
müze göre daha kısıtlı iletişim 
olanaklarıyla gerçekleştirilen 
faaliyetlerde yeni faktörler 
ticareti olduğu kadar taşıma-
cılığı da değiştiriyor. 

Telefon, teleks ve faks ci-
hazlarından çekicilere yer-

TICARETIN her alanında 
yaşanan hızlı değişimle birlik-
te başta e-ticaret olmak üzere 
geleneksel lojistik düzeni de 
temelinde etkiliyor. Daha 
önce taşıma araçları ve depo-
lama alanları üzerinde günü-
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leştirilen dev uydu takip 
sistemlerine ve son 10 yıl-
da devrimsel bir değişimle 
araçların içine treylerlere 
ve oradan cep telefonlarına 
giren uygulamalar artık en 
az taşıma araçları ve sürü-
cüler kadar lojistik süreci-
nin bir parçası olarak yerini 
sağlamlaştırıyor. Kullanılan 
verilerin güvenli bir şekilde 
depolanması, bu bilgilerin 
verimlilik çalışmalarına des-
tek olmak üzere kullanılma-
sı, araçların operasyon mer-
kezlerinin, müşterilere kadar 
işin bütün taraflarının an-
laşılabilir birbirine bağlana-
bilir hale gelmesi günümüz 
faaliyetleri için zorunlu bir 
ihtiyaç haline dönüştü. 

YÖNETMELIK kapsamın-
da, kara yolu ile yapılan teh-
likeli madde taşımacılığı faali-
yetinde yer alan gönderenler, 
alıcılar ve yükleyenler yanın-
da, tank-konteyner/portatif 
tank işletmecileri ve boşal-
tanlar ile tüm kamu kurum 
ve kuruluşlarının tehlikeli 
madde taşımacılık faaliyetleri 
bulunuyor. 
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AVRUPA’YA taşımalarda 
düşüş hızlandı, nakliyeci ro-
tayı Asya ülkelerine çevirdi. 
UND’nin hazırladığı 2019 
Ocak-Şubat verilerine göre; 
ihracat taşımalarında ilk iki 
ayda yüzde 3 düşüş yaşandı, 
bazı önemli Avrupa ülkele-
rinde ise bu oran yüzde 15’le-
re kadar çıktı. Buna karşın, 
Türki Cumhuriyetlere ve 
Rusya Federasyonu’na yapı-
lan ihracat taşımaları önemli 
oranda arttı. Ortadoğu’da 
Irak’a ve Suriye’ye taşımalar 

TURKISH Cargo, yolcu 
seferleri üzerinden gerçek-
leştirmiş olduğu kargo taşı-
ma operasyonlarını, 6 Nisan 
2019 tarihi itibarıyla İstan-
bul Havalimanı’nda bulunan 
altyapı açısından tamamıyla 
yeterli olan geçici uydu tesi-
sinde gerçekleştiriyor.

Mega kargo tesis tamam-
lanana kadar, kargo uçağı 
seferleri üzerinden ger-
çekleştirilen operasyonlar 
ise Atatürk Havalimanı’nda 
bulunan mevcut kargo ter-
minalinden icra edilecek.

Tehlikeli Madde
Taşımacılığında
Yeni Kurallar 
Yürürlüğe 
Girdi

Devamı 40. sayfada

Devamı 10. sayfada

KAPIKULE Sınır Kapısın-
da TIR kuyruklarını sona 
erdirmek için yapılan “TIR 

Devamı 12. sayfada

www.panlogistics.com.tr

Proje Taşımacılığında profesyonel risk
yönetimi ile alternatif taşıma rotaları 

ve modelleri sunuyoruz. 

Devamı 6. sayfada

Devamı 16. sayfada

DAF LF, CF ve XF İle 
Çekicideki Başarısını 
İnşaat da Sürdürecek
INŞAAT segmentine 
odaklanan yeni araç kon-
figürasyonları ile DAF, bu 
segmentte ne kadar güçlü 
olduğunu göstermek istiyor. 
Çift tahrikli bağlantı dingili 
ve yönlendirilen arka dingil-
le donatılan 8x4 sabit kasalı 
kamyon, kendi geliştirdiği 
10 tonluk ön dingili ve ta-
mamen yeni 7.5 tonluk arka 

Turkish Cargo 
İstanbul 
Havalimanı’nda 
Hizmet Vermeye 
Başladı
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hızlandı. İthalat taşımaların-
da da benzer durum yaşandı, 
Avrupa’ya yüzde 10 düşüş 
olurken, BDT ve Orta Asya 
ülkelerinden ithalat taşımala-
rı yüzde 20 arttı.

Devamı 24. sayfada

kuyruklarını sonlandırma 
peronu” hizmete alındı.

Avrupa Taşımalarında 
Kan Kaybı Hızlandı

Kapıkule’de Kuyrukları 
Sona Erdirecek
Uygulama Başladı

Akıllı Yazılımlar Olmadan 
Verimli Lojistik Olmaz

dingili sunan DAF, bunlara 
ek konfigürasyonlar ile daha 
düşük ağırlık, daha faza yük 
kapasitesi ve üstün manevra 
kabiliyeti sunuyor.

DAF, ticari araçlar ve 
lojistik sektörünün uz-
man gazetecilerini İspanya 
Malaga’da inşaat serisi kam-
yonları ile buluşturdu. 
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DHL Global Ticaret Barometresi 
Endeksi, Mart 2019 itibarıyla Ara-
lık 2018’e kıyasla 4 puan kaybederek 
56’ya geriledi. Ara ve ham ürünler-
den elde edilen lojistik veriler, tica-
retteki büyümenin ivme kaybetse 
de nispeten düşük bir hızda devam 
ettiğini gösteriyor. 

DHL Global Ticaret Baromet-
resi’nin (GTB) son üç aylık tah-

Global Ticaret Aşağı Yönlü Risklere 
Rağmen Büyümeye Devam Ediyor

bakıldığında, ölçümlenen hiçbir 
ülke, 60 puan ve üstü genel endeks 
değerini koruyamazken, aşağı yönlü 
eğilime direnen ülkeler yalnızca Al-
manya ve Birleşik Krallık oldu. 

DHL Express Türkiye CEO’su 
Claus Lassen, endekse ilişkin değer-
lendirmesinde, “Son yıllarda kayda 
değer büyüme gösteren global ticare-
tin ivmesinde bir süredir yavaşlama 
yaşandığına tanık oluyoruz. Ancak 
hala 50 barajının üzerinde bulunan 
DHL Global Ticaret Barometre-
si, ticari faaliyetlerin önümüzdeki 
üç ayda da pozitif kalacağını ortaya 
koyuyor. Türkiye’deki ihracatçılara 
yakın gelecek planlarını şekillen-
dirmede yol gösterici olan endeksin 
uluslararası ticarete dair baskın ne-
gatif genel kanıyı yansıtmıyor olma-
sı, en azından kısa vadede fırsatların 
varlığına işaret ediyor” diye konuştu. 

Küresel ticaret görünümündeki 
zayıflama,ağırlıklı olarak hava ve de-
niz ticaretindeki büyüme oranları-
nın düşüşünden kaynaklandı. Hava 
ticaretinin global endeks değeri 4 pu-
an düşerek 55 puana, küresel deniz 
ticareti ise 5 puan gerilemeyle 56 pu-
ana indi. Beklenen ticari büyümenin 
genel olarak azalması, aynı zamanda 
ülke bazlı skorlarda da karşılığını 
buldu. Yalnızca Almanya ve Birleşik 
Krallık’ın genel ticaret endeksleri 2 
puan artarak az miktarda iyileşme 
kaydederken, ölçümlenen diğer beş 
ülkenin skorları geriledi. Özellikle 
aralık ayında en güçlü büyümeye 
sahip görünen Hindistan ve Güney 
Kore’nin skorlarında sırasıyla 18 ve 
12 puanlık düşüşler dikkat çekti. 

Süregiden Brexit tartışmalarına 
ve potansiyel resesyon korkusuna 
rağmen İngiliz ticari büyümesine 
ilişkin pozitif beklentilerde Brexit’e 
yaklaşılırken mal stoku yapılması-
nın etkisi olabileceği düşünülüyor. 
Almanya için öngörülen orta de-
receli büyüme ise büyük olasılıkla 
transatlantik ticaretin artmış olma-
sından kaynaklanıyor. 

ABD ve Çin arasındaki ticari 
gerilimlere rağmen Çin ticaretinin 
görünümü yalnızca 1 puanlık geri-
lemeyle 56’ya indi. Bu durum, ticari 
büyümenin ufak çaplı olduğuna an-
cak korkulacak bir darboğazın söz 
konusu olmadığına işaret ediyor. Ö-
te yandan ABD, 5 puan düşerek 55 
puana inmiş durumda. Önümüzde-
ki üç ayda öngörülen ticari büyüme 
anlamında bu, ABD’nin Çin’le aşağı 
yukarı denk olacağını gösteriyor.

minlerine göre, ticari büyüme, ivme 
kaybetmeye devam edecek. Genel 
büyüme endeksi, Aralık 2018’de ya-
pılan son güncellemeye kıyasla 4 pu-
an gerileyerek, 56 puan oldu. Bu ha-
liyle endeks, GTB metodolojisinde 
pozitif ve negatif arasındaki çizgiyi 
belirleyen 50 puan eşiğine yaklaşmış 
olsa da, hâlâ düşük de olsa bir büyü-
me sinyali veriyor. Ülkeler bazında 
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DHL Express Türkiye CEO’su
Claus Lassen
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“Görevimiz Tehlike”li Madde!
AVRUPA-TÜRKIYE hattında 
düzenli servisler ile komple ve par-
siyel taşımacılık yapan Intermax 
Logistics’in Yönetim Kurulu Başka-
nı Savaş Çelikel, 2018’deki taşıma-
larının yüzde 80’ini tehlikeli madde 
taşımalarının oluşturduğunu ve bu 
yılın son çeyreğinde ADR’li yeni 
araç yatırımı yapmayı hedefledikle-
rini açıkladı.

Faaliyetlerine 2014 yılında başla-
yan Intermax Logistics, kısa sürede 
tehlikeli madde taşımacılığı paza-
rında önemli yol katetti. Yeni ama 

sağlam bir yapı olduklarının altını 
çizen Intermax Logistics’in Yöne-
tim Kurulu Başkanı Savaş Çelikel, 
tüm çalışanlarının uzun yıllar farklı 
markalar altında kimya sektörüne 
taşımacılık alanında hizmet verme-
sinin önemine vurgu yaptı. 

“İstenmeyen durumlarda tehlike 
yaratabilecek ürünler taşıyorsunuz. 
Profesyonel ekibimiz sayesinde bu 
taşımaların üstesinden kolayca ge-
liyoruz.” diyen Çelikel, tehlikeli 
maddelerin lojistiği konusundaki uz-
manlıklarının, merkezi Belçika’da 
bulunan Avrupa Kimyacılar Derneği 
tarafından verilen emniyetli ve gü-
venli taşıma belgesi SQAS (Safetyand 
Qualty Assesment System) sertifikası 
ile de belgelendiğini ifade etti.

ÇEŞITLI temaslar için Iğdır’da 
bulunan Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Murat Kurum, “Dilucu Sınır 
Kapısı’na 400 araçlık tır parkı yapı-
yoruz. Bununla sınır kapısı daha faal 
hale gelecek” dedi.

Projeye 2019 yılı içerisinde başla-
yacaklarını ve 2022 yılında tamam-
lamayı planladıklarını ifade eden 
Kurum, şunları kaydetti: “Dilucu 
Sınır Kapısı’na 400 araçlık tır parkı 
yapıyoruz. Şehir içi trafiği de tırlar 
geçtiği için oldukça yoğun. Güney 
Çevre Yolu Projemiz var, projemiz 
tamamlandı, geçici kabul aşamasın-
da, bununla müteakip yatırım prog-
ramına alınmasıyla projeyi hizmete 
almayı planlıyoruz.”

2018 taşımalarının yüzde 80’lik 
kısmının tehlikeli ve kimyevi ürün-
lerden oluştuğunu ve aynı yıl içinde 
yüzde 2 gibi gerçekçi bir büyüme 
kaydettiklerini belirten Çelikel, bu 
taşımalar için özmal araçları dışın-
da direkt erişimleri bulunan 180 
tane ADR’li ve ısı kontrollü araçları 
olduğunu vurguladı. 2019’un son 
çeyreğinde yeni araç yatırımı planla-
dıklarını da belirtti. 

Tehlikeli madde taşımacılığın-
da sürücünün yol tecrübesi kadar 

kimya bilgisinin de önemine vurgu 
yapan Çelikel, “Sürücülerimiz, suyla 
temas ettiğinde yanıcı özelliği alan 
maddeyi bilmesi en az araç kullanı-
mı kadar önemli” derken tüm sürü-
cülerinin ADR sertifikalı olduğunu 
ifade etti. 

Tehlikeli maddenin taşınması 
kadar depolanmasının da önemli 
ve zor olduğuna değinen Çelikel, 
depolama konusunda İstanbul’un 
Anadolu ve Avrupa Yakalarında 
anlaşmalı depoları olduğuna de-

ğindi. Aynı şekilde yurtdışında 
da depolama hizmeti verdiklerini, 
Almanya’da Mannheim ve Bed-
burg şehirlerinde konuşlandır-
dıkları depoları olduğunu sözleri-
ne ekledi.

Türkiye ofislerinden Almanya, 
Benelüks, İtalya, Fransa, İspanya 
ve Avustralya servislerini yöneten 
Intermax Logistics, Almanya ofisle-
rinden de Avrupa içi dağıtım orga-
nizasyonları gerçekleştiriyor.

Intermax Logistics Yönetim Kurulu 
Başkanı Savaş Çelikel

Dilucu Sınır 
Kapısı’na 
TIR Parkı 
Yapılacak



ULUSLARARASI Taşı-
macılık ve Lojistik Hizmet 
Üretenleri Derneği UTİ-
KAD, Türk lojistik sektörünü 
uluslararası platformda yine 
zirveye taşıdı. 2014 yılında 
İstanbul’da düzenlenen ve ana 
teması “Lojistikte Sürdürü-
lebilir Büyüme” olan FIATA 
Dünya Kongresi kapsamında 
hazırlanan ve dünya çapında 
lojistik sektörüne sunulan 
“Sürdürülebilir Lojistik Ser-
tifikası” ile sürdürülebilir-
lik kavramı çerçevesindeki 
çalışmalarını somutlaştıran 

UTİKAD, bu yöndeki çalış-
malarının yer aldığı Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler Söz-
leşmesi UTİKAD Sorumlu-
luk Bildirim Raporu 2017- 
2019 ile de dikkat çekti.

UTİKAD tarafından Türk-
çe ve İngilizce olarak yayınla-
nan raporun incelenmesinin 
ardından FIATA, UTİKAD’ın 
gerçekleştirdiği sürdürülebi-
lirlik çalışmalarının sektörün 
uluslararası aktörleriyle pay-
laşılmasının önemli faydalar 
sağlayacağını değerlendirdi. 
Bu doğrultuda UTİKAD 
Genel Müdürü Cavit Uğur, 
bu konudaki dernek çalışma-
larını İyi Uygulama Örneği 
olarak sunmak üzere, Zürih’te 
gerçekleşen FIATA Merkez 
Toplantıları’na davet edildi. 

UTİKAD Genel Müdürü 
Cavit Uğur tarafından sunu-
mu yapılan sürdürülebilirlik 
çalışmaları lojistik sektörü-
nün uluslararası temsilcileri 
tarafından büyük ilgi gördü. 
Yeşil Ofis Sertifikası, Dünya 
Saati Uygulaması ve Düşük 
karbon Kahramanı Ödülü 
gibi çevresel duyarlılığı ön 
plana çıkaran girişimlerin 
yanı sıra Birleşmiş Milletler 
Küresel İlkeler Sözleşmesi ve 
İşte Eşit Kadın Sertifikası gibi 
iş hayatı ve toplumsal hayatta 
eşitlik ve emeğin korunma-
sı yönündeki girişimleri ile 
UTİKAD, dünyanın dört bir 

16-18 Nisan tarihlerinde 
Süleyman Demirel Üni-
versitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi’nde dü-
zenlenen 4. Kariyer Zirvesi, 
farklı sektörlerden iş insanla-
rını öğrencilerle bir araya ge-
tirdi. Etkinliğin ilk gününde 
“A Noktasından B Noktasına 
Giden Kariyer” başlıklı otu-
rum, katılımcılar tarafından 
ilgiyle takip edildi. Batu In-
ternational Logistics COO’su 
Uğur Dal, Batu International 
Logistics Uluslararası Ope-

rasyonlar Direktörü Tarık 
Cansız ve Hema Endüstri 
Lojistik Satın Alma ve Ope-
rasyonlar Sorumlusu Evren 
Yılmaz, lojistik sektörü ve 
paydaşlarındaki kariyer im-
kanlarıyla ilgili tecrübelerini 
öğrencilere aktardılar.

Lojistikte çalışan sayısı
400 bin

Batu International Lo-
gistics COO’su Uğur Dal 
konuşmasında lojistik sektö-
rünün ülke ekonomisindeki 
payı ve gençlere yönelik kari-

yer olanaklarından bahsetti. 
Türkiye’nin GSMH’nin yüz-
de 12’sini lojistik sektörünün 
oluşturduğunu belirten Dal, 
“Sektörde dolaylı ve direkt 
toplam çalışan sayısı 400 bine 
ulaştı. Dolayısıyla lojistik ve 
lojistikle entegre çalışma im-
kanlarının gençler tarafından 
değerlendirilmesi gerekmek-
tedir” dedi.

Cansız: “Gelecekte
birçok meslek lojistikle 

bağlantılı olacak”
Lojistiğin hayatın her ala-

nında etkili olduğunun altı-
nı çizen Batu International 
Logistics Uluslararası Ope-
rasyonlar Direktörü Tarık 
Cansız ise lojistik sektörü-
nün önemine değindi. Öğ-
rencilere gelecekte yapacak 
oldukları işlerde doğrudan 
ya da dolaylı olarak lojisti-
ğe bağlı olma ihtimallerinin 
çok yüksek olduğunu akta-
ran Cansız, “İzlenebilirlik 
ve sürdürülebilirlik, lojistik 
sektöründeki en önemli kav-
ramlardır. Özellikle e-ticaret 

kullanımının artmasıyla, son 
kullanıcı aldığı ürünün ne-
rede olduğunu sorguladığı 
zaman lojistiğe dokunuyor.” 
ifadelerini kullandı.

Küreselleşen dünyada, 
üretilen ürünün planlanan 
hedefe zamanında ulaşması-
nın önemini anlatan Hema 
Endüstri Lojistik Satın Alma 
ve Operasyonlar Sorumlusu 
Evren Yılmaz, hem otomotiv 
sektöründeki üreticilerin hem 
de lojistik operasyonlarını yö-
neten sorumluların “just in 
time” modeline göre hareket 
ettiklerini söyledi. 
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yanından gelen paydaşlarının 
takdirini topladı. 

FIATA Sürdürülebilir
Lojistik Çalışma Grubu’nun 

yeni başkanı Cavit Uğur
Uluslararası Taşımacılık 

ve Lojistik Hizmet Üreten-
leri Derneği, FIATA Merkez 
Toplantıları’nda ‘en iyi uy-
gulama örneği’ sunumunun 
yanı sıra bir başarıya daha 
imza attı. UTİKAD’ın da 
katkılarıyla geçtiğimiz yıllar-
da FIATA bünyesinde kuru-
lan Sürdürülebilir Lojistik 
Çalışma Grubu Başkanlığı’na 
UTİKAD Genel Müdürü Ca-
vit Uğur seçildi. Uğur, “Türk 
lojistik sektöründeki başarılı 
uygulamalarımızı uluslararası 
platformlara taşımak, örnek 
olmak bizim için gurur verici. 
Sürdürülebilir bir dünyanın, 
sürdürülebilir ekonomilerin, 
sürdürülebilir iş yapış şekille-
rinin var olduğuna ve bunların 
hem ülkemizde hem de dünya 
çapında uygulanabilir olduğu-
na her zaman inandık ve çalış-
malarımızı hep bu yönde sür-
dürdük, sürdüreceğiz. Çünkü 
yaşayabileceğimiz başka bir 
gezegen yok” diye konuştu.

Uğur, FIATA Sürdürüle-
bilir Lojistik Çalışma Grubu 
Başkanlığı’nı 1-5 Ekim 2019 
tarihlerinde Güney Afrika’nın 
Cape Town kentinde düzen-
lenecek 2019 FIATA Dünya 
Kongresi’nde devralacak.
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Brexit, taşımacılık ve lojistik dünyasını 

telaşlandırdı. AB içerisinde Almanya’dan 

sonra 2. Büyük ekonomi olan ve 19 kü-

çük üyeye eşit bir ekonomik büyüklüğe 

sahip İngiltere’nin birlikten ayrılması 

olasılığı, tüm tedarik zinciri yöneticileri 

ve düşünürleri tarafında kaygıya neden 

oldu. Bir biri ardına paneller, forumlar 

düzenleyen, konuyu lojistik açısından 

ele alan sektörel kurumlar, olası sonuç-

ları değerlendiriyor. 

Dünya taşımacılık örgütü IRU, ‘ayrılık 

kararının uluslararası karayolu taşıma-

cılığı için birçok pratik etkisi olacaktır, 

tedarik zincirini önemli ölçüde bozabilir’ 

görüşünde. Müzakereler döneminde ele 

alınan pratikteki konuların belirsizliği 

ticareti azaltabilir, ekonomik büyümeye 

zarar verebilir kaygısı taşıyan IRU; ka-

rayolu taşımacılığı işletmelerine, kara-

yolu taşımacılığı pazarına ve işgücüne 

erişim konularında da endişeli. Gümrük 

belgeleri ve geçişler, park yerleri, sürüş 

kuralları, trafik uygulama ve cezaları 

kadar belgelerin karşılıklı tanınması, 

ağırlık ve boyut konuları tümüyle soru 

işaretleri barındırıyor. 

Lojistik Derneği (BVL), ve Otomotiv 

Endüstrisi Derneği (VDA) gibi lojistiğe 

kafa yoran Alman kurumları da Brexit 

odaklı etkinlikler gerçekleştiriyor. Uz-

manları konuşturarak taşımacılık, te-

darik zinciri dünyası ve lojistik endüstri-

sinin yolunu aydınlatmaya çalışıyorlar. 

Sözcüler, Brexit’in sonuçlarını doğal 

bir felakete benzetiyor. Avrupa’nın sa-

vaş sonrası düzenini yok edeceği hatta 

İrlanda sınır sorunu nedeniyle IRA’nın 

yeniden dirilişi riskini yükselttiği de söy-

lenebiliyor. Ancak AB ile BB (Büyük Bri-

tanya) arasındaki ilişki, AB ile 3. ülkele-

rin ilişkisine dönüştüğünde, DTÖ (Dünya 

Ticaret Örgütü) kuralları hayata geçiri-

lecektir. Bu durumda binlerce gümrük 

ile diğer sınır ve yol personelinin hazır 

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

edilmesi gerekecek. Firmalar bir yandan 

kendini anlaşmasız ayrılığa hazırlıyor 

olsa da yıllardır cebine pasaport koyma-

mış, Bulgaristan’dan öteye geçmemiş, 

gümrük, kantar, belge kontrolü görme-

miş şoförler bu işlerle uğraşırken daha 

uzun geri dönüş süreleri oluşacak ve bu 

da tedarik zincirinde kopmalara neden 

olacaktır. 

Avrupa’nın şoför sorunu yaşadığı 

biliniyor. Vatandaşlarının serbest dola-

şım şansı olmadığı zaman BB’nin şoför 

sorunu daha da büyüyecek. Ayrıca, kar-

şılıklı olarak yük taşımacılığında ehli-

yetlerden kabotaja, dijital ulaşım belge-

lerinden şu an itibariyle ikamet sorunu 

olmayan mevcut şoförlerin çalışma izin-

lerine doğru uzanan bir dizi yeni sorun 

doğacaktır. 

Avrupa Birliği, küçük kıtada ticare-

ti, huzur ve güveni korumanın bir ara-

yışıdır. Buradan çıkmaya çalışan Teresa 

May ise henüz ulusal tarihlerinde nasıl 

yer alacağını kestiremiyor. İngiliz soy-

luları, 1215 yılında tüten ocaktan bile 

vergi alan, bir yıl önce de de Fransa’ya 

yenilen İngiltere Kralı Yurtsuz John’a 

karşı çıkmış ve Magna Carta’yı imzalat-

mıştı. İngiltere o günkü İngiltere değil 

fakat Merkel de Yurtsuz John gibi değil. 

Bütünleşik durumdaki AB iç pazarın-

da yıllardır yeteneklerini yitirmiş kadro-

lar başta olmak üzere AB’nin de BB’nin 

de işi zor! 

Brexit’in Yollara Yansıması

BAKIŞUTİKAD’ın Sürdürülebilirlik 
Yolculuğu FIATA’da
“İyi Uygulama Örneği” Oldu

Öğrencilerin Kariyer Zirvesi’nde Lojistik Etkisi
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16 adet ihracat taşıması ger-
çekleştirdi. Yabancı araçların 
taşıma sayıları Şubat ayında 
yüzde 2 düşüşle 27 bin 183 
adet oldu. Ocak-Şubat top-
lamında ise yabancı araçlar 
yüzde 3 düşüşle 51 bin 347 
adet ihracat taşıması yaptı. 
Türkiye’nin ihracat taşıma-
sında, Türk ve yabancı araçlar 
genel toplamında geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 
3 düşüşle 243 bin 363 adet 
ihracat taşıması gerçekleş-
tirdi. Irak ve Suriye’ye geçen 
yılın aynı dönemine göre ar-
tış olması nedeniyle bölgesel 
olarak sadece Ortadoğu ül-
kelerine ihracat taşımalarının 
yüzde 1 artış gösterdiği dikkat 
çekiyor. Diğer tüm bölgelerde 
ihracat taşımalarında düşüş 
görülüyor. Avrupa taşımala-
rında en önemli pazarlar olan 
Almanya’ya yüzde 5, İtalya’ya 
yüzde 15, Fransa’ya ise yüz-
de 7 düşüş dikkat çekiyor. 
Avrupa ülkelerine toplamda 

KONUYLA ilgili açıklama 
yapan UND İcra Kurulu Baş-
kanı Erman Ereke, “Avrupa 
ülkelerine yapılan ihracat 
taşımalarında özellikle başta 
gelen ülkelerde Almanya’da 
yüzde 5, İtalya’da yüzde 15 
ve Fransa’da yüzde 7 düşüş 
görülmekte. BDT ve Or-
ta Asya ülkelerine yapılan 
ihracat taşımalarında ise 
özellikle Özbekistan’a yüz-
de 29, Türkmenistan’a yüz-
de 32, Rusya’ya yüzde 21, 
Kazakistan’a yüzde 40 artış 
görülüyor. İthalat yönünde 
ise Avrupa’da yüzde 10 düşüş 
olmasına rağmen, BDT ve 
Orta Asya ülkelerinde yüzde 
20 artış olduğu görülüyor. 
Türk araçlarının Avrupa’dan 
boş dönüşleri yüzde 47 artar-
ken, BDT ve Orta Asya ülke-
lerinden boş dönüşler yüzde 
40 azalmış durumda.  BDT 
ve Orta Asya ülkelerinde ih-
racat ve ithalat taşımalarının 
daha istikrarlı görünmesi-
ni olumlu sonuçlardan biri 
olarak değerlendiriyoruz. 
Taşıma rakamları üzerinden 
ticaret akışına baktığımızda 
hem ihracat hem de ithalatta 
Avrupa’dan Asya ülkelerine 
doğru yön değiştirme olduğu-
nu görüyoruz. Önümüzdeki 
dönemlerde Rusya ile ilişki-

lerin daha da iyileştirilmesi, 
TIR şoförlerine vize serbest-
leştirilmesinin uygulamaya 
girmesi, Çin ile imzalanan 
karayolu taşımacılığı anlaş-
masının ve Özbekistan ile ye-
nilenen karayolu taşımacılığı 
anlaşmasının meclisimizden 
geçmesiyle birlikte bölgenin 
öneminin daha fazla artacağı-
nı ve taşıma sayılarıyla birlik-
te dış ticaretimizin de hızla-
nacağını öngörüyoruz” dedi.

UND’nin son olarak açık-
ladığı 2019 Şubat ayı karayo-
lu taşıma istatistiklerine göre; 
Türk araçlarının ihracat taşı-
ma sayıları, geçen yılın şubat 
ayına göre yüzde 2 düşüşle 96 
bin 515 adet oldu. Ocak-Şu-
bat toplamında ise Türk araç-
lar geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 3 düşüşle 192 bin 

di. Yabancı araçların taşıma 
sayıları şubat ayında yüzde 15 
düşüşle 15 bin 747 adet ol-
du. Ocak-Şubat toplamında 
ise yabancı araçlar geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 20 
düşüşle 29 bin 719 adet it-
halat taşıması gerçekleştirdi. 
Türkiye’nin ithalat taşıma-
sında, Türk ve yabancı araçlar 
genel toplamında geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 14 
düşüşle 90 bin 236 adet itha-
lat taşıması gerçekleştirdi.

İthalat taşımalarındaki 
büyük düşüşe bağlı olarak, 
Türk taşımacıların Ocak-
Şubat döneminde özellikle 
Avrupa ülkelerinden boş 
dönüş sayıları toplamda 
yüzde 50’ye yakın arttı. Ba-
tı Avrupa, Doğu Avrupa ve 
Güney Avrupa ülkelerin-
de boş dönüş sayılarındaki 
artış daha fazla oldu. Ya-
bancı araçların Avrupa ül-

yüzde 1 düşüş yaşandı. BDT 
ve Orta Asya ülkelerinde ise 
Rusya Federasyonu’na yüzde 
21 olmak üzere Özbekistan, 
Kazakistan, Tacikistan ve 
Kırgızistan’ın içerisinde ol-
duğu Türki Cumhuriyetlerin 
tümüne taşımacılık sayıları-
nın ciddi oranlarda arttığı gö-
rülüyor. Nahcivan’a ise diğer 
ülkelerin aksine yüzde 70 ora-
nında ciddi düşüş söz konusu.   

2019 Ocak-Şubat topla-
mında Türkiye’nin ihracat 
yükünü taşıyan yabancı araç-
lar arasında en büyük paya 
sahip Bulgaristan taşıma sayı-
sını yüzde 2 artırırken, Sırbis-
tan plakalı araçlarda ise yüzde 
23 artış dikkat çekti.

Türk araçlarının Şubat 
ayında ithalat taşıma sayıları 
yüzde 4 düşüşle 33 bin 722 
adet oldu. Ocak-Şubat topla-
mında ise Türk araçlar geçen 
yılın aynı dönemine göre yüz-
de 11 düşüşle 60 bin 517 adet 
ithalat taşıması gerçekleştir-

Avrupa Taşımalarında 
Kan Kaybı Hızlandı
Nakliyeci Rotayı Değiştirdi

UND İcra Kurulu Başkanı 
Erman Ereke

6

2sale.com e-ihracat platfor-
munu kurduk.”

Postacılıkta; Kayıt-
lı Elektronik Posta ve e-
Tebligat gibi dijital posta 
hizmetlerini müşterilerine 
sunduktan kısa süre içinde, 
kullanıcı sayısında ve kul-
lanım oranında artışlar ya-
şandığını belirten Köse, “Bu 
durum, PTT tarafından 
başlatılan dijital dönüşüm 
sürecinin ne kadar doğru, 
yerinde ve gerekli olduğunu 
göstermiştir. PTT AŞ, bu 
alandaki çalışmaların deva-

DIJITAL Dönüşüm Zir-
vesinde SAP Türkiye Genel 
Müdür Yardımcısı Bülent 
Karal’ın moderatörlüğünde 
gerçekleşen Liderler Otu-
rumunda konuşan PTT 
Bilgi Teknolojileri AŞ Ge-
nel Müdürü İsmail Köse, 
PTT’nin Cumhuriyet tarihi 
boyunca postadan telgrafa, 
radyodan telefona kadar 
birçok yeni teknolojinin 
Türkiye’de kullanılmasını 
ve yaygınlaşmasını sağlayan, 
öncü ve yenilikçi bir kurum 
olduğunu vurguladı.

PTT AŞ’nin e-Ticarette 
küresel bir oyuncu olmak 
hedefiyle faaliyetlerini yurt 
dışına taşıdığını kaydeden 
Köse sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Türkiye’nin milli 
e-Ticaret platformu ePt-
tAVM.com’da elde edilen 
tecrübeyi kullanarak dünya-
da gelişen e-ticaret dinamik-
lerine uyum sağlamak, KO-
Bİ’lere ürünlerini hızlı ve 
kolay yurtdışına satabilme 
imkânı sunmak ve ülkemiz 
ihracat hedeflerine katkı 
sağlamak amacı ile ready-

bir dünyada nasıl hizmet 
verebileceği üzerine yoğun-
laşarak yol haritamızı çağın 

gereklerine ve imkânlarına 
göre yeniden biçimlendir-
dik” dedi.

mı olarak, yakın geçmişte 
müşterilerine e-Fatura, e-
Defter, e-Arşiv, e-Apostil ve 
e-Bilet hizmetlerini de tak-
dim etti. Dijital dönüşümle 
birlikte verimlilik, hizmet 
kalitesinin arttırılması ve 
hizmet yelpazesinin geniş-
letilmesi mümkün olmakta-
dır. PTT AŞ’de dijitalleşme 
stratejimizi belirlerken bu 
yaklaşımı benimsedik. Bü-
tün hizmetlerimizin dijital 
ortama taşınacağı bir dönü-
şüm sürecini başlatmanın 
yanı sıra, PTT AŞ’nin dijital 

PTT’den İhracatçılara Dijital Plaform

TÜRK ARAÇLARININ İHRACAT TAŞIMASI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ
İLK 20 ÜLKE (TAŞIMA SAYILARI)

GİTTİĞİ
ÜLKE

OC.-ŞUB.
TOPLAM

OC.-ŞUB.
TOPLAM2017 2018 PAY PAYDEĞİŞİM DEĞİŞİM

IRAK	 468.798	 474.851	 1%	 38,47%	 73.655	 74.007	 0%	 38,54%

SURİYE	 149.836	 119.111	 -21%	 9,65%	 17.730	 20.320	 15%	 10,58%

ALMANYA	 96.418	 96.126	 0%	 7,79%	 15.444	 14.733	 -5%	 7,67%

ROMANYA	 33.552	 41.643	 24%	 3,37%	 6.394	 7.181	 12%	 3,74%

İRAN	 50.545	 38.043	 -25%	 3,08%	 8.491	 6.779	 -20%	 3,53%

İTALYA	 44.684	 43.368	 -3%	 3,51%	 7.440	 6.356	 -15%	 3,31%

FRANSA	 30.755	 33.358	 8%	 2,70%	 5.398	 5.046	 -7%	 2,63%

GÜRCİSTAN	 40.157	 38.315	 -5%	 3,10%	 5.189	 4.935	 -5%	 2,57%

AZERBAYCAN	 31.358	 34.718	 11%	 2,81%	 5.394	 4.775	 -11%	 2,49%

BULGARİSTAN	 15.590	 20.813	 34%	 1,69%	 3.096	 3.770	 22%	 1,96%

YUNANİSTAN	 18.440	 21.334	 16%	 1,73%	 3.119	 3.381	 8%	 1,76%

İSPANYA	 18.709	 20.138	 8%	 1,63%	 3.005	 3.273	 9%	 1,70%

ÖZBEKİSTAN	 11.984	 18.452	 54%	 1,49%	 2.457	 3.180	 29%	 1,66%

BİRLEŞİK KRALLIK	 20.843	 20.802	 0%	 1,69%	 3.017	 3.002	 0%	 1,56%

NAHCİVAN	 40.756	 32.378	 -21%	 2,62%	 9.654	 2.884	 -70%	 1,50%

POLONYA	 13.618	 14.655	 8%	 1,19%	 2.700	 2.375	 -12%	 1,24%

TÜRKMENİSTAN	 24.774	 12.767	 -48%	 1,03%	 1.709	 2.252	 32%	 1,17%

kelerinden Türkiye’ye boş 
girişleri sayıları ise yüzde 82 
oranında arttı. Özellikle Batı 
Avrupa’dan boş dönüş sayı-
ları hızlandı. Türk araçların 
batı Avrupa’dan boş dönüş-
leri yüzde 391 oranında ar-
tarken, yabancı araçların ar-
tış oranı ise yüzde 567 oldu. 
Ocak-Şubat 2019 dönemin-
de sadece Avrupa’dan 18 bin 
683 adet yabancı araç yük 
almak üzere ülkemize boş 
giriş yaptı. Boş giriş yapan 
yabancı araçların başında 
yüzde 102 artış ve 5 bin 722 
adetle Bulgaristan, ardından 
Gürcistan ve Romanya geli-
yor. Türk taşımacılar aylık 
70 bin araçla ile kendi ülke-
lerine boş dönüş yaparken, 
yabancı araçlar ise aylık 14 
bin adet boş giriş yaptı.

