
bir hak ediş sisteminin yer al-
dığını ifade etti.

Acente adaylarına bölgele-
rindeki en uygun lokasyonu 
seçme kolaylığı sağladıklarını 
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belirten Şahin, “Acente aday-
larımızı öncelikle şubeleri-
mizdeki tüm işleyişe hakim 
olabilecekleri ve MNG Kargo 
kültürünü benimseyecekleri 
bir eğitim sürecinden geçi-
riyoruz. Acentenin demir-
başlarının temininde destek 
oluyor ve eğitimli, şube işleyi-
şini bilen personel sağlıyoruz. 
Acentelik süresi boyunca ihti-
yaç duydukları her an yanla-
rındayız” diye konuştu. Sa hi bi
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Amerikalılar Kızılderilileri yok ederken 

Tommiks, Teksas, Zagor vardı. Sıra Vi-

etnamlılara geldiğinde okla helikopter 

düşüren Rambo yeterli oldu. Yeni dünya 

düzeninin attığını vuran kovboyları ise 

Gates, Zuckerberg, Musk ismiyle ve kanlı 

canlı olarak çıktı karşımıza... Bu modern 

kovboylar, özel destekli dev proje şirket-

lerini yönetiyorlar.  

Amerikan uydurması kahramanların 

hafızalardan yok ettiği Herküllerin, Tar-

kanların sonu nasıl olduysa, yakın döne-

min efsaneleri de aynı sona uğramaya 

başladı.  ABD’nin hışmına direnmek için 

İran halkının Zaloğlu Rüstem’den çok 

Putin’e güvendiği bir döneme girdik. Mi-

tolojik kahramanları yok edilen ulusla-

rın modern dönem kahramanları da 21. 

Yüzyıl’ın kıyımından nasibini aldı. 

Halklarının kurtarıcı olarak görüp 

saygı duyduğu ve etrafında birleştiği 

ulusal kahramanların yerle bir edildiği 

örnekler yaşıyoruz. Birazcık Che Gue-

vara ismi sürse de onun da neredeyse 

turistik bir metaya dönüştüğünü görü-

yoruz. ‘Che’ deyince milyonlarca genç 

belki de onun için ‘repçi’ ya da ‘popçu’ 

diyecektir... 

Emperyalizme karşı ulusal kurtuluş 

savaşı verilebileceğini dünyaya kanıt-

lamış, pek çok ülkenin direniş mücade-

lesine esin kaynağı olmuş, çocuk yaşta 

çıktığı atının sırtında yedi düvelde sa-

vaş vermiş bir askere, diplomata, bilim 

adamına, siyasetçiye, gerçek bir lider ve 

kahramana sahip Türkler bile; Atatürk 

gibi bir dehanın heykelini kırarsa, bu 

coğrafyada kimsenin işi kolay değildir... 

İkinci dünya savaşı koşullarında 

Avrupa’ya yerleşen ABD, Avrupa’yı kal-

kındırma kapsamındaki Marshall pro-

jesiyle reorganize ettiği liberal yeni 

Avrupa düzenini genişleterek Türkiye’yi 

de kapsama alanına aldı. Hepsi kendine 

çalışan NATO, BM, çok partili sistem der-

ken ülkenin geleceğini yeniden dizayn 

etti. Örgütlü mücadele bilinci gelişen ve 

giderek güçlenen emperyalizm karşıtı 

gençlik hareketlerini önleyemeyince, za-

ten kendi desteklediği koşulları, 12 Eylül 

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

darbesinin gerçekleştirilmesi için gerek-

çe olarak kullandırdı. 

Türkiye sorunları aştıkça yenileri 

daha büyük dalgalar halinde geldi. Doğu 

Bloku’nun dağılması, Avrupa’nın orta 

yerinde yaşanan Yugoslavya Savaşı, Kör-

fez Savaşı, Arap Baharı derken Suriye ile 

Türkiye, göç ve göçle mücadele teme-

linde neredeyse iç içe geçti. Kanlı canlı 

savaşlar bir yana Trump sonrası ABD’nin 

dünya ve Ortadoğu politikaları ile Türki-

ye ilişkileri sancılanmaya başladı. 

Önü alınamayan döviz kurları ile so-

kaktaki vatandaşın da meşgalesi haline 

gelen ekonomik istikrarsızlık, ülkeden 

sermaye kaçışı ve durgunluk beklentile-

rini artırdı. Sorunlar arttıkça önlemlerin 

etkisi azaldı. Türkiye hızla çıkması gere-

ken yere sert bir şekilde inmiş olup bu 

sayede alacağı ivme kadar hızlı şekilde 

dipten çıkacaktır. En büyük temenni ve 

beklentimiz bu olmalı.

Nitekim ihracat rakamlarına olumlu 

yansıyan döviz kurları, cari açık için de 

bir ölçüde katkı sağladı. İhracatı itha-

lata dayalı bir ekonomide bu eğilimin 

sürdürülebilmesi güç olsa da imkansız 

değil. İyi gelen bazı rakamlara, enflas-

yon ve işsizlikle mücadele konusundaki 

adımlara, yatırımları özendirecek ve 

yabancı sermaye girişini teşvik edecek 

önlemlere bakarak umutlanmamak elde 

değil. Bir de üst üste gelen seçimlerin 

etkilerinden kurtulabilirsek en azından 

biraz daha ileriyi görmek mümkün ola-

caktır. Bu ekonomik seferberliği güçlen-

dirmek için lojistikçiler de dahil, katkısı 

olacakların yapabileceği ne varsa orta-

ya koyması gerekiyor. 

Son Zamanlar

BAKIŞMNG Kargo Acentelik 
Modelini Değiştirdi

UPS, dünyanın lider geri dö-
nüşüm şirketi Terra Cycle ve 
önde gelen tüketici ürünü şir-
ketlerinin oluşturduğu birliğe 
katıldı. Ortaklığın amacı, tü-
ketici ürünlerinin ambalajları 
için inovatif, yeniden kulla-
nılabilir ve iade edilebilir bir 
sistem oluşturmak. Loop adlı 
sistem, tüketici pazarlarında 
tamamen kullanıma sunulma 
yönünde atılan bir ilk adım 
olarak, Paris ve New York’ta 
test edilecek.

Çığır açan Loop sistemi, 
tüketici ürünlerine yönelik 
tek kullanımlık ambalajları 
bertaraf etmek üzere ortaya 
çıktı. Tüketicilere isteğe uyar-
lanmış, markaya özel ve daya-
nıklı ambalajlı çeşitli ürün-
ler sunulacak ve bu ürünler 
doğrudan müşteriye teslim 
edildikten sonra toplanacak, 
temizlenecek ve tekrardan 
doldurularak yeniden teslim 
edilecek. 

TerraCycle CEO’su Tom 
Szaky: “Loop yalnızca am-
balaj israfını önlemekle kal-

mayacak, aynı zamanda ürün 
deneyimini de önemli ölçüde 
iyileştirecek ve alışverişi çok 
kolaylaştıracak” dedi. 

Loop ürünleri TerraCycle 
ve UPS tarafından tasarlanan 
bir sistem ile teslim edilecek 
ve toplanacak. Bu sistem, 
TerraCycle’ın lojistik lideri ve 
ambalaj uzmanı UPS ile uzun 
süreli ortaklığındaki en yeni 
gelişmeleri temsil ediyor.

UPS Satış Müdürü ve 
Çözüm Görevlisi Kate Gut-
mann şunları söyledi: “İno-
vasyon, UPS çatısı altında 
attığımız her adımda kilit 
öneme sahip ve Loop taşıma 
kabının ambalaj tasarımının 
yanı sıra Loop müşterileri 
için toplama ve teslimat hiz-
metlerinde Terra Cycle şir-
ketini desteklemekten büyük 
heyecan duyuyoruz. Çevresel 
sürdürülebilirlik alanında li-
der, döngüsel ekonomide ön-
cü ve katalizör olarak UPS, 
Loop sistemini hayata geçir-
mek için sabırsızlanıyor.”

Loop müşterileri, ala-

UPS Tüketicilerin 
Ambalaj Kullanımını 
Azaltacak

şımlar, cam ve mühendislik 
plastikleri gibi malzemeler-
den imal edilmiş dayanıklı, 
yeniden kullanılabilir veya 
tamamen geri dönüştürü-
lebilir ambalajlar alacaklar. 
Dış sevkiyat konteynırı bile 
tasarımdaki inovasyonun bir 
parçası olacak; modern bir 
sevkiyat kabı, tek kullanımlık 
kutulara olan ihtiyacı ortadan 

kaldıracak ve müşterilere atık 
miktarını azaltan şık bir çö-
züm sunacak.

UPS ve Terra Cycle; sıvı, 
kuru ürün ve kişisel bakım 
ürünlerinin konulabileceği, iç 
kısmında koruyucu bölmeler 
olan ve yeniden kullanım için 
kolayca temizleme imkânı su-
nan bir dış ambalaj tasarlamak 
amacıyla işbirliği yaptı. UPS 

Ambalaj Tasarım ve Test La-
boratuvarı, özel tasarım ve test 
ambalajının hem tüketiciler 
için çekici hem de tekrar kul-
lanılabilecek kadar dayanıklı 
olmasına yardımcı oldu. UPS 
Laboratuvarı, ISTA ambalaj 
bütünlük testi prosedürlerini 
gerçekleştirmek üzere Ulusla-
rarası Güvenli Nakliyat Birliği 
(ISTA) sertifikasına sahip.
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Global ölçekte 
platform ihtiyaçlarına 

teknolojik çözüm
Toplantıda konuşan Arkas 

Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Bernard 
Arkas ise bu gelişmeyi şu söz-
lerle anlattı:, “Arkas olarak 25 
ülkede, 67 şirket, 60 ofis, yak-
laşık 7 bin 300 çalışan ile hiz-
met üretiyoruz.  Birbirinden 
farklı kültür ve regülasyonları 
aynı çatı altında uyumlu bir 
şekilde yönetmek, rekabette 
söz sahibi olmak için tekno-
lojiyi doğru kullanmanız ve 
en hızlı şekilde iş süreçlerini-
ze dahil etmeniz gerekiyor. 
Bu geçiş bize pek çok faydası-
nın yanında uluslararası stan-
dartizasyon ve disiplin getir-
di, ayrıca  uluslarası ihalelerde 
avantaj sağlıyor.

Esasında bizim için ‘Di-
jital Dönüşüm’ bugünkü 
konu değil; uzun yıllardır 
teknoloji uyumlu bir şir-
ketiz. Yıllardır teknolojiye 
yaptığımız doğru yatırımla-
rın meyvelerini toplamaya 
devam ediyoruz. Bulut geçi-
şi ile bu dönüşümü daha da 
hızlandırıyoruz, çevik kılıyo-
ruz. Diğer taraftan bunu so-
rumluluk olarak görüyoruz. 
Müşterilerimizin datalarını 
tutuyoruz.  Müşterilerimize,  
çalıştığımız ülkelerin resmi 
kurumlarına ve regülasyon-
larına karşı legal sorumlu-
luklarımız var. Tüm bunları 

DENİZCİLİK ve lojistikte 
Türkiye’nin olduğu kadar 
küresel anlamda da önemli 
şirketlerinden  olan  Arkas 
Holding, Microsoft Türki-
ye ile kurumsal çapta bugü-
ne kadar hayata geçirilmiş 
en kapsamlı bulut dönü-
şüm projesine imza attı. İş 
birliği çerçevesinde, Arkas 
Holding’in veri cihazının ve 
sunucularının tamamına ya-
kını akıllı bulut platformu 
Microsoft Azure’a taşındı. 
Microsoft Filo Yönetimi gibi 
yapay zekâ çözümleri ile daha 
etkin kararlar alma başlayan 
şirket, projenin ilk yılında 
yüzde 10 tasarruf sağlama he-
define ulaştığı kaydedildi.  

Microsoft Türkiye Genel 
Müdürü Murat Kansu, Ar-
kas Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Bernard 
Arkas, Microsoft Türkiye 
Genel Müdür Yardımcısı 
Murat Yılmaz ve Arkas Hol-
ding CIO’su Mert Oruz’un 
ev sahipliğinde gerçekleşen 
basın toplantısında Micro-
soft Türkiye Genel Müdürü 
Murat Kansu şunları söyle-
di: “Arkas’la gerçekleştirilen 
proje bizim için çok önemli. 
Sağlam adımlarla Türkiye’de 
sektörleri dönüştürmeye de-
vam ediyoruz. Değişime ve 
yeni teknolojilere sırtını çevi-
ren şirketler, büyüklükleri ne 
olursa olsun, yıkıcı bir şekilde 
ya küçülüyor ya da tarih olu-
yor. 1935 yılında şirketlerin 
ortalama ömrü 90 yıl iken 
2018 yılına geldiğimiz zaman 

bu süre 12 yıla kadar düşme-
si buna örnek olarak göste-
rilebilir. Dijital dönüşümü 
yakalayamayan şirketler ayak 
uydurması daha önemli hale 
geliyor.  İş yapış şekillerimiz-
den, tüketim alışkanlıklarına 
kadar birçok alanda bulut 
bilişimin faydalarını görme-
ye başladık. Şirketlerin yüzde 
86’sı bugün birden fazla bu-
lut servisinden faydalanıyor. 
Bulut bilişim düşük donanım 
maliyeti ve kullandıkça öde 
özelliği ile kurumlara önemli 
bir tasarruf imkânı sağlıyor. 
Her ölçekten kurum, bulut 
bilişim ile teknolojinin sun-
duğu fırsatlardan eşit oranda 
faydalanabiliyor. Bu da şir-
ketlere bir demokratikleşme 
getiriyor. Bulut bilişim sade-
ce maliyet avantajı sunmakla 
kalmıyor aynı zamanda en 
yenilikçi teknolojileri kulla-
narak rekabet gücü kazan-
dırıyor. Sınırsız depolama 
kapasitesi ve erişim kolaylığı 
ile birlikte bulut kullanıcılara 
7/24 en güncel güvenlik ön-
lemleri ile korunan, güveni-
lir bir altyapı sunuyor. 2022 
yılında 266 milyon dolara 
çıkmasını beklediğimiz bu-
lut bilişim pazarının şirket-
ler için yeni gelir fırsatları, 
ekonomi için yeni iş olanak-
ları yaratmasını bekliyoruz. 
Türkiye’de buluta yatırım 
yapan şirketlerin 5 yılda 15 
milyar dolar gelir elde edecek, 
112 bin kişiye bulut bilişim 
ekseninde iş fırsatı doğacak. 
Özetle, Türkiye geleceği bu-
lutla yakalayacak. İş birliği-
mizle Arkas, global seviyede 
gücüne güç katarken Türki-
ye de uluslararası taşımacılık 
pazarında bir adım ileriye 
gidiyor. Arkas gibi bu rüzgârı 
önceden gören, rotasını bulu-
ta çeviren çevik şirketlerin sa-
yısı arttıkça biz de Microsoft 
Türkiye olarak gururlanıyo-
ruz. En yeni teknolojilerle 
güçlenen ülkemizin geleceği 
adına heyecan duyuyoruz.”

Arkas Block Chain’e 
hazırlanıyor

Daha sonra söz alan Ar-
kas Holding CIO’su Mert 
Oruz ise yaklaşık 80 kişi ile 
bir yıla varan geçiş aşaması-
nın sonunda kesintisiz bir 
geçişle bütün süreçlerini ve 
verilerini buluta taşıdıkla-
rını kaydederek, buluta ge-
çişle birlikte kapasitelerini 
şeffaf bir şekilde çok daha 
rahat yönetebileceklerini 
vurguladı. Microsoft’un bü-
tün geçerli sertifikalarıyla 
birlikte güvenliğin güçlü ol-
duğu buluta geçerek global 
dünyadaki bilgiye entegre 
olduklarını açıklayan Oruz, 
gemi, liman ve çalışanların 
yüzde 99,95 oranındaki ke-
sintisizlik ve izlenebilirlik 
güvencesiyle faaliyetlerini 
yürüteceklerini vurguladı.

Oruz, herhangi bir felaket 
durumunda dahi verilerin 
güvenli bir şekilde kalacağı-
nı belirterek, buluta geçerek 
yapay zeka gibi konularda 
da daha rahat geçebilecekle-
rini söyledi.

Şu ana kadar yüzde 10’luk 
bir maliyet avantajı sağladık-
larını da sözlerine ekleyen 
Oruz, bir soru üzerine Block 
chain ile gelişmelerden bah-
setti: “Konteynerde dünya 
ticaretinde hatırı sayılır bir 
oranı yöneten 4 şirket kendi 
aralarından bir konsorsiyum 
imzaladılar. Tasarruf sağlaya-

cak her süreci değerlendirmek 
istediler. Ancak yapılması o-
lan konular netleşmiş olsa da 
bu işin teknik standartları he-
nüz belli olmadı. Dünyanın 
her yerinde limanlar, depolar, 
lojistik şirketleri bunun bir 
parçası olacak olan konsorsi-
yumun toplantılarına biz de 
Arkas olarak katıldık. Siz bir 
geminin hangi limana girdiği-
ni hangi konteynerleri aldığı-
nı veya bıraktığı gibi bilgileri 
ne zaman girdiği gibi bilgiler 
sistemde otomatik olarak gö-
rünebiliyor. Ancak bu bilgile-
rin standartları belli olduğu 
zaman biz de bu gruplar için-
de yer almalıyız. Standartlar 
netleşip bu bilgiler yazıldığı 
an bütün paydaşlar tarafın-
dan görülebilecek.”

Lojistik hizmetlere 
bulut desteği

En son konuşmayı yapan 
Microsoft Türkiye Genel 
Müdür Yardımcısı Murat 
Yılmaz ise bütün dünya için 
önemli olan bu projede yüzde 
99 veri merkezini buluta taşı-
yan Arkas gibi şirketlerin çok 
az olduğunu söyleyerek başla-
dı sözlerine.

Bu platforma geçmekle 
aslında nesnelerin interneti, 
büyük veri ve yapay zeka ve 
block chain teknolojilerine 
tek bir platformdan ulaşa-
bileceğini kaydeden Yılmaz, 
cihaz ve araçlarla konteyner 
ve gemilerin de bağlı hale 
geleceğini söyleyerek kontey-
nerdeki ürünlerin takibinin 
de anlık olarak yapılacağını 
ve operasyonlara verimlilik 
geleceğini de kaydetti.

kendi sistem odalarımızda 
yönetirken artık üst düzey-
de bilgi güvenliği sağlanan 
Microsoft’un data centerla-
rında yönetiyoruz. Bu data 
centerlar olağanüstü zaman-
larda da kesintiye uğrama-
dan eş zamanlı çalışıyorlar. 
Tüm şirketlerimizin çalıştığı 
sistemleri ve kurumsal yazı-
lımlarımızı uçtan uca izleye-
bilmek en önemli faydaların-
dan biri. Hangi sisteme ne 

kadar yatırım yapacağımızı 
anlık olarak izleyebiliyor 
atıl yatırımlardan uzaklaşı-
yoruz bu da ciddi bir verim-
lilik sağlıyor.  Atıl kapasite 
oluşturacak sistem yatırımı 
yapmadan, yeni teknoloji-
leri daha uygun bütçelerle 
istediğimiz kadar kullanma, 
yeni veya değişen iş planla-
rına göre sistem ve teknoloji 
yatırımı yapmak bulut geçişi 
ile birlikte büyük bir maliyet 
avantajı sağlayacak.”

Arkas Teknolojisini Buluta Taşıdı

Microsoft Türkiye Genel 
Müdürü Murat Kansu

Arkas Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 

Bernard Arkas

6

Arkas Holding, 
24 ülkeye yayılan 
organizasyonuyla 
müşterilerine 
kesintisiz hizmet 
sağlamak için 
tüm sunucu ve 
veri merkezlerini 
Microsoft 
çözümleriyle buluta 
taşıdı.

ARKAS Lojistik, toplam 
maliyeti 500 milyon Avro’yu 
bulan 476 kilometrelik TA-
NAP- Trans Anadolu Do-
ğalgaz Boru Hattı’nda 470 
km’lik bölümünü tedarik 
ederek projenin ana boru 
üreticisi olan Tosçelik Spiral 
Boru tarafından BRUA için 
Osmaniye’de üretilen ve top-
lam ağırlığı 103 bin ton olan 
yaklaşık 40 bin çelik boruyu 
40-45 gemi ile Köstence li-
manlarına aktaracak.

Borular Romanya’ya var-
dıktan sonra daha önceden 
belirlenmiş 14 farklı stok 

sahasına, coğrafik konum-
larına göre direkt karayolu 
ile veya dubalara yüklenerek 

Tuna Nehri üzerinden nehir 
taşımacılığıyla ara aktarma 
limanlarına gönderilecek, bu 
limanlardan da son stok sa-
halarına karayolu ile taşına-
cak ve indirme ve stoklama 
işlemiyle birlikte operasyon 
süreci tamamlanmış olacak.

Dünyanın çevresinde  
38 tur

Ağustos ayında teslimatla-
rına başlanan borular toplam-
da 45 gemi, 5800 karayolu ve 
35 nehir seferi yaparak kat 

edecekleri 1,5 milyon kilo-
metrenin ardından nihai stok 
sahalarına ulaştırılacak. Bu 

rakam seferlerin toplamına 
bakıldığında dünyanın çevre-
sinde 38 tura denk geliyor.

BRUA’nın Romanya Operasyonları Arkas Lojistik’e Emanet

Birinci sayfadaki haberin devamı
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mak. İşte bu sebeple bu 
toplantıları düzenliyoruz. 
Ortak akıl istişare ve çözüm 
odaklı düşünen sektördeki 
tüm değerli paydaşlarımızla 
birlikte bir araya geliyoruz. 
Devlet millet el ele anlayışı 
ile çok değerli bürokratla-
rımız iş insanlarımız sivil 
toplum kuruluşlarının de-
ğerli mensuplarıyla öneri 
ve çözüm odaklı toplantılar 
düzenliyoruz.

Yayman: “Uluslararası 
lojistiğe önem vermemiz 

gerekiyor”
MÜSİAD lojistik sektör 

kurulu olarak 5 yıldan bu 
yana gelenek haline getirdi-
ğimiz Lojistik Merkez Tür-
kiye istişare toplantılarında 
sadece lojistik sağlayıcı fir-
malarının sorunlarını göze-
ten değil tam aksine siparişli 
talep üretimi, satın alma, 
depolama, stok yönetimi, 
taşımacılık, lojistik faaliyet-
leriyle gelişen tüm ürün ve 
hizmet sektörlerinin reka-
bet gücünü arttırmaya yö-
nelik faaliyetlerimize devam 
ediyoruz. Küreselleşen tica-
ret koşullarında bir ürünün 

üretimiyle tüketicinin satın 
alması arasındaki yer olan 
lojistik süreçler, işletmele-
rin karını doğrudan etkiler 
hale gelmiştir. Uluslararası 

MÜSİAD Genel Merkezi 
Lojistik Sektör Kurulu or-
ganizasyonu olan “Lojistik 
Merkez Türkiye” ana baş-
lıklı Türkiye İstişare Top-
lantısı, İzmir Balçova’da 
gerçekleştirildi.

İzmir Şubesinin ev sahip-
liğinde gerçekleşen toplantı-
ya; Ticaret Bakan Yardımcı-
sı Sezai Uçarmak, MÜSİAD 
Genel Başkan Yardımcısı 
Mahmut Asmalı, MÜSİAD 
Lojistik Sektör Kurulu Baş-
kanı Ahmet Yayman, İzmir 
Milletvekilleri Ceyda Bölün-
mez Çankırı, Alpay Özalan, 
MÜSİAD İzmir Başkanı Bi-
lal Saygılı, Genel Müdürler, 
Bölge ve İl Müdürleri, Sek-
törel STK’lar ile çok sayıda 
konuk katıldı.

MÜSİAD İzmir Şube 
Başkanı Bilal Saygılı yaptığı 
açılış konuşmasında; “Genel 
merkezimizin organizasyo-
nunda gerçekleştirdiğimiz 
lojistik sektör kurulu Türki-
ye istişare toplantımızın açı-
lış oturumunda MÜSİAD 
İzmir başkanı olarak sizleri 
saygıyla selamlıyorum. Tür-
kiye genelinde farklı şehirler-
den katılımcıları İzmir de bir 
araya getiren lojistik sektör 
kurulu Türkiye istişare top-
lantımızda bu gün ‘Lojistik 
Merkez Türkiye’ ana tema-
sıyla son yıllarda ülkemize 
hatırı sayılır bir gelişme kay-
deden lojistik sektörünün 
bu günü, yarını ve  geleceğini 
etraflıca değerlendirmiş ola-
cağız. Bildiğiniz gibi tarihi 
ipek yolu üzerindeki İzmir, 
coğrafi konumu itibariyle lo-
jistikte son derede avantajlı 
bir yere sahiptir.

Dünyada bir dönüşüm 
içerisindeyiz, köklü değişim 
dalgası her alanda hemen 
hemen her sektörde etkili ol-
maktadır dolayısıyla lojistik 
sektörümüzde bu değişim 
sürecinden payını aldığını 
görüyoruz. Dönüşümü do-
mine eden unsurlara baktı-

ğımızda en önemlileri içe-
risinde ilerleyen teknolojik 
gelişmelere uyum hızı oldu-
ğunu da görmekteyiz.

Bu noktada öğündüğü-
müz ve Avrupa ülkeleri başta 
olmak üzere dünyanın ilgi-
sini çeken genç nüfusumuz 
müthiş bir güç sağlamakta-
dır. Genç nüfus demek, yeni-
liğe ve gelişimi açık taze be-
yinler demektir. Dolayısıyla 
dünyadaki değişimi doğru o-
kuyarak geleceğe yönelik ye-
niden dizayn edilen lojistik 
sektörü de bu gücü arkasına 
alması gerekmektedir. Artık 
neredeyse hiçbir alanda işler 
geleneksel yöntemlerle yü-
rümüyor, teknoloji temeli 
oluşan değişim firmalar hat-
ta ülkeler arası fark yaratma 
mücadelesine dönüşmüş du-
rumda. Bizde iş insanı olarak 
adımlarımızı yeni yatırım-
larımızı elimizde bulundur-
duğumuz gücü fark ederek 
ve çağın gerekliliklerini iyi 
şekilde analız ederek şekil-
lendirmeliyiz. Böylece Tür-
kiye lojistik sektörü dünyada 
öneli bir noktaya erişmesi 
içten bile değildir” dedi.

MÜSİAD Lojistik Sek-
tör Kurulu Başkanı Ahmet 
Yayman ise, Türkiye’de ta-
şımacılığın ağırlıklı olarak 
karayolları üzerinden yapıl-
dığını, bunun da trafik ve 
gürültü çevre kirliliği gibi 
sorunlara neden olduğunu, 
diğer ulaştırma yollarının da 
dengeli kullanılabileceğini 
ifade etti. Yayman sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Bir hedefi-
miz var ülkemizi ilk on ge-
lişmiş ülke içerisine girme-
sini sağlamak ve 500 milyar 
dolar ihracat hedefini koy-
duğumuz 2023 Türkiye’si 
için var gücümüzle çalış-

Uçarmak:  
“Altyapı çalışmaları 

tamamlanmalı”
Toplantıda konuşan Ti-

caret Bakan Yardımcısı Se-
zai Uçarmak, Türkiye’nin 
lojistik üs için uygun coğra-
fi konuma sahip olduğunu 
belirterek, lojistik merkez 
çalışmaları için liman altya-
pısının da büyük önem taşı-
dığını söyledi.

Lojistik gelirlerini artır-
manın ve altyapı çalışmala-
rının tamamlanması gerek-
tiğine işaret eden Uçarmak, 
“Türkiye’nin liman altyapısı 

lojistik üs olabilmemiz için 
hiç uygun değil. Bu sorunla-
rın hepsi bizim sorunlarımız, 
o nedenle açıklıkla konuş-
mak gerekiyor. Türkiye’de 
dünyadaki örnekleri gibi 
planlanmış yapılan çok az 
liman var, diğerlerinin ta-
mamı iskele. Bir Ambarlı 
Limanı’na gidin, vaktiyle is-
kele olarak başladı, şu anda 
beş ayrı iskeleden liman çı-
karmaya çalışıyoruz. Vaktiyle 
arkadaşlarımızdan bir tanesi 
Google’dan dünya limanla-
rının görüntüleri çıkarmıştı. 
Bizim limanlarımızın hepsi 
karikatür gibi. Bir Ham-
burg, Shangay Limanı’na 
bakın, bir düzen, intizam 
bir liman olarak planlan-
mış bir şey var orada. Tabi 
ki ticareti geliştirmek için 
herkese iskele izni vermek 
lazım. Onların büyüdükçe 
limana dönüşmesi lazım ama 
arada oluşan sorunları da li-
man açısından halletmemiz 
gerektiğini düşünüyorum. 
Şu anda Türkiye’de gümrük 
işlemi yapan 174 tane liman 
ve iskele var. Alt yapısı düz-
gün çok az yerimiz var. Son 
zamanlarda özel sektör girdi 
ve onlar da biraz daha düzen 
ve intizam var” diye konuştu. 

Türkiye’nin lojistik üs ol-
masında koşulların son de-

rece uygun olduğunu ifade 
eden Sezai Uçarmak, “Fa-
kat bazı kurumları çabuk 
dejenere ediyoruz. Mesela 
60-70’li yıllarda İstanbul 
Ticaret Odası’nın yayınları-
na baktığınızda hep vurgu-
lanan; transit, antrepo, tır 
sistemi. Lojistik üs olmanın 
en önemlileri bunlar değil 
midir? Dolayısıyla depola-
madan bir karınız olacak. 
Sadece Türkiye’yi Orta Asya 
veya İran-Avrupa arasında 
sadece bir geçiş güzergahı 
olarak düşünmek Türkiye’ye 
bir şey kazandırmıyor. Çün-
kü Türkiye’nin limanlarına, 
antrepolarına mal taşımamız 
gerekir. Orada elleçleme bir 
idari işlem ya da ticaret marjı 
oluşturmamız lazım ki sizin 
bundan bir karınız olsun. 
Yoksa öbür türlü tabi ki o-
nunda katkısı var ama sadece 
Türkiye üzerinden kamyon-
ların geçmesinde egzoz du-
manından başka kalacak bir 
şey kalmaz” dedi.

