
mevcut taşıma işlemlerinin 
önemini artırdı.
Kimyasal madde ta-

şımacılığı yapan lojistik 
firmaların araç filoları ve 
personel kadrosu diğer hiz-
metlere göre farklılık göste-
riyor. Kimyasal madde taşı-

ÜRETIMI ve günlük haya-
tı sürdürmek için kullanılan 
maddelerin yanı sıra özellikle 
gelişen kentlerde ve endüstri-
yel tesislerde ortaya çıkan a-
tıkların da yeniden değerlen-
dirilmek, imha edilmek veya 
depolanmak üzere taşınması, 
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macılığı, lojistik hizmetler 
arasında verilen ve en çok ö-
nem arz eden hizmetlerden 
biri. Aynı zamanda tehlikeli 
madde taşımacılığının bir 
alt kolu olan kimyasal mad-
de taşımacılığında hedef 
canlı varlıklar ve çevre zarar 
görmeden taşıma işleminin 
gerçekleşmesi gerekmekte. 

Kimyasal ve tehlikeli mad-
de karayolu taşımacılığı yapan 
Netlog Lojistik, Likit Operas-
yonları Grup Müdürü Anıl 
Özkan ve Omsan Lojistik, 
Genel Müdürü Dr. A. Bülent 
Sabuncu’dan Kimyasal Mad-
de Taşımacılığı sektörünün 
değerlendirmesini aldık.

DKV müşterileri Akdeniz 
kıyı şeridi, Portekiz sınırın-
daki otoyollar ve Fransa sınırı 
civarındaki bazı bölgelerde 
daha ucuza akaryakıt hizmeti 
alabilecek. Türk taşımacıla-
rının da çok sık kullandığı 
Akdeniz kıyı şeridi ve Porte-
kiz sınırındaki otoyollar ile 
Fransa sınırı yakınlarındaki 
bazı bölgelerde ucuz akarya-
kıt dolum hizmeti alabilecek.
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2018 yılında tanıtılarak 
Peugeot’un hafif ticari araç 
segmentindeki iddiasını 
güçlendiren Yeni Peugeot 
Rifter’ın Türkiye tanıtımı 
yapıldı. 100 ve 130 Hp’lik iki 
dizel motor, 5 ileri düz, 6 ileri 
düz ve 8 ileri tam otomatik 
EAT8 şanzımanları ile satışa 
sunulan Yeni Peugeot Rifter; 
yüksek omuz çizgisi, kısa ön 
ve arka aks çıkıntılarıyla dik-
kat çekiyor. Tasarımın önem-
li bir parçası olan ve gövdeye 
entegre edilen tavan rayları, 

ULUSLARARASI lojis-
tik vetaşımacılık sektörü-
nün küresel devlerini bir 
araya getiren transport 
logistic Munich Fuarı, 4-7 
Haziran 2019 tarihlerinde 
Almanya’nın Münih ken-
tinde düzenlenecek. Bu yıl 
T.C. Ticaret Bakanlığı tara-
fından teşvik listesine alına-
rak desteklenen fuarda, DE-
İK/Lojistik İş Konseyi’nin 
organizasyonuyla ilk kez 
Türkiye Pavilyonu açılacak.

Türk
Taşımacılarına 
İspanya’da
Ucuz Akaryakıt

Devamı 14. sayfada

Devamı 8. sayfada

IATA Hava Taşımacılığı 
Birliği IATA bozulabilir 
ve raf ömrü kısa ürünlerin 
hava yoluyla taşınması ko-

Devamı 4. sayfada

www.panlogistics.com.tr

Proje Taşımacılığında profesyonel risk
yönetimi ile alternatif taşıma rotaları 

ve modelleri sunuyoruz. 

Devamı 16. sayfada

Devamı 6. sayfada

Akdeniz’in En Büyük
Ro-Ro Gemisi Türk 
Bayrağı’yla Sefere Çıktı
U.N. Ro-Ro’nun Akdeniz 
İş Birimi’ne bağlı oldu-
ğu Avrupa’nın denizcilik 
ve lojistik devi DFDS, 
Akdeniz’in en büyük Ro-Ro 
gemisini Türkiye’ye getirdi. 

DFDS Denizcilik Bö-
lüm Başkanı Peder Gellert 
Pedersen ve DFDS Ak-
deniz İş Birimi Kıdemli 
Başkan Yardımcısı Selçuk 

transport
logistic
Munich’de 
Türkiye 
Pavilyonu 
Açılacak
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ön tarafta uygulanan simet-
rik formlar tasarımda bütün-
lüğü sağlamak ve profilden 
de bakıldığında güçlü bir 
görünüm sunmak üzere yan 
gövdede uygulanmış.

Devamı 12. sayfada

şullarını iyileştirmek üzere 
yeni bir endüstri sertifikası 
programı başlattı.

Yeni Rifter Türkiye’de
Satışa Sunuldu

Bozulabilir Ürünler
Artık Hava Kargo İle 
Sertifikalı Taşınacak

Kimyasal Maddelerin 
Yaygın Olarak Kullanılması 
Taşınma Hızını Artırıyor Boztepe’nin ev sahipli-

ğinde, U.N Ro-Ro Pendik 
Limanı’nda gerçekleşen 
isim verme töreninin ar-
dından Efes antik kentin-
den alınan ilhamla “Ep-
hesus Seaways” adı verilen 
237 metre uzunluğundaki 
ihtişamlı gemi ilk kez Türk 
karasularından sefere çıktı. 
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engelleri kaldırmak için el 
birliğiyle çalışıyoruz. Ne iş 
yaparsak yapalım, ister işçi, 
ister usta, ister işveren, is-
ter ihracatçı, ne olduğumuz 
değil, ne yaptığımız ve nasıl 
yaptığımız önemli. Dolayı-
sıyla yaptığımız işi en iyi şe-
kilde yapmak için hepimiz 
var gücümüzle çalıştık, çalışı-
yoruz ve çalışacağız.”

Bakanlık olarak her zaman 
iş dünyasının yanında olduk-
larına dikkati çeken Pekcan, 
“Gümrüklerde her zaman iş-
lerin daha hızlı, daha kolay, 
daha ucuz, daha güvenilir ve 
daha şeffaf olması için çalışa-
cağız. Bu yolda, dijitalleşme 
yolunda attığımız ciddi adım-
lar var. Güzel şeyler yapıyo-
ruz, bunu daha da ileri taşıya-
cağız” diye konuştu.
Gümrüklerimiz, zenginliğe 
ve refaha açılan kapımızdır

Pekcan, Gürcistan’ın Eko-
nomi ve Sürdürülebilir Kal-
kınma Bakanı George Ko-
bulia ile iki ülke iş birliğinin 
geliştirilmesi için görüştük-
lerini de aktararak, şunları 
kaydetti: “Transit ticaretin 

TICARET Bakanı Ruhsar 
Pekcan, modernize edilerek ye-
ni yüzüyle hizmete giren Türki-
ye-Gürcistan sınırındaki Sarp 
Sınır Kapısı’nın Türkiye’de en 
fazla yaya geçişinin yaşandığı 
sınır kapısı olduğunu belir-
terek, bu kapıdan yaklaşık 7 
milyon yaya ile 700 bin aracın 
geçiş yaptığını söyledi.

Pekcan, Türkiye’nin Gür-
cistan’a açılan en önemli 
gümrük kapısı olan ve yap-
işlet-devret modeliyle yenile-
nen Sarp Gümrük Kapısı’nın 
açılış töreninde, Avrupa ile 
Asya’nın birleştiği Sarp Sınır 
Kapısı’nın modernizasyonunu 
gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yeni dünya düzeninde var 
olmak, daha güçlü ekono-
milere, yüksek gelirli ülkeler 
ligine yükselmek ve refahı 
toplumun her kesimine yay-
manın gelecek kuşaklara daha 
güçlü ve parlak ülke bırakıl-
masını sağlayacağını vurgu-

layan Pekcan, “Bunun yolu 
ticaretten geçiyor. Refahın 
ve zenginliğin kapısı, gümrük 
kapılarıdır. Ticaret ise bunun 
anahtarı. Burada yaptığımız 
çalışmalar, ticaretin kolaylaş-
tırılması, geliştirilmesi, güm-
rük kapılarının modernize 
olup dijitalleşmesi, şeffaflaş-
ması ve etkinleştirilmesine 
hizmet etmektedir” dedi.

Pekcan, bakanlık olarak 
reform çalışmalarında tica-
ret yapanların taleplerini ve 
ihtiyaçlarını ön planda tut-
tuklarının altını çizerek, şu 
değerlendirmede bulundu: 
“Sürekli istişare ediyor, gö-
rüş ve önerileri değerlendi-
riyoruz. Ticaretin önündeki 

caret ortaklarından biri olan 
Gürcistan’ın aynı zamanda 
Türkiye’nin Orta Asya’ya, 
Moğolistan’a, Çin’e açılan 
kapısı olduğunu söyledi.

Bu durumun iyi değer-
lendirilmesi gerektiğini dile 
getiren Pekcan, “Sarp Sınır 
Kapısı, Türkiye’de en fazla 
yaya geçişinin olduğu kapı-
mız. Yaklaşık 7 milyon yaya, 
700 bin araç geçişi var. Ülke-
mize giriş, çıkış yapan yolcu-
lardan yüzde 26’sı Sarp Sınır 
Kapısı’nı kullandı. Buradaki 
arazi sıkıntısından dolayı 
gümrük sahasını 36 dönüm-
den 46 dönüme çıkarabildik. 
Keşke biraz daha fazla ara-
zimiz olabilseydi daha geniş 
hizmet kabiliyetimiz olacak-
tı” dedi.

Pekcan, söz konusu sınır 
kapısındaki 8 olan peron 
sayısını, 6 giriş ve 6 çıkıştan 
12 perona çıkarttıklarını an-
latarak, “İnşallah en üstün 
teknolojilerle hizmet veriyor 

ITO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Şekib Avdagiç’in de ka-
tıldığı İGMD seçimlerinde 
sandıktan güvenoyu tazeleye-
rek ayrılan Serdar Keskin bir 
rekora da imza attı. Keskin; 
üç dönem üst üste Başkanlık 
yine üç dönem üst üste Baş-
kan Vekilliği yaparak İGMD 
tarihine geçti.

Lütfi Kırdar Kong-
re Merkezi’nde düzenle-
nen “Seçimli Olağan Genel 
Kurulu’nda” üçüncü kez 
İGMD Başkanlığına seçilen 
Serdar Keskin’in Yönetim 
Kurulu’nda yer alan isimler 

olacağız. En önemlisi de yaya 
ve araç girişini birbirinden 
ayırdık. Yayalara üst kattan 
geçiş vererek hızlandırmış ol-
duk” dedi.

Gümrük kapılarımızı mo-
dernize etmek için

el birliğiyle çalışıyoruz
 Ticaretin kolaylaştırılması 

için çalıştıklarını vurgulayan 
Pekcan, “Ticaretin en rahat 
ve kolay yapıldığı ülke olma 
stratejimiz doğrultusunda 
daha hızlı ve kaliteli hizmet 
vermek, gümrük kapılarımızı 
modernize etmek, şeffaflaş-
tırmak ve dijitalleştirmek için 
el birliği ile çalışıyoruz. Bun-
larla ilgili uygulamaları baş-
lattık” ifadelerini kullandı.

Pekcan, tabletle gümrük iş-
lerinin yapıldığını belirterek, 
“Pilot uygulama olarak İpsala 
Kapısı’nda tahsilatların pos 
makinesi, kredi kartı ile öde-
nebilme uygulamasını başlat-
tık. İnşallah bütün gümrük 
kapılarımıza bunları yaygın-
laştıracağız” diye konuştu.

Sarp Sınır Kapısı’nda araç 
işlemlerinin tek taraflı yapıl-
ması için de çalıştıklarının al-
tını çizen Pekcan,”Araçların 
iki taraftan ayrı ayrı işlem-
lerden geçmek yerine, veri 
paylaşımıyla tek noktada 
gümrükleme noktasına gele-
bilirsek işlerimiz daha da ko-
laylaşmış olacak” dedi.

ise: Gümrük Müşavirleri Rıd-
van Haliloğlu, Nizamettin 
Ağar, Mustafa Sezen, Osman 
Karatay, Çiğdem Ağdağ, Ata-
kan Örnal, Mustafa Akdağ ile 
Gümrük Müşavir Yardımcıları 
Hasan Hüseyin Ercan, Zeynel 
Tutar ve Alper Güner oldu.

Dünya Gümrük Örgütü 
Liyakat Sertifikası sahibi, “Ti-
careti Kolaylaştırma Kurulu” 
üyesi olan Serdar Keskin; iş 
hayatından eğitime, spordan 
sanata kadar birçok STK’nın 
kurulmasını sağlamış ve yöne-
timlerinde görev aldı.

Serdar Keskin; İGMD Yö-
netim Kurulu Başkanlığı’nın 
yanı sıra Gümrük ve Ticaret 
Konsey Üyeliği, İTO 25 No.lu 
Gümrük Müşavirleri Meslek 
Komitesi Üyeliği ve İTO mec-
lis üyeliği görevlerini de yürü-
tüyor. Serdar Keskin, Gümrük 
Bakanlığı’nda 28 yıl çalıştıktan 
sonra 2002’de emekli oldu. 
2003’den itibaren kendi şirke-
tinde gümrük müşaviri olarak 
meslek hayatını sürdürüyor.

geliştirilmesi, yolcu giriş çı-
kışlarının kolaylaştırılması, 
ticaret hacmimizin artırılma-
sı ve gümrüklerde veri pay-
laşımı, karşılıklı dijital bilgi 
paylaşımı üzerinde konuştuk. 
Dünyada yaptığımız bu çalış-
maların doğru olduğunu veri-
lerle görüyoruz. OECD veri-
lerine göre, gümrüklerde bir 
günlük kayıp, ticaret hacmin-
de yüzde 4 kayba neden olu-
yor. Lojistik alanında güçlü 
olan ülkelerin milli gelir artışı 
yüzde 1, ticaret hacminin ar-
tışı yüzde 2. Dolayısıyla bi-
zim gümrüklerde kaybedecek 
zamanımız yok. Buralardaki 
işlemlerimiz hızlı, güvenilir, 
ucuz ve şeffaf olmak zorun-
da. Bakanlık olarak, buradaki 
bütün arkadaşlarımızın bu 
prensip doğrultusunda çalış-
tıklarını biliyorum. Gümrük-
lerimiz, zenginliğe ve refaha 
açılan kapımızdır. Ticareti-
miz de bunun anahtarı.”

Bakan Pekcan, önemli ti-
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, modernize 
edilerek yeni yüzüyle hizmete giren Türkiye-
Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı’nın  
Türkiye’de en fazla yaya geçişinin yaşandığı 
sınır kapısı olduğunu belirtti.

KUYRUKLARI azaltmak 
için Bulgaristan makamla-
rıyla üçüncü toplantıyı 24 
Nisan’da yapacaklarını bil-
diren Pekcan, “Sanal kuyruk 
projemiz var. Artık gümrük 
kapılarından randevulu ge-
çiş alabileceksiniz. ‘Şu saatte, 
şuradan geçmek istiyorum’ 
deyip size randevu verecek 
ve sizin aracınız o perondan 
o saatte geçecek” dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafın-
dan Eskişehir’de bir otelde 
düzenlenen Bölgesel İstişare 
Toplantısı’nda kentin iş dün-
yası temsilcileri ile bir araya 
gelen Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, ihracattaki destekleri 
artırdıklarını hatırlattı.

Kapıkule sınır kapısı için 
sanal kuyruk projesi

Milyar dolarlık ihracat 
yapan illerden biri olan 
Eskişehir’in sadece mal ih-
racatında değil, hizmetler 
alanında da çok önemli bir 
potansiyele sahip olduğunu 
belirten Pekcan, “Hedefimiz 
ilimizi en fazla ihracat yapan 

ilk 10 arasında görmek” dedi. 
İhracatçılar için Eximbank 
kaynaklarını artırmaya yöne-
lik girişimlerinin de olduğu-
nu anlatan Pekcan, şöyle ko-
nuştu: “Eximbank’ın verdiği 
ihracat destekleri 44,2 mil-
yar dolardı. Biz onu 2019’da 
yüzde 10 artırarak 48,4 mil-
yar dolara çıkarıyoruz. Tica-
reti kolaylaştırmak için hem 
iç ticarette hem dış ticarette 
hem de gümrüklerde dijital-
leşmeye çok önem veriyoruz. 
Ticaretin kolaylaştırılması 
ana hedeflerimizden birisi.

Gümrüklerde çok ö-
nemli çalışmalar yaptık. 
Kapıkule’de biraz kuyruk 
var. O kuyrukları azaltmak 
için Bulgaristan makamla-
rıyla 24 Nisan’da üçüncü 
toplantıyı yapacağız. Burada 
Bulgaristan’a ilave iki peron 
açtırdık. Biz de akaryakıt 
istasyonlarının sayısını artı-
rıyoruz. Buralarda frigorifik 
araçlara bir peron ayırdık. 
Sanal kuyruk projemiz var. 
Artık gümrük kapılarından 

randevulu geçiş alabilecek-
siniz. Programı tanımladığı-
mız zaman ‘Şu saatte, şura-
dan geçmek istiyorum’ deyip 
size randevu verecek ve sizin 
aracınız o perondan o saatte 
geçecek. Tarım ürünlerinin 
sağlıklı ortamlarda depola-
nabilmesi ve elektronik bor-
sada işlem görebilmesi için 
lisanslı depoculuk sistemle-
rini geliştirdik. Ürün ihtisas 
borsasını kurduk.”

Ticari hayatta son zaman-
larda çek ve senedin güveni-
lirliğinin sorgulandığını dile 
getiren Ruhsar Pekcan, ka-
rekodlu çekin ardından ka-
rekodlu senet uygulamasını 
da başlattıklarını anımsattı. 

Pekcan, “Dünyada ilk defa 
biz yapıyoruz. Elektronik 
çek ve bono uygulamasını 
başlatacağız. Çeklerinizi 
elektronik ortamda alabi-
leceksiniz, verebileceksiniz. 
Saklama sıkıntınız olmaya-
cak. Güvenilirliği takip edilir 
olacak. Aldığınız anda bu çe-
ki hangi bankalardan ve han-
gi şubelerden tahsil edeceği-
nizi de göreceksiniz. Bu en 
kısa sürede devreye girecek” 
ifadelerini kullandı.

Konuşmasında dünyada 
e-ticaretin hızla arttığına 
da dikkat çeken Pekcan, 
Türkiye’de yüzde 4 olan e-
ticaret oranını yükseltmek 
istediklerini sözlerine ekledi.

Kapıkule TIR Kuyruğu
“Randevu” Formülüyle Çözülecek

Serdar Keskin
3’üncü Kez İGMD 
Başkanı Seçildi
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Kuzey Marmara Otoyolu 4’üncü Bölümü Açıldı
KUZEY Marmara Otoyolu’nun 
Kurtköy-Liman Kavşağı hattı ile 
liman bağlantı yolunu kapsayan 
bölümün açılışına, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, AK Parti tarafından İzmit 
Milli İrade Meydanı’nda düzenle-
nen mitingde halka hitap ettiği sıra-
da canlı bağlantıyla katıldı.

İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Ak-
hisar ve Balıkesir şehir geçişlerini 17 
Mart’ta açtıklarını hatırlatan Turhan, 
dün de 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 
kule keson temeli şaft montajını ger-
çekleştirdiklerini söyledi.

Turhan, bugün de Kuzey Mar-
mara Otoyolu Kurtköy-Akyazı 
kesiminin 4’üncü bölümünü hiz-
mete açtıklarını kaydederek, şu 
ifadeleri kullandı: “Sizlerin yüksek 
liderliğinde, AK Parti hükümetle-
rinin oluşturduğu siyasi, finansal ve 
ekonomik istikrarın oluşturduğu 
fırsatlarla bu büyük projeleri yap-
işlet-devret modeliyle bir bir hiz-
mete alıyoruz. Bu yılsonunda sizin 
de ifade ettiğiniz gibi İzmit doğu 
kavşağına kadar bu projeyi bitire-
ceğiz. Önümüzdeki yıl da inşallah 
Akyazı kavşağına kadar tamam-
lanmış olacak. Projenin hizmete 
girmesiyle özellikle kuzey Marmara 
bölgesindeki uluslararası ve şehir-
lerarası trafik, şehir içi trafiğinden 
ayrılacak ve ulaşımda önemli bir 
rahatlama olacak.”

Bakan Turhan, Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı 
Nail Olpak, Limak Holding Onur-
sal Başkanı Nihat Özdemir, Limak 
Holding Yönetim Kurulu Onursal 
Başkan Yardımcısı Sezai Bacaksız, 
Cengiz Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Cengiz ve bera-
berindekiler tarafından açılış kur-
delesi kesildi. Bakan Turhan, açılışı 
yapılan Kuzey Marmara Otoyolu 
Kurtköy-Akyazı kesiminin 4’üncü 
bölümünde bir süre araç kullanarak 
incelemelerde bulundu.
Adım adım kullanıma sunuluyor

Kuzey Marmara Otoyolu’nun 
Kurtköy-Liman Kavşağı hattı ile 
liman bağlantı yolunu kapsayan bö-
lümün trafiğe açılmasıyla hem Os-
mangazi Köprüsü üzerinden Geb-
ze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ile 
Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı 
hem de transit taşıt trafiğine hizmet 
eden Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
ile Osmangazi Köprüsü’nün bağ-
lantıları sağlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun 
Kurtköy-Akyazı Kesimi Projesi kap-
samında bugüne kadar 1,9 milyar 
dolar yatırım yapıldı. Türkiye’nin 
sosyoekonomik açıdan en gelişmiş 
metropolü durumundaki İstanbul, 
ekonomide, kültürde, turistik ve 
sosyal alanda önemli bir merkez 
olması dolayısıyla özellikle boğaz 
geçişlerinde kapasitenin üzerinde 
trafik yükü taşıyor.

Kentin yükünü hafifletmek ama-
cıyla şehir içi trafiğine girmeden, 
erişim kontrollü, yüksek standart-

lı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu 
yolla araçların zamandan ve akar-
yakıttan tasarruflu şekilde transit 
geçişini sağlayan 398 kilometrelik 
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi 
hayata geçiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun 
Kurtköy-Akyazı kesiminde yatı-
rım tutarı 476 milyon dolar olan 
Kurtköy-Liman Kavşağı arası ile 
liman bağlantı yolunun TEM 
Kavşağı dahil kesimleri, liman 

bağlantı yolunun Köseler ve De-
mirciler mevkilerindeki sanayi si-
telerinin otoyola bağlantıları daha 
önce gerçekleştirilmişti.

Bu kesimde yer alan İstanbul 
Park Kavşağı ve Gebze OSB Kav-
şağı da hizmete sunuldu. Böylece 
Türkiye’nin en önemli organize 
sanayi bölgelerini içinde barındı-
ran Kocaeli’nin Gebze ilçesinin 
Kuzey Marmara Otoyolu’na erişi-
mi sağlandı.



ALMANYA’NIN Münih 
kentinde 4-7 Haziran 2019 
tarihleri arasında düzenle-
necek olan transport logistic 
Fuarı’nda ilk kez Türkiye Pa-
vilyonu açılacak. T.C. Ticaret 
Bakanlığı tarafından teşvik 
kapsamına alınan ve DEİK/
Lojistik İş Konseyi tarafından 

organize edilecek Türkiye 
Pavilyonu’nda yer alacak 10 
firma belli oldu.

transport logistic Fuarı’nda 
A4 Hall, 119-218 numaralı 
standlarda kurulacak Türkiye 
Pavilyonu’nda Galata Taşı-
macılık, Globelink Unimar 
Logistics, Maya Uluslararası 
Taşımacılık, Oregon Tekno-
loji Hizmetleri, Railport Ter-

minal Operations, Sarp Inter-
modal, Soft İş Çözümleri, Tur 
Transit Logistics, Ulustrans 
Logistics ve Xinerji Teknoloji 
Hizmetleri gibi önemli fir-
malar Türk lojistik sektörünü 
temsil edecek.

DEİK Lojistik İş Konse-
yi Başkanı Turgut Erkeskin, 
“DEİK olarak dış ticaretin 
her alanında, ülke bayrağı-
mızı dünyanın her noktasına 
taşımak için var gücümüzle 
çalışırken, Türk lojistik sektö-
rünün de küresel bir oyuncu 
haline geldiğini görüyoruz. 
Türk firmalarımız, uluslara-
rası operasyonlarıyla birlikte 
hava, kara, deniz, liman iş-
letmeciliği ve bu alanlardaki 
teknoloji hizmetlerinde çok 
kıymetli başarılara imza atı-
yorlar. Bu sebeple transport 
logistic Fuarı’nda ilk kez Tür-
kiye Pavilyonu açılacak ol-
ması da Türk lojistik sektörü 
açısından son derece önem 
taşıyor. Milli gururumuz 
THY’nin dünya çapında ses 
getiren küresel başarısını, di-
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ğer lojistik alanlarındaki şir-
ketlerimizin de takip etmesi 
en büyük hedefimiz.”

Fuara ilişkin hazırlıkla-
rı değerlendiren Erkeskin, 
“1978 yılından bu yana iki 
yılda bir Münih’de düzenlen-
mekte olan transport logistic 
Fuarı’nda ilk defa bir Türkiye 
pavilyonu açılıyor. Bu, sek-
törümüzü dünyayla buluş-
turmak adına çok önemli bir 
adım, dış ekonomik ilişkilere 
büyük önem veren DEİK adı-
na da önemli bir girişimdir” 
şeklinde konuştu.

Dünyanın en önemli lo-
jistik etkinlikleri listesinde 
birinci sırada yer alan trans-
port logistic fuarı, 1978 yı-
lından bu yana Münih’de, 
iki yılda bir düzenleniyor. 
İstanbul’da Kasım ayında 
düzenlenen Uluslararası lo-
gitrans Transport Lojistik 
Fuarı da dahil olmak üzere 
dört kıtadaki lojistik fuar-
larını aynı çatı altında bir-
leştiren transport logistic 
kümelenmesi, global lojistik 
endüstrisinin en önemli bu-
luşma noktalarını içeriyor. 
Toplam 9 hol ve açık alanda 
115 bin m²’den fazla ser-
gileme alanı sunan fuarda, 
200’ün üzerinde delegenin 
katılımı ile üst düzey konfe-
rans programı düzenlendi. 

“Dünyanın lojistik endüst-
risinin sabırsızlıkla beklediği 
bu önemli etkinlikte ilk kez 
bir Türkiye pavilyonu açıyor 
olmak bizlere büyük bir heye-
can veriyor,”  diyen Eko Fuar-
cılık Fuarlar Müdürü Altınay 
Bekar, “Türkiye’nin lojistik 
gücünü vurgulamak üzere 
atılan bu adımın, çok önemli 
gelişmelerin ve işbirliklerinin 
temelini oluşturacağına ina-
nıyoruz” şeklinde konuştu.
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Kendine özgü bir yapısı bulunan Türki-

ye ekonomisi zor günler geçiriyor. Kur 

atakları, düşük büyüme rakamları, ar-

tan işsizlik, özel sektörün yatırımdaki 

iştahsızlığı, aksayan alt yapı faaliyetleri 

arasında gidilen seçimlerle dikkatler da-

ğıldı. Bu arada dünyada peş peşe gelişen 

şeyler oldu. Bunlardan biri de gündemi 

çokça meşgul eden Brexit.  

İngiltere, tarihi boyunca farklılıkla-

ra imza atmış bir ülke. Bu yanıyla ge-

nelden ayrı duruyor. İngilizlerin kafası 

karışmış gibi geliyor ama yakından ba-

kınca İngiltere’de kurumların nasıl işle-

diği görülüyor. 

Brexit ile birlikte bazıları tarafından 

‘yoksa dağılıyor mu’ denilen AB; bu birlik 

sayesinde kendini koruma altına alıyor. 

Aynı zamanda bir pazar bütünlüğü ya-

ratmış oluyor. Birliğin gücünü zayıfla-

tacak girişimlere sıcak bakmasını bekle-

mek olmaz. 

İngiltere; para ve Schengen Birliği’ne 

dahil değil ama AB’ye üye. Diğer bir de-

yişle bütünleşik bir pazara ortak... AB de 

İngiltere’yi tam üye olarak istiyor ama 

İngiltere bağlayıcılığı olan tam üyelik 

veya Norveç gibi olmak istemiyor. Belki de 

yeni bir oylama ile üye olarak kalacak...

Brexit Türkiye’de bazı kesimlerin 

iştahını kabarttı. Oysa söylentisi bile 

İngiltere’de gayrimenkul fiyatlarında 

düşmelere, Sterlinin zayıflamasına, fab-

rikaların kapanmasına ve işsizliğin art-

masına neden olan Brexit’ten Türkiye’ye 

‘ucuz’ ekmek çıkmaz. Ama ümit etmek 

de güzeldir... 

Bu arada doğrudan doğruya sektörel 

bir gelişme olarak; UN RO-RO’nun yeni 

sahibi Vikingler, Akdeniz’de hizmet ve-

ren en büyük RO-RO gemisini hizmete 

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

soktu.  Bu girişim; bir RO-RO gemisinin 

daha Türkiye’nin dış ticaretine hizmet 

etmek üzere servise girmesi, bunun Ak-

deniz’deki en büyük RO-RO gemisi olma-

sı, Türkiye’nin geleceğine yönelik ulusla-

rarası beklentilerin olumlu bir yansıması 

olarak önemli... Fakat değişen iş yapma 

biçimlerini göstermesi açısından da 

önem taşıyor. 

Başlarda şirket ortakları ile müşte-

riler gemiye isim verip bayrak çekmek 

üzere Almanya’ya gider ve bazen de tö-

renden sonra Danimarka sınırını geçip 

birlikte yemek yerdi. Şirketin yeni sahibi 

Danimarkalılar gemilerini Çin’de yap-

tırıp, isim verme töreni için İstanbul’a 

geldi. Gemiye, alışılmışın dışına çıkarak 

Ephesus Seaways adını verip, yemeği de 

‘iş ortakları’ ile Pendik’te yediler. 

Ama bazı gelenekler değişmiyor. Ge-

miyi suya indirme töreni, bayrak çekme, 

isim annesi tarafından geminin gövdesin-

de şampanya şişesi kırma gibi ritüeller 

devam ediyor. Buna bakarak taşımacıla-

rın ve şirketin birlikte iş yapma gelenek-

leri de devam eder diye düşünebiliriz. 

Seçimi bekliyoruz, İngiltere’yi bek-

liyoruz, beklemelere bağlı olarak sek-

törün hareketini bekliyoruz. Bakalım 

neler olacak…

Beklemedeyiz

BAKIŞtransport logistic 
Münih’de İlk Kez
Türkiye Pavilyonu Açılacak

“Bugün dünya markası olmayı 
hedefleyen bir PTT var”

PTT AŞ İştirakler Başkanı Hakan Gülten: 

Uluslararası lojistik vetaşımacılık sektörünün küresel devlerini bir 
araya getiren transport logistic Fuarı, 4-7 Haziran 2019 tarihlerinde 
Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek. Bu yıl T.C. Ticaret 
Bakanlığı tarafından teşvik listesine alınarak desteklenen fuarda, 
DEİK/Lojistik İş Konseyi’nin organizasyonuyla ilk kez Türkiye 
Pavilyonu açılacak.

WORLD Cities Congress 
İstanbul, İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi’nin ev sahip-
liğinde gerçekleştirildi. Üç 
gün süren kongrede 12 ülke, 
120 şehir, 102 teknoloji üre-
ten firma ve 140’dan fazla 
konuşmacı yer aldı. 

Kongrenin ikinci günün-
de “Smart 4 Transformati-
on” başlıklı panelde konuşan 
PTT AŞ İştirakler Başkanı 
Hakan Gülten, PTT AŞ ola-
rak AR-GE ve inovasyona 
ciddi yatırımlar yaptıklarını 

ve kurum olarak ciddi bir de-
ğişim dönüşüm yaşadıklarını 
belirterek, gelişen akıllı şehir 
çözümlerinde PTT’nin ça-
lışmalarını anlattı. 

PTT AŞ’nin geçmişten 
bugüne teknoloji alanında 
Türkiye için en önemli ku-
rumlardan biri olduğunu ve 
olmaya devam edeceğini kay-
deden Gülten, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bugün mektup 
ve jeton döneminde kalmış, 
teknoloji rüzgârı nedeniyle 
işlevini yitirmiş, nostaljik bir 

PTT yok. Dönüşüm sürecin-
de başlattığımız yenilenme a-
tılımı sayesinde, ülke ekono-
misine katkıda bulunan, her 
seneyi kâr ederek kapatan, iş-
tirakleriyle farklı sektörlerde 
atılımlar yapan bir PTT var. 
Ürün ve hizmetleri her geçen 
gün yeniliyoruz. Yurt içinde 
üstlendiği misyonla gidilme-
yen yere giden ve olunmayan 
yerde olan, yurt dışında ise 
geliştirdiği vizyonla dünya 
posta sektörüne liderlik eden 
büyük bir şirket var.”