Türkiye üzerinden yapılan 
transit taşımalara bakıldığın-
da Türk ve yabancı araçla-
rının İran, Irak, Gürcistan, 
Azerbaycan, Bulgaristan, 
Romanya, Yunanistan başta 
olmak üzere komşu ülkele-
re taşıma yaptığı görülüyor. 
Transit taşımaları Türkiye 
üzerinden yapan araçlarda 
ise yoğunlukta olarak İran 
dikkat çekiyor. Öte yandan 
Almanya’nın Türkiye’yi 
transit güzergâh olarak kul-
lanmaya başlaması dikkat 
çekerken, bu ülkelerin ardın-
dan komşu ülkeler Bulgaris-
tan, Gürcistan ve Azerbay-
can geliyor. Türk araçları ise 
geçen yılın aynı dönemine 
göre transit taşımalarda yüz-
de 12 artış sağladı, ağırlıklı 
olarak Irak’a ve Azerbaycan’a 
taşıma gerçekleştirdi.

PTT Bilgi Teknolojileri AŞ Genel Müdürü
İsmail Köse (sağda)

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Güvenli park alanı
ihtiyacında bütün taraflar 

hemfikir
Mektubun bir diğer önem-

li kısmında ise sorunlar şu 
şekilde ifade edilmiş: “En ö-
nemlisi, sosyal gündemin he-
deflediği unsurlar paket tara-
fından yerine getirilmeyecek 
ve sürücülerin çalışma koşul-
ları iyileşmeyecektir. Aynı 
AB Üye Ülkeleri arasında 
çapraz ticaret ve ikili taşıma-
cılık gerçekleştiren sürücüler, 
sosyal haklar ve ücretler bakı-
mından eşit düzeyde olmaya-
caktır. AB Üye Ülkelerinde 

Türkiye’nin herhangi bir 
şehrinden yurtdışına havayo-
lu ile yapılacak tüm ihracat-
lar için depolama çözümleri 
sunacaklarını belirten Şafak, 
“İstanbul Havalimanı aktar-
malı gönderileriilgili uçağın 
gününe-saatine kadar depo-
muzda muhafaza edebilece-
ğiz” dedi.

Şafak, bu yatırımla bir-
likte son 1 yılda yüzde 305 
büyüdükleri hava kargo 
taşımalarındaki paylarını 
da artırmayı hedefledik-
lerini söyledi. Hava Kar-
gonun Büyümesine Katkı 
Sağlayacak Yeni depoda 
uluslararası e-ticaret yapan 
firmalardan, acil gönderim-
lerin yoğun olduğu otomo-
tiv sektörüne, sağlıktan tek-
noloji sektörüne kadar geniş 
bir yelpazeye çözümsuna-
bildiklerini aktaran Şafak, 

AVRUPA Birliği’nde geçti-
ğimiz yıl büyük tartışmalara 
sebep olan Mobility paketi 
üye ülkeleri ikiye böldü.

Avrupa Parlamentosu 
(AP), Mobility Paketi 1 ola-
rak bilinen ve Avrupa birliği 
taşımacılık dünyasında büyük 
tartışmaları da beraberinde 
getiren teklifler konusundaki 
kilitlenmeyi ortadan kaldırdı 
ve ticari karayolu taşımacılığı 
için pazarın işleyişiyle ilgili 
kilit raporları onayladı.

Ancak bu paketten rahat-
sız olan AB ülkeleri oylama-
dan hemen önce yeni kural-
ların ertelenmesini öngören 
bir açık mektupla tepkilerini 
ortaya koydular. 

Bulgaristan (AEBTRI), 
İrlanda (IRHA) Latvia 
(LATVIJAS AUTO), Lit-
vanya (LINAVA) Maca-
ristan (MKFE), Roman-
ya (UNTRR)  Polonya 
(ZMPD) gibi Doğu Avrupa 
ve Baltık ülkelerinin taşıma-
cılık sivil toplum kuruluşla-
rının imzaladığı mektupta 
kaotik senaryoların ortaya 
çıkabileceği ifade edildi. 

Taşıma hizmetlerinde
maliyet artışı bekleniyor
Mektupta geçen bazı 

ifadeler şu şekilde yer aldı: 
“Mevcut Mobility Package 
1, ciddi bir şekilde dikkate 
alınmadan kabul edilirse, 
hem Avrupa vatandaşları 
hem de işletmeler üzerin-
deki etkisi önemli ölçüde 
negatif olacaktır. Pakette 
spesifik olarak, nakliyeciler 
için operasyon maliyetini 

artıracak uluslararası kara-
yolu taşımacılığı pazarlarına 
erişim ve buna bağlı olarak, 
ulaşım hizmetleri ve ürün 
maliyetlerinde yeni fiyatlar 
getirmenin yanı sıra genel 
Avrupa ekonomisini de et-
kileyecek yeni kısıtlamalar 
var. Elbette Avrupa’da iş-
letmecilerin daha az fırsat 
sunan belirli ulusal pazarlara 
dönmesiyle farklı AB Üye 
Ülkeleri arasında mal taşı-
makta Avrupa’da karayolu 
taşımacılığı işletmecilerinin 
kat etmesi gereken daha az 
rekabet olacak.”

san Şafak, havayolu taşıma-
ları ile entegre bir depolama 
süreci sağlayarak hızlı lojistik 
operasyonları gerçekleştire-
ceklerini ifade etti. 

Günümüzde ihracatta hızlı 
olmanın kazandırdığına dik-
kat çeken Şafak, “İstanbul 
Havalimanı hızlı ihracat ta-
şımalarında oldukça faydalı 
olacak. Ayrıca Ortadoğu ile 
Avrupa taşımaları arasında da 
önemli bir nokta haline gele-
cek” ifadelerini kullandı.

FEVZI Gandur Logistics, yur-
tiçindeki yatırımlarına devam 
ediyor. En son İzmir’de So-
ğuk Hava Deposu, Triesteve 
Gaziantep’te de ofis açılışları 
yapan şirket, şimdi de dün-
yanın en büyük havalimanla-
rı arasında yer alan İstanbul 
Havalimanı’nda serbest depo 
yatırımını hizmete açtı.

Yeni depo yatırımıyla ilgili 
bilgiler aktaran Fevzi Gandur 
Logistics Hava ve Deniz Ta-
şımacılığı Genel Müdürü Ha-

olan ekibin bu dosyalar üze-
rinde sıfırdan başlamasını 
sağlamak için hiçbir ilgi gös-
termedi ve buna saygı duyul-
ması gerekiyor. Potansiyel 
olarak, birkaç yıl daha fazla 
belirsizlik ve bir ulusal çözüm 
bağlantısından kaçınılması 
olumludur. Bununla birlik-
te, AP’nin görüşleri özellikle 
güçlü değil ve birçok soruyu 
cevapsız bırakıyor.”

Yolcu taşımacılığı için, 
bazı özel kayıt kuralları gü-
vence altına alınsa bile sonuç 
hayal kırıklığı yaratıyor. Şe-
hirlerarası turizm için özel 
sürüş ve dinlenme zamanı 
kuralları sağlama şansı kaçı-
nılmaz ve önümüzdeki iki yıl 
içinde bu durumu değerlen-
dirme ve düzeltme olasılığı 
sadece bir vaat.

Avrupa sürücü sorunu 
üst seviyede

AP’nin şoförlere verdiği 
destek, her dört haftada bir 
haftalık düzenli dinlenmele-

rini evde geçirme hakkı ve-
riyor. Bununla birlikte, haf-
talık dinlenme sürelerindeki 
daha az esnekliğin verimsiz 
olacağı düşünülüyor. 

Farklı görüşlere saygı duy-
makla birlikte - endüstri dü-
zeyinde de dahil olmak üzere 
- bazı ayrıntılara ilişkin ola-
rak IRU, güvenli ve emniyet-
li kamyon park alanlarının 
önemini vurgulayan önemli 
değişikliklerin reddedildi-
ğine üzüldüğünü duyurdu. 
IRU, yasa koyucuları, AB 
ağı boyunca bir sonraki ya-
sama meclisinde güvenli ve 
emniyetli kamyon park etme 
alanlarının sayısını artırmak 
için daha güçlü destek sağla-
maya çağırıyor.

Avrupa karayolu taşıma-
cılığı sektörü, sürücü pozis-
yonlarının yüzde 20’si boş 
durumda, son yılların en 
kronik profesyonel sürücü 
kıtlığıyla karşı karşıya oldu-
ğunun altı çiziliyor.
Bulgar taşımacılar protesto 

için kamyon yaktı
Bulgaristan’ın en büyük 

ikinci kenti olan Plovdiv’de-
ki kara yolu nakliyecileri, 
Mobility Paketi’ni oylamaya 
karşı protesto işareti olarak 
4 Nisan’da bir kamyonu ate-
şe verdi. Daha önce, Brüksel 
ve Strazburg’daki AP bina-
larının önündeki protesto-
lardan sonra Bulgar karayolu 
taşımacılarının eylemi, yeni 
düzenlemenin kabul edilme-
si halinde Bulgaristan’daki 
taşımacılık sektörünün imha 
olacağını ifade ediyor.

çalışan bazıları da binlerce 
kilometre geriye eve gitmeye 
ve sadece kamyonların eve 
dönüş kuralına uymak için 
haftalarca direksiyon başında 
olmaya zorlanacaklardır. En 
son Avrupa Komisyonu’nun 
çalışmasına göre, güvenli ve 
güvenli park etme altyapısına 
ihtiyaç var. Mobility Package 
ile ilgili müzakerelerin yanlış 
yöne girilmesi önerilen sürüş 
ve dinlenme ile ilgili kuralla-
rına uyulmasına imkansız ol-
masıyla başladı.”

IRU’dan anlaşmaya tepki
IRU tarafından mükem-

mel olmaktan uzak olarak 
ifade edilen uzlaşmalar, tar-
tışmaların ilerlemesine izin 
veriyor. Bu tekliflerin daha 
da geliştirilmesi için üçlü gö-
rüşmelerin yapılacağı ifade 
ediliyor.

IRU’nun AB’deki faali-
yetlerini yürüten Matthias-
Maedge konuyla ilgili şunları 
söyledi: “AP, yaklaşmakta 

İstanbul Havalimanı’nın 
kapasitesi itibariyle dünya-
daki hava kargo operasyon-
larında oldukça önemli bir 
merkez haline geleceğini ve 
bu yatırımla son 1 yılda yüz-
de 305 büyüme gösterdikleri 
hava kargo taşımalarındaki 
paylarını artırmak istedikle-
rini vurguladı. 

Hem depolama 
hem ofis ülanları

Bu depoda, elleçleme, pa-
ketleme gibi hizmetler de 
sunabildiklerini vurgulayan 
Şafak, son teknolojiye sahip 
altyapı ve ekipmanlarla hiz-
met verdiklerini açıkladı. 
Depoda hizmet alan müşte-
rilerinin çalışabileceği ofis 
alanlarının da yer aldığını 
ve bu sayede deponun geliş-
miş bir operasyon merkezi 
haline geleceğini de sözleri-
ne ekledi.

Avrupa Birliği’nde Taşımacılık Kavgası Büyüyor

Fevzi Gandur Logistics Hava 
ve Deniz Taşımacılığı Genel 

Müdürü Hasan Şafak
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Fevzi Gandur Logistics İstanbul 
Havalimanı’ndaki Deposunu Hizmete Açtı

Fevzi Gandur Logistics 
Uluslararası Gücünü 
Artırıyor
FEVZI Gandur Logistics, 
dünyanın en büyük lojistik 
networklerinden WCA’nın 
(World Cargo Alliance) 
Singapur’da düzenlenen 
‘Network Konferansı’na 
katıldı. Farklı ülkelerden 
gelen 3 bine yakın lojistik 
şirketine Türkiye’nin lojis-
tik alanındaki gücünü ak-
tardıklarını belirten Fevzi 
Gandur Logistics Hava ve 
Deniz Taşımacılığı Genel 
Müdürü Hasan Şafak, Af-
rika, Ortadoğu ve Amerika 
ülkelerindeki ticaret potan-
siyelinin artış gösterdiğini 
vebu pazarlarda daha güçlü 
hale gelmeyi hedefledikleri-
ni söyledi.

Etkinlikle ilgili değer-
lendirmelerde bulunan 
Şafak, Afrika, Ortadoğu 
ve Amerika ülkelerindeki 

ticaret potansiyelini yakın-
dan takip ettiklerini ve bu 
bölgelerdeki partnerleri ile 
önemli görüşmeler gerçek-
leştirdiklerini açıkladı.

WCA yapılanmasına bir 
yıl önce dahil olduklarını 
dile getiren Şafak, kısa sü-
rede üye acentelerin Tür-
kiye’deki en önemli çözüm 
ortağı haline geldiklerine 
dikkat çekti.
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“Orta Koridor İçin Aktif Diplomasi Başlatıldı”
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan Demir İpek 
yolu olarak bilinen “Orta Koridor” 
konusunda açıklamalarda bulundu.

Son 17 yılda hızla büyüme kay-
deden Türkiye’nin üretim ve ihracat 
odaklı ticaret hacmini arttırmaya 
devam edeceğini, “Bir Kuşak Bir 
Yol Projesi” ile gelecek dönemde 
Türkiye’nin içinde bulunduğu coğ-
rafyanın öneminin daha da arta-
cağını belirten Turhan, “Anadolu, 
Kafkasya ve Orta Asya üçgeninde 
taşımacılık orta vadede şu anki eko-
nomik büyüklüğünün birkaç katına 
ulaşacak” dedi.

Ulaştırma sektörünün, Tür-
kiye’nin Azerbaycan ile Orta ve 
Güney Asya coğrafyasıyla ticaretini 
canlandıracak en önemli araç ol-
duğunu anlatan Turhan, bu alanda 
atılan adımların küresel anlamda ses 
getirdiğini vurguladı.

İntermodal taşımacılığı daha da 
ileriye götürmeyi planladıklarına, 
Azerbaycan ve Türkiye’nin coğrafi 
konumları gereği bölgelerinin en 
önemli transit merkezleri olduğuna 
dikkat çeken Turhan, şöyle konuştu:

“Bakü-Tiflis-Kars demiryolu
hattı ile ihracatçıya ekonomik 

taşıma hizmeti sunuluyor”
“Azerbaycan Orta Asya’ya açı-

lan kapıdır. Türkiye ise üç kıtanın 
kesişim bölgesinde yer almaktadır. 
Farklı ulaşım modlarını entegre 
ederek taşımacılarımıza hem farklı 
güzergahlar hem de farklı ulaşım 
araçları sunarak optimum düzeyde 
fayda sağlamaya çalışıyoruz. Böyle-
ce ülkelerimizin yanı sıra bölge ül-
kelerinin ihraç mallarının çeşitlen-
mesine imkân sağlıyor, ekonomik 
anlamda kazançlarını arttırmalarına 
vesile oluyoruz. Bu noktada en güzel 
örnek Bakü-Tiflis-Kars demiryolu 
hattıdır. İhraç mallarını demiryo-
luyla taşıyarak, başlangıç ve son aşa-
malarını karayolu ve denizyoluyla 
destekleyerek birçok bölgeye ulaş-
tırıyoruz. Doğu-batı arasında alter-
natif güzergâh sunmanın yanı sıra 
kuzey-güney aksında da alternatif 
olmayı planlıyoruz.”

Söz konusu ülkelerin artan ticaret 
hacminden ve yatırım ortamından 
daha fazla pay sahibi alabilmek için 
ana ulaştırma koridorları üzerinde 
yer almanın ve ulaştırma altyapıla-
rını bu bakış açısıyla düzenlemenin 
önemine değinen Turhan, “Orta 
Koridor” yaklaşımına yönelik aktif 
diplomasinin başlatıldığını kaydetti.

Türkiye tarafından “Modern İpek 
Yolu Projesi” olarak da adlandırılan 
“Orta Koridor”un doğu ile batı ara-
sındaki mevcut hatları tamamlayıcı, 
güvenli güzergâh teşkil ettiğini belir-
ten Turhan, 16 yıldan bu yana ülke-
nin ulaştırma politikalarının temel 
ekseninin, Çin’den Londra’ya kesin-
tisiz taşımacılık hattı sağlamak üzere 
büyük ölçekli altyapı yatırımları ger-
çekleştirmek olduğunu kaydetti.

Turhan, Uzak Doğu’dan Avru-

pa’ya kadar uzanan tarihi İpek 
Yolu’nun “Orta Koridor”da geliş-
tirilmesi için Asya-Avrupa-Orta 
Doğu ekseninde önemli adımlar 
atıldığını ifade ederek, ülke içinde 
doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde 
ulaşım bağlantısını geliştirecek pro-
jelerin hataya geçirildiğini bildirdi.

Turhan, Bakü-Tiflis-Kars de-
miryolu hattının tam kapasiteyle 
çalışabilmesi adına bu güzergâhı 
tamamlayan yolların bitirilmesinin 

hayati önem taşıdığına dikkati çeke-
rek, şunları kaydetti:

“Marmaray Tüp Geçidi, Yavuz Sul-
tan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara 
Otoyolu, Avrasya Tüneli, Osmangazi 
Köprüsü, hızlı tren ve yüksek hızlı 
tren hatları, Kuzey Ege Limanı, Geb-
ze Orhangazi-İzmir Otoyolu, 1915 
Çanakkale Köprüsü, İstanbul Hava-
limanı gibi mega ulaşım projeleriyle 
koridorun sağladığı yararı ve önemi 
artırıyoruz. Özellikle de bu korido-

run devamı olacak dev projeleri ka-
mu özel ortaklığı ile hayata geçirerek 
hem hızlı hem daha az maliyetle özel 

sektör dinamiğini kullanarak gerçek-
leştiriyoruz. Sınırlı kaynaklarımızla 
sınırsız ihtiyaçları karşılıyoruz.”
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Taşımacıların Bakanlığa 
başvurarak faaliyet alanlarına 
uygun belge almaları gere-
kecek. Tehlikeli yük taşıma-
cılığı yapacak sürücülerin, 
Bakanlığın yetkilendirdiği 
eğitim kuruluşlarından, taşı-
nacak tehlikeli maddenin sı-
nıfı veya taşıma şekline uygun 
eğitim almaları ve Bakanlığın 
yapacağı sınavda başarılı ol-
maları önem taşıyor. Sınavda 
başarılı sürücülere, Bakanlık 
tarafından Tehlikeli Mal Ta-

taşıma için kullanılan özel 
ekipmanlar ve özel proje eği-
timleriyle gerçekleştirildi. 

Atatürk Havalimanı’nda 
kurulan sekiz ana yükle-
me istasyonu ve İstanbul 

Havalimanı’nda kurulan sekiz 
ana boşaltma istasyonu ile taşı-
mayı gerçekleştiren taşımada, 
tüm verilerin değerlendirildiği 
merkezleri sayesinde projeyi 
adım adım takip edildi.

TSK, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Sahil Gü-
venlik Komutanlığı adına, 
üçüncü şahıslar tarafından 
yapılan tehlikeli mal taşıma-
cılığı da düzenleme kapsa-
mında yer alıyor.

Buna göre, tehlikeli mad-
deler kamuya açık kara yolun-
da, yönetmelik ve Tehlikeli 
Malların Karayolu ile Ulus-
lararası Taşımacılığına İlişkin 
Avrupa Anlaşması (ADR) 
hükümlerine uygun olarak 
kontrollü, emniyetli, insan 
sağlığına zarar vermeden ve 
çevreye olumsuz etkisi en az 
olacak şekilde taşınacak. Ta-
şımacılık faaliyetinde bulu-

İSTANBUL Havaalanı’nın 
faaliyete geçmesiyle Türk 
Hava Yolları, eski merkezi 
olan Yeşilköy’deki Atatürk 
Havalimanı’ndan  yeni evine 
taşındı. 5 Nisan Cuma günü, 
saat 03:00 itibarıyla başlatılan 
nihai geçiş operasyonu, önce-
den belirlenmiş olan 45 saat-
lik planlamadan daha kısa sü-
rerek, 33 saat içerisinde yüzde 
96 oranında bitirilmiş oldu. 6 
Nisan Cumartesi, saat 20:00 i-
tibarıyla taşınma tamamlandı.

1805 çalışanı ve 1557 aracı 
ile taşırken çift vardiya ile ke-
sintisiz bir taşıma gerçekleşti-
ren üstlenici şirket olan Arkas 
Lojistik,  44 ton ağırlığındaki 
uçak çekme aparatlarından 
çok hassas aletlere kadar 10 
bin parçadan fazla olan 5 
bin treylere eş yükü İstanbul 
Havalimanı’na ulaştırdı.

Hız ve güvenliğin önde 

nacaklar, ilgili yetki belgesine 
sahip olmak zorunda olacak. 
Gönderen, paketleyen, doldu-
ran, yükleyen ve boşaltan ola-
rak Tehlikeli Madde Faaliyet 
Belgesi’ne sahip işletmelerle 
tehlikeli maddeleri taşıyan 
taşımacıların “tehlikeli mad-
de güvenlik danışmanı” is-
tihdam etmesi veya “tehlikeli 
madde güvenlik danışmanlığı 
kuruluşundan (TMGDK)” 
danışmanlık hizmeti alması 
zorunlu olacak.

olduğu operasyon, proje için 
oluşturulan özel takip sis-
temleri, trafik kontrol oda-
ları, araç sürücü takip sistem-
leri, online yük hareketleri, 
barkodlama sistemleri, bu 

Tehlikeli madde faaliye-
tinde bulunanlara yönelik ya-
pılacak yol kenarı ve işletme 
denetimlerinde, 50 liradan 5 
bin liraya kadar idari para ce-
zası uygulanacak.

Tehlikeli madde taşıma-
cılığı faaliyetinde, işletme, 
birden fazla faaliyet konu-
suna sahipse bir denetimde 
bu işletmeye kesilecek idari 
para cezası 12 bin lirayı, sa-
dece taşımacılık faaliyetin-
de bulunan taşımacıya bir 
denetimde kesilecek idari 
para cezası 6 bin lirayı, sü-
rücüye bir denetimde kesi-
lecek idari para cezası 500 
lirayı geçemeyecek.

Denetimler sonucu ida-
ri para cezası karar tutanağı 
düzenlemeye, Bakanlık per-
soneli, trafik polisi, trafik po-
lisinin görev alanı dışında ka-

lan yerlerde rütbeli jandarma 
personeli yetkili kılındı.

ADR Belgesinde 
31 Aralık’a Kadar Süre
Yönetmeliğe göre, 2014 

ve öncesi model yılına sahip 
olup, ülke sınırları içinde ve-
ya ADR’ye taraf olmayan ül-
kelere yapılan tehlikeli mad-
de taşımacılığında kullanılan 
ve yönetmeliğin yürürlüğe 
girdiği tarihte trafik siciline 
tescilli, araçlarına Taşıt Du-
rum Tespit Belgesi almış an-
cak ADR/Taşıt Uygunluk 
Belgesi bulunmayan araçlar, 
31 Aralık’a kadar ADR/
Taşıt Uygunluk Belgesi’ni 
almak zorunda olacak. Taşıt 
Durum Tespit Belgesi alma-
yan taşımacıya idari para ce-
zası uygulanacak ve bu belge 
ADR/Taşıt Uygunluk Bel-
gesi yerine geçmeyecek.

şımacılığı Sürücü Eğitim Ser-
tifikası düzenlenecek.

Tehlikeli maddelerin 
yüklenmesi, doldurulması, 
taşınması veya boşaltılması 
sırasında ciddi bir kaza veya 
olay yaşanması durumunda 
kazanın gerçekleştiği yerdeki 
sorumlu tarafça bu olayın, 7 
iş günü içinde www.türkiye.
gov.tr üzerinden Bakanlığa 
bildirilmesi gerekecek.

Tehlikeli madde yüklü ve-
ya tehlikeli maddeyi boşalttı-
ğı halde temizlenmemiş taşıt-
ların, doldurma ve boşaltma 
süresi dışında, yerleşim yer-
lerinde bulunan okul, kamu 
binaları, alışveriş merkezi, 
ibadethane gibi yerlerden en 
az 300 metre uzağa park et-
mesi zorunlu tutuldu.

Ülke sınırları dahilinde 
veya ADR’ye taraf olmayan 
ülkelere taşımacılık faaliye-
tinde bulunacak ADR’nin 
gerekliliklerini tam olarak 
sağlamayan 2014 ve öncesi 
model yılına sahip taşıtlar 
için Bakanlığın belirlediği 
usul ve esaslara göre Taşıt 
Uygunluk Belgesi alınması 
zorunlu olacak.

Tehlikeli Madde Taşımacılığında
Yeni Kurallar Yürürlüğe Girdi

THY Yeni Evine Nasıl Taşındı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, “Tehlikeli 
Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında 
Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 

Havacılık sektöründe dünyanın en büyük göçü olarak nitelendirilen 
İstanbul Havalimanı taşıma projesi başarı ile tamamlandı. THY’nı yeni 
evine taşıyan Arkas Lojistik, “Lojistik Mühendisliği” ile operasyonu 
planlanan 45 saatten 13 saat daha erken, sıfır iş kazası ile bitirdi. 

Çanakkale Köprüsü
Ayaklarını Oluşturacak
Dev Çelik Şaftlar Taşındı 

HAREKET Proje Taşıma-
cılığı ve Yük Mühendisliği, 
Çanakkale Boğazı’nın ilk 
ve Marmara Bölgesi’nin ise 
5’inci asma köprüsü olan 
1915 Çanakkale Köprü-
sü Projesi’nin taşıma faa-
liyetlerini gerçekleştirdi. 
Temeli 18 Mart 2017 ta-
rihinde atılan Çanakkale 
Köprüsü’nün ayak temelle-
rini oluşturacak çelik şaft-
ların taşıması Hareket tara-
fından yapıldı. 

Projeye ilişkin konuşan 
Hareket Proje Taşımacı-
lığı ve Yük Mühendisli-
ği Genel Müdürü Engin 
Kuzucu, şunları söyledi: 

“Tamamlandığında ülke-
mizin en önemli değerleri 
arasında yer alacak bu pro-
jeye dahil olmaktan gurur 
duyuyoruz. 1915 Çanak-
kale Köprüsü’nün ağırlık-
ları 700-750 ton arasında 
değişen, 26 metre yüksek-
liğindeki çelik şaftlarının 
yüksekliği fazla olduğun-
dan taşıma sırasında dev-
rilme riski çok fazlaydı. 
Ancak yaptığımız mühen-
dislik çalışmaları netice-
sinde son teknolojiye sa-
hip altyapımız ve yüksek 
kapasitedeki ekipmanları-
mızla taşımayı emniyetli 
bir şekilde tamamladık.”

RAKAMLARLA BÜYÜK GÖÇ

Taşınan Ekipman Sayısı:................................................................................................................. 10.459.Adet

Kullanılan Araç Ekipman Sayısı:....................................................................................................... 1557.Adet

Projede Görev Alan Personel Sayısı:............................................................................................... 1.805.Adet

Yüklerin Bulunduğu Araçların Arka Arkaya Koyduğumuzdaki Uzunluğu:.....................80.000.Mt..(80.Km.)

Taşınan Ekipmanların Kapladığı Alan:............................................242.555.M .(242.Dönüm).33.Futbol.Sahası

Taşınan Ekipmanların Toplam Ağırlığı:............................................................... 47.360.000.Kg..(47.360.Ton)

Taşınan Ekipmanların Toplam Uzunluğu:....................................................................121.100.Mt...(121.Km.)

Taşınan Araçların Kat Ettiği Toplam Kilometre:.......................................................................... 400.000.Km.

Taşınan Araçların Kat Ettiği Mesafe:......................................................................... 10.Dünya.turuna.eşdeğer

Birinci sayfadaki haberin devamı
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ve İcra Komitesi Başkanı İlker 
Aycı, “Turkish Cargo’nun, 
küresel hava kargo pazarın-
daki yükselişini aralıksız sür-
dürmesi bizleri mutlu ediyor. 
2019 yılının ilk iki ayında 
yakaladığımız bu başarının 
da sürpriz olduğunu söyleye-
meyiz. Biz bu şaşırtıcı başarı-
ları iki yıldır yaşıyoruz. Son 
iki yıl içerisinde Avrupa ve 
Uzakdoğu’dan beş büyük glo-
bal hava kargo markasını ge-
ride bırakarak, 12’nci sıradan 
7’nciliğe yükseldik. Özellikle 
pazardaki talebin daraldığı ve 

sektörü kara 
kara düşün-
düren ra-
k a m l a r ı n 
dolaştığı or-
tamda, bu ba-
şarı Turkish 
Carg o’nun 
g e l e c e ğ i -
ni daha da 

HAVA kargo sektörünü ve 
Türkiye’de faaliyet göste-
ren birçok acenteyi bir ara-
ya getiren “Turkish Cargo 
Acente Ödül Töreni” sek-
törün önde gelen sivil top-
lum kuruluşlarından olan 
UTİKAD’ın ve İstanbul 
Havalimanı’nın üst düzey 
yöneticilerinin katılımı ile 
İstanbul’da gerçekleşti. Tö-
rende Turkish Cargo’ya olan 
katkıları dolayısıyla acente-
lere 17 dalda ödüller veri-
lirken, Mars Hava ve Deniz 
Kargo, Turkish Cargo ile en 
çok taşıma yapan beş acente 
arasında yer alarak ilgili ka-
tegoride ödül aldı.

TÜRKİYE’NİN dijital ha-
vayolu Pegasus; gösterdiği 
yüksek performans nedeniyle 
dünya genelinde farklı sek-
törlerden şirketlerin katıl-
dığı, British Safety Council 
tarafından düzenlenen, iş 
sağlığı ve güvenliği sektörü-
nün ilk ve en prestijli ödülü 
olan Uluslararası İş Güven-
liği Ödülleri’nde (Internati-
onal Safety Awards) Merit 
Kategorisi’nde ödüle layık 
görüldü. Bu yıl 61.’si düzen-
lenen ve dünya genelinde her 
sektörden 600’e yakın şirket 
katıldığı yarışmada, şirketle-

DÜNYANIN en büyük ta-
şınma operasyonunun plan-
landığı 2019 yılı içerisinde 
büyümeye devam eden global 
marka Turkish Cargo, hava 
kargo pazarının yüzde 5,8 ora-
nında daralma gösterdiği ve 
IATA (Uluslararası Hava Ta-
şımacılığı Birliği) raporlarına 
göre talebin yüzde 5,7 oranın-
da düştüğü Ocak ve Şubat ayı 
verilerine göre; yüzde 9,6 to-
naj artışı sağlayarak, WACD 
(World Air Cargo Data) liste-

sinde 7’nci sıraya yükseldi.
Başarılı hava kargo marka-

sı, bu artışla birlikte yılın ilk 
iki ayında satılan tonaj bazın-
daki pazar payını, geçtiğimiz 
yılın aynı dönemine oran-
la 0,6 puan artırarak yüzde 
4.3’e; kümüle pazar payını ise 
0.4 puanlık artışla yüzde 4.1’e 
yükselterek sürdürülebilir bir 
büyüme sağladı.

Turkish Cargo’nun başarı-
lı performansı ile ilgili Türk 
Hava Yolları Yönetim Kurulu 

fından hava kargo taşımacılığı 
değerlendirmesinde en yüksek 
puanı alarak ‘’The 3rd ICN 
Awards’da Cargo Airline of 
TheYearGroup B’’ seviyesinde 
birinciliğe layık görüldü.

Operasyonlarımızda 15 
bin ton export, 10 bin tondan 
fazlaimport taşıma perfor-
mansını sağladığımız Güney 
Kore, Asya - Uzakdoğu bölge-
sinde Çin ve Hong Kong’tan 
sonra en yüksek tonaj ve gelir 
elde ettiğimiz ülke konumun-
da yer alıyor.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu 
gibi bu yıl da geleneği bozma-
dığımız için gururluyuz.”

Kahraman sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Turkish Cargo, 
hava taşımacılığında önem-
li işbirlikleri yaptığımız bir 
şirket. Müşterilerimizden 
aldığımız ürünleri Turkish 
Cargo aracılığıyla güvenle il-
gili yerlere teslim etmek bizi 
mutlu ediyor. Yakın zamanda 
faaliyete giren yeni havalima-
nıyla hava kargoculuğunun iş 
hacminin katlanarak artaca-
ğını da göz önünde bulundu-
rursak kargo taşımacılığının 
bambaşka bir boyuta taşı-
nacağını söyleyebiliriz. Biz 

ve İş Mükemmelliği Genel 
Müdür Danışmanı Dr. Ümit 
Özen ve Proje Lideri Resul 
Betos katılarak, British Sa-
fety Council Başkanı Law-
rence Waterman’ın elinden 
ödülü aldı. 

Konuyla ilgili açıkla-
ma yapan Dr. Ümit Özen, 
“Türkiye’de hava yolu firma-
ları arasında ilk defa alınan 
bu ödülle, iş güvenliği konu-
sunun ülkemizde hızla büyü-
yen hava yolu taşımacılığı sek-
töründe de ne kadar önemli 
olduğuna dikkat çekmek isti-
yoruz. İşi yaparken her zaman 

İthalat ve ihracat anla-
mında önemli bir konumda 
olan Asya - Uzakdoğu böl-
gesinde, 22 ülkede 37 desti-
nasyona hava kargo hizmeti 
sağlayan Turkish Cargo, 
bölgenin dünya ile olan bağ-
lantısında önemli bir ulaş-
tırma görevi görüyor.