“Lojistik Merkez Türkiye” 
konulu 1’inci Oturumda; 
Karayolları Düzenleme Ge-
nel Müdürü Mahmut Gür-
ses, Demiryolu Düzenleme 
Genel Müdür Vekili Bilgin 
Recep Bekem, UTİKAT Yö-
netim Kurulu Başkanı Emre 
Eldener, İstanbul Üniver-
sitesi Ulaştırma ve Lojistik 
Fakültesi Dekan Yardımcı-
sı Doç. Dr. Ebru Demirci, 
MSC Denizcilik İş Geliştir-
me ve Projeler Müdürü Fatih 
Gider, “Lojistikte Gelecek 
Vizyonu” konulu 2’nci Otu-
rumda; Türk Eximbank A.Ş. 
Genel Müdür Yardımcısı  
Hüseyin Çelik, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Öğretim Üyesi. 
Prof. Dr. Soner Esmer, THY 
AO Genel Müdür Yardımcısı 
Ahmet Kaya’yı ve MNG Kar-
go Yönetim Kurulu Başkanı 
Aslan Kut, “Gümrük İşlemle-
rinde Etkinliğin Sağlanması” 
konulu 3’üncü Oturumda; 
T.C. Gümrükler Genel Mü-
dür Yardımcısı Burak Serkan 
Yaşar, UND Yönetim Ku-
rulu Danışmanı Fatih Şener, 
Yaşar Üniversitesi Uluslara-
rası Lojistik Yönetimi Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Yiğit Ka-
zançoğlu ve Ege Global A.Ş./ 
Kemalpaşa Lojistik Köyü Da-
nışmanı Fevzi Akay konuş-
macı olarak konuk oldu.

ticaretten daha fazla pay ala-
bilmek için uluslararası lojis-
tiğe önem vermemiz gereki-
yor. Türkiye’de mevcut yük 
taşımacılığı ağırlıklı olarak 
karayolu üzerinde yapılmak-
tadır dolayısıyla ulaştırma si-
temleri ve lojistik merkezler 
planlanırken taşıman mod-
ları arasında daha verimli 
dağılımı hayata geçirmemiz 
büyük önem arz ediyor, böy-
lelikle trafik problemleri, 
gürültü ve çevre kirliliği gibi 
sorunları tedarik zinciri gibi 
daha bütünsel yaklaşımlarla 
çözebiliriz.

MÜSİAD olarak üni-
versiteler ve meslek liseleri 
ile toplantılar yaparak iş im-
kanlarını istişare ediyoruz. 
Yetişmiş insan kaynağına 
hızlıca ulaşmak ve değerlen-
dirmek için meslek liselerine 
lojistik bölümleriyle iş birli-
ği yapıyoruz.”

Asmalı: 
“Anadolu lojistik  

noktalarından biri”
MÜSİAD Genel Başkan 

Vekili Mahmut Asmalı da 
hız ve yenilik gibi kavram-
ların günümüz ticaretinde 
büyük önem taşıdığını be-
lirterek, “Türkiye olarak 
elimizdeki her bir kozu isa-
betli biçimde kullanmalıyız. 
Hedeflerimiz büyük, kendi 
gücümüzün de farkında 
olarak yürüyeceğiz. Coğ-
rafi konumu ile Anadolu 
lojistik noktalarından biri 
olmuştur. Türkiye doğu ile 
batı, Asya ve Avrupa’yı bir-
birine bağlıyor ve küresel 
ticaret için stratejik noktada 
olması sebebiyle de güçlü 
ve gerekli tecrübe ile bilgi 
birikime sahibiz. Bizler bü-
tün avantajlarımızı isabetli 
şekilde kullandığımız tak-
dirde, Türkiye’nin her tür-
lü alanda lojistik merkezi 
olması önünde hiçbir engel 
bulunmuyor” dedi.

Lojistik Sektörünün Ticarete
Etkisi İzmir’de Değerlendirildi

MÜSİAD Lojistik SektörKurulu 
Başkanı Ahmet Yayman
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MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Yayman, Türkiye’de 
taşımacılığın ağırlıklı olarak karayolları üzerinden yapıldığını, bunun 
da trafik ve gürültü çevre kirliliği gibi sorunlara neden olduğunu, diğer 
ulaştırma yollarının da dengeli kullanılabileceğini belirtti.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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ULUSLARARASI vergi, de-
netim ve danışmanlık firması 
KPMG’nin yaptığı yeni araştırma, 
teknolojinin perakende sektörü-
ne etkisini inceledi. Hazırlanan 
rapor, teknolojiyle birlikte ortaya 
çıkan otonom araçların, tüketicile-
rin alışkanlıklarını radikal biçimde 
dönüştürdüğünü gösteriyor. 

Raporda otonom teslimat tekno-
lojisinin, müşteri davranışlarında 
devrim niteliğinde değişiklikleri be-
raberinde getireceği vurgulanıyor. 
Müşteri davranışlarındaki ilk deği-
şikliğin e-ticaret alanında görülme-
ye başladığı belirtilen raporda, ma-
ğazaya gitmek yerine online siparişi 
tercih eden tüketici sayısının mev-
cut düzeni sarsacak şekilde arttığına 
dikkat çekildi.

Maliyet düşecek, 
ürün yelpazesi genişleyecek

KPMG Türkiye Perakende ve 
Tüketici Ürünleri Sektör Lideri 
Emrah Akın, otonom teslimat araç-
larının yollara çıkmasıyla bağlantılı 
ticaretin daha çok ön plana çıkaca-
ğını söyledi. Akın, “Sürücüsüz araç-
lar sayesinde teslimatlar, şu ana ka-
dar gördüğümüzden çok daha hızlı 
ve düşük maliyetli olacak. Müşteri 
talebinin daha net bir şekilde öngö-
rülmesine imkan sunan teknolojiler 
ve bağlantılı tedarik zinciri, müşteri 
deneyimini şu anda hayal edileme-
yecek ölçüde dönüştürecek ve daha 
geniş ürün seçeneğini beraberinde 
getirecek” dedi.

Yeni iş alanları doğacak
Rapora göre tüm bu gelişmeler, 

yalnızca perakende değil, otomotiv 
ve taşımacılık sektörlerini de etki-
leyecek. Otonom araçların hizmete 
sunulması, bakım, temizlik, yedek 
parça, sigorta ve lisans gibi pek çok 
alanda yeni işletmelere ihtiyaç ya-
ratacak. Ayrıca yeni teslimat siste-
minin devreye sokulması için şehir-
lerde kapsamlı altyapı değişiklikleri 
(otonom araçlara özel şeritler, park 
alanları, depolar, teslimat merkezle-
ri vs) gerekecek.

TÜRKİYE’DE akaryakıt kartı ve 
tamamlayıcı yol hizmetleriyle faa-
liyet gösteren Avrupa’da sektörün 
lider firması DKV Euro Service’de 
önemli bir görev değişikliği ger-
çekleşti. 10 yılı aşkın süredir DKV 
Türkiye’de görev yapan Deniz 
Çokcoş Sezer, 1 Şubat 2019 itiba-
riyle DKV Türkiye Ülke Müdürü 
olarak yeni görevine atandı.

Türkiye’nin lider lojistik şirket-
lerinde 15 yılı aşkın süre satış ve 
iş geliştirme konularında çalışan 
Çokcoş Sezer, DKV’de görev yap-
tığı süre boyunca DKV’nin Rusya, 

Gürcistan ve Hırvatistan operas-
yonları kapsamında pek çok başa-
rılı projede önemli roller üstlendi. 
Deniz Çokcoş Sezer evli ve iki ço-
cuk sahibi.

Lojistik sektörünün deneyimli ismi Deniz Çokcoş 
Sezer, 10 yıldır görev yaptığı Alman şirketi DKV Euro 
Service’in Türkiye Ülke Müdürlüğü’ne atandı. 

KPMG’nin perakende 
sektörüyle ilgili hazırladığı 
‘Otonom Teslimat’ raporu, 
teknolojinin gelişmesiyle 
birlikte ortaya çıkan 
robot kuryelerin sadece 
müşteri alışkanlıklarını 
değil, şehirlerin altyapısını 
da değiştireceğini ortaya 
koydu.

Robot Kuryeler 
Şehirleri
Dönüştürecek

Deniz Çokcoş Sezer DKV Euro
Service Türkiye Ülke Müdürü Oldu
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DIJITALLEŞME her ge-
çen gün önem kazanırken 
e-ticaret, online alışveriş gibi 
kavramlar sadece tüketim şe-
killerini değil iş yapış şekille-
rini de dönüştürmeye devam 
ediyor. Coğrafi sınırları orta-
dan kaldıran elektronik tica-
retin dünyada hızla yükselen 
ivmesine paralel olarak ülke-
mizde de e-ticaret hacmi yıl-
lar içerisinde artış gösteriyor. 

Türk lojistik sektörü-
nün öncü kuruluşu olan 
UTİKAD, geçtiğimiz yıl 
Türkiye’nin e-ihracat potan-
siyelinin ortaya çıkarılması 
ve yaşanan sorunların belir-
lenmesi amacıyla üyelerinden 
oluşan E-Ticaret Odak Gru-
bu kurdu. 

UTİKAD Yönetim Kuru-
lu Üyesi Nil Tunaşar liderli-
ğinde Türkiye’nin önde gelen 
e-ticaret platformlarının da 
katılımlarıyla düzenli toplan-
tılar yapan odak grubu araş-
tırma, veri toplama ve analiz-
lerin sonucunda ‘‘Türkiye’de 
E-Ticaret ve E-İhracat Geli-
şim Potansiyeli ve Lojistik Sü-
reçler Raporu’’nu hazırladı.

UTİKAD Proje ve Bil-
gi Yönetimi Müdürü Tuğ-
ba Bafra tarafından kaleme 
alınan ve UTİKAD internet 
sitesi üzerinden dijital olarak 
yayınlanan raporda; özellik-
le KOBİ’lerin e-ticaret ve 
e-ihracata girişinin kolaylaş-
tırılması ve e-ihracatın önün-
deki engellerin aşılmasına 

lar olarak ikiye ayırabilmek 
mümkün olup, genel etkenler 
şöyle özetleniyor: “Lojistik 
süreçlerde yaşanan sorunlar 
ve yüksek kargo maliyetleri 
e-ticarette yaşanan zorluk-
ların başında geliyor.  Özel-
likle Anadolu’daki KOBİ’ler 
e-ticarete adapte olmakta 
zorlanıyorlar.  Firmalarda ve 
müşterilerde bilgi ve algı ek-
sikliği bulunuyor.”

E-ticarette lojistik 
sürece dair

E-ticarette, müşterinin sa-
nal ortam üzerinden ürün 
siparişi vermesiyle birlikte 
lojistik süreçler de başlıyor. 
Bu süreç klasik lojistik sü-
reçlerin aksine müşterinin 
ürünü teslim almasıyla sona 
ermemekte, iade süreçleri de 
göz önünde bulundurulmalı. 
E-ticaret firmalarının kuruluş 
aşamalarında lojistik süreçleri 
doğru kurgulamaları; maliyet, 
kontrol ve hız avantajı sağla-
yacaktır. Bu nedenle e-ticaret 
lojistiğinde sipariş ile başlayan 
ve ürün iadelerini de kapsayan 
tüm operasyon aşamaları ayrı 
ayrı planlanmalı ve bir bütün 
olarak ele alınmalı. E-ticaret 
siparişlerinde ürün kabulü ve 
kalite kontrol muayenelerinin 
yapılması, ürünlerin sistemsel 
olarak raflara dizilmesi, gelen 
siparişe göre ürünlerin top-
lanması, barkodlanması ve pa-
ketlenerek taşımaya hazır hale 
getirilmesi depo süreçlerinin 
birer parçası olarak görülüyor. 
Depolama ve stok kontrolün-
de yapılacak hatalar ürünlerin 
müşteriye eksik, hasarlı veya 
geç teslimine neden olabile-
ceğinden tüm süreci kapsayan 
sürdürülebilir ve doğru çalışan 
bir sistem kurmak önemli. Ak-
si halde uzayan teslim süreleri 
veya hasarlı teslimatlar müşteri 
memnuniyetsizliğine ve müş-
teri kayıplarına neden olabilir.

E-ticaret firmaları ürün-
lerini depolamak ve stok 
kontrolü sağlamak için farklı 
yöntemler kullanabiliyorlar. 
Birinci yöntem olarak firma-
lar kendi depolarını kulla-
nabilir. Firmalar tarafından 
işletilen depoların temel fay-
daları kontrol, esneklik, uzun 
vadede daha az maliyet ve 
personelin yeteneklerinden 
faydalanma olarak sıralana-
bilir. Bu model ile firmalar 
stoklu çalışmanın vermiş ol-
duğu avantajla daha hızlı tes-
limat sağlayabilirler. Ancak 
yüksek depo yatırım ve işle-
tim maliyetleri göz önünde 
bulundurulmalı. Diğer taraf-
tan e-ticaret firmaları ürünle-
ri dışarıdan tedarik ederek de 
stoksuz şekilde çalışabiliyor-

lar. Bu yöntemi özellikle fark-
lı firmaların ürünlerini aynı 
platform üzerinden müşte-
riye sunan e-ticaret siteleri 
kullanıyorlar. E-ticaret firma-
ları ürünleri sipariş geldikçe 
tedarikçilerinden alabileceği 
gibi sipariş verilen ürünler 
direkt tedarikçi deposundan 
da müşteriye ulaştırılabiliyor. 
Ancak bu şekilde teslimat sü-
releri uzayabilmekte veya ha-
talı/eksik ürün gönderimleri 
olabiliyorr. Bir diğer seçenek 
de lojistik firmaları marife-
tiyle depo süreçlerinin yürü-
tülmesi ve ürünlerinin nihai 
müşteriye ulaştırılmasıdır. 
Bu modelde lojistik firmala-
rı ürün kabullerini yaparak 
kalite kontrollerini gerçek-
leştirmekte, firmalara stok 
durumları hakkında bilgiler 
vermekte ve iade operasyon-
larını yürütüyorlar. 

E-ticaret pazarlarında en 
fazla rekabet yaşanan alan-
lardan birisi ürün gönderim 
ve teslimat seçenekleri. Bu 
nedenle dağıtım ve teslimat e-
ticarette lojistik süreçlerin en 
önemli halkaları arasında yer 
alıyor. Zamanında yapılma-
yan ve hasarlı yapılan teslimat-
lar müşterilerde memnuniyet-
sizlik yaratacağı gibi yüksek 
kargo ücretleri müşterilerin 
ürünü satın almaktan vaz-
geçmesine neden olabiliyor. 
Doğru ve zamanında teslimat 
kargo firmalarının teknik ve 
altyapı kapasitelerinin yanı 
sıra ürünün tedariki, kalite 
kontrolü, paketlenmesi gibi a-
şamalarının da zamanında ya-
pılması ile doğrudan ilgilidir. 

Depo ve dağıtım 
merkezleri yönetimi

Müşteri odaklı yaklaşım 
doğrultusunda son dönem-
lerde dağıtım ve teslimat 
süreçlerinde de değişiklikler 
yapıldı. E-ticaret firmaları 
ürünlerin müşteriye ulaştırıl-
ması esnasında ‘‘ücretsiz tes-
limat’’, ‘‘aynı gün teslimat’’, 
‘‘hafta sonu teslimat’’ seçe-
neklerine odaklandılar. Tür-
kiye’deki kargo firmalarının 
bölgesel teslim süreleri 1-3 
gün arasında değişebilmekte 
ve kargo firmaları gönderiyi 
takip olanağı sunabiliyorlar. 
Yapısal büyüklükleri nede-
niyle fazla esnek olamayan 
kargo firmaları aynı gün tes-
limat hizmeti vermekte zor-
lanabiliyorlar. Müşteri odaklı 
yaklaşımın bir sonucu olarak 
mevcut yapısını ihtiyaçlara 
yönelik olarak değiştirebilen 
kargo firmaları ile hızlı ve es-
nek yapıya sahip kurye işlet-
meleri sektördeki pazar pay-
larını arttırmaktadır.

Büyüyen E-Ticarete Kapsamlı Bir Bakış
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD 
bünyesinde oluşturulan E-Ticaret Odak Grubu’nun çalışmaları sonuç 
verdi. Odak grubun çalışmaları neticesinde hazırlanan ‘‘Türkiye’de 
E-Ticaret ve E-İhracat Gelişim Potansiyeli ve Lojistik Süreçler Raporu’’ 
kamuoyu ile paylaşıldı. 

ÜLKELERE GÖRE
B2C E-TİCARET 
BÜYÜME ORANLARI
(2017)
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kullanan firma oranı yüzde 
11, birey oranı yüzde 25’dir. 
Küresel Rekabetçilik Raporu 
2017 sonuçlarına göre Türki-
ye teknolojik hazırlık alt en-
deksinde 138 ülke arasından 
67’nci sırada yer alıyor.

Sınırötesi e-ticaret 
- e-ihracat 

Yurtiçinde yapılan e-
ticaretin bir sonraki aşaması 
olarak e-ihracat başlamış ve 
e-ticaret sınırları aştı. Üreti-
ciler açısından uzak pazarlara 
hızlı erişimin kolaylaşma-
sı, sınır ötesi e-ticaretin en 
önemli avantajı. Bu avantajı 
iyi kullanan e-ihracat firma-
ları geleneksel ihracatçılara 
göre pazar paylarını çok daha 
hızlı arttırıyorlar. E-ihracat 
ile Türkiye’nin son 10 yıl-
da daralan ihracat hacmi-
nin ve ihracat menzilinin 
genişletilmesi hedefleniyor. 
2015-2018 Bilgi Toplumu 
Stratejisi (BTS) ve Eylem 
Planı’nda e-ticaretten sıklıkla 
bahsedilmiş ve Türkiye’nin 
başta komşu ülkeler ve yakın 
pazarlar olmak üzere dünya 
geneline hizmet sunan böl-
gesel e-ticaret merkezi olması 
amaçlandığı belirtildi.  Eylem 
planında; e-ticaretin önemli 
bir ihracat kanalı haline gel-
mesi amacıyla, yerli e-ticaret 
şirketlerinin yurtdışına açılı-
mının stratejik bir yaklaşım 
dahilinde teşvik edilmesinin 
sağlanacağı belirtildi.

Dünya çapında perakende 
satışlarının, e-ticaret de da-
hil olmak üzere 2017 yıl so-

nunda 23 bin 445 

yönelik çözüm önerileri oluş-
turulması hedeflendi. Bunun 
yanı sıra raporda; mevcut 
durum analiziyle birlikte ö-
zellikle lojistik süreçlerin op-
timizasyonunun sağlanarak 
ihracat odaklı e-ticaretin top-
lam ticaret içerisindeki payını 
arttırmaya yönelik öneriler 
yer aldı.

Türkiye e-ticaret pazarı 
2017 yılında 42,2 milyar TL

E- ticarette alım şekli işlet-
meden müşteriye (B2C) hatta 
müşteriden müşteriye (C2C) 
dönüyor. Geleneksel ticaret 
akışı ile tek kanallı yapı yerine 
günümüzde sıklıkla çok kanal-
lı (omni chanel) yapı tercih e-
diliyor. Türkiye’nin E-Ticaret 
Hacmi: Türkiye’de online 
ticaretin toplam perakende 
içerisindeki payı 2016 yılın-
da yüzde 3,5 düzeyinde iken, 
2017 yılında bu oran yüzde 
4,1 düzeyine yükseldi. 2016 
yılında 30.8 milyar TL olarak 
belirlenen Türkiye e-ticaret 
pazar hacmi 2017 yılında 42,2 
milyar TL oldu. 2018 yılında 
Türkiye’nin e-ticaret paza-
rındaki gelirinin 5 bin 955 
milyon ABD doları olduğu ve 
2017 yılında B2C e-ticarette 
en fazla büyüyen ikinci ülke 
olduğu tahmin ediliyor.

E-ticaret kullanımı ve 
teknolojik altyapı

Türkiye’de internet kulla-
nıcılarının yüzde 21’i 
online alışveriş yapı-

yor. E-ticareti 

milyar dolar olarak gerçekleş-
tiği tahmin ediliyor. Küresel 
e-ticaretin toplam peraken-
de satışları içerisindeki payı 
2011 yılında yüzde 3,6 iken 
2016’da bu oran yüzde 8,7’ye 
yükseldi. TÜBİSAD tarafın-
dan yayınlanan 2016 verile-
rine göre; gelişmiş ülkelerde 
online ticaretin toplam pera-
kendeye oranı ortalama yüzde 
8,8 gelişmekte olan ülkelerde 
ise ortalama yüzde 3,8 civarın-
da. Türkiye’de online ticaret 
toplam perakende içerisinden 
yüzde 3,5 civarında pay ala-
biliyor.  2017 verilerine göre 
ise gelişmiş ülkelerde online 
ticaretin toplam perakendeye 
oranı ortalama yüzde 9,8 geliş-
mekte olan ülkelerde ise orta-
lama yüzde 4,8 düzeyindedir. 
Dünyadaki online ticaret/top-
lam perakende hacmindeki 
artış Türkiye’ye de yansımış, 
Türkiye’de online ticaretin 
toplam perakende içerisindeki 
payı yüzde 4,1’e yükseldi.

Artan e-ticarete rağmen 
sorunlar devam ediyor
 TÜİK’in girişimlerde ve 

hane halkında yaptığı bilişim 
teknolojileri kullanım araştır-
ması 2017 sonuçlarına göre; 
firmalarda internet (web site-
leri, online mağazalar ve mo-
bil uygulamalar) üzerinden 
ve/veya Elektronik Veri Alış-
verişi (EDI) ile mal/hizmet 
siparişi alış/satış oranı yüzde 
11, internet üzerinden kişisel 
kullanım amacıyla mal veya 
hizmet siparişi veren ya da sa-
tın alan bireylerin oranı yüz-
de 25. 2016 yılında bu oran 
yüzde 21 düzeyinde gerçek-
leşmiştir, bir yılda internet 
üzerinden kişisel kullanım 
amacıyla mal veya hizmet si-
parişi veren ya da satın alan 
bireylerin oranı yüzde 4 art-
mıştır. Türkiye’de üretim ya-
pan firma sayısı oldukça fazla 
olmasına karşın, ürünlerini 
e-ticaret yoluyla müşteriye 
ulaştıran firma sayısı olduk-
ça azdır. Bu duruma yol açan 
nedenleri firmaların gelenek-
sel yapıları ve operasyonel 

süreçlerden kaynakla-
nan sorun-

Birinci sayfadaki haberin devamı
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büyük kayıplar yaşatabilir. 
2018 yılında toplam üre-

tim bir önceki yıla göre, yüz-
de 9 azalarak 1 milyon 550 
bin adet, otomobil üretimi ise 
yüzde 10 oranında azalarak 1 
milyon 26 bin adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

Ticari araç grubunda, 2018 
yılında üretim bir önceki yıla 
göre yüzde 5 oranında azalır-
ken, hafif ticari araç grubun-
da yüzde 6 daralma, ağır ticari 
araç grubunda ise yüzde 6 se-
viyesinde artış gerçekleşti. 

Türk otomotiv pazarında 
büyük daralma

2018 yılında toplam pazar 
yüzde 35 oranında daralarak 
642 bin adet düzeyinde, oto-
mobil pazarı ise yüzde 33 ora-
nında azaldı ve 486 bin adet 
olarak gerçekleşti.  Son 10 
yıllık ortalamalara göre 2018 
yılında toplam pazar yüzde 
23, otomobil pazarı yüzde 
16, hafif ticari araç pazarı 
yüzde 39 ve ağır ticari araç 
pazarı yüzde 46 oranlarında 
düşüş gösterdi.2018 yılında 
otomobil pazarında ithalatın 
payı yüzde 66hafif ticari araç 
pazarında ithalatın payı yüz-
de 50 olarak gerçekleşti. 2018 
yılında geçen yıla göre toplam 
otomobil satışları yüzde 33, 
ithal otomobil satışları yüz-
de 36 (332,9 bin adet), yerli 
otomobil satışları yüzde 25 
oranlarında azaldı. 2018 yı-
lında geçen yıla göre toplam 
hafif ticari araç satışları yüzde 
42 ithal hafif ticari araç yüz-
de 39 yerli hafif ticari araç 
satışları yüzde 46 oranlarında 
azaldı. 2018 yılında otomotiv 
ihracatı bir önceki yıla göre, 
adet bazında toplam yüzde 1 
oranında azalarak 1 milyon 

ARAÇ Lojistikçileri Der-
neği (ARLOD) 14’üncü 
Genel Kurul Toplantısını 
İstanbul’da gerçekleştirdi. 
Genel Kurul sonrası yapılan 
basın sohbetinde sektörün 
daralan otomotiv pazarına 
paralel olarak kötü bir yıl 
geçirdiklerini kaydeden üye-
ler, 2019 yılında da işlerin 
iyi başlamadığını ve sektörün 
sorunlarının derinleştiğini 
kaydettiler. Kalifiye çalışan, 
haksız rekabet ve vize gibi 
kronik sorunların daha da 
ağırlaştığını ve artan mali-
yetlerle birlikte problemlerin 
arttığını açıklayan ARLOD 
üyeleri, destek beklediklerini 
ifade ettiler.

Toplantıya Adnan Ağaçlı 
başkanlık ederken Omsan 
Lojistik adına Kürşad Ünlü, 
Mer-Tur Otomotiv ve Taşı-
macılık adına Yücel Hakan 
Albayrak, Terra Transport 
adına Müjdet Kahraman, 
Tolga Kahraman ve Özlem 
Üzen, ANT Lojistik adına 
Cem Eker ve Can Eker, AR-
LOD adına Harun Elmas gi-
bi isimler katıldılar. 

ARLOD Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Ağaçlı’nın 
Genel Kurul Toplantısında 
üyelere yaptığı konuşma ve 
gazetecilere ilettiği açıklama 
şöyle: “Türkiye otomotiv 

sektörü, oldukça hareketli 
bir 2018 yılını geride bıraktı. 
Yılın hemen ortasında döviz 
kurlarında yaşanan gelişme-
lerle sıkıntılı bir süreçten 
geçen otomotiv sanayii, yılın 
son çeyreğinde atılan pozitif 
adımlar ve kapsayıcı teşvikler, 
sayesinde bir nebze de olsa 
nefes almış oldu.

Ancak, 2019 yılı Ocak ayı, 
Otomotiv Sektörü verileri 
endişelerimizi artırdı. Şöyle 
ki; Otomobil ve hafif ticari 
araç pazarı yüzde 59 azalarak 
14 bin 373 adet, Otomobil 

satışları bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 59 azalarak 
10 bin 979 adet, hafif ticari 
araç pazarı ise yüzde 60 azala-
rak, 3 bin 394 adet oldu. 

Malumlarınız olduğu üze-
re; iki sene önce 1 milyonu 
aşan pazar önceki yıl 900 bin-
li adetlere geriledi. 2018’de 
ise toplam pazar 642 binlere 
kadar düştü. 2019’da bu ra-
kamın 500 binlerin bile al-
tına düşme endişe var. Asıl 
korkumuz 2019 yılı.  Çünkü 
Yatırımlar 1 milyon adetlik 
pazara göre yapıldığından iç 
pazarda bu ölçekteki bir geri-
leme otomotiv sektörüne çok 

Bölgesi’nde büyümenin bu 
yıl yüzde 1,5’e düşmesinin 
beklendiği açıklandı. 

Gelişmekte olan ekonomi-
lere değinilen raporda, Brezil-
ya, Hindistan ve Rusya gibi 
bazı ekonomilerin 2018’de 
ılımlı bir toparlanma yaşar-
ken, Arjantin, Güney Afrika 
ve Türkiye gibi bazı ülkelerin 
yoğun finansal baskı altında 
kaldığı vurgulandı. 

Son zamanlarda döviz pi-
yasalarındaki göreceli sakin-
lik göz önüne alındığında, 
özellikle de gelişmekte olan 
ülke para birimlerine bağ-
lı olarak bu yıl doların çok 
önemli değer kazanması ola-
sı görünmüyor. Avrupa’daki 
politik belirsizlik Avro ve 
sterlin için olumsuzluk çizer-
ken, Avro/Dolar paritesinin 
bu yılı 1,10 seviyesinde bitir-
mesi bekleniyor. 

KPMG Türkiye raporuna 
göre, ekonomik belirsizlikler 
ve dalgalanmalar, 2018 yı-
lında sadece otomotiv sektö-
ründe değil tüm sektörlerde 
faaliyet gösteren şirketlerin 
yönetim kapasitesini zorladı. 

Kur ve faiz etkisiyle sert 
daralma yaşanan Türkiye o-
tomotiv pazarı 1 milyon adet-
lik satış rakamına ulaştıktan 
sonra küçülme sürecine girdi. 
Daralmanın 2019’da da sür-
mesi beklenirken, satışların 
2020’den itibaren yeniden 
artmaya başlayacağı tahmin 
ediliyor. 1 milyon rakamının 
ise 2023’ten önce tekrar gö-
rülmesi beklenmiyor. 

Türkiye’nin lokomotif 
sektörlerinden otomotivde, 
küçülmeye dört faktör sebep 
oldu bunları ÖTV oranları, 
Avro/TL kuru, taşıt kredi fa-
izleri ve harcanabilir gelir dü-
zeyi olarak sıralandı. Daralma 
sonuçlarının hafifletilmesi i-

çin her ne kadar kampanyalar 
yapılsa da müşterinin algısı 
yüksek faiz döneminde kre-
di borcunun altına girilmez 
şeklinde yorumlanıyor.  Ay-
rıca, ÖTV ve KDV’nin ma-
kul düzeyde kalmasının yanı 
sıra, yerli otomotiv projesi ve 
Türkiye’ye çekilecek doğru-
dan yatırımlarla yerli üreti-
min artırılması öngörülüyor. 
Otomotiv Sektöründe çeşitli 
markaların ülkemizde ciddi 
yatırımları yapıyor olması da 
sektörün geleceği açısından 
önemlidir. 2019 yılı ilk 3 
ayında da ÖTV ve KDV in-
diriminin uygulamada kala-
cak olması, yılın ilk çeyreğine 
büyük etki edecek ve özellikle 
ulusal pazar odaklı satışları 
destekleyen etkisiyle, Türk 
otomotiv sanayinin üretim ve 
istihdam sürekliliğine nefes 
aldırmaya devam ettirecek 
pozitif bir gelişmedir. 

KPMG tahminine göre, 
Türkiye otomotiv pazarı 
2025 yılında 1.2 milyon 

adetlik satış ile
rekor kıracak

Sonuç olarak, Araç Lo-
jistiği sektörü, 2018 yılında 
hedeflenen araç taşıma ra-
kamlarına ulaşamadığı gibi 
kazanç da elde edememiştir. 
Kar marjının düşüklüğü göz 
önüne alındığında, ne yazık ki 
sektörümüz, 2018 yılını kayıp 
bir yıl olarak geride bırakmış-
tır. Önümüzdeki dönemde 
doğru pozisyon alabilmek 
için hükümet ve sektör dina-
miklerinden beklentimiz, bu 
duruma kayıtsız kalmayıp, 
araç lojistiği sektörüne gerekli 
desteği sağlamalarıdır. 

14’üncü Genel Kurulumu-
zun sektörümüze tekrar ha-
yırlı olmasını diliyor,  en içten 
dileklerimle hepinizi saygı ve 
sevgi ile selamlıyorum.”

319 bin adet oldu. Otomobil 
ihracatı ise yüzde 5 oranında 
azalarak 875 bin adet düze-
yinde gerçekleşti. Böylece, 
Türkiye otomotiv sanayii, 
toplam üretimin yüzde 85’ini 
ihraç edilmiş oldu.