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Türkiye’de taşımacılık 
faaliyetlerin rakamları net 
olmamakla beraber genel ta-
şıma içinde kimyasal taşıma 
payı da ölçülebilir değildir 
ancak sektörün gelişimiyle 
paralel olarak önemli bir şe-
kilde artış olduğunu gözlem-
lemekte ve sektörü detaylı 
bir şekilde takip etmekteyiz.

Kimyasal madde taşımacılı-
ğında hangi tür taşımalarda 
talebin artması bekleniyor?

Türkiye’de taşımacılık 
sektörünün yüzde 90’ı ka-
rayolu taşımacılığına da-
yanmaktadır. Yüksek akar-
yakıt fiyatları, taşımacılıkta 
kullanılan araçların dövize 
endeksli olması, kimyasal ta-
şımacılıktaki ADR regülas-
yonları, bu sektördeki mali-
yetlerin son dönemde sürekli 
bir artış içinde olmasına se-
bep olmaktadır.

Maliyetlerin aşağıya çe-
kilmesi ve bu sektördeki 
karlı bir büyüme sağlanması 
için; bazı aksiyonların ha-
yata geçirilmesi planlanma-
lıdır. Özellikle günümüzde 
ağırlıklı olarak tankerler ile 
yapılan kimyasal taşımacılık 
için Isotank Konteynır’ların 
devreye alınması, bu ekip-
manların, kara-deniz-demir-
yolu taşımacılığında kulla-
nılacak şekilde altyapının 

NETLOG Lojistik, gıda 
başta olmak üzere otomotiv, 
tekstil gibi önemli iş kolla-
rında entegre çözümler sun-
makta. Gerçekleştirdikları 
yatırımlarla bölgenin önemli 
lojistik firmaları arasına gir-
meyi başardıklarını belirten 
Netlog Lojistik Likit Ope-
rasyonları Grup Müdürü 
Anıl Özkan kimyasal madde 
taşımacılığı konusundaki so-
rularımızı yanıtladı.

Firma olarak kimyasal 
madde taşımacılığındaki 
yerinizi nasıl değerlendiri-
yorsunuz? 2018’de ne tür 
projelere imza attınız?

Tüm dünyadaki toplam 
dış ticaret hacmi yaklaşık 16 
Trilyon USD olmakla bera-
ber 4 trilyon USD ile kim-
ya sektörü, bu payın yüzde 
25’ine sahip. Türkiye’de ise 
günümüzde kimya sektörü 
300 bin kişiye istihdam sağ-
lamakta ve toplam ihracat 
hacmi içinde yüzde 10’luk 
pay almaktadır. 2023 yılına 
kadar yaklaşık 500 milyar 
USD olması beklenen ihra-
cat hedefleri doğrultusunda; 
kimya sektörünün bu pasta-
dan yaklaşık 50 milyar USD 
pay ile lider sektörlerden biri 
olması hedefleniyor.

Netlog Lojistik, gıda başta 
olmak üzere otomotiv, teks-
til gibi önemli iş kollarında 
entegre çözümler sunmakta-
dır. Gerçekleştirdiğimiz yatı-
rımlarla bölgemizin önemli 
lojistik firmaları arasına gir-
meyi başardık. Dolayısıyla, 
hedeflerimizi her zaman 
büyük tutuyoruz. 2018 yılı 
itibariyle ise portföyümüze 
kimyasal madde taşımacılığı 
hizmetlerini katmak adına 
çalışmalarımıza başladık ve 
bunun gururunu yaşıyoruz. 
Buradaki hedefimiz, önce-

likle tenteli kapalı araçlarla 
ADR’li operasyonlarımızı 
büyütmek ve likit kimyasal 
madde lojistiğinde başarılı 
bir oyuncu olmaktır.

Kimyasal madde taşımacı-
lığının Türkiye pazarında-
ki büyüme hızı nedir? Eko-
nominin gelişimi ile yeni 
yapılan yatırımlar pazarı 
nasıl etkiledi? Önceki yıllar 
ile kıyaslama yapar mısınız?
Türkiye’de kimyasal mad-
de taşımacılığının toplam 
lojistik faaliyetleri içindeki 
payı nedir?

Kimyasal Madde taşıma-
cılığı, 2018 yılına kadar tüm 
Dünya’da ve Türkiye’de bü-
yümekte ve gelişmekte olan 
bir sektör olarak biliniyor-
du ancak 2018 yılı itibarı 
ile Dünya’daki ekonomik ve 
politik konjonktürün olum-
suz etkileri, büyüme trendin-
de olan bu sektör üzerindeki 
negatif etkilerini gösterdi. 
Özellikle Ortadoğu’daki hu-
zursuz ortam ve döviz kurla-
rındaki öngörülemeyen dal-
galanmaların etiklerinin yanı 
sıra Çin Çevre politikaların-
daki uygulamaların ham-
madde temini üzerindeki 
baskılar sonucunda fiyatlar 
artmış ve tüm kimya sektö-
rünün bu nedenlerden ötürü 
büyüme hızı düşmüştür.

KIMYASAL madde taşıma-
cılığı yapan lojistik firmaların 
araç filoları ve personel kad-
rosu diğer hizmetlere göre 

farklılık gösteriyor. Kimyasal 
madde taşımacılığı, lojistik 
hizmetler arasında verilen ve 
en çok önem arz eden hiz-

metlerden biri. Aynı zamanda 
tehlikeli madde taşımacılığı-
nın bir alt kolu olan kimyasal 
madde taşımacılığında hedef 

canlı varlıklar ve çevre zarar 
görmeden taşıma işleminin 
gerçekleşmesi gerekmekte. 

Kimyasal ve tehlikeli mad-

de karayolu taşımacılığı yapan 
Netlog Lojistik, Likit Operas-
yonları Grup Müdürü Anıl 
Özkan ve Omsan Lojistik, 

Genel Müdürü Dr. A. Bülent 
Sabuncu’dan Kimyasal Mad-
de Taşımacılığı sektörünün 
değerlendirmesini aldık.

veya arıza durumu, gerek 
çevre ve gerekse çevrede ya-
şayan canlıları ciddi risklere 
atabilmektedir.

Ayrıca, ülkemizde, tek-
nolojik gelişmelerden fayda-
lanılması, devlet teşviki ve 
eğitim gibi yaygınlaşması ge-
rekiyor. Bu gelişmeler ışığın-
da kimyasal madde lojistiği-
nin tüm halkalarına olumlu 
gelişmeler gözlemleneceğini 
düşünüyorum.

Ekonominin büyümesine 
paralel gelişmesi beklenen 
kimyasal madde taşımacı-
lığında daha güçlü konuma 
gelmek adına firma olarak 
yapacağınız yatırımlardan 
söz eder misiniz? Yeni plan 
ve projeleriniz var mı?

Netlog Lojistik bugün 
birçok alanda büyüme ve ya-
tırım planlarına hedeflediği 
şekilde devam etmektedir. 
Daha öncede bahsettiğim gi-
bi Netlog Lojistik, kimyasal 
madde taşımacılığına 2018 
yılında ambalajlı ürünler ile 
başlayıp, 2019 yılında parsi-
yel olarak ambalajlı ADR’li 
nakliye; ADR’li FTL nakliye 
ve likit kimyasal taşıma faa-
liyetlerini hayata geçirmeyi 
planlamaktadır. Tüm bu 
operasyonları planlandığı 
şekilde hayat geçmesi için; 
araç, ekipman, eğitimli per-
sonel ve teknoloji yatırımla-
rına devam edecektir.

Genel olarak bakıldığında 
2019 yılında ne gibi deği-
şiklikler bekleniyor? Kısa 
ve orta vadedeki hedefleri-
niz neler?

2018 sadece ülkemizde 
değil dünya çapında bir-
çok ülke için sıkıntılı geçti. 
Türkiye’nin bir toparlanma 
süreci içinde olduğunu dü-
şündüğümüzde 2019 yılına 

iyimser bakıyoruz çünkü 
bölgemizin içerisinde avan-
tajlı olduğumuzu görüyoruz. 
Türkiye’de üretimin değil, 
tüketimin ön planda oldu-
ğu aşikar. Bu doğrultuda 
üretim süreçlerinin teşvik 
edilmesi ve vergi sisteminin 
düzenlenmesi ülke ekono-
misine değer katacaktır. Bu 
kısa değerlendirmeyi taki-
ben, teknolojinin etkisinin 
her geçen gün daha çok arttı-
ğını ve ürünlerin yaşam dön-
güsünün uzaması için yeni 
teknolojilerin geliştirilmesi, 
Ar-Ge, inovasyon faaliyetle-
rine hız verildiğini görmek-
teyiz. Yaşamımızdaki nesne-
ler akıllı hale geldikçe global 
trendleri benimseyen kuru-
luşlar bilim ile teknolojinin 
sunduğu imkânlardan ya-
rarlanarak dijital dönüşüme 
ayak uydurmaya çalışıyorlar. 
Buna rağmen, ürünlerin üre-
tim, depolama, dağıtım ve 
satış süreçlerinde, karşılaştı-
ğı hasar ve kayıplar, özellikle 
ülkemizde ciddi ekonomik 
kayıplara sebep olmaktadır. 
İzlenebilirlik çerçevesinde 
Blockchain teknolojisinin 
yaygınlaştırılmasının önemli 
bir inovasyon olacağını dü-
şünüyorum. Blockchain’de 
ürünün, üretimden son kul-
lanıcıya ulaşıncaya kadar her 
aşamasını takip edilebiliyor-
sunuz.  Bu teknoloji özellik-
le soğuk zincir üzerinde gıda 
kayıplarının ya da tedarik 
zinciri üzerinde meydana 
gelen hataların nereden ve 
hangi şartlardan kaynaklan-
dığını görmeyi, hataların bir 
daha tekrarlanmaması için 
önlemler almayı mümkün 
kılıyor. Bahsettiğimiz yeni 
kullanılmaya başlanan bir 
teknoloji ve yaygınlaşması-
nın 5-10 yıl süreceği öngörü-
lüyor. Blockchain’e yatırım 
yapacak devletlerin ve orga-
nizasyonların uzun vadede 
yapılarına değer katacağına 
inanıyorum. Netlog, müşte-
rilerine, üretimden ve itha-
lattan rafa ve hatta sofraya 
kadar entegre bir biçimde 

oluşturulması bu sektördeki 
maliyetlerde iyileştirme sağ-
layacaktır. Türkiye’de özel-
likle demiryolu ve denizyolu 
taşımacılığında gelişim sağ-
lanması, bu sektörün büyü-
mesine pozitif etki edecek 
unsurların başında geleceğini 
düşünüyorum.

Türkiye’de kimyasal mad-
de taşımacılığı ile ilgili ola-
rak gerek altyapı, gerek ya-
sal düzenlemeler göz önüne 
alındığında ne tür sıkıntılar 
yaşanıyor?

Türkiye’de kimyasal mad-
de taşımacılığı ile ilgili olarak 
ADR yönetmeliği uygula-
maya alınmıştır. Bu uygula-
ma kararına ait kontrollerin 
sadece otoyol çıkışlarında 
yapılması ciddi riskler oluş-
turmaktadır. ADR yönetme-
liğine dair kontrollerin, kim-
yasal madde taşımacılığının 
yapıldığı her yerde yapılması 
gerektiği halde, yeterli sayıda 
ekip olmaması, kontrollerin 
sadece otoyol çıkışlarında 
ya da Köprü girişlerinde ya-
pılması ile sınırlı kalmasına 
sebep olmaktadır. Bu duru-
ma en iyi örnek olarak, 2015 
yılında 33 bin 684 araç de-
netlenmişken, 2018 yılında 
14 bin 680 araç denetlenmiş 
olmasını gösterebiliriz. Her 
yıl yapılan kontrollerin sayı-
sının artması gerekmektedir. 
Bu durum kontrol yetersizli-
ğini açıkça göstermektedir.  
Kimyasal Taşımacılığa yö-
nelik kontrollerin, bu taşı-
macılığın yapıldığı her yerde 
yapılması ve sayısının arttı-
rılması gerekli.

Karşılaşılan diğer bir so-
run ise; kolluk kuvvetlerin 
tehlikeli madde taşıyan 
araçların kazalarına nasıl 
müdahale edeceğini bilme-
mesidir. Herhangi bir kaza 

Kimyasal Maddelerin 
Yaygın Olarak Kullanılması 
Taşınma Hızını Artırıyor

“Kimyasal Taşımacılığa yönelik kontrollerin
yapılması ve sayısının arttırılması gerekli”

Netlog Lojistik Likit Operasyonları Grup Müdürü Anıl Özkan:

6

Üretimi ve günlük hayatı sürdürmek için kullanılan maddelerin yanı sıra özellikle gelişen 
kentlerde ve endüstriyel tesislerde ortaya çıkan atıkların da yeniden değerlendirilmek, imha 
edilmek veya depolanmak üzere taşınması, mevcut taşıma işlemlerinin önemini artırdı.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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kapsamında enerji sektöründe 
bulunan bir çok saygın firmaya 
SEÇ-G (Sağlık, emniyet, çevre, 
güvenlik) standartlarına uygun 
olarak hizmet veriyoruz.

Firma olarak tehlikeli madde 
taşımacılığındaki yerinizi na-
sıl değerlendiriyorsunuz? 

Lojistik sektöründeki 41 
yıllık bilgi birikimimizi ve de-
neyimimizi tehlikeli madde 
taşımacılığı gibi özel uzmanlık 
gerektiren alanlara da taşıyoruz. 
Tehlikeli madde taşımacılığı 
kapsamında enerji sektöründe 
bulunan birçok saygın firmaya 
SEÇ-G standartlarına uygun 
olarak hizmet veriyoruz. Teh-
likeli madde taşımacılığının 
yüksek sorumluluk isteyen ve 
dönüşü olmayan sağlık ve çev-
resel sonuçları içinde barındı-
ran bir taşımacılık olduğunun 
bilinciyle, tehlikeli madde taşı-
macılığı alanında markasını gü-
venle özdeşleştirmiş bir şirketiz. 
Tehlikeli madde taşımacılı-
ğında bünyemizde çalışan tüm 
şoförlerimize periyodik olarak 
gerekli eğitimler veriyor, be-
lirlenen hassas değerlendirme 
kriterlerine göre düzenli olarak 
kendilerini ödüllendiriyoruz.  

Tehlikeli madde taşımacılı-
ğında tüm SEÇ-G süreçlerine 
hâkim ve sürekli iyileştirme ça-
lışmalarımız ile yurtiçi karayolu 
operasyonlarında 2018 yılında 
akaryakıt, atık yağ ve sıvılaştı-
rılmış endüstriyel havagazı taşı-
maları gerçekleştirdik. Operas-
yonlarımızı 150 öz mal araç ve 
300 sürücü ile yürüterek, top-
lamda 13 milyon km yol katet-
tik. 2018 yılını1 milyar litreye 
yakın tehlikeli madde taşıması 
gerçekleştirerek tamamladık.

Tehlikeli madde taşımacılığı-
nın Türkiye pazarındaki bü-
yüme hızı nedir? Ekonomi-
nin gelişimi ile yeni yapılan 
yatırımlar pazarı nasıl etkile-
di? Önceki yıllar ile kıyasla-
ma yapar mısınız?

Tehlikeli madde taşımacı-
lığı alanında 2010 yılından bu 
yana gerçekleştirilen mevzuat 
altyapısı çalışmalarının büyük 
ölçüde tamamlanmasıyla sek-
tör büyümeye devam ediyor ve 
bu alanda yatırımlar yapılıyor.  
Sektördeki ulaşılabilir verile-
re baktığımızda, 2015 yılında 
SRC-5 belgeli 22.463 sürücü 
varken, 2,5 kat artışla bugün 
SRC-5 belgeli sürücü sayısı 
54 bin 679’a ulaşmıştır. T.C. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı-
ğı tarafından tehlikeli madde 

faaliyet belgesi düzenlenmiş 
olan kuruluş sayısı 2015 yı-
lında 15 bin 428 iken bugün 
iki katına çıkarak 29 bin 381’e 
ulaşmıştır. Bu rakam içinde yer 
alan, Tehlikeli Madde Güven-
lik Danışmanları ve Eğiticileri 
Derneği’nin (TMGDER) 2017 
yılı verilerine göre; K1, K2, C1, 
C2, L1, L2, R1, R2 yetki belge-
sine sahip, tehlikeli maddelerin 
karayoluyla taşınması hakkın-
daki yönetmelik kapsamında 
faaliyet gösteren işletmelerin 
sayısı 10 bin civarındadır.

PETDER’in 2017 yılı veri-
lerine göre; Türkiye’de toplam 
otomotiv yakıtları tüketimi 
her yıl ortalama yüzde7 büyü-
yerek yaklaşık 38 milyon met-
reküpe ulaşmıştır. 

Tehlikeli madde taşımacılı-
ğında önümüzdeki dönem-
lerde hangi tür taşımalara 
talep olacağı bekleniyor?

Tehlikeli madde taşıma-
cılığında LPG, akaryakıt ve 
ilerleyen dönemlerde paketli 
ADR’li taşımalarda artış bek-
liyoruz. Tehlikeli Maddelerin 
Karayoluyla Taşınması Hak-
kındaki Yönetmelik’in yürür-
lüğe girdiği ilk yıllarda daha çok 
tanker taşımacılığında ADR 
kurallarına tam uyum üzerinde 
durulurken, 2019 yılında pa-
ketli ADR taşımalar için de tam 
uyum için denetimler başladı. 
Aynı zamanda 2019 yılında 
Tehlikeli Maddelerin Karayo-
luyla Taşınması Hakkındaki 
Yönetmelik’in güncellenerek 
yürürlüğe girmesi bekleniyor. 
Bu süreçte sadece tehlikeli mad-
de taşımacılığı değil bu mevzuat 
çerçevesinde tehlikeli maddele-
rin depolanması da kapsam içe-
risine dâhil edilecek. Böylelikle 
mevzuatın güncellenmesine 
paralel olarak bu alanda enteg-
re lojistik çözümlerin daha da 
önem kazanacağı bir döneme 
girileceğini ifade edebiliriz. 

Türkiye’de tehlikeli madde 
taşımacılığı ile ilgili ne tür sı-
kıntılar yaşıyorsunuz?

Tehlikeli madde taşımacılı-
ğının önemli gündem madde-
lerinden biri, sağlık, emniyet, 
çevre ve güvenlik prosedürüne 
uyumdur. Omsan Lojistik ola-
rak çok önem verdiğimiz bu 
prosedür ekstra maliyet unsu-
ru oluşturduğu için diğer hiz-
met veren tedarikçiler tarafın-
dan göz ardı ediliyor. Uygun 
şekilde gerçekleştirilmediği 
takdirde geri dönüşü olmayan 
sağlık ve çevresel sonuçlara se-

bebiyet veren tehlikeli madde 
taşımacılığına diğer hizmet ve-
renlerin de aynı hassasiyeti gös-
termelerini umuyoruz. Ayrıca 
tehlikeli madde taşımacılığı 
gibi işin her aşamasında maksi-
mum güvenlik koşulları gerek-
tiren süreçte; müşterilerin de 
işin sürdürebilirliği açısından 
taşımalarında bu konulara has-
sasiyetle eğilen firmaları tercih 
etmelerini bekliyoruz. 

Ekonominin büyümesine pa-
ralel gelişmesi beklenen teh-
likeli madde taşımacılığında 
daha güçlü konuma gelmek 
adına firma olarak yapaca-
ğınız yatırımlardan söz eder 
misiniz? Yeni plan ve projele-
riniz var mı?

Omsan olarak son 2 yılda 
tehlikeli madde taşımacılığı-
na yönelik 102 araçlık yatırım 
yaptık. Bu yatırımlar ile bir-
likte 150 adet motorlu araç 
ve 60 adet yarı römork tan-
ker ile tehlikeli madde taşıma 
operasyonlarını sürdürüyoruz. 
Önümüzdeki dönemlerde de 
sürdüreceğimiz faaliyetlere 
paralel olarak gerekli yatırım-
ları hayata geçireceğiz. Omsan 
Lojistik olarak tehlikeli madde 
taşımacılığı alanında sahip ol-
duğumuz tecrübemizle mev-
cut müşteri portföyümüzü de 
büyütmeyi hedefliyoruz. 

Genel olarak bakıldığında 
2019 yılında lojistik sektörü-
nü neler bekliyor?

2019 yılında küresel ekono-
mideki sorunların ve belirsiz-
liklerin süreceği öngörülüyor. 
ABD’nin yaptırımlarının te-
tiklediği ticaret savaşlarının, 
hâlihazırda 2008 krizinin et-
kilerini atlatamayarak daralan 
dünya ekonomisi ve ticaretine 
yansımaları, Türkiye ekonomi-
sini ve hatta lojistik sektörünü 
de dolaylı olarak etkileyeceği 
öngörülüyor. GSYH’dekipayı 
yüzde 12’ye varan lojistik sek-
törü performansının destek-
lenmesi için hükümetin alacağı 
tedbirler ve özellikle finansman 
destekleri büyük önem taşıyor. 
Ülke ekonomisine ivme katan 
ve stratejik öneme sahip lo-

jistik sektörünün en az diğer 
sektörlere sağlanan avantajlar 
kadar destek alması sektörün 
gücüne güç katacaktır.

Omsan Lojistik açısından 
2018 nasıl geçti? 2019 yılında 
öncelikli hedefleriniz neler? 
Kısa ve orta vadedeki hedef-
leriniz neler?

2018’i yüzde 30’un üzerinde 
büyüme göstererek hedefleri-
miz doğrultusunda tamamla-
dık. Tehlikeli madde taşıma 
operasyonlarımızda toplam 1 
milyar litreye yakın ürün taşı-
ması gerçekleştirdik.

Türkiye’de demiryolu taşı-
macılığının serbestleşme süre-
cinin en büyük destekçilerin-
den biri olduk. Demiryolu tren 
işletmeciliği belgesine sahip ilk 
lojistik şirketi olarak demiryo-
lu ile 2,5 milyon ton demir cev-
heri taşıdık. 

İzmit-Köseköy ile Mersin-
Yenice arasında demiryolu ile 
yurt içi otomobil bayi dağıtımı 
projesini başlattık ve Türkiye 
lojistik sektöründe bir ilki da-
ha gerçekleştirdik. 

Türkiye’den Polonya’ya ilk 
intermodal taşıma projesini 
hayata geçirdik. Ulaştırma sek-
törünün çevresel hedeflerine 
katkı sağlayan yurt içi ve yurt 
dışı projelerimizle, ülkemizde 
intermodal taşıma sistemleri-
nin yaygınlaşmasında sektöre 
öncülük ettik. 

Türkiye’de ve Fransa’da 
“Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası” alarak izinli gönde-
rici statüsü kazanan ilk lojistik 
firmalarından biri olarak ülke-
mizin ve Avrupa’nın en büyük 
16 otomotiv markasına katma 
değeri yüksek bitmiş araç lojis-
tiği hizmetleri sunduk. Öz mal 
oto taşıma filomuz ve 3 kıtaya 
yayılmış 850 bin m²’lik stok 
sahalarımızla 600 binden fazla 
taşıt aracına bitmiş araç lojis-
tiği alanında pazar liderliğimi-
zi sürdürerek hizmet verdik. 
Türkiye’de satılan her 3 araç-
tan birini, Fas’ta ise satılan her 
2 araçtan birini Omsan olarak 
biz taşıyoruz. 

Çimento fabrikalarının üre-
timi için gerekli olan kömür, 

cüruf, petrokok, klinker gibi ü-
rünlerin taşımalarını karayolu 
ve demiryolu taşımacılığı hiz-
metlerimizle gerçekleştirdik. 
Güçlü karayolu filomuzla 1,6 
milyon ton çimento, 11 milyon 
ton demir çelik taşıdık.

Omsan Denizcilik olarak 
Akdeniz-Karadeniz limanları 
arasında saygın bir konumda 
faaliyetlerimizi sürdürerek, 
Türk bayraklı tek pnömatik 
çimento gemisi ile dökme çi-
mento taşımacılığı alanında 
pazar liderliğine doğru yol 
aldık. Yaklaşık 5 milyon ton 
dökme yük taşıması ve komple 
parsiyel yüklemeli konteyner 
taşımalarında 10 bin TEU’luk 
bir performansa eriştik.

Sahip olduğumuz 150 bin 
m² ve 140 bin palet kapasiteli 
depolarımızda müşterilerimi-
ze hizmet sunarken aynı za-
manda aktarma merkezlerin-
den tüm Türkiye’ye yıllık 1,2 
milyon kolinin mikro dağıtı-
mını gerçekleştirdik.

Otomotiv lojistiği alanında 
Fas’ta pazar lideri olarak 2019 
yılında araç lojistiği alanında 
yeni ve katma değeri yüksek 
hizmetleri devreye almayı 
planlıyoruz. Yeni ülke açılım-
ları ve tüm taşıma modlarında 
yurt dışındaki iş ağının geniş-
letilmesiyle beraber yeni ortak-
lıkların ve iş modellerinin tesis 
edilmesini hedefliyoruz. Yurt 
dışındaki mevcut şirketlerimi-
zin faaliyetlerinin geliştirilme-
si, Kazakistan’ın yapılanması 
üzerinden Orta Asya, BDT 
ve Çin ile Türkiye arasındaki 
ticaret trafiğinden daha fazla 
pay almaya yönelik yeni pro-
jelerin üstlenilmesini; bunun 
yanı sıra denizcilik alanında 
konteyner taşımacılığı faali-
yetlerinin ve özellikle Türkiye-
Avrupa arasında intermodal 
taşımacılık projelerinin gelişti-
rilmesini planlıyoruz.

“Tehlikeli madde taşımacılığında bünyemizde çalışan 
tüm şoförlerimize gerekli eğitimler veriliyor”

Omsan Lojistik Genel Müdürü Dr. A. Bülent Sabuncu:

hizmet sunarken Block-
chain gibi yeni teknoloji-
lerin sunduğu olanakları 
da kendi sistemine entegre 
etmek için AR-GE çalış-
malarına devam etmekte-
dir. Ayrıca, lojistik sektö-
ründe önemli bir girişim 
olarak gördüğümüz Net-
log Innovation, Tech-
nology and Education 
Center (Netlog iTEC) yıl 
içerisinde hayata geçirme-
yi hedefliyoruz. Netlog 
iTEC ile beraber nitelikli 
personelimizi, İngiltere, 
Hollanda, Belçika ve ABD 
gibi ülkelerde bulunan lo-
kasyonlarımızda görevlen-
direrek; personelimizi bi-
rer küresel yönetici olarak 
yetiştirmek istiyoruz.

2019 yılında öncelikli he-
defleriniz neler?

Türkiye’yi kapsayan bir 
lojistik ağına sahip olma-
mızın da etkisiyle, tama-
men müşteri odaklı bir yol 
izliyoruz ve Türkiye’nin 
her şehrine gidiyoruz. Bu-
gün geldiğimiz noktada 
lojistikte uçtan uca tama-
men entegre bir yapı kuran 
Türkiye’deki sayılı şirket-
ler arasında olduğumuzun 
bilincindeyiz. Bu varlığı-
mızı globalde de sürdür-
mek istiyoruz. 2018’i 4 
milyar TL’nin üzerinde ci-
royla kapatmıştık. 2019’u 
ise yatırım yılı olarak görü-
yoruz. Avrupa ve Ameri-
ka’daki operasyonlarımızı, 
yeni yatırım ve satınalma-
larla büyütmek istiyoruz.  
2004 yılında kurulan 
Netlog’u, yakın ve orta va-
dede 2 milyar dolar ciroya 
sahip, 25 bin çalışanı bulu-
nan, dünyadaki bir Türk 
şirketi haline getirmeyi 
hedefliyoruz. 13 TIR, 13 
şoför ve 8 çalışan ile yola 
çıktığımız düşünüldüğün-
de geldiğimiz bu noktanın 
ilk günkü hedefimiz olan 
“lojistikte bir dünya mar-
kası yaratmak” ile paralel 
seyrettiğini görüyoruz.

LOJISTIK sektöründeki 41 
yıllık bilgi birikimimizi ve de-
neyimimizi tehlikeli madde 
taşımacılığı gibi özel uzmanlık 
gerektiren alanlara da taşıyoruz. 
Tehlikeli madde taşımacılığı 
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rındaki otoyollar ile Fransa 
sınırı yakınlarındaki bazı 
bölgelerde DKV Card kulla-
narak nakitsiz akaryakıt do-
lum hizmeti alabilecek.

İspanya hizmet ağının ge-
nişlemesi ile ilgili açıklama 
yapan DKV Euro Service 
Türkiye Ülke Müdürü De-
niz Çokcoş Sezer, “İspanya 
Türkiye’nin en çok ihracat 
yaptığı beş ülke arasında yer 
alıyor. Doğrudan İspanya’ya 
taşıma yapan firmaların yanı 
sıra Fransa’ya giden ancak bu 
ülkedeki yüksek akaryakıt fi-
yatları nedeniyle yakıt ikma-
lini İspanya sınırında yapan 
çok sayıda Türk taşımacısı 
var. Bu güzergaha eklenen 
dolum istasyonları farklı ro-
taları takip eden Türk taşı-

2017 yılında 169 ülke ara-
sında 65’inci sıraya yerleşti. 
Türkiye’nin, küresel bağlan-
tılılığın mutlak verilere göre 
değerlendirildiği GCI skoru 
ise 2 puan geriledi.

Küresel ilişkilerin ne ka-
dar geniş bir alana yayıldığını 
gösteren uluslararası bağlan-
tıların genişliği sıralamasın-
da çok daha başarılı bir per-
formans gösteren Türkiye, 
32’inci sırada yer aldı. Bu 
skorun alt kırılımlarına ba-
kıldığında ticaret genişliğin-
de 169 ülke arasında 16’ncı 
olması dikkat çekti. Bu başa-
rıda Avrupa ve Asya kıtaları 
arasındaki jeopolitik konu-
munun yanı sıra Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika ülkeleriyle bağ-
lantıları olumlu rol oynadı. 

Türkiye, uluslararası bağ-
lantıların derinliği açısından 
ise 169 ülke arasında 129’un-
cu sırayı aldı ancak derinlik 
skoru bir önceki araştırma 
dönemine göre 1 puanlık 
artış gösterdi. Bu durum, de-
rinlik bazındaki daha yüksek 

ğı, Uzman ve 
İkinci Mü-
dürlük gö-
revlerinde 
bulunduk-
tan son-
ra Türk 
E k o n o m i 

DKV, İspanya’da akaryakıt 
istasyon ağına ilave ettiği 600 
dolum noktası ile bu bölgede-
ki istasyon sayısını yaklaşık 4 
bin 500’e çıkarttı. DKV müş-
terileri Akdeniz kıyı şeridi, 
Portekiz sınırındaki otoyollar 
ve Fransa sınırı civarındaki 
bazı bölgelerde nakitsiz daha 
ucuza akaryakıt hizmeti ala-
bilecek. Türk taşımacılarının 
çok sık kullandığı bu güzerga-
ha eklenen istasyonlar büyük 
maliyet tasarrufu sağlıyor.

DKV Euro Service yılın 
ilk çeyreğine Türk nakliye 
şirketlerini sevindiren bir 
haberle giriş yaptı. İspan-
ya’daki akaryakıt istasyon 
ağına 600 dolum istasyo-
nu daha ekleyen DKV’nin 
İspanya’da hizmet verdiği 

DHL, küreselleşmenin de-
taylı bir analizini içeren ve 
uluslararası ticaret, sermaye, 
bilgi ve insan hareketleri ile 
ölçülen DHL Küresel Bağ-
lantılılık Endeksi’nin (GCI) 
dördüncüsünü yayımlandı. 
Rapor, İngiltere’nin Brexit 
Referandumu ve ABD’deki 
2016 başkanlık seçimlerin-
den bu yana 169 ülke ve böl-
ge genelinde küreselleşme sü-
recinde yaşanan gelişmeleri 
değerlendiren ilk kapsamlı a-
raştırma olma niteliği taşıyor.

Rapora göre pek çok ülke-
de küreselleşme karşıtlığının 
yükselmesine karşın ticaret, 

ULUSLARARASI lojistik 
profesyonelleri tarafından 
A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarıyla 
e-ihracat çözümleri sunmak 
için kurulan B2CDirect’te 
Lojistik Operasyon Direktö-
rü pozisyonuna İlkay Gören-
taş atandı. 