Küresel hava kargo sektö-
ründeki etkili performansıyla 
en hızlı büyüyen hava kargo 
markası olan Turkish Cargo; 
artan lojistik taleplere yöne-
lik özel ve pratik çözümler 
üreterek, bölgesel ticareti ge-
liştirerek ve ihracatçı firma-
lara destek olarak, 2023 yılı 
hedefleri kapsamında çalış-
malarını sürdürüyor.

Mars Hava ve Deniz Kargo 
olarak hava taşımacılığında 
her zaman müşterilerimizin 
yanında olup ürünlerini doğ-
ru işbirlikleriyle taşımaya de-
vam edeceğiz.” 

emniyetli ve güvenli çalışma-
nın, iş verimliliğine ve insan 
hayatına olumlu katkılarını 
çok net görüyoruz. Ana he-
defimiz, sürdürülebilir başarı 
için iş güvenliği alanında Pe-
gasus Hava Yolları’nda kurdu-
ğumuz sistemimizin sürekli 
geliştirilmesi ve iyileştirme-
sidir. İş güvenliği kültürünü 
şirketimizin genlerine işle-
mek ve iş güvenliğini işimizin 
temel parçası haline getirmek 
için daha çok çalışarak, bu tür 
büyük ödülleri şirketimize 
kazandırmaya devam edece-
ğiz” dedi.

aydınlatıyor. Ortaya koy-
duğumuz kararlılık ve hava 
kargo pazarındaki büyüme 
stratejimiz ile Turkish Cargo, 
dünyanın en iyi 5 hava kargo 
markası arasında yer alacak. 
Bu başarıda emeği geçen tüm 
ekip arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum” dedi.

Turkish Cargo Incheon 
Uluslararası Havalimanı 
tarafından ödüllendirildi
Turkish Cargo, dünyanın 

önemli havalimanlarından 
biri olan IncheonAirport tara-

Mars Hava ve Deniz Kar-
go, Turkish Cargo ile en çok 
taşıma yapan ilk beş şirket 
arasında yer aldı. Turkish 
Cargo’nun bu yıl 9’uncusunu 
düzenlediği Acente Ödülleri 
Töreni’ne katılan Mars Ha-
va ve Deniz Kargo CEO’su 
Selmin Kahraman aldıkları 
ödülü şöyle değerlendiriyor: 
“Havayolu taşımacılığı Mars 
Hava ve Deniz Kargo olarak 
üzerinde titizlikle durduğu-
muz bir işkolu. Bu alanda sa-
hip olduğumuz geniş iş hac-
mi doğrultusunda Turkish 
Cargo ile en çok taşıma ya-
pan şirketler arasında yer al-
maktan mutluluk duyuyoruz. 

rin 2018 yılında iş güvenliği 
konusunda yaptığı en iyi pro-
je ve uygulamalar, British Sa-
fety Council konseyi tarafın-
dan detaylıca değerlendirildi. 
Pegasus Hava Yolları, son yıl-
larda iş güvenliği konusunda 
kurduğu izleme ve iyileştirme 
sistemleri ile birçok firma ara-
sından ödüle layık görüldü.

Londra’da yapılan ödül 
törenine, Pegasus Hava 
Yolları’ndan bu sistemleri 
kuran Yönetim Sistemleri 

Küresel Hava Kargo Pazarı Küçülürken 
Turkish Cargo Büyümeye Devam Ediyor

Turkish Cargo Yeni Evi
İstanbul Havalimanı’nda 
Hizmet Vermeye Başladı

Turkish Cargo’dan 
Mars Hava ve 
Deniz Kargo’ya Ödül

Pegasus’a International Safety Awards Ödülü

Türk Hava Yolları’nın 
markası Turkish 
Cargo, Şubat ayında 
küresel hava kargo 
pazarında yaşanan 
daralmaya rağmen 
taşınan kargo tonajını 
yüzde 9,6 oranında 
artırdı. 

‘’DUAL Hub’’ olarak 
Atatürk ve İstanbul ha-
valimanlarından operas-
yonlarısürdürecek olan 
Turkish Cargo, İstanbul 
Havalimanı’nın tüm fazla-
rı tamamlandığında, 300 
bin m² kapalı alana sahip 
kargo terminalinde yıllık 4 
milyon ton kargo elleçleme 
kapasitesine sahip olacak. 
Mevcut tesiste manuel yön-
temler ile yürütülen süreç-
ler otomatize edilecek. Bu 
da insan faktörlü hataların 

azalmasını sağlayacak. Te-
sis, modüler tasarıma sahip 
olup büyüme stratejisine 
uygun olarak hızlı ve kolay 
bir şekilde kapasite arttır-
maya yönelik genişlemeleri 
mümkün kılacak şekilde 
planlandı. Yapılan bu tek-
noloji yatırımlarıyla depo 
içinde insan eliyle yürüyen 
operasyonun büyük bir 
kısmı otomotize edilecek, 
daha düşük depo içi trafiği 
ile birlikte operasyon daha 
verimli yürütülebilecek.

Mars Hava ve Deniz Kargo 
CEO’su Selmin Kahraman

Birinci sayfadaki haberin devamı
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DENİZCİLİK

Yollar aşınır,
frenler aşınmaz!
 

Güçlü motor freni ve retarder opsiyonu sunan Mercedes-Benz,  
Euro 6 ailesi ile yollarda maksimum güven, minimum fren aşınması.
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KUMPORT, 4.5 milyon TL yatırım 
ile ilk Ar-Ge merkezini kurdu. İstan-
bul Ambarlı’da yer alan Ar-Ge merke-
zi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından tescillenmiş olup, Türkiye´nin 
limancılık sektöründeki ilk Ar-Ge 
merkezi olma özelliğine sahiptir. Ar-
Ge merkezini faaliyete geçiren Kum-
port, bu yatırımla Türk limancılık 
sektörünün “liman 4.0”a dönüşümü-
ne de katkı sağlamaya hazırlanıyor.

Kumport, sadece limancılık sek-
töründe değil, hayata geçirmeyi 
planladığı projelerle farklı sektör-
lerde iş birliklerinin önünü açmayı 
hedefliyor.Bin 479 metrekare ofis 
alanı ve 380 metrekare test bölümü 
dahil olmak üzere toplamda bin 859 
metrekarelik bir alana yayılan, dijital 
dönüşüm süreci, proses iyileştirme 
gibi pek çok çalışmanın yürütüldüğü 
merkez, 40 kişiye istihdam sağlıyor.

Kumport CEO’su Özgür Soy; 
yenilikçi bakış açısı ve yatırımlarıyla 
sektöre ilham veren şirketin, yine bir 
ilki gerçekleştirerek, Türkiye´nin li-
mancılık sektöründe Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı  tarafından onayla-
nan ilk Ar-Ge merkezini açmaktan 

GEMİ ve deniz araçlarının 100 
mille sınırlı ve kabotaj faaliyeti için 
liman çıkış işlemlerinin geminin 
bulunduğu Liman Başkanlığı’na 
karadan veya denizden komşu olan 
Liman Başkanlığı tarafından da ya-
pılabileceği bildirildi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası 
(DTO) Genel Sekreteri İsmet Sali-
hoğlu imzasıyla yayımlanan “Liman 
Sınırları ile İlgili Talimat” isimli ya-
zıda; “Bilindiği üzere, Limanlar Yö-
netmeliğinde, Liman sınırlarıyla il-
gili değişiklik yapılmasına dair süreç, 
Cumhurbaşkanlığı’nın 2018/13 Sa-
yılı Genelgesi uyarınca, vatandaşlar 
mahallinde süratli ve en iyi şekilde 
hizmetlerin sunulması, başvurula-
rın yerinde sonuçlandırılması, kamu 
yararı ve donatanların yaşadıkların 
sorunların önlenmesi hususları göz 
önünde bulundurularak, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsu-
lar Düzenleme Genel Müdürlüğü 
tarafından bir düzenleme yapılmış 
olup, gemi ve araçlarının sörvey ve 
belgelendirme işlemleri ile ordinoya 
tabi olmayan gemi ve deniz araçları-
nın 100 mille sınırlı ve kabotaj faali-
yeti için liman çıkış işlemleri, gemi-
nin bulunduğu Liman Başkanlığı’na 
karadan veya denizden komşu olan 
Liman Başkanlığı tarafından da ya-
pılabileceği bilgisi alınmıştır.”

dolayı gurur duyduklarını belirtti. 
Kumport Ar-Ge Merkezi’nin ger-
çekleştireceği projeler ve çalışma-
ların birden fazla amaca hizmet 
edeceğini söyleyen Özgür Soy, 
“Müşterilerimize inovatif çözüm-
ler sunmak öncelikli hedeflerimiz 
arasında. Bu çerçevede Mayıs 2018 
tarihinden itibaren yoğun bir şekil-
de çalışmalara başladık. 5 farklı pro-

je üzerinde çalışmalarımız devam 
ediyor. İlk etapta yürüttüğümüz bu 
projelere 4.5 milyon lira ayırdık. Ay-
rıca, Kumport Ar-Ge Merkezi’nin 
üniversiteler ile öncü ve yenilikçi 
çalışmalarda bulunmasını planlıyo-
ruz. Yaptığımız tüm bu çalışmalarla 
gerek ülke ekonomisine gerekse yan 
sanayinin gelişmesine önemli bir 
katkı sağlayacağız” dedi.

Kumport Sektörünün 
İlk Ar-Ge Merkezini Kurdu 

Liman Çıkış 
İşlemleri 
Komşu
Limandan da 
Yapılabilecek
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Kağıtsız gümrük projesi 
başladı 

Ticaret Bakanlığının uzun 

süredir hazırlıklarına devam 
ettiği “Kağıtsız Gümrük 
Projesi” tüm gümrüklerde 
uygulanmaya başladı. İhra-
cat işlemlerindeki süreçlerin 
elektronik ortamda izlenebi-
leceği uygulamayla kağıt bel-
ge ibrazı sona erecek. Fiziki 
arşivleme yükünü ortadan 
kaldırması ve belge ve sertifi-
ka beyanı esnasında yaşanan 

ulaşma olanağı sağlıyor. Bir 
ERP sisteminin, şirketin tüm 
birimleri tarafından hatasız 
kullanılmasının kritik değer 
taşıdığını vurgulayan Karga-
lıoğlu, “Departmanlar, hata-
sız iş süreçleri ve raporlamalar 
için veri girişi yapmalıdır. Bu 
nedenle SOFT olarak, müş-
terilerimize doğru ERP kul-
lanımı için kendi tesislerinde 
eğitim ve destek ile birlikte, 
Yardım Masası ve Elektronik 
Müşteri Desteği gibi çeşitli 
hizmetler sunuyoruz. SOFT 
Eğitim Merkezinde de uygu-
lama eğitimlerimiz düzenli 
olarak yapılmaktadır” dedi. 

İş süreçlerini iyileştirmek 
için süreç ve ihtiyaç analizi 
ile kurumsal denetim yapıl-
dığından bahseden Kargalı-
oğlu, bunların yanında süreç 
iyileştirme ve tedarik zinciri, 
lojistik ve taşımacılık yönetim 
alanlarında danışmanlık hiz-
meti verilmeye devam edildi-
ğinin altını çiziyor.

Yetki tanımlamaları birim 
ve kişi bazında yapılırken, 
tüm işlemler için kullanıcı 
bazında günlükleri tutuluyor. 
Belirli işlemlerin otomatik 
olarak yapılmasını sağlayan 
sistem robotu ve uyarı meka-
nizmaları ile etkin bir sistem 
yönetimi gerçekleştirebildik-
lerinden bahseden Kargalıoğ-
lu, “Sipariş aşamasından baş-

OTONOM araçları henüz 
yollarda göremesek de ya-
pay zekalı sistemleri sahip 

altyapılar müşteri tarafının 
artan taleplerini  yerine ge-
tirirken rekabetin daha zor-
laştığı lojistik piyasasında 
gerek iş yükünün azaltılma-
sı gerekse de maddi verimli-
liği destekleyen en önemli 
teknolojilerden biri olarak 
her geçen gün daha fazla 
görüyoruz.

Lojistik piyasasının ihti-

23 YILDIR tedarik zinciri, 
lojistik ve taşımacılık sektör-
lerine yönelik yazılım çözüm-
leri geliştiren SOFT, iş süreç-
lerinde verimlilik sağlayan 
ürünler sunuyor.

15 yıllık sektör deneyimi-
nin ardından 1996 yılında 
yolculuğuna başlayan SOFT, 
şirketlere esnek ve entegre ya-
pısı ile 140 modülden oluşan 
kurumsal kaynak planlaması 
çözümü sunuyor. SOFT İş 
Çözümleri’nin Kurucu Ortağı 
Ergin Kargalıoğlu, şirketleri 
Endüstri 4.0.’a adapte ettikle-
rini belirterek, “Çözümleri-
mizle tedarik zinciri, lojistik 
ve taşımacılıkta şirketlerin bir 
numaralı stratejik iş ortağı ha-

yacı olan bilgi akışı ve hız 
için işin kamusal taraftan da 
adımların- pazarla eş zamanlı 

olmasa- atılması bu konudaki 
entegrasyonu sağlanmasında 
bir başka etken olacak. 

Türkiye’de özellikle lojistik 
işletmelere ihtiyaç duydukla-
rı ürün ve hizmetleri sunan 
teknoloji sağlayan şirketler 
son dönemdeki  pazar trend-
lerini, yenilikleri ve şirketle-
rindeki gelişmeleri dergimiz 
için değerlendirdiler. 

line geldik” diyor. 
SOFT İş Çözümleri Kuru-

cu Ortağı Ergin Kargalıoğlu, 
“SOFTTRANS, SOFTFİ-
NANS, SOFTARAYÜZ, 
SOFTE-BELGE ve SOFT-
MOBİL Uygulamaları çabuk 
adapte edilmesi ile birlikte 
süreç yönetimi ve kapsam-
lı işlevsellik sağlıyor.’’ dedi. 
Küçük, orta ve büyük ölçekli 
işletmeler için muhasebe ve 
finans, operasyon yazılımla-
rından çok uluslu şirketlere 
hizmet veren tam özellikli 
bir ERP platformuna kadar 
her boyuttaki kuruluşlar için 
esnek, uçtan uca yönetim 
çözümleri sunduklarını ifade 
eden Kargalıoğlu, SOFT’un 
ayrıca devlet onaylı E-Fatura, 
E-Arşiv Fatura, E-İrsaliye, 
E-Defter ve E-Mutabakat 
çözümler sunduklarını da 
belirtti ve ekledi “SOFT 
Uygulamaları; mevzuat ve 
kanun düzenlemelerindeki 
değişiklikler, müşteri istekleri 
ve gereksinimleri ile Tedarik 
Zinciri, Lojistik, Taşımacılık 
ve BT sektörlerindeki geliş-
melere bağlı olarak sürekli 
yenileniyor ve geliştiriliyor.’’

Çalışmanın Geleceğinde 
Dijitalleşme En Önde

.Net teknolojisi ile geliştiri-
len modüllerin de bulunduğu 
SOFT ERP, gerçek zamanlı 
ve platform bağımsız veriye 

masıyla ihracatçı, ihracat 
beyannamesini ve eklerini 
ofisinden verebilecek. İlave 
belge talebi sistem mesajıy-
la iletilecek. İhracatçı, ilave 
talepleri elektronik ortam-
da gönderebilecek. Böylece, 
kağıtla belge ibrazı sona ere-
cek, arşivleme yükü ortadan 
kalkacak, belge ve sertifika 
beyanı esnasında yaşanan 
zaman ve maliyet kaybı son 
bulacak. İhracat işlemlerinin 
tüm süreçleri elektronik or-

Yeni SOFT Ar-Ge Merke-
zi projesinde çalışmalarımız 
yoğun olarak devam ediyor. 
SOFT olarak, verimlilik, hiz-
met kalitesi ve sürdürülebilir 
işin önemini her zamankin-
den daha fazla arttırmaya 
odaklanıyoruz. Uzman ekibi-
miz sektörün ihtiyaçlarına ye-
ni nesil teknolojiler ile geliş-
tirmeye devam ederken, diğer 
yandan bu projelerle büyü-
meye hazır organizasyonların 
özel ihtiyaçlarına uygun ve-
rimliliği ve karlılığı arttırmayı 
hedefliyoruz.’’ dedi.

Sektörün ihtiyaçları 
hızla büyüyor

“Geçtiğimiz birkaç yılda ci-
hazlar, süreçler ve insanlar hiç 
olmadığı kadar birbirine bağlı 
durumda, Nesnelerin İnterne-
ti (Internet of Things) terimi 
çok daha önemli ve anlamlı 
hale geldi. Yüksek hızlı inter-
net, mobil cihazlar, otonom 
araçlar, bulut sistemleri ve da-
ha birçoğuna ulaştı. SOFT o-

tamda sistem üzerinden ta-
kip edilebilecek. Bu kapsam-
da, 154 belge dijital ortamda 
işlem görecek.

Gümrük süreçlerinin di-
jitalleştirilmesine yönelik 
önemli çalışmaları hayata ge-
çiren Ticaret Bakanlığı’nca, 
30 Nisan’da tüm gümrük-
lerde uygulamaya alınan sis-
temin denemeleri Esenbo-
ğa, Ankara Tır, Ambarlı ve 
Atatürk Havalimanı gümrük 
müdürlüklerinde yapılmıştı.

larak Nesnelerin İnternetinin 
şeffaflığı, verimliliği ve karlı-
lığı arttırmasını bekliyoruz.’’ 
diyen Kargalıoğlu, “Nesnele-
rin İnterneti, verilerin muha-
faza edildiği aksiyon alınabi-
lir ve öngörülebilir bir çevre 
yaratıyor. Bu veriler Büyük 
Veri (Big Data) analizlerinin 
önemli bir kısmı oluşturuyor” 
şeklinde konuşarak devam 
etti: “Şirketler, oranlar ve iz-
leme bilgilerinden, puanlama 
ve ileri düzey raporlamaya ka-
dar tüm bilgilerin tam olarak 
görülebilmesi için bütün mo-
düllerden temin edilen verile-
rin merkezi bir veri havuzuna 
entegre etmenin önemini an-
lamaya başlıyorlar. Bu veri ha-
vuzunu daha bilinçli kararlar 
vermek ve otomatik eylemleri 
mümkün kılmak ve böylece 
işgücü verimliliğini artırmak 
için kullanıyoruz.” 

Dijitalleşme bilinci ve 
ERP kullanımının öneminin 
günden güne arttığını belir-
ten Kargalıoğlu, dijitalleşme-
nin verimlilik ve operasyon 
karlılığında anahtar rol oy-
nadığının altını çizdi ve “Bü-
yük Veri ile şirket verilerini 
iş raporlarına dönüştürerek 
verimliliği ve şeffaflığı he-
deflerken, karlılıkta rekabet 
üstünlüğü elde edilmesini 
sağlıyoruz’’ dedi.

zaman ve maliyet kaybını en 
aza indirmesi beklenen uy-
guluma uzun süredir sektör 
tarafından bekleniyordu. 

Ticaret Bakanlığı tara-
fından ihracata yönelik yü-
rütülen “Kağıtsız Gümrük 
Projesi” ile gümrük beyan-
namesine eklenen tüm bel-
geler ve beyanname işlem-
lerine ilişkin tüm talepler 
elektronik ortama alındı. Bu 
kapsamda, gümrük beyan-
namesine eklenen belgeler 
gümrük idaresince kağıt or-
tamında saklanmayacak.

Kağıt ortamında eklenen 
belgeler, dijital ortamda Tek 
Pencere Sistemi üzerinden be-
yannameyle ilişkilendirilecek. 
Beyannameye ilişkin dilekçe-
ler de aynı portal üzerinden 
dijital ortamda hazırlanarak 
Bilge Sistemi’ne gönderile-
cek. Beyannameyi incelemek-
le görevli memurlarca Bilge 
Sistemi’nden dijital ortamda 
yüklenen belgelere onay veri-
lebilecek. Dilekçeler memur 
ekranından elektronik olarak 
da cevaplandırılabilecek.

Kağıtsız ihracat uygula-

layarak oluşturulan kayıtların 
yardımıyla, ISO 9000 Kalite 
Sistemini oluşturmak için 
gereken tüm fonksiyonlar (iz-
leme, dokümantasyon ve şika-
yet yönetimi gibi) SOFT uy-
gulamalarında mevcut’’ dedi.

Şirket, şube, bölüm ve ope-
rasyon grubu gibi kar mer-
kezlerinin hiyerarşik bir yapı-
da tanımlanmasının, ciro ve 
karlılık hedeflerinin hafta, ay, 
dönem ve yıl bazında miktar 
ve tutar olarak tayin edilmesi 
ve şirket performansının sü-
rekli izlenmesinin mümkün 
olduğunu anlatan Kargalı-
oğlu, stratejik planlama için 
gereken verilere, şirket ve kul-
lanıcı bazında raporlama, iş 
zekası ve analitik olanakları 
ile kolayca erişebildiklerini 
ifade ediyor.

SOFT Ar-Ge merkezi 
Kargalıoğlu, “İnovatif yak-

laşımımızla, tüm iş süreçlerini 
kolaylaştırmayı ve verimliliği 
artırmayı amaçlamaktayız. 

Akıllı Yazılımlar Olmadan Verimli Lojistik Olmaz

SOFT İş Çözümleri Kurucu 
Ortağı Ergin Kargalıoğlu.

Sektörün Gelişen İhtiyaçlarına SOFT İş Çözümleri 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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LOJİSTİK şirketlerinin dijital-
leşme süreçlerine yeni geliştirdik-
leri T-Maxx ile destek verdiklerini 
söyleyen Xinerji Teknoloji Ortağı 
Erkan Durdağı, amaçlarının müş-
terilerinin verimliliğine katkıda 
bulunmak olduğunu vurguluyor.

2003 yılında Boğaziçi Üni-
versitesi Teknoloji Geliştirme 
Merkezi’nde yüzde 100 Türk ser-
mayesi ile Türk mühendisler tara-
fından kurulan Xinerji Teknoloji, 
ağırlıklı olarak lojistik, bankacılık, 
savunma sanayiine yönelik çözüm-
ler sunuyor. 90’ın üzerinde çalışanı 
ile 4 kıtada 20’yi aşkın ülkede hiz-
met sunan Xinerji’nin ürünlerinin 
dünya çapında 6 binden fazla kul-
lanıcısı bulunuyor.

Xinerji Teknoloji Ortağı Erkan 
Durdağı, birçok firma için dijital-
leşme odağında geçen 2018 yılını 
“16’ncı Senemizi tamamladığımız 
şu zamanlarda, 2018 birçok bir 
firma için dijitalleşme çalışmala-
rının yoğun olduğu bir sene oldu.  
Dijital dönüşüm, firmalar için ge-
leneksel dönüşüm projelerinden 
çok daha zorlu ve başarının daha 
çok paydaşa bölündüğü bir süreç 
olarak karşımıza çıkıyor. Bu da 
doğru altyapılar sağlanmadığında 
projelerin başarı olasılığını düşü-
rüyor. Dijitalleşme çağında artık 
tüm sistemlerin birbirleriyle ileti-
şim halinde olması kaçınılmaz hale 
geldi. Biz bu dönemde sloganımızı 
“Connected Logistic” olarak belir-
ledik. Yazılım kullanımının sadece 
bir TMS, WMS ya da ERP sistemi 
olmadığının, tüm paydaşların üret-
tiği verinin kullanılmasının artık iş 
dünyasında kaçınılmaz olduğunu 
görüyoruz. Yeni ürünlerimizin ta-
nıtımını Kasım ayında düzenlenen 
Logitrans Fuarında yaptık ve hem 
yerli hem de yabancı şirketlerden 
oldukça olumlu tepkiler aldık” şek-
linde değerlendirdi.

Erkan Durdağı, Xinerji’nin di-
jitalleşme sürecinde iş ortaklarına 
sağladıkları avantajları ise şu söz-
lerle ifade etti: “Lojistik sektö-
ründeki 100’ün üzerindeki iş or-
tağımıza sağladığımız çözümlerin 
çeşitliliğini bu dönemde arttırdık. 
TMS ve WMS ürünlerimize en-
tegre çalışan mobil uygulamalar 
ile artık her noktadan veriyi sistem 
içine dahil ediyoruz. Örneğin; tes-
lim ettiğimiz yüklerin bilgilerini, 
teslim evraklarını sürücülerimi-
zin kullandığı mobil cihazlardan 
alabiliyoruz. Yoldaki bir aracımızın 
durumunu anlık olarak elimizdeki 
yeni siparişlere göre tekrar planla-
yabiliyoruz.  Sahadaki satış sorum-
lularından müşterinin durumunu 
anlık alıp, önceki toplantılardaki 
beklentileri online izleyip, iş plan-
larında yönlendirici oluyoruz. Tek 

başına bu uygulamalar, istenilen 
sonuca ulaşmada yeterli olmaya-
bilir. Kullanılan uygulamalardan, 
müşterilerden, iş ortaklarından 
gelen verilerin birleştirilip, anlamlı 
olarak raporlanacak ortamlara ihti-
yaç var. Dijitalleşmenin en önemli 
adımlarından bir tanesi de bugüne 
kadar oluşturduğumuz verilerin 
kullanılmasıdır. Bunun için de ye-
nilikçi iş zekası uygulamaları artık 
iş hayatımızın önemli bir parçası 
olmaya başladı.”

Xinerji olarak hızlı değişen ve 
ilerleyen teknolojiyi takip ettikle-
rinin altını çizen Durdağı; “Tek-
noloji firması olarak üzerimizdeki 
sorumluluğu çok iyi biliyoruz. Bi-
zim gelişmeleri takip etmek gibi bir 
şansımız yok! Bu gelişmelerin bir-
kaç bölüm önünde olmalıyız. Eki-
bimizin gelişimini, son teknolojile-
ri kullanması ve sürekli yeniliklerin 
içinde olması sağlayacak şekilde 

Xinerji’nin Yapay Zekalı Teknolojileri Verimlilik Vaat Ediyor

Haberin devamı 18’inci sayfada
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çalışmalarımızı yapıyoruz. 
Robotik işlem otomasyon-
ları, mikro servis mimarisi, 
mobil uygulamalar, ileri se-
viye entegrasyonlar ile çö-
zümlerimizi çok yönlü hale 
getirdik” dedi.

T-Maxx ile dijital bir 
platform sunuyoruz

Sektöre yaklaşık 13 sene 
önce ilk olarak sundukla-
rı web tabanlı çözümlerini 
yepyeni bir platforma taşı-
dıklarını kaydeden Durdağı, 
yeni teknolojileriyle ilgili şu 

ediyoruz. Bilgiyi bir yere gir-
mek zorunda olmak ve bunu 
belirli bir tekrarla yapmak 
zorunda olmak birçok iş sü-
recinde karşılaştığımız, en-
tegrasyon yapılsa bile tama-
mı çözülemeyen bir konu. 
Ancak artık sisteme entegre 
etmediğimiz işleri robotlara 
öğretmek günler değil saat-
lerle ifade ediliyor ve bunun 
için ihtiyacımız olan sadece 
bir bilgisayar… Robot yazı-
lıma öğrettiğimiz süreçler 
artık çok hızlı, hatasız ve 

sürekli olacak. Böylece diji-
talleşen, tasarruf sağlayan ve 
verimli sistemler elde ediyo-
ruz. Öncelikle sisteminizin 
bir röntgenini görmenizi 
sağlıyoruz. Ardından bu ça-
lışmayı derinleştirerek izle-
nebilirliğin sağlanabileceği 
raporlama altyapısı sağlıyo-
ruz. Bu çalışmalar sonuçlan-
dığında artık self-servis bir 
raporlama altyapınız oluyor. 
Bu altyapı öğrenen sistemler 
ve yapay zekanın temelini 
oluşturuyor.”

bilgileri verdi; “Servis baz-
lı yaklaşımımızla sistemin 
ölçeklenebilmesini sağlaya-
rak, belirlenen servislerin 
(Örn. Müşteri) tamamen 
ayrı olarak yönetilme imka-
nını müşterilerimize sunma-
ya başladık. Bu sayede ilgili 
servis istenilen 3’üncü parti 
sistemle etkileşime rahatlık-
la girebiliyor ve iş ortakları-
mıza özgür bir platform sağ-
lıyor. Bu altyapıyı sağlamak 
için mikro servis mimarisiy-
le geliştirmelerimize devam Xinerji Teknoloji Ortağı Erkan Durdağı

Siber Yazılım’dan Lojistikçilere Akıllı Çözümler
SUNDUĞU çözümlerle lo-
jistik sektörünün dijitalleşme 
süreçlerine katkı sunan teda-
rikçilerden biri olan Siber Ya-
zılım, çözümlerinde finansal 
sonuçlara odaklanıyor.

Yaklaşık 20 yıldır lojistik 
sektörüne yazılım ve danış-
manlık hizmeti veren bir 
kuruluş olan Siber Yazılım, 
lojistik hizmetlerinin tamamı 
için entegre yazılım progra-
mı tasarlıyor. Operasyonel 
işlemlerinin sonuçlarının 
finans ve muhasebe prog-
ramları ile eş zamanlı ve en-
tegre çalışıyor olmasıyla iş 
ortaklarına sürdürülebilir ve 
denetlenebilir bir yapı sunan 
şirket, bu alanda Türkiye’nin 
ender firmalarından biri.

Siber Yazılım’ın uzman 
kadrosu ile tasarladığı yazılım 
programlarını yeni teknolojik 
gelişmelere uygun hale getir-
diğini kaydeden Siber Yazı-
lım A.Ş. CEO’su Kenan Çe-
lik, sorularımızı yanıtlayarak 
hayata geçirilen projelerinde 
veri güvenliğini korumayı, 
sürdürülebilir bir yapı kur-
mayı ve denetlenebilir, analiz 
edilebilir kurguları ön planda 
tuttuklarını vurguladı. 

Bugün gelinen noktada uz-
manlaşılan alanlar arasında 
yer alan lojistik ve ulaştır-
maya dair verilen hizmetle-
riniz nelerdir? 

Siber Yazılım karayolu, 
havayolu, denizyolu, demir-
yolu, yurt içi lojistik, antrepo, 
serbest depo, finans ve mu-
hasebe iş kollarında yazılım 
programı geliştiren bir şirket-
tir. Operasyonel işlemler ile 
finans ve muhasebe açısından 
sonuçları entegre bir şekilde 
işlem görmektedir. Ayrıca 
e-fatura, e-defter, elektronik 
mutabakat vb. işlemlerini 
de kapsar. Siber Yazılım’ın 
geliştirdiği yazılım program-
larında öncelikle amacı veri 
güvenliği ve iş yapma kolay-
lığıdır. Bunun yanın sıra sür-
dürülebilir bir yapı olması 

öncelikli amaçlarındandır. 
Günümüz iş süreçlerinde iş 
akışının doğru yönlendiril-
mesi, verinin doğru zaman-
da hatasız oluşturulması ne 
kadar önemli ise hizmetin ve 
sonuçlarının kalitesini artır-
mak da bir o kadar önemli-
dir. Siber Yazılım olarak biz 
sadece iş akışını yönetmenin 
dışında yerine getirilen iş 
argümanının sonuçlarının 
kalitesini de artırmayı da ta-
sarlıyoruz. Bu sebeple geliş-
tirmeye çalıştığımız yazılım 
programlarımızın alt yapısını 
geliştirmeye açık olacak şekil-
de tasarlıyoruz.

Sizin gözünüzden sektörün 
ihtiyaçları nasıl değişiyor ve 
şekilleniyor? 

Lojistik sektörü sürekli 
gelişiyor. Bu gelişime paralel 
olarak da ihtiyaçları da artı-
yor. Sektör belirli bir zamana 
kadar ihtiyacı sadece mevcut 
işini doğru yönetebilmek ve 
finansal sonuçlarını doğru 
analiz etmekti. Ancak artık 
gelişen ve yenilenen ticari 
faaliyetlerde iş ortaklarımıza 
sadece mevcut işini doğru 
yönetmek yeterli gelmiyor. 
Bizler de sürekli olarak iş or-
takları ile yaşayan yapımızla 
bu ihtiyaçları doğru analiz 
etmeye çalışarak her geçen 
gün bir adım ileriye götür-
meyi hedefliyoruz. İş ortak-
larımızın ihtiyaçları artık ya-
zılım programlarının onların 
işini kolaylaştırması ve onları 

yönlendirir durumda olması 
yönünde ilerliyor. Bizler de 
bu ihtiyaçları karşılayabil-
mek adına özellikle yapay 
zeka üzerinde geliştirmeler 
yapmaya ve programımızda 
uygulamalarını geliştirmeye 
yönelik çalışmalar yapıyo-
ruz. Yapay zeka ile verimli 
planlama, otomatik bilgilen-
dirmeler, araç konum takibi, 
özel raporlama ve öneri vb. 
işlemlerle daha kolay yöne-
tilebilir durumdadır.  Ayrıca 
önceden öngörülebilir, verim 
ve kaliteyi artırıcı yapı ile sek-
törümüze ve iş ortaklarımıza 
hizmet etmek öncelikli ama-
cımız haline geldi.

Bu değişimde müşterin ta-
lepleri ne kadar belirleyici 
oluyor?

Siber Yazılım sürekli ge-
lişime açık bir yapıya sahip-
tir. Geliştirmeye konu olan 
argümanların kaynağını iş 
ortakları ve AR-GE çalışma-
ları oluşturur. Bizler yazılım 
programlarının yaşıyor ol-
masını sürekli güncel olma-
ya bağlıyoruz. Bu sebeple 
tasarladığımız programla-
rımız geliştirmeye açık bir 
altyapıya sahiptir. Gelişimin 
doğru sonuçlar verebilmesi 
için de ihtiyaçların doğru 
belirleniyor olması önceliği-
mizdir. Müşteri taleplerimi-
zi zamanında karşılayabil-
mek, hızlı ve kalıcı çözümler 
üretebilmek adına satış son-
rası desteğe çok önem veri-

yoruz. Önemsediğimiz bu 
satış sonrası destek ve danış-
manlık hizmetimiz sayesin-
de değişimin kaynağı olan 
iş ortaklarımızın taleplerini 
açık ve net olarak almaya 
çalışıyoruz. Gelen taleple-
rin kalıcı ve sürdürülebilir 
olması için gerekli analiz 
çalışmasını tamamlayıp hızlı 
bir şekilde hayata geçiyoruz. 
Böylece programımızın ya-
şamasını, kendisini sürekli 
geliştirmesini sağlıyoruz. İş 
ortaklarımızın dışında bün-
yemizde bulunan danışman 
ekibimizin yasal mevzuatı, iş 
akışı ihtiyaçlarını analizi so-
nucu ortaya çıkan ihtiyaçla-
rın sonuçlarını da geliştirip 
bütün iş ortalarımızın kulla-
nımına sunuyoruz.

Yapay zekayla 
pratik hizmetler

Müşterilerinizin özellikle 
uluslararası taşımacılıkta 
artan çözüm talepleri hangi 
yönde gelişiyor. 