Türkiye, otomotiv ihraca-
tının yüzde 77’sini AB ülke-
lerine gerçekleştirdiğini göz 
önüne alırsak; Avrupa oto-
motiv pazarına da bakmamız 
gerekiyor. Avrupa otomotiv 
pazarı AB (28) ve EFTA ül-
keleri toplamına göre oto-
mobil pazarı 2018 yılında, bir 
önceki yıla göre yüzde 0,04 
azaldı ve toplam 15 milyon 
624 bin adet seviyesinde bir 
pazara ulaşıldı. Avrupa Oto-
mobil Üreticileri Birliği (A-
CEA) verilerine göre, 2018 
yılında, Avrupa otomobil sa-
tışları sıralamasında ilk beşe 
giren Almanya 3 milyon 436 
bin adet, İngiltere 2 milyon 
367 bin adet, Fransa 2 milyon 
173 bin adet, İtalya 1 milyon 
910 bin adet, İspanya 1 mil-
yon 321 bin adet olarak açık-
landı. 2018 yılında Türkiye; 
Avrupa otomotiv satışları 
sıralamasında yüzde 35 azalış 
ile 6. ülke, Avrupa otomobil 
satışları sıralamasında yüzde 
33 azalış ile 8’inci sırada, Av-
rupa hafif ticari araç satışları 
sıralamasında yüzde 42 azalış 
ile 6’ncı sırada yer aldı.

2018 Yılı 
genel değerlendirme: 

2019 yılı tahminler 
Dünya Ekonomik Foru-

mu’nun (WEF) Raporda, 
Avro Bölgesi’nde; politik 
belirsizliklerin iş dünyasında 
güven düşüşüne neden oldu-
ğu, kredi koşullarının sıkılaş-
tırılması ve ticaret ihtilafla-
rının artması gibi ekonomik 
faktörlerin de bölgede bü-
yümeyi yavaşlattığı, Euro 

ARLOD Genel Kurulu’na 
Sektörün Sorunları
Damga Vurdu
Kalifiye çalışan, haksız rekabet ve vize gibi kronik sorunların daha 
da ağırlaştığını ve artan maliyetlerle birlikte problemlerin arttığını 
açıklayan ARLOD üyeleri, destek beklediklerini ifade ettiler.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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DFDS bağlantılarının oldu-
ğu diğer coğrafyalarda müş-
terilerin taleplerine göre “Sea 
Bridge” bağlantılı bilet imka-
nı oluşturulabilecek. Müşte-
rilere bu hatlarda indirimli 
bilet de sunuluyor. 

Geçtiğimiz günlerde Sea 
Bridge projesi kapsamında 
bağlantılı bilerek imkanı su-
nulan mevcut hatlara İngil-
tere’deki Calais ve Dunkirk 
çıkışlı ve Dover varışlı hattın 
yanı sıra, İsveç’teki Ghent-
Göteborg hatları da eklendi. 
Müşteriler, DFDS bağlantıla-
rının olduğu diğer coğrafya-
lardaki taleplerine göre “Sea 
Bridge” bağlantılı bilet imkan-
larından yararlanabilecek.

turizmini geliştirmek için 
kruvaziyer gemileri, her iki 
tarafın limanlarına uğrama-
ya teşvik edilecek. Tarafların 
özel şirketleri arasında gemi 
inşaası, onarımı, bakımı, yat 
imalâtı ve yat imalâtı tesisi 
yatırımı, gemi geri dönüşü-
mü ve gemi inşa tesisi yatı-
rımı alanlarında iş birliğinin 
geliştirilmesi hedefleniyor. 

Süresi 1 yıl
Mutabakatta, zaptın yo-

rumlanmasından veya uygu-
lanmasından kaynaklanan 
her türlü uyuşmazlığın, ta-
raflar arasında yapılacak gö-
rüşmeler yoluyla “dostane” 
şekilde çözümleneceği vur-
gulandı. Zaptın 1 yıl süreyle 
yürürlükte kalması kararlaş-
tırılırken, sürenin sona erme-
sine 6 ay kala taraflardan biri 
diğerine diplomatik kanallar-
dan anlaşmayı sona erdirme 
niyetini beyan edebilecek. 
Beyan olmaması durumunda 
ise zaptın süresi otomatik ola-
rak 1 yıl daha uzayacak.

SEKTÖRDE bir ilk olan, 
gemi boy uzatma projesi hız-
la devam eden DFDS Akde-
niz İş Birimi’ne bağlı U.N. 
Ro-Ro, 2008 yılı itibariyle 
üzerinden çalıştığı gemi boy 
uzatma projesinde, denizci-
lik ve gemi sanayi sektörüne 
değer katmak amacıyla, bir 
Türk tersanesi ile çalışmayı 
tercih etti. 2017 yılının ilk 
yarısında 240 treyler kapa-
siteli 193 metre uzunluğun-
daki M/V UN Akdeniz ro-
ro gemisinin ardından yılın 
ikinci yarısında M/V Cüneyt 
Solakoğlu ro-ro gemisine 30 
metre uzunluğunda 1130 
tonluk yeni bir dilim eklene-
rek gemi boy uzatma işlemini 
başarıyla gerçekleştirdi. 

U.N. Ro-Ro 2018 yılında 
aynı nesil ro-ro gemilerin-
den M/V Karadeniz ve M/V 
Cemil Bayülgen ile kapasi-
te artışına devam etti. Boy 
uzatma işlemi için Aralık 

YUNANISTAN Başbakanı 
Aleksis Çipras’ın Türkiye zi-
yaretinin ardından yürürlüğe 
giren mutabakat zaptına göre, 
Türk limanları ve Yunan li-
manları arasında konteynerler 
ve Ro-Ro taşımacılığı için dü-
zenli deniz hatları kurulacak. 
Ege Denizi, Karadeniz ve Do-
ğu Akdeniz’de deniz turizmi-
ni geliştirmek için kruvaziyer 
gemileri, her iki tarafın liman-
larına uğramaya teşvik edile-
cek. Mutabakat zaptında şu 
maddeler yer aldı: Teknik ve 
idari uzmanlık değişimini de 
içerecek şekilde Türk özel de-
nizcilik şirketleriyle Yunan ö-
zel denizcilik şirketleri arasın-
da ortak taşımacılık alanında 
iş birliği teşvik edilecek. Türk 
limanları ve Yunan limanları 
arasında konteynerlar ve Ro-
Ro taşımacılığı için düzenli 
deniz hatlarının kurulması 
teşvik edilecek. Deniz ticare-
ti, liman yönetimi ve idaresi 
konusunda iş birliği imkânları 
araştırılacak ve tecrübe ve bil-

ayında tersaneye giren M/V 
Cemil Bayülgen geçtiğimiz 
hafta ilk seferine çıktı. Boy 
uzatma işlemiyle 300 treyler 
taşıma kapasitesine ulaşan 
gemiler U.N. Ro-Ro’nun yo-
ğun olan gün ve hatlarında 
hizmet veriyor.

Sea Bridge projesi
U.N. Ro-Ro ile DFDS 

hatlarını birlikte kullanacak 
olan müşteriler, 2019’da bü-
yük avantajlar elde edecek. 

gi değişimi güçlendirilecek.
Öte yandan Türkiye ve 

Yunanistan Denizcilik ida-
releri arasında denizcilik öğ-
renimi alanında işbirliği ve 
denizcilik eğitimi alanında 
tecrübe değişimi ve iş birliği-
nin geliştirilmesi imkânları 
araştırılacak. İş birliğini ge-
liştirmek üzere yeni görüş ve 
programlar geliştirmek ama-
cıyla tarafların Denizcilik 
İdareleri arasında karşılıklı 
ziyaretlerle denizcilik tekno-
lojilerinin değişimi, yatırım-
lar ve işbirliği gibi tarafların 
karşılıklı menfaatlerini ilgi-
lendiren konular görüşüle-
cek. Ege Denizi, Karadeniz 
ve Doğu Akdeniz’de deniz 

avantajı ile birlikte zaman ve 
maliyet tasarrufu sağlıyor.

Gemiler, Yalova’dan 
Avrupa’ya açılacak

U.N. Ro-Ro, Pendik 
Limanı’nda yaşanan ope-
rasyonel yoğunluklara çö-
züm olarak Yalova Ro-Ro 
Terminali’nden hizmet ver-
meye başladı. 2019 yılının 
başlamasıyla İstanbul/Yalo-
va - Trieste hattında haftalık 
toplam sekiz sefer planlayan 
U.N. Ro-Ro bu seferlerin dör-

dünü Pendik Limanı’ndan, 
diğer dört seferi ise Yalova 
Ro-Ro Terminal’inden ger-
çekleştiriliyor.

Yalova Ro-Ro Terminali 
ile özellikle Güney Marmara 
ve Anadolu’dan gelen müş-
terilerine zaman ve maaliyet 
tasarrufu kazandırarak daha 
avantajlı bir hizmet sunan 
U.N. Ro-Ro, Yalova’daki ça-
lışmalarının yanı sıra 2019’a 
sektöründe damga vuracak 
projelerle de öne çıkacak.

Yükler, tek rezervasyonla 
Türkiye’den Fransa’ya, 
Fransa’dan Ingiltere’ye 

ulaşıyor
U.N. Ro-Ro’nun Toulon’a 

varan gemilerinden aktar-
ma yapılarak Le Boulou 
üzerinden Calais’e kalkan 
trenlerde tüm römorklar 
(non-cranable dahil) taşı-
masına başlandı. Müşteriler 
böylece, yarı römorklarını 
herhangi bir kabotaj sorunu 
yaşamadan Fransa üzerinden 
İngiltere’ye taşıyabilecek. 
DFDS’nin Calais-Dover 
hattıyla bağlantılı bir hat ile 
tek bir rezervasyonla müşte-
rilerine Pendik’ten Dover’e 
kadar taşıma yapabilme 

Yunanistan İle Karşılıklı
Ro-Ro Hattı Kurulacak

İzmir’in ‘Hayalet Gemileri’ 
Ekonomiye Kazandırılıyor

Türkiye-Avrupa arasındaki Ro-Ro hatlarında intermodal taşımacılık 
yapan DFDS Akdeniz İş Birimi’ne bağlı U.N. Ro-Ro, uluslararası 
nakliyecilere ve lojistik firmalarına operasyonel kolaylık sağlamasının 
yanı sıra zaman ve maliyet avantajlı fırsatlar sunan projeleriyle sektöre 
değer katmaya devam ediyor.

Türkiye ile Yunanistan 
arasında 2013’te 
imzalanan “Denizcilik 
İşbirliği Mutabakatı”, 
Resmi Gazete’de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

ALIAĞA Liman sahasına 
gelen ve sahiplerinin borç-
ları nedeniyle alacaklıları 
tarafından haczedilen ge-
miler, geçen 4-5 yıllık sü-
rede hukuki sorunların çö-
zümlenememesi nedeniyle 
çevre ve insan sağlığı için 
tehlike teşkil ediyordu.

Bodyer isimli gemiden 
kaynaklı deniz kirliliği ya-
şanırken, Esi Winner, Sinan 
Naiboğlu ve Salah II isimli 
gemiler ise hava muhalefeti 
nedeniyle bulunduğu yer-
den sürüklenerek bölgede-
ki liman tesisleri ve gemiler 
için ciddi tehlike oluştur-
muştu. Bölgede bulunan 
römorkörlerle bu gemilere 
zamanında yapılan müda-
haleler ile tehlikenin büyü-
mesi önlenmişti. Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı’nın Li-
manlar Kanunu’nun 7’nci 
maddesinde yapmış olduğu 
değişiklikle Aliağa Liman 
Başkanlığı İdari sahasında 
terk edilmiş halde yarı ba-
tık ve karaya oturmuş du-
rumda bulunan gemilere 
yönelik liman başkanlıkla-
rının yetkileri artırıldı. Bu 
kapsamda Aliağa Liman 
sahasındaki ‘hayalet’ ola-
rak adlandırılan gemilerin 
tümünün satış işlemi ger-
çekleştirildi. Gemiler, gemi 
geri dönüşüm bölgesine gö-
türülerek söküldü.

Aliağa bölgesinde sahip-
siz veya terk edilmiş halde 

bulunan gemilerle ilgili 
yapılan çalışmalar hakkın-
da bilgi veren Gemi Geri 
Dönüşüm Sanayicileri Der-
neği (GEMİSANDER) 
Başkanı Kamil Önal, 2014 
yılından itibaren haciz iş-
lemleri nedeniyle bölgede 
10’dan fazla geminin terk 
edilerek atıl durumda kal-
dığını, bu gemilerin basına 
da yansıdığı gibi hava şart-
ları nedeniyle bulunduğu 
yerden sürüklenerek seyir 
can mal çevre güvenliği ba-
kımından ciddi tehlikelere 

sebebiyet oluşturduğunu 
söyledi. Önel, 2017 yılın-
da Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’nca 
Limanlar Kanunu’nda ya-
pılan değişiklikle liman-
lardaki terk edilmiş atıl ge-
milerin kısa süre içerisinde 
bulundukları bölgeden 
onarılarak kaldırılması ve 
hurda olarak ekonomiye 
kazandırılmasının yolunun 
açıldığını söyledi.

Önal, “Bu tip gemiler 
için liman başkanlığınca 
öncelikle seyir can mal çev-

re güvenliği bakımından 
risk teşkil edip etmediği ile 
ilgili bir inceleme yapılır. 
Tutanak düzenlenir. Haciz 
kararı bulunan gemiler per-
sonelsiz 1 yıl, personeli ile 2 
yıldan uzun süre limanlar-
da beklemeleri halinde se-
yir can mal çevre güvenliği 
bakımından risk teşkil et-
tiği kabul edilir. Risk tespit 
edilmesi durumunda tüm 
masrafları gemi veya deniz 
aracı ilgililerine ait olmak 
üzere geminin başka bir ye-
re nakli veya yakıtının tah-

liyesi dahil olmak üzere her 
türlü tedbiri almak ve aldır-
makla liman başkanlıkları 
yetkili kılınmıştır.

Aliağa bölgemizde bulu-
nan 10’a yakın atıl gemi 2017 
yılı içerinde bu yöntemle kı-
sa sürede temizlendi. SALA 
II isimli Çandarlı Körfezi 
Ilıca Burnu önünde karaya 
oturmuş gemi dışındaki bu 
gemiler tesislerimize getirile-
rek çevre iş sağlığı güvenliği 
mevzuatları kapsamında geri 
dönüşümleri yapılarak eko-
nomiye kazandırıldı” dedi.

U.N. Ro-Ro’dan Taşımacılara Özel Yeni Hizmetler
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ULAŞTIRMA ve lojistik en-
düstrisinin ihtiyaçları üzerine 
geliştirilen ISO 28000 yöne-
tim sistemi standardı tedarik 
zincirlerinin genel güvenliğini 
geliştirmeyi amaçlıyor. ISO 
28000 Tedarik Zinciriyle her-
hangi bir şekilde ilişkili organi-
zasyonların güvenlik risklerini 
değerlendirmeleri ve azaltma-
ları için bir çerçeve sağlıyor.

Bu standartla ürünleriniz 
üretim noktasından satış nok-
tasına kadar hırsızlık, terörizm, 
kaçakçılık dahil korunarak ve 
marka bütünlüğü ile ürün gü-

SIVIL hava meydanları, li-
manlar ve sınır kapılarında gü-
venlik stratejilerini belirlemek, 
koordinasyonunu ve uygulan-
masını takip etmek amacıyla 
Merkez Güvenlik Kurulu oluş-
turulmasına karar verildi.

Buna göre, ülke genelinde 
kamu ve özel sektöre ait sivil 
havaalanları, limanlar ve sınır 
kapılarında güvenlik stratejile-
rini belirlemek, koordinasyo-
nunu ve uygulanmasını takip 
etmek amacıyla Merkez Gü-
venlik Kurulu oluşturuldu.

Kurul, İçişleri Bakanı tara-
fından görevlendirilecek Ba-
kan Yardımcısı başkanlığında, 

KUMPORT Limanı, ithalat 
iş hacminde gerçekleştirdiği 
büyüme ile birlikte ihracat ve 
transit iş hacminde de bir ön-
ceki yıla kıyasla büyüme kay-
detti. İthalatta gerçekleştirdiği 
yüzde 9’luk büyüme ile birlikte 
ihracat iş hacminde de yüzde 8 
büyüyerek 214 bin 77 TEU el-
leçleyen Kumport, böylece do-
lu lokal yük elleçlemede yüzde 
9’luk büyüme ile 493 bin 120 
TEU konteyner elleçledi. 

Türkiye’nin önemli aktarma 

venliğine zarar gelmeden gü-
ven altına alınıyor. ISO 28000 
sayesinde çalışanlar da korunu-
yor. Gerektiği gibi uygulandığı 
takdirde ISO 28000 ile gerek-
siz duraklamalar ve transit sü-
releri de azalıyor.

DP World Yarımca İş Gü-
venliği, Sağlığı  ve Çevre Mü-

ilgili bakanlarca görevlendirile-
cek Ulaştırma ve Altyapı ile Ti-
caret Bakan Yardımcıları, Em-
niyet Genel Müdürü, Jandarma 
Genel Komutanı, Gümrükler 
Genel Müdürü, Gümrükler 
Muhafaza Genel Müdürü, Sivil 
Havacılık Genel Müdürü, Dev-
let Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürü ve İller İdaresi 
Genel Müdüründen oluşacak.

Kurul iki ayda bir kez, ge-
rekli hallerde daha sık topla-
nacak. Türk Sivil Havacılık 
Kanunu’nda Milli Sivil Hava-
cılık Güvenlik Kuruluna yapıl-
mış atıflar, Merkez Güvenlik 
Kuruluna yapılmış sayılacak.

dürü İsmail Karaçam,  “ISO 
28000:2007 Tedarik Zinciri 
Güvenlik Yönetimi sertifikası 
konusunda paydaşlarımız açı-
sından ana kazanım sigorta ku-
ruluşlarının güveninin artması 
ve sigorta maliyetlerinin azalma-
sında oluyor. Bu kapsamda DP 
World Yarımca bu sertifikayla sa-

dece gönderilerin bütünlüğünün 
korunması değil aynı zamanda 
çalışan, müşteri ve ziyaretçilerin 
korunmasında da  sürdürülebi-
lirlik  açısından sektörde  önemli 
bir adım attı” dedi.

limanlarından biri olan Kum-
port, büyüme trendini transit 
yük iş hacminde de sürdürdü. 
Kumport, bir önceki yıla kıyas-
la yüzde 36 büyüme ile 509 bin 
221 TEU transit yük elleçle-
yerek 2018 yılında Kuzey Batı 
Marmara Bölgesi’nde en fazla 
büyüyen liman oldu.
Toplam konteyner iş hacminde 

iki haneli büyüme ile kapattı
Kumport, toplam konteyner 

iş hacminde 2018 yılını yüzde 
18’lik bir büyüme ile kapata-

ISO 28000 sertifikalı iş yer-
lerinin Terörizme Karşı ABD 
Gümrük-Ticaret Ortaklığı (C-
TPAT), Dünya Gümrükleri 

rak, 1 milyon 258 bin 294 TEU 
elleçledi. Yapılan yatırımlarla 
2017 yılında olduğu gibi 2018 
yılında da büyüme kaydettikle-
rini söyleyen Kumport CEO’su 
Özgür Soy: “Kumport olarak 
toplam konteyner elleçlemede 
bir önceki yıla kıyasla yüzde 

Örgütü (WCO) SAFE ve AB 
Yetkili Ekonomik Operatör 
(AEO) güvenlik gereklerine u-
yum sağlaması da kolaylaşıyor.

18’lik büyüme göstererek bi-
zim için çok önemli bir başa-
rı sağlamış olduk. Yakalamış 
olduğumuz büyüme başarısı 
yaptığımız yatırımlarla doğru 
orantılı. Yatırımlarımızı önü-
müzdeki dönemde de devam 
ettirmeyi planlıyoruz’’ dedi.

DP World ISO 28000’i Alan İlk Liman Oldu

Kumport Limanı’nda İthalat İş Hacmi Yüzde 9 Büyüdü

Sivil Hava Meydanları, 
Limanlar ve Sınır 
Kapılarının Güvenliği 
İçin Yeni Kurul

Trabzon Limanı Asya’nın 
Avrupa’ya Açılan Kapısı

Türkiye’nin önde gelen küresel ticaret sağlayıcısı 
DP World Yarımca, bağımsız denetim firmasının 
Aralık ayında yapmış olduğu denetimler sonucu 
Türkiye’de ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği 
Belgesi’ni alan ilk liman işletmesi oldu.

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) 
tarafından açıklanan verilere göre Kumport, 
Marmara Bölgesi’nde 279 bin 43 TEU ile en 
fazla ithalat konteyner elleçleyen liman oldu. 

Doğu Karadeniz’in en büyük ve aktif limanı olan Trabzon Limanı’nda 
geçen yıl 82 milyon liralık işlem yapıldı. Bin 525 metrelik rıhtım 
ve 200 bin metrekarelik depolama alanı bulunan limanın 30 
yıllık işletme hakkını 21 Kasım 2003 yılında gerçekleştirilen 
özelleştirmeyle Albayrak Grubu devraldı, özelleştirmenin ardından 
limana 45 milyon dolarlık yatırım yapıldı. 

“Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır 
Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev 
ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. 

TRABZON Liman İşletmeci-
liği AŞ Genel Müdürü Muzaf-
fer Ermiş, “Bölgenin en büyük 
ve en aktif limanının bin 525 
metrelik rıhtım uzunluğunu 
2 bin 235 metreye çıkardıkla-
rını, ayrıca 600 metrelik yeni 
rıhtım oluşturduklarını ifade 
etti. Limanın özelleştirmeden 
önce 3,9 milyon ton olan yıl-
lık elleçleme kapasitesini 15 
milyon tona, 3 milyon ton 
olan depolama kapasitesini de 
5 milyon tona yükselttiklerini 
belirterek elleçleme kapasite-
sinin artmasındaki en büyük 
sebebin, her biri 3,6 milyon 
Avro değerinde iki vinç alın-
ması olduğunu dile getirdi.” 

Trabzon Limanı’nın Doğu 
Karadeniz’in en büyük limanı 
olduğunu dile getiren Ermiş, 
limanda 178 kişinin istihdam 
edildiğini, özelleştirme ön-
cesinde kişi başına 4 bin ton 
olan iş hacminin 16 bin tona 
ulaştığını söyledi. 

Ermiş, Türkiye’deki 178 
liman arasında borsaya açık 
tek liman olduklarını belir-
terek, “2017 yılı ciromuz 73 
milyon lira, net karımız 31,8 
milyon lira. 2018 yılı ciromuz 
ise 82 milyon lira, bunun 39,2 
milyon lirası net kar. 2017 
ile 2018 arasındaki artış ora-
nımız yüzde 12,3. Büyük bir 
ihtimalle mayıs ayı sonunda 
genel kurul yapacağız ve taah-
hüt ettiğimiz temerrüdü, yani 
karın yüzde 70’ini dağıtaca-
ğız. Temerrüt dağıtmada 5 yıl 
garantimiz var.” değerlendir-
mesinde bulundu.

1 milyon 139 ton
kömür elleçlendi

Limanların, ülkelerin dün-
yaya açılan kapıları olduğuna 
işaret eden Ermiş, “Limanlar, 
uluslararası ilişkilerden etkile-
nen yerlerdir. Dünya ekono-
misindeki gelgitler limanları 
da etkiliyor. Global krizden 
kısmi olarak tonajda etkilen-

dik ama cari açıdan bir önceki 
yıla göre yüzde 12,3 öndeyiz. 
Büyük ihtimalle her sene ol-
duğu gibi bu yıl da Trabzon’da 
kurumlar vergisinde, vergi re-
kortmenlerinin ön sıralarında 
yer alacağız. Yaptığımız yatı-
rımların sonucunda maaşını 
ödeyemeyen bir limandan, 
vergi rekortmeni ve borsaya 
açılan bir liman ortaya çıkar-
dık” ifadelerini kullandı. 

Ermiş, limanda işlem gö-
ren en büyük kalemleri kö-
mür, hububat ve madenlerin 
oluşturduğunu belirterek, “Li-
manda geçen yıl 835 bin 686 
ton hububat, 1 milyon 139 
ton da kömür elleçlendi. Bu-
nun yanı sıra bölgedeki mer-
mer, bakır, çinko, kurşun gibi 
madenler, özellikle Gümüşha-
ne ve yöresinden çıkartılan bu 
tür madenler Trabzon Limanı 
üzerinden dünyaya açılıyor” 
diye konuştu. 

Verimli çalıştıklarını vur-

gulayan Ermiş, “Müşterile-
rimizin isteğine hızlı cevap 
veriyoruz. ‘Özelleştirmeden 
sonra ne değişti?’ Eskiden yük 
sahipleri işlemler dolayısıyla 
bizi bekliyordu şimdi biz yük 
sahiplerini bekliyoruz, aracını 
getirsin de bir an önce yük-
leyelim diye. Sistem sağlam 
oturdu. Anında karar vermek 
limanın önünü açan faktörler-
den oldu” dedi. 

Ermiş, bu yıl da mevcut du-
rumu korumayı beklediklerini 
belirterek, “2019’un ümitli 
gelişmelerin yaşanacağı bir yıl 
olacağını düşünüyorum. Bazı 
sıkıntıları ülke çapında atlata-
bilirsek bu yıla, 2020’ye ve da-
ha ileriye doğru hamleler yapı-
lacak yıl olarak bakıyorum. Bu 
yıl mevzimizi koruyarak 2020 
yılına daha umutlu bakmak is-
tiyoruz” diye konuştu.

Trabzon Liman İşletmeciliği 
AŞ Genel Müdürü 

Muzaffer Ermiş
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TURKISH Cargo, ulusla-
rarası hava kargo pazarı hak-
kında bilgi sağlayıcısı olan 
WACD’nin 2018 yılı verile-
rine göre; global hava kargo 
pazarının yüzde 2.2 büyüme 
gösterdiği sektörde; satılan 
kargoda yüzde 21.7 artış sağ-
layarak önemli bir büyüme 
gerçekleştirdi.

Türk Hava Yolları’nın kar-
go taşıma kapasitesine ek 
olarak, kargo uçağı filosu ile 

ELEKTRIKLI klima kabı 
olan Opticooler, tropikal bir 
yaz veya kutup kışı, sıcaklığı 
fark etmeksizin ilaçları ideal 
sıcaklık aralığında tutabili-
yor. Opticooler çok yüksek 
bir arıza emniyetine sahiptir 
ve farmasötik taşıma için gü-
venilir bir ürün olarak kabul 
edilir. Opticooler, aşılar ve 
diğer farmasötikler gibi sı-
caklığa duyarlı ürünlerin ha-
va yoluyla taşınması için en 
güvenli kaplardan biri olarak 
öne çıkıyor.

Turkish Cargo Pazarla-
ma Başkanı Fatih CIĞAL, 

85 destinasyona direkt kargo 
uçuşu gerçekleştiren başarılı 
marka, 2018 yılında toplam 
1 milyon 414 bin ton kargo 
taşıması yaparak, global hava 
kargo pazarında 8’inci sırada-
ki yerini korudu. 

Dünyanın en hızlı büyü-
yen hava kargo markası olan 
Turkish Cargo, 2018’de yeni 
hatlar açarak uçuş ağını geniş-
letmeye devam etti. Zaragoza 
(İspanya), Vilnius (Litvanya), 

“Dünyanın önde gelen hava-
yollarından biri olarak, kargo 
müşterilerimize yüksek de-
ğerli ilaç ürünlerinin taşın-
ması için en kaliteli hizmeti 
sunuyoruz. Bu yüzden Op-
ticooler, doğal seçimlerden 
biri ve Master Kiralama An-
laşması, gerekli tüm prose-
dürleri yerine getirdiğimizi 
doğruladı” dedi. 

Liege, Brüksel (Belçika), Mia-
mi (ABD), Toronto (Kanada), 
Houston (ABD), Bogota (Ko-
lombiya), Mexico City (Mek-
sika), Curaçao (Netherlands 
Antilles) Ho Chi Minh City 
(Vietnam), Taipei (Tayvan), 
Navoi (Özbekistan) ve Mus-
cat (Umman) destinasyonları-
nı kargo uçuş ağına ekledi.

Uçuş ağına eklediği yeni 
destinasyonlar, mevcut alt-
yapısı ve gerçekleştirdiği ya-

DoKaSch Temperature 
Solutions’ın Genel Müdü-
rü Andreas Seitz, ‘’Şubat 
2019’dan itibaren DoKaSch, 
Opticooler’a dünyanın en 
hızlı büyüyen hava kargo 
markalarından biri olan Tur-
kish Cargo için Opticooler’ı 
tedarik edecek ve Star Allian-
ce ağının önemli bir üyesini 
referansları arasına ekleye-

ürünlerle kalite oluşturan 
Turkish Cargo, geniş ve kap-
samlı uçuş ağı sayesinde 124 
ülkeye ve 300’den fazla desti-
nasyona, hava kargo hizmeti 
sunmaktadır. Turkish Cargo, 

istihdam edecek. Öte yandan 
Türk Hava Yolları ise havali-
manın büyüme stratejisine 
uygun ek istihdam sağlayaca-
ğını duyurdu.

İstanbul Havalimanı’nın 
sunduğu iş ve kariyer imkan-
ları ile bunun ekonomiye et-
kileri hakkında konuşan İGA 
Havalimanı İşletmesi İcra 
Kurulu Başkanı ve Genel Mü-
dürü CEO’su Kadri Samsun-
lu; “İstanbul Havalimanı’nda 
sağladığımız doğrudan ve 
dolaylı istihdamla binlerce 
kişiye iş fırsatı sağlıyor; ge-
niş ekosistemimizle makro 
düzeyde on binlerce ailenin 
geçimine katkı sunuyoruz. 

Türkiye’nin dört bir yanın-
dan istihdam gerçekleştiriyo-
ruz. Atatürk Havalimanı’nın 
şu anki istihdamının çok üze-
rinde bir çalışan sayısına tüm 
iş ortaklarımızla erişeceğiz. 

tırımlarla sürdürülebilir bir 
büyüme sağlayan Turkish 
Cargo; mevcut uçuş ağında 
bulunan 300’den fazla desti-
nasyonda kapasitesini artır-
maya devam ediyor. 

Başarılı hava kargo marka-
sı; geniş hizmet yelpazesini, 
operasyonel kabiliyetleri-
ni Türkiye’nin eşsiz coğrafi 
avantajlarlarıyla birleştirerek 
başarı çıtasını yükseltmeye 
devam ediyor.

cek. Türk Hava Yolları, diğer 
havayollarından daha fazla 
varış noktasına hizmet veri-
yor. Bu, Opticooler’larımızın 
artık güvenilir bir sıcaklık 
kontrollü hava nakliyesi ge-
rektiren birçok müşteriye 
ulaşabileceği anlamına geli-
yor” dedi. 