Doğu Akdeniz Üniver-
sitesi Uluslararası İlişkiler 
bölümünden mezun olan 
İlkay Görentaş, İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Tedarik Zinci-

akaryakıt noktası yaklaşık 4 
bin 500’e ulaştı. İlave dolum 
noktaları ile DKV müşteri-
leri, Türk taşımacılarının da 
çok sık kullandığı Akdeniz 
kıyı şeridi ve Portekiz sını-

sermaye, bilgi ve insan hare-
ketleri 2007 yılından bu yana 
ilk kez ciddi oranda yoğun-
luk kazandı ve “bağlantılılık” 
2017 yılında tüm zamanların 
en yüksek seviyesine ulaştı. 
ABD gümrük tarifelerinde-
ki artış gibi temel politika 
değişikliklerinin henüz uy-
gulamaya koyulmadığı bu 
dönemde güçlü ekonomik 
büyüme uluslararası dolaşımı 
teşvik etmiş görünüyor. 

Türkiye en bağlantılı
65’inci ülke

Ülkeler sıralamasında 
2015 endeksinde 59’un-
cu sırada yer alan Türkiye, 

ri Yönetimi Yüksek Lisans 
Programı’nı tamamladı.

Görentaş, profesyonel ka-
riyerine 1996 yılında “Ma-
nagement Trainee” programı 
ile Esbank T.A.Ş.’de başladı. 
Kurumsal Pazarlama Depart-
manında Uzman Yardımcılı-

detti. İspanya’ya otomobil, 
tekstil ürünleri, motorlu ta-
şıtlar, karayolu taşıtları aksam 
ve parçaları ihraç ediliyor. 

Küresel ekonomik çıktının 
sadece yüzde 20’si 

ihraç ediliyor
GCI raporu, tüm dünyada 

elde edilen ekonomik çıktı-
nın yalnızca yaklaşık yüzde 
20’sinin ihraç edildiğini, tele-
fon görüşmelerinin (internet 
üzerinden yapılan çağrılar da 
dahil olmak üzere) dakika 
bazında yaklaşık yüzde 7’si-
nin uluslararası olduğunu 
ve insanların sadece yüzde 
3’ünün doğduğu ülke dışın-
da yaşadığını ortaya koyuyor. 
Rapor aynı zamanda mesafe-
nin artık geçerli olmadığı yö-
nündeki inancı da çürütüyor. 
Ülkelerin büyük çoğunluğu, 
daha çok komşu ülkeleriyle 
bağlantı içinde görünüyor. 

Gelişmiş ülkeler sermaye 
akışlarına 3 kat, 

bilgi akışına 
9 kat daha entegre

Gelişmiş ve gelişmekte 
olan ekonomilerin küresel-
leşme seviyeleri arasındaki 
derin farklar da raporla açığa 
çıkıyor. Gelişmekte olan eko-

Türkiye, İspanya’nın tekstil 
ve konfeksiyon ithalatında 
Çin’den sonra ikinci sırada 
yer alıyor.

nomiler, neredeyse gelişmiş 
ekonomiler kadar yoğun ti-
caret yapıyor olsa da gelişmiş 
ekonomilerin uluslararası 
sermaye akışlarına 3 kat, in-
san hareketliliğine 5 kat, bilgi 
akışına yaklaşık 9 kat daha 
fazla entegre olduğu görülü-
yor. Ayrıca gelişmekte olan 
büyük ekonomilerin liderleri 
her ne kadar dünya sahnesin-
de küreselleşmenin destek-
çileri olsalar da GCI raporu 
bu ekonomilerin küresel bağ-
lantılılık açısından ilerleme-
sinde duraklama olduğunu 
ortaya koyuyor.

tik Direktörlüğü’ne atanan 
Görentaş, aralarında Zizigo, 
Enmoda ve Misspera’nın da 
yer aldığı e-ticaret sitelerinin 
lojistik operasyon süreçleri-
nin yönetilmesini sağladı.

İlkay Görentaş, B2CDi-
rect Lojistik Operasyon 
Direktörlüğü pozisyonuna 
atanmadan önce Arkas Lo-
jistik bünyesinde Ulaştırma 
Hizmetleri Ülke Müdürü 
pozisyonunda kariyerini sür-
dürmekteydi.

macısı için de büyük maliyet 
tasarrufu sağlayacak. Hangi 
güzergahı kullanırsa kullan-
sın ihracatçımız anlaşmalı 
istasyonlardan daha ucuza 
akaryakıt alabilecek. Maliyet-
lerin her kalemde arttığı bir 
dönemde DKV olarak müş-
terilerimize böyle bir fırsat 
sunduğumuz için çok mem-
nunum” dedi. 

Ispanya, Türk ihracatçısı 
için neden önemli?

İspanya, Türkiye’nin en 
çok ihracat yaptığı beş ül-
keden biri. 2018 yılında 
İspanya‘ya gerçekleştirilen ih-
racat rakamı 2018 yılı TÜİK 
verilerine göre 7 milyar 710 
milyon dolar olurken, bir ön-
ceki yıla oranla yılında ihracat 
yaklaşık yüzde 23 artış kay-

skorların daha hızlı ekono-
mik büyümeyle ilişkili olma-
sı nedeniyle Türkiye adına 
olumlu bir gelişme. 

John Pearson: 
“Küreselleşme büyüme ve 

refah açısından 
belirleyici bir faktör”

DHL Express CEO’su 
John Pearson, rapora iliş-
kin değerlendirmesinde, 
“Dünya küreselleşmeye de-
vam ederken bile hala açı-
ğa çıkarılmamış büyük bir 
potansiyel var. GCI rapo-
ru, gördüğümüz hareket ve 
alışverişlerin çoğunun hala 
uluslararası düzeyde değil 
ülkelerin içinde gerçekleşti-
ğini ortaya koyuyor. Ancak 
biz küreselleşmenin büyüme 
ve refah açısından belirleyici 
bir faktör olduğunu biliyo-
ruz. Giderek artan uluslara-
rası iş birlikleri istikrara kat-
kıda bulunmayı sürdürüyor. 
Dolayısıyla küreselleşmeye 
kucak açan ülkeler ve şirket-
ler ciddi avantajlar elde edi-
yor” dedi. 

Türk Taşımacılarına İspanya’da 
Daha Ucuz Akaryakıt

DKV Euro Service Türkiye Ülke 
Müdürü Deniz Çokcoş Sezer
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Müdür Yardımcılığı pozis-
yonunda kariyerini sürdüren 
İlkay Görentaş, ardından 
Ceva Lojistik’te Network 
Planlama ve Denetim Mü-
dürlüğü pozisyonunda çalış-
malarını sürdürdü.

2011-2014 arasında Nas-
pers Grup bünyesinde yer 
alan Markafoni ekibine ka-
tılan Görentaş, Lojistik ve 
Tedarik Zincirlerinden So-
rumlu Müdür olarak çalıştı. 
2014’te Naspers Grup Lojis-

Bankası’nda Ticari 
Pazarlama Depart-
manında Yönetici 
olarak görev aldı.

2 0 0 2 - 2 0 1 0 
yılları arasın-

da Yurtiçi 
Kargo Ser-
visi A.Ş, 
N e t w o r k 
Planlama 
ve Finans 
D e p a r t -

m a n ı ’ n d a 

Lojistik ve ulaştırma sektörünün deneyimli 
ismi İlkay Görentaş, Türkiye’nin E-İhracat 
Uzmanı B2CDirect’te Lojistik Operasyon 
Direktörü pozisyonuna atandı.

B2CDirect Yönetim Ekibini Güçlendirmeye Devam Ediyor

Küreselleşme Yeni Bir Rekor Seviyeye Yükseldi

B2CDirect
Lojistik Operasyon 
Direktörü
İlkay Görentaş

Türkiye’nin GCI skoru 
iki yıl öncesine göre 
2 puan düşerken, 
sıralamada 6 
basamak geriledi. 
Daha hızlı ekonomik 
büyüme ile ilişkili 
olduğu düşünülen 
uluslararası 
bağlantıların derinliği 
sıralamasındaki skoru 
ise 1 puan arttı. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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KANTEK, Pan Flash ile ilgili yaptı-
ğı açıklamada; “Pan Flash 150 kg ve 
7 bin 500 Avro mal bedeline kadar 
olan kargoların kapıdan, dünyanın 
direkt uçulan tüm havalimanlarına 
taşımasını 24 saatte gerçekleştiri-
yor. Üstelik gümrük vekaletname-
si almadan, ve ihracatçıların KDV 
iade işlemlerini yapmalarına imkan 
sağlıyor. Yedek Parça Lojistik ser-
visimizin bir uzantısı olarak dizayn 
ettiğimiz Pan Flash, 2016 Ağustos 
ayından bu yana tehlikeli kargolar 
için de kullanılıyor. Amacımız hızlı 
hareket etmesi gereken, mal bedeli 7 
bin 500 Avro altında olan yedek par-
ça vb ürünlerin, bürokrasiye, evrak, 
gümrükleme, mesai,  iç taşıma süreç-
lerine takılmaksızın 24 saatte kapı-
dan havalimanına taşınmasını sağla-
maktır. Bu yolda attığımız ilk adım, 
yoğun hizmet vermekte olduğumuz 

otomotiv sektörüne özel, yedek par-
çalar için acil alternatif çözümler 
oluşturmaktı. Daha sonra tekstilden 
medikale kadar birçok sektörden ih-
racatçı firmaya Pan Flash ile servis 
vermeye başladık” dedi.

Pan Flash, kargoyu ihracatçının 
kapısından 7/24 alıyor ve hafta 
sonu, bayram, tatil demeden güm-
rükleme işlemini yaparak dünyanın 
direkt uçulan 235’ten fazla hava-
limanına 24 saatte teslim ediyor. 
“Tüm bu süreç için müşteriler tek 
bir masraf kalemi ile ödeme yapı-
yorlar. Ayrıca bu güne kadar hızlı 
kargo taşımasında sıkıntı olan KDV 
iadesi için, ihracatçılara sektörde 
hiç bir firmanın sunmadığı bir ev-
rak düzeneği ile önemli bir katkıda 

bulunuyoruz” diyen Kantek, Pan 
Flash yedek parça lojistiğinde efek-
tif çözümler sunmanın yanı sıra, 

müşterilerin yorum ve ihtiyaçları 
doğrultusunda her geçen gün yeni-
lendiklerini ifade etti.

Pan Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Gülriz Kantek, 
KargoHaber dergisine yaptığı açıklamada 2015 yılında 
dizayn ettikleri ve özel servislerinin en yenisi olan hızlı 
kargo taşımacılık hizmeti Pan Flash ile sektöre farklı 
çözümler sunduklarını belirtti. 

Pan Lojistik Hızlı Kargoda
Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Pan Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı 
Gülriz Kantek
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Önümüzdeki günlerde An-
kara-Bakü arasında başlaması 
planlanan yolcu taşımacılığı 
için kullanılacak tren vagon-

80’e çıkacak hibrit lokomotif, 
300 kW dizel jenset ve 400 
kW lityum-iyon batarya güç 
kaynağına sahip. 

Lokomotifin saatte 80 ki-
lometre azami işletme hızı ve 
220 kilonewton (kN) azami 
çekiş kuvveti özelliği bulu-
nuyor. Bo-Bo dingil tertiba-
tına sahip lokomotif, toplam 

törende konuşan Turhan, Ba-
kanlığın 2007-2013 yıllarını 
kapsayan IPA I (Avrupa Bir-
liği Katılım Öncesi Mali Yar-
dım Aracı desteği) dönemin-
de tahsis edilen toplam 574,3 
milyon Avro hibe fonun 570 
milyon Avrosunun sözleşme-
ye bağlandığını,  497,1 mil-
yon Avrosunun harcandığını 
söyledi. Böylelikle, IPA I dö-
neminde kullanıma sunulan 
fonun yaklaşık yüzde 87’sinin 
“Ankara-İstanbul Hızlı Tren 
Hattı Köseköy-Gebze Ke-
siminin Rehabilitasyonu ve 
Yeniden İnşası”, “Irmak-Ka-
rabük-Zonguldak Demiryolu 
Hattının Rehabilitasyonu ve 
Sinyalizasyonu” ve “Samsun-
Kalın Demiryolu Hattının 
Modernizasyonu” projeleri-
nin hayata geçirilmesine vesi-
le olduğunu anlattı.

Turhan, ilk iki projenin ta-
mamlandığını kaydederek, 

AZERBAYCAN Demiryol-
ları tarafından İsviçre’de imal 
edilen ve önümüzdeki günler-
de Ankara-Bakü arasında yol-
cu taşımacılığında kullanıl-
ması planlanan vagonlardan 
oluşan Özel Yolcu Treni, 21 

ESKIŞEHIR’DE faaliyet 
gösteren Türkiye Lokomotif 
ve Motor Sanayii AŞ’de (TÜ-
LOMSAŞ) üretilen ve geçen 
yıl sergilendiği Almanya’nın 
başkenti Berlin’deki demir yo-
lu fuarı InnoTrans’ta büyük ilgi 
gören hibrit lokomotif, yüzde 
40 yakıt tasarrufu sağlayacak.

TÜLOMSAŞ, TCDD Ta-
şımacılık AŞ ve ASELSAN iş 
birliğiyle Eskişehir’de üreti-
len hibrit lokomotif, TCDD 
Taşımacılık için hizmet ve-
recek. Herhangi bir lisans al-
tında olmadan üretilen dizel 
hibrit motora sahip ilk yerli 
lokomotif, yüzde 40 yakıt ta-
sarrufu avantajıyla TCDD 
Taşımacılık’a daha düşük işlet-

TOPLANTI kapsamın-
da, Avrupa Birliği’nin (AB) 
Halkalı-Kapıkule Demir-
yolu Hattı Projesi’ne 275 
milyon Avroluk hibe sağ-
lamasına ilişkin finansman 
anlaşması imzalandı.

Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Mehmet Cahit Turhan, 
nisanda yapım işlerine başla-
mayı planladıkları Halkalı-
Kapıkule Demiryolu Hattı 
Projesi`nin tamamlanmasıyla 
231 kilometrelik güzergahta 

Mart Perşembe günü Kapıku-
le sınır kapısından Ülkemize 
giriş yaptı.

Özel Tren, 22 Mart Cuma 
günü gece yarısından sonra 
İstanbul’daki seyri süresince 
Halkalı’dan sonra banliyö 
hattı ve Marmaray Tüp Ge-
çişini kullanarak Ankara’ya 
doğru yol aldı.

Aynı gün Ankara’ya (Mar-
şandiz) gelen Özel Yolcu Tre-
ni; Kayseri-Sivas-Erzurum-
Kars üzerinden Tiflis ve son 
durağı Bakü’ye ulaşacak.

me maliyeti imkanı sağlayacak. 
Düşük emisyonu ve akus-

tik gürültü seviyesi sayesinde 
Marmaray gibi tüp/tünel ge-
çitlerinde kurtarma aracı ola-
rak güvenle kullanılabilecek 
lokomotifle Türkiye, milli 
olarak bir hibrit manevra lo-
komotifinin tasarım-üretimi-
ni gerçekleştiren ve dünyada 
bu teknolojiye sahip 4. ülke 
olma özelliğine kavuşurken, 
TCDD Taşımacılık AŞ de 
verimli ve çevre dostu hibrit 
manevra lokomotiflerini kul-
lanan nadir tren işletmecile-
rinden biri olacak. 

Yüzde 60 yerlilik oranı-
na sahip olan ve seri üretime 
geçildiğinde bu oranı yüzde 

çift hatlı, saatte 200 kilomet-
re hızda, yolcu ve yük taşıma 
amaçlı bir hızlı tren hattı inşa 
edileceğini söyledi.

AB Komisyonu’nun Hare-
ketlilik ve Ulaştırmadan So-
rumlu Üyesi Violeta Bulc’un 
katılımıyla gerçekleştirilen 

özel olarak imal edildi.
Türk demiryolu hatların-

daki bin 435 mm ile Gürcis-
tan ve Azerbaycan’daki bin 
520 mm ray açıklığına uygun 
olarak imal edilen boji (teker-
lek-dingil) sistemine sahip Ö-
zel Tren, sınırda beklemeden 
seyrine devam edecek.

azalmasıyla bakım maliyetleri 
düşük olacak. Berlin Fuar 
Merkezi’nde geçen yıl eylül a-
yında 61 ülkeden 3 bin 62 ka-
tılımcıyla düzenlenen fuarda, 
mobilite endüstrisinin tüm 
ürün ve hizmetlerinin sunul-

Turhan, “Halkalı-Kapıku-
le Demiryolu Hattı Projesi 
275 milyon Avroluk AB kat-
kısıyla IPA II döneminde ül-
kemize ayrılan toplam tahsi-
satın yüzde 8’ini, ulaştırmaya 
ayrılan toplam tahsisatın ise 
yüzde 76’sını oluşturmakta-
dır” diye konuştu. 

Türkiye, AB ülkelerine 
hızlı trenle bağlanıyor 

Turhan, Halkalı-Kapıkule 
Demiryolu Hattı Projesi’nin 
Halkalı-Ispartakule, Isparta-
kule-Çerkezköy ve Çerkez-
köy-Kapıkule olmak üzere 3 
kısımdan oluştuğunu kayde-
derek şu bilgileri verdi: “Pro-
jenin 155 kilometrelik Çer-
kezköy-Kapıkule kesiminde 
275 milyon Avro IPA fonu 
kullanılacak olup, 76 kilo-
metrelik diğer kısımlar ise eş 
zamanlı olarak TCDD Genel 
Müdürlüğü’nce milli bütçe 
imkanlarıyla inşa edilecektir.

Projenin tamamlanmasıy-
la Halkalı-Kapıkule arasın-
da 231 kilometrelik güzer-
gahta çift hatlı, saatte 200 
kilometre hızda, yolcu ve 
yük taşıma amaçlı bir hızlı 

Marmaray Boğaz Tüp 
Geçişi ve Bakü-Tiflis-Kars 
demiryolu hatlarının ardın-
dan Gebze-Halkalı banliyö 
hatlarının da hizmete gir-
mesiyle birlikte doğu-batı ve 
Pekin’den Londra’ya kadar 
kesintisiz demiryolu ulaşımı-
nın önü açılmış oldu.

duğunu ifade eden yetkililer, 
400’ün üzerinde yenilik, 155 
dünya prömiyeri ve 155 ara-
cın yer aldığı organizasyonda 
hibrit lokomotifi çok sayıda 
ülkeden yaklaşık 160 bin kişi-
nin gördüğünü bildirdi. 

tren hattı inşa edilmiş ola-
caktır. Böylece; İstanbul’dan 
başlayıp Bulgaristan sınırın-
da son bulan güzergahıyla 
Halkalı-Kapıkule Projesi, 
ülkemizin AB ülkelerine 
yüksek standartlı bir demir-
yolu ile doğrudan bağlantısı 
sağlamış olacaktır.”

 Halkalı-Kapıkule hızlı 
demiryolu hattının inşasına 

nisanda başlanması 
planlanıyor

Turhan, projenin yapım ve 
müşavirlik işlerine ait ihale 
süreçlerinde son aşamaya ge-
lindiğini belirterek, ihalelerin 
mart ayı içerisinde sonuçlan-
dırılması ve nisanda hem ya-
pım hem de müşavirlik işine 
ait sözleşmelerin imzalanarak 
işe başlanılmasının hedeflen-
diğini söyledi.

 Türkiye’de yürütülen en 
büyük AB yatırım projesi 
 AB Komisyonunun Ha-

reketlilik ve Ulaştırmadan 
Sorumlu Üyesi Violeta Bulc 
ise destek verdikleri projeler 
arasında en yüksek bütçeli 
işin Halkalı-Kapıkule Projesi 
olduğunu söyledi.

ları, Türkiye, Gürcistan ve 
Azerbaycan’daki demiryo-
lu hatlarının ray açıklığının 
farklı olması dikkate alınarak 

ağırlığı 68 ton ve aks başına 
binen yük 17 ton olacak şe-
kilde tasarlandı. 

Konforlu ve güvenli
sürüş imkanı 

Yerli hibrit lokomotif, 
güçlü hatlara sahip modern 
dış stil tasarımı, ergonomik 
konsol tasarımı ve geniş gö-
rüş açısına sahip olduğundan 
konforlu ve güvenli sürüş im-
kanı sunuyor. 

Uluslararası standartlara 
uygun ileri sürüş kontrol al-
goritmaları, Yeni Nesil Tren 
Kontrol ve Yönetim Sistemi 
(TKYS) bulunan lokomoti-
fin, dizel jeneratör ve elekt-
ro-pnömatik fren sistemi-
nin devrede olduğu sürenin 

Samsun-Kalın Demiryolu Hat-
tının modernizasyonunda ise 
son aşamaya gelindiğini ve kısa 
sürede tamamlanması için yo-
ğun çaba harcandığını bildirdi.

2014-2020 döneminde 
AB’den ulaştırmaya 

362.2 milyon Avro fon
Türkiye-AB Mali İş Bir-

liğinin 2014-2020 yıllarını 
kapsayan IPA-II döneminde 
ise bakanlığa tahsis edilen fon 
miktarının 362,2 milyon Av-
ro olduğunu aktaran Turhan, 
şu ifadeleri kullandı: “Söz ko-
nusu AB hibe fonu, ulaştırma 
sektörünün sürdürülebilir 
ve emniyetli ulaştırma, etkin 
ulaştırma, erişilebilir ve kap-
sayıcı ulaştırma, müktesebat 
uyumu ve AB entegrasyonu 
gibi temel alanlarında gerçek-
leştirilecek projeler için kulla-
nılacak. Özellikle şu hususa 
dikkatinizi çekmek isterim ki; 
IPA II Döneminde Bakanlı-
ğımızca hayata geçirilecek ve 
bugün burada toplanmamızı 
sağlayan Halkalı- Kapıkule 
Projesi, bugüne kadar AB 
fonları ile yapacağımız en bü-
yük altyapı projesi olacak.”

Marmaray’dan İlk Uluslararası Tren Geçti

Hibrit Lokomotif TCDD’nin Gücüne Güç Katacak

Türkiye AB Ülkelerine Hızlı Tren Hattıyla Bağlanacak

Marmaray Boğaz Tüp Geçişi’nin ardından 
Gebze-Halkalı hatlarının da hizmete girmesiyle 
Avrupa-Asya arasında kesintisiz demiryolu 
ulaşımı başladı.

TÜLOMSAŞ ile 
TCDD Taşımacılık 
AŞ ve ASELSAN iş 
birliğiyle üretilen, 
hibrit lokomotif 
yüzde 40 yakıt 
tasarrufu avantajıyla 
işletilebilecek.

Avrupa Birliği -Türkiye Yüksek Düzeyli 
Ekonomik Diyalog Toplantısı İstanbul’da 
Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma 
Ofisinde gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan (solda) 
ve AB Komisyonunun Hareketlilik ve Ulaştırmadan Sorumlu 

Üyesi Violeta Bulc
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gemilerimize, çalışanlarımı-
zın önerileriyle Türkiye’deki 
UNESCO kültür mirasları-
nın ismini verme kararımız 
kapsamında “Ephesus Sea-
ways” adı verildi. DFDS’nin 
bu güçlü yatırımının ülkemi-
ze hayırlı olmasını diliyoruz.”

DFDS’nin Türkiye’ye
yatırımları sürüyor

“Ephesus Seaways”, U.N 
Ro-Ro Pendik Limanı’ndan, 
Türk Bayrağı’yla ilk kez 
Türk karasularında sefere 
çıkan dev bir Ro- Ro gemi-
si olarak Türk ihracatçısına 

INTERMODAL taşımacı-
lık alanında faaliyet gösteren 
Türkiye’nin en büyük ro-ro 
operatörü U.N. Ro-Ro’nun 
Akdeniz İş Birimi’ne bağlı 
olduğu Danimarkalı deniz-
cilik ve lojistik devi DFDS, 
Türkiye’deki güçlü yatırım-
larını sürdürüyor. Bu kap-
samda DFDS’nin Türkiye’ye 
getirdiği 237 metre uzunlu-
ğundaki Akdeniz’in en bü-
yük Ro-Ro gemisi, DFDS 
Denizcilik Bölüm Başkanı 
Peder Gellert Pedersen ve 
DFDS Akdeniz İş Birimi 
Kıdemli Başkan Yardımcısı 
Selçuk Boztepe’nin ev sa-
hipliğinde, 7 Mart Perşembe 
günü U.N. Ro-Ro Pendik 
Limanı’nda düzenlenen isim 
verme töreniyle hizmete 
girdi. Antik Efes kentinden 
alınan ilhamla “Ephesus Se-
aways” ismi verilen gemi, 6 
bin 700 liner metre kapasi-
tesiyle hizmet verecek. Ge-
mi, aynı zamanda Türkiye 
ile AB arasındaki rotalarda 
DFDS müşterilerine hiz-
met verecek en büyük ro-ro 
gemisi olma özelliği taşıyor. 
İstanbul’dan hareket edecek 
Ephesus Seaways, 12 Mart’ta 
Trieste’ye ulaştı.

“Ephesus Seaways” adı veri-
len geminin 7 Mart 2019 Per-
şembe sabahı gerçekleştirilen 
görkemli isim verme töreni-
ne, isim sponsorluğunu temsil 
etmek üzere VOLVO Group 
CEO’su Martin Lundstedt’in 
eşi Eva Lundstedt de katıldı. 

Törene aralarında medya ve 
iş dünyasından konukların da 
bulunduğu 250 kişilik geniş 
bir katılım gerçekleşti. 

DFDS Denizcilik Bölüm 
Başkanı Peder Gellert Peder-
sen törende yaptığı konuşma-
da şu açıklamada bulundu: 
“Yeni gemimizi müşterileri-
mizin hizmetine sunmaktan 
ötürü son derece gururlu-
yuz.6 bin700 liner metrelik 
450 TIR taşıma kapasitesi-
ne sahip olan yeni gemimiz 
Ephesus Seaways Türkiye ve 
Avrupa arasında hizmet veren 
uluslararası karayolu nakliy-
cileri ve lojistik şirketlerine 
çok daha geniş bir hizmet ka-
pasitesi sunacak.”

Törende DFDS Akdeniz İş 
Birimi Kıdemli Başkan Yar-
dımcısı Selçuk Boztepe ise 
“Çin’in Jinling Tersanesi ta-
rafından sipariş üzerine üre-
tilen 6 ro-ro gemisinden ilki 
olan bu gemimiz, DFDS’nin 
Akdeniz’deki mevcut ağın-
da hizmet verecek. Akdeniz 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren 

ve ülkemiz ekonomisine 
hizmet verecek. Yeni ro- ro 
gemilerinin ikincisinin de, 
ilkbaharın sonuna doğru 
Türkiye’deki filoya katılması 
bekleniyor. Geniş yük ka-
pasiteleri ve yüksek tekno-
lojilerisayesinde bu 6 ro-ro 
gemisi, taşınan TIR başına 
kayda değer ölçüde daha az 
enerji tüketme özelliğine 
sahip. Tüm gemilerde ayrıca 
Ocak 2020’de dünya çapın-
da yürürlüğe girecek olan 
kükürt sınırlaması yönetme-
liğine uygun olarak kükürt 
oksit salınımını azaltan gaz 
yalıtım sistemleri bulunuyor.

Üstün kapasiteli ve çevre 
dostu filolar geliyor

Daha yüksek verimlilik 
ve daha geniş bir kapasite 
sunan bu yatırım, yalnız-
ca DFDS’nin Akdenizdeki 
hizmet ağlarında ro- ro taşı-
macılık operasyonlarını ge-
liştirmekle kalmayacak, aynı 
zamanda DFDS müşterile-
rinin faaliyetleri üzerinde 
de olumlu bir etki yarata-
cak. Hâlihazırda DFDS, 
İstanbul’da yeni bir “Yazılım 
Geliştirme Merkezi” kurarak 
Türkiye’deki DFDS çalışan-
larının sayısını artırdı. Yazı-
lım Geliştirme Merkezi’nin 
kurulması, filo ve liman ka-
pasitelerindeki artışla bera-
ber DFDS, Türkiye’nin eko-
nomisine ve geleceğine olan 
inancıyla ihracatını ve taşıma-
cılık sektörünü desteklemeye 
devam edecek.

Mega Ro-Ro Gemisi
Türk Bayrağı’yla
Sefere Çıktı
U.N. Ro-Ro’nun Akdeniz İş Birimi’ne bağlı olduğu Avrupa’nın
denizcilik ve lojistik devi DFDS, Akdeniz’in en büyük Ro-Ro gemisini 
Türkiye’ye getirdi. U.N Ro-Ro Pendik Limanı’nda gerçekleşen isim 
verme töreninin ardından Efes antik kentinden alınan ilhamla 
“Ephesus Seaways” adı verilen 237 metre uzunluğundaki ihtişamlı 
gemi ilk kez Türk karasularından sefere çıktı. 

DFDS Denizcilik Bölüm 
Başkanı Peder Gellert 
Pedersen: “Ephesus Se-
aways sürecinde biz bi-
liyorsunuz U.N. Ro-Ro 
filosunu yeniden isimlen-
dirmeye kara vermiştik ve 
bunun üzerine bir yarış-
ma düzenledi Türkiye’de 
arkadaşlarımız çok güzel 
fikirler yolladırlar. Hepsin-
de Seaways vardı ek ola-
rak Türkiye’deki tarihi yer 
isimlerinin de çok popüler 
olduğunu gördük bizde 
Efes’ten ismini alan Ephe-
sus Seaways’i tercih ettik. 
İstanbul’da rota kurmak 
için çok fazla iş aldık ve 
biz de İstanbul’dan 2 gün 
sonra Trieste’ye gitmek 
üzere yola çıkacak gemi-
nin rotasını bu şekilde be-
lirledik. Şirket olarak hızlı 
ve esnek olmanız değişik-
liklere hazırlıklı olmanız 

gerekiyor. Sevgili sponso-
rumuzda yine çok atik, çok 
esnek davrandı hemen tö-
renin yerini İstanbul ola-
rak değiştirdi. 

DFDS’nin içerisinde ve 
dışarısında birçok kişi 
bu isimlendirme orga-
nizasyonda görev aldı. 
Böyle bir gemide siz-
leri karşılamaktan çok 
memnunuz her birinize 
çabalarınız için teşekkür 
ediyorum” dedi.

“EPHESUS SEAWAYS” adı 
verilen geminin 7 Mart 
2019 Perşembe sabahı 
gerçekleştirilen görkemli 
isim verme töreni ardın-
dan geminin isim annesi 
Bayan Eva Lundstedt Kar-
goHaber Dergisi’ne özel 
açıklamada bulundu.

U.N. RO-RO’nun yeni ge-

misi EphesusSeaways’in 
isim sponsorluğunu üst-
lenen Volvo Group CEO’su 
Martin Lundstedt’in eşi 
Eva Lundstedt, “İlk kez bu 
tip bir gemide bulundum. 
İstanbul’da bu geminin 
isim annesi olmak çok 
onur verici. Gemilere bu 
şekilde isim verilerek bir 
dişi kimliğine büründürül-
meleri geleneği çok an-
lamlı. Bizim iki kızımız var, 
bu da en genç kızımız oldu” 
şeklinde yorum yaptı.

Kararımızı İstanbul’daki İşler Etkiledi

En Genç Kızımız
Ephesus Seaways Oldu

Lojistiğin Merkezi Binlerce Yıldır İstanbul

DFDS Denizcilik Bölüm
Başkanı Peder Gellert Pedersen

Soldan sağa Volvo Group CEO’su Martin Lundstedt’in (sağda) 
eşi Eva Lundstedt ve KargoHaber dergisi Dış Ha ber ler sorumlusu

Al tı nay Bekar.

Volvo Group CEO’su 
Martin Lundstedt

VOLVO Group CEO’su Mar-
tin Lundstedt: “Herkese 
hoş geldiniz diyorum. İsim 
sponsorunun eşi olmak 
benim için çok gurur verici. 
Lojistiğin gerçek merke-
zi binlerce yıldır İstanbul. 
Bütün dünyayı düşünün 
deniz ulaşımı kara ulaşımı 
hava ulaşımı bütün ulaşım 
modları İstanbul üzerinden 
yapılıyor. DFDS olarak aynı 
zamanda geleceği de inşa 
ediyorsunuz. Kuzey Avrupa 

da olmak üzere diğer böl-
gelerde de genişletebilecek 
yatırımlar yapılıyor. Enteg-
re şekilde çalışıyoruz. Ta-
şımacılığın önemi dünyada 
artarak devam edecek ama 
aynı zamanda bunun çok 
daha sürdürülebilir bir şe-
kilde yapılması gerektiğini 
de biliyoruz. Bütün dünya 
için ekolojik etkileşim ile 
olsun kalkınma ile olsun 
sosyal gelişme ile ilgili ol-
sun sürdürülebilirlik çok 

önemli. Ticaret ve taşıma-
cılık bu değerlerle bir bütün 
oluşturuyor. Biz insanları 
ve bölgeleri tüm ülkeleri bir 
birine bağlıyoruz. Bundan 
dolayı biz DFDS ile birlikte 
gurur duyuyoruz ve ortak-
lığı geliştirerek devam et-
tireceğiz. Bu eko sistemde 
hep birlikte çalışıyoruz ve 
hep birlikte lojistiği, taşı-
macılığı ve insanları birbiri-
ne bağlayarak daha da ileri 
seviyelere taşıyacağız.”