İş ortaklarımızın artan 
rekabet ortamında kaliteli 
hizmet ve maliyet düşürücü 
birçok yeni ihtiyacı ortaya 
çıkmaktadır. Bu ihtiyaçlar 
özellikle hızlı ve hatayı en 
aza indiren yapılar üzerinde 
yoğunlaşıyor. İhtiyaçların 
temel amacı da bilginin za-
manında ve doğru olarak 
sağlanmasıdır. Siber Yazılım 
olarak uluslararası taşımacı-
lık hizmeti veren iş ortakları-

mızın ihtiyaçlarını hızlı kar-
şılayabilmek adına onların 
yerine düşünüyor, bazen de 
onların yerine iş yapıyoruz. 
Örneğin; iş ortaklarımızın 
araçlarını araç takip sistem-
leri ile yaptığımız enteg-
rasyonlar aracılığı ile takip 
edip, konumları araç takip 
sistemlerinden alıp, kendi 
sistemimizde yapay zeka ile 
işleyip, iş ortaklarımızın yap-
ması gereken güncellemeleri 
parametrik olarak biz yapı-
yoruz. Belirli kriterler oluş-
madan önce iş ortaklarımızı 
yönlendirmeye yönelik bil-
gilendirmeleri sistem tara-
fından yapıyoruz. İş akışının 
sonuçlarını mobil yazılımı-
mız sayesinde iş ortaklarımı-
zın mobil cihazlarına enteg-
re ederek bilgi erişiminin ve 
yönetiminin onlar açısından 
kolay olması sağlıyoruz. 

Siber Yazılım lojistik prog-
ramları ve finansal sonuçları 
üzerine kurgulanmıştır. An-
cak iş ortaklarımızın kul-
landığı araç takip sistemleri, 
akaryakıt tedarikçileri, banka 
programları, muhasebe prog-
ramları, stok programları gi-
bi yönetsel programlarla da 
entegrasyon çalışmaları yapı-
yoruz. Entegrasyon yapılacak 
program analizi yapıldıktan 
sonra veri ve tablo ihtiyaçla-
rını ortaya çıkarıyor, bu bil-
giler ışığında entegrasyonu 
tamamlıyoruz. 

Son dönemde sunduğunuz 
yeni hizmetlerden, projeler-
den ve kullanıcıya sağladığı 
avantajlardan bahsedebilir 
misiniz?

Siber Mobil ile iş ortakları-
mızın bilgiye kolay erişimini 
ve işini verimli yönettiğini 
düşünüyoruz. Siber Mobil ile 
iş ortaklarımız mevcut işlerini 
her yerden takip edebilir, iş 
akışını değiştirebilir, gerekli 
kontrollerini yapabilir, onay/
ret yapabilir hale geliyorlar. 
Ayrıca Siber Mobil aracılığı 
ile görev ataması yapabilir, 
atadığı görevlerin akıbet dö-
nüşünü sağlayabilir hale geti-
rildi. Bu sayede iş ortaklarımı-
zın hizmet kalitesi artırılmaya 
çalışılarak yönetsel olarak za-
man kazanması hedefleniyor.

Ayrıca Siber Yazılım ola-
rak lojistik sektöründe yur-
tiçi taşımacılık ve serbest 
depo hizmetlerinin önemi-
nin arttığını görüyoruz. Bu 
konuda müşterilerimizin tec-
rübelerinden de yararlanarak 
programımızı geliştirmeye 
çalışıyoruz. Yönetmekten ve 
geliştirmekten oldukça mut-
lu olduğumuz bir projede de 
Yurtiçi lojistik hizmetleri-
ni ve birden fazla planlama 
alanındaki mikro dağıtım iş 
kollarını tek bir yapıda yö-
netebilecek bir projeyi Fevzi 
Gandur Logistics iş ortağı-
mızla hayata geçirdik. Projeyi 
kendilerinin tecrübe ve bil-
gileri ile verimli bir noktaya 
geçirdik. Serbest depo faali-
yetleri ile ısı kontrolü mikro 
dağıtım hizmetlerini entegre 
çalışacak bir yapıya getirdik. 
Böylece verim ve hizmetini 
artıran, sürdürülebilir, denet-
lenebilir bir yapı kurgulamış 
olduk. Tecrübelerini ve bilgi 
birikimini esirgemeyen iş or-
tağımız Fevzi Gandur Logis-
tics yönetimine de bu vesile 
ile teşekkür etmek istiyorum.

Siber Yazılım A.Ş. CEO’su Kenan Çelik

17’nci sayfadaki haberin devamı
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İNSAN kaynakları alanında görev 
yapan yönetici ve uzmanların yanı 
sıra, çalışan ve şirket bazında insan 
kaynakları danışmanlarının bir ara-
ya gelerek oluşturduğu İKAMİD, 
Beykent Üniversitesi Ayazağa Yer-
leşkesinde gerçekleşen tanıtım top-
lantısıyla birlikte faaliyetlerine tüm 
hızı ile devam ediyor.

İnsan kaynakları alanında faaliyet 
gösteren aktörlerin, hayata geçirdiği 
İnsan Kaynakları Mesleki İşbirli-
ği Derneği-İKAMİD’in tanıtımı, 
yönetim kurulu üyelerinin de ka-
tıldığı bir etkinlikle gerçekleştiril-
di. İKAMİD’in sektöre tanıtıldığı, 
derneğin hedeflerinin ve önümüz-
deki dönem etkinlik takviminin 
davetlilerle paylaşıldığı etkinlikte 
insan kaynakları alanında önde ge-
len isimler bir araya geldi. Beykent 
Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesinde 
gerçekleşen etkinlikte, açılış konuş-
ması ve kurucular kurulunun tak-
dim edilmesinin ardından derneğin 
etkinlik takvimi paylaşıldı. 

Değeri giderek artan insan kay-
nakları mesleğine adım atmaya ça-
lışan, yolun başında veya deneyimli 

tüm paydaşlar ile işbirliği içinde 
çalışmalar yapmayı planlayan İKA-
MİD, kamu kurumları ile yürütme-
yi planladığı çeşitli projeler ve yara-
tacağı gelişim fırsatları ile şirketlerin 
ve çalışanların değerli bir paydaşı 
olmak için çalışmalar yürütecek.

İKAMİD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ayhan Özekin, işsizliğin ve 
nitelikli işgücü eksikliğinin sorun 
olmaktan çıkarılması adına İŞKUR, 
reel sektör ve üniversiteler ile işbir-

liği çerçevesinde projeler üretmenin 
derneğin öncelikli planları arasında 
olduğunu ifade etti.  İş dünyasının 
beklentileri ile eğitim arasındaki 
uyumsuzluğun öğrencilerin mezun 
olduktan sonra istihdam edilebi-
lirliklerini azalttığının altını çizen 
Özekin, bu noktada İKAMİD’in iş 
dünyasının nitelikli işgücü beklenti-
lerini karşılamaya yönelik eğitim ve 
gelişim faaliyetleri göstermeyi mis-
yon edindiğini vurguladı.

İnsan Kaynaklarına Yeni Dernek: İKAMİD

TÜRKİYE distribütörlüğünü 
Temsa İş Makinaları’nın yürüttü-
ğü Volvo Trucks, İzmir’de 25’incisi 
gerçekleşen MARBLE-Uluslararası 
Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’na 
zorlu koşullar için geliştirilmiş, yük-
sek verimlilik ve performans sunan 
kamyonları ile katıldı. Fuarda Tem-
sa İş Makinaları, Volvo FH 540 4x2 
çekici, Volvo FH 500 4x2 çekici ve 
Volvo FMX 460 8x4 damperli kam-
yonunu sergiledi.

Temsa İş Makinaları Kamyon 
Satış ve Satış Sonrası Hizmetler 
Grup Müdürü Kıvanç Kızılkaya, 
“Mermer ocakları yapısı gereği 
yüklü tırmanmaların ve dar alanda 
manevraların fazla olması nedeni 
ile yüksek verimli ve sağlam yapı-
lı araçlara gerek duyar. Yere sağ-
lam basan yapısıyla Volvo Trucks, 
mermer ocaklarının zorlu şartları 
ve zemin yapısı açısından sağladı-
ğı faydalarla tercih ediliyor. Volvo 
kamyonlar, mermer ocaklarının ya-
pısal özelliklerine bağlı olarak kar-
şılaşılan zorluklarda,  mukavemeti 
arttırılmış çift şasi ve şasi aralığının 
genişliği ile derakiplerinden bir 
adım öne çıkıyor. Bu özelliklerle 
araçlarımızın daha verimli ve uzun 
ömürlü olduğunu söyleyebiliriz” 
açıklamasında bulundu.

Volvo İzmir 
Mermer 
Fuarı’nda 
Kamyon ve 
Çekicilerini 
Sergiledi



TİCARİ ARAÇLAR

nin bir parçası olarak, güç-
lendirilmiş ortak bir görsel 
kimlikle gün yüzüne çıkıyor. 
Bu modern, güçlü, etkileyi-
ci ve gösterişli tasarım, Yeni 
Renault Alaskan modelinin 
ön kısmında olduğu gibi tüm 
hafif ticari araçlarımızın ön 
kısmına bakıldığında göze 
çarpıyor. Elektrikli Kangoo 
Z.E. ise yeni nesil Kangoo 
modellerinin bir habercisi 
olarak öne çıkıyor. Konsept 
gösterim aracı da yine bu ta-
sarıma sahip olacak” dedi.

Yeni Renault Master
Renault Master daha geniş 

ve güçlü yeni ön kısım ile bir-
likte tamamen yeniden tasar-
lanan bir iç tasarıma da sahip. 
Arka Görüş Destek Sistemi 
ve Yan Rüzgar Destek Sistemi 
gibi yeni sürüş yardım destek 
sistemlerini de sunan Yeni 
Master, daha güçlü ve verimli 
motorları (180bg/400Nm’ye 
kadar) ile dikkat çekiyor. Ye-
ni motorlarla 100 kilometre-
de yakıt tüketiminin önceki 
modele göre 1 litre düştüğü 
de verilen bildiler arasında 
yer alıyor.

Yeni ve inovatif donanımla-
rı ile kullanıcılarının hayatını 
kolaylaştıran Yeni Master’ın, 
aynı zamanda yüzde 100 elekt-
rikli olan Yeni Master Z.E. 
versiyonu da bulunuyor.

Fransa’da Renault Batilly 
fabrikasında ve Brezilya’da 
Curitiba fabrikasında üreti-
len Renault Master, 50’den 
fazla ülkede pazarlanıyor. 
2018 rakamlarına göre Fran-
sa, Polonya, Slovenya, Hır-

HAFIF ticarideki yenile-
nen ürünlerini ve stratejisini 
Paris’te tanıtan Renault Gru-
bu, elektrikli geleceğe inancı-
nı da yeni modelleriyle ifade 
etti. Markanın küçük van 
segmentinin güçlü oyuncusu 
Kangoo’nun elektrikli kon-
sept modelini de ilk defa ser-
gileyen Renault, bu modelle 
yeni nesil araçlarının da ipuç-
larını verdi.  Organizasyonda 
gösterimi yapılan gösteri ara-
cını (Showcar) gelecek yıl ta-
nıtılması beklenen yeni nesil 
Kangoo’ya yüzde 80 oranında 
benzeyeceği Renault Tasarım 
Direktörü Laurens van den 
Acker tarafından ifade edildi. 

Renault-Nissan Hafif Ti-
cari Araç İttifak Kıdemli Baş-
kan Yardımcısı Denis Le Vot 
“2018 yılı, hafif ticari araç 
satışlarının 2017 yılına göre 
yüzde 34 artış gösterdiği rekor 

bir yıl oldu. 2019 yılında müş-
terilerimizin beklentilerini 
karşılamak için ürün gamımı-
zı yenilemeye devam edeceğiz. 
Renault Pro+ ve internet bağ-
lantılı hizmetlerimiz sayesin-
de, profesyonel müşterilerimi-
zin iş gelişimini destekleyecek 
hassas ve inovatif çözümler 
geliştiriyoruz” dedi.

Renault Grubu Tasarım 
Direktörü Laurens van den 
Acker, “Yeni Master ve Ye-
ni Trafic modelleri, Renault 
ürün gamındaki yenilenme-

tinde Avrupa’daki ilk 3 model 
arasında yer alıyor. SRC sis-
temli yeni motorla birlikte 120 
ile 170 arasında beygir gücü 
380 Nm tork üretiliyor.

Dış tasarımdaki değişik-
liğin full-LED ön farlar, C 
şekilli Renault imzalı ışık-
landırma ve daha şık ön ız-
garada hissedildiği Yeni Re-
nault Trafic iç tasarımındaki 
değişikliklerin ise daha çok 
güncelleme şeklinde olduğu 
görülüyor. Saten krom detay-
ların hissedildiği tasarımda 
yeni vites kolunun yanı sıra 
döşeme kalitesinin de kalite-
sinin arttığı ifade ediliyor. 

Yeni Renault Trafic, dik-
dörtgen tasarıma sahip yükle-
me alanıyla 3.2 ile 8,6 metre-
küp arasında hacim sunuyor. 
Daha iyi çalışma koşulları 
için yükleme alanının yoğun-
laştırılmış LED aydınlatması, 
isteğe bağlı ilave Ekstra Gü-

vatistan, Brezilya ve Fas’ta 
lider konumda olan model, 
kategorisinde Avrupa’da yüz-
de 13,1 pazar payıyla 4’üncü 
sırada yer alıyor. 

Avrupa’da Eylül 2019 ta-
rihinden itibaren satışa su-
nulacak olan Yeni Master’da 
dıştaki en büyük tasarım deği-
şikliği aracın ön kısmında ger-
çekleşmiş. Yükseltilmiş kaput 
hattıyla daha güçlü bir görü-
nüm kazanmış olan araçta C 
şekilli farlar, krom kaplamalı 
dikey ön ızgara ve yeni logo 
kullanımı dikkat çekiyor. 

Iç Mekan 
tamamen yenilendi

Yeni Master, binek otomo-
billeriyle aynı özellikleri içeri-
yor. Daha şık ve daha gergin 
çizgilerle ve büyük açık veya 
kapalı saklama bölmeleriyle 
yeniden tasarlanan araçta ye-
ni gösterge paneli değişikliğin 
merkezinde yer alıyor. Hem 
havalandırma deliklerine hem 
de havalandırma tuşlarında 
krom dokuşlar var. Yeni devir 
saati göstergesi ve monokrom 
beş inçlik dijital ekrana sahip 
yeni bir kontrol panelini yeni 
bir direksiyon destekliyor.  

Kullanılan multimedya 
sisteminden (R-LINK Evo-
lution veya Media Nav Evo-
lution) bağımsız olarak, na-
vigasyon ekranının gösterge 
panosunun orta kısmına tam 
entegrasyonunun yanısıra 
yeni vites topuzu ve malzeme 
kalitesi arttırılmış döşemeler 
de içerdeki diğer önemli de-
ğişiklikler arasında yer alıyor.

İç mekanda kullanılmaya 
başlanan katlanır masanın 
yanı sıra yeni saklama alanları 
ve bardak ve şişe tutacakları-
nın eklenmesiyle sürücü için 
de daha konforlu çalışma ve 
dinlenme şartları sağlanmış. 

Yeni Renault Trafic
Markanın orta büyük-

lükteki ticarisi Trafic yeni 
motorları ve otomatik şanzı-
manın yanı sıra sofistike bir 
iç ve dış tasarıma sahip çok 
işlevli ve yeniden tasarlanmış 
bir van. Yeni Renault Trafic, 
aynı zamanda Combi, Bus ve 
SpaceClass yolcu taşıma ver-
siyonlarına da sahip.

Yeni 2 litrelik dizel motoru 
ve EDC6 otomatik şanzıman-
la yine Eylül 2019’da yollara 
çıkacak olan Renault Trafic, 
orta büyüklükteki van segmen-

RENAULT MASTER VE TRAFFIC YENILENDI:

Yeni Kangoo Elektrikli
Konseptiyle Yeni Yüzünü
Ilk Kez Gösterdi

Renault-Nissan Hafif Ticari Araç İttifak Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Denis Le Vot (solda) ve Renault Grubu Tasarım 

Direktörü Laurens van den Acker
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Paris’te hafif ticari araçların merkezde olduğu bir basın organizasyonu 
düzenleyen Renault, yenilenen Master ve Traffic modellerini tanıttı. 
Organizasyonun en ilgi çeken modeli ise Kangoo Z.E Konsept oldu. 

RENAULT Nissan and Mit-
subishi İttifakı tarafından 
2017 yılında hayata geçirilen 
İttifak Hafif Ticari Araç İş 
Birimi inovasyon, teknoloji, 
motor, üretim kapasitesi ve 
ürün planlamaya kadar ken-
dini her geçen gün daha fa-
zla hissettiriyor. 

Fransa’daki hafif ticari 
araç üretimini arttıracak olan 
İttifak, yeni ortak platform 
araçları da hayata geçirecek. 
Yeni Renault Kangoo’nun 
üretime başlanmasıyla birlik-
te yeni Nissan NV250’nin 
üretimi de Maubeuge’da bu-
lunan Renault fabrikasında 
gerçekleştirilecek. Ayrıca San-
douville’de bulunan Renault 
fabrikası ise Renault Trafic plat-
form üzerinde yükselecek olan 
yeni Mitsubishi Motors hafif 
ticarisinden sorumlu olacak. 

Ticaride
Renault Nissan ve 
Mitsubishi İttifakı 

Derinleşiyor

venlik kilidi ve Tek Kapılı 
Açma (SDO) seçenekleri de 
araçtaki yenilikler arasında 
yer alıyor. 

Renault ticaride 
satış rekoru kırdı

Renault Grubu, 2018 yı-
lında 619 bin 229 satış adedi 

ile yeni bir global satış re-
koru kırdı. Renault, Master 
Z.E.’nin lansmanı ve en çok 
satan modeli Kangoo Z.E.’nin 
katkısıyla, elektrikli hafif ti-
cari araç segmentinde yüzde 
46,2 pazar payı ile Avrupa’da 
lider konumda yer alıyor.

Renault Grubu, 2022 yılı-
na kadar 2,5 milyonun üze-
rinde satış adedine ulaşmayı 
hedefliyor ve Renault-Nissan-
Mitsubishi İttifakı ile dün-
yanın lider oyuncusu olma 
tutkusunu kanıtlıyor. Grup, 
Kore’de Renault Master lans-
manı, Güney Amerika paza-
rına yönelik üretilen Kangoo 
ve Arjantin ile Kolombiya 
pazarlarında lider olan Dus-
ter Oroch ile dünya genelinde 
varlığını güçlendiriyor. Rena-
ult Grubu, Çin’de ise RBJAC 
(Renault Brilliance Jinbei 
Automotive Company) ile 
2022 yılına kadar üçü elekt-

rikli olmak üzere toplam 
yedi hafif ticari ara-

cı satışa sunmayı 
hedefliyor.
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URLA Belediye Başkanı Burak O-
ğuz, Bosch Car Service bayileri, iş or-
takları ve bölge sakinlerinin katılımı 
ile gerçekleştirilen açılışa TechCar 
Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı 
Davut Uçar ev sahipliği yaptı. Dün-
yanın en büyük bağımsız araç bakım 
ve onarım servis zinciri ‘Bosch Car 
Service’ güvencesi ile TechCar Oto-
motiv, yeni araç bakım onarım servi-
sini Urla’da hizmete sundu. 

Açılışa katılan Urla Belediye 
Başkanı Burak Oğuz, TechCar 
Otomotiv’i Urla’ya yatırımlarından 
dolayı tebrik ederek bölgenin kal-
kınması açısından bu yatırımların 
önemine değindi. 

İzmir yarımadasına hizmet ver-
mek üzere açılan TechCar - Bosch 
Car Service, bölgedeki araç bakım-o-
narım hizmetlerine duyulan ihtiyacı 
karşılayacak. Bu bölgede varolan ta-
lebe yönelik yatırım yaptıklarını be-
lirten TechCar Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Davut Uçar, açılış 
konuşmasında; “İzmir yarımadası 
ve İzmir yakın çevresinde araç sahip-
lerinin, güvenerek araçlarını teslim 
ettikleri yakın bir hizmet noktasına 
ihtiyaç duyduklarını gördük. Bu ne-
denle marka farketmeksizin hızlı ve 
doğru çözüm sunan bir onarım ba-
kım hizmeti sunmak üzere yatırım 
yaptık. Bosch Car Service, dünyanın 
en büyük bağımsız servis zinciri-
dir. Bu bilgi birikimi, uzmanlığı ve 
güvencesi ile sunduğumuz hizmet-
te araç kullanıcılarının yüzde yüz 
memnuniyetlerini sağlamayı hedef-
liyoruz” diye belirtti. 

Bosch Car Service güvencesi kap-
samında sundukları hizmetin en 
önemli özelliklerinden birinin de 
araç üretici garantisinin bozulma-
ması olduğuna değinen Davut Uçar; 
“Tüm onarım ve bakım çalışmaları-
nı üretici teknik özelliklerine göre 
yapıyoruz ve bu sayede hizmet sun-
duğumuz araçlarda üretici garantisi 
bozulmadan hizmet verilebiliyor. 
Uzman çalışanlarımız ile daima en 
ileri teknolojideki ekipmanları kul-
lanıyoruz. Aracın değerini koruma-
sı için sadece orijinal parçalar veya 
en yüksek kalitede yedek parçalar 
kullanıyoruz. Bunu da en şeffaf ve 
uygun fiyat politikası ile yapıyoruz” 
şeklinde açıkladı. 

Bosch Car Service noktaları, oriji-
nal otomotiv yedek parça ve servis e-
kipmanlarında lider üretici Bosch’un 
tüm desteğini arkasına alıyor. Dünya-
da yaklaşık 15 bin Bosch Car Service, 
hızlı ve doğru arıza giderme için Bosch 

markalı, modern, yenilikçi arıza tes-
pit sistemleri ile donatılıyor. Ayrıntılı 
onarım kılavuzları, personele ihtiyaç 
duydukları tüm teknik bilgileri sağlı-
yor. Bu sayede hızlı, uzman ve uygun 
fiyatlı araç servis ve onarım hizmeti 
sunuluyor. Açılışta Bosch Car Service 
adına açıklamalarda bulunan Bölge 
Koordinatörü Dağhan Teoman ise; 
“Uzun yıllardır tüm dünyada Bosch 

Car Service’in en başarılı servis ağı se-
çilmesinden gurur duyuyoruz. Yakla-
şık 15 bin üyesi bulunan, dünyanın en 
büyük bağımsız araç bakım ve onarım 
servis zinciri ‘Bosch Service’ organi-
zasyonun, Türkiye genelinde 62 ilde, 
toplam 242 servis noktası bulunuyor” 
şeklinde açıkladı.
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TechCar Otomotiv, Urla’da 
her marka araca, bakım 
ve onarımı sunan yeni 
Bosch Car Servis noktasını 
hizmete açtı. 

TechCar Ile Bosch 
Güçlerini Birleştirdi
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Prototip Transit Custom 
PHEVler Londra’daki dene-
melerde 180 bin kilometreyi 
aştı, bu da menzil ve şarj süre-
leri gibi gerçek dünyadaki sü-
rüş kaygıları hakkında önemli 
bilgiler veriyor.”

Transit’te tam elektrikli 
versiyon 2021’de gelecek
Waard gündemin en he-

yecan verici araçlarından bi-
ri olan Transit’in tamamen 
elektrikli versiyonundan da 
bahsetti: “Elektrikli araçlar-
da büyük adımlar atmaya 
devam ediyoruz. Deutsche 
Post DHL Group ile birlikte 
çalışarak, onlar için Transit 
kabini üzerinde inşa edilen, 
elektrikli, son kilometre tesli-
mat aracı olan Street Scooter 
Work XL’i üretiyoruz. Ve bi-
liyoruz ki, tüm hava koşulla-
rında tüm yükleri taşıyabilen 
ve oldukça geniş bir yelpaze-
ye sahip, tamamen elektrikli, 
büyük bir ticari araç için talep 
olduğunu biliyoruz. Elektrik 
motorlu yeni Ford Transit’in 
prototipi bütün taleplere ce-
vap verecek bir araç olacak. 

Sıfır emisyonlu, tamamen 
elektrikli sürüşle birlikte ef-
sanevi Transit, 2021 yılında 
üretilmesi öngörülüyor. Yeni 

elektrikli Ford Transit, zorlu 
kentsel çalışma koşullarında 
çalışan işletmeler için tamamen 
kullanılabilir bir sürüş aralığı 
sunmak üzere tasarlanmıştır.” 

Transit deneyimine 
elektrikli altyapı

hazırlanıyor 
Organizasyonda bir konuş-

ma yapan Ford Avrupa Ticari 
Araçlar Genel Müdürü Hans 
Schep ise şehirlerde örneğin, 
sıfır emisyon bölgelerinde 
son kilometre teslimatları ya-

rimlilik artışı ve daha küçük 
bir yakıt faturası anlamına 
geliyor. Yolcu taşımacılığında 
da hibrit deneyimini sunmak 
için Tourneo Custom PHEV 
araçlarımız da yollara çıkma-
ya hazırlanıyor. 

Bu, işletmelerin istediği 
yüksek verimli elektrikli araç. 
Sıfır emisyonlu sürüş ve artı-
rılmış menzil sunan bu araçta 
yük veya hacimden ödün ver-
meden kullanım var ve basit 
bir şekilde şarj edilebiliyor. 

FORD 1 Nisan 2019 tarihin-
de Amsterdam’da düzenle-
diği Go Further etkinliğinin 
merkezine elektrikli ve hibrit 
araçları alarak Go Electric 
dedi. Markanın özellikle son 
dönemde ağırlık verdiği SUV 
araçların tanıtımının yoğun-
luğunun yanı sıra etkinlikte 
ticari araçlarda elektrikli sis-
temlere geçişlerin de önemli 
ipuçları verildi. Ford ayrıca 
tam elektrikli yeni Transit 
modelinin 2021 yılında şirke-
tin elektrikli ticari araç yelpa-
zesine katılacağını da açıkladı. 

Etkinlikte açılış konuş-
masını Ford Avrupa Başkanı 
Steven Armstrong gerçekleş-
tirdi. Bu yılın sonuna kadar 
8’i yolda olacak 16 elektrikli 
araç tanıttıklarını söyleyen 
Armstrong, konuşmasında şu 
açıklamaları yaptı: “Elektrifi-
kasyon teknolojisi son yıllar-

da önemli ölçüde olgunlaştı. 
Elektrikli araçlar ana akıma 
giriyor ve pazar hala nispeten 
küçük olsa da, hızla büyüyor. 
Bundan 10 yıl sonra, satılan 
tüm yeni araçların yarısın-
dan fazlasını elektrikli araç-
lar oluşturacak. Müşterilerle 
gerçek ihtiyaçları hakkında 
konuştuğumuzda, bulduğu-
muz şey, herkese uyacak bir 
elektrifikasyon seviyesi oldu-
ğudur. Sonuç olarak, bu ih-
tiyaçlara göre uyarlanmış bir 
dizi elektrikli araç geliştirdik. 
Fiesta’dan Transit’a kadar 
Avrupa ürün portföyümüzün 
her bir Ford isim plakası için 
ulaşılabilir elektrikli bir seçe-
nek sunacağız. Pek çok üreti-
ci, kendilerini yalnızca bir tür 
elektrikli çözüm için sunsa 
da, tüm hibrit güç aktarma ai-
lesine yatırım yapıyoruz: hafif 
hibritten  PHEV’e ve elbette 
tabii ki tamamen elektrikli 
araca kadar. Hem binek hem 
de ticari araçlar dahil olmak 
üzere araçlarımızın her biri-
nin boyutuna ve işlevine bak-
tık ve müşterilerin bu iş için 
en iyi elektrikli seçeneği su-
nabilmemiz için onları nasıl 
kullanmayı düşündüklerini 
analiz ettik.”

Elektrifikasyon taahhütle-
rinin araçların ötesine geçti-

ğini sözlerine ekleyen Arms-
trong, “Ford, Avrupa’nın 
en hızlı, en akıllı ve en güçlü 
şarj ağı IONITY’nin kuru-
cularından biri. 2020 sonu-
na kadar 400 istasyona sahip 
olacak ve daha fazlası planla-
nıyor” dedi.

Ford Avrupa Pazarlama, 
Satış ve Servis’ten Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Roelant 
De Waard ise ticari araçlarla 
başladığı konuşmasında şun-
ları söyledi: “Özellikle şehir 
merkezlerinde gerçek bir fark 
yaratmak istiyorsak, ticari 
araçların elektriklileştirilmesi 
kritik öneme sahiptir. Bu alana 
liderlik ediyoruz: Avrupa ürün 
yelpazemiz ve ağımız rakipsiz.

Başarılıyız çünkü bireysel 
kullanıcıdan büyük filolara 
kadar müşterilerimizi her-
kesten daha iyi anlıyoruz-. Bu 
nedenle, araç durma süresini 
en aza indirmek ve kullanımı 
en üst düzeye çıkarmak için 
benzersiz yeni bağlantı çö-
zümleri geliştiriyoruz. Ayrıca, 
maliyetleri düşürmek ve üret-
kenliği artırmak için heyecan 
verici yeni güç aktarma seçe-
nekleri -sunuyoruz.”

Transit Custom PHEV 
yollarda

Bu çalışmalara örnek olrak 
uygun maliyetli EcoBlue di-
zel Hafif-Hibrid teknolojisi-
ni bu yıl Transit Custom ve 2 
tonluk Transit’e getirdikleri-
ni açıklayan Waard, sözlerine 
şöyle devam etti:  “Bu seg-
mentte bir ilk olacak. Şehir 
genelinde, bu teknoloji kent-
sel yakıt ekonomisini yüzde 
8’e kadar artırabilir - bu da 
filo sahibi için büyük bir ve-

nibüsü, Ford’un elektrikli 
araçlarda enerji verimliliğini 
ve sürüş menzilini daha da 
optimize edecek çözüm araş-
tırmalarına yardımcı oluyor. 

Ford yöneticileri araç üret-
menin ve satmanın dışında  
müşterilerine şarja kolay eri-
şimi olan kapsamlı elektrikli 
araç seçenekleri sunma ve bu 
araçları geliştirilmiş bağlantı 
ve ilgili mobilite hizmetle-
riyle destekleme konusunda 
lider olma kararlığı ile çalış-
malarını sürdürdüklerini de 
açıkladılar. 

Ford bu yılın başlarında 
yeni Focus ile başlamak üzere 
tüm yeni Ford modellerinin 
bir elektrik destekli versiyona 
sahip olacağını açıkladı. Bu-

na yeni modeller ve var olan 
modellerin yeni versiyonları 
da dahil. Yarı hibrit, tam hib-
rit, şarj edilebilir hibrit veya 
tam elektrikli araç alterna-
tiflerden biri ya da bunların 
bir kombinasyonu sunula-
rak, tüm otomotiv üreticileri 
arasında Avrupalı müşteriler 
için geliştirilen en kapsamlı 
elektrikli ürün gamlarından 
biri oluşturulacak. 

Transit Custom ve Tour-
neo Custom dahil EcoBlue 
Hybrid modellerinde, bu tek-
noloji dizel motorların yakıt 
verimliliğini daha da geliştir-
mek için kullanılıyor.

Transit Custom Plug-in 
Hybrid ve Tourneo Custom 
Plug-In Hybrid modellerinin 
seri hibrit yapılandırması, şe-
bekeden şarj edilebilen batar-
ya ve elektrik motoru konfi-
gürasyonunu uygulamaya göre 
adapte ederken lastiklerle hiç-
bir fiziksel bağlantı olmadan 
bataryayı şarj etmek için sade-
ce verimli yakıt tüketen ben-
zinli motordan yararlanıyor. 

Ford’un gelecekteki tüm 
elektrikli araçları, kablosuz 
güncellemeler için gelecek 

nesil bağlantı ile sunulacak ve 
IONITY hızlı şarj istasyon-
ları ağı tarafından destekle-
necek. Ford, 2020 yılına dek 
Avrupa’nın önemli noktala-
rında 350 kW şarj kapasite-
sine sahip 400 şarj istasyonu 
inşa etmeyi hedefleyen IO-
NITY konsorsiyumunun ku-
rucu üyesidir. 

Ford Avrupa mühendislik 
bölümü direktörü Joerg Be-
yer, “Söz konusu elektrifikas-
yon olduğunda tek ve stan-
dart bir çözüm yok zira her 
müşterinin koşulları farklı. 
Ford’un çeşitlilik içeren güç 
aktarma organları stratejisi, 
müşterilerimizin elektrikli a-
raç deneyimlerini daha kolay 
ve daha keyifli hale getirmek 
için doğru çözümü bulmala-
rına yardımcı olacak şekilde 
geliştirildi” diye belirtti. 

Tourneo Plug-In Hybrid 
ile 3,3 litre ile 3,3 litre 

yakıt tüketimi
Bulunduğu yerdeki emis-

yon salınımlarının azaltılma-
sına katkıda bulunmak ve Av-
rupa çapında giderek çoğalan 
ultra düşük emisyonlu araç 
bölgelerinde kullanımı müm-
kün kılmak için tasarlanan 
sekiz koltuklu Tourneo Cus-
tom Plug-In Hybrid, 2019 yı-
lının sonuna doğru Avrupalı 
müşterilere sunulacak.

Tourneo Custom Plug-In 
Hybrid gücünü 13,6 kWh 
lityum-iyon akü bataryadan 
alan bir elektrikli motor/je-
neratör ile tahrik edilirken 
Ford’un bol ödüllü 1,0 litre 
EcoBoost benzinli motoru, 
menzil artırıcı işlevi görüyor. 
Gelişmiş hibrit güç aktarma 
organı ile sıfır emisyonla 50 
kilometreye kadar veya men-
zil artırıcı kullanarak 500 
kilometreye kadar menzilin 
yanı sıra beklenen 3.3 l/100 
km yakıt tüketimi ve 75 gr/
km CO2 salımı hedefleniyor. 

Smart Energy Concept ile 
elektrikli araçlar için akıllı 

çözümler geliştiriliyor
Ford’un tanıttığı yenilikler 

arasında enerji verimliliğini 
ve gelecekteki elektrikli araç-
ların sürüş menzilini maksi-
muma çıkarmak için çözüm-
ler araştırmasına yardımcı 
olan, türünün tek örneği, 10 
koltuklu yeni Transit Smart 
Energy Konsept minibüs de 
yer aldı. 

pan bir işletme için tamamen 
elektrikli güç aktarıcılara 
sahip araçların giderek daha 
pratik hale geldiğini söyledi.

Schep, “Akü teknolojisi 
daha uygun fiyatlı hale geldi 
ve araç yelpazesi genişledi. Bu 
nedenle özelliklerinden ödün 
vermeyen, sıfır emisyonlu bir 
Transit için net bir fırsat var. 
Müşterilerimiz bize elektrikli 
bir ticari araçtan iki önemli 
şey istediklerini söylediler. 
Birincisi tüm hava koşulla-
rında ve aracın çalışma ömrü 
boyunca cömert bir menzil ve 
Transit’in işini güvenilir ve 

verimli bir şekilde yapma ye-
teneğinden ödün vermemek. 
2021’de tam olarak sağlayaca-
ğımız şey budur.

StreetScooter ile ortak 
projemizle son kilometre 
teslimat sektörünün talepleri 
hakkında çok şey öğrendik. 
Transit üzerinde kurulu Stre-
etScooter Work XL, yüksek 
verimli, elektrikli ticari taşıt-
lara harika bir örnek. Bu yılın 
sonunda, DHL için 2000’in 
üzerinde Work XL üretecek 
ve Almanya, Hollanda ve Bel-
çika’daki diğer işletmelerle 
birlikte pilot çalışmalara baş-
layacağız” dedi.  
Ford’dan tam elektrikli 600 

kilometre menzilli
yeni SUV

Ford’un Mustang mode-
linden ilham alan tam elekt-
rikli bir performans SUV mo-
deli, 600 kilometrelik WLTP 
menzili (Dünya Uyumlulaştı-
rılmış Hafif Araç Test Prose-
dürü WLTP ile hesaplanmış) 
ve hızlı şarj kabiliyetiyle 2020 
yılında sunulacak. 