İlaç ve tıbbi malzeme içe-
ren sevkiyatlar için ürettiği 

TÜRKIYE’NIN havacılıkta 
küresel ölçekteki en büyük 
projelerinden olan; sadece İs-
tanbul ya da ülkemizde değil, 
bölgemiz ve dünya nezdinde 
de bir çekim noktası olma 
misyonunu taşıyan İstan-
bul Havalimanı, ilk fazının 
tamamlanmasıyla sağladığı 
mevcut istihdam rakamlarıy-
la ekonomiye kayda değer bir 
katkı sunuyor.

Hali hazırda havalimanı 
işletmesinde 2 bin 700, gü-
venliğinde 3 bin 522, Unifree 
Duty Free İşletmeciliğinin 
gümrüksüz satış ve peraken-
de alanlarında 2 bin, yer hiz-
metlerinden Havaşbin 178, 
Çelebi ise 2 bin, temizlik, va-
le ve otopark hizmetlerinde 
2 bin 532, yeme içme alanın-
daki servis hizmetlerinde bin 
300 kişi ve diğer perakende 
alanlarında yaklaşık bin kişi 

İstanbul Havalimanı’nda sa-
hip olacağı geniş ve modern 
kargo tesisleriyle sıcaklığa 
duyarlı ilaçların taşınması 
içintüm dünyaya güvenli bir 
merkez sağlayacaktır.

Birinci fazımızda hayata 
geçirdiğimiz bu ciddi rakam-
lar, önümüzdeki yıllarda dev-
reye girecek diğer fazları da 
düşündüğümüzde havalima-
nın büyük istihdam potansi-
yelini gözler önüne seriyor. 

Elbette böylesine geniş bir 
sistemin insan kaynağı politi-
kalarını da etkin bir planlama 
ve büyük bir hassasiyetle yö-
netmek gerekiyor.” dedi.

Şu an bin 85 kişilik bir 
çalışma ekibinin bulunduğu 
İstanbul Havalimanı’nın iş-
letme birimlerinde; 155’inin 
mavi, 930’unun ise beyaz ya-
kalı, yüzde 70’inin erkek ve 
yüzde 30’unun kadın, şirket 
yaş ortalamasının ise 32 oldu-
ğu belirten Samsunlu, sözle-
rine şöyle devam etti: “Genç 
ve dinamik bir ekibe sahibiz. 

Ortalamalara bakarak, 
önümüzdeki dönemde kadın 
çalışan sayımızı daha da ar-
tırmak gibi bir hedef de koy-
duk kendimize. Dünya hava-
cılık sektörüne yön verecek 
genç yetenekleri, dünyanın 
en büyük havalimanında işe 
alarak, onların bireysel geli-
şimlerine yatırım yapmayı ve 
geleceğin havacılık sektörü 
profesyonellerini yetiştirme-
yi hedefliyoruz. 

Turkish Cargo Pazara Göre 10 Kat Büyüdü

Turkish Cargo İklim Kontrollü Çözümler Sunuyor

Türk Hava Yolları 
2019 Yılının İlk Trafik 
Sonuçlarını Açıkladı

İGA İlk Aşamada 16 Bin
Kişiye İstihdam Sağlayacak

Turkish Cargo, Frankfurt’ta bulunan hava 
kargoları için iklim kontrollü çözümler sunan 
DoKaSch Temperature Solutions ile Master 
Kiralama Anlaşması imzaladı. 

Yıla başarılı bir 
performansla 
başlayan Türk Hava 
Yolları, Ocak ayı 
doluluk oranını 
yüzde 79,5 olarak 
kaydetti. 

2019 Ocak ayı yolcu ve kar-
go trafik sonuçlarını açıkla-
yan Türk Hava Yolları, Ocak 
ayı yüzde 79,5’lik doluluk 
oranı ile tamamladı. 2018 
yılı Ocak ayının pozitif baz 
etkisine rağmen ücretli yol-
cu kilometredeki artış, Türk 
Hava Yolları için talep orta-
mının 2019 yılında da pozi-
tif bantta kalacağının önem-
li bir göstergesi oldu.

Ocak ayında taşınan yol-
cu sayısı 5,7 milyon oldu. 
Ocak ayı toplam doluluk 
oranı yüzde 79,5 olarak 
gerçekleşti. Dış Hat dolu-
luk oranı yüzde 78,3 olarak 
gerçekleşirken, İç Hat uçuş-
ların doluluk oranı ise yüz-

de 87,1 olarak gerçekleşti. 
Dıştan dışa transfer yolcu 
sayısında yüzde 5,2’lik ar-
tış görüldü. Kargo ve Posta 
hacmi, 2018 yılındaki çift 
haneli büyüme trendine de-
vam ederek, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 14,9 
arttı. Kargodaki bu büyü-
meye yüzde 21 ile Avrupa, 
yüzde 13,7 ile Uzak Doğu 

ve yüzde 11 ile K. Amerika 
katkı sağladı. Geçen yılın 
aynı dönemine göre yine bu 
ayda yolcu doluluk oranın-
da Uzak Doğu’da 1,4 puan, 
K. Amerika’da ise yaklaşık 1 
puanlık artış gerçekleşti.

Sonuçları değerlendiren 
Türk Hava Yolları Yöne-
tim Kurulu ve İcra Komi-
tesi Başkanı, M. İlker Aycı; 
“Geride bıraktığımız yılın 
neredeyse tamamında re-
kor trafik sonuçlarına imza 
attık. Bugün açıkladığımız 
2019 yılının ilk aylık so-
nuçlarına baktığımızda da 
bu ivmenin kesintisiz deva-
mını görmek, önümüzdeki 
aylarda seyredecek istikrarlı 
performansımızın önemli 
bir işareti. Hep söylediğimiz 
gibi, 2019, gerek ulusal ha-
vacılığımız, gerekse bayrak 
taşıyıcımız için muazzam 
bir yıl olacak. Havacılık ta-
rihimizde farklı konumlan-
dırdığımız bu mühim yıla 
Türk Hava Yolları olarak, 
yüksek doluluk oranlarıyla 
başlamış olmak bizim için 
oldukça sevindirici ” dedi.
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IVECO’NUN sürekli olarak sun-
duğu sürdürülebilir ve sıfır-emis-
yonlu taşımacılık çözümleri 2’nci 
Küçük-Ölçek LNG Zirvesinde 
tanıtıldı. Milano’da gerçekleşen 
etkinlik, küçük ölçekli projelerde 
uzmanlaşan LNG profesyonel-
lerini bir araya getirdi. Endüst-
riden uzmanlar, özellikle küçük 
ölçekli operasyonlarda verimli 
LNG uygulamaları için uygun çö-
züm yaklaşımlarını sunmak üzere 
çağırıldılar.“Geleceği Taşımak. Bir 
Yakıt Olarak LNG” panelinde ko-
nuşmacı olarak yer aldı.

Iveco Orta & Ağır Kamyonlar 
Küresel Üretim Sorumlusu Mar-
co Liccardo, sahneyi Enerji Delta 
Enstitüsü, İtalya Biyogaz Birliği, 
Sardinya Denizi / Akdeniz Seyir 
Liman Ağı Otoritesi, Portekiz 
Deniz Bakanlığı ve Avrupa Ko-
misyonu ile paylaştı. Liccardo, do-
ğal gazı özellikle nakliyat ve uzun 
mesafe taşımacılıkta Avrupa Bir-
liği kurumlarınca ve devletlerince 
politikalar ve desteklerle alternatif 
yakıt kullanımını ve gerekli altya-
pıyı arttırmayı hedefleyen- olgun 
bir çözüm olarak gören Iveco’nun 
sürdürülebilir taşımacılık vizyonu-
nu anlattı.

Iveco’nun sunduğu, LNG’li 
araçlar üretip geliştirmesini içe-
ren sürdürülebilir ve sıfır-emis-
yonlu taşımacılık çözümlerine 
olan bağlılığı 2’nci Küçük-Ölçek 
LNG Zirvesinde “Taşımacılıkta 
LNG’nin En Proaktif Kullanımı” 
Ödülüyle tanındı. Bu ödüller, 
LNG endüstrisindeki en büyük 
başarıları tanımakta. Küçük-Öl-
çek LNG Zirvesi Ödülleri, her 
adımında LNG endüstrisini po-
zitif olarak etkileyen şirketler ve 
bireylere verilmekte.

Iveco Orta & Ağır Kamyonlar 
Küresel Üretim Sorumlusu Mar-
co Liccardo, yaptığı konuşmada 
şunları söyledi; “Bu ödül, sürdü-
rülebilir taşımacılık yolunda en-
düstrideki liderliğimizin ve yıllar 
boyunca doğal gaz teknolojisine 

ve çığır açan buluşlara olan bağlı-
lığımızın tescilidir. Pazarda alter-
natif çekiş sistemlerine, özellikle 
de ağır taşımacılık için LNG’ye 
yönelik artan bir talep görüyoruz. 
Hızla artan bu talep eğiliminin 
devam etmesini bekliyoruz. Iveco, 

doğal gaz teknolojisine ve pazara 
liderlik etmekte.

Önümüzdeki yıllarda da paza-
rın önünde olmayı bekliyoruz ve 
teknoloji liderliğimiz sürdürmek 
için doğal gaz çözümlerimize yatı-
rım yapmayı sürdüreceğiz.”

Iveco “Taşımacılıkta 
LNG’nin En Proaktif
Kullanımı” Ödülünü Aldı

Iveco Orta & Ağır Kamyonlar
Küresel Üretim Sorumlusu

Marco Liccardo
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sanayi dalları ve ekonominin 
diğer sektörleri ile çok yakın-
dan ilişkili olmasıdır. Altyapı, 
inşaat, tarım, ulaştırma gibi 
birçok sektörün ihtiyacının 
yanı sıra, nihai ürünlerin tü-
keticiye ulaşmasında da ağır 
ticari araçlar görev almakta-
dır. Birçok sektörün sürükle-
yicisi olan ağır ticari araç sek-
törü, ekonominin seyrinin de 
doğrudan gözlemlenebildiği 
bir sektör olarak dikkat çek-
mektedir” dedi.

Eksin; “TAİD olarak yeni 
dönem yönetim hedefimiz, 
sektörümüzün ekonomiye 
kazandırdığı katma değere 
daha fazla dikkat çekerek, 
paydaşlarımız ile ortak ça-
lışmalar yapma, iş birliği ge-
liştirme ve sektörümüz için 
önem arz eden konularda 
ortak karar almaktır. Yakın 
gelecekte organizasyonel 
anlamda tamamlayacağım 
dönüşüm sayesinde, sektörü 
raporlarla sıkça bilgilendi-
receğimiz, oluşturacağımız 
çalışma grupları sayesinde 
pazarın ihtiyaçlarını değer-

lendirip çözüm alternatifleri 
sunacağımız ve sektörde gö-
rev alan meslektaşların bir 
araya gelerek bilgi ve beceri-
lerini paylaşacağı platformla-
rın oluşmasına sağlayacak bir 
yapı oluşturacağız” şeklinde 
konuştu.

TAID bünyesinde; Scania, 
Ford-Otosan, Iveco, Karsan, 
Mercedes-Benz, MAN, Re-
nault Trucks, Volvo ve Temsa 
gibi ağır ticari araç markala-
rının yanı sıra Tırsan, Kolu-
man, Krone, Schmitz, Oto-
kar gibi treyler, üst yapı ve yan 
sanayi markaları da yer alıyor.

Mobil bir eğitim biri-
mi kuran Renault Trucks, 
2012’den bu yana gönüllü 
personelini, yeteneklerini 
paylaşmak ve yerel ekipleri 
eğitmek için Afrika’daki bir-

SON beş yıldır Renault 
Trucks, az gelişmiş ülkelerde-
ki yerel Dünya Gıda Progra-
mı ekipleriyle bilgi birikimle-
rini paylaşmaları için gönüllü 
uzmanlarını gönderiyor. On 
iki farklı ülkede düzenlenen 
on beş ayrı programda, top-
lam 200 kişi eğitim aldı. Ka-
zanılan olumlu sonuçlar doğ-
rultusunda gelecek üç yıl için 
de proje ortaklığı yenileniyor.

Destekleri sayesinde çalışan-
larımızın motivasyon artışı, 
maliyet tasarrufu ve operas-
yonel verimlilik gibi birçok 
avantaj sağlandı” diye belirt-
ti. Bu olumlu değerlendirme-
ler doğrultusunda Renault 
Trucks, üç yıl için daha Dün-
ya Gıda Programı ile olan or-
taklığını yeniliyor.

Yeni işbirliği sürecinde Re-
nault Trucks, Batı Afrika’da 
çalışan WFP ekiplerini des-
teklemek üzere Dünya Gıda 
Programı’na (Renault Trucks 
K serisi 6x6) ikinci bir mobil 
eğitim birimi ayıracak. Diğer 
mobil eğitim birimi, Doğu 

çok WFP ofisine gönderdi. 
Bu süre boyunca on iki Afri-
ka ülkesinde düzenlenen on 
beş eğitim programı ile top-
lam iki yüz teknisyen, atölye 
şefi ve filo yöneticisinin eğiti-
mi sağlandı. 

Dünya Gıda Programı 
Global Filo Yöneticisi Jean-
François Milhaud, bu beş 
yıllık işbirliğinin değerlendir-
mesini yaparak; “WFP’nin 
Renault Trucks ile ortaklığı 
büyük önem taşıyor ve gi-
derek değeri artıyor. Perso-
nelimizi eğitme ve yetiştir-
me konusundaki destekleri, 
inanılmaz derecede değerli. 

Renault Trucks Dünya Gıda 
Programı İçin Katkılarını Sürdürüyor

Renault Trucks, acil durumlarda gıda yardımı sağlayan, beslenmeyi 
iyileştirmek ve dayanıklılığı arttırmak için topluluklarla birlikte 
çalışan dünyanın önde gelen yardım kuruluşu Dünya Gıda 
Programı (WFP) ile birlikte çalışma kararlılığını sürdürüyor. 

aerodinamiği, hava akışını 
iyileştirmek ve bu sayede ya-
kıt tüketimini önemli ölçüde 
azaltmak için optimize edildi. 
2019 modelinde, bu araçlara 
12 ayar opsiyonuyla her tür 
gövdeye uyum sağlayacak şe-
kilde uyarlanabilen yeni yan 
deflektörler ve tavana monte 
edilen ayarlanabilir yeni def-
lektör eklendi.

Daha fazla güvenlik ve 
sürüş konforu için Renault 
Trucks D ve D Wide, yeni 

YENI ekipmanlar ve motor 
iyileştirmelerinin birleşimi, 
önceki modellere kıyasla 
yüzde 7’ye varan yakıt tasar-
rufu sağlıyor. DTI 5, DTI 8 
ve DTI 11 motorları, 1 Eylül 
2019’da yürürlüğe girecek 
olan Euro 6 Step D yönet-
meliğine hali hazırda uygun. 
Güncellenen Renault Trucks 
D ve D Wide motorlarında 
yeni nesil bir partikül filtresi 
de bulunuyor.

Ayrıca DTI 5 ve DTI 8 mo-
torları, yakıt tüketimini opti-
mize etmek için yeni yazılım-
lar ile donatıldı. Çok çeşitli 
yardımcı donanımlar, yeni bir 
yağ soğutma sistemi ve düşük 
debili bir su pompasına sahip 
Renault Trucks D ve D Wide 
için yeniden tasarlandı.

Optimize edilen 
aerodinamik

Renault Trucks tarafından 
deneysel Urban Lab 2 aracın-
da kısa bir süre önce yapılan 
çalışma, aerodinamik optimi-
zasyonunun kentsel alanlarda 
dağıtım görevi yapan araç-
ların hem yakıt tüketimini 
hem de CO2 emisyonlarını 
azaltma konusunda en önem-
li etkenlerden biri olduğunu 
kanıtladı. Bu nedenle, Rena-
ult Trucks D ve D Wide’ın 

daha güvenli ve daha verimli 
bir sürüş imkanı sağlanıyor.

Bu iyileştirmeler ve yeni 
ekipmanların bileşimi, önceki 
modeller ile karşılaştırıldığın-
da müşterilerin yakıt tüketi-
minde yüzde 7’lik bir tasarruf 
elde etmesini sağlıyor.

Siparişe hazır olan Re-
nault Trucks D ve D Wide 
2019 modelleri, biyodizel 
uyumlu (yüzde 100’e kadar). 
Ayrıca CNG versiyonu da 
bulunuyor.

sürücü destek sistemleriyle 
donatıldı. Uyarlanabilir hız 
sabitleme kontrolü (ACC), 
yoğun trafikte daha rahat bir 
sürüş için aracın arkasındaki 
minimum mesafeyi otomatik 
olarak korurken, aynı zaman-
da sürücü yorgunluğunu da 
azaltıyor. Entegre özellikler-
den biri de ayarlanabilir hız 
sınırlayıcısı oluyor (ASL). 
Her iki sisteme ait kontroller, 
sürücünün kolay erişebileceği 
bir şekilde yerleştirildiğinden 

Renault Trucks D
Yüzde 7’ye Varan
Yakıt Tasarrufu Sunuyor

Renault Trucks, dağıtım görevleri için üretilen 
Renault Trucks D ve D Wide serilerinin 
2019 versiyonlarını tanıttı. Araçların yeni 
versiyonları, Euro 6 Step D motorlarıyla 
birlikte, geliştirilmiş aerodinamik ve sürücü 
konforu sunuyor.

AĞIR Ticari Araçlar Der-
neği’nin (TAİD) 14’üncü 

Genel Kurulu yapıldı. Se-
çimli Genel Kurul’da Scania 
Genel Müdürü İlhami Eksin 
Yönetim Kurulu Başkanı ola-
rak, Tırsan Yönetim Kurulu 
Üyesi İffet Türken Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı o-
larak seçildi. Yönetim Kurulu 
Üyeleri ise şu isimlerden oluş-
tu; Burak Hoşgören, İbrahim 
Altun, Alper Kurt, Murat To-
katlı ve Ali Saltık. 

TAİD Yönetim Kuru-
lu Başkanlığına seçilen İl-

hami Eksin, Türkiye’nin, 
Avrupa’nın en genç ve en bü-
yük karayolu taşıma filosuna 
sahip ülkeler arasında yer al-
dığını kaydederek “Türkiye, 
uluslararası rekabette lojistik 
alanında en önde gelen ülke-
lerdendir. Ağır ticari araç ile 
yapılan taşımacılık ise lojis-
tikte önemli bir rol oynamak-
tır. Dolayısı ile ağır ticari araç 
pazar ekonominin bir göster-
gesi olarak da kabul edilmek-
tedir. Bunun nedeni diğer 

TAİD Başkanı İlhami Eksin Oldu

Saf-
Holland’ın 
Yeni CEO’su
Alexander 
Geis Oldu
S A F - H O L L A N D 
Yönetim Kurulu 
Başkanlığı‘nı (CEO)  8 
yıldır sürdüren Detlef 
Borghardt, 26 Şubat tari-
hi itibariyle ayrıldı. Yeri-
ne EMEA (Avrupa, Orta 
Doğu ve Afrika) bölge-
sinin  ve global  satınal-
ma başkanlığını yürüten 
Alexander Geis getirildi. 

İşletme bölümü mezu-
nu olan Alexander Geis, 
20 yıldan fazla bir süredir 
Saf-Holland’ da çalışıyor. 
Temmuz 2011’den beri 
Yönetim Kurulu Üyesi 
olan ve Ocak 2016’dan 
beri EMEA Bölgesi Baş-
kanı olarak görev yapan 
Geis daha önce, 2009’dan 
2016’ya kadar, Satış Son-
rası Ürün ve Hizmetler 
bölümünün Başkanı ola-
rak grubun iş hacmini ge-
nişletti  ve Saf-Holland’ı 
uluslararası alanda başa-
rılı hale  getirdi. Tecrübe-
si ve başarısı  sayesinde, 
Aralık 2018’de, önceki 
görevlerine ek olarak glo-
bal satın alma başkanlığı-
na atandı.

Alexander Geis, ilk 
olarak Kuzey Amerika 
ticaretini dengelemek ve 
şirketin başarılı büyüme-
sini  desteklemek için u-
zun vadeli  2025 stratejisi 
geliştirmeye odaklanaca-
ğını belirtildi.

Afrika’da çalışmalarına de-
vam edecek. Bu yeni gelişme-
ler ile eğitimlerin lojistiği de 
kolaylaşacak.

Renault Trucks ayrıca, zor 
arazi koşullarıyla başa çık-
mak durumunda olan sürü-
cüler için tasarlanan yeni bir 
eğitim programı da düzenle-
yecek. Bu eğitim, sürücülerin 
karmaşık durumlarla daha 
kolay başa çıkmalarını sağ-
lamak için araçları ve fonk-
siyonları hakkında ayrıntılı 
bilgi almalarını sağlayacak. 
Eğitimciler, ayrıca sürücüle-
rin rasyonel sürüş kuralların-
da uzmanlık kazanmalarına 
yardımcı olacak. Teknik ele-
manlar, atölye şefleri ve filo 
yöneticileri için eğitimlere 
devam edilecek.

Sonuncusu fakat en önem-
lisi, Renault Trucks gönüllü-
leri, sahada bir aylık görevler 
için bulunacak ve WFP çalı-
şanlarına verimli filo yöneti-
mi ile ilgili kilit alanlarda tek-
nik destek sağlayacak.
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KRONE, 2019 Prestij Ödülleri’nde 
treyler kategorisinde ilk sırayı aldı. 
Münih’te düzenlenen ödül törenin-
de 12 farklı kategoride ödül dağıtı-
lırken, Avrupa’nın En Prestijli Trey-
ler Markası ödülü Krone’nin oldu.

Ödül töreni esnasında yaptı-
ğı konuşmasında bu iki ödülün 
Krone’nin sürekli kendini geliştiren 
ve ürün ve hizmetlerini daima iyi-
leştiren bir marka olduğu gerçeğini 
kanıtladığını vurgulayan Bernard 
Krone, “Dijitalleşme trendi Ticari 
Araç endüstrisine çok hızlı bir giriş 
yaptı. Sektörün karar vericilerinin 
net bir şekilde çekiciden uzaklaşıp 
nakliyede asıl verimi ve kârlılığı 
sağlayan treylere odaklandığını gö-

KOÇ Topluluğu şirketlerinden 
Otokar, Türkiye genelindeki etkin 
bayi ağıyla ilişkilerini güçlendirme-
ye devam ediyor. Kullanıcı beklenti 
ve isteklerine uygun araçlar gelişti-
rerek müşteri memnuniyetini odak 
noktasına koyan Otokar’ın üst yö-
netimi, pazarlama, satış ve satış son-
rası ekibi; yurt içi otobüs ve kamyon 
bayileriyle Otokar’ın Sakarya’daki 
fabrikasında bir araya geldi.

Otokar’ın 2018 yılı değerlen-
dirmesinin yapıldığı ve otomotiv 
pazarının değerlendirildiği toplan-
tıda şirketin 2019 yılı hedefleri ve 
beklentileri paylaşıldı. Türkiye ge-
nelindeki 22 bayinin temsilcilerinin 
katıldığı toplantıda 2018 yılında sa-
tışta başarı gösteren otobüs ve kam-
yon bayilerine plaket takdim edildi.

rüyoruz. Sektördeki bu eğilim bizi 
en kaliteli treyleri üretmeye teşvik 
etmekle birlikte her geçen gün 
treylerimizi yenilikçi çözümlerle en 
verimli hale getirmeyi ilke ediniyo-
ruz. Eylül ayında Hannover’de dü-
zenlenen IAA Fuarı’nda sunduğu-
muz birçok yeniliğin sektörden çok 
olumlu tepkiler aldığını gördük.” 
şeklinde sözlerini sürdürdü.

Prestij Ödülleri her yıl bağımsız 
pazar araştırma şirketi Klefmann 
tarafından yapılan görüşmelere is-
tinaden dağıtılmaktadır. Bu sene 
650’den fazla filo yöneticisi, Tica-
ri Araçlar sektöründeki 110 farklı 
markanın araç, ürün ve hizmetle-
rini, bire bir gerçekleştirilen görüş-
melerde değerlendirmiş ve 12 farklı 
kategoride ödül dağıtılmıştır.

Krone 2019’un En Prestijli 
Treyler Markası Seçildi

Otokar, 
Otobüs ve 
Kamyon 
Bayileriyle 
Bir Araya 
Geldi

Bernard
Krone

Türkiye’nin öncü otomotiv 
şirketlerinden Otokar, 
yurt içi otobüs ve kamyon 
bayileriyle bir araya geldi. 
Satışta başarı gösteren 
bayilere plaket takdim 
edilen toplantıda Otokar’ın 
2018 değerlendirmesi 
yapıldı ve 2019 yılı 
hedefleri paylaşıldı.
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Denizden ulaşım maliyet-
lerinde ciddi yükselme var. 
Bu yükselmenin karayoluna 
olan talebi arttırabileceği-
ni düşünüyorum. Talebin 
artması, Euro-6 kamyon 
sayısının artması ihtiyacını 
doğurabilir. Diğer taraftan 
zorlayıcı şeyler var. Finans 
maliyetleri çok yüksek ve pa-
raya çok zor ulaşılıyor. Bu ta-
lep muhtemelen uluslararası 
nakliyecilerden gelebilir çün-
kü onlar kanunen döviz en-
deksli kredi kullanabiliyorlar. 
Bununla beraber bankalar ve 
diğer finans kuruluşları halen 
döviz kredisi vermek konu-
sunda çekingenler. Dolayı-
sıyla rakamları, faizleri veya 
peşinatları çok yüksek tutu-
yorlar. TL tarafında faizler 
zaten çok yüksek. Biz yüzde 
70-80 faizlerin olduğu yük-
sek enflasyon dönemlerini de 
hatırlıyoruz. Fakat o yüksek 
enflasyon içerisinde piyasa-
nın bir şekilde döndüğü or-
tam vardı. Şu anda durgun-
luk var. Durgunluk içerisinde 
enflasyonun olması, TL’de 
yüzde 20-25’in altında faiz 
olmaması yerli nakliyeciye ve 
inşaat tarafındaki yatırımcıya 
bir engel teşkil ediyor. 

Dediğim gibi talep, çekici 
ve uluslararası nakliye taraf-
larından olabilir. Orada da 
benzer engeller var. Pazar da 
tamamen bir yenileme paza-
rı haline dönecek. Kimsenin 
filosunu ciddi oranlarda bü-
yüteceğini düşünmüyorum. 
Çünkü piyasada yeteri kadar 
araç  var. “Euro-5’imi al, Euro-
6’yı ver” şeklinde bir talep 
olursa olur. Bununla beraber 
“Uygun paketten kredimi de 
çıkar, finansımı da getir” diye 
bir talep gelecek. 2019, bu ta-
lebi karşılayabilenin, özellikle 
finans kısmında çözümler 
üretebilenin bir adım önde 
olacağı bir sene olacaktır. 

Renault Trucks olarak bu dö-
nemde siz ne yapacaksınız?  

Biz en azından müşteriye 
topyekun çözüm sunabilen 

2018 yılında Türkiye’deki 
25’inci yılını özel etkinlikler 
ve yatırımlarla kutlayan Rena-
ult Trucks, zorlu geçen 2018 
yılında daralan pazarda payını 
arttırdı.  Renault Trucks Tür-
kiye Satış Direktörü Ömer 
Bursalıoğlu, ağır ticari araç 
pazarını ve markalarının per-
formansını değerlendirdi. 

2018 yılı hem Türkiye pa-
zarı hem de Renault Trucks 
açısından nasıl geçti?

2018 yılı Türkiye ağır ti-
cari araç pazarı için kötü bir 
sene oldu. Aslında ilk 6 ay 
özellikle çekici segmentin-
de yüzde 50 büyümüştük ve 
o dönem fabrikadan ekstra 
araba alabilmek için çok mü-
cadele ettik. Bayiler de fazla-
dan araç alabilmek için çok 
uğraştılar. Renault Trucks’ın 
Avrupa’daki pazarlarında 
çok ciddi büyüme gösterme-
si ve 2017’nin rekor seneleri 
olması nedeniyle fabrikadan 
ekstra araba alamadık. Bu 

işin çekici segmenti tarafı. Bir 
de inşaat segmentine girdik. 
Burada iddialı olacağımızı 
inandık. Çünkü elimizde pi-
yasanın en iyisi olduğuna ger-
çekten inandığımız ve kendi-
ni kanıtlamış bir araba vardı. 
Böyle bir araca sahipken o 
segmentte iddialı olamamak 
diye bir şey düşünülemezdi. 
Tabii son 5-6 senedir Rena-
ult Trucks’ın inşaatta frene 
basmış bir marka olmasının 
getirdiği bir zorluk vardı. 
Yine de 2017’nin sonunu iyi 
kapatmıştık. 2018’e de bu re-
feransların etkisiyle başladık. 
Fakat inşaat tarafı 2018’e kü-
çülerek başladı. Diğer tarafta 
yüzde 50 büyümeyle başlayan 
bir pazar vardı. Haziran ayın-
da ilk duraklama başladı ve 
sonra bu durum devam etti. 
Daha sonra kur da yavaş ya-
vaş yükselmeye başladı. Bu 
yükseliş Ağustos’ta anormal 
yerlere geldi. O noktada artık 
araç satışında pazarlık yap-
mak bile komik bir hale geldi.  

Rakamsal olarak anlata-
yım: Ağustos 2017’de toplam 
pazarda bin 347 adetlik bir 
satış oldu. Ağustos 2018’de 
bu sayı 380’e indi. Eylül 
2017’de toplam bin 762 ta-
ne 16 ton üstünde kamyon 
satıldı. Eylül 2018’de bu sayı 
431’e indi. Ekim 2017’de bin 
524 iken, Ekim 2018’de 291 
adet satılmış. Kasım 2017’de 
bin 665 iken, Kasım 2018’de 
401 adete inmiş. Aralık 
2017’de 3 bin 520, Aralık 
2018’de bin 158’e indi. 2. ya-
rıyılın toplamına bakarsak bir 
önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 67 küçülme oldu. 
Toplam pazar ise yüzde 38 
küçülmeyle kapandı. 

Bu dönemde de ilk yarıyıl-
daki artan talebe göre girdiği-
miz ekstra siparişler gelmeye 
başladı. Ekim 2018’den hızlı 
hamleler yaptık ve senenin 
son 3 ayında, özellikle çekici-
de pazar payımızı yükselttik. 
İnşaat-hafriyat tarafında hiç-
bir hareket yok. Zaten birçok 

konkordato inşaat sektörüyle 
çalışan ve direkt ilişkisi olan 
taraftan geldi. 

Dolayısıyla pazar 11 bin 
500 adetle kapandı. Rena-
ult Trucks olarak şu nokta-
da ehveni şer oldu diyoruz: 
2017’de bizim payımız 16 
ton üzeri toplam pazarda 3,7 
iken, geçen sene sonunu 5,8 
ile kapattık. Çekicide 8,3’ten 
8,6’ya yükseldik. En azından 
pazar payı olarak küçülmedik. 
Bu sene de pazarın 9 bin adet-
lerle kapanmasını bekliyoruz. 