DFDS Akdeniz İş Birimi 
Kıdemli Başkan Yardımcısı 

Selçuk Boztepe

Birinci sayfadaki haberin devamı
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DOKUZ Eylül Teknoloji Geliştir-
me Bölgesinde yaptığı Ar-Ge çalış-
maları sonucu ortaya çıkardığı ve 
“Ahtapot” adını koyduğu büyük veri 
analitiği temelli özgün algoritması 
sayesinde, kullanıcılarına; daha dü-
şük maliyet, transit süre ve daha az 
aktarma limanı alternatifleri sunabi-
liyor. ShipsGo, ayrıca, deniz ulaştır-
masında tedarik zinciri görünürlüğü 
konusunda da hizmet vermekte. 

ShipsGo Genel Müdürü Merdan 
Erdoğan yaptığı açıklamada şunları 
söyledi “ShipsGo sektörün ihtiyacı 
olan sektör bilgisi ve teknoloji en-
tegrasyonu gerçekleştiriyor. Deniz-
cilik sektörü, teknolojiyi kendi yapı-
sına adapte ederken dinamiklerine 
ve süreçlerine dikkat etmeli. Biz de 
sahip olduğumuz, sektör deneyimi-
ni teknoloji ile birlikte kullanıcıları-
mıza sunuyor ve olumlu tepkiler alı-
yoruz. Üç yılda önemli bir gelişme 
gösterdik, ama yolculuğumuz daha 
bitmedi, yüksek hedefleri gerçek-
leştirmek ve “daha iyiyi” yakalamak 
tutkumuz devam ediyor.”

Erdoğan, 2018 yılında geliştir-
dikleri yenilikçi ürünler sayesinde 
müşteri sayılarının da arttığını belir-
tip şunları ekledi ““DelayAlert (Ge-
cikme Bilgisi)”, ShipsGo platformu 
tarafından takip edilen konteynerin 
bir gecikme durumu ile karşı kar-
şıya kaldığında anında kullanıcı-
nın bilgilendirildiği bir hizmettir. 
FreightForwarder işletmeleri, bu 
hizmet sayesinde müşterilerini bil-
gilendirerek hizmet kalitelerini 
arttırabilmektedirler.  “Releasealert 
(Konteyner Limanda)” ve “Gate-

TOBB Türkiye Ekonomi 
Şurası’nda Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın iş dünyasına yö-
nelik yeni bir istihdam seferberliği 
çağrısında bulunduğunu ve bu çağ-
rının ardından Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı ve TOBB ta-
rafından yapılar çalışmalar sonu-
cunda, yasal düzenlemenin de yü-
rürlüğe girdiğini belirten, İMEAK 
DTO Başkanı Tamer Kıran “Türk 
Denizcilik Sektörü olarak İstihdam 
Seferberliğinde elimizi taşın altına 
koyacağız” dedi.

Kıran, “Bu destekler iş dünyamız 
için büyük bir fırsattır. İş dünyasını, 
özellikle denizcilik camiasını İstih-
dam Seferberliğine katılmaya davet 
ediyorum” dedi.

Out Notification (Limandan Çıkış 
Yaptı)” bilgilendirmeleri müşterile-
rimizin iş yapma modellerine değer 
katan diğer yenilikçi hizmetlerdir. 
ShipsGo kullanıcıları, konteynerle-
ri free time süresi içinde limandan 
çıkmaz ise “ReleaseAlert” mesajını 
alırlar. Buna ek olarak, limandan 

konteynerlerinin çıkış yapması ile 
“GateOut Notification” bilgilendi-
rilmesi yapılır. Bu hizmetler sayesin-
de, kullanıcılarımız konteyner ko-
numlarıyla ilgili bilgi eksikliğinden 
kaynaklanan ardiye ve demuraj üc-
reti gibi beklenmedik maliyetlerden 
kaçınmaktadırlar.”

Konteyner Taşımacılığı
Sektörünün “Dijital Platformu” 
Üçüncü Yılını Kutluyor

Denizcilerden
“İstihdam
Seferberliği” 
Kampanyasına 
Destek
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liğinde belirlenen koşulları 
da tam olarak karşılayacak 
şekilde geliştirildi. 

IATA’dan yapılan açıkla-
maya göre, pilot bir uygula-
ma olarak geliştirilen CEIV 
Fresh ilk etapta Hong Kong 
hava alanı otoritesi ve ter-
minallerinde ve Cathay Pa-
sific tarafından pilot olarak 
uygulanacak. 

IATA Global Kargo Bö-
lüm Başkanı Glyn Hughes, 
“Başarılı bir gönderi için 

inMotion ve LSG ile ortak 
bir çalışma içerisine girerek, 
havacılık sektöründe bir ilk 
olan bu projeyi, teslim hiz-
meti sunan bir platform olan 
Foodora ile başlatıyor.

Sipariş edilen yemekler, 
SunExpress’in kabin içinde 
plastik kullanımını azaltmak 
adına attığı adımlardan biri 
olarak laktik asit ve şeker ka-
mışı gibi bio-malzemeler kul-
lanılarak üretilen çatal-kaşık 

BOZULABILIR Lojistik 
için Mükemmellik Merkezi 
(CEIV) adını taşıyan yeni 
programı duyuran IATA Baş-
kanı Alexandre de Juniac: 
“Bozulabilir ürünler ve gıda-
lar hava kargo için giderek 
büyüyen bir pazarı oluştu-
ruyor. Bu hassas ve raf öm-
rü kısa ürünlerin tüketiciye 
bozulmadan ve zarar görme-
den ulaşmasını temin etmek 
önemli. Ayrıca bu ürünlerin 
minimum kayıp ve atıkla ta-
şınmasını sağlamak da işin bir 
başka yönü. Bu şekilde gön-
derici kuruluşlar (ihracatçılar, 
ithalatçılar) CEIV Fresh ser-
tifikalı firmaların bozulabilir 

SUNEXPRESS yolcuları bu 
yeni konsept sayesinde bu-
lundukları şehirlerdeki ünlü 
restoranlardan yemek sipariş 
etme imkanına sahip olacak-
lar. İlk deneme Mart ayında 
Düsseldorf ’tan gerçekleştiri-
lecek uçuşlarda yapılacak. De-
neme süresi boyunca yolcular 
Düsseldorf bölgesinin iyi bi-
linen iki restoranından “Gre-
entrees” ve “An Banh Mi”den 
yemek siparişi verebilecekler. 

ürünlerin taşınmasında en 
yüksek kalite ve standartlarda 
çalıştıklarına dair güvenceye 
sahip olacaklar” dedi.

Uzakdoğu’da pilot
uygulama olarak başlıyor
Gıda maddelerinin, tarla 

ve bahçe ürünlerinin belirli 
sürelerde ve ısılarda taşın-
ması gerekliliği bozulabilir 
ürünlerin taşınması sürecini 
önemli kılıyor. CEIV Fresh 
sertifika programı IATA’nın 
Bozulabilir Kargo Yönetme-

SunExpress bu sayede daha 
esnek ve hızlı hareket ederek 
sağlıklı, besleyici ve trend ye-
meklere olan talebi karşılama 
imkanına sahip olacak.

Türk Hava Yolları ile 
Lufthansa’nın ortak kuruluşu 
SunExpress, belirli rotalar-
daki uçuşlarında yerel ünlü 
restoranların, sağlıklı ve taze 
yemeklerini sunarak bir ilke 
imza atacak. SunExpress, ye-
nilikçi havayolu olarak, Retail 

tifikalı havaalanı topluluğuna 
öncülük ediyor ”dedi. 

Hong Kong
en işlek liman 

Hong Kong Hava Alanı 
Otoritesi CEO’su Fred Lam, 
“Hong Kong havalimanı 
topluluğunun bozulabilir 
ürünleri kullanma konu-
sundaki kabiliyetini büyük 
ölçüde teşvik eden ve onay-
layan CEIV Fresh programı 
kapsamında IATA tarafın-

rumlusu Kerstin Lomb, “Doğal 
kaynakların azaldığı ve iklim 
değişikliği ve çevresel faktörle-
rin önem kazandığı günümüz 
dünyasında yalnızca yolcula-
rımızı dinlemekle kalmamalı 
endişelerine yanıt verecek çö-
zümler bulmalıyız” dedi. 

SunExpress, uzun süredir 
getirdiği yenilikçi yaklaşım-
larla havacılık sektörüne ön-
cülük yapmaktadır. SunExp-

dan dünya çapında tanınmış 
ilk havalimanı topluluğu 
olmaktan mutluluk duyu-
yoruz. HKIA, 2010’dan bu 
yana dünyanın en işlek kargo 
havalimanı özelliğini taşıyor. 
Yeni sertifikasyonla birlikte, 
HKIA, taze ve bozulabilir 
ürünler için pazardaki artan 
büyüme fırsatlarını yakala-
yabilmek için kendini en iyi 
şekilde konumlandırmış du-
rumdadır ” dedi.

ress, daha önce de Amazon 
Alexa aracılığı ile yolcularına, 
biletlerini sesli komutlarla 
satın alma imkanı veren ilk 
havayolu olmuştur. Havayolu, 
yolcularının seyahatlerini ba-
şından sona daha keyifli hale 
getirebilmek ve yolcuları için 
bir değer yaratabilmek adına 
inovatif çözümleri avantaja 
çevirecek yeni fırsatlar araş-
tırmaya devam etmektedir.

kargo hizmetinin birçok pay-
daşının sürece katılımının ge-
rekli olduğundan yola çıkarak 
tüm sektörü kucaklayacak bir 
yaklaşım benimsedik. Ayrıca 
gönderici kuruluşlar da ha-
va kargo kapsamında her bir 
ürünün aynı standartlarda 
taşındığı konusunda huzur-
lu olacaklar. Müşterilerinin 
başarısına katacağı değeri bi-
len pilot kuruluşlar ve Hong 
Kong Havaalanı Otoritesi 
dünyanın ilk CEIV Fresh ser-

ve tabaklarda servis edilecek.   
SunExpress Ticaret Direk-

törü Peter Glade, “İnovasyon 
yaratacak tutku ve motivasyo-
nu olan ortaklarla çalışmak 
başarımızın ana etkenlerin-
den biri. Retail inMotion ve 
LSG ile ortaklık kurarak bu 
inovatif konsepti takip eden 
ilk havayolu olmaktan gurur 
duyuyoruz” dedi. 

SunExpress Pazarlama So-

Bozulabilir Ürünler Artık Hava
Kargo İle Sertifikalı Taşınacak

Sunexpress Gökyüzünde
Ünlü Restoranların
Yemeklerini Servis Edecek

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA bozulabilir ve raf ömrü kısa 
ürünlerin hava yoluyla taşınması koşullarını iyileştirmek üzere yeni 
bir endüstri sertifikası programı başlattı.

Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 
belirli rotalardaki uçuşlarında yerel ünlü restoranların, sağlıklı ve 
taze yemeklerini sunarak bir ilke imza atacak. SunExpress, yenilikçi 
havayolu olarak, Retail in Motion ve LSG ile ortak bir çalışma içerisine 
girerek, havacılık sektöründe bir ilk olan bu projeyi, teslim hizmeti 
sunan bir platform olan Foodora ile başlatıyor. 

Pegasus Hava Yolları, 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı.  
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan verilere göre 
2018 yılında misafir sayısını yüzde 8 artırarak 30 milyon misafire 
yaklaşan Pegasus, cirosunu ise yüzde 55 yükselterek 8,3 milyar 
TL’ye çıkardı. Pegasus’un 2018 yılı net dönem kârı ise 507 milyon TL 
olarak gerçekleşti.

PEGASUS, 2018 sonu iti-
barıyla iç hatlarda 17,7; dış 
hatlarda 12,3 olmak üzere 
toplam 30 milyon misafirine 
hizmet verdi. Pegasus’un bir 
önceki yıla göre iç hat misa-
fir sayısı yüzde 5 artarken, dış 
hatlarda misafir sayısı yüzde 
12 oranında büyüdü.

2018 yılının sonuçlarını 
değerlendiren Pegasus Ha-
va Yolları Genel Müdürü 
Mehmet T. Nane: “2018 yılı 
Pegasus Hava Yolları açısın-
dan son derece olumlu geçti. 
Artan turist sayısıyla birlikte 
biz de dış hat yolcu sayımızı 
yüzde 12 artırmayı başardık. 
İç hatlarda ise yolcu sayımız 
yüzde 5 artış gösterdi. Ge-
lirlerimizi 1,5 kat artırdık, 
kârlılığımızı ise artan petrol 
fiyatlarına rağmen geçen yılki 
seviyede korumayı başardık. 
Kısacası her önemli metrikte 
iyileşme olan bir yıl daha ge-
çirdik diyebiliriz.” dedi.

2019’a dair görüşlerini 
de aktaran Mehmet T. Na-

ne; “2019 yılı, zor geçen bir 
2018’in devamı niteliğinde 
olacaktır. Turizm, 2018 yılı-
na büyük katkı sağladı. 2019 
yılında bunun devam ede-
ceğini öngörüyoruz. Buna 
paralel olarak da havayoluyla 
seyahat eden yolcu sayısının 
artacağını düşünebiliriz. Biz 
de planlamalarımızı buna 
uygun şekilde yapıyoruz. 
Dalgalı suları hem ülkemiz 
hem de şirketimiz için avan-
tajlı hale getirmek konusun-
da önemli sektörlerden biri 
olduğumuzu düşünüyoruz. 

Bu nedenle 2019 yılı bizim 
için yine büyüme yılı olmaya 
aday.” dedi.

2019 yılında da hız kes-
meden yatırımlarına devam 
edeceklerini belirten Meh-
met T. Nane; “2018 yılın-
da 10 uçak teslim almıştık. 
2019 yılında filomuza yeni 
uçaklar eklemeye devam e-
deceğiz. Bu bağlamda 11 ye-
ni uçağı bu sene Airbus’tan 
teslim almayı bekliyoruz. İlk 
321neo’larımızı bu sene tes-
lim alacağız. Misafir mem-
nuniyeti en büyük başarı 

kriterlerimizden bir tanesi 
ve buradan asla ödün vermi-
yoruz. Dijitalleşme ise mi-
safirlerimizin deneyimlerini 
artırarak bizi tercih etmele-
rini sağlayan önemli unsur-
lardan” şeklinde konuştu.

Dijital dönüşüme
son hız devam

 Dijitalleşme yatırımları-
nın son sürat devam edeceği-
ni ifade eden Mehmet T. Na-
ne, “Dijitalleşme, Pegasus’un 
son yıllardaki en önemli odak 
alanı. 2018 yılında girdiğimiz 
dijital dönüşümle amacımız, 
bilet satın alımından seya-
hatin tüm adımlarına kadar 
misafirlerimizin deneyimini 
kolaylaştıracak ve yalınlaştı-
racak dijital çözümler üret-

mek. Önceliğimiz ise misa-
firlerimizin seyahatlerinde en 
fazla olumlu etkiyi yaratacak 
alanlar... Bu kapsamda diji-
talleşmeyi internet sitemiz 
ve mobil kanallarımızın yanı 
sıra havaalanı ve uçak içi se-
yahat deneyiminde de yaratı-
yoruz” dedi.

Hava alanı süreçlerinin 
dijitalleşmesinin ve yalınlaş-
masının toplam misafir dene-
yimi açısından çok önemli ol-
duğunu vurgulayan Mehmet 
T. Nane: “Sabiha Gökçen 
Havalimanı’nda uygulamaya 
başladığımız; misafirlerimi-
zin hızlı, pratik ve dijital yol-
culuğunda bagajlarını kolay 
ve hızlı teslim edebilmeleri 
için geliştirdiğimiz Ekspres 

Bagaj hizmeti ve misafirle-
rimizi seyahatleri boyunca 
bilgilendirerek yönlendire-
bilmek ve seyahat deneyim-
lerini kolaylaştırmak için 
geliştirdiğimiz Seyahat Asis-
tanı Programı çok güzel birer 
örnek. Bu ve benzeri uygula-
maları diğer hava alanlarında 
da uygulamaya almak ve daha 
fazla dijital temas noktasını 
misafirleri yönlendirici şekil-
de kullanmak hedefindeyiz. 
Türkiye’nin dijital hava yolu 
olarak, 2019’da da teknolo-
jiyi en üst seviyede kullana-
cağız ve misafir deneyimin-
de fark yaratma hedefiyle 
geliştirdiğimiz projelerimizi 
üretmeye devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu.

Pegasus 2018 Yılını 8,3 Milyar TL Ciro İle Kapattı

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane

Birinci sayfadaki haberin devamı
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BOEING 777F tipi kargo uçağıyla 
Şanghay-Bişkek-İstanbul rotasında 
icra ettiği uçuşla yeni evine ilk kargo 
seferini gerçekleştiren Turkish Car-
go, İstanbul-Aşkabat-Dhaka hat-
tında yaptığı taşıma ile de İstanbul 
Havalimanı’ndan ilk uçuşunu başa-
rılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Atatürk Havalimanı’na gelen 
Amsterdam, Paris, Guangzhou, 
Nairobi çıkışlı transit kargolar, tüm 
planlaması en ince ayrıntısına kadar 
yapılmış olan dual hub tır taşımala-
rıyla, İstanbul Havalimanı’na sevk 
edilerek TK 6472 seferi ile Aşkabat 
ve Dhaka’ya taşındı. 

İstanbul Havalimanı’nda ilk aşa-
mada 165 bin m² alanda operasyon-
larını yürütecek olan Turkish Cargo, 
tüm fazlar tamamlandığında ise 4 
milyon ton kargo elleçleme kapasite-
sine sahip olacak.  Mega Kargo Hub’ı 
hizmete geçene kadar İstanbul Ha-
valimanı’ndaki kargo operasyonları, 

ISTANBUL-NARITA hattın-
da gerçekleştirilen taşıma önce-
sinde, Dolmabahçe ve Topkapı 
Sarayı’nda bulunan eserler, eserle-
rin dokusunu ve yapısını koruyucu 
materyaller ile paketlenerek 56 a-
det yüksek güvenlikli ahşap sandı-
ğa yerleştirildi. Turkish Cargo’nun 
geniş gövdeli Boeing 777F tipi 
kargo uçağıyla gerçekleştirdiği özel 
uçuşa operasyonun önemi nede-
niyle başka bir kargo taşıması ka-
bul edilmedi.  

Tarihi eser taşımalarına azami 
dikkat gösteren Turkish Cargo bu 
önemli operasyonu da alanında 
uzman ekipleriyle gerçekleştirdi. 
Başarılı operasyon ile Topkapı 
Sarayı’nda uzun yıllardır titizlikle 
muhafaza edilen, ‘’Kanuni Sul-
tan Süleyman’ın Yatağı, Sultan II. 
Osman’ın Kaftanı, Tören Matara-
sı’’ gibi birçok eser ile Dolmabahçe 
Sarayı’nda bulunan, Japon İmpa-
ratoru Meiji tarafından Sultan II. 
Abdulhamid Han’a hediye edilen, 
‘’Yusen Shıppo Vazosu, Ahşap Ya-
zıhane, Bambu Ayna’’ gibi eserler 
Japonya’ya ulaştırıldı. 

altyapı açısından tamamıyla yeterli o-
lan geçici uydu tesisinde yürütülecek. 

Küresel hava kargo markası, İs-
tanbul Havalimanı’ndaki Mega 
Kargo Hub’ının faaliyete geçmesi ile 
birlikte tüm operasyonlarını, İstan-
bul Havalimanı’na taşıyacak.

Turkish Cargo, dünyanın 
en büyük havalimanı olan 
İstanbul Havalimanı’na 
direkt olarak ilk kargo 
uçuşunu gerçekleştirdi.

Turkish Cargo’dan 
İstanbul Havalimanı’na 
İlk Direkt Sefer

Turkish Cargo 
Tarihi Eserlerin 
Japonya’ya
Taşınmasına 
Sponsor Oldu
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çamurluk kaplamaları ve tam-
pon korumaları gibi bazı ka-
rakteristik tasarım detaylarını 
bünyesinde barındırıyor. 

Peugeot i-Cockpit 
Rifter’da

Bünyesinde en gelişmiş 
teknolojileri barındıran Peu-
geot i-Cockpit ilk kez kulla-
nıma sunulduğu günden bu 
yana dört milyonun üzerinde 
kullanıcı tarafından tercih e-
dildi. İki kenarı düz kompakt 
boyutlu direksiyon simidi, sü-
rücünün doğrudan görüş ala-
nında bulunan 8 inç büyüklü-
ğündeki dokunmatik ekran ve 
krom çerçeveyle kalite algısı 
artırılan yükseltilmiş gösterge 
paneli bir bütünlük sunuyor. 

aldığımızda yeni Combo kul-
lanıcıları çeşitli ihtiyaçlarına 
kusursuz yanıt vermek için 
hazır bekleyen bir kahramana 
sahip olacaklar.”

Yeni Combo satış hedefle-
rine de değinen Öztaş, 2019 
Mart-Aralık‘ta pazar büyük-
lüğüne bağlı olarak minimum 
3 bin adet satış elde etmeyi 
hedeflediklerini açıkladı. 

Daha sonra araçla ilgili de-
tayları ise Opel Türkiye Ürün, 
Fiyatlandırma ve Kampanya 
Müdürü Serkan Arabacıbaşı 
verdi. Combo’nun Opel tari-
hinde özel bir yeri olduğunu 
aktaran Arabacıbaşı, ilk defa 
1986 yılında yollara çıkan 
modelin başarısını sürdürdü-
ğünü açıkladı. 

Ülkemizde 1.5 litre 102 hp 
ve 130 hp dizel motorlarla sa-
tışa sunulan yeni Opel Com-
bo, 5 ileri manuel ve 8 ileri 
tam otomatik şanzımanlarla 
ortalama 4.3 litrelik yakıt 
tüketimi ile sınıfının en tasar-
rufla araçlarından.

2018 yılında tanıtılarak 
Peugeot’un hafif ticari araç 
segmentindeki iddiasını 
güçlendiren Yeni Peugeot 
Rifter’ın Türkiye tanıtımı ya-
pıldı. Kısa ve yatay konumlu 
motor kaputu, yüksek omuz 
çizgisi, kısa ön ve arka aks çı-
kıntılarıyla dikkat çeken  Yeni 
Peugeot Rifter’ta; tasarımın 
önemli bir parçası olan ve 
gövdeye entegre edilen tavan 
rayları, ön tarafta uygulanan 
simetrik formlar tasarımda 

2013 yılından sonra ilk defa 
ürün gamına bir hafif ticari 
modelini ekleyen Opel Türki-
ye, yeni Combo ile hem ticari 
hem de bireysel kullanıcıları 
hedefliyor. 

Yaklaşık 1,5 yıl once PSA 
Grubu’na geçmesinin ardın-
dan hızlı bir entegrasyon sü-
reci geçiren Opel, hafif ticari 
bölümde ilk ortak platform 
ürüne markanın en küçük ti-
carisi Combo ile geçti. PSA 
Grubu’nun özellikle Avrupa 
satışlarına önemli katkıda bu-
lunması beklenen Opel hafif 
ticari araç grubunda ortak 
model entegrasyonunun da 
artması bekleniyor.

İzmir’in ilçesi Urla’da yapı-
lan lansmanla tanıtılan Yeni 
Opel Combo’nun tanıtımın-
da konuşan Opel Türkiye 
Genel Müdürü Çağrı Öztaş, 
sürdürülebilir şekilde karlı e-
lektrikli ve küresel bir Opel’in 
geldiğini söyledi. Ticari araç-
ların karlı şekilde yükselen sa-
tış adetlerinde stratejik öneme 
sahip olduğunu aktaran Öz-
taş, Opel’in 1999 yılından be-

bütünlüğü sağlamak ve pro-
filden de bakıldığında güçlü 
bir görünüm sunmak üzere 
yan gövdede uygulanmış.. 

Yeni Peugeot Rifter, SUV 
dünyasına özgü yüksek otur-
ma pozisyonu, büyük teker-
lekler, büyük kapı, gövde ve 

ri ilk defa karlılık açıkladığını 
da sözlerine ekledi. Öztaş, bu 
aracı Türk tüketicisinin çok 
seveceğini kaydederek araçla 
ilgili şunları söyledi: “Seg-
mentinin standartlarını değiş-
tirecek olan yeni Combo’yu 
Opel severlerle buluşturmak-
tan mutluluk duyuyoruz. 
Yeni modelimizi her günün 
kahramanı olarak niteleme-
mizin nedeni gayet açık: Ye-
ni Combo, kullanıcısının 
her gün yanında olacak, hem 
özel hem de iş hayatlarında 
bir otomobilden bekledikleri 
tüm ihtiyaçları karşılayacak 
şekilde tasarlandı. Bu mode-
limizde binek otomobillerde 
görülen güvenlik ve konfor 
özelliklerini müşterilerimize 
standart olarak sunacağız. 
Verimli dizel motorlarımız 
da hem yakıt ekonomisi hem 
de performans konusunda 
iddialı. Ferah ve kullanışlı 
yaşam alanını da göz önüne 

bölüme karşın Yeni Peugeot 
Rifter bu sınıfta daha önce 
hiç görülmemiş bir konfor ve 
rahatlık seviyesi sunuyor. 

Yol tutuş özellikleri “Pseu-
do MacPherson” ön süspan-

sistemi, 8” dokunmatik ek-
ranlı bilgi-eğlence sistemi ve 
180 derece panoramik geri 
görüş kamerası ise kullanıcısı-
nın günlük hayatını kolaylaş-
tıran diğer özellikleri olarak 
dikkat çekiyor. 

Geniş yolcu kabininde 28 
adet, toplam 186 litreye va-
ran saklama alanı bulunan 
yeni Opel Combo’nun bagaj 
hacmi ise 950 litre. Aracın iki 
tarafında bulunan sürgülü ka-
pılar ise yolcu kabinine giriş 
ve çıkışı kolaylaştırıyor. Yeni 
Combo’nun kullanıcılarına 
sunduğu önemli kullanım 
kolaylıklarından biri de bagaj 
kapağını açmadan yük alanı-
na erişimine imkan veren açı-
labilir camlı bagaj kapağı.

İç mekanda sürücünün tüm 
kontrol kumandalarına otur-
ma pozisyonunu değiştirme-
den kolayca erişebileceği toplu 
bir yerleşim mevcut. Opsiyo-
nel olarak sunulan panoramik 
cam tavan iç mekana daha fe-
rah bir hava katarken, sunduğu 
çok sayıda saklama gözüyle ve 
LED aydınlatması ile de ekstra 
kullanım kolaylığı sağlıyor.

siyon ve çapraz bağlantılı bir 
arka süspansiyon tarafından 
tesis ediliyor. Markaya özgü 
sürüş karakteristiği için süs-
pansiyon geometrisi ve direk-
siyon hassasiyeti özel olarak 
ayarlanan Yeni Peugeot Rif-
ter,  10,8 metrelik dönüş çapı-
na sahip.
Verimli ve çevreci motorlar

Yeni Peugeot Rifter’da 
Euro 6.c emisyon normunu 
karşılayan motorlar gele-
cekte devreye alınacak olan 
WLTC normunu şimdi-
den yerine getirecek şekilde 
ayarlanmış. Dizel BlueHDi 
motorlar 2 farklı güç se-

4403 mm uzunluğa, 1848 
mm genişliğe ve 1841 mm 
yüksekliğe sahip yeni Com-
bo 102 hp’lik dizel versi-
yonunda 1521kg ağırlığa 
sahipken, 130 hp’lik dizel 
versiyonunda ise bu rakam 
bin 536 kg’a çıkıyor. Her iki 
versiyonda da 50 litre yakıt 
ve ayrıca 17 litrelik bir AdB-
lue deposu bulunuyor. 

Yeni dizel motorlar ile 
performans ve verimlilik
Yeni Combo dört silindirli 

1.5 lt. Turbo dizel motorlar 
ile satışa sunuldu. Euro 6.2 
emisyon sınıfını karşılayan 
motorlardan 102 hp’lik üni-
te 5 ileri manuel şanzımanla 
eşleştiriliyor ve sürücüsüne 
maksimum gücü 3 bin 500 
devirde sağlıyor. 250 Nm 
maksimum tork değerini ise 
bin 750 devirde sunuyor. Bu 
motor-şanzıman kombinas-
yonu ile 0-100 hızlanmasını 
12,7 saniyede tamamlayan 
yeni Opel Combo’nun maksi-
mum hızı ise 172 km/s olarak 
açıklandı. Açıklanan fabrika 
akaryakıt tüketimi değerleri 
ise: Şehir içi: 4,6 şehir dışı: 

Sürüş
Dinamik sürüş özellikleriy-

le ünlenen EMP2 platformu 
esas alınarak tasarlanan Yeni 
Peugeot Rifter markaya özgü 
sürüş keyfini yansıtıyor. İleri 
seviyede modüler ve geniş bir 
yükleme için tasarlanan arka 

Yüksek güvenlik
teknolojileri

Türkiye’de sadece binek 
modelleriyle yer alacak Yeni 
Opel Combo, yüksek sürüş 
güvenlik sistemlerine sahip. 
Şerit Koruma Özelliği ile Şe-
rit İhlali Uyarı Sistemi, Hız 
Limiti Trafik İşareti Tespit 
Sistemi, Sürücü Yorgunluk 
Tespit Sistemi, Yaya Tanıma 
Özelliği ile Ön Çarpışma İka-
zı ve Aktif Acil Frenleme Sis-
temi baz modelden itibaren 
standart olarak sunuluyor. 
Anahtarsız giriş ve çalıştırma 

Yeni Peugeot Rifter Türkiye’de

Yeni Combo İle Opel Türkiye Hafif Ticari Pazarına Girdi

2019 Yılın Hafif Ticari Aracı Ödülü’nün sahibi olan Peugeot Partner’in 
binek versiyonu Yeni Peugeot Rifter, 100 ve 130Hp’lik iki dizel motor, 
5 ileri düz, 6 ileri düz ve 8 ileri Tam Otomatik EAT8 şanzımanları ile 
Türkiye’de satışa sunulmaya başlandı. 

Opel, ülke lansmanı yapılan ve 2019 Yılın Ticari Aracı ödülünü alan 
Yeni Combo ile Türkiye pazarında yeni bir başlangış yaptı. 

Opel Türkiye Genel Müdürü Çağrı Öztaş

Birinci sayfadaki haberin devamı
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çeneği ile satışa sunuluyor. Giriş 
seviyesi olarak sunulan 1.6 Blu-
eHDi 100hp, 5 ileri şanzıman ile 
kombine ediliyor. Ürün gamında 
daha üstte konumlanan BlueH-
Di 130hp S&S motor ise standart 
olarak 6 vitesli manuel şanzımanla 
kombine edilirken isteğe bağlı ola-
rak 8 kademeli tam otomatik şan-
zıman EAT8 ile donatılabiliyor. 
Ayrıca tüm dizel motor seçenekleri 
partikül filtresi ve seçici katalitik 
indirgeme sistemiyle donatılıyor. 
Bu sistem motor çalışır çalışmaz e-
misyon değerlerini düşürmek üze-
re devreye girerken partikül filtresi 
katkısına ihtiyaç duymuyor. 

Geleneksel el freninin yerini alan 
Elektrikli Park Freni ile kazanılan 
alan, saklama alanı olarak değerlen-
diriliyor. Adaptif Hız Sabitleme Sis-
temi, belirlenen mesafeden öndeki 
aracı takip etmeye imkan tanırken, 8 
kademeli Tam Otomatik Vites kutu-
suyla sistem tamamen durma özelliği 
ile sürüş güvenliğini daha da artırı-
yor. Kapsamı genişletilen Aktif Tra-
fik Levhası Tanımlama Sistemi, hız 
levhalarını da algılarken aracın hızı-

4,1 ortalama: 4,3, CO2 emisyon de-
ğeri: 113 gr/km. 