Türünün tek örneği olan 
10 koltuklu Ford Transit 
Smart Energy Konspet mi-

Ford Elektrikli Geleceğe Sıkı Hazırlanıyor

Ford Avrupa Başkanı
Steven Armstrong

Ford Avrupa Pazarlama, Satış ve Servis’ten Sorumlu
Başkan Yardımcısı Roelant De Waard

Ford Avrupa Ticari Araçlar Genel Müdürü Hans Schep
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Ford, Avrupa için öngördüğü elektrikli 
araçlar stratejisini Ford Hybrid başlığı 
altında özetledi; Hollanda’nın Amsterdam 
kentindeki “Go Electric” etkinliğinde ticari 
ve binek olarak 16 elektrikli araç modelinin 
duyurusunu yaptı.
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lerini söyleyerek yeni araçlarıy-
la Avrupa ve Türkiye pazarında 
önemli paylar elde etmeyi he-
deflediklerini vurguladı.

6x4 serisinde CF ve XF’in 
rağbet gördüğünü de aktaran 
Van Der Mark, bu modelle-
rin damperli versiyonlarını 
Türkiye pazarına sunacakla-
rını söyleyerek yeni geliştiri-
len arkadan dümenlenebilir 
araç çözümlerinin yüksek 
dönüş çapı ile Türkiye’de en 
önemli çözüm adresi olacağı-
nın altını çizdi. 

Türkiye altyapı  
yatırımlarına devam edecek

DAF Trucks Türkiye Böl-
ge Satış Müdürü Ali Güler, 
gerek nüfusu gerekse büyü-
me hızıyla Avrupa’nın en 
önemli ülkelerinden biri ol-
duğunu belirterek İstanbul 
Havalimanı, Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü gibi önemli 
yatırımların tamamladığı-
nı Gebze-Orhangazi-İzmir 
Otoyolu’nun tamamlan-
mak üzere olduğunu ancak 
Türkiye’yi saran yol yatırım-
larının devam ettiğini ve daha 
da devam edeceğini aktardı. 
Güler sözlerine şöyle devam 
eti:” Kanal İstanbul bunlar-
dan bir tanesi. 3 katlı İstanbul 
tüneli, Çanakkale köprüsü… 
Bunlar Türkiye’nin yapmayı 
planladığı önemli yatırımlar. 
İzmir’de de köprü, tünel ve a-
da inşaatları planlanıyor. Cid-

LF, CF ve XF serisi kamyon-
ları Türkiye’nin yanı sıra İs-
rail, Bulgaristan gibi değişik 
ülkelerden gelen gazetecilere 
test ettiren DAF, Türkiye’de 
inşaat sınıfına güçlü bir giriş 
yapmaya hazır.

DAF Trucks Pazarlama 
Satış Direktörü ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Richard Zink 
açıklamalarda bulundu. 
Geçtiğimiz yılın kendileri 
için çok önemli olduğunu 
ve Avrupa ağır vasıta paza-
rından yüzde 16,6 pay alarak 
ikinci sırada yer aldıklarını 
söyledi. 67 bin kamyon sat-
tıklarını ve Avrupa’nın en 
büyük kamyon pazarı Al-
manya dahil 7 ülkede pazar 
lideri olduklarını aktaran 
Zink, “Bu nedenle kamyon 
ve inşaat araçları segmentin-
de çok daha ön planda olma 
niyetindeyiz. Bu segment, 
DAF açısından önemli bir 
büyüme potansiyeline sahip. 
Dayanıklı şasi ve dingiller-
den, etkin tahrik hatların-
dan ve konforlu kabinlerden 
oluşan güçlü bir ürün seri-
miz var. DAF, her uygulama 
için en iyi kamyonu sunu-
yor” dedi.

Çekici segmentinde ise 40 
bin adete ulaşan satış adetle-
riyle Avrupa pazarının lideri 
olduğunu açıklayan Zink, 
büyüme fırsatlarında ise kam-
yon ve inşaat araçlarının öne 
çıktığını vurguladı.  Şirket, 
daha da büyümeyi planlıyor. 
Zink, sözlerine şöyle devam 
etti: “Bu nedenle kamyon ve 
inşaat araçları segmentinde 
çok daha ön planda olma ni-
yetindeyiz. Bu segment, DAF 
açısından önemli bir büyüme 
potansiyeline sahip. Dayanık-
lı şasi ve dingillerden, etkin 
tahrik hatlarından ve konfor-
lu kabinlerden oluşan güçlü 
bir ürün serişimiz var.”

Yapılan açıklamalarda ağır 
ticaride pazar dağılımının 
yüzde 64 çekici, yüzde 36 
kamyon olarak gerçekleştiği 
vurgulandı. İnşaat araçla-
rında ise bunun tersi olarak 
çekicinin payının yüzde 33, 
kamyon payının ise yüzde 67 
olduğu ifade edildi. 

İnşaat segmentinde araç-

ların kullanılan işe göre nite-
liklerinin değiştiği ve müşteri 
kriterlerinin daha farklılaştığı 
da belirtilerek, dingil sayısı ve 
konfigürasyonlarının, şasi yer-
leşiminin, teknik istiap had-
dinin, PTO özelliklerinin öne 
çıktığı kaydedildi. Motor, şan-
zıman ve arka dingil ve dingille-
rin tahrik hattı opsiyonlarının 
önem kazandığı kaydedildi. 

DAF Trucks Türkiye Ge-
nel Müdürü Gregor Van Der 
Mark ile Bölge Satış Müdürü 
Ali Güler’in de gazetecilere 
eşlik ettiği test organizasyo-
nunda Türkiye’de pazarın şu 
an zayıf olmasına rağmen de-
vam eden başlaması beklenen 
altyapı projeleriyle inşaat a-
raçlarındaki büyük potansiye-
lini koruduğunun altı çizildi. 

Van Der Mark: 
“Hem Avrupa hem de 
Türkiye’de Iddialıyız”

DAF olarak Türkiye pa-
zarına LF, CF ve XF model-
lerini sunduklarını aktaran 
Gregor Van Der Mark, LF’in 
Türkiye’de zaman içinde özel-
likle şehir içi damperli taşıma-
larda en iyi çözüm olacağını 
kaydetti. Avrupa’da çekici 
pazarında lider oldukları ağır 
kamyon pazarında ise yüzde 
16.6’lık pazar payı ile ikinci 
sırada yer aldıklarını belirten 
Van Der Mark, DAF olarak 
çekicideki güçlerini inşaat seg-
mentinde de göstermek istedik-

hiçbir şekilde zorluk çekmez. 
DAF ürünleri çok uzun süre 
testlerden geçiriliyor hem sa-
hada hem de laboratuarlarda. 
O yüzden çok dayanıklı ve 
güvenilirliğe sahip ürünleri 
biz ortaya çıkartıyoruz.”

Yeni 10 tonluk ön dingil
 Mevcut 7.5, 8 ve 9 tonluk 

ön dingillere ek olarak DAF, 
bu yılın ikinci yarısından iti-
baren CF ve XF’te 10 tonluk 
bir versiyonu da kullanıma 
sunacak. Bu özellikle, kam-
yonun önüne çok yük binen 
(örneğin doğrudan kabinin 
arkasına bir yükleme vinci 
yerleştirilmesi gibi) inşaat 
segmentindeki uygulamalar 
açısından cazip bir seçenek 
olacak. Üç yaprak yaylı para-
bolik süspansiyonla donatılan 

yeni 10 tonluk ön dingil, azal-
tılmış yükü ile aşırı yükleme 
riskini ortadan kaldırıyor. Ye-
ni 10 tonluk ön dingil; tek ön 
dingille ve PACCAR MX-11 
veya MX-13 motorla donatıl-
mış olan CF ve XF versiyonla-
rında kullanılacaktır. 

Yeni: Tek tekerlekli 
7.5 tonluk arka dingil 

DAF ayrıca tek tekerlek-
li tamamen yeni 7.5 tonluk 
arka dingili de kullanıma su-
nuyor. Yeni tasarlanan dök-
me demir dingil muhafazası 
çok daha sağlam ve dayanıklı 
olmasını sağlarken, aynı za-
manda ağırlığın 10 kilogram 
azaltılmasını sağlıyor. Statik 
yük kapasitesi yüzde 25 artı-
rılarak 26 ton üzerine çıkarıl-
dı. Bu, yükleme ve boşaltma 
sırasında yükün kısa süreli-
ğine en arka dingilin üzerine 
bindiği durumlar açısından 
önemli bir nokta. İnşaat nak-
liye işlerinde yeni 7.5 tonluk 

olup üç veya dört dingilli 
çekicilerde ve kamyonlarda 
kullanılıyor. DAF’ın ürün se-
risinde ayrıca poyra hız düşür-
meli 21 ve 26 tonluk bağlantı 
dingili olan HR1670T de bu-
lunuyor; kampanalı frenlere 
sahip olan bu dingil, havalı 
süspansiyon veya yaprak yay-

arka dingil, kamyonun arka-
sına vinç takılan konteynır 
sistemleri ve inşaat malze-
mesi taşımacılığı gibi daha az 
ağır işlerde kullanılan ve yüke 
duyarlı kamyonlar için ideal. 

Almanya’da bu tür bir arka 
dingil çoğunlukla ülkede yay-
gın olarak bulunan BDF sökü-
lebilir konteyner sistemli kam-
yonlara takılıyor. Yeni arka 
dingil ayrıca CF ve XF’in çekici 
modellerinde de kullanılıyor. 

CF ve XF için çift tahrikli 
bağlantı dingili

 DAF, düzenli olarak ara-
zide sürülen veya ilave çekiş 
gerektiren 6x4 ve 8x4 CF 
ve XF kamyonlar için az ba-
kım gerektiren çift tahrikli 
bağlantı dingili seçenekleri 
sunuyor. Bunlardan ilki tek 
hız düşürmeli, yaprak yaylı, 
diskli veya kampanalı fren-
li 19 tonluk bağlantı dingili 
olan SR1132T. Özellikle Bü-
yük Britanya ve İrlanda’da 
popüler olup hafif 8x4 beton 
mikserlerinde kullanılıyor. 
Daha ağır işler için DAF, tek 
hız düşürmeli 21 ve 26 tonluk 
versiyonları sunuyor. Tek hız 
düşürmeli SR1360T bağlan-
tı dingili disk frenler ve hava 
süspansiyonu ile donatılmış 

di geliştirmeler ve planlama-
lar söz konusu. Türkiye’nin 
etrafı aynı zamanda denizlerle 
çevrili. O yüzden limanla-
ra çok ciddi yatırımlar var. 
Türkiye bir hub olarak, lojis-
tik merkez olarak ve yatırım 
merkezi olarak planlanıyor. 
Önümüzdeki 10-15 yılda 
muhtemelen bu yatırımları 
devreye almış olarak görece-
ğiz. Gecikmeler olabilir, ama 
bunlar planlanıyor.”

DAF’ın inşaat sektörüne 
yönelik ürettiği araçlardan 
ve sunduğu avantajlardan da 
bahseden Güler, özellikle in-
şaat kamyonlarının en önem-
li faktörlerinden olan üstyapı 
özelliklerinden de bahsetti. 

Üstyapıyla dost 
araç altyapısı

Sundukları araçları müş-
terilerinin ihtiyaçları doğrul-
tusunda konfigüre edebildik-
lerini kaydeden güler şunları 
söyledi:  “Gerçekten yoğun 
ve ağır koşullarda çalışan 
araçlarda bir standartlaşma 
söz konusu değil. İstediğimiz 
aksı koyabiliyoruz. Kesinlikle 
müşteri isteği ve talebi bizim 
için çok önemli. Bizim DAF 
olarak en önemli avantajımız 
yakıt tüketimimiz. Biz her 
zaman yakıt tüketimine çok 
dikkat ettik. Çünkü müşte-
rilerimizin dikkat ettiği en 
önemli parametrelerden bir 
tanesi. Yaklaşık yüzde 7 -8’le-
re varan yakıt sarfiyatı avan-
tajı sağladık. İnşaat segmen-
tinde - üstyapı montajı için 
modüler yapı çok önemli. 
Yani üstyapıcının çok kolay 
bir şekilde araca zarar verme-
den üstyapıyı araca monte et-
mesi en önemli kriterlerden 
bir tanesi. O yüzden fabrika 
çıkışlı üstyapı modülü dedi-
ğimiz özel metotlar ve mo-
düller kullanıyoruz. 25 ton-
luk vinçler için özel plakalar, 
traversler için özel delikli 
yeni şasi yapımız var. Bizde 
araçların şasi üzerinde ekip-
manların dağılımı -çok üst-
yapıcının üstyapısını rahat 
koyabilmesi için çok efektif 
bir şekilde dağıtılmıştır. O 
yüzden LF’de, XF’de CF’de 
üstyapıyı yapan bir üstyapıcı 

DAF Çekicideki Başarısını Inşaatta da Istiyor

KargoHaber dergisi Genel Yayın Yönetmeni İlker Altun da DAF’ın 
yeni inşaat serisi kamyonlarını test etti.

DAF Trucks Türkiye Genel 
Müdürü Gregor Van Der Mark
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BURADAKI olma amacımız 
inşaat segmentinde üstyapı-
cılara ve müşteriye en uygun 
ürünü verebilmek. Çünkü 
Üstyapıcıyla müşteri arasında 
yaşanan şeyler olabiliyor. Çünkü 
üç kanaldan bahsediyoruz: 
Üretici, üstyapıcı ve müşteri. 
Bizim çok gelişmiş bir üstyapı 
portalımız var. Onaylı üstyapıcı 
kavramı bizim için geçerli değil. 
Fakat üstyapı portalımıza her 
üstyapıcı üye olabilir. Bize 
başvuru yapmış her üstyapıcı bi-
zim incelememizden geçtikten 
sonra tam erişime sahip olabilir 
ve orada aracın şasi numarasını 

DAF Üstyapı Portalı

Birinci sayfadaki haberin devamı
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larla donatılabiliyor. Bu set sadece a-
ğır işler için değil, aynı zamanda arazi 
uygulamaları için de ideal. Mümkün 
olan en iyi yakıt tasarrufunu elde 
etmedeki önemli bir faktör de en az 
son on hız düşürme seçeneğinin bu-
lunması (bağlantı dingiline bağlı ola-
rak 3.46:1 ile 7.21:1 arası). En hızlı 
son hız düşürmeler çok daha düşük 
motor devirleri üreterek optimum 
yakıt verimliliği sağlıyor. Mümkün 
olan en düşük işletme maliyeti için 
bağlantı dingili muhafazasındaki yağ 
değiştirme aralıkları üç yıl veya 450 
bin kilometredir.

Genişletilmiş şasi serisi 
Yeni dingil serisine ek olarak 

DAF, yeni dingil konfigürasyon-
larını da seriye ekliyor. Yeni: Çift 
tahrikli bağlantı dingilli ve yönlen-
dirilen arka dingilli CF ve XF 8x4 
Hali hazırda çok sayıda ürünün bu-
lunduğu tek veya çift tahrikli dört 
dingilli kamyon serisinin yeni üye-
si olan FAW, bu yılın sonlarında 
fabrikadan çıkmış olacak. Bu; tek 
hız düşürmeli SR1360T bağlantı 
dingili veya poyra hız düşürmeli 
HR1670T bağlantı dingili ve yön-
lendirilen arka dingilden oluşan 
tridemli dört dingilli CF veya XF 
kamyondur. Sadece 7.8 metre olan 
dönüş çapı sayesinde 8x4 FAW 
yerin görece dar olduğu inşaat şan-
tiyelerinde büyük veya ağır yükleri 
taşımak için idealdir. 

FAX; iki yönlendirilen ön dingile 
(8 veya 9 ton) ve döndürülen dingilin 
arkasında bulunan bir yönlendirilen 
arka dingile (7.5 ton) sahip olan 8x2 
kamyon. Halihazırda CF modeli bu-
lunan bu versiyon artık XF olarak da 
sipariş edilebilecek. Tıpkı benzer mo-
del CF gibi XF FAX da 37 tona varan 
GVW garanti ediyor. Yönlendirilen 
arka dingil maksimum manevra ka-
biliyeti sağlayarak aracın inşaat mal-
zemeleri dağıtımı ve kabinin arkasına 
ağır yükleme vinci takılan uygulama-
lar için ideal olmasını sağlıyor. 

LF ve CF inşaat 
DAF, özellikle düzenli olarak ara-

zide kullanılan kamyonlar için LF ve 
CF İnşaat versiyonlarını sunmaya 
devam edecek. Özel olarak tasarla-
nan bir tampon ve ızgara, 25° yaklaş-
ma açısı ve 32 cm (LF), 40 cm (CF) 
gibi yüksek bir alt açıklık sayesinde 
bu versiyonlar her türlü arazide kul-
lanılabilir. Buna ek olarak, tüm DAF 

İnşaat modellerinde radyatörü ko-
rumak için 3 milimetre kalınlığında 
bir çelik plaka bulunuyor. CF İnşaat 
modelinde kapının arkasında bulu-
nan özel basamak ve tavandaki raylar 
yükü kontrolünü hızlı ve kolay bir 
hale getiriyor. CF İnşaat modeli 6x4 
FTT çekici, 6x4 FAT ve 8x4 FAD 
kamyon versiyonlarıyla sunuluyor; 
bu her iki modelde de çift tahrikli 
bağlantı dingili ve 8x4 FAD’da yön-
lendirilen iki ön dingil bulunuyor. 
CF İnşaat versiyonlarında zorlu 
arazilerde optimum vites değiştirme 
performansı için TraXon vites kutu-

su standart donanım olarak sunulu-
yor. Yüksek motor devirlerinde mak-
simum çekiş için vites değiştirme son 
derece hızlı gerçekleşiyor. LF İnşaat, 
19 tonluk bir şasiyle sunuluyor. 

DAF tahrik hatları:
DAF CF ve XF’te bulunan daya-

nıklı 10.8 litre PACCAR MX-11 
ve 12.9 litre PACCAR MX-13 mo-
torların (220 kW/299 hp ila 390 
kW/530 hp güç değerlerinde) mak-
simum torku,1000 dev/dak altındaki 
motor devirlerinde zirveye ulaşıyor. 
En yeni nesil TraXon, otomatikleşti-
rilmiş 12 ve 16 vitesli şanzımanlarla 

birlikte alternatif sunuyor.  İnşaat ve 
ağır nakliye gibi bazı sektörler için ise 
DAF, PACCAR MX-11 ve MX-13 
motorları ile birlikte 16 vitesli bir 
manuel şanzıman seçeneği de sunu-
yor. DAF CF ile ayrıca 172 kW (234 
hp) ve 239 kW (325 hp) arasında 
güç üreten 6.7 litrelik PACCAR 
PX-7 motor seçeneği de sunuluyor. 
LF serisindeki İnşaat modelleri 115 
kW/156 hp ile 239 kW/325 hp güç 
üreten dört silindirli, 3.9 litre PAC-
CAR PX-4, 4.5 litre PACCAR PX-
5 ve altı silindirli, 6.7 litre PACCAR 
PX-7 motorlarına sahip. 
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bildikten sonra her türlü bilgisine 
ulaşabilirek ve her türlü resmi yakalay-
abiliyor ve uygulamasını ona göre yapa-
biliyor. Bizde rakiplerimizde olmayan 
çok daha fazla bilgi var. Yani ben birkaç 
üstyapıcı ziyaretinde bulundum ve ora-
da rakiplerimizle kıyasladığımız zaman 
bizdeki özellikle resimlerde üç boyutlu 
tasarımlarda her deliğin yerinin birebir 
tuttuğunu gördüler.
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güç ve 135 Nm torka sahip 
olduğunu hatırlatan Kozlan, 
bu araçtaki yükleme hacmi-
nin ise sadece 5,5 metreküp 
olduğunu söyledi. Bu değer-
lerin artan talep ve değişen 
ihtiyaçlarla yıldan yıla sürekli 
arttığını belirten Kozlan, yeni 
Crafter’da 2 litrelik dizel mo-
torun 177 PS güç ve 410 Nm 
tork ürettir duruma geldiğini 
de aktardı. 

Gelişmiş güvenlik
sistemleri standart

Türkiye’de satılan her dört 
ticari araçtan birinin Crafter 
segmentinde olduğunu kay-
deden Kozlan, 2015 yılında 
pazarın zirve yaptığını belir-
terek modelle ilgili şu bilgileri 
verdi: “Yeni Crafter, konfor-
lu ve güvenli yolculuğu hem 
sürücüsüne hem de yolcusu-
na sunuyor. Yeni Crafter’da 
yolcuğun güvenli olmasını 
sağlayan servotronik direksi-
yonu standart olarak sunuyo-
ruz. Yeni direksiyon sistemi 
düşük hızlarda yumuşayarak 
kolay bir sürüş sağlarken, 
yüksek hızlarda da sertleşerek 
güvenliği artırıyor. Aracımı-
zın önden ve arkadan üfleme-
li orijinal kliması bulunuyor. 

OKUL ve servis araçlarıy-
la yarı yerli hale gelen Yeni 
Crafter’ın tanıtımı ile ilgili 
düzenlenen basın toplantı-
sında konuşan Volkswagen 
Ticari Araç Genel Müdü-
rü Tolga Senyücel, Yeni 
Crafter’ın yüzde 100 Volk-
swagen olduğunu ve üretimin 
Polonya’da 800 milyon Avro 
yatırımla Volkswagen fabri-
kasında tarafından yapıldığı-
nı söyledi. Crafter’ın segmen-
tindeki en önemli araçlardan 
biri olduğunu açıklayan Sen-
yücel, modelin yer aldığı C-
D segmentinde bir büyüme 
yaşandığını kaydetti. 

Hedef 2020’de
yüzde 10 pazar payı

Yeni Crafter’ın hazırlık dö-
neminde fabrika tarafından 

Crafter’ın en çok satıldığı pa-
zarlarda müşteri beklentileri-
nin dikkate alındığını ve mar-
kanın en büyük pazarlarından 
biri olarak Türkiye’den de bu 
sürece destek verdiklerini söy-
leyen Senyücel, Volkswagen 
Ticari Araç Türkiye olarak 
Crafter’ın olduğu segment-
te 6 bin 500 adetler ve yüzde 
10’lara varan pazar payına 
ulaştıklarını ifade etti. Türk 
hafif ticari araç pazarının 
ekonomik koşullardan etki-
lenerek eski derinliğine sahip 
olmadığını açıklayan Senyü-

cel, önce yüzde 6-7 pazar pay-
larına, 2020 yılında Crafter 
gamının tamamlanması ile ve 
ticari araç ve tüm pazarların 
toparlanmasıyla birlikte yüz-
de 10 pazar payına ulaşmayı 
hedeflediklerini vurguladı. 

Senyücel, Crafter’ın 1975 
yılından beri Volkswagen 
tarafındanüretildiğini belir-
terek panelvan ve pick-up 
versiyonlarını geçen yılın or-
talarında satışa sunduklarını 
ancak pazarın serbest düşüşe 
geçmesinden dolayı bütün 
segmentlerde oluğu gibi satış-
ların zayıf kaldığını da sözle-
rine ekleyerek, “Crafter okul 
ve servis versiyonu ile bu yıl 
ticari araçta varlığımızı güç-
lendirerek yüzde 6-7 pazar 
paylarına ulaşmayı hedefliyo-
ruz” dedi. 

Ticaretteki Değişim
Otomotivi Etkiliyor

Daha sonra araçla ilgili 
detayları aktaran Volkswa-
gen Ticari Araç Pazarlama 
Müdürü Taner Kozlan ise 
iddialı bir şekilde pazara dön-
düklerini kaydetti. Ticaretin, 
alışverişin ve otomotivin de 
değiştiğini söyleyen Kozlan,  
kalıcı olmak için ürünlerin 
değişime ayak uydurması 
gerektiğini söyledi. 1975 yı-
lında LT1 ismiyle üretilen 
Crafter modelinin 65 beygir 

şanzımana göre 100 kilomet-
rede yarım litre daha az yakıt 
tüketimi sağlıyor.  S e g m e n -
tinde tek fabrika çıkışlı dört 
çeker seçeneği 4Motion mev-
cut. Bu araçlara özellikle Do-
ğu Anadolu gibi zorlu coğ-
rafyalarda ambulans gibi özel 
araçlarda ihtiyaç olduğunu 

biliyoruz. Yüzde 100 Volk-
swagen AG onaylı üstyapıya 
sahibiz. Üstyapıda otomatik 
kapıdan basamağa kadar yerli 
üreticilerimizle çalışıyoruz.”

Yeni Crafter’ın iyileştiril-
miş aerodinamik yapısıyla 
yüzde 10 daha az sürtünme 
katsayısı sunduğunu belir-
ten Kozlan, 3 sıra krom en 
ızgara, köşe aydınlatmalı sis 
farları, LED ön farlar ve LED  
gündüz sürüş farlarının yanı 
sıra 2 litre 177 PS-410 Nm 
(1000-1500 devir aralığında) 
ile sınıfının en güçlüsü oldu-
ğunu da vurguladı. 

Yeni okul mevzuatına 
uygun 

Mayıs başından itibaren 
16+1 ve 19+1 versiyonu 
ile pazara sunulacak olan-
Yeni Crafter’ın olduğunu 
yeni okul mevzuatına uygun 
olduğunu belirten Kozlan, 
“Araç içinde artık her koltuk-
tayüksek kalitede yerleştiril-
miş sensörler bulunuyor. Kör 
noktaları gösteren kameralar 
araca zarar vermeyecek şe-
kilde yerleştirildi. Otomatik 
yükseklik ayarlı, 3 noktadan 
gergili emniyet kemerleri bu-
lunuyor. Servis ve okul araç-
ların 16+1 ve 19+1 versiyon-
larını pazara sunacağız ve her 
versiyonumuzda otomatik 
vites mevcut olacak” dedi.  

245 Bin TL’den 
başlayan fiyatlar

İlk kez bu kadar geniş bir 
ürün gamına sahip oldukları-
nı açıklayarak bu yıl yaklaşık 
1000 adet Crafter satmayı he-
deflediklerini söyleyen Kozlan, 
eski Crafter kullanıcılarını ta-
kas desteği vereceklerini ve fi-
nans desteğini de uygun koşul-
larda vereceklerini belirterek 
aracının fiyatının ise 245 bin 
TL’den başladığını açıkladı. 

Composition Media  sürücü-
nün yola odaklanmasını attı-
racak özelliklere sahip. Mobil 
cihazların araçla bağlanabil-
mesi de bu anlamda önemli 
bir özellik. Ayarlanabilir 2 
farklı renk (Mavi-beyaz) ta-
van aydınlatması bulunuyor. 
Şoför isterse gece ışığı yüzde 
30 oranında kısabiliyor.”

Rüzgar savrulma önleme 
asistanı, şehiriçi acil fren des-
teği, aktif şerit takip asistanı, 

uzun far asistanının araçta 
standart olarak sunulduğunu 
vurgulayan Kozlan, güvenlik-
ten ödün vermediklerini be-
lirterek devam etti:  “Ayrıca 8 
ileri tam otomatik şanzıman 
seçeneği sunuyoruz. ZF ile 
ortak geliştirilen tork konver-
törlü bu şanzıman, manuel 

Segmentinin Iddialısı Volkswagen Crafter 
Okul ve Servis Modellerini Tanıttı
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‘4 Mevsim Amarok’ Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı
VOLKSWAGEN Ti-
cari Araç’ın, Ara Güler 
Müzesi’nin de katkılarıyla 
Instagram üzerinden düzen-
lediği ‘4 Mevsim Amarok’ 

adlı fotoğraf yarışmasında 
kazananlar belli oldu.

Volkswagen Amarok mo-
deli temalı siyah beyaz fotoğ-
rafların katıldığı yarışmada 

birinciliği Can Yücel isimli 
yarışmacı kazandı. Yücel bi-
rincilik ödülü olan Leica D-
Lux 7 Fotoğraf Makinesi’nin 
de sahibi oldu. 

Volkswagen Ticari Araç ve 
Ara Güler Müzesi’nin iş bir-
liğiyle düzenlenen ‘4 Mevsim 
Amarok’ yarışmasının finali 
gerçekleştirildi. 

Yaklaşık 2 ay süren fotoğ-
raf yarışması boyunca katı-
lımcılar, Türkiye’nin değişik 
noktalarından Volkswagen 
Ticari Araç’ın pikap modeli 
Amarok ile mevsim birlik-
teliğini siyah beyaz olarak 

fotoğrafladılar. Yarışmacılar 
çektikleri fotoğrafı, ken-
di Instagram sayfalarından 
#Amarokfotoğrafyarışması 
hashtag’iyle yayınlayıp, ama-
rok4mevsim internet sitesin-
deki başvuru kurallarına uy-
gun olarak fotoğrafın orijinal 
halini siteye yüklemek koşu-
luyla yarışmaya katıldılar.

Yarışmaya katılmaya 
hak kazanan 392 fotoğraf, 
Fotoğraf Sanatçısı Bülent 
Özgören, Doğuş Grubu Sa-
nat Danışmanı Çağla Saraç, 
Wire İstanbul Yaratıcı Yö-
netmeni Ferit Yantur, Fo-

toğraf Sanatçısı Fethi İzan, 
Fotoğraf Sanatçısı Merih 
Akoğul, Volkswagen Tica-
ri Araç Pazarlama Müdürü 
Taner Kozlan, Ara Güler 
Arşiv ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Umut Sülün’den 
oluşan yarışma jürisi tara-
fından değerlendirdi. 

Jürinin değerlendirmeleri 
sonucunda yarışmanın bi-
rincisi Can Yücel olurken, 
ikinci Murat İbranoğlu, 
üçüncüsü ise Tayfun Tarı ol-
du. Jüri Özel ödülü ise, Sezai 
Özaltın’a gitti.

Yarışmanın birincisi Leica 

D-Lux 7 Fotoğraf Makinesi, 
ikinci ve üçüncü olan yarışma-
cılar ise Ara Güler’in ‘Islık Ça-
lan Adam’ kitabını kazandı. 

Yarışmanın kazananla-
rına ait fotoğraflar, Ama-
rok Türkiye’nin Instagram 
sayfası ‘amarokturkiye’’de 
yayınlandı. Dereceye giren 
fotoğraflar yıl boyunca Volk-
swagen Ticari Araç Yetkili 
Satıcıları’nda sergilenecek. 

Geçtiğimiz yıllarda tamamen yenilenen Yeni Volkswagen Crafter’ın 
okul ve servis araçları yapılan hazırlıkların ardından yerli üstyapı ve 
donatımla İzmir’de düzenlenen bir organizasyonla tanıtıldı.

Volkswagen Ticari Araç Genel 
Müdürü Tolga Senyücel

VW Ticari Araç Pazarlama 
Müdürü Taner Kozlan
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Tırsan Bauma 2019’a Katıldı
AVRUPA’NIN en geniş ürün ga-
mını sunan Tırsan, bu yıl da inşaat, 
yapı malzemesi, madencilik maki-
neleri, inşaat araçları ve ekipmanları 
konusunda dünyanın en önemli fu-
arı Bauma 2019’da yerini aldı. Kali-
teli ve verimlilik odaklı ürünleriyle 
55’den fazla ülkedeki müşterilerinin 
ilk tercihi olan Tırsan, fuarda lans-
manını yaptığı hidrolik dümenlenir 
Low-Bed K.SLH 3 ve ağır taşıma-
cılık için geliştirilen yüksek kaliteli 
ve çok fonksiyonlu yeni platformu 
K.SPS H 4 ile büyük ilgi topladı. 

Ağır ve hacimli yükler için geniş, 
esnek ve güvenli taşıma çözümleri su-
nan Tırsan, fuarda lansmanını yaptığı 
iki aracını sektörle ilk kez buluştu-
rurken, ağır taşımacılık mühendisli-
ğinin en iyi örneği, 3 akslı uzayabilen 
Kässbohrer Mega platform K.SPA 
M, Dijital Treyler Kontrol (DTC) ile 
Treyler İnovasyon 2019 “Konsept” 
kategori adayı hafif tasarımlı Yatay 
Silobas K.SSL 35 ve en son teknoloji 
ile donatılmış Alüminyum Damper 
K.SKA’yı da kapsayan tam ürün ga-
mını Bauma 2019’da sergiledi.

Tırsan’ın fuarda büyük ilgi gören 
yeni hidrolik dümenlenebilir Low-
Bed aracı K.SLH 3, özellikle kırsal 
alanlardaki dar virajlar için tasarlan-
mış 42 dereceye kadar dönme açısı 
bulunan 3 adet hidrolik dümenle-
nebilir aksı ile maksimum manevra 
kabiliyeti sunar. Bu aks sistemi hid-
rolik olarak dümenlenebilir, uzak-
tan kontrol edilebilen ve otomatik 
hızlanan bir sistem. 

K.SLH 3’ün otomatik merkezi 
yağlama sistemi, uzun süreli kul-
lanımda bakım maliyetini en aza 
indirecek şekilde tasarlanmıştır. A-
raç, çok sayıda yağlama noktası ile 
treylerin her zaman en iyi durumda 
olmasına ve her an kullanıma hazır 
olmasına imkan sağlar. Operas-
yonların kesintisiz ve hızlı şekilde 
devam etmesini sağlayan otomatik 
yağlama sistemi aynı zamanda ba-
kım maliyetlerini de minimum sevi-
yeye indiriyor.

K.SLH 3’ün yükleme platformu 
yüksekliği, pazar standardından da-
ha düşüktür ve 875 mm’dir. Bu ö-
zellik ile müşterilerin toplam gabari 
yüksekliğinde kalmalarını sağlamak 
üzere 3 bin 125 mm yükleme yük-
sekliği sunuluyor. K.SLH 3, arka 
yükleme açısı ve kolay yükleme ve 
boşaltma işlemleri için çeşitli arka 

yükleme rampalarına sahip. Tırsan, 
20 yıla kadar koruma sağlayan me-
talizasyon sayesinde en iyi korozyon 
direncini sağlıyor. K.SLH 3 aracın-
da, 20 ft, 2 x 20 ft ve 40 ft taşıma-
lar için en uygun konteyner taşıma 
çözümleri de sunuluyor. K.SLH 3, 
toplam uzunluğu 19 bin 450 mm 
olan uzatılabilir şasiyle, 2 x 300 mm 
açılabilen yan genişletme braketleri 
ve taşınabilir yük çeşitliliğinde ver-
diği opsiyonlarla öne çıkıyor.

Tırsan’ın ağır taşımacılık için ge-
liştirilen çok fonksiyonlu ve yüksek 
kaliteli yeni platformu K.SPS H 4, 
sağlam şasisi, değişken konteyner 
kilit kombinasyonları ve EUMOS - 
40511 ve Code XL sertifikalı farklı 
yük güvenliği seçenekleri ile ağır, 
düz ve balast yüklerin sağlam ve gü-
venli bir şekilde taşınmasını sağlıyor. 
S700MC çelik kullanımı sayesinde 
daha hafif olan araç, tasarruf imkanı 
ve düşük emisyon imkanı sunuyor.
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Türkiye ve Avrupa’da iletişimi Türkçe kuracağınız Filofix Yol Yardım Hizmeti’yle, ağır vasıta araçlarınızın
lastik kaynaklı sorunlarını çözüyoruz. Aracınız nerede olursa olsun, hizmet için hazır kıta bekliyoruz!