2019 ile ilgili beklenti ve 
öngörüleriniz ne yönde?

2019’un nasıl olacağını şu 
anda kimsenin tahmin ede-
meyeceğini düşünüyorum. 
Pazar geçen sene çok küçül-
dü. KDV teşviki olmasaydı 
daha fazla küçülür müydü? 
Bunu bilemiyoruz. Dolayısıy-
la bu tür ciddi daralma yaşa-
yan pazarlarda KDV teşviki 
gibi şeylerin faydasını ölçmek 
çok zor oluyor. 

bir markayız. Yanımızda Re-
nault Trucks Finans şirketi 
de var. Geçtiğimiz senenin 
son 3 ayında çok enteresan 
bir pazar payına ulaştık. Çe-
kicide payımız yüzde 18 oldu. 
Bunu da müşteriye doğru ve 
güzel finans kampanyalarıy-
la giderek yaptık. Talepleri 
doğru ve hızlı okuduk ama 
bu da yetmiyor. Rakiplerimiz 
de bizim kadar doğru ve hızlı 
okumuştur. Renault Trucks 
Finansın da desteğiyle yüz-
de 18’lik bir pazar payı oldu. 
Bu senenin şifreleri de pazara 
ulaşmak, müşterinin yanında 
olmak, talebin olduğu yerde 
bulunabilmek ve bu talebe 
yenilemede takas imkanıyla, 
doğru finansal çözümlerle gi-
debilmek olacak. Başarı da bu 
şekilde gelecek. 

Şu an müşteriler ne düşünü-
yorlar?

“Seçimden sonra bakalım” 
diyenler var, “KDV yüzde 18’e 
çıkmadan bakalım” diyenler de 
var. Düzenli olarak fatura ke-
sen ve özellikle yurtiçi çalışan 
bir firmada KDV’nin yüzde 
18 veya yüzde 1 olması arasın-
da çok büyük bir avantaj yok. 
Uluslararası çalışan firmalar 
da ise KDV sıkıntı olabiliyor. 
Şu anki KDV oranı bu kesim 
için bir avantajdı. Bu avantaj 
bittikten sonra ne olacak? 2.el 
pazarı nasıl etkilenecek? Çün-
kü KDV, çoğu 2. el müşterisi 
için bir şey ifade etmiyor. De-
vamlı faturalı çalışan bir müş-
teri kesimi değil. 2.el araçların 
fiyatı 1 Nisan itibariyle yüzde 
17 artabilecek mi? Müşteri bu-
nu anlayacak mı? Anlasa bile 
bu fiyatı karşılayabilecek mi? 
Bunlar ciddi belirsizlikler. 31 
Mart’ın beklenmesinin iki se-
bebi var. “Öncesinde yapayım, 
KDV’den istifade edeyim” du-
rumunda olanlar ve “Bekleye-
lim” diyenler. 

Sizce piyasa ne zaman to-
parlanmaya başlar?

Türkiye, çok dinamik bir 
ülke. Neticede 80 milyondan 
fazla nüfusu var. 2001 kri-
zinde “Bunun içinden çıkıl-
maz” deniyordu. Kriz fark-
lıydı ancak bununla beraber 
yaşadığımız karamsarlığın 
piyasalar üzerindeki etkisi 
benzerdi. Ancak bir yandan 
Türkiye’deki bu kadar insa-
nın bir şekilde doyması ge-
rekiyor. Piyasa da mutlaka 
var olacak. Ben 2020’de bu 
krizden çıkarız diye düşü-
nüyorum. 25-30 bin adetlik 
pazarları görmeyiz belki ama 
yukarıya çıkış başlayacaktır. 
Bu senenin son 2-3 ayında 
bir hareketlenme başlarsa 
2020’de 15-16 binler seviyesi-
ne gelecektir diye umuyoruz. 

Ağır Ticari Pazarı Daraldı: 
Renault Trucks Çekicide 
Payını Yükseltti

Renault Trucks Türkiye Satış 
Direktörü Ömer Bursalıoğlu
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KARGOHABER Dergisi 
için Türkiye ticari araç pa-
zarını değerlendiren Iveco 
Türkiye Genel Müdür Yar-
dımcısı Tansu Giz, 2018 
yılında 3,5 ton üstü toplam 
kamyonet ve kamyon pa-
zarının 39 bin 900 adet ile 
kapandığını söyledi. 

Pazarla ilgili rakamlar 
veren Giz, şunları söyledi: 
“2017 yılında 6 bin adet 
olarak gerçekleşen pazara 
göre bu yüzde 34’lük bir 
küçülmeyi ifade ediyor. 
Pazar, 2017 yılında 61 
bin,  2016 yılında yine 61 

bin, 2015 yılında ise 88 bin 
adet olarak gerçekleşmişti. 
2015 yılına göre karşılaş-
tırma yaparsak, 2018 yılın-
da zirveye ulaştığımız bir 
pazarının yarısından daha 
küçük bir pazar elde ettik.”

2018 yılının ilk dört ayı-
nın iyi başladığını söyleyen 
Giz, daha sonra açıklanan 
erken seçim kararı ve Ağus-
tos ayında yaşanan siyasi 
kriz sonucu oluşan kur krizi 
ile pazar hızlı bir gerileme 

Iveco 3,5 Ton
Üzerinde
3 Bin 125 Adet
Kamyonet ve 
Kamyon Sattı

kaydettiğini açıklayarak 
2018 Ekim ayı pazarının ise 
son 18 yılın en kötü ayı ol-
duğunu da sözlerine ekledi.

Pazarın 2018 yılının Ni-
san ayı sonu itibarı ile ilk 
4 ayda 16 bin 670 adete 
ulaştığını bunun da 2017 
yılının aynı dönemine göre 
yüzde 10’luk bir büyüme-
yi ifade ettiğini ifade eden 
Giz, “Ancak erken seçim 
açıklandığı anda başlayan 
gerileme Ağustos ayında si-
yasi kriz sonucu oluşan de-
valüasyon ile Mayıs - Aralık 
2018 döneminde pazarın 
yüzde 71 küçülmesine ne-
den oldu” dedi.

Iveco olarak 2017 yılında 
yüzde 7,1 olan pazar payla-
rını yüzde 7,8’e çıkartmayı 
başardıklarının altını çizen 
Giz, geniş ve güçlü satış teşki-
latları sayesinde küçülen bir 
pazarda bu büyüme başarısı-
nı elde etmeyi başardıklarını 
ve 3 bin 125 adet kamyonet 
ve kamyon satışı gerçekleştir-
diklerini açıkladı. 

Giz, Iveco olarak 2018 yı-
lını bir diğer önemli gelişme-
sini ise 460 BG güce sahip 
ilk sıvılaştırılmış doğal gazlı 
Stralis çekicilerin Türkiye’de 
satışını gerçekleştirilmesi ol-
duğunu açıkladı. 

Iveco Türkiye Genel Müdür 
Yardımcısı Tansu Giz

Birinci sayfadaki haberin devamı
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SEKTÖRLE ilgili öngörüle-
rin paylaşıldığı toplantı Do-
ğuş Otomotiv Scania Genel 
Müdürü İlhami Eksin, Scania 
Satış Müdürü Gökhan Altun, 
Scania Satış Sonrası Hizmetler 
Müdürü Bayazıt Canbulat ve 
Scania Pazarlama ve İş Geliş-
tirme Müdürü Adnan Yücel’in 
katılımıyla gerçekleşti.

Doğuş Otomotiv Scania 
Genel Müdürü İlhami Eksin 
basın toplantısında yaptığı 
değerlendirmede 2018 yılın-
da mega inşaat projelerindeki 
hafriyat işlerinin büyük ölçüde 
tamamlanmasıyla kamyon pa-
zarının yaklaşık yüzde 51 da-
raldığını belirterek “Ağır ticari 
araç çekici pazarında daralma 
yüzde 11 ile daha hafif hisse-
dildi. Markamız 2018 yılını 
toplamda bin 177 adetlik satış 
ve yüzde 10 pazar payı ile ta-
mamladı. Çekici pazarında bin 
31 adet ile yüzde 16 pazar payı 
elde etti. İthal çekici pazarında 
ise yüzde 23 pazar payı ile en 
çok tercih edilen marka oldu” 
açıklamasında bulundu.

2018 yılında da yapılanma 
çalışmalarını sürdürdüğünü, 
Kayseri’de Avrupa’daki en 
büyük Scania tesisinin açılı-
şını gerçekleştirdiklerini be-

MARKANIN iç pazar, ihra-
cat rakamları ve Avrupa’da-
ki distribütörlük ağıyla ilgili 
önemli açıklamalarda bulunan 
Karsan CEO’su Okan Baş, 
şirketin ihracat cirosunu son 
3 yılda yüzde 50 arttırdığını 
belirterek, 2018 yılında 132 
milyon Avro ihracat cirosu 
elde ettiklerini bildirdi. Aynı 
dönemde daralan iç pazara 
rağmen ise Jest+’nın pazar pa-
yını artırarak yüzde 48’e ulaştı-
ğını söyledi.  

Araç teknolojisindeki ye-
nilikleri yakından takip eden 
Karsan, BMW işbirliği ile ger-
çekleştirdiği Jest Electric’in 
seri üretime geçerken, Atak 
Electric’in prototip seviyesi ilk 
kez Avrupa’nın beğenisine su-
nuldu. 2018 yılı ile ilgili değer-
lendirmelerde bulunan Karsan 
CEO’su Okan Baş, markanın 
iç pazar ve ihracat rakamlarıyla 
birlikte Avrupa’daki distribü-

lirten Eksin; “Scania Türkiye 
olarak gerçekleştirdiğimiz 
tüm çalışmalarımız globalde 
de yakından takip ediliyor. 
2018 yılında Scania Başkanı 
Henrik Henriksson’un, Doğuş 
Otomotiv’i başarılarından do-
layı teşekkür etmek ve güvenle-
rini göstermek için Türkiye’ye 
gelmeleri bizleri ayrıca gurur-
landırdı” şeklinde konuştu. 

Eksin: “Türkiye ağır ticari 
araç pazarı ortalaması 

25 bin adet”
2019 yılı toplam pazar ve 

Scania hedeflerini de değerlen-
diren Eksin, “2019 ağır ticari 
araç pazarının, 10 bin adet se-
viyelerinde kapanacağını öngö-
rüyoruz. Ağır ticari araç pazarı-
nın son 20 yılına baktığınızda, 
ortalamanın yaklaşık 25 bin 
adet olduğunu görebilirsiniz. 
Bahsettiğimiz bu yıllar içeri-
sinde, pazar sadece üç yıl 10 bin 
adedin altında kalmış. 2011 yı-
lında ise 37 bin 276 adet ile en 
yüksek seviyeye ulaşmış. Ana-
lizlerde görüyoruz ki toplam 
ağır ticari araç pazarı dönem-
sel olarak daralmalar yaşaya-
biliyor. Bizi geleceğe yönelik 
umutlu kılan nokta ise; daral-
manın sona ermesi ile toplam 
pazarın, önceki senelerde 25 

törlük ağıyla ilgili önemli açık-
lamalarda bulundu. 

Karsan CEO’su Okan Baş, 
“2018 yılında Türkiye’nin en 
çok hafif ticari araç ihraç eden 
üçüncü markası olduk. Top-
lam satış ciromuz içerisinde ih-
racat payımız yüzde 61’e ulaştı. 
2016 yılından bu yana ihracat 
ciromuzu yüzde 50 artırarak 
132 milyon Avro ile son 3 yılın 
en yüksek ihracat gelirini elde 
ettik. Özellikle 2018 yılında, 
Romanya’da kazandığımız 
122 adetlik otobüs ihaleleri, 
Karsan olarak dış pazarda ka-
zandığımız en büyük adetler 
oldu.  İhracatta bu kazanımlar 
ve elektrikli araçlar alanında 
attığımız önemli adımlarla 
Avrupa’ya vizyonumuzu so-
mut bir şekilde ortaya koymuş 
olduk” dedi.

“2019’da odağımız ihracat”
Avrupa pazarında attıkları 

bu adımların meyvesini topla-

binin altında kaldığı her sene 
için tekrar yükselişe geçiyor 
ve pazarı 30 binlerin üzerine 
çıkarıyor olması. Dolayısıyla 
2020 yılından itibaren toplam 
pazar, daha önce de olduğu gi-
bi dipten en tepeye çıkabilir ve 
30 bin seviyelerinde tamamla-
nabilir. Tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de LNG yakıt-
la çalışan araçlar öne çıkmaya 
başlayacak ve pazarın büyüme 
noktası burası olacak” dedi.

Altun: “2019’da 
pazar payımızı 

korumayı hedefliyoruz”
Scania Satış Müdürü Gök-

han Altun ise Scania olarak son 

maya başladıklarını söyleyen 
Karsan CEO’su Okan Baş, “Jest 
Electric için Avrupa’dan ilk si-
parişleri almaya başladık. Bu yıl 
hedefimiz Avrupa’dan sonra 
Jest Electric’le Amerika pazarı-
na da girmek” diyerek elektrikli 
araç alanında vites büyüttükle-
rini söyledi ve Atak Electric’in 
de bu yıl içinde seri üretime ge-
çeceği mesajını verdi.  

2018 yılında Industria Itali-
ana Autobus S.p.A. (IIA)’dan 
aldıkları 51 milyon Avro’luk 
siparişin tamamını teslim 
ettiklerini belirten Karsan 
CEO’su Okan Baş “2019 yılı-
na, IIA’dan aldığımız 46.5 mil-
yon Avro tutarında sipariş ile 
hızlı başlıyoruz. Türkiye’nin 
en eski ve köklü yerli otomotiv 
üreticilerinden biri olarak, yur-
tiçinde ekonomik olarak zorlu 
geçmesi beklenen bir yıla bu 
siparişle başlamaktan heyecan 
duyuyoruz” dedi.  

5 yılda pazar payını 2 katına çı-
karttıklarını belirterek “Çekici 
pazarında en çok tercih edilen 
markalar arasında yer alıyoruz, 
ithal çekici pazarında liderliği-
miz 2018 yılında da devam etti. 
2019 yılı için hedefimiz önce-
likle satış adetlerimizi ve pazar 
payımızı korumak olacak. Bu-
nunla beraber 2019 yılında ya-
pılanma çalışmalarımız da hız 

Pazarda aslan payı Jest’in
2018 yılının iç pazarda oto-

motiv sektörü açısından zor 
bir yıl olduğuna değinen Kar-
san CEO’su Okan Baş, buna 
rağmen Jest+ ve Atak model-
leriyle birlikte iç pazardaki 
paylarını artırdıklarına dikkati 
çekti. Okan Baş, “Geçtiğimiz 
yıl özellikle amiral gemimiz 
olan Jest+’da önemli büyüme 

kesmeden devam edecek. Sca-
nia ailesine 2 yeni yetkili satıcı 
katılacak. Bu değerli yatırımlar 
iş ortaklarımızın da bizler gibi 
düşünüp hem ülke ekonomisi-
ne hem de Scania’ya olan güve-
nini gösteriyor” dedi.

Servislerde uygun fiyat 
anlayışı 

Scania Satış Sonrası Hizmet-
ler Müdürü Bayazıt Canbulat 
ise “Satış sonrası hizmetlerde 
anlayışımız Scania sahiplerinin 
araçlarını sürekli operasyon-
da tutarak, hem yatırımlarını 
korumak hem de maliyetlerini 
düşürmektir. ‘Türk yatırımcısı 
araçlarına uzun vadeli yatırımlar 
yapmayı tercih etmez’ algısını 
değiştirdik. Bu sayede müşteri-
lerimizi değişken fiyat riskinden 
korurken rekor sayıda servis an-
laşması yaptık. Şu anda yaptığı-
mız kampanyalar ile piyasada ka-
bul edilebilir fiyatlar sunuyoruz. 
Servise giren araç sayısı da bize 
doğru yolda olduğumuz gösteri-
yor” şeklinde değerlendirdi. 

kaydettik. 2 yıl önce müşteri 
beklentilerine göre yeniledi-
ğimi Karsan Jest+ modelimiz 
ile yüzde 32 olan pazar payını, 
2018 yılında daralan pazara 
rağmen yüzde 48’e çıkardık 
ve böylece önemli bir başarıya 
daha ulaştık. Aynı dönemde, 
8 metre segmentinin yaratıcısı 
olan Atak modelimizde pazara 
yeni giren rakipler olmasına 

Scania Pazarlama ve İş Ge-
liştirme Müdürü Adnan Yücel 
ise yaptığı konuşmada ağır ti-
cari araç sektöründe, alternatif 
yakıtlı, elektrikli veya otonom 
sürüş imkânı sunan araçların 
ön plana çıktığını belirterek 
“Bu konularda da öncülüğü 
Scania yapmaktadır. Öyle ki 
bazı ülkelerde binek araç tra-
fiğine kapalı alanlarda, maden-
lerde, şantiyelerde otonom sü-
rüş ile kullanılan veya elektrik 
ile çalışan Scania araçlar bulun-
maktadır ve bunların sayıları 
orta vadede daha da artacaktır. 
Bununla birlikte bu geçiş süre-
cinde CNG, LNG ile çalışan 
araçların da önemli bir rolü 
olacaktır. Gazlı araçların ma-
liyet avantajlarını yaptığımız 
testlerimizde net bir şekilde 
gördük. Taşımacılık maliyetle-
rini düşürürken, karbon ayak 
izimizi de azaltmak, gelecek 
nesillere daha iyi bir dünya bı-
rakmak adına bizleri gururlan-
dırıyor” dedi. 

rağmen satışlarımızı iki katına 
çıkararak 286 adet satış gerçek-
leştirdik ve Karsan tarihinde 
tek seferde en büyük Atak sipa-
rişimizi de bu yıl 150 adet ola-
rak Sivas’a teslim ettik. 2018 
yılında Türkiye’nin tercihi ve 
toplu taşımanın öncüsü olmayı 
sürdürdük” diye konuştu.

Toplu taşımada Avrupa’nın 
bildiği ve güvendiği bir marka 
olma yolunda çok önemli ham-
leler yaptıklarını da sözlerine 
ekleyen Karsan CEO’su Okan 
Baş, 11 farklı ülkede distribü-
törlük noktaları bulunduğunu 
vurguladı. Okan Baş sözlerini 
şu şekilde sürdürdü: “Karsan o-
larak Avrupa başta olmak üzere 
ve farklı kıtalarda ağımızı geniş-
letmeyi sürdürüyoruz. Bu kap-
samda Fransa, İtalya, Romanya, 
Polonya, Azerbaycan gibi ülke-
lerde distribütörlüklerimiz bu-
lunuyor. 2019 yılı sonuna kadar 
ise distribütörlük ağımızı geniş-
leterek 20 farklı ülkede faaliyet 
göstermek istiyoruz.”

Scania’dan Pazar Değerlendirmesi: 
Daralan Piyasa 2020’den Sonra Düzelir
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Karsan’ın İhracatı Üç Yılda Yüzde 50 Arttı

Soldan sağa; Scania Satış Sonrası Hizmetler Müdürü  
Bayazıt Canbulat, Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü 

İlhami Eksin, Scania Satış Müdürü Gökhan Altun ve 
Scania Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Adnan Yücel

Karsan CEO’su Okan Baş

Doğuş Otomotiv Scania, 2018 yılı ağır ticari araç sektörü 
değerlendirmesini bir basın toplantısıyla gerçekleştirdi, 2019 
yılı beklentileri ve marka iletişim stratejilerinin açıklandığı basın 
toplantısında 20 yıllık ağır ticari araç pazarının ortalamasının 25 
bin adetlerde olduğu ve pazarda yaşanan durgunluğun yerini 2020 
yılından itibaren talebin yükselmesini beklendiği açıklandı. 

AĞIR ticari araç pazarı 2018 
yılını 6 bin 145 çekici, 5 bin 
609 adet kamyon olmak üze-
re toplam 11 bin 754 adetlik 
satışla tamamladı. Pazar son 
10 yılın en düşük seviyesinde 
tamamlanırken, 2017 yılına 
göre yüzde 36,5 daraldı. Sca-
nia, ithal çekici pazarının en 
çok tercih edilen markası ol-
maya devam etti.

10 Yılın En Düşük 
Pazarı 2018
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Port mobil aplikasyonun yanı 
sıra müşterilerin lokasyonu-
nu tespit ederek en kısa mesa-
fedeki yol yardım aracını yön-
lendiren Renault Yardım-cı 
platformu ile müşteri hizmet 
kalitesini ve hızını günden 
güne geliştiriyor.

Diyalog hizmetini bir basın 
toplantısıyla Renault Mais 
Genel Müdürü Berk Çağdaş, 
‘’Renault Mais olarak, 2018 
yılında lider marka ve sektö-
rün en önemli oyuncuların-
dan biri olmanın getirdiği 
sorumluluk gereği, koşulsuz 
müşteri, bayi ve çalışan mem-
nuniyeti konularında önemli 
bir yol kat ettik. 

Müşteri memnuniyetini 
bir üst seviyeye taşıyacağımız 
Renault Diyalog ile hizmet-
lerimizi dijitalleştirdik ve 
müşterilerimizin kesintisiz 
destek alabileceği bir plat-
form oluşturduk. Gelişen 

bursiyerlerine de desteğini 
sürdürmeye devam ediyor. 15 
yıldır kesintisiz devam eden 
proje kapsamında, her yıl bin 
200 öğrenciye burs veriliyor. 

Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği ile ortaklaşa yürütü-
len “Her Kızımız Bir Yıldız” 
projesi kapsamında, şehir şe-
hir gezerek eğitimlerine des-
tek verilen kızlarla buluşan 
Mercedes-Benz Türk yetkilile-
ri, 31’inci ziyaretini Aksaray’da 
gerçekleştirdi. Mercedes-Benz 
Türk yetkilileri Aksaray’daki 
buluşmada, bursiyerlerin ki-
şisel gelişimlerine katkı sağla-
mak üzere yaratıcı drama et-
kinliği gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz Türk Yıl-
dız Kızlar’a verdiği desteği 
derinleştirmek ve sağlanan 

TAŞIMACILILIĞIN bü-
tün modları İran Logistics 

DIYALOG İletişim Hattı, 
kaza ve arıza gibi durumlar-
da anlık müdahale hizmeti 
sunan Renault Yardım, tüm 
başvuru ve taleplerin değer-
lendirildiği Şikayet Yönetim 
Ekibi, kalite ve memnuniyet 
kontrol aramalarının yapıldı-
ğı Renault Dinliyor’un yanı 
sıra Sosyal Medya ve Dijital 
Kanallar ekibi ile kesintisiz 
hizmet veriyor. Renault Di-
yalog; gelen çağrıların yüzde 
90’ının ilk 20 saniyede ya-
nıtlandığı ve sistemde kayıt-
lı müşterisini herhangi bir 

M E R C E D E S - B E N Z 
Türk’ün toplumda kadının 
her alanda hak ettiği güce ka-
vuşması, kadınlara sosyal ve 
ekonomik hayatta fırsat eşit-
liği tanınması hedefiyle haya-
ta geçirdiği “Her Kızımız Bir 
Yıldız” projesi topluma katkı 

doğrulamaya gerek kalma-
dan tanıyarak ismi ile hitap 
ediyor. Ayrıca Sestek yazılımı 
sayesinde müşterilerin duygu 

durumunu ses tonlarındaki 
titreşim ve desibel artışını göz 
önünde bulundurarak analiz 
ediliyor ve konuşma, metin 
haline getirilerek raporlama 
sürecine katkı sağlanıyor.

Renault Mais, diğer taraf-
tan ‘Renault Port’ ve ‘Rena-
ult Yardım-cı’ uygulamaları 
ile dijital yatırımlarına devam 

sağlamaya devam ediyor.
Kız çocuklarının eğitime 

katılımını artırma ve eğitim-
de cinsiyet eşitliğine katkı sağ-
lama çalışmaları kapsamında, 
meslek lisesi öğrencilerine 
burs veren Mercedes-Benz 
Türk, üniversiteyi kazanan 

ediyor. Servis randevusu, ser-
vis tarihçesi, servis süreçleri 
gibi işlemlerin uygulama üze-
rinden yapılabildiği Renault 

155 gibi acil servis hatları ile 
aynı hızda hizmet sunuyor. 

Renault Yardım ise kaza, 
arıza gibi durumlarda teknis-
yen ve çekici hizmeti ile anlık 
müdahale sağlıyor. Renault 
Yardım ekibi, 2018 yılında 
yüzde 89 oranında yolda ona-
rım kabiliyetine sahip.

2018 yılında 24 bin baş-
vuru dosyasını yanıtlayan Şi-
kayet Yönetim Ekibi, her 10 
başvurudan 9’unda memnu-
niyet sağlıyor.

“Renault Arıyor&Renault 
Dinliyor”, 2018 yılında 710 
bin arama gerçekleştirirken 
yüzde 50 ulaşım oranına eriş-
ti. Ürün ve hizmet hakkında 
kalite ve memnuniyet kontrol 
aramalarının yapıldığı takım, 
CC Akademia tarafından 
gerçekleştirilen Call Cen-
ter Kalite Ligi yarışmasında 
‘’Müşteriyi En Etkin Dinle-
me’’ kategorisinde birincilik 

versiteli Yıldız Kız’a katılım 
sertifikalı “Bilgisayar Bilim-
leri ve Kodlama” eğitimi ve-
rildi. İki gün süren eğitimde; 
bilgisayar bilimleri, kodlama, 
3D tasarım-robotik ve siber 
güvenlik konuları ele alındı. 

Mercedes-Benz Türk, 
eğitimini tamamlayan Yıldız 
Kızlar’a kendi bünyesinde 

İran’ın başkenti Tahran’da 
Uluslararası Permanent 
(Kalıcı) Fuar Alanı’nda ger-
çekleştirilen organizasyonda 
ülkenin Doğu ile Batı arasın-
daki stratejik konumuna vur-
gu yapıldı. 

Fuarda, Asya ile Avrupa 
arasındaki önemli güzergah-
lar üzerinde yer alan ülke için 
lojistiğin her zaman önemini 
koruduğuna dikkat çekildi. 

ödülünün sahibi oldu.
Sosyal Medya ve Dijital 

Kanallar ekibi ile dünya ge-
nelinde erişime açık her mec-
rada tarama yapan Renault 
Diyalog, uluslararası plat-
formlarda da tarama yapabil-
me kapasitesine sahip.

Renault & Dacia Diya-
log’un gelişimini ve eğitimini 
destekleyen birim olan Diya-
log Gelişim ekibi, sürdürüle-
bilir başarı, inovatif yaklaşım 
ve müşteri deneyiminde en 
iyi olmak misyonu ile çalış-
malarını sürdürüyor. Bu kap-
samda 2018 yılında 4 bin 500 
saatin üzerinde ürün eğitimi 
gerçekleştirildi.

Yüzde 54’ü erkek, yüzde 
44’ü ise kadın çalışandan olu-
şan ve yaş ortalaması 28 olan 
Renault Diyalog’ta çalışanla-
rın yüzde 95’i lisans, yüzde 5’i 
ise yüksek lisans mezunların-
dan oluşan oluşuyor.

istihdam olanakları da sunu-
yor. Bugüne kadar eğitimini 
tamamlayarak istihdam edi-
len Yıldız Kızlar, Mercedes-
Benz Türk bünyesindeki 
mavi yakalı çalışanların yüzde 
20’sini oluşturuyor. 

Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği Mercedes-Benz Türk 
Eğitim Evi, 2015 yılında Çağ-
daş Yaşamı Destekleme Der-
neği işbirliği ile Aksaray’da 
açıldı. Gönüllü eğitmenler 
tarafından bölgedeki çocukla-
rın eğitimlerine destek verilen 
Eğitim Evi’nde öğrencilere 
matematik, Türkçe, fen bilim-
leri, resim, müzik, yabancı dil 
gibi temel derslerin yanı sıra 
satranç, yaratıcı drama, bilim, 
origami, model uçak ve bilgi-
sayar dersleri veriliyor. 

Ziyaretçilerin neredeyse 
tamamının lojistik alanında 
çalışan uzmanların olduğu 
gözlemlendi. Fuarda farklı 
lojistik hizmet kategorile-
rinden ve ekipmanlarına 
yönelik olarak; yük taşıma-
cılığı ve depo-antrepo ekip-
manları, dağıtım ve bilgi ve 
iletişim sistemlerine kadar 
çok geniş yepzede ürün ve 
hizmetler sergilendi.

teknoloji ve değişen müşteri 
beklentilerine paralel hayata 
geçirdiğimiz Renault Port 
ve Renault Yardım-cı gibi 
uygulamalar ise, 360 derece 
hizmet anlayışımızın bir gös-
tergesi olma özelliği taşıyor. 
2019 yılı, ayrıcalıklı ve ben-
zersiz bir müşteri deneyim 
hizmeti sunan yatırımlarımız 
ile otomotiv sektöründeki li-
derliğimize yaraşır bir dijital 
dönüşüme odaklandığımız 
ve tüm paydaşlarımıza daha 
iyi hizmet vereceğimiz bir yıl 
olacak.” dedi.

Renault Diyalog, müşte-
rilerin ilk ulaştığı kanal olan 
İletişim Hattı ile kesintisiz 
hizmet sunuyor. Servisle ran-
devu, teknik destek, satış 
kampanya, bilgi talebi ve 
test sürüşü hizmetlerin veril-
diği İletişim Hattı’na 2018 
yılında 200 binin üzerinde 
çağrı ulaştı. Sistemde kayıt-
lı müşterisini herhangi bir 
doğrulamaya gerek kalmadan 
tanıyarak ismi ile hitap eden 
Diyalog İletişim Hattı, gelen 
çağrıların yüzde 90’ına ilk 20 
saniyede yanıt vererek 112 ve 

etkiyi artırmak amacıyla uzun 
yıllardır sunduğu kişisel geli-
şim etkinliklerine 2018 yılın-
da mesleki gelişime yönelik 
eğitimleri de dâhil etti.

Bu çerçevede meslek lisele-
rinin bilişim teknolojileri bö-
lümünde okuyan 70 bursiyere 
ve Türkiye’nin farklı illerinde 
eğitimine devam eden 60 üni-

Fuarı’nda yer buldu. 2-5 Şu-
bat 2019 tarihleri arasında 

Renault Diyalog İle Müşterilere
Acil Numara Hızında Yanıt 

Mercedes-Benz Türk Aksaray’daki Yıldız Kızlar’la Buluştu

Iran Logistics 2019 Gerçekleştirildi
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Renault Mais, müşteri memnuniyetini bir 
üst seviyeye taşımak üzere kurduğu Renault 
Diyalog ile müşteri ihtiyaçlarına hızlı çözüm 
sunmayı amaçlıyor.  

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş
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60 yıla yakın kamyon üretim 
tecrübesini, farklı ihracat pa-
zarlarına özel ürün geliştirme 
yeteneği ile birleştiren Ford 
Trucks, global büyümesinin 
önemli adımlarından birini at-
maya hazırlanıyor.