8 ileri tam otomatik şanzımanla 
eşleşen 130 hp’lik ünite ise maksi-
mum gücünü 3.750 devirde sağlıyor. 
300 Nm maksimum tork değerini i-
se 1.750 devirde sunuyor. Bu motor-
şanzıman kombinasyonu ile 0-100 
hızlanmasını 11,4 saniyede tamam-
layan yeni Opel Combo, maksimum 
hızı ise 184 km/s olarak açıklandı. 
Yakıt tüketimi değerleri ise: Şehir 
içi: 4,6 şehir dışı: 4,2 ortalama: 4,3 
CO2, emisyon değeri: 115 gr/km 
olarak segmentinin en verimli de-
ğerleri arasında bulunuyor.

Otomatik şanzıman seçeneğinde 
bir Opel modelinde ilk defa klasik 
vites topuzu yerine döndürülebilen 
vites kontrol ünitesi kullanılıyor. 
Combo sürücüsü arzu ederse di-
reksiyon simidinde bulunan kulak-
çıklarla da vites değişimini manuel 
olarak yapabiliyor. 

nı, algılanan hız limitine göre ayarla-
yabiliyor. Aktif Şerit Takip Sistemi, 
sürücünün reaksiyon göstermemesi 
halinde devreye girerek aracı tekrar 
şeridine sokuyor. Sürücü Yorgunluk 
Uyarı Sistemi, yorgun olduğunu 
tespit etmesi halinde sürücüyü gör-
sel ve işitsel olarak uyarırken, Aktif 
Güvenlik Freni olası bir çarpışma 
halinde devreye giriyor. Akıllı Far 
Asistanı, kısa ve uzun farların oto-
matik olarak devreye girmesini sağ-
lıyor. Visiopark 180° Geri Görüş Ka-
merası, 180 derecelik geniş bir açıyla 
arkayı gösterirken ayrıca aracın kuş 

bakışı görünümünü veya bir engele 
yaklaşıldığında görüntüyü büyütme 
imkanı da sunuyor. 

Pratik ve fonksiyonel
çözümler

Yeni Peugeot Rifter, sahip olduğu 
4,40 metre uzunluğu ve ön yolcu kol-
tuğunun katlanabilir olması sayesinde, 
uzun nesneleri araç içinde taşımaya 
imkan sağlıyor. Aracın bagaj kapasi-
tesi 775 litre ile 3.500 litre arasında 
değişiyor. İki farklı konuma sahip olan 
bagaj rafı fonksiyonelliği destekliyor 
ve gerektiğinde ikinci koltuk sırasının 
arkasına kaldırılabiliyor.
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bir artışa imza atarak 8 bin 
500 satış adedi ile yüzde 23 
oranında bir yükseliş göster-
di. İkinci el kamyon servis 
teklifleri de, özellikle seçi-
lebilen garantiler nedeniyle 
yüzde 18’lik ve 6 puanlık 
penetrasyon ile iyi bir per-
formans gösteriyor. 

İkinci el araçlar, Renault 
Trucks için stratejik bir alanı 
temsil ediyor. Bu doğrultuda 
2017 yılında Renault Trucks, 
kullanılan araçlarını yenile-
mek için Bourg-en-Bresse 
tesisinde “İkinci El Kamyon 
Fabrikası” kurmuştu. Fabri-
kada 2018 yılında müşteri 
gereksinimlerini karşılamak 

RENAULT Trucks Dün-
ya Başkanı Bruno Blin, tüm 
Avrupa’da online olarak eş za-
manlı gerçekleştirilen bir ba-
sın toplantısı ile açıklamalarda 
bulundu.  2018’de Renault 
Trucks, art arda dördüncü sa-
tış büyümesini kaydetti. Bruno 
Blin, orta ağırlıktaki hizmet 
araçları segmentinde yüzde 
7.6, hafif ticari araçlar gamın-
da ise yüzde 15 oranında artış 
kaydettiklerini açıkladı.

Avrupa’da kaydadeğer 
büyüme 

6 ton ve üzeri araçlar (yüz-
de 4.2) için hareketli olan 
Avrupa pazarında; Renault 
Trucks araçlarının teslima-
tı, yüzde 7.6 oranında arttı. 
Böylece Renault Trucks, 0.1 
puanlık bir artış ile yüzde 8.5 
pazar payına ulaştı. 16 ton ve 
üzeri segmentinde ise Renault 
Trucks’ın Avrupa’daki pazar 
payı, yüzde 0,2 puan artış ile 
yüzde 8,9 oranına yükseldi. 6 
- 16 ton arası araçlardaki pa-
zar payı, 0,3 puan düşüş gös-
terdi (yüzde 6,2). Öte yandan 
Renault Trucks, yüzde 28,1 
oranındaki pazar payı ile iç 
pazardaki liderlik konumunu 
güçlendirdi. 

Afrika’daki yükseliş ile
Avrupa dışındaki

pazarlarda satışlar arttı 
Renault Trucks araçlarının 

Avrupa dışındaki pazarlar-
da ki 4 bin 457 adet kamyon 
ve çekici satışı ile yüzde 8.8 
oranında bir düşüş yaşandı. 
Bu düşüşün en önemli nede-
ni, 2018 yılında Cezayir’de 
ithalat kotalarının başlaması 
oldu. Öte yandan Renault 

Trucks, özellikle 2018 yılın-
da satışların yüzde 25 arttı-
ğı Afrika’da güçlü bir varlık 
gösterdi. Kuzey Afrika’da, 
Renault Trucks, premium 
pazar payının yüzde 20’sine 
(+1 puan) sahip. Ayrıca Re-
nault Trucks, 2018 yılında 
Türkiye’de (yüzde 5,8 pazar 
payı ile +2,1 puan) ve Orta 
Doğu’da (yüzde 6,4 pazar 
payı ile +1,1 puan) iyi bir per-
formans kaydetti.

Ikinci el Renault Trucks 
kamyon ve çekicilerde 

yüzde 23 oranında artış
2018 yılında Renault 

Trucks, ikinci el kamyon 
ve çekici satışlarında rekor 

Satış sonrası:
Yedek parça satışları, 

yüzde 5 oranında arttı
Renault Trucks Satış Son-

rası Hizmetlerinde, yedek 
parça satışlarında yüzde 5 
oranında bir ilerleme ve ba-
kım sözleşmelerinin satış-
larında da önemli bir artış 
olduğunu açıkladı. 

Bakım sözleşmeleri, kont-
rat altına alınan 32 bin araç 
ile, 2018 yılında 5 puan ar-
tarak yüzde 23,6 oranına 
ulaştı. Bugün 60 bin araç, 
Renault Trucks bakım söz-
leşmesi veya uzatılmış ga-
ranti hizmetlerinden yarar-
lanıyor. Yetkili bir Renault 
Trucks servisi tarafından de-
ğiştirilen yedek parçalar için 
garanti süresinin herhangi 
bir kilometre sınırlaması ol-
maksızın 2 yıla çıkarılması, 
Renault Trucks müşterileri-
ne büyük avantaj sağladı. 

Renault Trucks gelecek
için hazırlanıyor

Yakıt tasarrufu ve CO2 e-
misyonlarının azaltılması, Re-
nault Trucks için her zaman 
en önemli hedeflerden biri 
oldu. Bu nedenle üretici, CO2 
emisyonları konusunda AB 
tarafından belirlenen sınırlara 
uyulması için yatırım yapıyor.

2018 yılının sonunda Re-
nault Trucks, yakıt tüketimi-
ni önceki versiyonlara göre 
yüzde 7 oranına kadar azalt-
mak için tasarlanan T, D ve 
D Wide modellerinin 2019 
versiyonlarının sunulduğunu 
duyurmuştu. Renault Trucks 
ayrıca, Optifuel Lab 3 labora-
tuvar aracı ile dizel araçların 
verimliliğini arttırma konu-
sundaki araştırmalarına de-
vam ediyor. 2020 yılına kadar 
ağır bir araç ünitesi için yakıt 
tüketiminin yüzde 13 oranın-
da azaltılması hedefleniyor.

Sonuncu, fakat bir o kadar 
da önemli bir konu ise hava 
kalitesinde doğrudan bir ge-
lişme için Renault Trucks, 
Blainville-sur-Orne fabrikasın-
da üretilen D ve D Wide Z.E 
elektrikli kamyonların 2019’da 
piyasaya sürülmesi oluyor. Di-
ğer yandan, Renault Trucks 
bünyesinde elektrikli Renault 
Master Z.E modeli de hali ha-
zırda sunuluyor.

için, ikinci el 400 adet kam-
yon yenilendi (2017 yılında 
230 araç). İkinci El Kamyon 
Fabrikası’ndan çıkan araç-
ların toplam ikinci el araç 
satışlarının yüzde 10’unu 
temsil etmesi amaçlanıyor.
Renault Trucks; T X-Road 
modelinden sonra, 2018 
yılında İkinci El Kamyon 
Fabrikası’ndan çekiciden-
damperli kamyona dönüştü-
rülen T P-Road adında baş-
ka bir model de sundu.

Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin 
2018 Yılı Değerlendirmelerinde Bulundu

Renault Trucks, 2018 yılını toplam 54 bin 868 
araç satışı ile bir önceki seneye göre yüzde 
10 oranında bir artışla geride bıraktı. Renault 
Trucks, Avrupa pazarında pozisyonunu 
güçlendirerek 16 ton ve üzeri pazar payını 0.2 
puan arttırdı.  

BÖLGESEL SATIŞ RAKAMLARI

26.830
(Araç)

(+% 13.5)

4.457
(Araç)

(-% 8.8)

23.581
(Araç)

(+% 10.1)

AVRUPA
(Fransa Hariç)

TÜRKİYE
ORTA DOĞU

AFRİKA
LATİN AMERİKA

FRANSA

YENI İttifak Yönetim 
Kurulu’na Renault Yönetim 
Kurulu Başkanı Jean-Do-
minique Senard Başkanlık 
edecek; Nissan, Renault ve 
Mitsubishi Motors CEO’ları 
da kurulda yer alacak. 

Yeni İttifak Yönetim Ku-

rulu, Nissan, Renault ve Mit-
subishi Motors arasındaki 
operasyonel iş birliğine lider-
lik edecek, üç şirketin hisse-
darları ve çalışanları için de-
ğer yaratmak üzere çalışacak. 

İttifak’ı güçlendirmeye 
devam etmek ve gelecekteki 

başarılarının temelini atmak 
amacıyla Renault Yönetim 
Kurulu Başkanı Jean-Do-
minique Senard, Nissan 
CEO’su Hiroto Saikawa, 
Renault CEO’su Thierry 
Bolloré ve Mitsubishi Mo-
tors CEO’su Osamu Masuko, 
hep birlikte Nissan, Renault 
ve Mitsubishi Motors İttifakı 
için yeni bir yönetim kurulu 
oluşturmaya karar verdikleri-
ni açıkladılar.

Yeni yönetim kurulu, Re-
nault-Nissan B.V. ve Nissan 
Mitsubishi B.V. yerine, Re-
nault, Nissan ve Mitsubishi 
İttifakı’nın operasyonların-
dan ve yönetiminden sorum-
lu tek organ olacak. Böyle-
likle bu kurul, İttifak’ın yeni 
başlangıcının yüzü ve öncü-
sü olacak.

İttifak’ın yeni gelişim dö-
neminin temellerini atacak 
olan yeni yönetim kuruluna 
Renault Yönetim Kurulu 
Başkanı Jean-Dominique 
Senard başkanlık edecek 
ve kurulda Nissan, Rena-
ult ve Mitsubishi Motors 
CEO’ları yer alacak. İttifak 
Kurulu’nda operasyon ka-
rarları fikir birliğiyle alına-
cak, böylelikle ortaklığın 
“kazan-kazan” yaklaşımı da-
ha da gelişecek.

Nihai sözleşme İttifak’ın 

yıldönümünde imzalana-
cak. Yeni kurul, Paris’te veya 
Tokyo’da her ay toplanmayı, 
hissedarlarını düzenli olarak 
önemli değer inisiyatifleri ve 
kazanımları hakkında bilgi-
lendirmeyi planlıyor. İttifak 
Yönetim Kurulu, üç oto-
motiv şirketinin değerini 
artırmaya yönelik öneriler 
ve yeni yöntemler oluştur-
mak için projeler geliştiril-
mesini amaçlıyor.

İttifak’ın 20’nci yıldö-
nümü yaklaşırken, Nissan, 

Renault ve Mitsubishi Mo-
tors yönetim kurulları, bu 
ortaklığın üç şirketin ve 
ortaklarının performans-
larına çok güçlü bir katkısı 
olduğunu belirttiler.

İttifak Yönetim Kuru-
lu’nun kurulmasıyla, Nis-
san, Renault ve Mitsubishi 
Motors şirketlerinin bir 
arada hareket ederek, hızla 
değişen ve son derece reka-
betçi olan küresel otomotiv 
pazarının lideri olmaları a-
maçlanıyor.Nissan, Renault, 
Mitsubishi Motors şirket-
lerinin çalışanlarının bağ-
lılığı ve Daimler ile gerçek-
leştirilen son derece yapıcı 
iş birliği sayesinde, İttifak 
Yönetim Kurulu ilgili tüm 
paydaşlar için kazanç sağla-
maya devam edecek.

Renault Nissan Mitsubishi İttifakı’ndan Yeni Yönetim Kurulu 
Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-
Dominique Senard, Nissan CEO’su Hiroto 
Saikawa, Renault CEO’su Thierry Bolloré 
ve Mitsubishi Motors CEO’su Osamu 
Masuko, yeni bir İttifak Yönetim Kurulu’nun 
kurulacağını duyurdu.  
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YENI SLXi serisi, binlerce saatlik 
AR-GE çalışmaları, nakliye firma-
larından alınan ve bin adet üniteden 
gelen veriler analiz edilerek geliştiril-
di. SLXi, 200, 300, 400 ve Spectrum 
olarak 4 farklı seçenekle sunuluyor.

Yeni SLXi ünitesi yakıt maliyetle-
rini minimuma indirerek, büyütül-
müş kondenser peteği ve 0,5 °C’ye 
düşürülen ısı çalışma aralığı saye-
sinde verimliliği artırırken ünitenin 
çalışma ömrünü de uzatmaktadır. 
64 farklı yük için yüklenen sıcaklık 
ayarı ile taşınacak yüke en uygun 
ortam hazırlanabilir. SLXi’de bulu-
nan SR-3 kartı ile 1 yıla kadar geriye 
dönük yakıt sarfiyatı, alarm kodları, 
sıcaklık grafiği, kapı açılış sayıları 
gibi veriler alınarak ilgili raporlama 
yapılabilmekte ve ünitenin çalışma 
performansı analiz edilebilmektedir.

SLXi, yükün gereksinimini kar-
şılayacak en hassas dengenin seçil-
mesine izin vererek performansı üst 
düzeye çıkarmaktadır. Yeni SLXi ü-
nitesi, standart olarak sunulan uzak-
tan takip (TracKing) sistemiyle üni-
teye yer ve zaman ayrımı olmaksızın 
müdahale ve takip imkânı sunarken, 
verimliliği de zirveye çıkararak işlet-
me maliyetlerini minimuma indiri-
yor. SLXi ünitesinden elde edilen 
verim, toplam sahip olma maliyetin-
de yüzde 20’ye varan düşüş sağlıyor. 

Farma/ilaç taşımacılığına 
tam uyumlu

SXLİ tüm modelleri Farma/İlaç 
taşımacılığındaki gereksinimleri ve 
talepleri eksiksiz olarak karşılamak-
tadır. Thermo King, İyi Dağıtım Uy-
gulaması (GDP)’nı geliştirmiştir. Bu 
uygulama tasarım, montaj, işletim ve 
performansı kapsayan AB normlarını 
karşılamaktadır. Thermo King Tür-
kiye olarak GDP sertifika başvurusu 
için yetkilendirilen yetkili servisleri-
mizde işlemler gerçekleştirilmektedir.

Yeni SLXİ ünitesi, en gelişmiş 
telematik sistemlerini standart bu-
lunduruyor. Ünitenin standart sun-
duğu BlueBox uygulaması; sürücü 
araçtan inmeden seyir halindeyken 
ünitenin ayarlanan ısı derecesini, 
çalışma modunu, aktif alarmları, 
konumunu, yakıt seviyesi ve sarfiya-
tını ister akıllı telefonundan isterse 
tabletinden bluetooth bağlantısı 
sayesinde 20 metre mesafeye kadar 
izleme ve gerekli durumlarda müda-
haleyi mümkün kılıyor. 

Üniteyle birlikte standart sunu-
lan TracKing teknolojisi sayesinde 
ısı hareketleri ile ilgili tüm raporlar 
alınabiliyor. Kasa kapısı açılışı, is-

tenilen dereceye inme süresi, arıza 
bildirimi, en yakın servis konumu, 
iletişim bilgileri ve yakıt sarfiyatını 
uzaktan takip etmeyi mümkün kılı-
yor. Ayrıca, araç nerede olursa olsun 
uzaktan erişim (gsm bağlantısı) sa-
yesinde ünitenin ısısını değiştirme, 
üniteyi açıp kapatma, aktif alarmları 
silme, çalışma modunu değiştirme 

(otomatik ve sürekli) imkanı sunarak 
üniteye dilediğiniz zaman müdahale 
edilebilmesi standart hale gelmiştir. 

SLXi, sınıfındaki en yeşil ünite 
olarak tanımlanıyor ve doğanın ko-
runmasına katı sağlıyor. Sahip oldu-
ğu GreenTech motorlarının düşük 
enerji tüketimi ile karbon salınımı 
yüzde 15 azaltılmıştır.

Thermo King Ürün Grubuna 
Yeni SLXi Serisi’ni Ekliyor
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mızın iş yapma kolaylığının 
ciddi derecede artacağına ina-
nıyorum.” şeklinde konuştu. 

Liebherr Genel Müdürü 
Josef Gropper, etkinlik es-
nasında basın mensuplarına 
verdiği demecinde tamamen 
devrim yaratacak bir ürün 
için yola çıktıklarını belir-
terek, “Piyasadaki gelişim 
potansiyelinin düşüklüğü 
yepyeni bir soğutucu ünite 
konseptinin yaratılması ih-
tiyacını bizlere gösteriyordu. 
Sadece bugünün değil, aynı 
zamanda geleceğin de talep-
lerini karşılayacak yeni üni-
temizin kullanım ve erişim 
kolaylığıyla fark yaratacağına 
inanıyorum” dedi. 

Geliştirdikleri soğutma 
sistemini ‘çığır açıcı’ olarak 
nitelendiren Krone’nin Satış 
ve Pazarlamadan Sorumlu İ-
dari Direktörü Frank Albers, 
bu ürünü geliştirirken en 
başından beri müşterileri ile 
birlikte çalıştıklarını ve onla-

KRONE ve Liebherr, soğu-
tucu ünite üretimi konusun-
da ortak bir çalışma yaparak 
sektöre yeni bir ürün ile gir-
diğini açıkladı. Almanya’nın 
Stuttgart şehrinde düzenle-
nen bir prömiyer ile dünya 
kamuoyuna tanıtılan Celsi-
neo; üç bağımsız modülden 
oluşan ve kolay servis ve ba-
kım imkanı sunan yapısı ile 
yenilikçi bir ürün olma iddi-
ası taşıyor. 

İki firmanın imzaladığı an-
laşma kapsamında Liebherr, 
Celsineo marka soğutucu 
ünitelerin üretim ve Ar-Ge 
faaliyetlerini yürütmekten 
sorumlu olacak. Krone ise 
kullanıcılarına frigorifik a-
raçlarını Celsineo marka so-
ğutucu ünitelerle bütün 
bir paket halinde sunacak. 
Celsineo marka soğutucu 
ünitelerin bakım ve onarım-
ları Krone’nin Avrupa ge-
nelindeki tüm servislerinde 
gerçekleştirilebilecek. Krone 
& Liebherr ortaklığıyla tüm 
kullanıcılara en üst düzeyde 
fayda sağlamaya  ve verimli-
liği maksimuma çıkartmaya 
odaklandığı açıkladı.

Tanıtım toplantısında 

konuşma yapan iki şirketin 
patronları Phillip Liebherr 
ve Bernard Krone, alanların-
daki deneyimlerinin yanısıra 
uzun yıllara dayanan iş iliş-
kilerinin ve birer aile şirketi 
olarak ortak bir kültüre sahip 
olmalarının önemini vurgu-
ladı. Celsineo’nun tohumları 
2013 yılında aileler arasında-
ki fikir alışverişleri ile başla-
yıp 2017 yılında somut bir ça-
lışmaya dönüşmüş ve o yıldan 
bu yana da test aşamalarını 
tamamlamış. 

Soğuk zincir taşımacılığın-
daki geleneksel eylem tarzına 
köklü bir değişiklik getirdik-
lerini dile getiren Krone Gru-
bu Genel Müdürü Bernard 
Krone, “Soğuk zincir taşıma-
cılığında yeni bir yola ihtiyaç 
vardı. Yeniliğin ve devrimin 
adı Celsineo. Liebherr fir-
masıyla birlikte bu markaya 
Krone değerlerini katmaya 
odaklanacağız. Uluslararası 
piyasalarda kullanıcılarımızın 
tüm ihtiyaç ve taleplerini kar-
şılamak istiyoruz. Bu nedenle 
yoğunluğunu arttırdığımız 
Krone Satış Sonrası Servis a-
ğımıza Celsineo markasını da 
dahil ediyoruz. Kullanıcıları-

üç modüllü bir sistem geliş-
tirdiklerini söyledi. 
Taşımacıların ihtiyaçlarına 

özel çözüm 
Özellikle çözdürme (def-

rost) sürecine ilişkin farklı 
operasyon durumlarında çok 

sayıda ve uzun 
süreli alan test-
leri yaptıklarını 
söyleyen Liebherr 
Ticari Araçlar İş 
Birimi Başkanı 
Jörg Gradnitzer 
de ısı kontrolü 
konusunda büyük 
avantaj sağladık-
larını vurguladı. 
Bu sistemde mo-
düllerden biri buz 

çözdürürken diğer ikisi ısıyı 
sabit tutuyor. Çözülme süre-
ci elektrikli bir ısıtma ünitesi 
tarafından yürütülüyor. Bir 
modül çözülürken treyler 
içindeki ısı en fazla 1-2 dere-
ce kadar yükseliyor. Böylece, 
taşıma esnasında arzu edil-

meyen sıcaklık kaybı riskleri 
ortadan kalkmış oluyor. Ayrı-
ca akıllı pil yönetim sistemine 
sahip olan Celsineo sayesinde 
treyler aylar boyunca parkta 
kalsa dahi sistem açılır açıl-
maz soğutmaya başlıyor.

Tek noktadan 
hizmet konsepti

Celsineo’nun lansmanında 
Krone Servisten Sorumlu İda-
ri Direktörü Ralf Faust ve Li-
ebherr Müşteri Destek Birimi 
Direktörü Wolfgang Bött-
cher de bakım ve arıza servi-
sine ilişkin bilgiler paylaştı. 
Tek noktadan hizmet anlayışı 
ile tasarlanan servis ve bakım 
imkanı sayesinde soğutma ü-
nitesi ile treyler aynı yerde ve 
aynı anda bakıma girebiliyor. 
Ekipmanın servis bakımında 
soğutucu teknisyenine ihtiyaç 
duyulmuyor. Ürüne ilişkin 
eğitim almış olan servis per-
soneli bozulan üniteyi hızlıca 
değiştirerek aracın kısa sürede 
yeniden hizmete girmesini 
sağlıyor. Bir nevi ‘tak-çalıştır, 
sök-tamir et’ olarak nitelen-
dirilebilecek olan bu süreç 
müşterilerine hızlı operasyon 
olanağı sunuyor.

Celsineo’nun detayları 
transport logistic’te 

Ürünün Almanya’nın ya-
nısıra öncelikle Avusturya 
ve İsviçre gibi komşu ülkele-
rinde satışa sunulması plan-
lanıyor. Baz model olarak 
tanımlanan ve tekli ısı kont-
rolü sağlayan Celsineo’nun 
sonraki aşamalarında çoklu 
ısı kontrolü sağlayacak mo-
delleri üzerinde çalışılacağı 
belirtiliyor. Celsineo’nun sa-
tın alma bedeli ve satışa iliş-
kin diğer detaylar ilk olarak 
4-7 Haziran 2019 tarihleri 
arasında Münih’de düzenle-
necek olan transport logistic 
Fuarı’nda açıklanacak.

rın ihtiyaçları doğrultusunda 
ilerlediklerini söyledi. Lieb-
herr Ticari Araçlar Pazarlama 
ve Satış Birimi Başkanı Manf-
red Handl da üç adet soğutma 
modülüne sahip olan bu yeni 
ürünün ısı kontrollü lojistik 
alanında yepyeni standartlar 
oluştururken 
soğutma dün-
yasının tek-
nolojisini alt 
üst edeceğini 
iddia etti. 

Krone’nin 
Gelişmeden 
Sorumlu İda-
ri Direktörü 
Uwe Sasse, 
soğutma zincirin-
deki kesintilerin, taşınan 
ürünlerin alıcı tarafından 
reddine neden olabileceğini 
hatırlatarak ısı kontrolü ge-
rektiren ürünlerin taşıma-
sının daha güvenilir şekilde 
yapılması için her biri ba-
ğımsız olarak kontrol edilen 

Krone ve Liebherr Soğutucu Ünite İçin Güçlerini Birleştirdi: 
Üç Soğutucu Modüllü Celsineo Tanıtıldı

Soldan sağa; Liebherr Genel Müdürü Josef Gropper 
ve Krone Grubu Genel Müdürü Bernard Krone
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Bir tarafta soğutma ve iklimlendirme alanlarında 70 yıllık deneyime 
sahip Liebherr ile diğer yanda frigorifik römork ve yarı römork 
pazarında önemli bir pazar payına sahip olan Krone güçlerine 
birleştirerek yeni bir ürün geliştirdi. Bu sürecin sonucunda yeni 
iddiaları olan yepyeni bir marka doğdu: Celsineo.

SINIFININ 4 tekerlekten 
çekişli tek modeli olan Ca-
ravelle Highline 2.0 lt TDI 
199 PS 4Motion Volkswa-
gen Yetkili Satıcıları’nda 
yerini aldı. Caravelle’in 
4Motion sistemi, zorlu arazi 
koşullarında bile maksimum 
çekiş ve güvenli sürüş sağlı-
yor. Arka aksa entegre edilen 
4Motion sistemi ön ve arka 
aks arasında gücü en doğru 
şekilde aktararak aracın da-
ha güvenli ve performanslı 
olmasını sağlıyor. 

2.0 litrelik TDI motora 
sahip Caravelle Highline, 

199 PS güç üretirken, 450 
Nm tork sağlıyor. Standart 
olarak 7 ileri DSG şanzı-
mana sahip olan Caravelle 
Highline 4Motion, 8,5lt 
birleşik yakıt tüketimiyle 
ekonomik bir sürüş imkanı 
sunuyor.

Caravelle Highline 2.0 lt 
TDI üst düzey konfor, gü-

venlik ve performans özel-
likleri sunuyor. Caravelle 
Highline versiyonunda ara-
cın dış donanımında 17 inc 
Devonport alüminyum ala-
şımlı jantlar, ön ve arkada 
da LED farlar buluyor.  İç 
donamında ise kaliteli mal-
zeme ve üst seviye işçilikle 
ayrıcalıklı bir atmosfer ya-

ratıyor. SD kart, AUX-IN, 
USB ve Bluetooth deste-
ğine sahip 6,33 inç dokun-
matik renkli ekrana sahip 
Composition Media rad-
yo sistemi; araç bilgilerine 
kolayca ulaşmayı sağlıyor. 
Geri görüş kamerası saye-
sinde, aracın arkasındaki 
alan Composition Media 

sisteminin ekranından gö-
rülebiliyor. Deri kaplı ser-
votronik direksiyon simi-
di, klimatronik kliması ve 
Start/Stop özelliği ile Ca-
ravelle modellerinde tekno-
lojinin sunduğu konfor üst 

seviyede hissediliyor. 
Caravelle Highline 2.0 

lt TDI (8+1) Uzun Şasi 
199PS DSG 4Motion versi-
yonu 281 bin 242 TL kam-
panyalı anahtar teslim fiyatı 
ile alınabiliyor.

Caravelle Highline 4Motion Satışa Sunuldu
VW Ticari Araç, Caravelle modelinin dört tekerlekten çekiş 
özelliğine sahip versiyonunu satışa sundu. Bu özelliğiyle sınıfında 
tek olan Caravelle Highline 2.0 lt TDI 199 PS 4Motion zorlu arazi 
koşullarındaki üstün performansının yanı sıra, üst düzey donanımıyla 
kalabalık aileler ve yolcu taşımacılığı için premium konfor sunuyor. 



LOJİSTİK

MAN iF Tasarım Ödülleri’nde İki Ödül Birden Aldı
ÜRETIM aşamasına yakın, tama-
men elektrikli, konsept bir dağıtım 
kamyonu olan MAN CitE, yakın 
gelecekte dağıtım, kurye gibi bir çok 
alanda şehir merkezlerinde çevre 
dostu ve gürültüsüz dağıtım yapıl-
masına olanak sağlıyor. iF Altın 
Ödül sahibi MAN CitE, ilk sergi-
lendiği Hanover IAA Ticari Araçlar 
fuarında da ilgi görmüştü.

iF Tasarım Ödülleri jürisi, yaptığı 
değerlendirmede; bir şehir dağıtım 
kamyonu konseptini temelden ye-
niden düşünmeyi başararak tümüy-
le yeni bir araç kategorisi geliştirdik-
leri için MAN tasarım ekibini övdü. 
Jüri üyeleri, karar aşamasında MAN 
CitE’nin herşeyi nasıl altüst ettiğini 
şöyle anlattı: 

“Sofistike sürücü kabini tasarımı, 
kamyonun sürücü çalışma alanında 
açık ve şeffaf bir atmosfer yaratırken 
tüm iletişim araçlarını da entegre 
ediyor. Dış tasarım entegre işlevsel 
alanlarla, net bir şekilde tanımlan-
mış gövde işçiliğiyle ve tasarım un-
surlarıyla bizleri kazandı.” 

MAN Truck & Bus Tasarım Bö-
lüm Müdürü Holger Koos, CitE’yi 
anlatırken, şöyle konuştu: “Aracı 
tasarlarken ergonomiye özel önem 
verdik. Alçak giriş basamağı, tü-
müyle düzgün bir sürücü kabini 
zemini, araca yardımcı sürücünün 
bulunduğu taraftan alan kazan-
dıran yanlara açılır kayar kapıdan 
araca girip çıkabilme gibi özellikler, 
günlük dağıtım operasyonlarında 
sürücü konforunu önemli ölçüde 
artırdığımız anlamına geliyor. Aynı 
zamanda CitE, en etkin şekilde çe-
peçevre bir görüş de sağlamaktadır. 
Bu da, araçta yer alan 360 derecelik 
bir kamera sistemiyle birlikte şehir-
de araç kullanımını büyük oranda 
daha güvenli kılıyor.” 

MAN ve NEOPLAN markalı 
şehir ve yolcu otobüsleri, özellikle 
birinci sınıf tasarımla adeta eşan-
lamlı hale gelmişlerdir. MAN Lion’s 
City’nin bu başarısıyla aynı zaman-
da MAN Truck & Bus tarafından 
tasarlanmış otobüsler, üst üste 4 yıl 
iF Tasarım Ödülü’nü almış oldu. Bu 
da, diğer hiçbir otobüs üreticisinin 
yapamadığı bir başarıdır. 

iF Tasarım Ödülleri Jürisi, yeni 
Lion’s City’nin modern ve yüksek 
teknoloji görü-nümden etkilendi. 
Otobüsün dinamik ama zamansız 
hatları, aracın modüler karakte-
ristiğini vurgularken formuna da 
orijinalliğini kazandırıyor. Yeni 
şehir otobüsünün dış görünüşü, 
MAN otobüs ailesinin tasarım 
diliyle de, şüpheye yer bırakmak-
sızın bağlantı kuruyor. Bir ışık 

bandıyla ayırt edici ön farlar ve 
bir krom bardan oluşan MAN’ın 
klasik siyah ön paneli ve karakte-
ristik bir şekilde uzanan ön cam 
hemen göze çarpıyor. Bu tasarım, 
bir yandan aracı daha dinamik 
hale getirirken, diğer yandan da 

kullanım ömrüne ilişkin giderleri 
azaltıyor. MAN Lion’s City’nin 
inovatif LED stop lambalarıyla 
donatılmış siyah arka kısmı ise 
hem tartışmasız şekilde simgesel-
dir ve hem de servis sağlayıcılara 
ideal kullanım sağlıyor. 
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MAN Truck & Bus, araç tasarımındaki en önemli 
değerlendirmelerden olan iF Tasarım Ödülleri’nde, iki 
farklı aracı ile ödüllere uzanarak, önemli bir başarıya 
imza attı. 