Siz neredeyseniz, hazır kıta oradayız!

TİCARİ ARAÇLAR

daf.com” adresinden sürücüler ken-
dileri kayıt olabiliyorlar veya işve-
renleri, meslektaşları hatta bayileri 
tarafından aday gösterilebilecekler. 

İstanbul’da düzenlenecek ülke 
çapındaki Sürücü Mücadelesi’nde 
yarışmaya sadece en iyinin iyisi 
olan sürücülerin davet edileceği 
ifade ediliyor . Ulusal şampiyon da-
ha sonra, 28-30 Eylül tarihlerinde 

DAF, Türkiye’nin en iyi sürücüsünü 
arıyor. Kullandığı kamyon markası 
ne olursa olsun tüm sürücülere açık 
olan DAF Sürücü Mücadelesi’nde 
süreç bu haberle başlıyor. 

DAF Sürücü Mücadelesi üç aşa-
madan oluşuyor. İlk aşama sürücü-
nün kendisini tanıtıp neden önemli 
bir rakip olduğunu açıkladığı kayıt 
süreci olarak açıklanırken. “drivers.

RENAULT Trucks Türkiye’de 
Bayi Ağı Geliştirme ve Satış Sonrası 
Hizmetler Direktörü olarak atanan 
Özgür Fırat, Türkiye, Kazakistan 
ve Orta Asya Cumhuriyetleri’ndeki 
operasyonlardan sorumlu olacak. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Jeoloji Mühendisliği’nden me-
zun olan Özgür Fırat, Kadir Has 
Üniversitesi’nde İşletme Yüksek 
Lisansı’nı tamamladı. Fırat, 2006 yı-
lında otomotiv sektöründe başladı-
ğı kariyerine, 2011 yılında Renault 
Trucks ailesine katılarak devam etti. 

Satış Sonrası Hizmetler 
Departmanı’nda göreve başlama-
sının ardından 2013 yılında Yedek 
Parça Müdürü olarak atandı. 

Özgür Fırat, 2016 yılı itibariyle 
Türkiye, Kazakistan ve Orta Asya 
Cumhuriyetleri’ni kapsayan bölge-
de Bayi Ağı Geliştirme Direktörü 
olarak iş hayatına devam etti. Ger-
çekleştirdiği başarılı projelerin ar-
dından Fırat, yine aynı bölgeler için 
Bayi Ağı Geliştirme ve Satış Sonrası 
Hizmetler Direktörü görevi ile Re-
nault Trucks bünyesindeki çalışma-
larını sürdürecek.

Lüksemburg’da Goodyear kanıtla-
ma sahasında gerçekleşecek olan U-
luslararası Final’e katılarak, Türkiye 
temsil edecek.

Pazarlama ve Satış Direktörü ay-
nı zamanda DAF Trucks Yönetim 
Kurulu Üyesi Richard Zink: “Yıl-
lardır sürücülere destek olmak için 
çok çeşitli sürüş teknolojilerine sa-
hip, üstün sürücü konforu sağlayan 

DAF Trucks Türkiye’nin En Iyi 
Kamyon Sürücüsünü Arıyor

Renault 
Trucks 
Türkiye’de 
Yeni Atama 

cü tanımı ise şu şekilde ifade edil-
miş: “İyi bir sürücü, bir kamyonun 
performansını maksimuma çıkaran-
dır. Her bir damla yakıttan maksi-
mum performans elde etmeyi bilir. 
Yoğun saatlerde yükün nasıl güvenli 
ve zamanında taşınacağını bilir. Ve 
bir aracı en iyi durumda nasıl tuta-
cağını bilir. Aynı zamanda, iyi bir 
sürücü yasaları çok iyi anlar, taşıma 
güvenliğini mesele yapmaz, tüm ha-
va koşullarına ve her tip kamyona 
kolayca adapte olur. Başka bir deyiş-
le: mükemmel bir kamyon sürücü-
sü, gerçek bir zanaatkârdır.”

kamyonlar üretiyoruz. Ancak, bir 
aracın gerçek potansiyelini ortaya 
çıkaran sürücüdür. Bu yüzden, tüm 
sürücülere DAF kamyonları üzerin-
de araç becerilerini gösterebilmeleri 
için meydan okuyoruz. ”

DAF tarafından yapılan iyi sürü-
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Renault Trucks Türkiye Bayi Ağı 
Geliştirme ve Satış Sonrası Hizmetler 

Direktörü Özgür Fırat
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OTOKAR, “Hep birlikte 
dijital geleceğe” temasıyla dü-
zenlenen toplantıya Türkiye 
genelinden 85 servis yetkilisi 
katıldı. Genel Müdür Serdar 
Görgüç; “Geride bıraktığımız 
56 yılda sektörümüze birçok 
ilki kazandıran Otokar olarak 
sunduğumuz servis hizmetiyle 
de fark yaratıyoruz. Dijital dö-
nüşüm çalışmalarıyla değişen 
pazar koşulları ve müşteri bek-
lentilerini kusursuz karşılaya-
cağız” dedi.

Koç Topluluğu şirketlerin-
den Otokar, bayi ve tedarik-
çilerinin ardından Türkiye 
genelindeki yetkili servis yö-

DAIMLER AG hissedar-
larının 22 Mayıs 2019’da 
gerçekleşecek olan Olağan 
Genel Kurul Toplantısı ona-
yına tabi olan bu yapı ile ge-
lecekte Daimler AG çatısı 
altında yasal olarak bağımsız 
üç şirket olacak. Otomobil 
ve Hafif Ticari Araç grubu, 
“Mercedes-Benz AG”, Kam-
yon ve Otobüs grubu, “Da-
imler Truck AG” ve Daimler 
Finansal Hizmetler grubu 
ise “Daimler Mobility AG” 
şirketleri altında toplanacak. 
Her üç şirketin merkezi de 
Almanya’nın Stuttgart ken-
tinde bulunacak. Daimler 
AG, üç şirket için ana şirket 
olmaya devam ederken, stra-
teji ve kurumsal yönetim gibi 
üst seviye yönetsel faaliyetler 
ile şirketler arası iş hizmet-
lerini sağlayacak.Şirketin bu 
stratejik yeniden yapılanma-

neticileriyle bir araya geldi. 
Satış sonrası hizmetlerindeki 
müşteri memnuniyetini per-
çinlemek için düzenlenen 
toplantı Divan İstanbul Asia 
Otel’de gerçekleşti. “Hep bir-
likte dijital geleceğe” temasıy-
la düzenlenen organizasyona 
Türkiye genelinden 85 servis 
yetkilisi katıldı. 

Otokar Genel Müdürü Ser-
dar Görgüç, Ticari Araçlardan 
Sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı Ali Rıza Alptekin, Satış 
ve Pazarlamadan Sorumlu Ge-
nel Müdür Yardımcısı H. Basri 
Akgülve Satış Sonrası Hizmet-
ler Direktörü Levent Sayarko-

sı, “Project Future” olarak 
adlandırılıyor. 

“Project Future” uygula-
ması kapsamında Daimler’in 
tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’deki yapılanması da 
değişirken; Otomobil ve Hafif 
Ticari Araçlar ile Kamyon ve 
Otobüs gruplarının faaliyet-
leri 2 ayrı şirket yapısı altında 
devam edecek. Bu kapsamda 
Mercedes-Benz Türk, Kam-

nuşmalarıyla başlayan toplantı 
Satış Sonrası Hizmetler ve Ye-
dek Parça müdürlüklerinin su-
numlarıyla devam etti. Konuş-
masında; “Koç Topluluğu’nun 
bir şirketi olarak çok iyi bili-
yoruz ki; ülkemiz varsa biz de 
varız. Bu nedenle ekonomik 
koşullar ne olursa olsun evimi-
zi, yurdumuzu ve ana pazarı-
mız olan Türkiye’yi her zaman 
başımızın üzerinde tutuyoruz” 
diyen Görgüç, müşteri mem-
nuniyetini odak noktalarına 
aldıklarını belirtti: “Yurt için-
de elde ettiğimiz her başarı gu-
rurumuz ve ürünlerimizden 
memnun olan her müşteri bi-

önce attık. Üretimden kaliteye, 
insan kaynağından lojistiğe ka-
dar pek çok farklı alanda dijital 
dönüşüme öncü olarak 15 pro-
jeyi başlattık. Bu projelerin ya-
rısındanfazlasını tamamlana-
rak uygulamaya aldık. Şimdi de 
servis hizmetlerimizde değişim 
yolculuğunun ilk adımlarını 

yon ve Otobüs ürün grup-
larının faaliyetlerini mevcut 
şirket yapısında sürdürmeye 
devam edecek. Otomobil ve 
Hafif Ticari Araçlar ürün 
gruplarının faaliyetleri ise ye-
ni kurulan “Mercedes Benz 
Otomotiv Ticaret ve Hiz-
metler A.Ş.” şirketi bünyesin-
de yürütülecek. Otomobil 
ve Hafif Ticari Araçlar ürün 
gruplarının faaliyetlerinin ye-
ni şirkete devrinin, Mercedes 
Benz Otomotiv Ticaret ve 
Hizmetler A.Ş.’nin faaliyete 
geçeceği 1 Ocak 2020 tarihi-
ne kadar tamamlanması he-
defleniyor. Daimler Finansal 
Hizmetler Grubu’nun Türki-
ye operasyonlarını yürütmek 
üzere 2000 yılında kurduğu 
Mercedes-Benz Türk Finansal 
Hizmetler A.Ş. ise bugünkü 
gibi bağımsız bir şirket olarak 
Türkiye’deki müşterilerine a-

de Türkiye’de bulunan yeni 
yapılandırma için bu senenin 
başından beri çalışmalarımı-
zı sürdürüyoruz. Bize daha 
fazla iş özgürlüğü sağlayan, 
pazara ve müşterilerimize 
odaklanmamıza daha çok fır-
sat veren ve işimizin başarısı-
na tamamen odaklanmamızı 
sağlayan bu dönüşüm hem 
markamız, hem müşterileri-
miz, hem de tedarikçilerimiz 
için geleceği tasarladığımız 
bir yolculuğun başlangıcı ola-
cak.” diye ifade etti. 

zim için en büyük referans. Ya-
rattığınız kullanıcı deneyimi, 
markamızın gücüne duyduğu-
nuz inanç ve sahiplendiğiniz 
markamız için hepinize teşek-
kür ederim. Sizler sahadaki en 
büyük gücümüzsünüz. Birlikte 
büyüdük, pazar koşullarına 
birlikte uyum sağladık; birlikte 
değiştik ve geliştik” dedi. 

Otokar Ticari Araçlardan 
Sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı Ali Rıza Alptekin, 
“Dijital dünya ile birlikte müş-
terilerin deneyimleri önem 
kazanıyor. Otokar olarak sek-
törde bu değişimin öncüsü ol-
mak için ilk adımlarımızı iki yıl 

birlikte atmak istiyoruz” dedi. 
Alptekin; Otokar Servis Yö-
netim Sistemi sayesinde müş-
terilerin beklentilerini daha iyi 
analiz ederek satış sonrası hiz-
metlerde de dijital dönüşümün 
gücünden yararlanarak sektör-
de fark yaratmayı hedefledikle-
rini belirtti.

raç alımlarında finansman hiz-
meti vermeye devam edecek. 

Sülün: “Bu değişim 
geleceği tasarladığımız

 bir yolculuğun 
başlangıcı olacak”

Mercedes-Benz Türk İcra 
Kurulu Başkanı Süer Sülün: 
“MB Türk olarak, bugün 
Türkiye’nin en büyük yaban-
cı sermayeli şirketlerinden 
biriyiz. Ana şirketimiz Da-
imler AG’nin başlatmış ol-
duğu Project Future değişim 
programı kapsamında, biz 

Yeni mobilite çağı için yep-
yeni bir kurumsal yapı

Yeni kurumsal yapı, 
Mercedes-Benz Türk’ün ana 
şirketi olan Daimler AG’nin 
yeni ve özelleştirilmiş müşte-
ri ihtiyaçları ve yeni mobilite 
çağına hazırlandığı kapsamlı 
bir stratejinin bir parçası ola-
rak ön plana çıkıyor. Daimler, 
premium araç sektöründe ana 
işini güçlendirip, gelecekte da-
ha da ön plana çıkacak tekno-
lojilere yatırımlarını sürdürü-
yor; çevik ve inovasyon dostu 
bir kurum kültürü geliştiriyor. 

Daimler’in yeni kurumsal ya-
pısı, Temmuz 2018’de Yönetim 
Kurulu ve Denetim Kurulu ta-
rafından onaylandıktan sonra, 
artık uygulama aşamasında. Bu 
yapı 22 Mayıs 2019 tarihli Ola-
ğan Genel Kurul Toplantısı’nda 
Daimler AG hissedarları tara-
fından onaylanacak. 

Otokar Servis Yetkilileriyle Buluştu

Mercedes-Benz Türkiye’de Yeniden Yapılanıyor
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TBF, Mercedes-Benz Türk Ile Sponsorluk Anlaşmasını Uzattı

Mercedes-Benz Türk İcra 
Kurulu Başkanı Süer Sülün

TÜRK Milli Basketbol Ta-
kımları resmi sponsorluğunu 
2001 yılından bu yana sür-
düren Mercedes-Benz Türk, 
sponsorluk sözleşmesini 4 sene 
daha uzattı. Sinan Erdem Spor 
Salonu’nda düzenlenen imza 
törenine Türkiye Basketbol 
Federasyonu Başkanı Hida-
yet Türkoğlu, A Milli Erkek 
Basketbol Takımı Başantre-
nörü Ufuk Sarıca, milli takım 
oyuncuları, Mercedes-Benz 
Türk İcra Kurulu Başkanı Süer 
Sülün ve Mercedes-Benz Türk 
yöneticileri katıldı.

Bu anlaşma kapsamında; 
özel tasarlanan milli takım 
otobüsünün yanı sıra oto-
mobil ve hafif ticari araçlar-
dan oluşan Mercedes-Benz 
filosu Türkiye Basketbol 
Federasyonu’nun hizmetine 
sunulmaya devam ediliyor.

36 araçlık filo ile
destek sürüyor

Mercedes-Benz Türk’ün de 
desteği ile Türkiye’yi başarıy-
la temsil eden milli basketbol 
takımlarının güvenli ve kon-
forlu bir şekilde seyahat etme-
leri için, Türkiye Basketbol 

Federasyonu’nun kullanımına 
2 adet Travego milli takım oto-
büsü, 2 adet S-Serisi, 2 adet E-
Serisi, 13 adet C-Serisi, 13 adet 
B-Serisi, 3 adet Vito ve 1 adet 
Sprinter olmak üzere toplam-
da 36 araç tahsis ediliyor.

Mercedes-Benz sponsorlu-
ğunda geçen 18 yıllık sürede 
Türkiye Milli Basketbol Ta-
kımları pek çok farklı başarıya 
ulaştı. Türkiye A Milli Kadın 
Basketbol Takımı, Akdeniz 
Oyunları’nda şampiyon olur-
ken, Avrupa Şampiyonası’nda 
bir kere 2’nci, bir kere 3’ün-
cü, Dünya Şampiyonası’nda 
ise bir kere 4’üncü oldu ve 2 
kez de olimpiyatlara katıldı. 
Türkiye A Milli Erkek Bas-
ketbol Takımı da, Akdeniz 
Oyunları’nda şampiyon olur-
ken, Avrupa Şampiyonası’nda 
bir kere 2’nci ve ayrıca Dünya 
Şampiyonası’nda da bir kez 
2’nci oldu.  

Süer Sülün: “Milli 
Takımlarımızın destekçisi 

olmayı sürdüreceğiz”
Mercedes-Benz Türk İcra 

Kurulu Başkanı Süer Sülün 
düzenlenen imza töreninde 
yaptığı konuşmada, Mercedes-
Benz Türk’ün 2001 yılından 
bu yana Türkiye Milli Basket-
bol Takımları sponsorluğunu 
aralıksız sürdürdüklerinin, 
bunun da şirketin uzun vadeli 
bakış açısını; gelenek, sadakat 
ve istikrar kavramlarına verdi-
ği büyük önemin bir göstergesi 
olduğunun altını çizdi. Sülün; 
“Türkiye Milli Basketbol Ta-
kımlarının en uzun süreli ve 
istikrarlı destekçilerinden biri 
olduğumuz için çok mutlu-
yuz. 18 yıldır her koşulda milli 
takımlarımızın yanında yer al-
dık. Bu gönül birliğine destek 
sağlayabildiğimiz için büyük o-
nur duyuyoruz. Ülkemizi dün-
yada da başarıyla temsil eden 

takımlarımıza olan desteğimizi 
sürdürme konusunda kararlı-
yız. Mercedes-Benz Türk ailesi 
olarak, milli takımlarımız ile 
gurur duyuyoruz. 27 Haziran 
- 7 Temmuz tarihleri arasında 
Sırbistan ve Letonya’da ger-
çekleşecek 2019 FIBA Kadın-
lar Avrupa Şampiyonası’nda 
mücadele edecek Türkiye A 
Milli Kadın Basketbol Takımı-
mıza ve 31 Ağustos - 15 Eylül 
arasında Çin’in Shenzhen ken-
tinde gerçekleşecek 2019 FIBA 
Erkekler Dünya Kupası’nda A 
Milli Erkek Takımımıza başa-
rılar diliyor; tüm sporcularımı-
zın ve federasyonun yeni şam-
piyonluklara imza atmasını 
temenni ediyoruz” dedi. 

Hidayet Türkoğlu:  
“Sponsorlarımızla Omuz 

Omuza Ortak Değer  
Üretmeye Devam Ediyoruz”

Türkiye Basketbol Federas-
yonu Başkanı Hidayet Tür-

koğlu, imza töreninde yaptığı 
açıklamada Erkek ve Kadın A 
Milli Takımları için son derece 
heyecanlı bir dönemin arifesin-
de olduklarını belirtirken, 18 
yıldır sponsorluk anlaşmasını 
sürdürdükleri Mercedes-Benz 
Türk ile sözleşme yenilemek-
ten duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Türkoğlu, “Bildi-
ğiniz gibi 31 Ağustos - 15 Ey-
lül tarihleri arasında Çin’de 
düzenlenecek FIBA Erkekler 
Dünya Kupası’ndaki birin-
ci eleme grubu rakiplerimiz 
belirlendi. Bu noktada hem 
avantajlı olacağımız hem de 
zorlanacağımız belirli başlık-
lar ortaya çıktı. A Milli Kadın 
Takımımız ise 27 Haziran - 7 
Temmuz tarihleri arasında, 
Letonya ve Sırbistan’ın or-
taklığında gerçekleştirilecek 
2019 FIBA Kadınlar Avrupa 
Şampiyonası’nda sahada ola-
cak” ifadelerini kullandı.
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Yeni Peugeot Partner Van 
günlük hayattaki trafik keş-
mekeşinde sürüş kolaylığı 
sağlayan, ama aynı zamanda 
optimum kullanım ergono-
misi de sunan boyutlarıyla 
kullanıcı dostu bir yapı ser-
giliyor. Türkiye’de standart 
olarak sunulacak uzun versi-
yon 4,75 metre uzunluğa ve 
1,81 metre yüksekliğe sahip 
3,9 m3 ile 4,4 m3 arasında 
bir kargo alanı kullanıma 
sunuyor ve gerektiğinde 2 
adet Euro paleti taşıyabili-
yor. Yeni Peugeot Partner 
Van, 1000 kg’a varan yük 
taşıma kapasitesiyle ticaret 
uzmanının günlük taşıma 
gereksinimlerini rahatlıkla 
karşılıyor. Markanın güncel 
modellerinde olduğu gibi 
yeni Peugeot Partner Van da 
başarısını kanıtlamış EMP2 
platformu üzerine yükseli-
yor. Türkiye’de standart ola-
rak sunulan uzun versiyonun 
11,43 metrelik dönüş çapı 
dar alanlarda rahat bir ma-
nevra imkanı sunuyor. 

SINIFINDA bir ilk olan 
ve standart olarak sunulan 
Peugeot i-Cockpit® de dahil 
olmak üzere son derece zen-
gin bir donanımla yollara 
çıkacak olan yeni Peugeot 
Partner Van, kullanıcılara 
tamamen yeni bir sürüş de-
neyimi vaat ediyor. Göz alıcı 
ve dinamik tasarımıyla hafif 
ticari araç segmentine farklı 
bir yorum getirmeye hazır-
lanan yeni Peugeot Partner 
Van, 1,6 lt BlueHDi 100 hp 
Euro 6.1 normuna sahip bu 
motoruyla yakıt ekonomisi 
ve sürüş keyfini aynı potada 
eritiyor. Geniş ve konforlu 
yaşam alanıyla günlük kulla-
nımları keyfe dönüştüren ye-
ni Peugeot Partner Van; yük-
sek kapasiteli, fonksiyonel ve 
çok yönlü kargo alanıyla hobi 
veya iş amaçlı kullanımları da 
en iyi şekilde destekliyor.

Çekici tasarım ve
fonksiyonellik odaklı 

mimari
Yeni Peugeot Partner 

Van dinamik ve iddialı bir 
görünüm sergiliyor. Yeni 
Peugeot Rifter’ın tasarım 
kodlarını devam ettiren yeni 
Peugeot Partner Van gün-
cel Peugeot ürün gamının 
bir parçası olduğunu dina-
mik ve iddialı görünümüyle 

vurguluyor. Diğer Peugeot 
modelleri gibi yeni Peugeot 
Partner Van’da da merkezi 
‘Aslan’ logosu ile dikey ko-
numlu ön ızgaraya sahip ön 
yüz, güçlü ve dinamik bir gö-
rünüm sergiliyor. Ön görü-
nümde başlayan dinamizm 
ve güçlü karakter yan gövde 
boyunca devam ederek arka 
kısma kadar uzanıyor. Kısa 
motor kaputu, yüksek omuz 
çizgisi ve kısa ön ve arka u-
zantılar, sportif ve dinamik 
tasarımı daha da güçlendi-
riyor. Arka tampon şekli ile 
yüklemeyi kolaylaştırırken 
optimum koruma sağlıyor. 

edilen kablo ile de 15 inç 
büyüklüğünde bir bilgisayar 
kapalı bir alanda güvenli bir 
şekilde şarj edilebiliyor. 
Hafif ticari araç pazarında 
bir ilk: Peugeot i-Cockpit®

Yeni Peugeot Partner Van, 
dış tasarımda olduğu gibi iç 
mekan tasarımında da her bir 
ayrıntısı büyük bir özenle ele 
alınmış binek otomobillere 
eşdeğer mimarisiyle dikkat çe-
kiyor. Orta konsolu yeni nesil 
Peugeot modellerinde de kul-
lanılan Peugeot i-Cockpit® 
domine ediyor. Bugüne ka-

dar 4 milyon’un üzerinde 
kullanıcıyla buluşan Peugeot 
i-Cockpit® ilk kez bir ticari 
araçta kullanım buluyor. Bir 
donanımdan çok daha fazlası 
olan Peugeot i-Cockpit® çift 
D formuna sahip kompakt 
boyutlu direksiyonu ve stan-
dart olarak sunulan yüksel-
tilmiş dijital gösterge paneli 
ile birlikte benzersiz bir sürüş 
deneyimi sunuyor. 

Sürücünün ihtiyacı olan 
bilgileri doğrudan görüş 
alanına getiren yükseltilmiş 
gösterge paneli sürüş güven-
liğini ve sürüş konforunu 
desteklerken, orta konsolu 
dolduran radyo ekranı, 2 
adet USB girişi, 1 adet stan-
dart Aux girişi ve Bluetooth® 
bağlantısı tüketicinin kulla-
nımını kolaylaştırıyor.

Yüksek verimlilik 
seviyesine sahip 

performanslı motor
Yeni Peugeot Partner Van, 

başarısını kanıtlamış, ve mar-
kanın farklı ürün gruplarında 
da kullanılan 1,6 lt 100 hp 
dizel motor ile yollara çıka-
cak. Araç mimarisindeki hafif 
yapının da etkisiyle bu motor 
sürüş keyfinden ödün verme-
den üstün verimlilik seviyesi 
sunuyor ve yakında devreye 
alınacak olan WLTP sertifi-
kasına sahip.

Yeni Peugeot Partner Van; 
heyecan uyandıran dinamik 
tasarımı, modern çağın ge-
reksinimlerine uygun zengin 
konfor ve güvenlik dona-
nımları, farklı donanım se-
viyeleri ve yüksek verimlilik 
seviyesine sahip performans-
lı motoruyla, 87 bin TL’den 
başlayan lansman fiyatı, lans-
mana özel 40 bin TL 18 ay 
yüzde “0” kredi kampanyası 
ve KOBİ’lere özel lansman 
fırsatları ile tüm Peugeot 
Yetkili Satıcıları’nda satışa 
sunuluyor.

Standart olarak sunulan 
10 adet sabitleme kancala-
rı yüklerin sabitlenmesini 
kolaylaştırıyor. 12 Volt so-
keti ve 6 LED aydınlatma 
birimiyle kargo alanının 
fonksiyonelliği destekle-
niyor. Tükiye’de standart 
olarak sunulan Multiflex 
koltuk sistemi sayesinde ti-
cari kullanıcılar arka kısmın 
tamamını kargo alanı ola-
rak kullanırken ön tarafta 
3 kişi oturabiliyor. Yine bu 
koltuk sistemi sayesinde 
500 litre daha fazla kargo 
alanı ve standart versiyonda 
3,44 metre kargo uzunluğu 
sunuluyor. Ön koltuk sıra-
sının ortadaki koltuk sırtlı-
ğının öne doğru katlanma-
sıyla mobil bir ofis ortamı 
oluşturulabiliyor. Masaya 

dönüşen koltuk sırtlığının 
sola veya sağa eğim özelliği 
kullanım kolaylığını daha 
da desteklerken 2 adet tor-
pido gözü, kapı cepleri ve 
tavan rafları da dahil 113 
litreye varan kabin için-
deki çeşitli göz ve saklama 
alanları, küçük eşyaların 
neden olabileceği karmaşa-
nın önüne geçiyor. Üstteki 
torpido gözünde entegre 

Yeni Peugeot Partner Van 
Türkiye’de Satışa Sunuldu

Peugeot Expert Yenilendi
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Yeni Peugeot Partner Van bünyesinde 
barındırdığı özelliklerle günlük kullanım 
konforunu üstün fonksiyonellik ve çok yönlü 
kullanım özellikleriyle harmanlıyor. 

Sunulan tüm motor seçenekleriyle “Euro 6D-Temp” normuna uyan 
Peugeot Expert ailesi, yeni versiyonlarıyla profesyonel müşterilerinin 
beklentilerini karşılıyor. Peugeot Expert, mevcut Pro ve Premium 
versiyonları dışında, müşterilerin kullanım amaçları doğrultusunda 
hazırlanan Grip, Asphalt ve Urban olmak üzere yeni versiyonlar sunuyor. 

GRIP versiyonu; ağır, uzun 
ve kirli yükler dışında üç 
kişiyle erişilmesi zor arazile-
re rahatlıkla ulaşmak üzere 
geliştirildi. Dayanıklı bir ya-
pıya sahip olan bu versiyon 
standart donanımlar dışın-
da: yükseltilmiş bir süspan-
siyon ve motor koruması, 

Grip Control, üç adet ön 
koltuk,versiyona bağlı olarak 
bin 400 kg’a kadar yük ta-
şıma kapasitesi ve tam boy 
stepne gibi özelliklerle yolla-
ra çıkıyor. Grip versiyonu; üç 
kişilik kabine sahip, standart 
ve uzun olmak üzere iki fark-
lı gövde tipiyle BlueHDi 120 

S&S MT6 ve BlueHDi 150 
S&S MT6 motor seçenekle-
riyle sunuluyor. 

Asphalt versiyonu; direk-
siyon başında harcadığı sü-
reyi hesaplamayan, rahatlık 
ve güvenlik arayan profes-
yoneller için tasarlandı. Bu 
versiyonda standart olarak:7 

inç büyüklüğünde kapasitif 
dokunmatik ekranlı radyo 
ile Mirror Screen, Hız Sa-
bitleme Sistemi, Şerit Takip 
Sistemi, Trafik Levhası Ta-
nımlama ve Önerme Siste-
mi, Far Asistanı, Kör Nokta 
Uyarı Sistemi, Far ve Yağ-
mur Sensörü, Sürücü Yor-
gunluk Uyarı Sistemi, akus-
tik paketi, elektrikli aynalar, 
manuel klima, sis farları ve 
ön arka Park Asistanı gibi 
özellikleri devreye giriyor. 

Asphalt versiyonu; standart 
ve uzun dışında 5+1 camlı 
vangövde tipleriyle BlueH-
Di 120 S&S MT6, BlueHDi 
150 S&S MT6 ve BlueHDi 
180 S&S EAT8 motor seçe-
neği bulunuyor.

Urban versiyonu; konfor, 
ataklık ve kolay park etme 
özelliklerini bir arada sunu-
yor. Bu versiyonda standart 
olarak: 7 inç büyüklüğünde 
kapasitif dokunmatik ek-
ranlı radyo ile Mirror Scre-

en, Anahtarsız Giriş Sistemi, 
Visiopark 180° Geri Görüş 
Kamerası, ön ve arka Park 
Asistanı, Kör Nokta Uyarı 
Sistemi, elektrikli aynalar, 
manuel klima ve sis farları 
gibi özellikler sunuluyor. 
Urban versiyonu; kompakt 
uzunlukta gövde tipiyle 
BlueHDi 120 S&S MT6, 
BlueHDi 150 S&S MT6 ve 
BlueHDi 180 S&S EAT8 
motor seçeneklerinden bi-
rini tercih etmek mümkün.
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Yeni Toyota Proace City Sahneye Çıkıyor
TAMAMEN Yeni Proace City, 
Toyota’nın hafif ticari araç ürün 
gamının çeşitliliğini artıracak ve 
sunduğu geniş yaşam alanı, çekici-
liği ile kompakt hafif ticari sınıfı-
nın en iddialı modellerinden biri 
olacak. Proace ve Hilux ile birlikte 
Toyota’nın hafif ticari pazarın-
daki gücünü artıracak olan Proa-
ce City’nin Avrupa’daki satışı ise 
2020’nin başında başlayacak.

Proace City, farklı yükleme ve 
koltuk konfigürasyonlarıyla birlikte 
farklı motor seçenekleriyle de her 
türlü iş ihtiyacını karşılayabiliyor. 
Proace City 4.4 metre ve 4.7 metre 
olmak üzere iki farklı uzunlukta su-
nuluyor. Yolcu taşıyabilen versiyon-
lar 5 veya 7 koltuklu olarak tercih 
edilebiliyor. Proace City’nin üstün 
yükleme kapasitesi ise kısa modelde 
3.3 metreküp ve uzun versiyonda 
Akıllı Kargo opsiyonuyla 4.3 metre-
küp olarak öne çıkıyor. 

Proace City’nin motor seçenekle-
ri arasında 75-130 HP güçlere sahip 
benzinli ve dizel motorlar yer alırken, 
5-6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik 
şanzıman seçenekleri sunuluyor.

Proace City camlı van versiyonu, 
hafif ticari araçta daha konforlu bir 
sürüş sunuyor. Kısa ve uzun versi-
yonda üçüncü sıra koltuk da tercih 
edilebiliyor. Kaydırma özelliği sa-
yesinde yetişkinler de burada ra-
hatlıkla seyahat edebiliyor. Üç ayrı 
ikinci sıra koltuk tercih edildiğinde, 
her bir koltukta Isofix çocuk koltu-
ğu bağlantıları bulunuyor ve bu da 
kompakt hafif ticari sınıfında su-
nulan eşsiz özelliklerden biri olarak 
öne çıkıyor. 

Proace City panel van versiyonu 

cama yansıtmalı gösterge ekranında, 
sürücüye hız limitleri, navigasyon gibi 
önemli detayları gösteriyor.

Toyota Proace City’de güven-
likten de ödün verilmedi. Proace 
City’nin hem camlı van hem de 
panel van versiyonlarında bir dizi 

artırılmış güvenlik özellikleri bulu-
nuyor. Ön Çarpışma Önleyici Sis-
tem, Trafik İşaretleri Tanıma Sis-
temi, Şerit Takip Asistanı, Adaptif 
Hız Sabitleme Sistemi ve sürücü 
yorgunluk uyarı sistemi gibi özel-
likler sunuluyor.
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Kompakt hafif ticari segmentinin yeni oyuncusu Proace 
City, İngiltere’de gerçekleştirilecek 2019 Ticari Araçlar 
Fuarı’nda dünya lansmanı ile ilk kez gösterilecek. 

ise çok yönlü kullanımı, performan-
sı ve verimliliğiyle geniş bir müşteri 
kitlesine hitap edecek. Bununla bir-
likte Akıllı Kargo opsiyonu sayesin-
de, yolcu koltuğunun katlanması ve 
altındaki kapağın açılmasıyla ekstra 
taşıma alanı sağlıyor. Ortadaki yolcu 
koltuğu ise döndürülerek kullanışlı 
bir masaya dönüştürülebiliyor.

Bununla birlikte Proace City, sekiz 
inçlik dokunmatik ekranında, Mirror-
Link, Apple CarPlay ve Android Auto 
gibi özelliklerle cep telefonuyla eşleş-
me imkanı sunuyor. Navigasyon ve 
online özelliklere buradan erişilirken, 
sesli komut gibi özellikler de kullanı-
labiliyor. Proace City aynı zamanda 



YAN SANAYİ
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hizmetleri sunacak. 
Prometeon COO’su (Ope-

rasyonlardan Sorumlu Dün-
ya Başkanı) Gregorio Borgo, 
“Prometeon olarak “premi-
umlaşma” olarak adlandırdı-
ğımız stratejimiz; teknoloji ve 
güvenlik açısından daima en 
yükseği hedefleyen DNA’mız 
temelinde ve çoklu marka 
stratejimiz paralelinde müş-
terilerin farklı ihtiyaçlarına 
göre tasarlanmış performansı 
kapsamlı bir ürün yelpazesi 
halinde sunmaktır” dedi.

Anteo ürün gamı 
Anteo markası altı farklı 

ürün serisi içeriyor: Pro S, 
Pro D, Pro T - özellikle yol 
içi kullanım koşulları için ta-
sarlandı. Mover M, Mover S, 
Mover D - özellikle yol içi/
yol dışı kullanım & inşaat sa-
haları  için geliştirildi.

Yeni kamyon ve otobüs 
lastiği markasının Promete-
on fabrikalarında premium 
ürünler ile aynı kalite stan-
dartlarında üretildiği ifade 
ediliyor. Güvenlik konusuna 
özel olarak odaklanılarak ge-
liştirilen yeni Anteo markası, 
ıslak zeminde yüksek tutuş 
performansı ile bugün pazar-
da sınıfının en iyileri arasında 
yer aldığı da lansmanda veri-
len bilgiler arasında yer alıyor. 