Uluslararası pazarlarda bü-
yümesini Orta Doğu, Afrika, 
Rusya ve Türkî Cumhuriyet-
lerin ardından, Orta ve Doğu 
Avrupa’da gerçekleştirdiği ba-
yi açılışları ile sürdüren Ford 
Trucks, şimdi de ağır ticari 
dünyasının en prestijli pazarla-
rından Batı Avrupa’ya açılma-
nın hazırlıklarını yapıyor. Batı 
Avrupa ülkelerinde büyüme 
hedefi kapsamında İspanya, 
İtalya ve Portekiz öncelikli ol-
mak üzere 7 yeni ülkede bayilik 
görüşmelerine başlandı.

“Batı Avrupa pazarına 
yönelik planlarımızı öne 
aldık, 7 ülke için bayilik 
görüşmelerine başladık”
Ford Trucks’ın Batı Avrupa 

açılımıyla ilgili değerlendirme-
lerde bulunan Ford Otosan Ge-
nel Müdürü Haydar Yenigün, 
şunları kaydetti: “Ford Trucks, 
Ford Otosan’ın geleceği için 
çok önemli bir girişim. 2010 
yılından bu yana Ford Trucks 
işine yaptığımız yatırımın en 
önemli noktasındayız. Ulusla-
rarası pazarlarda büyümemizi 
Orta Doğu, Afrika, Rusya ve 
Türki Cumhuriyetlerin ardın-
dan Orta ve Doğu Avrupa’da 
gerçekleştirdiğimiz bayi açılış-
larıyla sürdürdük. Ağır ticari 
pazarının Rusya ile Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika bölgesine kay-
dığı bir dönemde bu pazarlarda 
oldukça güçlü bir duruş sergi-

leyerek hem farklı pazarlardaki 
tecrübelerimizi zenginleştirdik 
hem de uluslararası bir mar-
ka olarak sektörün radarında 
daha da görünür hale geldik. 
IAA Hannover Uluslararası 
Ticari Araç Fuarı’nda dünya 
prömiyerini yaptığımız yeni 
çekicimiz F-MAX’in ağır tica-
ri araç sektörünün en saygın 
ödüllerinden olan ‘Uluslara-
rası Yılın Kamyonu Ödülü’nü 
kazanması Ar-Ge alanındaki 
gücümüzün ve yetkinliğimizin 
global düzeyde de takdir edil-
mesini sağladı. Tamamen Türk 
mühendisler tarafından geliş-
tirilen ve İnönü fabrikamızda 
üretilen çekicimizin kazandığı 
başarının ardından Avrupa’dan 
70’e yakın bayilik talebi aldık. 

Bunun üzerine Batı Avrupa pa-
zarına yönelik planlarımızı öne 
çektik ve İspanya, İtalya, Porte-
kiz öncelikli olmak üzere 7 yeni 
ülke için bayilik görüşmelerine 
başladık. Avrupa pazarında 
büyümek ihracat fırsatlarımızı 
geliştirecek. Ford Otosan ola-
rak uluslararası başarılara imza 
atmaya ve Türkiye ekonomisi-
ne katma değer sağlamaya de-
vam edeceğiz.”

Ford Trucks Rusya’da
yeni 3S tesisini açtı

Rusya’da büyüme planları-
nın önemli bir adımı olan bu 
tesis ile Ford Trucks, müşte-
rilerine kamyon satış, servis 
ve yedek parça hizmetlerini 
bir arada sunacak. Kalining-
rad üretimi 2019 Uluslararası 
Yılın Kamyonu Ödüllü Yeni 
Ford Trucks F-MAX de çok 
yakında Rusya’da müşteriler-
le buluşacak.

Ford Trucks, Rusya’daki 
partneri Turbotrucks ile iş 
birliği kapsamında ilk 3S tesi-
sini Moskova’da hizmete açtı. 
Basın toplantısında Turbo’s 
Hoet Global CEO’su Piet Wa-
uters, Turbotrucks Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Rusya Genel 
Müdürü Serge Van Hulle, 
Ford Otosan Genel Müdürü 
Haydar Yenigün, Ford Trucks 
Genel Müdür Yardımcısı Ser-
han Turfan ve Uluslararası 
Pazarlar Direktörü Emrah Du-
man hazır bulundu.

Rusya pazarına ilk kez 2007 
yılında giren Ford Trucks’ın 
Rusya’daki tek yetkili distri-

bütörü olan Turbotrucks iş 
birliğiyle Moskova’da açılan 
3S tesiste müşterilere kam-
yon satış, servis ve yedek parça 
hizmetleri bir arada sunula-
cak. 2019 Uluslararası Yılın 
Kamyonu Ödüllü Yeni Ford 
Trucks F-MAX de Avtotor iş 
birliği ile Rusya’da üretilecek 
ve çok yakında Rusya’da müş-
terilerle buluşacak.

Rusya pazarına girmeye ilk 
kez 2007 yılında karar ver-
diklerini belirten Ford Oto-
san Genel Müdürü Haydar 
Yenigün, açılışta yaptığı de-
ğerlendirmede şunları söyle-
di: “İki ülke arasındaki yakın 
ekonomik ve sosyal ilişkiler 
sebebiyle Rusya pazarına gir-

me kararını hiç zorlanmadan 
aldık. Pazarın büyüklüğü, 
sahip olduğu potansiyel ve 
markamızın ürün gamını ko-
numlandırmamız için barın-
dırdığı fırsatlar bu kararımızı 
daha da kolaylaştırdı. Rusya 
bugün dünyadaki en büyük 
6’ncı ekonomi konumunda, 
2-3 yıl içinde ağır ticari pa-
zarının 100 bin adedi aşması 
bekleniyor. Rusya pazarı, 100 
bini aştığında Avrupa dahil 
en büyük pazar olacak. 2018 
Nisan ayından bu yana part-
nerimiz olan Turbotrucks’ın 
otomotiv sektöründeki 45 
yıllık tecrübesi ile Rusya pa-
zarı özelinde sahip olduğu 25 
yılı aşkın deneyim bize bura-
da çok önemli katkılar sundu 
ve sunmaya devam edecek. 
Özellikle yaygın servis ağı ve 
yedek parça dağıtım ağı ile 
önemli bir ilerleme sağladık. 
Bugün geldiğimiz noktada, 
1 yıldan az bir sürede 9 farklı 
şehirde müşterilerimize kali-
teli servis hizmeti verebilmek 
ve ihtiyaç duyulan parçaları 
hızlıca müşterilerin hizmetine 
sunabilmenin büyük bir ba-
şarı olduğunu düşünüyorum. 
Partnerimiz Turbotrucks’ın 
markamızı Rusya’da en iyi 

şekilde temsil edeceğine ina-
nıyor, yeni tesisimizin hayırlı 
olmasını diliyorum.”

2019’un Ford Trucks için 
Rusya özelinde yeni açılışlar ve 
etkinlikler yılı olacağını ifade 
eden Yenigün, “Bu yıl içinde 
9’un üzerinde tesisimizi daha 
hizmete açmayı planlıyoruz. 
Öte yandan 2014 yılı itibarıyla 
üretim partnerimiz Avtotor ile 
Rusya’da yerli üretime geçmiş-
tik. Kaliningrad’daki üretimi-
mizde yeni F-MAX ile çıtayı 
daha da yükseltiyoruz. Artık 
Rus müşterilerimiz de bu mü-
kemmel aracı kullanabilecek. 
2019 Yılı Uluslararası Yılın 
Kamyonu Ödüllü Yeni Ford 
Trucks F-MAX ağır ticari üre-
timinde geldiğimiz noktanın 
önemli bir göstergesi. Ar-Ge 
faaliyetlerimiz ve güçlü bilgi 
birikimimiz sayesinde bu mü-
kemmel aracı geliştirdik ve bu 
prestijli ödülü kazandık. Bu 
ödül geleceğimiz için bir kilo-
metre taşı ve uluslararası alanda 
takdir görmek de son derece 
cesaret verici. Yeni F-MAX, 
13 litre hacimli 500 PS güce ve 
2500 Nm torka sahip Ecotorq 
motoruyla, dünya çapında bir 
oyuncu. Yeni çekicimizle ulus-
lararası taşımacılık sektöründe 
rekabetin boyutlarını değiştire-
ceğimize eminiz” diye konuştu.

Ford Trucks Batı Avrupa’ya Açılıyor
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Operasyonel Kiralama Sektörü
2019’da ‘Ticari Araç’ İle Büyüyecek

Orta Doğu ve 
Afrika’dan Orta ve 
Doğu Avrupa’ya 
uzanan geniş bir 
coğrafyada 36 ülkede 
faaliyet gösteren Ford 
Trucks, uluslararası 
marka olma 
yolculuğunda yeni bir 
aşamaya geçiyor.  

Ford Otosan Genel Müdürü 
Haydar Yenigün

TOKKDER Yönetim Kurulu 
Başkanı İnan Ekici

OPERASYONEL araç ki-
ralama sektörü 2018 yılında, 
Türkiye’de satılan yeni oto-
mobillerin yüzde 18,4’ü olan 
89 bin 463 adet yeni aracı 
filosuna kattı. Bu dönemde, 
10,5 milyar TL’lik yeni araç 
yatırımı yapan sektörün aktif 
büyüklüğü 29,7 milyar TL’yi 
aştı. 2017 yılına göre yüzde 
11,5 oranında daralan ope-
rasyonel kiralama sektörünün 
filosundaki toplam araç sayısı 
ise 323 bin 827 adet oldu.

2018 yılında yaşanan sı-
nırlı daralmanın geçici bir 
durum olduğunu belirten 
TOKKDER Yönetim Kuru-
lu Başkanı İnan Ekici, “Tica-
ri araç kiralamanın olanaklı 
hale gelmesi ile 2019 yılına 
daha olumlu şekilde bakmaya 
başladık. 2019 yılında büyü-

me ivmesini yeniden yakala-
yacağımızı ve sektörümüzün 
2020 yılı sonunda yaklaşık 
375 bin adetlik araç parkına 
ulaşacağını düşünüyorum” 
diye konuştu.

Tüm Oto Kiralama Ku-
ruluşları Derneği (TOKK-
DER), bağımsız araştırma 
şirketi Kantar TNS işbirliği 
ile hazırladığı2018 yılına ait 
“TOKKDER Operasyonel 
Kiralama Sektör Raporu”nu 
açıkladı. Rapora göre, operas-
yonel araç kiralama sektörü 
2018 yılında Türkiye’de satı-
lan yeni otomobillerin yüzde 
18,4’ü olan 89 bin 463 adet 
yeni aracı filosuna kattı. Bu 
dönemde, 10,5 milyar TL 
yeni araç yatırımı yapan sek-
törün aktif büyüklüğü 29,7 
milyar TL’ye ulaştı. 2017 yılı-

na göre yüzde 11,5 oranında 
daralan operasyonel kirala-
ma sektörünün filosundaki 
toplam araç sayısı ise 323 bin 
827 adet oldu. Geçtiğimiz 
yıl, yaklaşık olarak 5,3 milyar 
TL vergi ödeyen operasyonel 
kiralama sektörü, ülke ekono-
misine katkılarını sürdürdü.

Kiralık araçta tercih 
dizel ve otomatik vites
TOKKDER’in hazırla-

dığı rapora göre, 2018 yılın-
da Renault yüzde 25,9’luk 
pay ile Türkiye operasyonel 
araç kiralama sektörünün 
araç parkında en çok tercih 
edilen marka olmayı sürdür-
dü. Renault’u yüzde 14,2 ile 
Volkswagen, yüzde 12,7 ile 
Fiat, yüzde 10,6 ile Ford mar-
kaları takip etti. Sektörün 
araç parkının yüzde 52,3 gibi 

önemli bir kısmı kompakt 
sınıf araçlardan oluşurken, 
küçük sınıf araçlar yüzde 
25,8,üst orta sınıf araçlar ise 
yüzde14,3 pay aldı. Rapor-
da ayrıca, sektörün araç par-
kının yüzde 93,7’sini dizel 
araçların oluşturması dikkat 
çekerken, otomatik vitesli a-

raçların payı ise yüzde 55’lere 
kadar çıktı.

“Kiralamanın avantajları 
devam ediyor”

2018 yılında yaşanan 
ekonomik dalgalanmalar ve 
likidite sıkıntılarını hatırla-
tan TOKKDER Yönetim 
Kurulu Başkanı İnan Ekici, 
operasyonel kiralama sektö-
rünün diğer iş kollarına na-
zaran bu durumdan daha az 
etkilendiğini belirtti. İnan 
Ekici, “Sektörümüzdeki da-
ralma, temel olarak, şirket-
lerin tasarruf arayışlarından 
ötürü azalan talep ve taşıt 
kiralama sözleşmelerinin 
bundan sonra TL cinsinden 
yapılacak olmasından dolayı 
oluşacak yüksek finansman 
maliyetinden kaynaklandı. 
Ancak bu durum geçicidir. 
Zira kiralamanın doğrudan 
satın almaya göre avantajları 
halen devam etmektedir” di-
ye konuştu. 

“2020 yılı sonunda 
375 bin adetlik 

araç parkına ulaşacağız” 
Ticari araç kiralamanın 

önünün açılmasıyla bera-
ber 2019 yılına daha mo-
ralli başladıklarını belirten 
TOKKDER Başkanı Ekici, 
“2019 yılında faiz oranla-
rının gerilemesi ve finansal 
kaynaklara ulaşımın kısıtlı 
da olsa imkanlı hale gelmesi 
ile birlikte, uzun süreli ki-
ralamaya olan talepte 2018 
yılının son 6 ayına göre ar-
tış gözlemliyoruz. Bununla 
birlikte, ticari araç kirala-
manın olanaklı hale gelmesi 
ile 2019 yılına daha olumlu 
şekilde bakmaya başladık. 
2019 yılında büyüme ivme-
sini yeniden yakalayacağı-
mızı ve sektörümüzün 2020 
yılı sonunda yaklaşık 375 
bin adetlik araç parkına ula-
şacağını düşünüyorum” de-
ğerlendirmesinde bulundu.



TİCARİ ARAÇLAR

Multifonksiyonel kontey-
ner şasi, sağlamlığıyla fark 
yaratan Ro-RO ve Ro-LA 
uyumlu intermodal tenteli 
perdeli treyler, Avrupa’nın 
en hafif perdeli Swap Body 
ve hazır giyim taşımacılığında 
tek olan kutu Swap Body ara-
cı başta olmak üzere fuarda 
tüm intermodal ürün port-
föyü hakkında katılımcıları 

verir. EcoRoll ise hız sabit-
leyici aktif durumdayken 
aracın yokuş aşağı serbest iniş 
yapmasını sağlar. Tahmini 
Hız Sabitleyici ile birlikte 
EcoRoll işlevi daha da geliş-
tirilmiş olup bu sayede daha 
fazla yakıt tasarrufu elde edil-
mektedir. Ayrıca Lastik Ba-
sıncı İzleme Sistemi(TPMS) 
ile doğru lastik basıncı sağla-
narak hem yakıttan tasarruf 
edilir hem de lastik aşınması 
azaltılmış olur.

DAF araçları, müşterileri i-
çin maksimum çalışma süresiy-
le, 100 bin kilometreye kadar 
iddialı bakım aralıkları sunar. 

TIRSAN, Almanya’nın 
Kalkar şehrinde gerçekle-
şen Trans-Log fuarında, en 
yenilikçi teknolojilere sa-
hip ürünlerini ziyaretçilerle 
buluşturdu. Tırsan bünye-
sinde bulunan Kässbohrer, 
Avrupa’nın en hafif Swap 
Body aracı K.SWAU CL ve 
Treyler İnovasyon 2019 ö-
düllü Multifonksiyonel Kon-
teyner Şasi K.SHG AVMH 
aracı ile Trans-Log fuarına 
damgasını vurdu.

Fuarda açıklama yapan 
Kässbohrer Yönetim Kurulu 
Üyesi İffet Türken, “Trans-
Log ticaret fuarı, çevre dostu 
intermodal taşımacılığa odak-
lanıyor. Almanya’da bulunan 
Ulm ve Goch üretim tesisle-
rinde üretilen Kässbohrer a-
raçları Trans-Log 2019’da ye-

DAF Trucks Türkiye tarafın-
dan yapılan açıklamada araç-
larla ilgili şu ifadelere yer ve-
riliyor: “Yakıt optimizasyonu 
alanında kendini kanıtlamış 
olan DAF XF, çok daha az ya-
kıt tüketiyor. Örneğin, yılda 
120 bin kilometre yol yapan 
bir müşterimiz, 100 km’de 4 
lt yakıt tasarrufu yaptığında 3 
yılda yaklaşık 90 bin TL (15 
bin Avro’ya eşdeğer) tasarruf 
ediyor. DAF XF bu avantajı 
aerodinamik özellikleri, Eco 
mod ve EcoRoll özellikleri, 
PACCAR MX-11 ve MX-13 
motorları, egzoz sonrası işle-
me sistemleri, Traxon şanzı-

rini aldı. Kässbohrer olarak, 
Goch tesisimizden sadece 15 
km uzaklıkta, sektörün en ha-
fif Swap Body aracı K.SWAU 
CL ve Treyler İnovasyon 
2019 ödüllü multifonksiyo-
nel konteyner şasi K.SHG 
AVMH aracımızı tanıtırken, 
bölgesel iş ortaklarımızla da 
bir araya gelme fırsatı bul-
duk” diye konuştu.

man, yeni tahrik hattı yazılımı, 
HVAC ve akıllı havalandırma 
kontrolleri ile sağlamaktadır.

Aero Paket, aerodinamik 
özellikleri daha da optimize 
ederek çekicinin yakıt tüke-
timini düşürür. Araçta bulu-
nan Tahmini Hız Sabitleyici 
(PCC), yoldaki iniş ve çıkış-
ları tahmin ederek, optimum 
hızı ve vites seçimini önceden 
belirleyerek yakıt tüketimini 
minimum seviyeye getirir.

Eco modu, sürücüye eko-
nomik sürüşte yardımcı olur 
ve başka bir ekonomi modu 
seçerek sürücüye aracın per-
formansını artırma olasılığı 

eşsiz örneği multifonksiyonel 
K.SHG AVMH aracı da fuar-
da büyük ilgi gördü. Dizaynı 
sayesinde sorunsuz çalışan te-
leskopik fonksiyon, ön, orta 
ve arka uzantılar ve dikkatle 
tasarlanmış kilit mekanizma-
ları 20, 40, 45’lik konteyner-
lerin en verimli ve kolay şekil-
de yüklenmesini sağlıyor.

Tırsan’ın ödüllü Ar-Ge 
merkezi tarafından geliştiren, 
sektörün en hafif Swap Body 
aracı K.SWAU CL, fuarda 
yoğun ilgi gördü. Kara, deniz 
ve demiryolu taşımalarında en 
ekonomik geçişi sağlamak için 
geliştirilen Kässbohrer Perdeli 
Swap Body aracı, 34 euro pa-
let kapasitesi, 7.2 ton forklift 
kapasitesi ve 3 bin 900 kg’lık 
boş ağırlığı ile maksimum ve-
rimlilik sağlıyor. K.SWAU 

performansı gösterebilmesi 
için tasarlandığı da ifade edi-
len açıklamada güvenlikle il-
gili bu bilgiler sıralandı: “Araç 
Stabilite Kontrolü(VSC) 
kritik sürüş durumlarına mü-

dahale ederek viraj alma ve 
sollama manevraları sırasında 
aracın dengesini korur ve ani 
devrilmeye karşı ek güvenlik 
sağlar. Şeritten Çıkma Uyarı 
Sistemi ise sürücünün yor-
gunluk veya dikkat dağınıklığı 
esnasında ortaya çıkan yoldan 
çıkma riskini azaltır. Uyarla-
nabilir Hız Sabitleyici (ACC) 
de yoğun otoyollarda sürüş es-
nasında sürücüde oluşan stre-
si azaltır. Yaklaşan çarpışmayı 
engellemeye yarayan Önden 
Çarpışma Uyarısı (FCW) ve 
Gelişmiş Acil Durum Fren 
Sistemleri araç güvenliğini de 
üst seviyede artırır.”

bilgilendiren Türken, sözleri-
ne şöyle devam etii; “Gelecek 
nesillere düşük emisyonlu 
çevreci araçlar üretmek için 
Avrupa Komisyonu tarafın-
dan desteklenen Aeroflex 
Projesi’nin bir parçası olmak-
tan gurur duyuyoruz.

Müşterilerimizin sürdü-
rülebilirlik konusundaki 
çalışmalarında endüstriyi 
destekleyen ve tüm ihtiyaçla-
rına çözüm sunan intermodal 
ürün gamımızı sürekli olarak 
geliştirdik. Sektör için en ka-
liteli ve dijital olarak etkin-
leştirilmiş araçları üretmeye 
devam edeceğiz.”

Treyler İnovasyon 2019 
ödüllerinde mühendisler için 
en iddialı kategori ‘Şasi’nin 
şampiyonu, sekizgen orta 
kiriş tasarımının sektördeki 

Bu büyük filo siparişleri için 
çok önemli bir parametredir.”

Araçta yer alan Sürücü 
Performans Yardımcısı’nın 
(DPA) etkileşimli bir prog-
ram olarak sürücünün en iyi 

Tırsan Avrupa’nın En Hafif Swap Body
Aracını Trans-Log Fuarı’nda Sergiledi

DAF Excellence Edition ve Universal Edition Türkiye’de
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CL, daha fazla hız, verimlilik 
ve kapasite isteyen firmaların 
ilk tercihi olan intermodal ta-
şımacılığa uygun güçlü şasisi 
ve maksimum yük kapasitesi 
sayesinde işletme maliyetleri-
ni minimuma indiriyor.

Her iki alanda en iyisi
Test projesinde yer alan 

pille çalışan üç adet elektrikli 
kamyona (DAF CF Electric) 
ve iki adet prize takılabilir 
hibrit kamyona (DAF CF 
Hybrid) VDL’nin hızlı şarj 
altyapısı destek verecek. CF 
Electric, tamamen elektrikli 
olarak çalıştığında 100 kilo-
metreye kadar yol yapabili-
yor. VDL’nin E-Power Tek-
nolojisinin kullanıldığı CF 
Hybrid kamyonlar ise hem 

HOLLANDA, Belçika 
ve Almanya’da 1000’i aş-
kın süpermarketi bulunan 
Albert Heijn 2014 yılında 
“Green Deal for Zero Emis-
sion City Logistics” (Sıfır 
Emisyonlu Şehir İçi Lojistik 
Anlaşması) girişimine ka-
tıldı. Bu girişim sayesinde 
nakliye şirketleri, nakliye 
ihtiyacı olan şirketler, tek-
nisyenler ve resmi merciler 
2025 yılına kadar kentsel 
alanlarda sıfır emisyonlu 

teslimat hedefi doğrultu-
sunda maksimum ilerleme-
yi gösterebilmek için ge-
rekli araştırmaları yapmak 
amacıyla bir araya geliyor. 
Denemenin başlamasıy-
la birlikte Albert Heijn’e, 
DAF’a, Simon Loos’a, Pe-
ter Appel Transport’a ve 
TNO’ya (Hollanda Uygu-
lamalı Bilimsel Araştırmalar 
Kuruluşu) sıfır emisyonlu 
teslimatlara geçişin gelişimi 
hakkında bilgiler aktarılacak. 

finansal ve kurumsal unsurlar 
hakkında olabildiğince bilgi 
toplamayı planlıyor. TNO 
ise denemenin sonuçlarını 
analiz ederek süpermarketle-
re yapılan teslimatları yakın 
gelecekte sıfır emisyonlu hale 
getirmek için bir strateji oluş-
turmayı amaçlıyor.  
Sıfır emisyonlu teslimatlar

Tamamen elektrikli CF 
Electric kamyonlar ile yapı-
lan testler, ilk etapta yalnız-
ca Zaandam’daki dağıtım 

merkezi ile Amsterdam’da-
ki süpermarketler arasında 
olacak. Albert Heijn ayrıca 
prize takılabilir hibrit kam-
yonlarla birlikte hiçbir emis-
yon olmadan Zaandam’dan 
daha uzaktaki marketlere 
ürün tedariki yapabilecek. 
Kamyon pilleri ise Albert 
Heijn’in Zaandam’daki da-
ğıtım merkezinde bulunan 
özel olarak tasarlanmış bir 
şarj parkında teslimat arala-
rında şarj edilebilecek.

kentsel alanlarda tamamen 
elektrikli bir sürüş deneyimi 
(menzil: 50 kilometreye ka-
dar) hem de DAF’ın en yeni 
dizel teknolojisi sayesinde da-
ha kentsel alanlarda verimli 
ve daha temiz bir sürüş dene-
yimi sunarak her iki alanda da 
en iyi hizmeti sağlıyor. 

Analiz
Girişime katılan iş ortakla-

rı, süpermarketlere sıfır emis-
yonlu teslimat yapılmasında 
yer alan teknik, operasyonel, 

Elektrikli ve Hibrit DAF İle
Sıfır Emisyonlu Taşımacılık 
DAF Trucks, Hollandalı süpermarket zinciri Albert Heijn’e elektrikli araçlarla mağazalarına 
ürün tedarik etme konusunda yardımcı oluyor. Albert Heijn’in nakliye şirketleri Simon Loos 
ve Peter Appel Transport’a ilk elektrikli kamyonların teslimatı yapıldı. Uzun süreli bir saha 
testinin başlangıcı olan bu denemede üç adet tamamen elektrikli kamyon ile Avrupa’da ilk kez 
kullanılacak iki adet, prize takılabilir hibrit (PHEV) kamyon yer alacak.  

Treyler İnovasyon 
2019 ödüllü 
Multifonksiyonel 
Konteyner Şasi aracı 
ile Avrupa’nın en 
hafif Swap Body 
aracını sergileyen 
Tırsan, geniş ürün 
yelpazesinde 
yer alan diğer 
yenilikçi ürünlerini 
ve hizmetlerini, 
Almanya’nın önde 
gelen intermodal 
taşımacılık ve lojistik 
fuarı Trans-Log 
Fuarı’nda görücüye 
çıkardı.  



TİCARİ ARAÇLAR

OPEL’IN yeni hafif ticari mo-
deli sınıfındaki diğer modeller-
le kıyaslandığında daha çekici, 
daha dengeli, güçlü ve kendin-
den emin görünüyor. Opel’in 
tipik tasarım anlayışına uygun 
“çift kanat” gündüz LED farla-
rı ön ızgarayla birlikte çarpıcı 
bir çizgi oluşturuyor. İç me-
kanda ise kalite ve sürücü ergo-
nomisi tasarımda öne çıkıyor. 
Tüm kontrol kumandalarına 
sürücünün kolaylıkla erişebile-
ceği toplu bir yerleşim mevcut. 
İç mekanda ilk göze çarpan 
malzeme kalitesiyle ve yüksek 
Alman işçiliğiyle rakiplerinden 
kolayca ayrışıyor. Yeni Com-
bo, tüm iç ve dış tasarım özel-
likleriyle ilk bakışta Opel’in 
tasarım dilini yansıtıyor.

Yeni Combo’nun Türki-
ye’de sunulacak güçlü ve verimli 
yeni motor-şanzıman seçenek-
leri aşağıdaki şekilde belirlendi: 
1.5 litre dizel, 130 bg, 300 Nm, 

YENILIKÇI otobüs kapı 
sistemlerinin tasarım, üretim 
ve tedarikçisi olan Ventura 
Systems ile otomotiv dünya-
sının önde gelen markalarını 
60 yılı aşkın süredir Türkiye 
pazarına başarıyla sunan İn-
termobil Otomotiv, Türkiye 
dahilinde bir ortaklık anlaş-
masına vardıklarını duyur-
du. Türk otobüs üreticileri, 
filo sahipleri ve belediyeler, 
İntermobil’in Türkiye’deki 
varlığı, tecrübesi ve iş ağı ile 

8 ileri otomatik şanzıman (Ya-
kıt tüketimi: şehiriçi 4.6 l/100 
km, şehirdışı 4.2 l/100 km, or-
talama 4.3 l/100 km, 115 g/km 
CO2) 1.5 litre dizel, 102 bg, 250 
Nm, 5 ileri manuel şanzıman 
(Yakıt tüketimi: şehiriçi 4.6 
l/100 km, şehirdışı 4.1 l/100 
km, ortalama 4.3 l/100 km, 113 
g/km CO2)

Tüm dizel motor - şanzıman 
seçenekleri önemli yayım kısıt-
lamaları getiren Euro 6d-TEMP 
standartlarını da karşılıyor.

güçlenen Ventura Systems’in 
piyasada kabul görmüş, güve-

Binek otomobil standartları 
temel alınarak geliştirildi
Yeni Combo, sürücüsüne 

üst seviye güvenlik ve konfor 
sağlamak için binek otomo-
billerde görülen sürüş destek 
sistemleri ve konfor özellikle-
ri ile donatıldı. Bu sistemler 
arasında Ön Çarpışma İkazı, 
Yorgunluk Tespit Sistemi, 
Şerit Koruma Özelliği ile Şe-
rit İhlali Uyarı Sistemi, Tra-
fik İşareti Tanıma Sistemi ve 
Aktif Acil Frenleme Sistemi 

nilir ve yenilikçi kapı sistemle-
rinden faydalanmaya başladı.

bu modelde standart olarak 
sunulacak. 8” boyutundaki 
renkli bilgi-eğlence sistemine 
bağlı olarak çalışan 180 derece 
panoramik geri görüş kamerası 
ise park manevralarında kolay-
lık sağlıyor. Yeni Combo’nun 
sürücüsüne kolaylık sağladığı 
bir başka özelliği ise anahtar-
sız giriş ve çalıştırma özelliği. 
Yeni Combo müşterileri binek 
araçlarda olduğu gibi sürüş 
destek ve konfor sistemlerinin 
büyük bir bölümüne standart 

Otobüs üreticileri 
İntermobil’i bünyesinde bu-
lunan markalar sayesinde 
yakından tanıyor. Geniş bir 
satış, operasyon ve satış son-
rası destek ağına sahip olan 
İntermobil, mühendislik sis-
temlerini ve yüksek kalitedeki 
ürünleri piyasaya sunma ko-
nusunda köklü bir deneyime 
sahip. Ventura Systems’in 
İntermobil’in portföyüne da-
hil olmasıyla birlikte otobüs 
üreticileri, gerek iç piyasada 

olarak erişebilecekler. Ayrıca 
geniş opsiyon listesinden özel 
ihtiyaçlara yönelik seçimler de 
yapabilecekler.

Yeni Combo, sürücüsünün 
hem özel hem de iş hayatının 
kahramanı olmaya aday. Ay-
nı anda üç çocuk koltuğunun 
bağlanabildiği beş koltuklu 
tasarımıyla geniş ailelerin se-
yahat etmesi için gerekli alanı 
ve sürüş konforunu sunarken, 
sürücü daha çok yükleme ala-
nına ihtiyaç duyduğunda arka 

gerekse ihracat pazarında 
Ventura kapı sistemlerinin 
avantajlarından yararlanabi-
lecek. Otobüs üreticileri bir 
yandan İntermobil’in yerel 
destek olanaklarından yarar-
lanacak, diğer yandan da Ven-
tura Systems’in direkt teknik 
ve ticari desteğini almaya de-
vam edecekler.