Ford Trucks’a ‘Yerli Malı’
Belgesi ESO’da Teslim Edildi

TİCARİ ARAÇLAR

ve daima daha iyinin peşin-
de koşan ‘güçlendirici’leriz. 
Sürdürülebilir bir geleceğin 
kurulmasına katkı sağlamak 
amacıyla yatırımlarımıza yön 
veriyoruz, bu doğrultuda iş 
birlikleri yapıyoruz ve yine 
bu amaçla açık inovasyonun 
en büyük destekçilerindeniz. 
Bu bağlamda 2016’da Saban-
cı Üniversitesi ile ortak ola-
rak Kompozit Teknolojileri 
Mükemmeliyet Merkezi’ni 
hayata geçirdik. Merkezimiz 
sanayi ve üniversiteyi bir ara-

geliştirdikleri ve Eskişehir’de 
ürettikleri araçlarını çeşitli 
yurtdışı pazarlarına sunduk-
larını vurgulayan İnönü Fab-
rikası Müdürü Aysan Hoşver 
şunları kaydetti:

“Ford Trucks’ın 60 yıla 
yakın bir süre önce başlayan 
kamyon üretim yolculuğu, 
bugün dünya çapında bir 
başarı hikayesine dönüşe-
rek ilerliyor. Ford Otosan 
olarak hem yerli üretimi 
artırma hem de döviz ihti-
yacını minimuma indirme 
hedefiyle ülke ekonomisine 
ve otomotiv sanayine katkı 
sunuyoruz.1982 yılından 
bu yana üretim yaptığımız 
1,1 milyon m2’lik İnönü 
fabrikamızda yıllık 14 bin 
adet kamyon ve çekici, 14 
bin Ecotorq motor kapasi-
tesi ile faaliyet gösteriyoruz. 
Bugüne kadar 222 bin üze-
rinde çekici kamyon ürettik. 
T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın belirlediği kri-
terler doğrultusunda ‘Yerli 
Malı’ belgesini bir kez daha 

KORDSA, Paris’te düzen-
lenen, kompozit sektörünün 
en büyük uluslararası bu-
luşması olarak anılan JEC 
World 2019’a katıldı. Fuar-
da, Kordsa’nın Ford Otosan 
ile ortak geliştirdiği ağır tica-
ri araçların şasi sistemlerini 
hafifleten yeni teknolojisi 
yoğun ilgi topladı. Kordsa ve 
Ford Otosan bu hafifleten 
yeni teknolojiyi, fuar kapsa-
mında düzenlenen ve kom-
pozit ile ilgili son teknoloji-
lerin paylaşıldığı konferansta 
“Otomotiv ve Taşımacılık” 
bölümünde sundu.

Kordsa, ayrıca, sektöre 
yön veren yeniliklerin ödül-
lendirildiği JEC İnovasyon 
Ödülleri’nde 10 farklı kate-
goride 30 yenilikçi kompozit 
projesini değerlendiren jüri 
üyeleri arasında yer aldı.

Ödül töreninde konuşma 
yapan Kordsa Kompozit İş 

FORD Otosan’ın ağır ti-
cari markası Ford Trucks, 
T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın belirlediği kri-
terler sonucu sadece yerli 
üreticilere verilen ‘yerli malı’ 
belgesini almaya tekrar hak 
kazanarak, Türkiye’ninen 
yüksek yerlilik oranına sahip 
ağır ticari markası olmayı 
sürdürdü. Eskişehir Sanayi 

Biriminden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Murat 
Arcan, Kordsa’nın yaşamdaki 
en eşsiz anlardan ilham alarak 
nasıl yenilikçi kompozit tek-
nolojileri geliştirdiği hakkın-
da bilgi verdi. Kordsa’yı tem-
silen jüri üyeleri arasında yer 
almaktan onur duyduğunu 
belirten Arcan, sözlerine şöy-
le devam etti: “Kordsa olarak 
inovasyonu tüm faaliyetleri-
mizin merkezine koyuyoruz. 
Yaşamı güçlendirme misyo-
numuzla, tutkuyla çalışan 

Odası’nda (ESO) gerçekleş-
tirilen törende, ‘markaların 
ciro bazındaki yerlilik oranı-
nı esas alan ‘yerli malı’ belgesi 
Ford Otosan İnönü Fabrikası 
Müdürü Aysan Hoşver’e Es-
kişehir Sanayi Odası Başkanı 
Celalettin Kesikbaş tarafın-
dan takdim edildi. 

Ford Trucks olarak, Türk 
mühendislerinin emeğiyle 

rı da paylaştı: “Bu inovasyon 
merkezimizde geliştirdiğimiz 
CM14 adını verdiğimiz hızlı 
kürlenen yeni prepreg siste-
mi, su lekesi ve beyaz nokta 
sorunlarını ortadan kaldı-
rarak yüksek görsel kalite 
sunuyor. Ford Otosan ile or-
tak geliştirdiğimiz ağır ticari 
araçların şasi sistemlerini ha-
fifleten yeni teknoloji ise yi-
ne Merkez’de geliştirdiğimiz 
ezber bozan teknolojilerden 
biri. 16 ton üzeri ağır ticari 
araçlar için geliştirdiğimiz 

yenilikçi yaprak yay; süreç 
optimizasyonu, parça kalifi-
kasyonu ve çevrimiçi sağlık 
izleme amacıyla kullanılan 
yapı sağlığı izleme sistemleri-
ni de içeriyor.”

JEC World 2019 kapsa-
mında, 14 Mart’ta Country 
On Stage Türkiye (Ülkeler 
Sahnede, Türkiye) etkinliğin-
de Türkiye Kompozit Ekosis-
temi ele alında ve Kordsa da 
bu panelde sözcü olarak yer 
aldı. Panelde Kordsa, kom-
pozit alanında yetkinlikle-
ri, ABD’deki faaliyetleri ve 
Kompozit Teknolojileri Mü-
kemmeliyet Merkezi’nde de-
vam eden projeleri hakkında 
bilgi verdi.

ya getiren bir ekosistem. Bu 
merkezde temel araştırma, 
uygulamalı araştırma, tek-
noloji geliştirme, ürün geliş-
tirme, girişimcilik ve üretim 
süreçlerinin tümü tek bir çatı 
altında gerçekleşiyor. Kurul-
duğu günden bu yana Mer-
kez, sektöre yenilikler sunan 
bir inovasyon mutfağı olarak 
hizmet veriyor.”

Arcan, Kompozit Tek-
nolojileri Mükemmeliyet 
Merkezi’nde devam eden 
projelerle elde edilen çıktıla-

almaya hak kazandık. Ağır 
ticari sektöründe bu belgeye 
sahip olan ilk marka olmak-
tan gurur duyuyoruz. Eski-
şehir İnönü Fabrikamızda 
ürettiğimiz ‘yerli malı’ Ford 
Trucks çekici ve kamyonla-
rımız, yurtdışı pazarlara ih-
raç ediliyor ve dünya yolla-
rına çıkarak başarı hikayesi 
yazmaya devam ediyor.

“2019 Uluslararası Yılın 
Kamyonu ödülünü kazanan 
yeni çekicimiz F-MAX de 
bu başarının en önemli ka-
nıtı. Ağır ticari endüstrisi-
nin en prestijli ödüllerinden 
biri olan bu ödül, bizler için 
çok anlamlı ve gurur verici. 
Ford’un dünyadaki üretim 
merkezi olarak Türkiye’de 
ürettiğimiz ‘yerli malı’ araç-
larımız, ağır ticari endüstri-
sinde dünyadaki standartları 
değiştiriyor” dedi.

Belge teslim töreninde 
konuşan ESO Başkanı Cela-
lettin Kesikbaş ise 1982’den 
bugüne Eskişehir’de üretim 
yapan, aileleri ile birlikte 
binlerce insana istihdam su-
nan ve ülke sanayisine büyük 
katkı sunan Ford Otosan’a 
teşekkür etti. 

Kordsa ve Ford Otosan’ın Şasi
Hafifleten Teknolojisine Büyük İlgi

OSD Başkanı 
Haydar Yenigün
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Kordsa, Ford Otosan 
ile ortak geliştirdiği 
ve yapısal sağlık 
izleme sistemlerini 
de içine alan ağır 
ticari araçların şasi 
sistemlerini hafifleten 
yeni teknolojisi ile 
büyük ilgi gördü. 

KONUYLA ilgili de-
ğerlendirmede bulunan 
Otomotiv Sanayii Derneği 
(OSD) Başkanı Haydar Ye-
nigün, “Kasım ayından iti-
baren devreye alınan ÖTV 
ve KDV indirimleri, devam 
eden 5 aylık süreçte pazar 
daralmasını azaltıcı bir etki 
yaratmıştı. Bizler, seçimden 
sonra ekonomideki genel 
gidişatın daha iyi olacağını 
öngörmekteydik. Seçim-
lerden hemen önce gelen 
ÖTV ve KDV indirimle-
rinin uzatılması kararı bu 
öngörümüzü daha da kuv-
vetlendirdi” diye konuştu. 

Otomotiv sektörünü de 
kapsayan ÖTV ve KDV in-
dirimleri ikinci kez uzatıldı. 
Resmi Gazete’de yayımla-
nan kararla, 31 Mart’a ka-
dar geçerli olacak vergi indi-
rimlerinin 30 Haziran 2019 
tarihine kadar sürdürüle-
ceği belirtildi. Buna göre, 
motor hacmi 1600 cc altın-
da ve ÖTV matrahı 70 bin 
TL altındaki otomobillere 
uygulanan yüzde 45 oranın-
daki ÖTV yüzde 30 ve 1600 
cc altındaki motor hacmine 
sahip, ÖTV matrahı 70 bin 
TL ile 120 bin TL aralığın-
da olan otomobillere uygu-
lanan yüzde 50 oranındaki 
ÖTV ise yüzde 35 şeklinde 

uygulanmaya devam ede-
cek. Ticari araçlardan alı-
nan yüzde 18 KDV oranı ise 
30 Haziran tarihine kadar 
yüzde 1 olarak uygulanacak.

Yenigün, “Kasım ayın-
dan itibaren devreye alınan 
ÖTV ve KDV indirimleri, 
devam eden 5 aylık süreçte 
pazar daralmasını azaltıcı 
bir etki yaratmıştı. Vergi 
indirimlerinin devam etme-
siyle birlikte, daralmanın 
şiddetinin daha da azalarak 
iç pazarın 400-450 bin adet 
aralığında gerçekleşmesini 
öngörüyoruz. İçinde bu-
lunduğumuz hassas süreçte 
vergi indirimlerininikinci 
kez uzatılmasının ise, oto-
motiv değer zincirinde faa-
liyet gösteren tüm oyuncu-
lar için kritik öneme sahip 
olduğunu düşünüyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Otomotivde
ÖTV ve KDV

İndirimi Uzatıldı
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KOLUMAN Motorlu Araç-
lar İstanbul şubesi, Mercedes-
Benz Türk Kamyon & Otobüs 
Satış Sonrası Hizmetler Direk-
törü Can Balaban, Satış Sonrası 
Hizmetler Kamyon Pazarlama 
Grup Müdürü Mehmet Doğan 
ve Satış Sonrası Hizmetler O-
tobüs Pazarlama Grup Müdü-
rü Özgür Taşgın’ın katılımı ile 

MERCEDES-BENZ Türk, 
45’inci OSD Genel Kurulu 
kapsamında Fairmont Qu-
asar İstanbul’da düzenlenen 
ödül töreninde iki farklı başa-
rıya imza attı. Mercedes-Benz 
Türk, 2018 yılında 1 milyar 
doların üzerinde ihracat ger-
çekleştiren 6 otomotiv şirketi 
arasında yer alarak “OSD İh-
racat Ödülleri” kapsamında 
“Platin Plaket” ödülüne layık 
görüldü. Önceki yıllarda “Al-
tın Plaket” ile ödüllendirilen 
şirket, tarihinde ilk defa yıllık 
1 milyar dolarlık ihracat se-

Koluman Otomotiv Samandı-
ra Tesisleri’nde gerçekleşen tö-
renle, kamyon ve otobüs ürün 

viyesini aşarak bu kategoriye 
dâhil oldu. AR-GE alanındaki 
faaliyetlerini yeni yatırımları 
ile destekleyen ve 2018 Eylül 
ayında faaliyete aldığı Aksaray 
AR-GE Merkezi ile Mercedes-
Benz “OSD Teknoloji Başarı 
Ödülü”ne layık görüldü.

OSD’nin düzenlediği ödül 
törenine katılan Mercedes-
Benz Türk İcra Kurulu Başkanı 
Süer Sülün konuyla ilgili olarak; 
“Kuruluşumuzdan 2018 yılı-
na kadar Türkiye’deki toplam 
yatırımımızı 1,3 milyar dolara 
ulaştırırken, sadece geçtiğimiz 

grubunu kapsayan “Üretici 
Standardında Hasar Onarım 
Merkezi” sertifikasını aldı.

Yatırımlar hız kesmeden 
devam ediyor

Koluman Otomotiv daha 
önce Ankara Gölbaşı tesisle-
rinde yaptıkları ekipman yatı-
rımı sonrasında İstanbul Şube-
si içinde yatırımlarına devam 
ederek, projenin gerçekleştiği 
diğer servislerde olduğu gibi, 
Mercedes-Benz Hoşdere ve 
Aksaray fabrikasında üretimde 

sene Türkiye ekonomisine 1,3 
milyar doları aşkın ihracat geliri 
sağladık. İstanbul Hoşdere’deki 
fabrikamızda üretimini gerçek-

kullanılan teknolojileri servis-
lerine kazandırdı.

Üretici Standardında Ha-
sar Onarım Merkezi unvanı 
için 6 aylık eğitim ve çalışma 
süreci Mercedes-Benz yet-
kili servislerinde 6 aylık bir 
çalışma sonucunda kaporta 
ve boya onarım süreçlerinin 
hızlanması, kalitesinin daha 
da artması ve ekipman opti-
mizasyonu alanlarında çalış-
malar yürütülüyor ve süreçleri 
başarı ile tamamlayan yetkili 
servisler “Otobüs ve Kamyon 
Üretici Standardında Hasar 
Onarım Merkezi” unvanını 
almaya hak kazanıyor. Eğitim 
kapsamında, ekipman kont-
rolleri ile servislerin yerinde 
eğitimi sağlanırken; yetkili 

leştirdiğimiz otobüslerimiz ve 
Anadolu’nun bağrında, Aksa-
ray’daki fabrikamızda üretti-
ğimiz kamyonlarımız ile elde 

servislerdeki kaporta teknis-
yenleri Mercedes-Benz Türk 
Hoşdere Fabrikası ve Pazar-
lama Merkezi eğitim bölüm-
lerinde Fabrika’daki üretim 
bandındaki teknisyenlerler ile 
aynı eğitimi alarak Mercedes-
Benz Kaporta Teknisyenliği 
eğitiminden geçiyor. 

Yetkinlik sahibi servislerde 
onarılan araçlara 

“Üretici Standardında 
Onarım Sertifikası”

Sertifikalı servisler tarafın-
dan onarımı gerçekleştirilen 
araçlara ise “Üretici Standar-

ettiğimiz bu başarıyla gurur 
duyuyoruz. 2018 yılında kam-
yon ihracat hacmimizi geçen 
yıla oranla yüzde 98 artırarak, 
12 bin 800 adetlik kamyon ih-
raç ettik ve tarihimizin en yük-
sek ihracat rakamına ulaştık. 
Otobüs ürün grubu özelinde 
ise üretimimizin yaklaşık yüzde 
95’ini başta Avrupa ülkelerine 
olmak üzere ihraç ederek 3 bin 
500 adetlik otobüs ihracatına 
imza attık. Bugün bakıldığında, 
Türkiye’den ihraç edilen her 2 
otobüsten 1’i ve her 10 kamyon-
dan 9’u Mercedes-Benz Türk 

dında Onarım Sertifikası” ve-
riliyor. İlgili sertifika araçların 
fabrika standartlarında, oriji-
nal parçalar ile Mercedes-Benz 
Türk “Sertifikalı Kaporta ve 
Boya Teknisyenleri” tarafın-
dan onarıldığını ve fabrika 
çıkışında olduğu gibi tüm gü-
venlik performans ve konfor 
özelliklerine sahip olduğunu 
temin ediyor. Ayrıca, ilgili yet-
kili servislerde onarımları ger-
çekleştirilen araçlar Mercedes-
Benz Türk’ün 1 yıl yedek parça 
ve işçilik garantisi kapsamına 
dâhil ediliyor. 

tarafından ihraç ediliyor. Tüm 
bu başarılarımıza ek olarak yine 
2018 yılında AR-GE ve Bilişim 
Teknolojileri alanlarında yurt 
dışına sağladığımız hizmetler ile 
ülkemizin toplam hizmet ihra-
catı tutarına yaklaşık 80 milyon 
dolarlık katkı sağladık. 1967 
yılında başlayan hikâyemizi gu-
rur verici başarılara imza atarak 
devam ettiriyoruz ve her zaman 
yaptığımız gibi, önümüzdeki 
dönemlerde de kendi rekorla-
rımızı kırmayı hedefliyoruz. Bu 
değerli ödüllere layık görülmek 
gurur verici” şeklinde konuştu.

Koluman’dan Mercedes-Benz 
Türk Kamyon ve Otobüslerine 
Fabrika Ayarında Onarım

MB Türk OSD Tarafından İki Büyük Ödüle Layık Görüldü

Isuzu Bus2Bus Berlin Fuarı’na Novociti Life İle Katıldı
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Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs Ürün 
Grubu, eğitim sürecini başarı ile tamamlayan 
yetkili servislerine “Otobüs ve Kamyon 
Üretici Standardında Hasar Onarım Merkezi” 
sertifikası vermeye devam ediyor. 

ANADOLU Isuzu, ihracat 
pazarlarındaki farklı organi-
zasyon ve fuarlarda varlığını 
daha fazla göstermeye başla-
dı. Türkiye’de üretilen Isuzu 
marka otobüs ve midibüsleri 
en iyi şekilde yurt dışında ser-
gileyen marka, Geçtiğimiz yıl 
IAA Hannover, Birmingham 
Euro Bus Expo ve Busworld 
Moskova fuarlarından sonra 
şimdi de 19-21 Mart 2019 
tarihlerinde düzenlenen Bus-
2Bus Fuarı’na katıldı.

Almanya’nın Berlin şehrin-
de ilk kez bir tanıtım faaliyeti 
gerçekleştiren Anadolu Isu-
zu, fuar standında Türkiye’de 
üretilen ve en güncel midibüs 
modeli olan Novociti Life’yi 
sergiledi.

Hem konforlu, hem de 
alçak tabanlı midibüs; 

Isuzu Novociti Life
Yeni Isuzu Novociti Life, 

alçak tabanıyla değişen pa-

zar ihtiyaçlarına yönelik bir 
çözüm olarak gün yüzüne 
çıktı. Büyük ve orta büyük-
lükteki otobüs yerine küçük 
boyutlarda otobüs konsep-
tiyle dar sokaklı şehirleri de 
hedefleyen Novociti Life, 
alçak tabanlı yapısıyla en-
gelli ve yaşlı nüfusun sosyal 
hayata daha fazla katılımını 
da destekliyor.

Anadolu Isuzu’nun oto-
büs ürün grubunda bulunan 
9,5 m. uzunluğundaki Citi-
bus modeli ile 7,5 m. uzun-
luğundaki Novociti modeli 
arasında 8 m. uzunluğuyla 
yeni bir segment oluşturan 
Novociti Life, midibüs bo-
yutlarında otobüs görünü-
müyle dikkat çekiyor. No-
vociti Life’ın alçak tabanlı 
tasarımına uygun olarak ar-
kaya konumlandırılan FPT 
marka NEF4 model motoru, 
186 beygir güç ve 680 Nm 

tork üretiyor.  FPT’nin EGR 
(egzoz gazı geri çevirimi) sis-
temine gerek duymadan Eu-
ro 6C emisyon normlarını 
karşılayabilen motor tekno-
lojisi, yüksek enerji verimli-
liği ile düşük yakıt tüketimi 
sağlarken, bu sayede Avrupa-
lı belediyelerin ihtiyacı olan 
normları sağlamış oluyor. 
Novociti Life hem yurtiçin-
de hem de yurtdışında ZF 
marka manuel ve Allison 
marka otomatik şanzıman 
opsiyonlarıyla sunuluyor.

Toplam 60 kişilik yolcu 
kapasitesiyle geniş iç hacimli 
Novociti Life, gün ışığının 
araç içerisinde etkin kulla-
nımını sağlayan özel yolcu 
camı tasarımıyla, tekerlek-
li sandalyedeki yolcuların 
dahi yan camları kolaylıkla 
kullanabilmelerine imkan 
veriyor. Bu sayede dış me-
kanı rahatlıkla gözlemleye-

bilen tekerlekli sandalyeli 
yolcular, Novociti Life’ın in-
san odaklı akıllı tasarımının 
tadını çıkarıyor.

Akıllı tasarım ile servis ve 
bakım kolaylığı

Yeni Isuzu Novociti Life, 
hem yolcuların konforu hem 
de aracın servis hizmetlerini 
minimum sürede gerçekleş-
tirmek için özenle tasarlandı. 
Motor bölümü arka kısma 
alınan Novociti Life, bu saye-

de alçak tabanlı platformuna 
kavuştu. Motor ve yürüyen 
aksamın arkada olması, ge-
rekli durumlarda şanzımanın 
ve motorun bakım ve onarı-
mını da kolaylaştırırken araç 
arkasındaki kapak tasarımı 
da servis edilebilirliği artıra-
cak şekilde tasarlandı. Novo-
citi Life’ın motor bölümüne 
üç taraftan ulaşılabilmesine 
imkân sağlayan bakım kapak-
ları sayesinde bakım işlemleri 

kolaylaşırken müdahale süre-
si de kısalıyor.

Novociti Life bir yılda 
3 ödül birden aldı

Isuzu Novociti Life, 1 yıl-
da toplam 3 ödül aldı. Tur-
quality kapsamında 2017 
yılının sonunda düzenlenen 
ve Türkiye’nin en prestijli ta-
sarım organizasyonu Design 
Turkey Yarışmasında “İyi Ta-
sarım Ödülü”’nün sahibi olan 
Isuzu Novociti Life, ilk yurt 
dışı ödülünü 2018 yılının Ni-
san ayında A’ Design Award 
& Competition’dan “Gold 
A’ Design Award” ile almış-
tı. Son ödülünü Polonya’nın 
Kielce şehrinde düzenlenen 
Transexpo Fuarı’ndan “New 
Model Bus” kategorisi 3’ün-
cülüğüyle alan Isuzu Novociti 
Life, toplu ulaşımda midibüs 
segmentinde lider konumda-
ki Anadolu Isuzu’yu çok daha 
güçlü konuma taşıyor.
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ISTANBUL’DA gerçekleş-
tirilen TGE’nin özel tanıtım 
törenine, MAN Kamyon ve O-
tobüs Ticaret A.Ş. adına Genel 
Müdür Tuncay Bekiroğlu, 2. 
El Satış Direktörü Aydın Yum-
rukçal, Otobüs Satış Direktörü 
Can Cansu ile Hafif Ticari 
Araçlar Satış Müdürü Cumhur 
Kutlubay’ın ev sahipliğinde 
gerçekleşti. TGE tanıtımına 
Turizm Taşımacıları Derneği 
Başkanı Sümer Yığcı, dernek 
yöneticileri, şoförler, sektör ve 
çeşitli şirket temsilcilerinin ya-
nı sıra MAPAR Otomotiv Yö-
netim Kurulu Başkanı Yalçın 
Şahin de katıldı.

MAN’ın TGE ile hafif ticari 
araç segmentinde de yer alma-
sının pazarda kalite odaklı re-
kabet açısından önemine dik-
kat çeken Turizm Taşımacıları 
Derneği Başkanı Sümer Yığcı, 
“MAN, dünyanın en önemli 
markaları arasında yer alıyor, 
kalite ve teknoloji ile anılıyor. 
Hafif ticari araçlardaki yeni 
ürünü TGE ise MAN’ın tüm 
kalite ve güvencesini taşıyarak, 
segmentindeki premium araç-
lar rekabetinde kalite odaklı 
bir alternatif yaratıyor. Turizm 
taşımacıları olarak TGE’nin de 
eklenmesi ile ihtiyaç duydu-
ğumuz temel iki segmentte de 
MAN’ın ürün sunması, sektö-

rümüz için çok güzel bir geliş-
me” dedi. 

TGE’nin “O sadece VAN 
değil, tam anlamıyla bir 
MAN” sloganına dikkat çe-
ken MAN Kamyon ve Oto-
büs Ticaret A.Ş. Hafif Ticari 
Araçlar Satış Müdürü Cum-
hur Kutlubay, “Sloganımızda 
da belirttiğimiz gibi TGE’nin 
tam anlamıyla MAN olması, 
TGE için pazarda çok önemli 
bir avantaj sağlıyor. İleri tek-

nolojisi ve üstün nitelikleri ile 
MAN araçlarının ve satış son-
rası hizmetlerinin bilinen ka-
lite ve güvencesi, doğal olarak 
TGE’ye ilgiyi arttırıyor. Öyle 
ki mevcut pazar koşullarına 
karşın karşılaştığımız yoğun 
ilgiye yetişmek için önemli bir 
çaba sarf ediyoruz” dedi. 

MAN TGE’nin yeni bir 
marka olmasına karşın üstün 
nitelikleri ve kalitesi ile paza-
rın Premium segmentinde yer 
aldığını vurgulayan Cumhur 
Kutlubay, sözlerine şöyle de-
vam etti:

“MAN TGE, Polonya’da 
ileri teknoloji robotların kul-
lanıldığı fabrikamızda üretili-

yor. Ayrıca Türkiye’de araca 
eklenen üst yapısı da çok özel. 
TGE için hemen hemen tüm 
üstyapıcılarla görüştük ve titiz 
bir araştırma sonucu kararımı-
zı verdik. Alanında premium 
marka olarak görülen, ulus-
lararası pazarlara iş yapan bir 
üstyapıcı ile anlaştık. Sadece 
üstyapıcı ile anlaşmakla da 
yetinmedik. Onun tedarikçi-
leriyle de görüştük, her birine 
isteklerimizi birebir anlattık, 
hatta birlikte geliştirmeler 
yaptık. Örnek vermek gerekir-
se koltuk tarafında önemli bir 
şirketle çalışıyoruz. Ancak on-
ların hazır bir ürününü alma-
dık. Şirket ile koltuk sürecini 
gece gündüz birlikte yürüterek 
TGE için özel bir ürün yarat-
tık. Tüm bu titiz çalışmaları-
mızda; araçlarımızın trimi ile 
tavanı arasında gerçekten çok 
önemli bir fark yarattık. 

Bununla birlikte aracımız 
kalitesi ve üstün nitelikleri-
nin yanı sıra ileri teknolojisi 
ile yakıt tüketiminde de çok 
iddialı. Öyle ki bizim çift te-

kerlerimiz, piyasada mevcut 
olan tek tekerli rakip model-
lerden daha az yakma iddiası 
taşıyor. MAN’ın bilinen Satış 
Sonrası Hizmetler ayrıcalığı 
da TGE’lerimizi farklı kılacak. 
Yetkili Servislerimizde ağır 
ticari araçlarımızda da alışıla 
geldiği gibi TGE’nin bakım ve 
onarımlarında da, vakit kaybı 
yaşamadan, ikincil onarımlar 
gerekmeden MAN ayrıcalıkla-
rını yaşayacaklar. 

TGE, MAN’ın tüm temel 
DNA yapısını taşıyor. Daya-
nıklı, performanslı, kaliteli, 
konforlu, ileri teknolojili, yakıt 
ekonomisinde oldukça iddialı, 
yaşam boyu ve işletme maliyet-
leri açısından önemli avantajlar 
taşıyor. MAN araçlarının alışı-
lagelmiş ileri teknolojisi, üstün 
güvenlik ve donanım özellik-
lerini taşıyan TGE modelle-
rimiz, öğrenci, personel, yük 
ve yolcu taşımacılığına ilişkin 
mevcut tüm yönetmelikleri, 
tüm gereklilikleri karşılıyor.

MAN TGE modellerimiz, 
9.3 ile 18.4 metreküp aralığın-

daki taşıma hacmi, 3,0 - 5,5 
ton yük taşıma kapasitesi, 16-
19 koltuk yolcu koltuğu sayısı, 
önden çekiş, arkadan itiş ve 
4x4 çekiş sistemi, çift teker 
ve tek teker seçeneklerine sa-
hip. MAN TGE zengin ürün 
çeşitliliği ile tüm hafif ticari 
araç taleplerine ideal çözümler 
sunuyor. MAN TGE, Polonya 
Wrzesnia’daki fabrikamız-
da; gövdesinden başlanarak 
birçok noktası lazerler ve di-
jital kameralarla tekrar tek-
rar kontrol edilerek titiz bir 
süreçte üretiliyor. TGE’lerde 
birçok ileri teknoloji ile birlik-
te Acil Durum Fren Desteği 
de (EBA) standart donanımda 
yer alıyor.  EBA sistemi, me-
safe sensörleri sayesinde; seyir 
halinde, çevresindeki araçları 
kontrol etme ve acil durum-
larda otomatik frenleme yapa-
rak durma mesafesini kısaltma 
becerileri ile sürücü ve yolcu 
güvenliğini artırıyor.

MAN TGE’ler, model çe-
şitliliği ve üstün nitelikleri ile 
Turizm taşımacılığına da çok 
önemli avantajlar sunuyor. 
Bugün burada turizmin profes-
yonelleri tarafından gördüğü 
yoğun ilgi ve beğeni de bunun 
en güzel örneğidir.”

MAN TGE Turizm Taşımacıları 
İçin İlk Kez Podyuma Çıktı

MAN’ı hafif ticari araç segmentine taşıyan TGE, Turizm Taşımacıları 
Derneği üyelerine yönelik gerçekleştirilen özel tanıtımda hem 
şoförlerden hem de şirket yetkililerinden tam not aldı.

DAF Trucks N.V. geçtiğimiz 
ay Hollanda’nın Eindhoven 
şehrinde “İnovasyon” temalı 
Uluslararası Bayi Toplantısı’nı 
düzenledi. DAF satış birimle-
rinin ve bayi temsilcilerinin ka-
tıldığı toplantıda genel olarak 
otomotiv sektöründeki tek-
nolojik gelişmeler ile DAF’ın 
Avrupa ve diğer pazarlarda 
kazandığı başarılar ele alındı. 
Ayrıca DAF düzenlediği ödül 
töreninde farklı kategorilerde 
en iyi performansı gösteren 
bayilerini de ödüllendirdi.

Avrupa’da büyük filo sipa-
rişlerine imza atarak pazar li-
deri konumuna yükselen DAF 

Trucks, Türkiye’de de aynı 
başarıyı sergilemeyi hedefliyor.

Etkinliğe Tükiye’den DAF 
bayilerin yanı sıra ve bayi aday-
ları da konuk oldu. Otomotiv 
ve ulaşım sektörlerindeki son 
trendleri görme imkanı veren 
toplantıda, 2019 yılında Tür-
kiye piyasasına Excellence ve 
Universal Edition olarak sunu-
lacak yeni XF araçları hakkın-
da detaylar da görüşüldü. Bol 
ödüllü etkinlikte ülkemizden 

DAF Bursa Ağır Vasıta ve Me-
yeks Otomotiv, göstermiş ol-
dukları başarılı performans ne-
ticesinde DAF Trucks Turkey 
tarafından ödüllendirildiler.

Paccar, 10 PPM 
kalite ödülü kazananlarını 

ödüllendirdi
Paccar, çok titiz bir şekilde 

belirlenen “10 PPM” Paccar 
kalite standardını karşılayan 
veya bu standartların çok üs-
tünde performans gösteren 

tedarikçilerini her yıl ödüllen-
diriyor.  Bu, Paccar’a gönde-
rilen her bir milyon parçada 
10 adet arızalı parçaya karşı-
lık geliyor. Ödüllendirilmiş 
tedarikçilerin ayrıca dağıtım 
performansı, müşteri desteği 
ve ticari etki anlamında da 
önemli kriterleri yerine getir-
meleri gerekiyor. Paccar bu 
sene bu yüksek kalite perfor-
mansına ulaşan toplamda 26 
ülkenin yer aldığı 4 kıtadan 
337 tedarikçiyi ödüllendirdi.