Pirelli marka kamyon, 
otobüs, tarım ve OTR lastik-
lerinin lisanslı üreticisi Pro-
meteon Türkiye, Prometeon 
Lastik Grubu’nun Avrupa ti-
caretinin önemli bir kısmını 
Türkiye üzerinden gerçekleş-
tirmeye devam ediyor. Geçti-

DÜNYANIN çeşitli ülke-
lerinden gelen gazetecilere 
Prometeon Lastik Grubu üst 
düzey yöneticileri tarafından 
yapılan tanıtıma Prometeon 
Başkanı ve CEO’su Giorgio 
Bruno, Prometeon COO’su 
Gregorio Borgo, Prometeon 
Avrupa CEO’su Marco So-
lari ve Prometeon CTO’su 
Alexandre Bregantim gibi 
isimler katıldı. 

Tüm pazarlarda ekonomik 
ve güvenilir çözüm arayan 
müşterilerine, işletme maliyet-
lerini düşürürken optimum 
performans sunan yeni bir 
lastik yelpazesi sunmayı amaç-
layan Anteo’nun Milano Han-
gar Bicocca’da gerçekleştirilen 
tanıtımında ile Prometeon’ın 
tek markalı bir kültürden çok 
markalı bir yaklaşıma geçiş 
stratejisi de açıklandı.  

Lansmanda konuşan Pro-
meteon Lastik Grubu Yö-
netim Kurulu Başkanı ve 
CEO’su Giorgio Bruno şun-
ları söyledi: “Premium (ay-
rıcalıklı ve yüksek kaliteli) 
ürün vaadimiz, Prometeon 
teknolojisine sahip Pirelli 
markalı ürünlerden oluşuyor. 
Aynı zamanda kendi marka 
portföyümüzü oluşturmanın 
çok önemli olduğuna inanı-
yoruz. Anteo, bu portföyün 
ilk markası olup aynı zaman-
da kamyon - otobüs odaklı-
lığımızı da teyit etmektedir. 

Bu adımı, iş ortaklarımız ve 
şirketimiz için değer yarat-
mak amacıyla atıyoruz.” 

Konuşma yapan bir baş-
ka isim olan Prometeon 
CTO’su (Teknikten Sorum-
lu Dünya Başkanı) Alexandre 
Bregantim ise “Bu markayı, 
teknolojik mirasımızdan güç 
alarak, Avrupa, Türkiye ve 
Brezilya’daki gerçek yaşam 
koşullarında test ederek ge-
liştirdik. Teknolojik mükem-
meliyetimizin üzerine inşa 
ettiğimiz Anteo’yu tüm farklı 
coğrafyaların özel ihtiyaçları-
na göre özelleştirdik” açıkla-
masında bulundu.
Prometeon’un yeni küresel 

pazar stratejisi 
Prometeon, yeni küresel 

stratejisine paralel olarak 
ANTEO’nun lansmanından 
başlayarak bayileri ve hizmet 
ortakları ile birlikte lastiklerin 
hizmetlerle, gerekli sistemler-
le ve teknolojik çözümlerle 
birlikte ele alındığı bir “plat-
form” yaklaşımını benimse-
yecek. Genişleyen Prometeon 
bayi ağı, önümüzdeki aylarda 
lansmanı yapılacak olan yeni 
teknik servis ve lastik yönetim 

Premium lastiklerde Avrupa 
en önemli ihracat pazarı-
mız olmaya devam ederken, 
Türkiye’nin dış ticaret den-
gesine önemli bir katkı sağla-
yacağız” diye konuştu.

Türkiye’deki planlarını 
uzun vadeli bir bakış açısıyla 
gerçekleştirdiklerini ifade e-
den Yılmaz, “2019 yılını güç-
lenerek geride bırakacağımızı 
öngörüyoruz. Sadece ürün-
lerimizle değil aynı zamanda 
hizmetlerimizle de müşteri-
lerimize değer yaratıyoruz. 
Bugün filoların maliyetlerine 
baktığımızda ilk sırada yakı-
tın, ikinci sırada lastiğin yer 
aldığını görüyoruz. Nakliye 
sektörünün daha fazla tasar-
rufa odaklanarak kilometre 
başına daha düşük maliyet 
sunan markalara yöneldiği-
ni biliyoruz. Bu doğrultuda 
ProTruck çözüm ailemiz ile 
müşterilerimizin operasyo-
nel maliyetlerini minimize 
edecek, mevcut işlerini en ve-
rimli şekilde sürdürmelerine 
imkan tanıyacak ve tasarruf 
sağlayacak bir değer sunuyo-
ruz. Bu da Prometeon olarak 
bizim sürdürülebilir büyüme-
mize katkı sağlıyor” dedi. 
Prometeon ve Pirelli Mart 
2017’den beri 2 ayrı şirket 

Prometeon ve Pirelli şir-
ketleri, Mart 2017’den bu ya-
na farklı ürün kategorilerinde 
uzmanlaşmış iki ayrı şirket 
olarak faaliyetlerini sürdürü-
yor. Prometeon Lastik Grubu 
-eski adıyla Pirelli Industrial- 
Pirelli markalı endüstriyel ve 
ticari lastiklerin lisanslı üre-

tim ve satışını gerçekleştirir-
ken, Prometeon Türkiye’nin 
de bağlı bulunduğu Prome-
teon Lastik Grubu, tüm dün-
yada endüstriyel lastik odaklı 
tek şirket olarak, Pirelli ticari 
markasıyla kamyon, otobüs, 
tarım ve iş makinesi lastikleri 
üretmeye ve 160 ülkede satışa 
sunmaya devam ediyor. 

Türkiye en büyük ticari 
lastik pazarlarından biri
Türkiye lastik pazarının 

Avrupa’daki endüstriyel ve ti-
cari lastik kullanımı alanında 
en büyük pazarlardan bir tane-
si olduğunu da sözlerine ekle-
yen Yılmaz, “Türkiye’nin coğ-
rafi konumu gereği önemli bir 
ulaşım hattı üzerinde olması 
taşımacılık ve lojistik faaliyet-
lerinin çok yoğunlaşmasına 
sebebiyet veriyor. Türkiye’nin 
bir tarım ülkesi olması zirai 
araçların yoğunluğunu getiri-
yor. Üçüncüsü ise Türkiye’de-
ki karayolu taşımacılığının 
oranının çok yüksek olması. 
Tüm bu faktörleri bir araya 
getirdiğimizde, Türkiye’nin 
sahip olduğu ciddi potansiyel 
gözler önüne seriliyor” dedi. 

ğimiz aylarda Türkiye’ye olan 
inancının ve güveninin bir 
göstergesi olarak, 115 milyon 
dolarlık doğrudan yabancı ya-
tırım planını duyuran Prome-
teon, hem Türkiye’deki pazar 
payını artırmak hem de 2020 
itibarıyla 250 milyon dolarlık 
ihracat hacmine ulaşmak he-
defiyle çalışmalarını hız kes-
meden sürdürüyor. 
250 milyon dolarlık ihracat 

hacmine ulaşacak
Bugün, Prometeon Lastik 

Grubu’nun toplam üretimi-
nin yüzde 20’sinin İzmit’te-
ki fabrikada gerçekleştiği-
nin altını çizen Prometeon 
Türkiye, Rusya, Orta Asya 
ve Kafkaslar Pazarlama Mü-
dürü Ali Yılmaz, “Yatırım 
planının tamamlanmasından 
sonra bu oran yüzde 30’a 
yükselecek. Yeni yatırım 

yüksek teknoloji lastik üreti-
mine odaklanacak. Türkiye 
olarak kamyon lastiği üreti-
mimizin yüzde 50’sini ihraç 
ediyor; ihracatın 2/3’ünden 
fazlasını Avrupa’ya gerçekleş-
tiriyoruz. Yatırımla birlikte 
İzmit’teki fabrikamızda lastik 
üretim kapasitemizi yüzde 
75 oranında artırıyoruz. Ye-
ni yatırım ile 2020 itibarıyla 
halihazırda 125 milyon USD 
olan ihracat hacmini iki katı-
na ulaştırmayı hedefliyoruz. 

Prometeon Ağır Ticarilere 
Özel Lastiği Anteo’yu Tanıttı 

Evra Group Prometeon Türkiye’nin 
Protruck Hizmetlerini Tercih Etti

Prometeon Türkiye, Rusya, Orta 
Asya ve Kafkaslar Pazarlama 

Müdürü Ali Yılmaz

Prometeon Lastik Grubu, geçen yıl 
tamamlananan değişim sürecinin ardından 
Anteo markasıyla kamyon, treyler ve 
otobüslere yönelik tamamen ticari ilk 
ürününü İtalya’da tanıttı.  

ATIK yönetimi, inşaat, park, 
bahçe ve peyzaj işleri alanında 
faaliyet gösteren Evra Group 
ve Prometeon Türkiye, Evra 
Group’un 30’u treyler olmak 
üzere 510 araçlık filosunda 
daha fazla verimlilik ve iş-
letme maliyetlerinde düşüş 
sağlamak üzere iş birliğine 
gittiklerini duyurdu. Evra 
Group, anlaşma kapsamın-
da operasyonel maliyetlerin 
minimize edilmesi amacıy-
la Prometeon Türkiye’nin 

“ProTruck” çözüm ailesi i-
çinde yer alan sunduğu “Pro-
Cube” kurulumu ve saha 

çalışmaları sonrasında lastik-
lerin raporlanması hizmetle-
rinden yararlanacak. 

Evra Group Satınalma ve 
Lojistik Müdürü İzzet To-
pal iş birliğine ilişkin şunları 
kaydetti; “Lastikkullanımı 
yakıta olan etkisiyle de çok 
önemli bir maliyet kalemi. 
Biz de operasyonel maliyetle-
rimizi daha iyi yönetebilmek, 
bunu da işin profesyoneline 
emanet ederek ana işimize 
odaklanmak bakış açısıyla 
Prometeon’un ProTruck çö-
züm paketinden faydalanma-
ya karar verdik. ProCube’un 

bizim lokasyonumuzda 
kurulması sayesinde aynı 
zamanda iş verimliliği de 
sağlamış oluyoruz. Ayrıca 
Novateck kaplama hizmeti 
sayesinde premium Pirelli 
ticari lastiklerimize yeni bir 
kullanım ömrü ekliyor bu sa-
yede de maliyetlerimizi daha 
etkin yönetiyoruz.”

Prometeon Türkiye, Or-
taoğu, Afrika, Rusya, Orta 
Asya, Kafkaslar Ticaret Di-
rektörü Gökçe Şenocak ise; 
“Prometeon Türkiye olarak 
“ProTruck” çatısı altında 
sunduğu hizmetlerden biri 
olan ve kendi garajında bakım 
hizmetini tercih eden filolar 

için özel olarak geliştirdiği-
miz “ProCube”, filolara ol-
dukça pratik çözümler vade-
diyor. Prometeon tarafından 
eğitilmiş bir uzman, lastik 
bakımında bir lastik bayiin-
den alınabilecek tüm hizmet-
leri, müşterinin garajında, 14 
m2’lik bir konteynerde sunu-
yor. Bu hizmetimizle filoların 
iş verimliliğinin de maksimize 
edilmesine imkan sağlıyoruz. 
Evra Group filosu, bu saye-
de operasyonel maliyetlerini 
minimize edebilecek, mev-
cut işlerini en verimli şekilde 
sürdürürken yakıt ve lastik 
kalemlerinde tasarruf yapabi-
lecek” şeklinde konuştu. 

Anteo Markalı
Ürün Serilerinin
Bazı Özellikleri:

• Lastik ömrü boyunca 

performansı garanti etmek için 

optimize edilmiş taban bileşimi

• Kaplanabilirlik 

• M+S ve 3PMSF markalaması 

sayesinde 4 mevsim kullanım

• Topuğu çevreleyen takviye 

ile güçlü topuk ve yapısı tüm 

bileşenleri ile geliştirilmiş 

sağlamlık ve dayanıklılık
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YENILIKÇI teknolojileriy-
le lastik sektörüne yön veren 
dünyanın en büyük lastik 
üreticilerinden Michelin, ağır 
vasıta sektörüne yönelik geliş-
tirdiği yeni lastiklerini Türkiye 
pazarına sundu. Michelin, ağır 
vasıta segmentinde yeni serile-
riX Coach Z ve XD, X Multi 
HDD ve BF Goodrich marka-
sıyla, kullanıcılarına güvenlik-
ten ödün vermeden daha yük-
sek performans sağlarken, daha 
düşük maliyet ve dayanıklılığı 
garanti ediyor.

Michelin’in, ağır vasıta seg-
mentindeki yeni ürünlerinin 
Türkiye tanıtımı 17 Nisan 
2019 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Michelin Tür-
kiye Satış Direktörü Sertan 
Akçagöz, Michelin Lastikleri 
Pazarlama Direktörü Ayşem 
Suner ve Ağır Vasıta Lastikleri 
Ürün Teknik Müdürü Recep 
Uçan’ın katılımıyla gerçekleş-
tirilen etkinlikte, Michelin’in 
yeni ürünleri, lastik pazarı, sek-
tör değerlendirme ve beklenti-
leri ele alındı. 
“Ağır vasıta sektöründe Tür-

kiye potansiyelini
sürdürüyor”

Michelin Türkiye Ağır Va-
sıta Lastikleri Ticari Direk-
törü Sertan Akçagöz, Avrupa 
bölgesinde ağır vasıta lastikleri 
segmentinde Türkiye’nin öne-
mini koruduğunu belirterek, 
sektörün büyüme potansiyeli-
ni sürdürdüğüne dikkat çekti. 
Akçagöz, “Türkiye’nin genç 
bir nüfus oranına sahip olma-
sı, devam eden büyük inşaat ve 
kentsel dönüşüm projelerinin 
yanı sıra stratejik konumunun 
olumlu etkisi sektördeki hare-
ketliliği destekleyen faktörler. 
Biz de Michelin Türkiye ola-
rak bu rüzgârdan olumlu etki-
leniyoruz. Gerek yeni ürün ve  

m a r -
kalarımız gerek 

müşteri odaklı çözüm ve hiz-
metlerimiz ve gerekse de farklı 
ve yenilikçi satış kanallarımızla 
pazara oranla daha yüksek bir 
performans sağlıyoruz” dedi. 

“Lastik kiralama programı 
ile kullanıcılara yardımcı 

oluyoruz”
Michelin Solutions ile ağır 

vasıta sektörüne özel çözüm-
ler oluşturduklarına da işaret 
eden Sertan Akçagöz ayrıca, 
“Michelin olarak lastik kira-
lama programımız Michelin 
Solutions ile servis hizmeti de 
sunuyoruz. Filoların lastikleri-
ni seçerken mümkün olan en 
iyi tercihlerde bulunmalarına 
yardımcı oluyoruz ve bu las-
tiklerin ömürleri süresince en 
iyi performansı göstermelerini 
sağlıyoruz. Ayrıca sürücüle-
rin yakıt tasarrufu sağlayarak 
maliyetleri düşürmelerine de 
katkıda bulunuyoruz’’ değer-
lendirmesinde bulundu. 

MichelinTürkiye olarak 
lastik sektöründeki liderlik 
pozisyonunun kendilerine bü-
yük bir sorumluluk yüklediği-
ni belirten Michelin Türkiye 
Pazarlama Direktörü Ayşem 
Suner ise “Türkiye pazarına ye-
ni sunduğumuz ağır vasıta seg-
mentine yönelik iki yeni lastik 
serimiz Michelin X Coach Z 

ve XD, 
X Multi 
HD D ve Michelin çatısı 
altında üretilen BFGoodrich 
kamyon lastikleri ile kullanıcı-
larımıza güvenlikten ödün ver-
meden yüksek performans, dü-
şük maliyet avantajı ve yüksek 
dayanıklılık garanti ediyoruz” 
dedi. Ayrıca “Son senelerde 
kullanıcıya yönelik yaptığımız 
tanıtımlarda, ürünlerimizin 
Türkiye koşullarındaki per-
formansını görebilmek ve 
kullanıcıların memnuniyetini 
gördükten sonra sonuçları pay-
laşabilmek adına, lastiklerimizi 

Türkiye pazarına sunul-
madan önce gerçek ko-

şullarda test ediyor ve 
sonrasında deneyim-
ler üzerinden lastik-
lerimizi pazara sunu-
yoruz” diye konuştu.

“X Coach D ve Z 
ile daha uzun mesafe 
daha az maliyet”

Michelin Türkiye A-
ğır Vasıta ÜrünTeknik Mü-
dürü Recep Uçan ise, X Coach 
Zve XDile otobüs yolculukla-
rında güven ve konforu en üst 
düzeye taşıdıklarını vurguladı. 
Turizm sektörü, uluslararası ve 
yerel tarifeli seferler ile okul ve 
personel taşımacılığında başlı-
ca ihtiyaçların güvenlik, kon-
for ve maliyet olduğunun altını 
çizen Recep Uçan, geliştirilen 
Infinicoil teknolojisi ile 400 
metre uzunluğa sahip olabilen, 

lastiğin bir omzundan diğer 
omzuna uzanan tek parça eks-
tra çelik telin, yüksek stabilite 
sağlamak için lastiğin etrafına 
sarıldığını belirtti. 

Bu teknoloji ile tasarlanan 
lastikler dayanıklılık değerle-
rinin de ötesinde, sürücülerin 
daha uzun mesafeleri kat etme-
sini ve yakıttan tasarruf etme-
sini sağlıyor. Türkiye’nin her 
bölgesinde 9 farklı müşteride, 
farklı yol koşulu ve iklimde test 
edilen lastikler 500 bin km.’nin 
üzerinde bir performans göste-
rerek göz dolduruyor.

Aynı zamanda yolcular için 
lastik konforunun önemli ol-
duğunu da vurgulayan Recep 
Uçan, X Coach Z’nin tek dalga 
ses etiketine sahip olduğunu ve 
lastikten gelen sesin yalnızca 
71 desibel olduğunu vurguladı. 
Yüksek çekiş gücü ve düzgün 

aşınma bir arada
Verimliliği ve güvenliği 

maksimum seviyeye ulaştırmak 
için inovatif teknolojiler geliş-
tiren Michelin, X Multi HD 
D ile çok yönlü kullanımlar 

için, pazarın en iyi performan-
sını sürücülerle buluşturuyor. 
Yüksek çekiş gücü ve düzgün 
aşınma sunan Michelin X 
Multi HD D; hem asfalt hem 
de toprak yolda ağır vasıta 
araçları yarı yolda bırakmıyor. 
Optimize edilmiş sağlam sırt 
blokları, yarı derin kanallar ve 
taş iticilere sahip yeni kompakt 
sırt tasarımı ile X Multi HD D, 
yüksek kilometre performansı, 
yol tutuş direnci, gövde koru-
ması ve çekiş gücü sağlıyor.

Pazarın neredeyse 
yüzde 90’ını karşılıyor

Michelin markası güvencesiy-
le üretilen BFGoodrich kamyon 
lastikleri pazarın yüzde 90’ına 
yakın bir kısmını karşılayacak 
durumda. BFGoodrich lastik-
leri şehir içi sevkiyatlarda daha 
az gürültü, güvenlik ve dayanık-
lılık sağlıyor. 3PMSF işaretiyle 
hem kuru hem de ıslak zeminde 
konforlu sürüş imkânı sunu-
yor. BFGoodrich,sert ve zorlu 
koşullarda gerçekleşen ‘eğitim 
yuvası’ olarak adlandırılanBaja, 
Dakar gibi kamyon yarışlarında 
ipi göğüsleyen öncü bir marka. 
Ancak BF Goodrich’in bu zor-
lu koşullara direnmesi, günlük 
kullanımda asla yılmayacağının 
önemli bir göstergesi olarak kar-
şımıza çıkıyor.

Michelin Ağır Vasıtalar İçin Geliştirdiği 
Yeni Lastikleri İle Türkiye Yollarında

ENDÜSTRIYEL teknoloji-
ler mobilite sistemleri tedarik-
çisi ZF Friedrichshafen AG, 
piyasanın en büyük oyuncula-
rından Wabco’yu hisse başına 
136.50 dolar karşılığı satın al-
dığını duyurdu. Satışın ardın-
dan yeni firmanın değeri 40 
milyar Avro’ya ulaşacak.

WABCO, otobüs, kam-
yon ve treyler gibi ağır ticari 
araçların emniyetini, verim-
liliğini ve dijital hizmet tek-
nolojilerini geliştiren, dünya 
çapında lider bir fren kont-
rol sistemleri, teknoloji ve 
hizmet tedarikçisi. Firmanın 

zengin ürün ve hizmet port-
föyünde entegre fren sistem-
leri ve denge kontrolü, havalı 
süspansiyon sistemleri ve 
şanzıman otomasyon kont-
rollerinin yanı sıra aerodina-
mik, telematik ve filo yöne-
timi çözümleri bulunmakta. 
40 ülkede yaklaşık 16 bin 
çalışanı bulunan WABCO, 
New York Menkul Kıymet-
ler Borsası’na (NYSE) kayıtlı 
olup, 2018’de 3,3 milyar Av-
ro gelir elde etti.

ZF CEO’su Wolf-Henning 
Scheider, “ZF’nin, WABCO 
ile, ticari araç teknolojisi için 

dünyanın önde gelen entegre 
sistem sağlayıcısı olacağına 
ve bu sayede müşterileri, çalı-
şanları ve sahipleri için uzun 
vadeli değer ve güvenlik ya-
ratacağına inanıyoruz” dedi. 

Sözlerine devam eden Sche-
ider “ZF için, ticari araç fren 
sistemleri konusunda bir uz-
man ve liderin satın alınması, 
istikrarlı ve büyüyen bir iş seg-
mentinin eklenmesi ve mev-

cut ticari araç bölümümüzün 
araç dinamiği kontrolündeki 
uzmanlığının artırılması anla-
mına gelmektedir. Bu, ZF’nin 
güvenli ve otomatikleştirilmiş 
dijital çözümlerini kapsamlı 
bir şekilde son kullanıcıya u-
laştırabilmesi için temel teşkil 
edecektir. Ve aynı zamanda sa-
hiplerimiz, Zeppelin Vakfı ve 
Dr. Jürgen ve Irmgard Ulde-
rup Vakfı’nın çıkarları doğrul-
tusunda ZF’nin sürdürülebilir 
güçlenmesiyle sonuçlanacak-
tır“ açıklamasında bulundu.

WABCO Yönetim Kurulu 
Başkanı ve CEO’su Jacques 

Esculier konuyla ilgili olarak 
“Sektörün saygın firması ZF 
ile güçlerimizi birleştirmek, 
geleceğin otonom, verimli ve 
dijital hizmet teknolojilerine 
sahip ticari araçlarına yönelik 
talebe göre yatırım yapmak 
için iyi konumlanmış lider 
bir küresel teknoloji şirketi 
yaratacak. ZF ile yenilikçi tek-
nolojiler geliştirmek için her 
iki şirketin de mükemmellik, 
yenilik tutkusu ve olağanüstü 
müşteri odaklılığı için ödün-
süz bir vizyonu paylaşan ba-
şarılı bir iş birliği geçmişimiz 
var” dedi.

ZF WABCO’yu Satın Almak Üzere Anlaşma İmzaladı

Soldan sağa; Michelin Türkiye Ağır Vasıta Ürün
Teknik Müdürü Recep Uçan, Michelin Lastikleri Pazarlama 

Direktörü Ayşem Suner ve Michelin Türkiye Ağır Vasıta Lastikleri 
Ticari Direktörü Sertan Akçagöz

Michelin, ağır vasıta lastikleri segmentine yönelik geliştirdiği yeni 
lastikleriX Coach Z ve XD, X Multi HD D serileri ve BF Goodrich 
lastikleriyle kullanıcılarına güvenlikten ödün vermeden daha yüksek 
performans sağlarken, daha düşük maliyet ve dayanıklılığı garanti ediyor. 
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tekstil güçlendirme malze-
melerini yapıştırmak için 
sektörde kullanılan yaklaşık 
1 asırlık formülün yerine 
geçebilecekyeni bir yapıştı-
rıcı standardı geliştirdi. 17 
Nisan’da yapılan lansman 
toplantısında, taraflar ortak 
geliştirdikleri yeni teknoloji 
CoKoon ile ilgili yaptıkları 

sağlıyor ve lastiğin durumuy-
la ilgili uyarıları otomatik 
olarak filo yöneticisi, servis 
teknisyeni ve sürücüye gön-
deriyor. Bu veriler lastiğin ve 
filonun verimliliğinin proak-
tif olarak izlenmesine katkıda 
bulunuyor. Ayrıca filo ope-
ratörlerinin araçların çalışma 
süresini maksimize etmele-
rini, araç serviste değilken 
bakım çalışmalarını önceden 
belirleyebilmelerini ve uzun 
vadeli lastik değiştirme planı 
hazırlayabilmelerini sağlıyor. 

Lastikle bağlantılı olası 
sorunların erken aşamalarda 
belirlenebilmesi lastiğin ve 
filonun verimliliğinin ve kilo-
metre performansının en üst 
seviyeye çıkarılmasına katkı-
da bulunuyor. André Weisz 

IŞ birliğinin ürünü CoKoon 
yapıştırma teknolojisi ile sek-
törde yaklaşık 1 asırdır kulla-
nılan kimyasallar resorsinol 
ve formaldehit olmadan ve 
üretim ekipmanını değiştir-
meden tekstil ve kauçuğu ya-
pıştırmak mümkün. İsteyen 
tüm lastik ve mekanik kau-
çuk ürün üreticileri ile tekstil 
şirketleri, bu yeni çevre dostu 
güçlendirme teknolojisinden 
ücretsiz faydalanabilecek.

CoKoon teknolojisinin 
yanı sıra inovasyonda yeni 
bir ticari model de oluşturan 
Kordsa ve Continental, geliş-
tirdikleri teknolojinin lisansı-
nı, bağımsız bir hukuk firma-
sıaracılığıyla oluşturdukları 
lisans havuzuna dahil olan 
kurum ve kuruluşlarla ücret-
siz paylaşıyor

Ilk 1 ayda 20 firma 
bu lisans havuzuna 

katılmaya ilgi gösterdi
Bu teknolojiyle ilgilenenler 

ilk laboratuvar numunelerin-
den talep edebilir. Kordsa’nın 

DÜNYADA sürdürü-
lebilirlik alanında karşı-
laşılan zorluklara çözüm 
üreten yenilikçi firmaların 
ve ürünlerin ödüllendiril-
diği “2019 Internationalen 
Busplaner Sürdürülebilirlik 
Ödülleri’’nde Goodyear’ın 
otomatik lastik analizi ve 
kontrol sistemi olan Dri-
ve-Over-Reader teknolojisi, 
“Lastikler ve Lastik Yöneti-
mi” kategorisinde birincilik 
ödülü kazandı. 

Goodyear Proaktif Çö-
zümler Avrupa, Orta Doğu 
ve Afrika Genel Müdürü 
André Weisz konuyla ilgili 
olarak; “Ekibimiz, bu prestij-
li ödülü almaktan gurur du-
yuyor. Bu ödül, Goodyear’ın 
teknoloji alanındaki liderli-

lastik yatırımları devam edi-
yor. İzmit’te 100 milyon TL 
yatırım ile kurulan yeni hat bu 
ay sonunda devreye alınıyor. 

Lastik endüstrisini açık 
inovasyonanlayışları ile 
dönüştürmeyi hedefleyen 
Kordsa ve Continental, AR-
GE güçlerini birleştirdi ve 
kauçuk esaslı bileşiklerle 

ğinin lastik ve filo yönetimi 
konusundaki dijital çözüm-
leri ve güvenilir geniş lastik 
portföyüyle pekiştiğinin bir 
göstergesidir” dedi.

Drive-Over-Reader 
Teknolojisi

Goodyear’ın Drive-Over-
Reader sistemi, yere monte 
edilmiş son teknoloji ürünü 
bir sensördür. Sistem oto-
matik olarak, önemli lastik 
ve araç parametreleri olan: 
lastik basıncı, kalan diş de-
rinliği, aks başına düşen 
ağırlık ve toplam ağırlık de-
ğerlerini ölçer, analiz eder ve 
saniyeler içinde görüntülen-
mesini sağlar.

Son teknoloji ürünü olan 
Drive-Over-Reader sistemi 
gerçek zamanlı lastik verisi 

olarak biz 9 yıldır çalışma-
larımızı sürdürüyorduk. Ar-
Ge ekiplerimiz bu teknolo-
jiyi geliştirmek için 9 yılda, 
11 bin 240 test yaptılar ve 
gecelerini gündüzlerine ka-
tarak 15 bin 800 iş saati har-
cadılar. Continental’in de 
aynı doğrultudaki vizyonu 
sayesinde güçlerimizi bir-
leştirdik. Yeni teknolojimiz 
CoKoon üretimde ek mali-
yet gerektirmiyor. Mevcut 
ekipman kullanılarak teks-
til ve kauçuğu yapıştırmak 
mümkün. Continental ile 
hiçbir lisans ücreti talep et-
meden lisans havuzuna da-
hil olmak isteyen herkese 
CoKoon teknolojisini kul-
lanmasını sağlıyoruz. Sade-
ce bir ay içinde, TireTech 

olarak belirleyerek çözülme-
sini sağlayacaktır” dedi.

Lastik basıncının doğru 
olarak ayarlanması 

gereksiz karbondioksit 
emisyonunu azaltır

Lastik basıncının düşük 
olması yakıt tüketimini ve 

2019 fuarında sektörde yer 
alan firmalarla buluşturdu-
ğumuz CoKoon teknoloji-
sini kullanmak için 20 firma 
numune talebi ile başvuruda 
bulundu.Bunun sektörün 
yeni yapıştırma standardı 
olmasını hedefliyoruz. Bunu 
desteklemek için de sadece 
üründe değil, iş modelinde 
de bir yenilik sunuyoruz. 
Kurduğumuz ücretsiz li-
sanslama modeli, herkesin 
bu teknolojiye kolayca ulaş-
masını ve geliştirme yapma-
sını tevşik ediyor. Bu sayede 
teknolojimizi daha ileri taşı-
yacak, kendi sektörümüzde 
standartlaşmanın yanı sıra 
farklı sektörlerde, farklı a-
lanlarda da kullanımını yay-
gınlaştırabileceğiz.”

dolayısıyla istenmeyen Co2 
emisyonunu artırır. Lastikleri 
doğru hava basıncına sahip 
bir kamyon, 1,5 bar daha az 
basınçla çalışan bir kamyona 
göre yılda 4 bin 500 TL’ye 
kadar tasarruf sağlayabilir. 
Bu, yaklaşık 510 litre yakıt 
tasarrufu ve bin 330 kilogram 
daha az Co2 emisyonu anla-
mına geliyor.

çalışmaları ve endüstrinin 
yeni standardı olması hedef-
lenen bu yeniliğin detayları-
nı paylaştılar. Bu birliktelik 
hem üründe hem de iş mode-
linde yenilik sunuyor.

Tekstil güçlendirme mal-
zemelerinin yapıştırılmasın-
da kullanılan yeni teknoloji, 
lastiğin güvenlik ve perfor-
mansından ödün vermeden, 
1 asra yakındır sektör stan-
dardı olan formülde yer alan 
resorsinol ve formaldehite 
alternatif. Continental, 2019 
yılı içerisinde, bu teknoloji-
yi kullanarak ilk seri üretimi 
gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Sahip oldukları açık ino-
vasyon anlayışıyla, pazarın 
ekonomik, kolay ulaşılabi-
lir, sürdürülebilir teknoloji 
ihtiyacına cevap verebil-
mekten gurur duyduklarını 
belirten Kordsa CEO’su Ali 
Çalışkan şunları dile getir-
di: “Sektöre çevre dostu ve 
sürdürülebilir alternatif bir 
çözüm sunmak için Kordsa 

konuya dair; “Goodyear’ın 
Drive-Over-Reader teknolo-
jisi özellikle toplu taşıma hiz-
meti sunan firmalar için ol-
dukça uygun. Otobüs garaja 
her geldiğinde sensör üzerin-
den geçecek ve sistem lastikle 
ilgili sorunları önceden tam 

Kordsa ve Continental Lastik
Endüstrisini Dönüştürüyor

Goodyear Sürdürülebilirlik Ödülü’ne Layık Görüldü

CMS ‘İhracatın Yıldızı’ Oldu

Continental Türkiye Genel Müdürü Jaron Weidmaier (solda)
ve Kordsa CEO’su Ali Çalışkan
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Goodyear Proaktif 
Çözümleri, “Lastikler 
ve Lastik Yönetimi” 
kategorisinde ‘‘2019 
Internationalen 
Busplaner 
Sürdürülebilirlik 
Ödülü”nü kazandı.  

AVRUPA’NIN önde gelen a-
lüminyum jant üreticisi CMS 
Grubu geleneğini bozmadı; 
İhracatın Yıldızları Ödülü’nü 

bir kez daha alma başarısı 
gösterdi. 2018 yılında ger-
çekleştirdiği 140.141.464,79 
ABD doları ihracatla, bu yıl 

da ödüle hak kazandı. 
CMS, Türkiye ekonomisi-

ne katma değer sağlamaya de-
vam ediyor. 2018 yılında 140 
milyon 141 bin 464 Dolarlık 
ihracat gerçekleştiren CMS 
Jant, Ege İhracatçı Birlikleri 
tarafından verilen ‘İhracatın 
Yıldızı Ödülü’nün sahibi ol-
du. Ege Bölgesi’nde ihracat 
yapan 5 bin 881 şirket arasın-
da CMS Jant ve Makine San. 
A.Ş. kendi sektöründe birinci 
sırada yer alırken, bölgede en 

fazla ihracat yapan 10’uncu 
şirket oldu. 

CMS adına ödülü mali 
işler koordinatörü Adnan 
Mesut, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) Başkanı İsma-
il Gülle’nin elinden aldı. 

İhracatın Yıldızları Ödül 
törenine Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) Başkanı İsma-
il Gülle’nin yanı sıra, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, İzmir Vali Yar-
dımcısı Ahmet Ali Barış, Ege 
İhracatçı Birlikleri Başkanla-
rı katıldı. Törende konuşan 

İsmail Gülle, Türkiye’nin te-
melinde, büyümesinde ihra-
catın geçmişten bu yana son 
derece önemli olduğunu be-
lirtti. Gülle, “Türkiye’nin bü-
yümesinde ihracatın bundan 
sonra daha fazla pay alması 
için tüm önlemlerin önü açı-
lacak. Bir dönem finans, bir 
dönem inşaat sektörü. Ama 
artık değişmeyen tek gerçek 
var, üretim ve ihracat. Bun-
dan sonra gün ihracatçıların 
günü olacak” dedi. 

EİB Koordinatör Baş-
kanı Jak Eskinazi de, 2017 

yılında Ege Bölgesi’nin 21 
milyar dolar olan ihracatını 
yüzde 13’lük artışla 23 mil-
yar 110 milyon dolara çı-
kardıkları söyledi. Eskinazi, 
“Ege İhracatçı Birlikleri’nin 
80. Kuruluş yıldönümü o-
lan 2019 yılına tarihimizin 
en yüksek ihracat rakamı 
ile girmenin mutluluğunu 
yaşadık” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından 
Ege İhracatçı Birlikleri üyesi 
ihracatçı firmalardan fark-
lı kategorilerde 56 firmaya 
ödülleri verildi.



YAN SANAYİ

35
NİSAN 2019

optimize ederken, kolaylaşan 
lastik yönetimine ek olarak 
sağladığı bakım ve tam güven-
likle de operasyonel maliyetle-
ri de düşürmüş olacak. 