Işletmeciler ve belediyeler
İntermobil, faaliyetlerin 

başlamasıyla birlikte Türk 
otobüs işletmecilerine ve bele-

koltukların yanı sıra, ön yolcu 
koltuğu da katlanarak üstün 
yükleme alanı sağlayabiliyor ve 
iş amaçlı her türlü kullanıma 
uygun oluyor.

Ayrıca geniş yolcu kabinin-
de 28 adet, toplam 186 litreye 
varan saklama alanı bulunan 
yeni hafif ticari modelin bagaj 
hacmi ise 950 litre olarak açık-
landı. Camı açılabilen bagaj 
kapağı bagaja erişimi, aracın 
iki tarafında bulunan sürgülü 
kapılar ise yolcu kabinine giriş 
ve çıkışı kolaylaştırıyor.

diyelere satış sonrası hizmetler 
ve ilgili servisleri sunmaya baş-
layacak. Bu çerçevede eğitim, 
sorun giderme, yedek parça te-
dariki ve gerekli dokümanların 
sağlanması gibi hizmetler su-
nulacak. İntermobil’in piyasa-
daki varlığı ve iş ağı, hizmet ka-
litesinin artmasına, kullanım 
ömrü boyunca oluşan maliyet-
lerinin azalmasına, araçların 
daha uzun süreler problemsiz 
olarak kullanılabilmesine kat-
kı sağlayacak.

Yeni Opel Combo Yola Çıkmaya Hazır
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İntermobil ve Ventura İşbirliği Sektöre Yeni Kapılar Açacak

Türkiye’den Avrupa’ya Elektrikli Minibüs İhracatı Başladı

Yeni Combo, standart 
ve opsiyonel 
donanım bilgileri 
ve tavsiye edilen 
satış fiyatları mart 
ayında duyurulacak 
yeni model, hafif 
ticari taşıt sınıfının 
standartlarını bir üst 
seviyeye çıkarmayı 
hedefliyor.  

Karsan Jest Electric, Avrupa’dan yoğun ilgi görüyor. BMW 
iteknolojisiyle birlikte 210 km’ye kadar menzile ulaşabilen Karsan 
Jest Electric, başta Fransa veYunanistan olmak üzere Avrupa’nın 
farklı ülkelerinden 18 adet sipariş aldı.  

KARSAN Ticari İşler Genel 
Müdür Yardımcısı Muzaffer 
Arpacıoğlu,“Şu anda Fransa, 
Romanya, Portekiz, Slovakya 
ve Yunanistan gibi ülkelerden 
18adet sipariş aldık. İlk tesli-
matlarımızı iseOcak sonunda 
yapmaya başladık. 2019 yılı 
boyunca Jest Electric’te önem-
li rakamlara ulaşmayı hedefli-
yoruz” dedi. 

Karsan’ın BMW ile elektrik 
motorlu araçlar için gerçekleş-
tirdiği tedarik anlaşmasının ilk 
ürünü olan Karsan Jest Elect-
ric, Avrupa’dan yoğun ilgi gö-
rüyor. Yeni BMW bataryala-
rıyla birlikte 210 km’ye kadar 
menzile ulaşabilen Jest Elect-
ric, başta Fransa ve Yunanis-
tan olmak üzere Avrupa’nın 
farklı ülkelerinden 18 adet 

sipariş aldı. Jest Electric’te Ka-
sım ayı itibariyle seri üretime 
geçtiklerini hatırlatanKarsan 
Ticari İşler Genel Müdür Yar-
dımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, 
“Avrupa ülkeleri, gerek özgün 
boyutları gerekse pil teknoloji-
siyle rakiplerinden ayrılan Jest 
Electric’i şehirlerinde görmek 
istiyor. Şu anda Fransa, Ro-
manya, Portekiz, Slovakya ve 
Yunanistan gibi ülkelerden 18 
adet sipariş aldık. İlk teslimat-
larımızı Ocak sonunda gerçek-
leştirdik.2019 yılı boyunca Jest 
Electric’te önemli rakamlara 
ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Jest Electric’in Türkiye’den 
Avrupa’ya ticari araç ihracatın-
da yeni bir dönemi başlattığı-
nın altını çizen Karsan Ticari 
İşler Genel Müdür Yardımcısı 

Muzaffer Arpacıoğlu, “Çev-
re bilinci, mobilite ve zaman 
tasarrufu kavramları başta 
Avrupa ülkeleri olmak üzere 
dünyanın hassas olduğu ko-
nuların başında geliyor. Yeni 
nesil ise, araç sahibi olmaktan 
çok bir yerden bir yere en kısa 
sürede ulaşmaya önem veriyor. 
Karsan olarak, ortaya koydu-
ğumuz vizyonla geleceğin çev-
reci ulaşım araçlarına yatırım 
yapmaya ve kurduğumuz işbir-
likleriyle söz konusu vizyonu 
hayata geçirmeye devam edi-
yoruz. İlk kez Avrupa’ya ihra-
catınıgerçekleştirdiğimiz elekt-
rikli Jest, çok yakında elektrikli 
Atak modelimizle birlikte tüm 
dünyada farkındalık yaratmaya 
başlayacak” diye konuştu. 

Jest Electric’te BMW üre-

timi elektrikli motor, 170 HP 
güç ve 290 Nm tork üretirken, 
tek oranlı şanzımanla işbirliği 
yapıyor. BMW tarafından ge-
liştirilen 44ve 88 kW-saat’lik 
bataryalarla tercih edilebilen 
Jest Electric, 210 km’ye kadar 
menzil sunarken, geleneksel 
alternatif akımlı şarj ünite-
leriyle 8 saatte, hızlı şarj is-
tasyonlarındaysa 1 saatte şarj 

olabiliyor. Üstelik enerji geri 
kazanımı sağlayan rejeneratif 
fren sistemi sayesinde batar-
yalar yüzde 25 oranında kendi 
kendini de şarj edebiliyor. 

Yüksek manevra kabiliye-
ti, geniş iç mekanı, dinamik 
tasarımı ve tırmanma perfor-
mansıyla öne çıkan Karsan 
Jest Electric, sunduğu sessiz 
yolculuklarla geleceğe ışık tu-

tuyor. 10,1 inçlik multimedya 
dokunmatik ekranı, tamamen 
dijital gösterge paneli, anah-
tarsız çalıştırma, USB çıkışla-
rı ile donatılan ve talebe bağlı 
olarak Wi-Fi uyumlu altyapı 
sağlayan Karsan Jest Electric, 
4 tekerlekte bağımsız olan süs-
pansiyon sistemiyle de konfor 
disiplininde de binek otomo-
billeri aratmıyor.



YAN SANAYİ

kırarak yeni bayiler ekleyerek 
gerçekleştirmemizdir. Türki-
ye çapında 1.500’ü aşkın satış 
noktamızla sahada birlikte bü-
yümeye odaklandık” dedi. 

2018 yılında dünya lastik 
pazarında bölgeler arasında 
bir denge oluşurken, pazar bir 
önceki yıla göre büyüme kay-
detti. Avrupa’daki büyüme 
ana olarak kış lastiği segmen-
tinden ve 4x4 kış lastiklerin-
den gelirken, yaz lastiklerinde 
en yüksek büyüme oranı ultra 
yüksek performans lastikleri 
segmentinde gerçekleşti. Bu 
gelişmelerin olduğu bir or-
tamda, Türk mühendisleri 
tarafından geliştirilen yüzde 
100 yerli Lassa markalı lastik-
leri, şirketin faaliyet gösterdi-
ği 72 ülkede 80 distribütör ile 
610 Lassa tabelalı mağaza ve 
6 bin satış noktasında araç sa-
hiplerine ulaştı. 2018 yılında 
Brisa uluslararası pazarlarda 
adet, sevkiyat ve satış gelirleri 
bazında rekorlara imza attı ve 

BRISA, yurtdışı satışlarında 
2017 yılına kıyasla adetsel 
olarak yüzde 15 artış kayde-
derek, Türkiye’de üretilen 
5,4 milyon lastiği uluslarara-
sı pazarlara sundu. Şirketin 
ihracatı yüzde 26 oranında 
artışla 231 milyon Dolar’a u-
laştı. 2018 yılında yurtiçi net 
satışlarında da yüzde 19 artış 
kaydetti. Şirketin toplam ci-
rosunda görülen performans, 
FAVÖK seviyesinde de de-
vam ederek geçen seneye göre 
yüzde 53 artış ile 497 milyon 
TL’lik büyüklüğe ulaşıldı.

Şirket, kaynaklarını ve 
işletme sermayesini etkin 

ve verimli yöneterek, nakit 
döngüsünün iyileştirilmesin-
de ve bilanço yönetiminde 
büyük başarı sağladı. İşletme 
sermayesi devir hızını iki ka-
tına çıkarttı. Şirketin dengeli, 
sürdürülebilir büyüme odaklı 
yolculuğunu vurgulayan Bri-
sa CEO’su Cevdet Alemdar; 
“2018 yılı performansımız, 
koşullar ne kadar dalgalanırsa 
dalgalansın, dengeli ve sağlık-
lı başarının gerçekleştirildiği-
ni gözler önüne seriyor. 

Bir yandan, zorlu yurtiçi 
ve yurtdışı pazar koşulların-
da Brisa olarak müşteriler ve 
iş ortaklarımızın ilk tercihi 
olarak güçlü bir performans 
gösterdik. Bu büyümenin ar-
kasında, çok önem verdiğimiz, 
üzerine yatırım yaptığımız ve 
icrasına, icra derinliğine özel-
likle odaklandığımız “toplam 
değerler paketimiz” ve yeni-
likçi çözümlerimiz yatıyor. En 
değerlisi de bunları, 3 neslin 
bir arada çalıştığı bayilik teşki-
latımız ile omuz omuza ve bu 
teşkilata son on yılın rekorunu 

otomotiv pazarındaki eğilime 
paralel olarak, daralma kay-
detti. Bu iç pazar koşullarında 
Brisa, tüketici lastikleri, ticari 

diğer şanzımanlarla mekanik 
sorunlar yaşamalarının ar-
dından 2016 yılında Allison 
tam otomatik şanzımanları 
kullanmaya başladı. 

De Rooy yaptığı açıklama-
da: “Dakar, süspansiyonlara, 
dingillere ve şanzımana çok 
yüklenen bir yarışma. 5000 
Nm torka yakın bir güce sa-
hibiz ve bunun dışında din-
gillerden aktarma organları-
na giden ters gücümüz var. 
Bütün sistem aralıksız gelen 

araç lastikleri ve kış lastikleri 
segmentlerinde pazarın üze-
rinde bir performans sergile-
yerek, pazar payı kazandı.

darbelere dayanmak zorunda. 
Zor zeminlerde direksiyon-
da sallantı ve tüm aktarma 
organları boyunca oluşan bir 
sarsıntı oluyor. Düşük lastik 
basıncıyla devam etmemizi 
gerektiren gevşek kumlu ara-
zide ise dişli kutusu ve şanzı-
manda ısı artıyor. Bu durum-
da şanzımana çok iş düşüyor 
fakat dayanıklılık her şey. 
Eğer mekanik bir sorununuz 
varsa iyi bir sonuç almayı 
unutabilirsiniz” diye belirtti.

ülke ekonomimizin itici güç-
lerinden biri olduğunu bir 
kez daha kanıtladı. 

Türkiye lastik pazarı ise, 

ALLISON tam otomatik 
şanzıman donanımlı araçlar, 
motor sporları dünyasında 
en zorlu off-road organizas-
yonlarından biri olan Dakar 
Rallisi’nde kamyon klasma-
nında birinci, üçüncü ve dör-
düncü sırayı aldı. Yaklaşık 
200 kamyon, araba, moto-
siklet ve yarış uzmanlarının 
katılımı ile 10 günlük yüksek 
hızda dayanıklılık testinde 
yarışmacılar, 3,440 millik 
(5,537km) kayalık çamurlu 
yollara, kum tepeleriyle çevri-
li çöllere meydan okudu. 

İlk dört içinde yer alan 
Allison donanımlı kamyon-
ların ikisi, yarışmada dör-
düncü olan Arjantinli ralli 
pilotu Federico Villagra ile 
Petronas De Rooy Iveco ta-
kımı ve yarışmanın üçüncü-
sü daha önce defalarca Da-
kar yarışını kazanan takımın 
Hollandalı sahibi Gerard de 
Rooy önderliğinde başarıya 
ulaştı. De Rooy’un takımı, 

Brisa İşletme Sermayesi 
Devir Hızını İki
Katına Çıkarttı 

Hoşdere Otobüs Fabrikası 
“Enerji Yönetim Sistemleri 
Geliştirme Sertifikası” Aldı

Allison Şanzımanlı Kamyonlar 
Dakar’da İlk Beş Sırayı Aldı
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Brisa, 1 Ocak-31 Aralık 2018 dönemine ait 
finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 
Şirket bu dönemde yılsonu net satış 
gelirlerinin yüzde 31 oranında artışla 
2.999 milyon TL’ye ulaştığını açıkladı.   

Brisa CEO’su Cevdet Alemdar

MERCEDES-BENZ Türk, 
vizyonu gereği uzun vadede 
hayata geçireceği teknolojik 
gelişmeleri ve büyümeyi göz 
önünde bulundurarak ve 
enerji tüketimindeki artışı 
hesaplayıp şimdiden tespit 
ederek, bu tüketimlerinin 
kontrol altına alınması ve 
azaltılmasına yönelik 5E 
Modeli’ni oluşturdu.

5E Modeli, tamamen 
enerji verimliliğine, enerji ve 
kaynak tasarrufuna, CO2 e-
misyonlarının azaltılmasına 
odaklanan bir proje olarak; 
tüm Mercedes-Benz Türk a-
ilesinin çevreye duyarlılığını 
ve farkındalığını arttırmaya 
yarayan, bunu ayrıca teknik 
ve sosyal projelerle hayata 
geçirmeyi sağlayan önemli 
bir araç olarak tanımlanıyor.

2018’de ISO 14001 : 
2015’e geçiş denetimini 

başarıyla tamamlayan ve 
Çevre Yönetimi Sistemi 
Sertifikası’nı almaya hak ka-
zanan Mercedes-Benz Türk; 
ilgili yasal yönetmeliğin ge-
rektirdiği sertifikalara sahip 
uzmanlardan oluşan Enerji 
Yönetim Takımı’nın hazır-
ladığı düzenli raporlamalarla 
iyileştirme gereken noktaları 
ve verimlilik potansiyellerini 
belirledikten sonra gerekli 
yatırımları gerçekleştiriyor. 

Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda, otomasyon 
sisteminin bir parçası olan 
zaman programları ile ay-
dınlatmaların ve ısıtma-so-

ğutma sistemlerinin gereksiz 
yere çalışması engelleniyor. 
Buna ek olarak ısı kontrol ci-
hazları ile ortam sıcaklıkları 
izlenerek kontrol sağlanıyor. 

Aksaray Kamyon Fabri-
kası’nın ise son yıllarda 
yapılan yeni yatırımlarla 
enerji güç kapasitesi yüzde 
65 artırıldı. Bu yatırımlar 
kapsamında fabrika tesisleri 
ve binalarında, enerji verim-
liliği yüksek ve otomasyonlu 
ekipmanlar devreye alındı. 
Facility Management (FM) 
4.0 adlı merkezi kontrol 
odası aracılığıyla üretimin 
vardiya sistemine uygun ola-
rak programlanmasını sağ-
layan ısıtma sistemleri, ay-
dınlatmalar ve su sistemleri 
sayesinde enerji daha verimli 
kullanılarak tüketimlerin 
yükselme oranları kontrol 
altına alındı. 
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Setzer Extreme E ile ortak 
olmaktan büyük heyecan 
duyduklarını ifade ederek, 
“Yarış sporlarında yeni olan 

landığımız araçlarda bugüne 
kadar hiçbir lastik kaybımız 
olmadı. Lastiklerde hava 
kaybı olursa veya lastik aşırı 
ısınırsa, sistem şoförü anın-
da haberdar ediyor. Şoför de 
hızla aksiyon alıp mevcut du-
rumu iyileştiriyor. Bu sayede 
lastiğin aşınması ve patlaması 
önlenmiş oluyor. Araçlarımız 
yurdun dört bir tarafında ça-

ile sürücüler ve filo yöneti-
cileri mevsim geçişlerinde 
lastik değiştirmeye gerek kal-
maksızın maliyetlerini azal-
tıyor. Yeni Vector 4Seasons 
Cargo lastikleri daha önceki 
nesline göre daha üstün kilo-
metre performansı sunuyor 
ve düşük yuvarlanma direnci 
yakıt masraflarının azalması-
nı sağlıyor. 

Goodyear Vector 4Seasons 
Cargo, Goodyear’ın Efficient-

DÜNYANIN en büyük 
uluslararası lastik ve oriji-
nal ekipman tedarikçilerin-
den Continental, Extreme 
E off-road elektrikli yeni 
yarış serisinin sponsoru ol-
duğunu duyurdu. Yeni yarış 
serisi, Elektrikli SUV’ler ve 
Continental’in üstün lastik 
teknolojisi sayesinde katı-
lımcıları dünyanın en ücra 
köşelerine kadar götürecek. 
Extreme E organizatörleri 
iki yıl sonra başlaması plan-
lanan açılış sezonuna 12 
ekibin katılmasını bekliyor. 
Prototiplerin ise 2019 Nisan 
ayında test edilmeye başlan-
ması planlanıyor. İlk etapta 

CONTINENTAL’IN lastik 
basıncı izleme sistemi Con-
tiPressureCheck™, filoların 
en büyük gider kalemlerin-
den olan lastik kaybını önle-
yerek, genel işletim maliyetini 
düşürmelerine yardımcı olu-
yor.  ContiPressureC-
heck™, lastiğe monte edilen 
sensörler aracılığıyla lastik 
basınç ve sıcaklığını anlık ola-
rak bildiriyor ve lastik takibi-
ni anlık olarak mümkün kılı-
yor. Sistem ayrıca istenmeyen 
bir durum olduğunda lastiğe 
erken müdahale edilmesine 
imkân tanıyor. Böylece hem 
sürücü hem de araç güvenliği 
sağlanmış oluyor.

30 kişilik ekibi ve 11 
araçlık lojistik parkıyla 

GOODYEAR, hafif ticari 
araç lastikleri ürün 
gamının yeni üye-
sini pazara sundu. 
Dört mevsim 
kullanılabilen 
Vector 4Seasons 
Cargo lastikleri 
yakıt tasarrufu, 
üstün perfor-
mans ve bir önce-
ki modele kıyasla 
daha iyi kilometre 

Extreme E’nin Kurucu Or-
tağı olan Continental, 2021 
yılında da serinin Premium 
Partneri olacak.

Continental bu işbirliği 
ile Himalayalar’dan Hint 
Okyanusu’nun kıyısına, Ku-
zey Kutbu’ndan çöl ya da tro-
pikal kuşağa kadar, araçların 
mükemmel yol tutuşunu ga-
ranti edecek. Ayrıca yeni yarış 
serisi ile bu lokasyonların e-
kosistemlerinde yaşayanların 
günümüzde karşı karşıya ol-
duğu sorunları vurgulayacak.

Lastik Bölümü ve Ku-
rumsal Satın Alma’dan So-
rumlu Continental AG Yö-
netim Kurulu Üyesi Nikolai 

Mersin’den Türkiye’nin dört 
bir yanına lojistik hizmeti 
veren Nesa Lastik, beklen-
meyen lastik kayıplarını ön-
lemek için Continental Con-
tiPressureCheck kullanıyor. 
4 aracına taktırdığı ContiP-
ressureCheck ile zamandan 
ve maliyetten tasarruf ettiğini 
söyleyen Nesa Lastik’in sa-
hibi Cumhur Şanlı, lojistik 
sektörünün en büyük gide-
ri olan lastik kayıplarından 
bu sistemle kurtulduklarını 
vurguluyor: “İki yıldır kul-

performansı sunuyor.
Yeni Vector 4Sea-
sons Cargo lastikle-
rinin sunduğu daha 
kısa fren mesafesi, 
artırılmış dayanık-
lılık ve yol tutuşu 
sayesinde sürücü-
ler hem kuru hem 
de ıslak zeminlerde 
kendilerini daha 

güvende hissediyor-
lar. Bu yeni lastikler 

öncelikli konularından biri 
olan sürdürülebilirlik, Ext-
reme E’nin hedefleriyle de 
mükemmel örtüşüyor.” dedi. 
Continental, yarışa katılacak 
tüm otomobilleri farklı arazi-
lerde ihtiyaç duyacakları las-
tiklerle donatacak.

Formula E’nin kurucusu 
ve CEO’su Alejandro Agag 
ise şunları söyledi: “Elektrikli 
araç teknolojisinin gelişimi 
ve temiz mobilite çözümle-
rinin küresel iklim değişikli-
ğini durdurma çabaları üze-
rindeki etkisi beni her zaman 
heyecanlandırmıştır. Extre-
me E yarış serisinin dünyanın 
daha hızlı bir şekilde sürdü-

rülebilir hale gelmesine yar-
dım edeceğine ve bu arzuyu 
gerçekleştirebilecek bir rüya 
ekibimizin olduğuna sami-
miyetle inanıyorum. Gil de 
Ferran motor sporları dünya-
sında lider bir isimdir. 

Extreme E, David de 
Rothschild ve Fisher Stevens 
gibi alanının en iyisi olan bu 
iki kişinin de ilgisini çekti. 
Aynı şekilde, kurucu ortak 
olarak Continental Lastikleri 
ve niobyum tedarikçisi olarak 
CBMM’nin, Extreme E yarış 
serisine verdiği büyük destek, 
bu sürdürülebilir spor ve eğ-
lence konseptine olan güçlü 
ticari ilgiyi yansıtıyor.” 

bu formatı, ultra yüksek 
performanslı lastiklerimizin 
ekstrem koşullarda nasıl ba-
şarılı olduklarını gösterme 
imkanı sunuyor. Bu macera 
dolu off-road serisinde sürü-
cüler hangi zeminde olursa 
olsun performansın güven-
likle nasıl buluştuğunu de-
neyimleyecek. 

Bu serinin önemli bir özel-
liği de iklim değişikliği, için-
de bulunduğumuz çevre ile 
sorumlu etkileşim ve önemli 
ekosistemlerin korunması 
gibi mevcut ve gelecek sorun-
lara yönelik izleyicilerin de 
farkındalığını artırmak ola-
cak. Şirket gündemimizin en 

lışıyor. ContiPressureCheck 
ile performansımız yükseldi, 
maliyetlerimiz düştü, duruş 
sürelerimiz de azalmış oldu.”

ContiPressureCheck ile
iş takibi kolaylaşıyor

ContiPressureCheck, las-
tiğin içine monte edilen ve 
lastik değiştiğinde de yeni 
lastiğe kolayca takılabilen 
bir sistem. Pil ömrü 6 yıl 
veya yaklaşık olarak 600 bin 
km olan sensörlerle çalışan 
ContiPressureCheck, tüm 
araçlara uyumlu halde sunu-
luyor. İşletme maliyetlerinin 
azalmasına yardımcı olan 
sistem, hem yakıt verimlili-
ğini artırıyor hem de lastik 
kaynaklı yolda kalma riskini 
ortadan kaldırıyor.

Grip Cargo yaz lastiği, Cargo 
UltraGrip 2 kış lastiği ve yeni 
UltraGrip Cargo lastiklerin-
den oluşan hafif ticari araç 
portföyünü genişletti. Cargo 
Vector 2 dört mevsim lastik-
lerinin yeni nesli olan Vector 
4Seasons Cargo, hem kuru 
hem de ıslak zeminlerde daha 
kısa fren mesafesi sağlaması-
nın yanında karlı ve buzlu ze-
minlerde gelişmiş direksiyon 
hâkimiyeti özellikleri sunuyor.

Continental Extreme
E Off-Road Elektrikli Yarış
Serisinin Kurucu Ortağı Oldu

ContiPressureCheck İle Zamandan
ve Maliyetten Tasarruf Sağlanıyor

Goodyear Vector 4Seasons Cargo 
İle Dört Mevsim Tasarruflu Yolculuk

Goodyear ‘En İyi
İşveren Ödülü’ne 

Layık Görüldü

Lastik Bölümü ve Kurumsal 
Satın Alma’dan Sorumlu 
Continental AG Yönetim 

Kurulu Üyesi Nikolai Setzer
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Continental, Extreme E off-road elektrikli yarış serisinin sponsoru oldu. Dünya çapında 
düzenlenecek olan off-road elektrikli yarış serisi, katılımcıları dünyanın en ücra köşelerine 
götürerek, gelecekte dünyayı bekleyen çevre sorunları ile ilgili farkındalık yaratacak. 
Continental ise yarışlar için yüksek teknolojili lastikler tedarik edecek.   

Lojistik, nakliye, inşaat gibi sektörlerde 
işletmeler için hem zamandan hem de 
maliyetten tasarruf sağlamak, günümüzde 
daha da önem kazanıyor.   

GOODYEAR, Top Emp-
loyers Institute (En İyi 
İşverenler Enstitüsü) tara-
fından dördüncü kez “En 
İyi İşveren” sertifikasının 
sahibi oldu. Bu ödül her yıl 
bağımsız bir kurum olan 
Top Employers Institute 
tarafından, “önce insan” 
ilkesini temel alan insan 
kaynakları uygulamaları yo-
luyla çalışanları için en iyi 
çalışma ortamını sağlayan 
firmalara veriliyor. 

Goodyear Avrupa, Orta 
Doğu ve Afrika bölgesin-
deki Belçika, Fransa, Al-
manya, İtalya, Lüksemburg, 
Polonya, Slovenya, İspanya, 
İngiltere, Güney Afrika ve 
Birleşik Arap Emirlikleri 
dahil olmak üzere diğer on 
bir ülkede de bu ödüle layık 
görüldü. Şirket ayrıca bir 
kez daha “Avrupa’nın En 
İyi İşvereni” sertifikası ile 
ödüllendirildi.

Bağımsız insan kaynak-
ları belgelendirme kuru-
luşu olan Top Employers 
Institute, katılımcıları En 
İyi İnsan Kaynakları Uy-
gulamaları Anketi aracılı-
ğıyla değerlendiriyor. Ens-
titünün verdiği lisansı 
alabilmek için firmaların 
Top Employers Institute 

tarafından belirlenen mi-
nimum standartları karşı-
laması gerekiyor. Goodyear 
bu yıl bir kez daha kurulu-
şun belirlediği kriterlerin 
üzerine çıkmayı başardı.

Konuyla ilgili olarak 
Goodyear Türkiye İnsan 
Kaynakları Direktörü Sel-
da Kalleci “Önceliğimiz 
her zaman çalışanlarımız 
olmuştur, böyle olmaya da 
devam edecektir. Doğru in-
san kaynakları uygulamaları 
yetenekli çalışanlarımızın 
firmamızda çalışmaya de-
vam etmelerini sağlarken 
yeni yetenekleri de ekibimi-
ze kazandırıyor. Top Emp-
loyers Institute tarafından 
verilen bu sertifika bizim 
için çok önemli. Bu serti-
fika Goodyear’a pazardaki 
diğer başarılı şirketlerle kar-
şılaştırmalı değerlendirilme 
imkânı sağlıyor ve mükem-
mellik konusunda kararlı 
bir işveren olarak gelişim 
gösterebileceğimiz alan-
ların belirlenmesine fırsat 
tanıyor. Ayrıca alanında en 
yetenekli kişileri şirketimi-
ze kazandırma ve mevcut 
insan gücümüzü koruma 
adına işveren markamızın 
güçlenmesine de katkıda 
bulunuyor” dedi.



YAN SANAYİ

LOGISTICS 
makes it 
happen

June 4–7, 2019
Messe München

  www.transportlogistic.de

World’s leading trade fair for logistics, mobility,
IT and supply chain management.

Be part of this strong community. 
Get your ticket now!

  www.transportlogistic.de/tickets/en

Connecting Global Competence

LOGISTICS 
makes it 
happen

World’s leading trade fair for logistics, mobility,
IT and supply chain management.

Be part of this strong community. 
Get your ticket now!

  www.transportlogistic.de/tickets/en

tl19_Ad_Besucher_210x297_E.indd   1 22.01.2019   10:07

ANI hava değişimleri yaşadığımız 
bu dönemde Michelin’in 3PMSF 
kış sertifikalı yaz lastiği Michelin 
CrossClimate+, uzun lastik ömrü, 
enerji verimliliği ve konfor özellik-
leriyle sürücülerin aynı lastik ile yıl 
boyunca seyahat edebilmesine im-
kan tanıyor.

Michelin, yılın her mevsimine 
uygun, güvenli ve uzun ömürlü 
lastikleriyle sürücülerin yanında 
olmaya devam ediyor. Michelin’in 
devrim niteliğindeki kış sertifikalı 
ilk yaz lastiği Michelin CrossClima-
te+, yıl boyunca tek takım lastikle 
güvenlik, performans ve tasarrufu 
bir arada sunuyor.

DELPHI Technologies, navigas-
yon, trafik ve harita ürünleri ala-
nında önde gelen firmalardan biri 
olan TomTom markası ile yeni bir 
işbirliğine imza attı. İki şirket, ger-
çek zamanlı haritalama verilerini 
kullanarak araçların yakıt verimlili-
ğini artıracak, yayımlarını optimize 
edecek elektronik ve yazılım uygula-
maları konusunda işbirliği yapacak.

Otomotiv ekipman üreticileri 
için geleceğe yönelik önemli çözüm-
ler geliştiren Delphi Technologi-
es, TomTom ile işbirliği yaptığını 
duyurdu. İki şirket, gerçek zamanlı 
haritalama verilerini kullanarak araç 
yakıt verimliliğini ve yayımlarını 
daha da optimize etmek için tasar-
lanan elektronik ve yazılım uygula-
maları konusunda işbirliği yapacak. 
Delphi’nin akıllı sürüş kontrolleri 
gerçek zamanlı haritalama verilerini 
kullanarak; rota, yol durumu, trafik 
sıkışıklığı ve hava durumu gibi sürüş 
koşullarındaki değişimleri öngö-
rerek yakıt verimliliğini artıracak, 
emisyonları düşürecek ve seyahat 
sürelerini kısaltacak.

Delphi Technologies Teknoloji 
Bölümü Yöneticisi Mary Gustanski 
yapmış olduğu değerlendirmede “A-
kıllı tahrik sistemi çözümleri, ulaşı-
mın bir sonraki mantıklı adımıdır. 
TomTom ile olan işbirliğimiz, sürü-
cülerin araçlarıyla yolculukları sıra-
sında daha fazla bilgi almamızı ve bu 
bilgileri harmanlamamızı sağlayıp, 
tescilli akıllı sürüş kontrollerimizi 
geliştirmemize olanak sunacaktır. 
Bu sayede araçlarımız daha iyi, daha 
kontrollü ve daha çevre dostu ola-
caktır.” dedi.