Paccar Global Kalite Ge-
nel Müdür Yardımcısı Debra 
Poppas: “2018 yılında kam-
yonlarımız için rekor bir talep 

vardı. 10 PPM tedarikçimiz 
büyüyen pazarda Paccar’a 
olağanüstü kalite sağlayarak 
Paccar’ın müşterilerine sek-
tördeki en kaliteli kamyon-
ları teslim etmesine olanak 
vermiştir” dedi. Poppas şöyle 
devam etti: “Müşterilerimizin 
yüksek beklentilerini aşarken 
bizimle beraber çalışan teda-
rikçilerimizi özverilerinden 

Daf Trucks “İnovasyon” Temalı
Uluslararası Bayi Toplantısı Düzenledi

DAF Trucks Turkey, DAF Türkiye bayi ve 
bayi adayları ile Hollanda’da düzenlenen 
Uluslararası Bayi Toplantısı’nda bir araya geldi. 

dolayı takdir ediyoruz.”
Paccar Kıdemli Genel Mü-

dür Yardımcısı Darrin Siver 
ise “2018 yılı 10 PPM ödül 
kazananlarını başarılarından 
dolayı tebrik ediyoruz” dedi 
ve devam etti: “Mühendislik, 
üretim ve satış sonrası süreçle-
rimize olağanüstü destek sağla-
yan bu tedarikçiler Paccar için 
önemli ortaklardır.”
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1968 yılında üretilmeye baş-
lanan ve global olarak 18 mil-
yon adedin üzerinde satışıyla, 
dünyanın en çok tercih edilen 
pick-up modeli olan Toyota 
Hilux’ın 50’nci yıldönümün-
de Türkiye’ye özel bir versiyon 
sunuldu. KargoHaber dergisi 
olarak 2018’in son aylarında  
satışa sunulan otomatik şan-
zımanlı Hilux 4x4 Hi-Cruiser 
A/T 50’nci yıl versiyonunu 
zorlu koşullarda test ettik. 

Dünyada gösterdiği başarıyı 
Türk pick up piyasasında da 
gösteren ve ülkemizde en çok 
satış adedine ulaşan modeller-
den biri olan gerek tarzıyla ge-
rekse de off road yetenekleriyle 
ilgi görmeye devam ediyor. 

Toyota Hilux’ın son mode-
li ve bizim de test aramız olan 
model aracın biniş ve pozis-
yon almadaki ergonomisinden 
itibaren sürücüsünü cezbeden 
bir araç. Elbette bir hafif ticari 
araç mantığıyla sade ve sağlam-
lığın gerek malzemeye gerekse 
de tasarıma yansıdığı test aracı-
mızda sürücünün ihtiyaç duya-
bileceği saklama alanları yeterli 
derece bulunuyordu. 

Aslında merkez şehir içi 
için dev sayılabilecek boyutla-
rına rağmen elektrik destekli 
hafif direksiyonu, otomatik 
şanzımanı ve kapsamlı geri 
görüş kamerası sayesinde ara-
cımız kolay sürüş sağladı. Ge-
rek oturma pozisyonundan 
kaynaklanan ön görüş gerekse 
de kullanılan sağ ve sol ayna-
ların da iyi bir görüş sağlaması 
da dar alanlarda kontrolü eli-

mizde tutmaya devam ettiğini 
söyleyebiliriz. 

Şehir içinde ve otoyolda 
(Özellikle yasal hız limitleri 
içinde) sessiz bir ortam sağla-
yan kabin bütün yol koşulla-
rındaki stabilitesiyle de takdiri 
hak ediyor. 

Modern sürüş ihtiyaçları 
arasında yer alan telefon bağ-
lantısı, bilgi eğlence sistemleri 
ve bunların kullanım kolaylığı 
gibi kriterlerde de sürücüsünü 
memnun eden test aracımızın 
2 çekişten kolaylıkla dört çe-
kere dönüştürülmesi ve zorlu 

arazi şartları için 4x4 Low’a 
alınması pratik bir şekilde ger-
çekleşiyor. İstanbul merkezin-
de başlayan ve Karadeniz’in 
Trakya kıyılarındaki hem ince 
hem de kalın taneli kumsalla-
rında ve orman yollarında de-

şı ve otoyol koşullarında tam 
olarak karma olarak nitelendi-
rilebilecek sürüşümüzde yakıt 
tüketimimiz 100 kilometrede 
9,3 litre olarak gerçekleşti ki 
bu kütledeki bir araç için ve 
yapılan yolun önemli bir bölü-

güvenlik sistemi “Toyota Sa-
fety Sense” bütün özellikleriyle 
yer alırken, yenilikler arasında 
yükleme ve boşaltmada büyük 
kolaylık getirmesinin yanı sı-
ra 730 kg’ye varan yük taşıma 
kapasitesinin tam olarak kulla-

vam eden offroad sürüşümüz-
de güven veren çekiş sistemini 
destekleyen aracın yerden yük-
sekliği, ideal yaklaşma ve uzak-
laşma açılarıyla zorlu araziler 
için bize cesaret verdi. 

Son dönemde pick uplarda 
yükselen motor gücüne rağ-
men 150 beygir gücündeki 
nispeten daha alçak gönüllü 
gücün tamamını aktaran sürüş 
hattıyla bu konuda sürücüsünü 
mağdur etmeyen test aracımız-
da sahip olduğu 400 torkun ta-
mamını hissettik

Gerek şehiriçi gerek yol dı-

münün İstanbul trafiğinde ger-
çekleşmesini düşününce gayet 
makul bir tüketim.
Standart sürgülü arka kapak 

Toyota Hilux 4x4 Hi-
Cruiser A/T 50.yıl versiyo-
nunda; Toyota’nın gelişmiş 

nılmasını sağlayan alüminyum 
sürgülü kapak da bulunuyor. 
Bu sürgülü arka kapağın ilk kez 
bir pick-up’ta standart olarak 
sunulduğu ifade ediliyor. 

5 bin 330 mm uzunluğa, 
1855 mm genişliğe ve 1815 
mm yüksekliğe sahip bu özel 
versiyonda, krom roll barlar, 
krom yan basamaklar, krom ön 
ve alt kroma, siyah çamurluk 
korumaları ve 18 inç alaşım 
jantlar efsane pick-up’ın hey-
betli görünümüne katkı sağlı-
yor. Hilux’ın logosuna “50’nci 
Yıl” ibaresi de yer alıyor. 

Gelişmiş güvenlik 
sistemleri

Hilux 4x4 Hi-Cruiser A/T 
ile güvenli ve rahat bir sürüş 
için Toyota Safety Sense aktif 
güvenlik teknolojileri yer alı-
yor. Yaya algılama özellikli Ön 
çarpışma önleyici sistem (PCS) 
ve Şerit Takip Uyarı Sistemi 
(LDA) bu gelişmiş sistemin 
merkezini oluşturuyor. 

Toyota Safety Sense aktif 
güvenlik donanımları arasında; 

çocuk koltuğu sabitleme meka-
nizması (ISOFIX), boyun in-
cinmelerini önleyici koltuklar 
(WIL), EBD ile desteklenmiş 
ABS fren sistemi, fren destek 
sistemi, acil fren uyarı sinya-
li, araç denge kontrol sistemi 
(VSC), aktif elektronik çekiş 
kontrol sistemi (A-TRC), bo-
zuk yol gövde hareket kontrol 
sistemi, yokuşta kalkış destek 
sistemi (HAC), eğim iniş des-
tek kontrol sistemi (DAC), 
römork savrulma kontrol siste-
mi (TSC), otomatik ayrışmalı 
diferansiyel (ADD) ve arka di-
feransiyel kilidi de bulunuyor.

50’nci yıldönümü için 
Türkiye’ye özel bir versiyon ü-
reten Hilux’ın “4x4 Hi-Cruiser 
A/T” modeli, 2.4 D-4D dizel 
motor seçeneğiyle satışa sunu-
luyor. Common-rail direkt en-
jeksiyon sistemine sahip olan 
araç 100 kilometrede ortalama 
7,8 lt gibi düşük tüketim sunu-
yor. 150 HP güce ulaşan Hilux 
4x4 Hi-Cruiser A/T 400 Nm 
torka sahip.

Toyota 50’nci Yıla Özel Hilux Test Sürüşü

25
MART 2019

Dünya 1 tonluk pick up segmentinin 
en çok satan aracı olan Toyota Hilux’un 
50’nci yıldönümü için Türkiye’ye özel bir 
versiyonunu test ettik. 

SEKTÖRÜN güçlü bir iç pa-
zara ihtiyacı olduğunu vurgu-
layan Taşıt Araçları Tedarik 
Sanayicileri Derneği (TAY-
SAD) Başkanı Alper Kanca, 
“Güçlü bir iç pazarın olmayışı, 
hem büyümenin hem de yeni 
yabancı yatırımlarınülkemi-
ze çekilmesinin önündeki en 
büyük engeldir. Dolayısıyla, 
süresi uzatılan vergi indirim-
lerinin, iç pazara olumlu bir 
etkisi olacağı kesindir. Ancak 
bu olumlu katkının süreklili-

ğinin sağlanması da elzemdir. 
Avrupa piyasalarında da bir 
miktar durgunluğun başladığı 
bu dönemde, yurt içi piyasada 
böyle bir destek mekanizması-
nın sağlanmasından umutlu-
yuz” dedi.

Resmi Gazete’de yayımla-
nan Cumhurbaşkanlığı kara-
rıyla otomotiv, konut, beyaz 
eşya ve mobilyada uygulanan 
ÖTV ve KDV indirimleri 30 
Haziran’a kadar uzatıldı. Taşıt 
Araçları Tedarik Sanayicileri 

Derneği (TAYSAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Alper Kanca, 
“2018’de iç pazar satışlarımız, 
bir önceki yıla göre yüzde 35 
düşüşle 642 bin adet seviye-
sinde gerçekleşmişti. Şubat 
2019’da ise Şubat 2018’e göre 

yüzde 53’lik bir düşüş yaşan-
mıştı. Otomotiv sektörümü-
zün bugün geldiği noktanın 
geliştirilmesinde en önemli 
konu güçlü bir iç pazara kavuş-
masıdır. Güçlü bir iç pazarın 
olmayışı, hem büyümenin hem 

ÖTV ve KDV İndirimlerinin Uzatılması Umut Verici
Otomotiv sektörünü de kapsayan vergi 
indirimleri yeniden uzatıldı. Resmi Gazete’de 
yayımlanan kararla, 31 Mart’a kadar geçerli 
olacak vergi indirimlerinin 30 Haziran tarihine 
kadar devam edeceği açıklandı.  

de yeni yabancı yatırımların 
ülkemize çekilmesinin önün-
deki en büyük engeldir. Dola-
yısıyla, süresi uzatılan ÖTV ve 
KDV indirimlerinin, iç pazara 
olumlu bir etkisi olacağı kesin-
dir. Ancak bu olumlu katkının 
sürekliliğinin sağlanması da el-
zemdir. Avrupa piyasalarında 
durgunluğun başladığı bu dö-
nemde, yurt içi piyasada böy-
le bir destek mekanizmasının 
sağlanmasından umutluyuz” 
değerlendirmesinde bulundu.

TAYSAD Başkanı
Alper Kanca
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de dönüşüm geçiriyor. Artık 
lastiğin yolculuğunu önceden 
tahmin edebilen sistemlere 
ihtiyaç artıyor ve odağımızda 
bu ihtiyaçlara yanıt vermek 
yer alıyor” diye konuştu.

Akıllı hizmetleriyle ağır ti-
cari sektörünün dönüşümüne 
öncülük ettiklerine değinen 
Güzel, “Ticari araç lastikleri 
sektöründe hizmet çeşitlili-
ğimiz ile lideriz. Profleet filo 
yönetim çözümleri ile sundu-
ğumuz toplam değerler pake-
ti ile iş ortaklarımızın ve filo 
müşterilerimizin iş ve operas-
yon süreçlerinde verimliliğe, 
kârlılığa ve sürdürülebilirliğe 
önemli katkı sunuyoruz. Bu-
gün Brisa’nın sunduğu akıllı 
hizmetlerden faydalanan 100 
araçlık bir filonun yıllık or-
talama kazancı 1 milyon 722 
bin TL. Bu hizmetlerin tü-
münü Türkiye’deki tüm filo-
lara sunduğu hesap edilirse de 
yaratılan toplam değer, 16,6 
milyar TL oluyor” dedi. 

Güzel, tüm bu hizmetleri 
sahada güçlü bir ekiple ger-
çekleştirdiklerini belirterek, 
“Sahaya hem aklımızı hem 
gönlümüzü koyuyoruz. Yal-
nızca sahaya özel 105 kişilik 
ekibimizle birlikte müşteri-
lerimizin sahasını karış karış 
ezberliyoruz. Şimdiye dek 
toplamda 3 milyon lastikte 
ölçüm gerçekleştirdik. 2018 
yılında 6 bin saha ziyareti 
gerçekleştirerek filolara en 
iyi çözümleri sunduk. 120 
filo ile Profleet hizmetleri-
miz kapsamında anlaşma 
gerçekleştirdik ve 600 yeni 
filo müşterimiz, lastikte Brisa 
markalarını tercih etti. Diğer 
yandan bireysel müşterile-
rimize özel uygulamalarla 
sahada omuz omuza verdik. 
Yola Sağlam Çık projemizle 
Uzun yol şoförlerinin sağlığı 
için Türkiye yollarına düş-
tük, kamyon şoförlerimizin 
ihtiyaçlarını dinleyerek yol 
arkadaşı olduk. 2019 yılında 
da Brisa, gönül bağını güç-

BRISA, 2018 yılında ağır ti-
cari araç lastikleri pazarında 
katma değerli ürün ve akıllı 
hizmetleriyle büyümeyi sür-
dürdüğünü açıkladı. Şirketin 
Aksaray’daki akıllı fabrika-
sında yapılan değerlendirme 
toplantısında verilen bilgilere 
göre; küresel ağır ticari lastik 
pazarı istikrarlı bir şekilde 
büyüyor. 2018 yılında yüzde 
3 artışla 208 milyon adede 
ulaşan ağır ticari lastik paza-
rının gelecek 5 yılda toplam 
yüzde 9 artışla 228 milyon 
adede ulaşacağı öngörülüyor. 
Türkiye’de ise, son 5 yılda 
yüzde 7,9 büyüyen ağır ticari 
lastik pazarı, 2018 yılında bir 
önceki yıla oranla yüzde 2,4 
daraldı ve satışlar 2,4 milyon 
adet olarak gerçekleşti. Yerel 
pazarda satış rakamlarının 5 
yıl içinde toplam yüzde 16 ar-
tış ile 2,8 milyon adede ulaş-
ması bekleniyor.

Brisa Pazarlama Direk-
törü Evren Güzel; “Türkiye 
ağır ticari araç lastikleri pa-
zarı, geçtiğimiz sene yaşanan 
daralmaya rağmen güçlü bir 
potansiyel taşıyor. Ağır ticari 
araç parkı son 10 yılda yüzde 
12,7 büyüyen Türkiye’nin Ba-
tı ve Orta Avrupa Bölgesi’nde 
en büyük ticari araç parkına 
sahip olması da bu potansiye-
li güçlendiriyor. 2018’de hem 
yenileme hem OEM pazarı-
nın ilk tercihi olduk, sektör-
de en güçlü araç üreticileriyle 
kuvvetli iş birliğimizi sürdür-
dük. Bridgestone, Lassa ve 
Dayton markalı Türkiye’de 

GOODYEAR, Local Motors 
ile iş birliği yaparak sekiz yolcu 
kapasiteli otonom servis aracı 
Olli için lastik testleri de ger-
çekleştirdi. Bu çerçevede Local 
Motors, Goodyear lastiklerini 
Olli araçlarının özel donanımı 
olarak seçti ve Goodyear ön-
de gelen otonom yolcu servis 
aracının tek lastik tedarikçisi 
konumunda yer alıyor.

Goodyear test filosuna bu 
aracı da ekleyerek, yaklaşık 6,5 

hektarlık yol ve trafik altyapı-
sına sahip kamu-özel ortaklı 
araştırma ve geliştirme alanı o-
lan Michigan Üniversitesi’nin 
Mcity Test Tesisi de dahil 
farklı lokasyonlarda gelişmiş 
hareket kabiliyeti değerlendir-
meleri için söz konusu aracı 
kullanabiliyor.

Goodyear Teknoloji Mü-
dürü Chris Helsel konuyla 
ilgili olarak: “Olli gibi oto-
nom araç projeleriyle ilgili 

çalışmalarımız, geleceğe yö-
nelik mobilite çözümlerimiz 
için kilometre taşı niteliğinde. 
Kullanım performansını geliş-
tirmek ve müşterilerimize da-
ha çok fayda sağlamak için, ilk 
çalıştırma, gelişmiş aracın ha-
reket etmesi ve ortak kullanım 
verileri hakkında pilot prog-
ramlar aracılığında çok yararlı 
bilgiler elde ediyoruz” dedi.

Otonom araçlarla yapılan 
test çalışmaları, Goodyear’ın 

aracı kontrol eden bir sürücü 
olmadığı durumlar için kulla-
nım ve bakımla ilgili alanlarda 
yapılması gerekenleri belirle-
mesini sağlıyor. Bu çözümlere 
söz konusu araçlar için gele-
ceğe yönelik lastik teknolojisi 
seçenekleri de dahil. 

Ayrıca Goodyear’ın küresel 
çapta iki inovasyon merkezin-
den biri olan Lüksemburg’da 
Goodyear üç otonom servis 
aracı için gerekli teçhizatı 

sağlıyor. Araçlar, Sales-Lentz 
adlı otobüs firmasınca işleti-
liyor ve farklı yerel rotalarda 
sürüş başına 14 yolcuya kadar 
hizmet veriyor.

Bu üç servis aracında da 
kullanılan Goodyear lastikleri 

gerçek hayattaki uygulamada 
işletimsel verilerin toplanabil-
mesi için sensörlerle donatıl-
dı. Toplanan bu veriler, Go-
odyear mühendisleri ve veri 
bilimcileri tarafından tahmi-
ni bakım ve diğer performans 
faydalarının haritalanması 
için kullanılmaktadır.

üretilen lastiklerimizde Yerli 
Üretim logosunu kullanarak 
bu uygulamayı sektörümüz-
de ilk hayata geçiren şirket 
olduk. Lassa markamız ile 
sektörün lider markası konu-
mumuzu güçlendirdik. Tica-
ri lastik grubunda yüzde 82 
yerli üretim oranına ulaştık. 
Dayton markamızın bölgesel 
segmentte yüzde 100’ünü İz-
mit fabrikamızda ürettik. 

Bununla birlikte sektör, 
kesintisiz yolculuk deneyi-
mi ile yeniden şekilleniyor. 
Otonom sürüş ve elektrik-
li araçların yaygınlaşması 
ile başlayacak bu dönüşümle, 
lastik sektöründen beklenti-
ler de değişiyor. Bu kapsam-
da, İzmit Fabrikamızda yer 
alan ve belgelendirilen Ar-Ge 
Merkezimizde; daha uzun 
ömür, yakıt tasarrufu, yüksek 
yol tutuş ve çekiş kabiliyeti, 
düşük yuvarlanma direnci 
gibi teknik özelliklerde lastik 
geliştirmeye odaklanıyoruz. 
Diğer yandan filolaşmanın 
artması ile birlikte hizmetler 

lara, lastik ve servis harcama-
larının yönetimi, kayıp-ça-
lıntı lastiklerin tespiti ve özel 
projeksiyon raporları sunulu-
yor. TMP+ 2.0 kullanıcıları 
100 araçlık bir filoda yıllık 
ortalama 264 bin TL kazanç 
sağlıyor.

Mobilfix, 2018’de 5,4 
milyon TL tasarruf yarattı

Dünyada ağır ticari araçla-
ra yönelik olarak geliştirilen 

lendirerek liderliğini devam 
ettirecek” diye konuştu. 

Brisa, filolar için geliştirdi-
ği akıllı garaj yönetim progra-
mı TMP+ 2.0’yi baştan aşağı 
yeniledi ve lastik ölçümünün 
ötesine geçerek, filoların 
ihtiyaç duyduğu servis mo-
düllerini de sisteme ekledi. 
Türkiye’de yalnızca Brisa’nın 
sunduğu dijital ve mobil bir 
çözüm olan TPM+2 ile filo-

Brisa Ağır Ticaride Filolara Dönüşüm Sağlıyor
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Brisa, yeni ve 
kesintisiz yolculuk 
deneyimleri için 
katma değerli ürün 
geliştirmeye ve 
akıllı hizmetlere 
odaklanıyor.

Brisa Tedarikçi Finansmanı
Çalışmalarını Figopara İle

Dijitalleştiriyor

Goodyear ve Local Motors Sürücüsüz 
Servis Araçlarında İşbirliğine Gidiyor

BRISA, tedarikçi ödeme 
işlemlerini Türkiye’nin ilk 
Figopara ile dijitale taşı-
yor. İş süreçlerini yeni nesil 
teknolojilerle geliştirmeye 
odaklanan Brisa, Figopara 
işbirliğiyle tedarikçilerine 
daha hızlı ve kolay bir siste-
min avantajlarını sunuyor. 

Figopara’nın fintech te-
melli tedarikçi finansmanı 
platformu sayesinde Brisa 
tedarikçileri, faturalarını 
ihtiyaç duydukları zaman-
da nakde dönüştürecek ve 
dijital ortamın sunduğu ko-
laylık sayesinde hızlı nakit 
akışı sağlayarak işlemlerini 
gerçekleştirebilecekler.

Brisa’nın yeni nesil tekno-
lojilerle iş süreçlerini zengin-
leştirdiğini ve tüm paydaşla-
rına da bu kapsamda değer 

yaratmayı hedeflediğini ifa-
de eden Brisa Finans Genel 
Müdür Yardımcısı Reşat 
Oruç; Türkiye’de uzun yıl-
lardır sektör liderliğini üst-
lenen şirketimiz, Türkiye’de 
etik değerler ve sürdürülebi-
lirlik anlayışı doğrultusunda 
geniş bir tedarikçi ağı ile fa-
aliyet gösteriyor. Dijitalleş-
meyi iş süreçlerinin kalbine 
yerleştiren bir şirket olarak, 
tedarikçilerimizle olan sü-
reçlerimizi, tedarikçilerimi-
ze fayda sağlayacak şekilde 
zenginleştirmek üzere yola 
çıktık. Figopara işbirliğimiz 
ile tedarikçilerimiz, nakde 
daha rekabetçi ve etkin bir 
şekilde ulaşarak çalışmala-
rına ivme kazandıracaklar” 
şeklinde konuştu.  

Brisa gibi firmaların 

tedarikçilerini tedarikçi 
finansmanı platform ile 
desteklediklerini kaydeden 
Figopara Genel Müdü-
rü Avşar Dirgin, finansal 
teknoloji (Fintech) şirketi 
olarak Türkiye’de bir ilke 
imza attıklarını, alıcı, satıcı 
(tedarikçi) ve bankaları Fi-
gopara dijital platformunda 
buluşturduklarını belirtti. 
Tedarikçi finansmanının 
alıcı firmalara ödeme vade-
sinde esneklik, daha verimli 
işletme sermayesi ve bilanço 
yönetimi, stratejik tedarik-
çilere kesintisiz nakit akışı, 
tedarikçi ile ödeme ve fiyat-
landırma konusunda müza-
kere imkanı ve bankalarla 
farklı gelir ortaklığı model-
leri gibi büyük avantajlar 
sağladığını vurguladı.

ilk mobil servis TIR’ı Mobil-
fix, ağır ticari araçlara yerin-
de bakım ve servis hizmeti 
sunuyor, araç sahipleri ile fi-
loların zamandan ve maliyet-
ten tasarruf etmelerine ve iş 
sürekliliklerini korumalarına 
yardımcı oluyor. 2018’de Mo-
bilfix Türkiye turnesi ile 40 
filoda bin 200 araca toplam 
5,4 milyon TL yakıt ve lastik 
ömrü tasarrufu sağlandı.

Goodyear, gelecekteki 
mobilite çözümlerini 
araştırmak için Local 
Motors’un sürücüsüz 
servis aracını test 
filosuna ekledi.
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Lastik Hamurunda Kadın Eli

Petrol Ofisi 
Türkiye’de
6 Bin Ustaya 
Ulaşacak

PETLAS, sektöründe sağladığı ka-
dın istihdamıyla da pozitif ayrışıyor. 
Yurtdışından bilgi transferi olma-
dan kendi teknolojisini üreten, yerli 
Ar-Ge lideri Petlas, dünyanın tek 
çatı altında üretim yapan en büyük 
lastik üretim tesislerinden biri ola-
rak dikkat çekiyor. Petlas bünyesin-
de, lastik Ar-Ge’si ve tasarımından 
üretime, satıştan ihracata tüm alan-
larda, kadın emeği ön plana çıkıyor.

Yurt çapında binden fazla nokta-
da satışa sunulan Petlas satış organi-
zasyonunda Bölgeler Satış Müdürü 
olarak görev yapan Hatice Güneş, 
21 yıldır lastik sektörünün içinde. 
Sektörde tüm Türkiye’de kendisin-
den daha deneyimli üst düzey bir 
başka kadın yönetici olmamasıyla 
dikkatleri üzerinde toplayan Hatice 
Güneş, Petlas’ın tüm Türkiye’den 
sorumlu Bölgeler Satış Müdürü po-
zisyonunda görev yapıyor.

Türkiye’nin ilk Traktör Radyal 
lastiği, ilk Run-Flat lastiği, İlk Tam 
Çelik İş Makinası lastiği, Askeri Jet 
ve Araç lastikleri, Tam Çelik Oto-
büs/Kamyon lastikleri gibi ilklerle 
ülkemizin dışa bağımlılığını kıran 
Petlas, 80 farklı desen ve 2 bin 500 
farklı ebatta üstün nitelikli lastikle-
ri, yerli sermaye, yerli teknoloji, yerli 
Ar-Ge ve mühendislik, yerli iş gücü 
ile üretiyor. Petlas’ın tasarım, labo-

‘MAXIMUS Usta Buluşmaları’, 
İstanbul’un Avrupa Yakası’nda-
ki ustalara yönelik düzenlenen ilk 
toplantıyla start aldı. Düzenlenen 
ilk ‘Maximus Usta Buluşması’, Pet-
rol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü 
Sezgin Gürsu’nun ev sahipliğinde, 
Petrol Ofisi CMO’su Beril Alakoç 
Orhonoğlu ve şirket yetkililerinin 
katılımıyla gerçekleştirildi.

Usta Buluşmaları, 2018 yılında 
Maxima ile 7 bin ustaya ulaştı
2018 yılında ‘Usta Buluşmaları’nı 

otomotiv sektöründe binek ve ha-
fif ticari araçlara ideal çözümler 
sunan Maxima ile gerçekleştirdik-
lerini de hatırlatan Sezgin Gürsu, 
“Geçtiğimiz yıl ‘Maxima - Usta 
Buluşmaları’nı, tüm Türkiye’yi kap-
sayacak şekilde 57 günde, 42 ilde ve 
48 noktada düzenledik. Distribü-
törlerimiz, bayilerimiz, sanayi site-
lerindeki işyerleri ve otomobil özel 
servis temsilcileriyle bir araya geldik. 
Toplantılarımızda, görsel kimliğiyle 
yenilenen ve pazardaki en yenilikçi 
ürün ailesi olan Maxima motor yağ-
larının özelliklerini tanıttık. Gördü-
ğümüz yoğun ilgi ile ‘Maxima Usta 
Buluşmaları’nda planladığımızın da 
üzerine çıkarak, 7 bin usta ile buluş-
tuk” şeklinde konuştu.

ratuvar ve analiz kabiliyetleri, iç ve 
dış mekan test imkanları ile dikkat 
çeken Ar-Ge laboratuvarını Duygu 
Hadımlıoğlu yönetiyor. 

Ar-Ge’nin yanı sıra, üretim geliş-
tirme, tasarım ve hammadde ekiple-
rinde de kadın mühendis ve profes-
yoneller görev yapıyor. Bu çalışanlar 
arasında Ar-Ge Laboratuvar Mü-
hendisi Sabiha İrem Çaylak, Ham-
madde Geliştirme Mühendisi Bahar 
Uluçay, Binek ve Hafif Ticari Araç-

lar Üretim Mühendisi Dilara Sarıer 
de yer alıyor.

Kadınlar Ar-Ge ve mühendislik 
gibi bölümlerin yanı sıra lastiğin üre-
tim süreçlerinde de elini taşın altına 
koyuyor. Lastiğin son şeklini alma-
dan önceki bileşen hazırlama ve las-
tik üretim bölümlerinde de yüksek 
performans gösteriyorlar. Üretimin 
şekillendiği proseslerde gösterdik-
leri özgüven ve çalışma başarıları ile 
takdirleri topluyorlar.

27
MART 2019



YAN SANAYİ

verimlik elde ediyor. Allison 
tam otomatik şanzıman, gücü 
arttırırken, manuel veya oto-
matikleştirilmiş manuel şanzı-
man (AMT) her vites geçişin-
de güç kaybına neden oluyor. 
Allison şanzımanlar sayesinde 
kamyonlar daha kolay manev-
ra yapıyor, yumuşak toprakta-
kolay ilerliyor ve dar alanlarda 

Dumanoğlu, “Şirketimiz bir 
yandan İzmir’de bulunan 
fabrikamızda dizel teknolo-
jisinde yeni ürün geliştirme 
çalışmalarına odaklanırken 
diğer taraftan, Satış Sonrası 
organizasyonu olarak dünya 
çapında yetkinliğimizi taşı-
yan dizel, fren, süspansiyon 
ve araç elektroniği gibi ürün 
gruplarınınTürkiye’de da-
ğıtımını sağlıyor. Söz konu-
su çalışmalarımız sayesinde 
Türkiye, Kafkasya, Ortado-
ğu ve Afrika’yı kapsayan 67 
ülkenin Bölge Direktörlüğü 

şap paletlerde kullanılan ke-
restelerin tamamına yakınını, 
Orman Sertifikasyonu Destek-
leme Programı (PEFC) ve Or-
man Koruma Konseyi (FSC) 
sertifikalarının her ikisine de 
sahip olan ormanlardan temin 
ediyor. Kereste fabrikaların-
dan ve bakım merkezlerinden 
gelen atık ağaç liflerini ve ah-
şap parçaları kompozit blok-
lara dönüştürerek palet onarı-
mında kullanıyor. Türkiye’de 
yerli tedarikçiler tarafından 
yerli hammadde kullanılarak 
üretilen CHEP paletlerinin 

ALLISON Transmission, 
inşaat makineleri alanında 
dünyanın önde gelen fuarla-
rından Bauma 2019’da arazi 
serisi tam otomatik şanzı-
manlarını sergileyecek.

Allison, damperli kam-
yonlar, damperler ve beton 
mikserlerinin en zorlu uygu-
lamalarında bile  Terex, Bell 
Equipment ve Volvo İş Ma-
kineleri gibi birçok OEMta-
rafından belirtilen ürünlerle 
rakipsiz bir güvenilirlik sunu-
yor. Bauma’da Allison stan-
dında 4000 Serisinin kesit 

FREN grubunda yüzde 60’a 
yaklaşan bir büyüme kay-
dettiklerini belirten Delphi 
Technologies Türkiye, Kaf-
kasya, Orta Doğu ve Afri-
kaBölge Direktörü Reşat 
Dumanoğlu, “Şirketimiz bir 
yandan İzmir’de bulunan 
fabrikamızda dizel teknolo-
jisinde yeni ürün geliştirme 
çalışmalarına odaklanırken 
diğer taraftan, Satış Sonrası 
organizasyonu olarak dünya 
çapında yetkinliğimizi taşı-
yan dizel, fren, süspansiyon 
ve araç elektroniği gibi ürün 
gruplarının Türkiye’de da-
ğıtımını sağlıyor. Söz konu-
su çalışmalarımız sayesinde 
Türkiye, Kafkasya, Ortado-
ğu ve Afrika’yı kapsayan 67 
ülkenin Bölge Direktörlüğü 
konumuna getirildik. Bu sa-
yede, bin 150 kişilik güçlü bir 
istihdam yaratmamızın yanı 
sıra satış sonrası organizasyo-
nunda bölge için merkez üssü 
olduk” diye konuştu.

Türkiye’de 1989 yılından 

CHEP, kırılmalara karşı eks-
tra dayanıklı olan paletleriy-
le tedarik zinciri yönetimini 
güçlendiriyor. Türkiye’de yer-
li tedarikçiler tarafından yerli 
hammadde kullanılarak üreti-
len CHEP paletlerinin tama-
mı ticari ormanlardan temin 
ediliyor. Aynı zamanda gıda 
hijyeni ve benzeri alanlardaki 
gereksinimleri karşılamak için 
endüstri standartlarına göre 
üretilip muhafaza ediliyor.

2009 yılından bu yana 
Türkiye’de faaliyet gösteren 
CHEP; tedarik zinciri çözüm-

modeliyle birlikte, ziyaretçi-
lerin şanzımanları 360 derece 
döndürüp Allison şanzımanı-
nın içine girebilecekleri inte-
raktif bir arttırılmış gerçeklik 
deneyimi de yer alacak. 

Allison’ın Kesintisiz Güç 
Teknolojisi™ ilesürücüler, da-
ha hızlı ivmelenme, arttırılmış 
kullanım esnekliği ve yüksek 

beri faaliyet yürüten oto-
motiv ekipmanları üreticisi 
Delphi Technologies, 2018 
yılında yaşanan ekonomik 
dalgalanmalara rağmen üret-
tiği çözümlerle küresel çapta 
başarıyı yakaladı. 2018 yılında 
toplamda yüzde 44 oranında 
büyüme gerçekleştirdiklerini 
belirten Delphi Technologi-
es Türkiye, Kafkasya, Orta 
Doğu ve AfrikaBölge Di-
rektörü Reşat Dumanoğlu, 
özellikle fren grubunda yüz-
de 60’a yaklaşan bir büyüme 
kaydettiklerini ifade etti. 

lerinde dünyanın önde gelen 
markalarından biri olarak 
hizmet veriyor. Hızlı tüketim 
ürünleri, gıda, içecek ve pera-
kende sektörlerine endüstri-
yel ahşap paletlerden çeyrek 
plastik palet teşhir çözümleri-
ne kadar, tedarik zincirine uy-
gun standart kaliteli ekipman-
lar sunuyor ve tedarik zinciri 
yönetimini güçlendiriyor.

CHEP, paylaşıma ve yeni-
den kullanıma dayalı iş mode-
liyle paletlerinin üretiminden 
geri dönüşümüne kadar sürdü-
rülebilirliğe odaklanıyor. Ah-

şanzımanlı mikserlere göre 
yüzde 7 daha kısa sürede, yüz-
de 8 daha fazla beton taşıya-
bildiklerini belirtiyor. 

Allison şanzıman donanımlı 
bir inşaat aracı filosu, daha faz-
la çalışma süresi ve daha düşük 
bakım maliyetleri gibi avan-
tajlara sahip oluyor. Manuel 

debriyajlar aşındığı ve yandığı 
için  aracın tamirde daha fazla, 
yolda daha az zaman geçirme-
si söz konusu oluyor. Allison 
tam otomatik şanzımanlar ise 
sadece periyodik yağ ve filtre 
değişimi ile bakım-onarım 
açısından hem zaman hem de 
maliyet avantajı sağlıyor. 

rahat hareket ediyor. 2. geri 
vites özelliği ile tepelerde yük-
sek performans, dik eğimlerde 
daha fazla kontrol sunuyor. 
Tüm Allison şanzımanlar, 
filoların yakıt ekonomisive 
performansı ihtiyaçlarına göre 
optimize etmelerini sağlayan 
Allison Fuel Sense® 2.0 yazılı-
mıyla donatılıyor.

Allison şanzımanın fayda-
larına değinen Brezilyalı bir 
beton mikseri filosu sahibi, 
gün boyunca mümkün olan 
en yüksek sefer sayısını sağ-
lamaları sayesinde, manuel 

konumuna getirildik. Bu sa-
yede, bin 150 kişilik güçlü bir 
istihdam yaratmamızın yanı 
sıra Satış Sonrası organizas-
yonunda bölge için merkez 
üssü olduk” bilgisini verdi. 

Reşat Dumanoğlu, “PSA 
Grubu için üretilen GDI 
ürünlerini içeren motor son 
4 yılda üst üste dünyada yılın 
motoru ödülüne layık gö-
rüldü. Şirketimiz dünyadaki 
tüm araç üreticilerine yönelik 
dizel, benzinli ve elektrikli a-
raçlar için en iyi ürün çözüm-
lerini sunmaya devam ediyor. 
Yüksek teknolojili dizel ü-
rünlerin üretildiği İzmir’deki 
fabrikamızda geleceğin araç 
teknolojilerine uyumlu par-
çalar için de hazırlıklara de-
vam ediliyor. Bölge Satış Son-
rası organizasyonu olarak, 
2019 yılında, özellikle tamir 
ve yenileme odaklı, orijinal 
ekipman kalitesinde ürünler 
sunan, bizim de içinde bulun-
duğumuz firmalar için zorla-
yıcı bir yıl bekliyoruz” dedi.

tamamen ticari ormanlardan 
elde edilmesi, kalite sürekliliği-
ni sağlayan ve çevresel perfor-
mansını yükselten en önemli 
kriterler arasında yer alıyor. 

Endüstri standartlarına 
göre üretilip muhafaza edilen 
paletlerin devrilme riski mi-
nimum seviyeye iniyor. Servis 
merkezlerinde uyguladığı test 
programıyla paletlerini darbe, 
basınç, titreşim ve çevre simü-
lasyonlarından geçiriyor; pa-
letlerin ölçüsü ve parçalarının 
uyumunu kontrol ederek yük 
taşıma kapasitesini test ediyor.

Allison Bauma 2019’da
Arazi Modellerini Tanıtacak

Delphi Türkiye’yi Satış Sonrası
Yedek Parçanın Merkez Üssü Yaptı

CHEP Standart ve Kırılmalara
Karşı Dayanıklı Ekipmanlar Üretiyor

Emisyon Testlerinde 
Dışa Bağımlılılık 

Sona Eriyor
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Allison tam otomatik şanzımanlar, OEM’leri 
ve filoları performans, dayanıklılık, verimlilik, 
manevra kabiliyeti ve konfor sunan 
teknolojiler ile destekliyor. 

AVRUPA’DA yeni otomo-
biller için istenen WLTP 
emisyon testleri kapsamın-
da, Türkiye’deki üreticilerin 
taleplerinin tamamı artık 
Türkiye’de yapılabilecek. 
Bu konuda önemli bir adım 
atan Otomotiv Teknoloji-
leri Araştırma Geliştirme 
Merkezi OTAM, 2,5 Mil-
yon TL’lik bir yatırımla yeni 
prosedüre göre modernize e-
dilmiş WLTP Emisyon Test 
Laboratuvarı’nı devreye aldı. 
OTAM bünyesinde hizmet 
verecek olan WLTP Emis-
yon Test Laboratuvarı’nın 
test merkezi sınırlı olan 
Avrupa’ya da bir alternatif 
olması hedefleniyor.

OTAM, 2,5 Milyon 
TL’lik bir yatırımla moder-
nize edilmiş WLTP Emis-
yon Test Laboratuvarı’nı 
hizmete açtı. İTÜ Ayazağa 
Kampüsü’nde düzenlenen 
özel bir törenle hizmete gi-
ren OTAM WLTP Emis-
yon Test Laboratuvarı ile 
Avrupa’nın zorunlu kıldığı 
WLTP emisyon testlerinin 
aynı standartlarda OTAM 
bünyesinde yapılması sağ-
lanacak. Avrupa Birliği’nin 
NDEC test standartları yeri-
ne 2017 yılında yeniden dü-
zenleyerek kabul ettiği Dün-
ya Çapında Uyumlu Hale 
Getirilmiş Hafif Araçlar 

Test Prosedürü (WLTP)’ne 
göre modernizasyonu yapıl-
mış WLTP Emisyon Test 
Laboratuvarı’nda araçların 
yakıt tüketimi ve emisyon 
testleri yapılacak. WLTP 
testlerini de bünyesine ala-
rak modernize edilen test 
merkezinin, Türkiye’deki 
otomotiv sektörünün ön-
de gelen üreticilerini dışa 
bağımlılıktan kurtarırken 
WLTP test merkezi sınırlı 
olan ve talebi karşılayama-
yan Avrupa’ya da bir alterna-
tif olması hedefleniyor.

OTAM tarafından dü-
zenlenen törene İTÜ Vakfı 
Yönetim Kurulu, OTAM 
Yönetim Kurulu üyeleri 

ile Renault, Mercedes-Benz 
Türk, Tofaş, Hyundai, Isuzu 
gibi sektörün önde gelen sa-
nayi ve sivil toplum kuruluş-
larının yöneticileri katıldı. 
Açılış konuşmasını yapan 
ve hizmete giren WLTP 
Emisyon Test Laboratuvarı 
hakkında bilgiler paylaşan 
OTAM Genel Müdürü Ek-
rem Özcan, devreye giren 
yeni sistemin Türkiye’deki 
otomotiv üreticilerinin dı-
şa bağımlılığını tamamen 
ortadan kaldıran bir çözüm 
sunacağını belirterek yılda 
750 aracın WLTP testleri-
nin yapılmasının hedeflen-
diğini belirtti.
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Ades Uluslararası Nakliye 
Ticaret’in Reylanlı’daki ga-
rajında düzenlenen teslimat 
törenine Iveco Ağır Vasıta 
Bölge Satış Müdürü Murat 
Aydoğan, Ades Uluslarara-
sı Nakliye Ticaret’in sahibi 
Abdo Mercimek, Üstün İş 
Genel Müdürü Eyüp Zengin, 
Iveco Türkiye Satış Sonrası 
Bölge Müdürü Ertuğrul Sı-
nar ve Iveco Eğitim Yönetici-
si Mehmet Er katıldı. 

Rusya’ya soğuk zincir ta-
şımacalık yapan Ades Ulus-
lararası Nakliye Ticaret’in 
daha önce satın almış olduğu 
13 adet Stralis çekicilerden 
yakıt tüketimi, satış sonrası 
hizmetler konularında mem-
nun olduğu için yine tercihi-
ni Iveco’dan yana kullandığı 
belirtildi. Bu son teslimat ile 
birlikte Ades’in filosundaki 
araç sayısı 65 adede yükseldi. 

Törende bir konuşma ya-
pan Üstün İş Genel Müdürü 
Eyüp Zenginde ADES ile ger-
çekleşen işbirliğinden mem-
nuniyetlerini dile getirdi. Tes-
limat öncesi şoför kadrosuna 
araçların yeni donanımları, a-
daptif crouse control, eco roll, 
eco mod, yardımcı fren sistem-
leri hakkında eğitim verildi.

IVECO, Özbabacan Ulus-
lararası Nakliyat’a satışını 
gerçekleştirdiği 10 çekiciyi 
teslim ederken, ADES Ulus-
lararası Nakliye Ticaret Limi-
ted firması filosuna 10 adet 
Stalis çekici kattı. Şekerci 
Petrol filosu ise 5 Adet Stralis 
çekici ile güçlendi.

Iveco, Özbabacan Ulus-
lararası Nakliyat’a satışını 
gerçekleştirdiği 10 adet Ive-
co Stralis AS440S48 TP Hi 
Way çekicinin  teslim edil-
diği törenine Özbabacan fir-
ma yetkilileri Özcan Özkan, 
Adem Özkan, Gülsoylar Yö-
netim Kurulu Başkanı Can-
dan Gülsoy ve Satış Müdürü 
Seyfettin Alas katıldı.

Törende söz alan Candan 
Gülsoy şunları söyledi, “Bu-
gün çekici segmentinde yılın 
ilk önemli teslimatını ger-
çekleştiriyoruz, bundan da 
ayrıca mutluluk duyuyorum. 
Biz Iveco Stralis’lerde Top-
lam Sahip Olma Maliyetinin 
düşüklüğü konusunda iddia-
lıyız. Sıra dışı bir çözüm olan 
Hi-SCR’nin kullanılmasıyla 
artık EGR’ye ihtiyaç duyul-
muyor ve bu sayede sahiplik 
maliyetinde belirgin bir düşüş 
sağlanıyor. Optimize edilmiş 

aerodinamik, aktarma aksamı 
ve Hi-SCR’nin bir araya geli-
şiyle Euro 6’lı Stalis’ler Euro 
5’li öncüllerine göre yüzde 
4.5 daha az yakıt tüketiyor.”

Iveco, Yeni Stralis’in tüm 
ana teknik alt sistemlerini 
yeniledi ve geliştirdi. Yeni 
Stralis, tamamen yeniden 
tasarlanmış bir aktarma or-
ganı, yeni elektrik-elektronik 
tasarımı, sınıfının en iyisi 
şanzımanı, arka aks ve arka 
süspansiyon, son nesil GPS 
ile çalışan öngörü fonksiyon-
ları, yakıt ekonomisi için ye-
ni özellikler barındırıyor. Ek 
olarak Iveco’nun geliştirdiği 
yeni nesil hizmetler, her mo-
del için toplam sahip olma 

maliyetini düşürmeyi hedef-
liyor. Bu da Yeni Stralis’in 
sunduğu özel ve ayırt edici 
unsurları temsil ediyor. 

Iveco’nun yetkili satıcısı 
Üstün İş Otomotiv 10 adet 
Stralis çekiciyi ADES’e tö-
renle teslim etti. 

Iveco’nun Gaziantep yet-
kili satıcısı Üstün İş  Otomo-
tiv 10 adet Stralis AS440S48 
T/P 3650 E6C - FULL 
çekiciyi ADES Uluslarara-
sı Nakliye Ticaret Limited 
firmasına törenle teslim etti. 

değişim kararında ise özellikle 
aracın sağlamlığı, sorunsuz ça-
lışması ve Özgözde tarafından 
sunulan kaliteli satış sonrası 
hizmetlerinin etkili olduğunu 
dile getirdi.

Satın alma ve servis süre-

cinde, her konuda kendile-
rine destek olan Özgözde 
Otomotiv ve çalışanlarına 
da teşekkür eden Bahattin 
Şeker’e e tören sonunda Erol 
Arslan tarafından bir plaket 
takdim edildi.

Iveco Şekerci Petrol’e sa-
tışını gerçekleştirdiği 2 adedi 
ADR’li olmak üzere toplam 
5 adet Stralis AS 440S48 tipi 
çekiciyi teslim etti. 

Özgözde Ankara tesisle-
rinde yapılan teslim töre-
nine, ÖzGözde Otomotiv 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Erol Arslan, Şube Müdürü 
Sezgin Işık, Ağır Vasıta Satış 
Müdürü İbrahim Demirbaş, 
Satış danışmanı Serkan Ak-
doğan, Iveco Türkiye Bölge 
Müdürü Tamer Erşen; Şe-
kerci Petrol Yönetim Kuru-
lu Başkanı Bahattin Şeker ve 
Araç sorumlusu Nihat Şen-
yapıcı katıldılar.

Erol Arslan, Şekerci Pet-
rol ile gerçekleştirdikleri bu 
işbirliğinden memnuniyet 
duyduklarını dile getirerek; 
hem yatırım, hem de işletme 
maliyetleri açısından uygun 
olan araçları ile müşteriye 
sağlanan faydanın, uzun yıllar 
bu işbirliği içerisinde devam 
edeceğini ifade etti.

Bahattin Şeker ise, alım ka-
rarından önce gerçekleştirdik-
leri test sürüşlerinden sonra 
ortaya çıkan verilerle, Stralis’in 
kendileri için en verimli araç 
olduğunu tespit ettiklerini; filo 

Filolar Iveco İle Güçleniyor

Isuzu Polonya’nın 
Lodz Şehrine 
24 Adet Novociti 
Life Teslim Etti

ANADOLU Isuzu’nun 
ihracatta büyüme hedefleri 
doğrultusunda Avrupa’da 
gerçekleştirdiği teslimatlara 
Polonya’nın Lodz şehri de 
eklendi. Lodz Belediyesine 
teslim edilen 24 adet Isuzu 
Novociti Life, Lodz halkı-
nın konforlu ve güvenli ula-
şımı için Lodz sokaklarında 
çalışmaya başladı.

Anadolu Isuzu’nun 
Lodz ihalesini kazanması-
nın ardında Polonya’daki 
güçlü distribütör yapı-
lanması ve satış sonrası 
hizmetleriyle birlikte Ki-
elce şehrinde düzenlenen 
Transexpo Fuarı’nda Isuzu 
Novociti Life aracının fuar 
kapsamında düzenlenen ya-
rışmasında New Model Bus 
(Yeni model otobüs) kate-
gorisinde 3’lük ödülünün 
sahibi olması geliyor.

Isuzu Novociti Life, al-
çak tabanıyla değişen pazar 
ihtiyaçlarına yönelik bir çö-
züm olarak gün yüzüne çık-
tı. Büyük ve orta büyüklük-

teki otobüs yerine küçük 
boyutlarda otobüs konsep-
tiyle dar sokaklı şehirleri de 
hedefleyen Novociti Life, 
alçak tabanlı yapısıyla en-
gelli ve yaşlı nüfusun sosyal 
hayata daha fazla katılımını 
da destekliyor.

Anadolu Isuzu’nun oto-
büs ürün grubunda bulu-
nan 9,5 m. uzunluğundaki 
Citibus modeli ile 7,5 m. 
uzunluğundaki Novociti 
modeli arasında 8 m. uzun-
luğuyla yeni bir segment o-
luşturan Novociti Life, mi-
dibüs boyutlarında otobüs 
görünümüyle dikkat çeki-
yor. Novociti Life’ın alçak 
tabanlı tasarımına uygun 
olarak arkaya konumlan-
dırılan FPT marka NEF4 
model motoru, 186 beygir 
güç ve 680 Nm tork üreti-
yor. FPT’nin EGR (egzoz 
gazı geriçevirimi) sistemine 
gerek duymadan Euro 6C 
emisyon normlarını karşı-
layabilen motor teknolojisi, 
yüksek enerji verimliliği ile 
düşük yakıt tüketimi sağ-
larken, bu sayede Avrupalı 
belediyelerin ihtiyacı olan 
normları sağlamış oluyor. 
Novociti Life hem yurtiçin-
de hem de yurtdışında ZF 
marka manuel ve Allison 
marka otomatik şanzıman 
opsiyonlarıyla sunuluyor.
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VOLVO Trucks, araçlarda 
güvenlik ve performanstan ta-
viz vermeden, farklı sistem ve 
donanımların seçimi, kompo-
nentlerin farklı konumlandır-
ma imkanı ile firmaların ihtiya-
cına uygun çekici ve kamyonlar 
sunmaya devam ediyor.

Şu anda Türkiye’de bu-
lunan en hafif çekici olma 
özelliğini taşıyan Volvo FM 
460 4x2, ağırlıklı kimyasal 
maddeler üzerine yurt içi ve 
yurt dışı taşımacılık faaliyet-
leri yürüten Hicri Ercili’nin, 
yükleme kapasitesini artırma 
beklentisine paralel olarak ta-

ISTANBUL merkezli ve faali-
yetli olmanın yanı sıra, Adana, 
Ankara, Antalya, Bursa ve İz-
mir bölgesinde öğrenci ve per-
sonel taşımacılığı alanlarında 
hizmet veren Sesli Turizm, ter-
cihini bir kez daha Mercedes-
Benz Sprinter araçlardan yana 
kullandı. Sesli Turizm, Ocak 
ayında Ofses Turizm olarak 
gerçekleştirmiş olduğu 20 
adetlik Sprinter teslimatının 
ardından Mercedes-Benz Türk 
Yetkili Bayii Has Otomotiv ta-
rafından gerçekleşen yeni satış-
la birlikte filosunu 2019 model 
16+1 Mercedes-Benz Sprinter 
araçlar ile güçlendirdi. 

Mercedes-Benz Türk Yetkili 
Bayii Has Otomotiv’in Hadım-
köy lokasyonunda gerçekleşen 
teslimat törenine Mercedes-
Benz Türk Hafif Ticari Araçlar 

MAN’IN İstanbul, İkitelli’de-
ki tesislerinde gerçekleştirilen 
teslimata MAN Kamyon ve O-
tobüs Ticaret A.Ş. adına Oto-
büs Bölge Koordinatörü Önsel 
Demircioğlu ev sahipliği yapar-
ken, Artvin Ses Turizm’den ise 
Yönetim Kurulu Başkanı Hü-
seyin Bilir, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ramazan Bilir, Turan 
Yelken ve Öncer Güven de tö-
rene katıldılar. 

Teslimat töreninde konuş-
ma yapan Hüseyin Bilir, “Art-
vin Ses olarak, müşterilerimize 
en güvenilir ve konforlu yol-
culuk keyfini sunabilmek en 
büyük önceliğimiz. Bu doğ-
rultuda yatırımlarımıza hız 
kesmeden devam ediyoruz. 
Aynı yaklaşımla geçtiğimiz yıl 
filomuza kattığımız yeni nesil 
MAN Lion’s Coach tecrü-
bemiz, bu yılki iki otobüslük 

sarlandı. Alüminyum treyler 
bağlantı braketi, alüminyum 
hava tankları, alüminyum 
jantlar, hafifletilmiş 5’inci te-
ker, hafif tipte disk frenleri ve 
şasi çerçevesi ve hafifletilmiş 
arka aks gibi düzenlemeler 
sayesinde dayanıklılık ve gü-
venlikten ödün verilmeden 
maksimum konfor, mini-
mum yakıt tüketimi değerleri 
sağlanmış oldu. Yapılan bu 
düzenlemeler sonrasında, boş 
ağırlığı 6 tona kadar indiri-
lebilen çekicilerin yükleme 
kapasitesi artmış olduğundan 
sefer başına kazanç artırıla-

Satış Müdürü Serdar Yaprak, 
Mercedes-Benz Türk Hafif Ti-
cari Araçlar 2. El Satış Müdürü 
Faruk Özer, Mercedes-Benz 
Türk Yetkili Bayii Has Oto-
motiv Yönetim Kurulu Başkanı 
Latif Karaali, Has Otomotiv 
Yönetim Kurulu Üyesi Reşat 
Kara, Has Otomotiv Hafif Ti-
cari Araçlar Satış Müdürü Os-
man Çoban, Has Otomotiv 
Satış Sonrası Hizmetler Müdü-
rü Onur Güldik, Sesli Turizm 
Yönetim Kurulu Başkanı Me-
tin Sesli, Sesli Turizm Yönetim 
Kurulu Üyeleri Yasemin Sesli, 
Sesli Turizm Genel Müdürü 
Hakan Gedik ve Sesli Turizm 
Genel Müdür Yardımcısı Emir-
han Şahinoğlu katıldılar.

Mercedes-Benz Türk Hafif 
Ticari Araçlar Satış Müdürü 
Serdar Yaprak: “2019 yılının 

yeni yatırımımızın şekillen-
mesinde etkili oldu. Tercihi-
mizi 13 metre 2+1 VIP MAN 
Lion’s Coach’tan yana kullan-
dık. Lion’s Coach otobüsler, 
başka yakıt tasarrufu olmak 
üzere birçok ayrıcalık sunu-
yor. Yeni aldığımız VIP MAN 
Lion’s Coach otobüslerin, 
tüm Artvinli hemşerilerime 
hayırlı uğurlu olmasını diliyo-
rum” dedi. 

rak, yıllık gelirde kayda değer 
bir avantaj sağlanabiliyor.

Hicri Ercili için özel olarak 
hafifletilen Volvo Trucks çe-

ilk günlerinde hafif ticari araç 
teslimatlarımıza hız kesmeden 
devam etmiştik. Mercedes-
Benz Türk Hafif Ticari Araçlar 
olarak, yılın en yüksek adetli 
Okul Servis araç teslimatını 
gerçekleştirmiş olduğumuz için 
çok gururluyuz. Sesli Turizm 
oldukça önemli bir iş ortağımız. 
Yeni araç alımında bir kez daha 
Mercedes-Benz’i tercih ettikleri 
için çok mutluyuz, satın aldık-
ları okul servislerinin hayırlı ol-
masını diliyoruz” dedi.

Sesli Turizm Yönetim Ku-
rulu Başkanı Metin Sesli: “Of-
ses Turizm olarak geçtiğimiz 
Ocak ayında 20 adet’lik Sprin-
ter teslimatında bahsetmiş ol-
duğumuz üzere, araç parkımızı 
daha da genişletmek istiyoruz. 
Araç tercihimizi Mercedes-
Benz’ten yana kullanmaya 

MAN’ın hem araçlarının üs-
tün nitelikleri ile hem de satış 
sonrası hizmetler alanında fark 
yaratan bir marka olduğuna 
vurgu yapana MAN Kamyon 
ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs 
Bölge Koordinatörü Önsel De-
mircioğlu da, “Bizim en büyük 
teminatımız otobüslerimiz. 
Gelişmiş Cammon Rail Euro 
6C teknolojisiyle başta yakıt 
olmak üzere birçok alanda hem 

kici teslimatı, Hicri Ercili Lo-
jistik Müdürü Şenol Durna, 
Temsa İş Makinaları Marmara 
Bölge Müdürü Bora Gür’ün 

devam ediyoruz. Bugünkü 61 
adet’lik Mercedes-Benz Sprin-
ter teslimatımızın yıllardır süre 
gelen iş birliğimize olan inan-
cımızın önemli göstergelerin-
den biri olduğuna inanıyoruz. 
Mercedes-Benz Türk’e, bu 
satışın gerçekleşmesindeki kat-
kılarından dolayı Mercedes-
Benz Türk Yetkili Bayii Has 
Otomotiv’e ve Mercedes-Benz 
Finansal Hizmetler’e sağla-
mış oldukları destek ve kredi 
imkânları için teşekkürlerimizi 
iletiyoruz” şeklinde konuştu.

katılımıyla gerçekleşti. 
Hicri Ercili Lojistik Müdü-

rü Şenol Durna, taşımacılıkta 
hafif kamyonların önemine 
vurgu yaparak şunları söyledi: 
“50 yıla yakın süredir taşımacı-
lık yapıyoruz. Verimlilik, sefer 
başına maliyetleri düşürmek 
bizim için çok önemli. Bu yüz-
den yükleme kapasitemizi artı-
racak hafif kamyonlar öncelikli 
tercihimiz.” 

Temsa İş Makinaları’ndan 
Marmara Bölge Müdürü Bo-
ra Gür ise tercih edilmekten 
dolayı memnuniyetini ve te-
şekkürlerini dile getirerek, 

“Müşterilerimizle uzun so-
luklu iş birliğini önemsiyoruz. 
Volvo Trucks olarak, ‘İyiler 
Daima Kazandırır’ diyoruz ve 
müşterilerimize kalite ve per-
formanstan taviz vermeden 
risksiz kazanmanın anahtarını 
sunuyoruz. Bundan sonrasında 
da satış sonrası hizmetlerimizle 
de her zaman Hicri Ercili’nin 
yanında olacağız” dedi.

Türkiye’nin En Hafif Volvo Trucks 
Çekicisi Hicri Ercili İçin Özel Üretildi
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Sesli Turizm Filosunu 61 Adet 
Sprinter İle Güçlendirdi

Artvin Ses MAN Lion’s Coach’ı Tercih Etti

Volvo Trucks, yurt 
içi ve yurt dışı 
taşımacılık faaliyetleri 
yürüten Hicri Ercili 
firması için özel 
olarak hafifletilmiş 
Volvo FM 460 
4x2 çekici satışı 
gerçekleştirdi.  

Artvin Ses Turizm, 
2018 yılında 
aldığı MAN Lion’s 
Coach’ın ardından 
2019 yılındaki iki 
otobüslük yatırımında 
da yine MAN’ı tercih 
etti. Artvin Ses 
Turizm’e satın aldığı 
2 adet 13 metre 2+1 
VIP MAN Lion’s Coach 
otobüs, düzenlenen 
törenle teslim edildi.

Özmirioğlu
Filosunu 28 Adet 

Ford Trucks
İle Genişletti

sunduğu satış sonrası servis 
ve hizmetlerle de yardımcı 
olmalarının tercihlerinde 
etkili olduğunu ifade etti. 
Mirioğlu, Ford Otosan’ın 60 
senelik tecrübesiyle kamyon 
üretim, ürün geliştirme ve 
çözüm üretme yetkinliğini 
de göz önünde tutarak ter-
cihlerini bu yönde kullandık-
larını belirtti.

Özmirioğlu A.Ş., filosunda çekici ve yol 
kamyonu olmak üzere 100 adet araca 
sahip olan Özmirioğlu A.Ş., Ford Trucks 
çekicileri yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki 
operasyonlarında kullanmayı planlıyor.  

DÜZENLENEN araç 
teslimat töreninde Ford 
Trucks tarafından Özmi-
rioğlu A.Ş. adına firma sa-
hiplerine teşekkür plaketi 
takdim edildi. Törene Öz-
mirioğlu Genel Müdürü Se-
lim Mirioğlu, Genel Müdür 
Yardımcısı Ali Mert Mi-
rioğlu, Ford Trucks Ovalı 
Otomotiv Genel Müdürü 
Gazi Osman Ovalı, Satış 
Müdürü Şener Şahin, Ford 
Trucks Türkiye Satış Mü-
dürü Murat Bakış katıldı.

Özmirioğlu Genel Müdü-
rü Selim Mirioğlu, teslimat 
töreninde yaptığı konuşma-
da Ford Trucks’ın kendile-
rini müşteriden önce birer 
dost olarak görmesinin ve 

işletmecisine hem de müşteri-
sine ayrıcalıklar sunan MAN 
Lion’s Coach, yolların yeni 
gözdesi oldu” diyerek, Artvin 
Ses ile başlayan işbirliklerinin 
daha uzun süre gelişerek de-
vam edeceğine olan inancını 
dile getirdi.



LOJİSTİK

GAP Gümrük ve Ticaret 
Bölge Müdürlüğü’nden 
yapılan yazılı açıklamada, 
gerekli girişimlerin ve ha-
zırlıkların tamamlanmasıyla, 

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

yaklaşık 8 yıldır yüklerini güm-
rükteki tampon bölgede Suriye 
plakalı araçlara nakleden Türk 
TIR’ları, bugünden itibaren 

pasaport ve gümrük işlemleri-
nin tamamlamasının ardından di-

rekt geçiş yapmaya başladı.
İç savaşın başlamasının ardından 

Türkiye’deki TIR’ların tampon böl-
geye alınarak yüklerini burada Suriye 
plakalı araçlara naklettiğinin belirtil-
diği açıklamada, şunlar ifade edildi: 
“Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü’ne 
sevk edilen Türk plakalı araçların 
pasaport, gümrük işlemlerini ta-
mamlaması ve Suriye tarafına geç-
mek isteyen araç sahiplerinin, kendi 
istekleriyle Suriye’ye geçmeyi kabul 
ettiklerine ilişkin alınacak imzalı taah-
hütnameye istinaden Öncüpınar Sınır 
Kapısı’ndan Suriye’ye geçiş yapmaları-
na izin verilecek. Geçit yapacak araçla-
rın akaryakıtları hususunda Suriye için 
herhangi bir standart depo muafiyeti 
olmadığından, standart depo harici çı-
kışların (ikinci depo, su deposu, içine 
akaryakıt konulabilecek herhangi bir 
depo) çıkışına izin verilmeyecektir.”

Bölgede nakliyecilik yapan Fayat 
Aygün de gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, aktarma sırasında zaman kaybı 
yaşadıklarını belirterek, “Eğer kapı 
gerçekten açılır, araçlarımızın aktar-
masız geçişleri sağlanırsa, şoförler de 
firma sahipleri de biraz rahatlar” dedi.

Ahmet Yedipınar da Mersin’den 
geldiğini, sabahtan bu yana aktarma 
yapmak için araç beklediğini ifade 
ederek, kapının direkt geçişlere açıl-
ması durumunda bu tür kayıpların 
yaşanmayacağını söyledi.

Öte yandan, 17 Temmuz 2018’de 
başlayan TIR sahasının yenilenme ve 
idari binaların bakım onarımını kap-
sayan tadilat çalışmaları da aralıksız 
devam ediyor.

Ukrayna’nın başkenti 
Kiev’de yer alan Arsenalna 
metro istasyonu tam 105,5 
metre derinlikte. Dinyeper 
Nehri’nin altına inşa edil-
mesi gerektiği için bu kadar 
derine inen metro istasyonu 
1960 yılında inşa edilmiş. 
Yüzeyden metro hattına 
yürüyen merdivenlerle ulaş-
mak yaklaşık 5 dakika sürü-
yor. 50 istasyonu bulunan 
metro hattı, üç hattan oluş-
maktadır. Hattın uzunluğu 
65.18 kilometredir.

İ
BUNLARI 
BİLİYOR MUYDUNUZ?

Öncüpınar Gümrük Kapısı 
8 Yıl Sonra Yeniden Açıldı

İç savaşla birlikte kapanan 
Öncüpınar Gümrük Kapısı, 
yeniden açıldı. Nakliyeciler 
istemeleri halinde 
yüklerini tampon bölgede 
aktarmadan Fırat Kalkanı 
ve Zeytin Dalı harekatı 
bölgelerine götürebilecek. 

DÜNYANIN SAĞLIĞI
TURKISH CARGO GÜVENCESİNDE

Dünyanın en fazla ülkesine uçan hava kargo markası olarak, ilaçtan tıbbi
malzemelere kadar sağlık gönderilerinizi soğuk zinciri bozmadan güvenle taşıyoruz.

turkishcargo.com


	01-09
	10-19
	20-32