Delphi Technologies’in yeni akıl-
lı bağlantılı çözümler portföyü yeni 
nesil otomobillere farklı işlevler kata-
rak, hareketliliği bir adım daha öteye 
taşıyor. Bağlanabilir teknolojiler ta-
rafından sağlanan veriler, daha akıllı 
bir araç geleceği yaratmak için güven-
liği ve araçların menzilini artırıyor.

Yaz ve kış lastiklerinin üstün 
yanları Michelin 

CrossClimate+’ta birleştirildi
Araştırmalara göre 10 şoförden 

4’ü mevsimsel lastik değişimini bir 
kısıtlama olarak görüyor ve lastik 
değişim işlemini son dakikaya kadar 
erteliyor. Bu ihtiyaçtan yola çıkan 
Michelin, yoğun kış koşullarının ya-
şanmadığı, az sıklıkla kış koşullarına 
maruz kalan kullanıcılar için geliş-
tirdiği, hayatı kolaylaştıran Miche-
lin CrossClimate+ ile, hem yaz hem 

de kış lastiklerinin üstün yanlarını 
tek bir lastikte birleştiriyor.

Kuru zeminde kısa mesafede fren 
yapma imkanı, ıslak zeminde frenle-
mede “B” etiketi ve kış mevsiminde 
kullanım için 3PMSF işaretine sa-
hip Michelin CrossClimate+, üst 
sınıf dört mevsim lastik pazarı or-
talamasından yüzde 25 daha uzun 
ömürlülüğüyle de dikkat çekiyor. 
Uzun ömürlü performans strateji-
siyle ilk kilometreden itibaren, diş 
derinliği yasal sınırı olan 1.6 mm’ye 

gelinceye kadar yüksek seviyede yol 
tutuş, güvenlik ve performans sunan 
lastikler, kullanıcılarını tüketimi sı-
nırlayarak hem maddi hem de çevre-
sel anlamda tasarrufa yönlendiriyor.

Geniş ebat yelpazesiyle sürücüle-
rin yıl boyunca her türlü yol ve hava 
koşulunda yanında olan Michelin 
CrossClimate ürün grubu, SUV 
araçlar için geliştirilen Michelin 
CrossClimate SUV lastikleriyle de 
SUV kullanıcılarına özel lastik çö-
zümleri sunuyor.
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Michelin Crossclimate+ Her Mevsime Uygun

Delphi
Technologies 
ve TomTom 
işbirliği
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BORSA

rimliliği ve sunduğu ticari 
avantajların yanı sıra Tırsan, 
satış sonrası servis hizmetle-
riyle de fark yaratıyor. Son 
olarak filomuza kattığımız 
Tırsan Tenteli Perdeli Maxi-
ma Plus SCS X+ treylerlerin 
özellikle arka baba açılır opsi-
yonu, operasyonel işlerimizde 
bize büyük avantaj sağlaya-
cak” dedi. 

Can Uluslararası Nakliyat 
ortağı Ömer Can ise şirketin 
faaliyetlerinden bahsederek, 
şunları kaydetti: “1995 yılında 
Eskişehir’de kurulan şirketi-
miz, gümrüklü ve gümrüksüz 
depolama alanlarıyla müşte-
rilerine tedarikten üretime, 
nakliye hizmetlerini en hızlı 
ve problemsiz şekilde yerine 
getirmeyi amaçlıyor. Yüksek 
standartlara sahip genç filo-
muzla tüm Avrupa ülkelerine 
lojistik hizmeti sağlıyoruz. Fi-
lomuza kattığımız yeni Tırsan 
araçlarıyla 2019’da daha hızlı 
büyüyeceğiz.”

manı İlker Kayacan katıldı.  
Teslimat sonrası açıkla-

mada bulunan Biricik Grup 
Yönetim Kurulu başkanı 
Selim Erdoğan, “Türkiye 
çapında her geçen gün büyü-
yen pazar payımızla beraber, 
ürünlerimizin bayilerimize 
sevk edilmesinde ihtiyacı-
mızı karşılayacak modern, 

DÜZENLENEN teslimat 
törenine, Tırsan Treyler Yö-
netim Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu, Can Uluslararası 
Ağır Nakliyat şirket ortakları 
Faruk Can, Ömer Can ve Tır-
san Treyler Yurt İçi Satış Yö-
neticisi Osman Keleş katıldı. 

Teslimat töreninde ko-
nuşma yapan Tırsan Treyler 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu, “Tırsan ola-
rak, dünyanın her yerindeki 
müşterilerimizin ihtiyaçla-
rına göre araç geliştiriyor ve 
üretiyoruz. Özellikle rekabet 
koşullarının giderek zorlaştığı 
bu dönemde dayanıklı, geniş 
opsiyonlu ve verimli ürünleri-
mizle Türk nakliye firmaları-
nın rekabet gücünü artırmaya 
devam ediyoruz. Sahip oldu-
ğumuz geniş satış sonrası hiz-
metlerimizle müşterilerimizi 
operasyon süreçlerinde de yal-
nız bırakmıyoruz. Tercihini 
Tırsan’dan yana kullanan Can 
Uluslararası Nakliyat’ın ürün-

1930’LU yıllardan bu ya-
na Türkiye çapında sirke ve 
alkollü içecek imalatı ger-
çekleştiren, yıllık yaklaşık 
15 milyon litre üretime sa-
hip Denizli merkezli Biricik 
Grup, filosunu 5 adet ‘2019 
Uluslararası Yılın Kamyonu 
(ITOY)’ ödüllü Yeni Ford 
Trucks F-MAX ile genişlet-

lerimizden memnun kalarak, 
yeniden bizi tercih etmesin-
den büyük mutluluk duyu-
yoruz ve iş birliğimizin uzun 
yıllar süreceğine inanıyoruz” 
açıklamalarında bulundu. 

Törende konuşan Can 
Uluslararası Nakliyat orta-
ğı Faruk Can, yeni büyüme 
hedefleri doğrultusunda fi-
lolarını güçlendirme kararı 
aldıklarını ve bunun için de 
en doğru tercihin Tırsan ol-
duğunu vurgulayarak, “Filo-
muzdaki Tırsan araçlarından 
çok memnun kaldığımız için 
tercihimizi yine Tırsan’dan 
yana kullandık. Kalitesi, ve-

ti. Düzenlenen araç teslimat 
törenine Biricik Grup Yö-
netim Kurulu başkanı Selim 
Erdoğan, Başkan yardımcısı 
Zahide Erdoğan, Genel Mü-
dür Aytaç Kaya, Ford Trucks 
Satış Bölge Müdürü Mete 
İnceer, Ford Trucks Denizli 
Bayi Yarımca Satış Müdürü 
Murat Aşkın ve Satış Danış-

yapan Mooij Forwarding 
& Logistics B.V. CEO’su 
Nico Mooij, “Firma olarak 
2013’ten beri Tırsan ile ça-
lışıyoruz. Filomuzdaki çift 
katlı 78 tenteli perdeli semi 
treylerden 60’ı Kässbohrer 
marka. Kässbohrer araçları-
nın kalitesinden, dayanıklı-
lığından ve operasyonel es-
nekliğinden çok memnunuz. 
Ayrıca, Tırsan satış sonrası 
operasyonlarımızda bizi des-
tekliyor ve ihtiyaçlarımıza 
hızlı çözümler sunuyor. Bu 
nedenle 2019’da filomuza 
20 adet Kässbohrer K.SCD 
M Mega Tenteli Perdeli 
Treyler daha katmaya karar 
verdik” dedi. 

Frank den Ouden ise tö-
rende şunları söyledi: “Tırsan 
olarak 55’ten fazla ülkedeki 

yüksek performanslı motoru 
ve ileri teknolojik donanım-
ları ile hem şirketimizin hem 
de kaptan arkadaşlarımızın 
büyük beğenisini kazandı. 
Biricik Grup olarak, 90 yıla 
yakın köklü mirasımızı, mo-
dern tesislerimiz, yenilenen 
araç filomuz ve kaliteli içecek 
ürünlerimizle birlikte yüksek 
müşteri memnuniyeti ve pa-
zar liderliğiyle sürdürmeye 
devam edeceğiz” dedi.

Ağır ticari araç sektörün-
deki en saygın ve prestijli 
ödüllerden biri olan ‘2019 
Uluslararası Yılın Kamyonu’ 
(International Truck Of the 
Year - ITOY) ödülüne layık 
görülerek önemli bir başarıya 
imza atan Yeni Ford Trucks 
F-MAX, güç, verimlilik, tek-
noloji ve konforu bir arada 
sunuyor. Yüksek kapasiteli 
225 Ah aküsü, 1050 litre-
ye kadar artırılabilen yakıt 
tankı hacmi, aerodinamik 
tasarımı ve yüksek konforlu 
kabini ile yeni F-MAX uzun 
yollarda kullanıcılara büyük 
avantaj sağlıyor.

F-MAX, modern tasarımı 
ve sürücü odaklı yaklaşımı-

müşterilerimizin her türlü 
ihtiyacını karşılıyor, geniş sa-
tış sonrası hizmetlerimizle de 
onların operasyonlarını des-
tekliyoruz. 2013’ten bu yana 
Mooij Forwarding & Logis-
tics B.V. ile başarılı şekilde 
iş ortaklığımız devam ediyor. 
Son olarak esnek yük kapasi-
tesi sunan, yanal sütunlar ve 
hırsızlık önleme perdesi ile 
yüksek güvenlik sağlayan ve 
24 adet çift katlı barı saye-
sinde yüksek hacimli nakliye 
çözümleri sunan K.SCD M 
mega treyler ürünlerimizi 
teslim ettik. Yüksek kaliteli 
zengin ürün yelpazemiz ve 
genişletilmiş satış sonrası 
servis ağımız ve hizmetleri-
mizle değerli ortağımız Nico 
Mooij’in ihtiyaçlarını karşı-
lamaya devam edeceğiz.” 

Tırsan’ın Avrupa 
teslimatları hız kesmeden 

devam ediyor
Tırsan, son olarak böl-

gesinin önde gelen lojistik 
firmalarından Mooij For-
warding & Logistics B.V’ye 
10 adet Kässbohrer K.SCD 
M Mega Tenteli Perdeli 
treyler teslimatı gerçekleş-
tirdi. Mooij Forwarding & 
Logistics B.V, Hollanda’da-
ki merkez ofisinin yanı sı-
ra Almanya ve Polonya’da 
bulunan şubeleri aracılığı 
ile Doğu Avrupa ülkeleri 
arasında nakliye hizmeti 
sunuyor. Gerçekleşen tesli-
mat törenine katılan Moo-
ij Forwarding & Logistics 
B.V CEO’su Nico Mooij ve 
Kässbohrer satış ekibinden 
Frank den Ouden, güçlü iş 
birliklerine yönelik değer-
lendirmelerde bulundular. 

Konuşmasında Kässboh-
rer’in kalitesine ve operas-
yonel esnekliğine vurgu 

güçlü, tasarruflu araçlarla 
filomuzu güçlendirmek için 
tercihimizi Türk mühendis-
lerin geliştirdiği ve ülkemizde 
üretilen ‘2019 Uluslararası 
Yılın Kamyonu’ ödüllü yeni 
Ford Trucks F-MAX’ten ya-
na kullandık. Yeni F-MAX, 
500 PS güce sahip, düşük ya-
kıt tüketimiyle dikkat çeken 

Can Uluslararası Nakliyat
Filosunu Tırsan İle Güçlendirdi

Biricik Grup Filosunu Yeni 
Ford Trucks F-MAX İle Genişletti

Tırsan, Eskişehir 
merkezli Can 
Uluslararası Nakliyat 
ile olan iş birliğini,  
10 adet Tırsan Tenteli 
Perdeli Maxima Plus 
SCS X+ teslimatıyla 
güçlendirdi.   

nın yanı sıra 2.5 metre geniş-
liğindeki kabiniyle de kon-
for ve lüks sunuyor. Kokpit 
tarzı konsolun tasarımı, tüm 
fonksiyonlara kolayca erişi-
lebilmesini sağlıyor. Sürüş 
deneyiminin keyfini artırmak 
için entegre edilen en küçük 
detaylarla birlikte kabinde fe-
rah bir ortam sağlanıyor. 

Yeni F-MAX, 500PS, 
2500Nm güç ve 400 kW 
frenleme gücü ile yüksek per-
formanslı bir motor içeriyor. 
Üstün aerodinamik, aktarma 
sistemi kalibrasyonu ve tek-
nik özellikler, yakıt tüketimi 
açısından mükemmel perfor-
mans ile önceki modellere 
göre yüzde 6’lık iyileştirme 
sağlıyor. Teknik özellikler 
arasında E-APU teknolojisi 
ve predictive hız kontrolü 
(Max Cruise) de bulunuyor. 
Bakım maliyetlerinin yüzde 
7’ye varan oranda azaltılma-
sı ve uzun bakım aralıkları 
toplam sahip olma maliyetini 
düşürüyor. F-MAX’ın Eco-
torq motoru, her türlü yol 
koşulunda maksimum per-
formans ve minimum yakıt 
tüketimi sunuyor.
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VOLVO Trucks Türkiye dist-
ribütörü Temsa İş Makinaları, 
Volkan İtfaiye’ye, İGA’nın 
İstanbul Havalimanı’nda kul-
lanması için 4’ü yangın müda-
hale aracı, 1’i ise yer hizmetleri 
aracı olmak üzere 5 adet Vol-
vo Trucks FMX 6x6 model 
tahrik sistemli kamyon satışı 
gerçekleştirdi.

İstanbul Havalimanı’nda 
kullanılmak üzere ihtiyaca 
uygun olarak modifiye edilen 
Volvo Trucks araçların tesli-
matı, İGA Hava Tarafı Operas-
yon Direktörü Ozan Karakış, 
Volkan İtfaiye Genel Müdürü 
Yaşar Tecim ve Temsa İş Ma-
kinaları Kamyon Grup Satış 
Müdürü Kıvanç Kızılkaya’nın 
katılımıyla gerçekleşti. 

İGA, Volkan İtfaiye’nin 
4’ü yangın müdahale aracı, 1’i 
ise yer hizmetleri aracı olarak 
İstanbul Havalimanı’nda kul-
lanılmak üzere alınan Volvo 
Trucks FMX 6x6 araçlar, en iyi 
performansı gösterecek şekilde 
modifiye edildi. Sunduğu üst 
yapı çözümleriyle farklılaşan 
Volvo Trucks’ın geniş ürün 
portföyünden arazi ve normal 
yol koşullarına uygun aracı 
Volvo Trucks FMX 6x6 çeker 
tahrik sistemli modeli önce-
likle itfaiye aracına uygun bir 
şekilde çift kabin olarak ter-
cih edildi. Yüksek performans 
için Volvo Trucks’ın güçlü 
D13K540 13 litre-540HP Eu-
ro6 motoru ile birlikte tam o-
tomatik Powertronic şanzıman 
ve buna uygun PTO kullanıldı. 
İtfaiye araçlarında dingil me-
safesinin uzunluğunun önemli 

olması sebebiyle, standart 4 bin 
600 mm’den 5 bin 100 mm’ye 
uzatıldı, şasi üzerindeki kom-
ponentler müşteri ihtiyacına 
göre yeniden konumlandırıldı.

Araçların, İstanbul Havali-
manı’nda uçuş ve yer emni-
yetinin sarsılmaz koruyucusu 
Havaalanı İtfaiyesi - Aircraft 
Rescue Fire Fighting (ARFF) 
ekibinin uçak, bina ve tesis 
yangınlarında kullanımı için 
alındığını belirten İGA Hava 
Tarafı Operasyon Direktörü 
Ozan Karakış, “Havaalan-
larında meydana gelen hava 
aracı kaza kırım ve yangın o-
laylarına müdahale süresi çok 
kritik bir kriterdir. İhbarın 
alınmasından itibaren 3 dakika 
içerisinde müdahale edilmesi 
zorunludur. Araçların taşıdığı 
yüksek miktardaki su ve yangın 
söndürme köpüğü, olayların 
kaplamalı yüzeyler dışında ara-
zi şartlarında da meydana gele-
bilecek olması, aracın çok kısa 
sürede azami hıza çıkmasını ve 
arazi şartlarına uygun olmasını 
gerektirmektedir. Bu bağlamda 
Volvo Trucks tarafından sağla-
nan araçlar tüm şartları başarı 
ile karşıladığı için tercih sebebi 
olmuştur” diyerek konunun 
önemine dikkat çekti.

Teslimat töreninde, Volvo 
Trucks’ın İstanbul Havalima-
nı’nda kullanılacak kamyonlar 
için gösterdiği ayrıcalıklı hiz-
met ve desteğinden duyduk-
ları memnuniyeti dile getiren 
Volkan İtfaiye Genel Müdürü 
Yaşar Tecim ise sözlerine şöyle 
devam etti: “Bizim için güven-
lik çok önemli. Yaptığımız işin 

doğası insanların güvenliğini 
sağlamak üzere. Tabi bunu 
yapabilmek için önce kendi 
güvenliğinizi sağlama almanız 
gerekir, ki başkalarına da yar-
dım edebilin. Bu anlamda tüm 
dünyada güvenlik denilince 
akla gelen ilk marka olan Vol-
vo Trucks’ı tercih ettik. Ayrıca 
ihtiyaçlarımız konusunda bize 
yardımcı olabilecek deneyim ve 
yetkinliğe sahip olan Temsa İş 
Makinaları bu süreçte bize bü-
yük destek verdi. Gerek ürün 
kalitesi gerekse Volvo Trucks 
ürünlerinin teknik ihtiyaçları-
mızı tam anlamıyla karşılaması 
işimizi çok olaylaştırdı.Volvo 
Trucks Türkiye Distribütörlü-
ğünü yürüten Temsa İş Maki-
naları yapıcı yaklaşımıyla müş-
terilerinin çözüm ortağı olmayı 
hedeflediğini bize gösterdi.”

Temsa İş Makinaları’ndan 
Kıvanç Kızılkaya da tercih edil-
mekten dolayı memnuniyetini 
ve teşekkürlerini dile getirerek, 
“İstanbul Havalimanı gibi gü-
venliğin büyük önem taşıdığı 
bir lokasyonda yine itfaiye gibi 
can güvenliğini koruma görevi 
üstlenen çok değerli bir ku-

rumun Volvo Trucks’ı tercih 
etmesinden dolayı çok mutlu-
yuz. Biz de bu değerli projede 
yer aldığımız için gurur duyu-
yoruz. Bu alımın uzun dönemli 
iş birliğine vesile olmasını dili-
yorum” dedi.

Volvo Trucks Türkiye dist-
ribütörü Temsa İş Makinaları, 
Türkiye’nin lider entegre piliç 
eti üreticisi Şenpiliç’e yem si-
lobası taşımada kullanılmak 
üzere, terzi usulü hazırlanmış 
4 adet Volvo FH 460HP 4x2 
çekici satışı gerçekleştirdi.

Ağır ticari araç sektöründe, 
müşterilerinin ihtiyaçlarına 
uygun, terzi usulü üretilmiş 
çekici ve kamyonlar sunan 
Volvo Trucks, bu yönüyle öne 
çıkıyor. Türkiye’nin ‘En büyük 
ilk 100 sanayi kuruluşu’ içinde 
67.sırada yer alan ve yüzde 18 
pazar payı ile Şenpiliç, kendi 
ihtiyaçlarına uygun olarak ta-
sarlanmış Volvo Trucks çeki-
cileri tercih etti. Bugün Irak, 
Libya, Rusya, Gürcistan, Afri-
ka, Uzakdoğu, Körfez Ülkeleri 
ve Türk Cumhuriyetleri’ne yıl-
da 30 bin ton ihracat gerçekleş-
tiren Şenpiliç, yem silobası ta-
şımada kullanmak üzere 4 adet 
Volvo FH 460HP 4X2 çekici 
satın aldı.

Volvo FH 460 4x2 çekiciler 
hem yol koşullarına hem de 
Şenpiliç’in tüm ihtiyaçlarına 
ve yükleme kapasitesini artır-
ma beklentisine paralel olarak 
terzi usulü hazırlandı. Kabin 
tipi, motor tipi, şanzıman tipi, 
yazılımı ve arka aks tahvil ora-
nı, lastik tipi ve jant tipi, araç 

içi ve araç dışı ekstra donanım-
ları Şenpiliç’in istek ve ihtiyaç-
larına göre tek tek birlikte se-
çilerek, çekiciler adeta baştan 
yaratıldı. Yapılan modifikas-
yonlar sayesinde dayanıklı-
lık, verimlilik ve güvenlikten 
ödün verilmeden, çekici ağır-
lığında 1 tona ulaşan bir hafif-
letme gerçekleştirildi. Şenpiliç 
bu sayede artan yük kapasitesi 
ile birim sefer kârlılığını artır-
mayı hedefliyor.

Şenpiliç Adapazarı 
Tesisleri’nde gerçekleşen tes-
limat törenine, Şenpiliç Fab-
rika Müdürü Özgür Bülbül 
ile Temsa İş Makinaları’ndan 
Marmara Bölge Müdürü Bora 
Gür ve Ürün Yöneticisi Yusuf 
Can katıldı.

Teslimat töreninde açıkla-

mada bulunan Şenpiliç Fabrika 
Müdürü Özgür Bülbül, Volvo 
Trucks’ın kendilerine özel çe-
kici tasarlamasına vurgu yapa-
rak şunları dile getirdi: “Yoğun 
bir sevkiyat trafiğimiz var. Bu 
yoğun trafik içinde hem sorun 
çıkartmayan hem de verimli-
lik ve maliyet açısından bize 
avantaj sunan bir firma arayı-
şındaydık. Volvo Trucks ağır 
ticari araç sektöründe güvenlik 
ve kalite denilince akla gelen 
ilk markalardan. Volvo Trucks 
Türkiye distribütörlüğünü 
yürüten Temsa İş Makinaları 
tüm beklentilerimizi karşılaya-
cak teknik imkânları önümüze 
serdiler. İstediğimiz çekicileri 
tek tek birlikte oluşturduk.

Temsa İş Makinaları Mar-
mara Bölge Müdürü Bora Gür 
ise yaptığı konuşmada, Volvo 

sunarak bunu başarabildiğimi-
zi düşünüyorum. Burada bizim 
için en önemli konu Volvo FH 
460HP 4X2 çekici modelini 
tasarlarken performansından, 
konforundan, güvenliğinden, 
kalitesinden taviz vermemekti. 
Bu özellikleri koruyacak şekil-
de çekicilerin ağırlığını yakla-
şık 1 ton hafifleterek şu anda 
Türkiye’de bulunan en hafif 
Volvo FH 460HP 4X2 çekici-
lerini yaptık. Sürüş kabininden 
motor aksamına kadar, perfor-
mans ve güvenliği etkilenmeye-
cek şekilde hafifletebileceğimiz 
bütün parçaları tek tek irdele-
yerek ilerledik ve müşterimize 
istediğini vermeyi başardık. 
Bundan sonrasında da satış 
sonrası hizmetlerimizle de her 
zaman Şenpiliç’in yanında ola-
cağız” dedi.

Trucks’ın her türlü müşteri 
ihtiyacına uygun araçların ta-
sarlanabileceğini belirterek; 
“Temsa İş Makinaları olarak 
amacımız yalnızca araç satmak 
değil, müşterilerimizin çözüm 
ortağı da olmak. Şenpiliç ile de; 
müşterimizin tüm beklentileri-
ne yönelik hazırlanan çekicileri 

Filoların Tercihi Volvo Trucks Oldu
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Isuzu Citiport Teslimatlarına Devam Ediyor

Volvo Trucks Türkiye 
distribütörü Temsa 
İş Makinaları, 
Volkan İtfaiye’ye, 
İGA’nın İstanbul 
Havalimanı’nda 
kullanması için 5 adet 
Volvo Trucks FMX 
6x6 teslim ederken, 
Şenpiliç’e 4 adet 
Volvo FH 460HP 
4x2 çekici satışı 
gerçekleştirdi.   

ANADOLU Isuzu, Moldo-
va Cumhuriyeti’nin başkenti 
Kişinev’de düzenlenen tören-
le 31 adet Isuzu Citiport oto-
büsü Belediyeye teslim etti.

Anadolu Isuzu, ihracat 
pazarlarındaki büyümesini, 
gerçekleştirdiği teslimatlar ve 
kazandığı ihalelerle devam et-
tiriyor. Kişinev Meydanı’nda 
düzenlenen törenle 31 adet 
Isuzu Citiport aracın tesli-
matını Kişinev Belediyesi’ne 
gerçekleştiren Anadolu Isu-

zu, Moldova Cumhuriyeti’ne 
ilk kez araç satışı yapma başa-
rısını gösterdi. 2018 yılında 
ihracat pazarlarında 93 mil-
yon Avro’nun üzerinde ih-
racat gerçekleştiren Anadolu 
Isuzu, ilk kez giriş yaptığı 
Moldova pazarında 31 adet-
lik önemli araç teslimatıyla 
birlikte Moldova halkının 
konforlu, güvenli ve teknolo-
jik yeni otobüsleriyle yolcu-
luk yapmasını sağlayacak.

Kişinev Belediye Başkanı 

Ruslan Codreanu, TC Ki-
şinev büyükelçisi Halil Gü-
rol Sökmensüer ve Anadolu 
Isuzu’nun yöneticilerinin 

katıldığı törende Anadolu 
Isuzu’nun son yıllarda üst üste 
ödül olan otobüsü Citiport’un 
teslimatı gerçekleştirildi.

Anadolu Isuzu’nun ihra-
catta büyüme hedefleri doğ-
rultusunda en çok araç satışı 
gerçekleştirdiği ülkelerden bi-
ri olan Romanya’da şimdi de 
Brăila Belediyesi 10 adet Isuzu 
Citiport aracını teslim aldı. 

2018 yılının Kasım ayın-
da düzenlenen ve Anado-
lu Isuzu’nun kazandığı 10 
adetlik Citiport otobüs 
ihalesinin araçları, 1 Şubat 
2019 tarihinde Brăila Bele-
diyesinin otobüs firması olan 

Braicar’a teslim edildi. Brăila 
Belediyesi’ne teslim edilen 
araçlarla birlikte Anadolu 
Isuzu markası, Romanya’da 
244 adet Isuzu Citiport araç 
teslim etmiş oldu.

Isuzu Moldova 
Cumhuriyeti’ne 
31 adet otobüs 
teslim ederken, 
Romanya’nın Braila 
Şehrine ise 10 adet 
otobüs teslimatı 
gerçekleştirdi.
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önce yapımına başlanan yeni gümrük 
binası, tamamlanarak hizmete girdi. 
Kent merkezine 90 kilometre uzak-
lıktaki Van ile İran’ın Hoy şehirlerini 
birbirine ağlayan Kapıköy Gümrük 

IRAN ile en uzun sınır hattına sahip 
Van’da, komşu ülke İran ile ticaretin 
daha da geliştirilmesi amacıyla 2 yıl 

www.panlogistics.com.tr

444 7 726

� 7500 €  mal bedeline

� 150 KG  brüt ağırlığa kadar

� Gümrükleme vekaleti olmadan

� Kapınızdan-Dünyanın 
 direkt uçulan her havalimanına

24 SAATTE
TESLİMAT!

İhracat 
Kargonuzu

24 Saa�e
Teslim Ediyoruz

PAN
Hızı ile Tanışın

Kapısı, açık- kapalı ve yeşil alanlar ol-
mak üzere 70 bin metrekare alan üze-
rine kuruldu.

İçerisinde modern yolcu giriş-çıkış 
peronları, idare hizmet binası, diğer 
kurum binaları, kaçak eşya ambarı, a-
rama hangarı, X- Ray tarama sistemle-
ri gibi modern bir gümrük kapısında 
bulunması gereken tüm araç, gereç ve 
teçhizatın bulunduğu gümrük kapısı, 
Türkiye’nin en modern kara hudut 
kapıları arasındaki yerini aldı. 

Saray Kaymakamı ve Hudut Kapı-
sı Mülki İdare Amiri Mehmet Halis 
Aydın, Kapıköy Gümrük Kapısı’nın 
Cuma günü hizmete girdiğini be-
lirterek, “Şu anda 2 yıllık bir mo-
dernizasyon çalışması neticesinde 
kapımız en modern tekniklerle va-
tandaşımızın hizmetine açılmıştır. 
Bugün de yoğun olarak vatandaşla-
rımız ve diğer taraftan İranlı turist-
lerin kullanmış olduğu bir kapıdır. 
Hem Saray ilçemize, hem Van’a ha-
yırlı olsun. Bu kapının hem Saray’a, 
hem Van’a, hem tüm Türkiye’ye 
katkıda bulunacağını düşünüyoruz. 
Vatandaşlarımızın memnuniyetini 
arttırmak için elimizden gelen gay-
retleri gösteriyoruz. Yakın zamanda 
‘free shop’larımız ve diğer yerler de 
tamamlanacak. Şu an itibarıyla yüz-
de yüz kapasite ile çalışmaya başlamış 
bulunmaktayız. Hem İran tarafın-
dan misafirlerimizi bekliyoruz, hem 
bizim ülkemizden karşı tarafa geç-
mek isteyen vatandaşlarımızı burada 
ağırlamak istiyoruz” dedi.

Konteyner devri bitti
Sınır kapısında 2 yıldır, konteyner-

lerde hizmet veriliyordu. Vatandaşlar, 
modern gümrük kapısının tamamlan-
masının kendilerini çok mutlu ettiği-
ni belirtti. Daha önce dışarıda, soğuk 
havada beklemek zorunda kaldıkları-
nı belirten vatandaşlar, ardık iki ülke 
arasında daha iyi koşullarda gidip ge-
leceklerini belirtti.

B OZ U LA B İ L İ R  KA R G O DA
T U R K I S H  C A R G O  TA Z E L İ Ğ İ
S e b ze,  m eyve,  b a l ı k ,  e t  ve  ç i çe k  g i b i  ko l ay  b o z u l a b i l e ce k  ü r ü n l e r i  ö ze l  d e p o l a m a  

o d a l a r ı m ı z  ve  s o ğ u k  z i n c i r  e k i p m a n l a r ı m ı z l a  t a ze l i k l e r i n i  ko r u ya c a k  ş e k i l d e  
d ü nya n ı n  d ö r t  b i r  ya n ı n a  t a ş ı yo r u z .

turkishcargo.com

Dünyanın en uzun kara-
yolu tüneli 24,5 kilometre u-
zunlukta olan Lærdal tüneli. 
Norveç’in Bergen ile Oslo 
şehirlerini birbirine bağla-
yan tünel 1995-2000 yılları 
arasında inşa edildi. 24,5 
kilometrelik tüneli geçmek 
yaklaşık 20 dakika sürmek-
te. 17 kilometre ile en uzun 
ikinci tünel olan St. Gottard 
ise İsviçre ile İtalya’yı birbi-
rine bağlıyor.

İ
BUNLARI 
BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kapıköy 
Gümrük 
Kapısı 
Hizmete 
Girdi
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