“360 derece desteğimiz 
büyük avantaj sağlayacak”

Arslan Nakliyat genel mer-
kezinde yapılan imza töreni-
ne; Arslan Nakliyat Yönetim 
Kurulu BaşkanıSevdiye Arsla-
noğlu, Yönetim kurulu başkan 
yardımcısı Sevda Şimşek, İş 
Geliştirme müdürü Yıldırım 
Deveci ile Michelin Binek ve 
Ticari Ürün Grupları Satış 
Direktörü Sertan Akçagöz ve 
Michelin Solutions Ülke Mü-
dürü Ali Yalçın katıldı. Tören-
de konuşan Michelin Binek 
ve Ticari Ürün Grupları Satış 
Direktörü Sertan Akçagöz 
“Avrupa’da 80 yıldır toplam 
20 ülkede devam eden Miche-
lin Solutions hizmetlerimizi 

SHELL & Turcas; posta, 
kargo, bankacılık ve elektro-
nik ticaret alanında hizmet 
sunan 179 yıllık geçmişiyle 
Türkiye’nin en köklü ku-
rumlarından biri olan PTT 
A.Ş. ile iş birliği yaparak yeni 
bir hizmeti müşterilerinin 
kullanımına sundu. İş birliği 
kapsamında Shell & Turcas, 
kurumsal müşterilerine HGS 
ücretlendirme noktalarında 
rahat ve hızlı geçiş yapmak i-
çin cezalı geçiş ihlalini önleyen 
HGS hizmeti verecek. Shell 
& Turcas ve PTT A.Ş.’nin iş 
birliği ile sunulan bu hizmet-
ten faydalanan şirketler, hem 
bakiye yüklemek zorunda kal-
mayacak hem de HGS ücret-
lendirme noktalarında geçiş 
ihlali cezası almayacak. 

Türkiye’nin önde gelen, re-
kabetçi ve inovatif enerji şirke-
ti olan Shell & Turcas, küresel 
alandaki vizyonunu Türki-
ye’deki müşterilerine sunmaya 
devam ediyor. Shell & Turcas, 
Türkiye’nin yerli ve milli ku-
ruluşu PTT A.Ş. ile iş birliği 
yaparak kurumsal müşteriler 
için yeni bir hizmet başlattı.

Shell & Turcas, Shell Fi-
lo Çözümleri içinde yer alan 
ürün portföyüne HGS hiz-
metlerini de ekleyerek, Shell 
Taşıt Tanıma Sistemi müşte-
rilerine HGS Ücretlendirme 
Noktalarında rahat ve hızlı 

PROFESYONEL taşıma-
cılık anlayışı ile Avrupa ve 
Balkan ülkelerinde ihracat, 
ithalat ve transit uluslararası 
karayolu taşımacılığı hizmeti 
sunan Arslan Nakliyat, 180 
araçlık filosu için Michelin ile 
işbirliği anlaşması imzaladı. 
İşbirliği kapsamında Miche-
lin, Aslan Nakliyat’ın araç 
filosunun lastik yönetimi, 

verimliliği, güvenliği ve bakı-
mını sağlayacak. 

Yeni işbirliği kapsamında 
Arslan Nakliyat’ın 180 araç-
lık filosu, Michelin’in geniş 
hizmet ağından faydalanacak. 
Dünyanın lider lastik üreti-
cilerinden Michelin, Arslan 
Nakliyat için özel olarak ta-
sarlanan lastik yönetim mode-
liyle; filolarının elverişliliğini 

lanoğlu ise törende yaptığı 
konuşmada, “Arslan Nakli-
yat olarak modern filomuzla 
güven ve müşteri memnuni-
yetini ön planda tutuyoruz. 
Filomuzla, müşterilerimizin 
ürünlerini istedikleri yere, 
istedikleri zamanda, sağlam 
ve güvenli bir şekilde teslim 
ediyoruz. Bunu da en uygun 
maliyetle ve en uygun süre-
de gerçekleştiriyoruz. Tüm 
bu kaliteli hizmet sunarken, 
verimliliğimizi korumak da 
bizim önceliklerimiz arasında 
yer alıyor. Michelin ile yap-
tığımız bu anlaşmanın kar-
şılıklı fayda sağlayarak, bu-
güne kadar sürdürdüğümüz 
kaliteli hizmet anlayışımızı 

Çözümleri, şirketlerin ope-
rasyonel ihtiyaçlarına cevap 
verecek şekilde entegre filo 
yönetimine imkan sağlıyor. 

Shell & Turcas CEO’su Fe-
lix Faber, PTT A.Ş. ile yapılan 
HGS iş birliği hakkında şun-
ları söyledi: “Shell & Turcas 
kurumsal firmaların filo ope-
rasyonuna sadece yakıt tara-
fında değil, yol hizmetleri ih-
tiyaçlarında da iş ortağı olup 
entegre çözümler sunmayı he-
deflemektedir. Türkiye ope-
rasyonlarında, otoyol/köprü 
geçişlerinin yanısıra farklı 
alanlarda da ücret toplama 
sistemi olarak HGS çözümü, 
bu ihtiyaçların kalbinde yer 
alıyor. Kurumsal formatta bu 
çözümü müşterilerimize sun-
mak ve farklı avantajlar yara-
tabilmek adına Türkiye’nin 
dijital dönüşümde öncü ku-
rumlarından PTT A.Ş. ile iş 
birliği çalışmalarına başladık. 
Bu hizmeti öncelikle Shell Fi-
lo Çözümleri’ni kullanan 35 
bin müşterimizin hizmetine 
sunmayı hedefliyoruz.” 

PTT A.Ş. Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve Genel Mü-
dürü Kenan Bozgeyik konu 
ile ilgili yaptığı açıklamada şu 
bilgileri verdi: “Dünyanın ve 
Türkiye’nin önde gelen enerji 
şirketi Shell ile kurumumuz 
arasında çok önemli bir iş bir-
liğine imza attık. Bu iş birliği 

destekleyeceğine inanıyoruz. 
Bu sebeple yaptığımız iş bir-
liğimizin tüm sektöre hayırlı 
olmasını diliyorum” değer-
lendirmesinde bulundu. 

“Maliyet düşüyor, 
güvenlik artıyor”

Michelin Solutions Ülke 
Müdürü Ali Yalçın ise, “Mic-
helin Solutions ekibi olarak 
sunduğumuz yol yardımı, 
lastik bakımı - denetimi hiz-
metlerimiz, yakıt tasarruflu 
lastiklerimiz sayesinde filolar 
çevreye duyarlı şekilde gü-
venli ulaşım sağlamaya devam 
edecek. Operasyonel mükem-
mellik sağlamaya odaklanan-
Michelin Solutions ekibi, fi-
lonun işlerini kolaylaştıracak 
ve filo kaynaklarını optimize 
ederek operasyonel maliyet-
leri düşürecek, tam güvenlik 
sağlayacak. Yakıt tasarrufu 
için tasarlanan lastiklerimiz 
sayesinde, en çevreci çözümle-
ri de sunuyoruz. Böylece Ars-
lan Nakliyat’ın verimliliğini 
artırırken diğer yandan da 
karbondioksit emisyonunu 
minimuma indireceğiz” dedi.

sayesinde şirketler için filo yö-
netimini daha verimli hale ge-
tirmek adına Shell ile birlikte 
HGS hizmeti sunacağız. PTT 
A.Ş., faaliyet alanı geniş bir 
kurum. Kargo, lojistik, ban-
kacılık, e-ticaret, sigortacılık 
gibi birbiriyle entegre farklı 
faaliyet alanlarında hizmet 
veriyoruz. Sunduğumuz hiz-
metlerle tüketicilerin alışve-

rişten ulaşıma kadar günlük 
hayatta yaşam tarzını kolay-
laştırıp daha modern hale 
getirmeyi hedefliyoruz. Bunu 
da PTT A.Ş. olarak 2023 yılı 
hedefimiz olan 5 binin üze-
rinde noktamızı 15 bine ve 43 
bin çalışan sayımızı 100 bine 
çıkarmakla mümkün kılaca-
ğız. Vatandaşlarımız evinden 
çıktığında 20 dakika içinde 
bir PTT iş yerine ulaşacak.”

Ege bölgesin’de lojistik sektö-
rüne yön veren lider şirketler-
den Arslan Nakliyat ile sür-
dürmekten gurur duyuyoruz. 
Yapılan anlaşma kapsamında 
Arslan Nakliyat’a 360 derece 
hizmet vereceğiz. Eminim ki 
Michelin olarak teknolojik ve 
yenilikçi duruşumuz işbirliği-
miz süresince çok büyük avan-
tajlar sağlayacak” dedi. 

“Filomuzun verimliliği 
ve güvenliği için 

Michelin diyoruz”
Arslan Nakliyat’ın modern 

filosu ile güven ve müşteri 
memnuniyetini her zaman 
ön planda tuttuğunu belir-
ten Arslan Nakliyat Yönetim 
Kurulu Başkanı Sevdiye Ars-

geçiş yapmak için HGS hiz-
meti verecek. 

Zaman ve maliyetten 
tasarruf sağlanacak

Firmalar, Shell & Turcas 
tarafından verilecek akaryakıt 
ve filo hizmetleri dışında şir-
ket araçlarının HGS geçişle-
rini Shell Filo Çözümleri ile 
yönetecek, vadeli ödeme avan-
tajından ve online raporlama-
dan yararlanarak, geçiş ihlali 
cezalarından kurtulacak.

Shell & Turcas’ın kurum-
sal müşterileri, HGS ücret-
lendirme noktalarındaki 
gişelerinden beklemeden 
geçmeyi sağlayan Hızlı Geçiş 
Sistemi (HGS) etiketlerini 
kolayca temin edebilecek ve 
ödemelerini mevcut Shell Ta-
şıt Tanıma Sistemi hesabın-
dan gerçekleştirecek. 

Shell & Turcas, 
müşterilerine entegre 

çözümler sunmayı 
hedefliyor

Değişen müşteri ihtiyaçla-
rı ve dijitalleşme ile birlikte 
Shell, 22 yıl önce Taşıt Tanı-
ma Sistemi ile başlattığı ku-
rumsal müşterilerine yönelik 
hizmetlerini, geçtiğimiz yıl 
Shell Filo Çözümleri çatısı 
altında birleştirdi. Shell Filo 

Arslan Nakliyat’ın Filosu Michelin Güvencesinde

Shell & Turcas İle PTT’den 
Şirket Araçlarına Özel HGS Hizmeti

Bridgestone
TomTom Telematics’i 
Bünyesine Katıyor 

Michelin Solutions Ülke Müdürü Ali Yalçın

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, Ege bölgesi’nin 
lider lojistik  şirketlerinden Arslan Nakliyat ile gerçekleştirdiği iş 
birliğini imza töreniyle duyurdu. Bu sayede 180 araçlık filonun lastik 
yönetimi, verimliliği, güvenliği ve bakımı Michelin’den sorulacak.  

TOMTOM’UN geliştirdiği 
TomTomTelematics, dijital 
filo çözümlerinde sıra dışı 
bir başarıya sahip. Bu bilgi 
ve deneyimle birlikte Brid-
gestone yenilikçi lastikleri ve 
öncü hizmetlerini bir adım 
öteye taşıyacak ve filo paza-
rının kompleks ihtiyaçlarına 
yeni nesil çözümler sunacak. 

Bridgestone’un iştirakle-
rinden Bridgestone Europe, 
TomTom ile bir anlaşma 
imzalayarak, TomTom Te-
lematics ve bağlı bulunan di-
jital filo çözümleri işkolunu 
910 milyon Avro bedel kar-

şılığında kendi bünyesine 
katacağını açıkladı. Resmi 
işlemlerin başarılı bir şekil-
de tamamlanmasını takiben 
satın alma işleminin en geç 
2019’un ikinci çeyreğinde 
tamamlanması bekleniyor.

Bridgestone Europe çatısı 
altına taşınacak olan Tom-
Tom Telematics, dijital fi-
lo çözümleri platformuyla 
araçlara sunduğu bilgi ve 
hizmetlerle sürüş deneyimi-
ni daha verimli ve emniyetli 
bir hale getiriyor. Bu sayede 
filolar, optimize edilen ve 
iyileştirilen mobilite süreç-

leriyle hem rekabet avantajı 
kazanıyor hem de sürdürü-
lebilir bir başarı yakalıyor. 

Bridgestone da lastik ko-
nusundaki uzmanlığı, glo-
bal servis ağı ve hizmetlerini 
TomTom Telematics dene-
yimiyle birleştirerek Servis 
olarak Mobilite (Mobility 
as a service - MaaS) alanın-
da yeni bir dönemi başlat-
maya hazırlanıyor. 

Bu stratejik yatırım, 
Bridgestone’un geniş ve sek-
töre öncülük eden hizmet 
portföyünü güçlendirmenin 
yanı sıra firmanın sektörde 
yenilikçi bir lider olarak las-
tik tasarımında ve öngörücü 
lastik bakımı servislerindeki 
konumunu güçlendiriyor. 
Satın alma işleminin tamam-
lanmasıyla, Bridgestone araç 
ve lastik operasyon koşulla-
rına dair eşsiz bilgi kaynak-
larına erişim kazanacak ve 
büyüyen kullanıcı tabanı 860 
bin araca ulaşarak günde 200 
milyon bilgi ileten bir plat-
formun sağladığı avantajlar-
dan yararlanabilecek. Bu sa-
tın alma, sağladığı ekonomik, 
toplumsal ve çevresel değerle 
Bridgestone’un öncü hizmet-
lerle toplum için katma değer 
yaratma hedefinin bir yansı-
ması olarak görülüyor. 

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü 

Kenan Bozgeyik
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SCHMITZ Cargobull 
TREDER ailesine son olarak 
katılan treyler üreticisi oldu. 
Adapazarı’nda 2017 yılında 
üretime başlayan Schmitz 
Cargobull, 8 bin 800 met-
rekaresi kapalı toplamda 25 
bin metrekare üzerine ku-
rulu tesiste üretime devam 
ediyor. Fabrika 3 bin 300 
metrekare ve 5 bin 500 met-
rekare birbirinden bağımsız 
iki ayrı binadan oluşuyor. 

THERMOLITE güneş pa-
nelleri, yakıt tüketimini ve 
emisyonunu azaltırken akü 
ömrünü arttıracak özellik-
leriyle kullanım maliyetini 
düşürüyor ve işletme karlı-
lığınızın artmasında önemli 
bir rol oynuyor. Zorlu hava 
koşullarına ve suya dayanıklı 
paneller, düşük ışık seviyele-
rinde bile akünün şarj olması-
nı sağlayarak akü sorunlarını 
ortadan kaldırıyor.

ThermoLite güneş panel-
leri geniş kullanım seçenek-

5 bin 500 metrekarelik bi-
na sadece üretim için ayrı-
lırken diğer binada treyler 
servisini de kapsayan satış 
sonrası hizmetler ve yedek 
parça hizmetleri sağlanıyor. 
Adapazarı’nda tenteli treyler 
ve frigorifik treyler üretimi 
yapan Schmitz Cargobull, 
Avrupa’nın önde gelen üreti-
cileri arasında yer alıyor.

Konuyla ilgili bir açık-
lama yapan TREDER 

leriyle her ihtiyacı karşılıyor. 
12V 40W ve 110W model-

Başkanı Yalçın Şentürk, 
“TREDER’in kapısı; belirli 
kalite ve standartları benim-

leri soğutucu ünitelerde kul-
lanılmak üzere tasarlandı. 

semiş bütün üreticilere açık. 
Üye tabanının genişlemesi 
için gayret sarf etmeye devam 

Güneş panelleriyle kombine 
edilen ünite, kargoyu koru-
yarak daha az enerji ve yakıt 
tüketilmesini sağlıyor. 

Diğer yandan Thermo 
King, ürün gamını yeni 24V 
modelleri ile genişletti. Böy-
lece çekici ve arka kapak lift 
uygulamalarında ekstra per-
formans elde edilebiliyor.

ThermoLite güneş panel-
lerinin 40W ve 110W’lık 2 
farklı modeli ile yakıt tüke-
tim maliyetlerinin azalması 
ve Co2 salınımının düşmesi-

SCANIA, odaklandığı sürdü-
rülebilir başarı için müşterile-
rinin işletme maliyetlerini a-
zaltmaya yönelik çalışmalarına 
hız kesmeden devam ediyor. 

Kabin tavan rüzgarlıkla-
rının çekici ve kamyonlarda 
doğru ayarlanmasının yakıt 
tasarrufuna en az yüzde 1 
destek sağladığını hesaplayan 
Scania, ayarlamayı kolaylaş-
tırmak için, standart olarak 
sunduğu rüzgarlık ayar kolu-
na ek olarakopsiyonel olarak 
sunacağı kabin içi ayar ku-
mandası geliştirdi. 

Scania yetkilileri, yalnızca 

AĞIR ticari araç satışları 
2019 yılına düşüşle başladı. 
Ocak-Mart döneminde top-
lam pazarda bin 381 adet 
kamyon ve çekici satışı ger-
çekleşti. 2018 yılının aynı 
döneminde gerçekleşen 3 
bin 821 adetlik satışa göre 
pazar 2019 yılının ilk çeyre-
ğinde yüzde 63 daraldı. Yılın 
ilk çeyreğinde 481 adet çeki-
ci, 922 kamyon satışı gerçek-
leşti. Hafif ticari araç pazarı 
ise Ocak-Mart 2019 döne-
minde 5 bin 817 adet ola-
rak gerçekleşerek geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 

ediyoruz. Umarım aramıza 
yeni üyeler katılmaya devam 
eder. Hep birlikte sektörü 
ileriye taşıyacak işlere imza 
atmaya devam ederiz” dedi.

Schmitz Cargobull  Fab-
rika Müdürü Turan Yakın, 
üyelikle ilgili şunları söy-
ledi: “Sektörde bizim gibi 
üretici firmalara daha ya-
kın olmak, sektör ile ilgili  
sorun ve yenilikleri, sektör 
içindeki firmalar ile bera-

nin yanında akü şarj kaybının 
önüne geçilerek bitmesi en-
gellenir, takviye yapma ihti-
yacı ortadan kalkar ve yol yar-
dım maliyetleri azalır. Tüm 
bu faydalar ile yakıt, servis ve 
akü değişim maliyetlerinden 
yüzde 23’e kadar tasarruf sağ-
lamış olursunuz. ThermoLite 
güneş panelleri ile yükünüzü 
her zaman güvenle taşıya-
bileceksiniz. Thermo King 
ThermoLite güneş panelle-
ri, başta SLXi modeli olmak 
üzere tüm Thermo King mo-

altı santim yanlış ayarlanan 
tavan rüzgarlıklarının yakıt 
tüketimini yüzde bir oranın-
da, yükseklik farkının 10 san-
timetreye çıktığı durumunda 
ise yakıt tüketiminin yüzde 1,5 
oranında artmasına neden ol-
duğunu belirtiyor.   

Tavan rüzgarlıkları, araca 
dik gelen havanın kasa ve ka-

51 daraldı. Geçen yılın aynı 
döneminde hafif ticari araç 
pazarı 11 bin 764 adet olarak 
gerçekleşmişti. 

TAİD Genel Başkanı İl-
hami Eksin, ağır ticari araç 
pazarında 2019 yılının ilk 3 
ayını değerlendirirken “2019 
yılının ilk 3 ayında ortaya çı-
kan rakamlar olumsuz gibi 
görünse de pazarın toparla-
nacağına inanıyoruz. Gerek 
döviz kurlarındaki dalgalan-
malar gerekse de yerel seçim-
ler taleplerin ötelenmesine 
neden oldu. Şimdi artık yakın 
bir zamanda seçim olmayacak 

berce paylaşmak adına üye 
olduk. Ülkemiz içerisinde 
sektörün gelişmesine her 
türlü katkı sağlayabilecek 
çalışmaların içinde olmayı, 
sektör hedef ve gelişme-
sinde söz sahibi olmayı he-
defliyoruz. Beklentilerimiz 
yüksek.  İlk genel kurulda 
diğer üreticilerin göstermiş 
olduğu sıcak karşılamadan 
çok memnun olduk.”

dellerinde, çekicilerde ve tüm 
soğutucu markalarına uygun-
luğu bulunmaktadır.

Sadece 60 dakikada basit 
bir şekilde monte edilebilen 
paneller, zorlu hava şartlarına 
dayanacak şekilde tasarlandı. 
Ayrıca ince yapısı sayesinde 
yükseklik sınırlamaları ko-
nusunda herhangi bir sorun 
yaşanmamasını sağlıyor.

bin tavanının üzerinden akma-
sını sağlayarak hava direncini 
minimize ediyor. Teslim edi-
len araçlarda rüzgarlık, müş-
terilerin en yaygın kullandığı 
treyler yüksekliği dikkate alı-
narak konumlandırılıyor.

Kasa ve treyler değişiklik-
lerinde sürücü, kabinin arka-
sındaki bir kol vasıtasıyla yük-
seklik ayarını manuel olarak 
yapabiliyor. Scania tarafından 
opsiyonel olarak sunulan kabin 
içi rüzgarlık kumandası saye-
sinde sürücü kabini terk etmek 
zorunda kalmadan kolaylıkla 
yükseklik ayarı yapabiliyor. 

ve ekonomik gelişimler için 
adımlar atılacak. Bunun da 
etkisiyle 2019 yılının ikinci 
yarısından itibaren, olağanüs-
tü gelişmeler yaşanmadığı sü-
rece pazarın kademeli olarak 
artacağına inanıyoruz” dedi.

Schmitz Cargobull TREDER Üyesi Oldu

Thermo King Solar Panel Şimdi Daha Güçlü

Iveco Pekin Uluslararası 
Karavan ve Kamp Fuarı’nda 
Daily Karavan’ı Tanıttı

IVECO, 18’inci Çin Pe-
kin Uluslararası Karavan ve 
Kamp Fuarı’nda yeni akıl-
lı Daily Karavanı tanıttı ve 
20’den fazla Iveco Daily Ka-
ravanla fuarda ilgi odağı oldu.

Iveco Daily’nin 4,5 ton-
luk şasisi üzerine Iveco 
distribütörü ve üstyapıcısı 
Yutong tarafından üreti-
len yeni model, Iveco’nun 
Hi-Matic 8 ileri otomatik 
vitesini ve 3 litrelik Iveco 
motoru barındırıyor. Yeni 
model, pürüzsüz ve şık ta-
sarımı ve ileri teknolojisiyle 
öne çıkıyor. Araç, uzaktan 
ısı ve havalandırma kont-
rolü, ışıklandırma, tek tuşla 
park gibi birçok akıllı özel-
likle donatılmış.

Akıllı araçlar, karavan 

pazarında git gide yaygın-
laşıyor, ve “akıllılaştırma”, 
karavan endüstrisinin bu-
günkü güncel odak alan-
larından biri. Yutong, bu 
konuda kendi çözümünü 
geliştirdi: Çeşitli sensörlerle 
iç ve dış mekânda 360° açıy-
la vücut sıcaklığı, kabindeki 
nem veya karbonmonoksit 
ya da egzoz parçacıklarını 

izleyebilme imkânı sunu-
yor. Çözüm, kendi kendine 
karar verebilen akıllı kont-
rol, veri görselleştirmesi, 
tek tıkla navigasyon, ayna 
görüntülerinin yayını ve di-
ğer özellikleri barındırıyor. 
Yeni Iveco Daily Hi-Matic 
karavan, aynı zamanda 
kullanıcıların, aracın per-
formans ve durumunu her 
zaman her yerde takip ede-
bilmelerine olanak sunan 
bir uygulamaya sahip.

Yutong Özel Araçlar 
Müdür Yardımcısı Lu Peng 
“Üstün bilim ve teknolo-
jiden gücünü alan ve veri 
analiziyle desteklenen Yu-
tong, müşterilerin genel 
deneyimini geliştiriyor ve 
karavan pazarında referans 
olmak üzere Iveco ile işbir-
liğine devam edecek” dedi.

Akıllı teknolojiler ça-
ğında yeni Iveco Daily 
Hi-Matic akıllı karavan, 
sağlıklı yaşam tarzı ve keyfi 
mümkün kılıyor. Kulla-
nıcılar ve araçlar arasında 
bir köprü yaratan kara-
van, kolaylık ve verimliliği 
maksimize ederken kulla-
nıcıların yolculuktan so-
nuna kadar keyif almasına 
olanak sunuyor.

Tavan Rüzgarlıkları Yakıt 
Tüketiminde Fark Yaratıyor

Ağır Ticari Araç Pazarı 
İlk Çeyrekte Daraldı

TAİD Genel Başkanı
İlhami Eksin
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IVECO, Karayel Nakliyat’a 
satışını gerçekleştirdiği 17 adet 
Daily 7 ton kamyonu teslim 
ederken, Doktor Uluslararası 
Taşımacılık İthalat İhracat Ti-
caret firması ise 5 adet Stralis 
çekici ile filosunu güçlendirdi.

Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi’nin ekmek dağıtım işini 
yapan Karayel Nakliyat, 17 adet 
Iveco Daily 7 ton kamyon alımı 
gerçekleştirerek filosunu geniş-
letti. Ankara Halk Ekmek tesis-
lerinde gerçekleştirilen teslimat 
törenine, Karayel Nakliyat Yö-
netim Kurulu Başkanı Osman 
Albayrak, genel koordinatör 
Berkay Albayrak, finans mü-
dürü Yasemin Albayrak; Ive-
co Türkiye hafif ve orta vasıta 
bölge müdürü Adli Emiroğlu, 
satışı gerçekleştiren Özgözde 
Otomotiv satış müdürü Volkan 
Güntürkün  ve şube müdürü 
Sezgin Işık katıldılar.

Osman Albayrak, uzun 
yıllardır sektörde hizmet ver-
diklerini ve ürün dağıtımda 
zamanla yarıştıkları için, araç 
parklarını genç tutmaya çalış-
tıklarını ifade etti. Iveco daily 7 
ton araçları tercih etmelerinde, 
yatırım maliyetinin yanında, 
düşük yakıt tüketimi ve servis 
maliyetlerinin de etkili olduğu-

ATILIMCI Lojistik, filosunu 
5 adet ‘2019 Uluslararası Yı-
lın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü 
Yeni Ford Trucks F-MAX ile 
genişletti. Atılımcı Lojistik, ye-
ni Ford Trucks F-MAX araç-
larını yurtiçi ve yurtdışındaki 
operasyonlarında kullanacak. 

Düzenlenen araç teslimat 
törenine Atılım Lojistik Yöne-
tim Kurulu başkanı Sabri De-
niz, Yönetim Kurulu Üyesi İb-
rahim Deniz ve Hasan Deniz, 
Genel Müdür Ali Akbaşoğlu, 
Ford Trucks Türkiye Satış Mü-
dürü Murat Bakış, Ford Trucks 

nu dile getirerek, Iveco araçla-
rın, markalarına değer kataca-
ğına inandıklarını belirtti.

Iveco Türkiye adına konu-
şan Adli Emiroğlu ise, Karayel 
Nakliyat’a Iveco markasını ter-
cih ettiklerinden dolayı teşek-
kür ederek; kendileri ile uzun 
soluklu çalışmayı hedefledikle-
rini dile getirdi. 

Özgözde Otomotiv şube mü-
dürü Sezgin Işık ise, satış sonra-
sında verecekleri servis hizmeti 
ile, firma memnuniyetini daha 
da üst seviyelere taşıma gayre-
tinde olacaklarını ifade etti.

Tören sonunda Adli Emi-
roğlu ve Sezgin Işık tarafından, 
firma yetkililerine teslimat anı-
sı için plaket takdim edildi.

Satış Bölge Müdürü Orhan Al-
tınbaş, Ford Trucks Erdeğer 
Bayi Satış Müdürü Korkut Ka-
rakaya ve Bayi Satış Danışmanı 
Sezgin Sakin katıldı.  

Ağır ticari araç sektörün-
deki en saygın ve prestijli 
ödüllerden biri olan ‘2019 
Uluslararası Yılın Kamyonu’ 
(International Truck Of the 
Year - ITOY) ödülüne layık 
görülerek önemli bir başarıya 
imza atan Yeni Ford Trucks F-
MAX, güç, verimlilik, teknolo-
ji ve konforu bir arada sunuyor. 
23 Avrupa ülkesinden 23 ayrı 

Iveco’nun İstanbul Anado-
lu yakası yetkili satıcısı Iveco 
Otomotiv satışını gerçekleştir-
diği 10 adet Stralis AS440S48 
T/P 3650 çekiciden 5 adetini 
Doktor Uluslararası Taşıma-
cılık İthalat İhracat Ticaret fir-
masına törenle teslim etti. 

Doktor Uluslararası Taşı-
macılık  Almanya, Belçika ve 
Hollanda’ya tekstil ve beyaz 
eşya sektöründe önde gelen 
firmaların taşımacılığını ger-
çekleştiriyor. Teslimat töreni-
ne firma ortakları Murat Po-
lat, Arkın Kılıç, filo yöneticisi 
Müslüm Yalın, Iveco Otomotiv  
satış müdürü Korhan Yeşil ve  
Iveco Otomotiv Bölge Satış yet-
kilisi Mustafa Kaynar katıldılar.

jüri üyesinin değerlendirme-
leriyle bu önemli ödüle layık 
görülen Yeni F-MAX, yüksek 
kapasiteli 225 Ah aküsü, 1050 
litreye kadar artırılabilen yakıt 
tankı hacmi, aerodinamik tasa-
rımı ve yüksek konforlu kabini 
ile uzun yollarda kullanıcılara 
büyük avantaj sağlıyor.

F-MAX, modern tasarımı 
ve sürücü odaklı yaklaşımının 
yanı sıra 2.5 metre genişliğin-
deki kabiniyle de konfor ve 
lüks sunuyor. Kokpit tarzı ön 
konsolun tasarımı, tüm fonksi-
yonlara kolayca erişilebilmesi-

 Firma özellikle garanti şart-
larının kapsamı ve Toplam Sa-
hip Olma Maliyeti konusunda 
sınıfının en iyilerinden birisi 
olması sebebiyle Iveco marka-
sını tercih etmiştir. Törende 
bir konuşma yapan Korhan 
Yeşil de Doktor ile gerçekleşen 
işbirliğinden memnuniyetleri-
ni dile getirmiştir.

Akıllı rapor
Iveco Stralis’ler ile beraber 

yeni nesil satış sonrası hizmet-
ler de sunuyor. Bunlardan en 
önemlisi Stralis Hi Way ve XP 
versiyonlarında 5 yıl boyunca 
ücretsiz sunulan TCO Akıllı 
Rapor. Kullanıcıya, filo sahi-
bine mail yolu ile her hafta ya 
da tercih edilen sıklık ile gön-
derilen bu rapor aracın sürülüş 
tarzı, yakıt tüketimi konusun-
da geri bildirim veriyor. Filo 
yöneticisi filosundaki şoförle-

ni sağlıyor. Sürüş deneyiminin 
keyfini artırmak için entegre 
edilen en küçük detaylarla 
birlikte kabinde ferah bir or-
tam sağlanıyor. Yeni F-MAX, 
500PS, 2500Nm güç ve 400 
kW frenleme gücü ile yüksek 
performanslı bir motor içeri-
yor. Üstün aerodinamik, aktar-
ma sistemi kalibrasyonu ve tek-
nik özellikler, yakıt tüketimi 
açısından mükemmel perfor-
mans ile önceki modellere göre 
yüzde 6’ya varan oranda azaltı-
yor. Teknik özellikler arasında 
E-APU teknolojisi ve Harita 

rin sürüş eğitim ihtiyacını da 
bu raporların sonuçlarına göre 
belirleyebiliyor.
Toplam sahip olma maliyeti 

şampiyonu
Stralis’in odaklandığı enerji 

yönetimi her türlü görevde ve 
her türlü güzergâhta toplam 
sahip olma maliyetinde be-
lirgin bir düşüş sağlıyor. Yeni 
motorlar sürtünmeyi azaltmak 
ve rölantide belli bir süreden 
sonra motoru kapatarak enerji 
tasarrufu sağlamak üzere göz-
den geçiriliyor. 

Tamamen yenilenen tek 
redüksiyonlu arka aks, vi-
tes geometrisini geliştiriyor, 
sürtünmeyi azaltıyor, yakıt 
tüketimini optimize ediyor. 
Bu özellikler önceki modelle 
karşılaştırıldığında yakıt tasar-
rufunda çift haneli bir gelişme 
anlamına geliyor.

Destekli Hız Kontrol Sistemi 
(Max Cruise) de bulunuyor. 
Bakım maliyetlerinde sağlanan 
yüzde 7’ye varan avantaj ve u-
zun bakım aralıkları toplam sa-

12 Ileri Hi-Tronix
otomatik vites

Stralis’te kullanılan yeni nesil 
12 ileri HI-TRONIX otomatik 
vites, ZF ile birlikte geliştirili-
yor.  K a t e g o r i s i n d e k i 
teknolojik ilerlemenin ön saf-
larında yer alan vites, çarpıcı bi-
çimde dayanıklılığını artırırken 
maliyetleri de düşürüyor. HI-
TRONIX, vites geçiş süresini 
yüzde 10 azaltarak önceki nesle 
göre iki kat daha hızlı geçiş ger-
çekleştiriyor. 1.6 milyon kilo-
metreye kadar dayanıklı, gürül-
tünün 6 desibel azaltılmasıyla 
gece görevleri için ideal olan, sı-
nıfının en iyi tork-kütle oranına 
sahip şanzıman aynı zamanda 
modüler ve servis dostu yapısıy-
la bakım masraflarını düşürüyor 
ve kolaylaştırıyor. 

Arka süspansiyon yeniden 
tasarlandı

Verimliliği artırmak ve daya-
nıklılık adına arka süspansiyon 
tamamen yeniden tasarlanıyor. 
Yeni tasarım daha hafif ve per-
formansı koruyor. Hafiflik, 45 
kilo daha fazla yükleme kapa-
sitesi anlamına geliyor. Tüm 
metalik yüzeylerin işleme tabi 
tutulmasıyla aşınmaya karşı 
yüksek dayanıklılık sağlanırken 
bakım masrafları düşürülüyor.

hip olma maliyetini düşürüyor. 
F-MAX’ın Ecotorq motoru, 
her türlü yol koşulunda maksi-
mum performans ve minimum 
yakıt tüketimi sunuyor.

Filolar Iveco İle Güçlenmeye Devam Ediyor
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Atılımcı Lojistik Filosunu Ford F-MAX İle Genişletti

Bulgaristan Eğitim Bakanlığı’nın Tercihi Anadolu Isuzu Oldu
ANADOLU Isuzu, Bulgaris-
tan Milli Eğitim Bakanlığı’na 
27 adet özel üretim, IsuzuNo-
vo model araç teslimatı ger-
çekleştirdi. Araçlar Sofya başta 
olmak üzere birçok büyük şe-
hirde kullanılacak.

Anadolu Isuzu, global sa-
tışlarını artırmaya devam edi-
yor. Bulgaristan Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın tercihi olan 
Anadolu Isuzu, 27 adet Isuzu 
Novo ile Bulgaristan Milli Eği-
tim Bakanlığı’na yaptı. Sofya 
başta olmak üzere birçok bü-
yük şehirde servis taşımacılı-

ğında kullanılacak olan Novo 
serisi midibüsler hem kullanı-
cısına hem de yolcularına mak-
simum konfor sunuyor.

Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge 

mühendisleri tarafından gelişti-
rilen ve Anadolu Isuzu’nun Ko-
caeli fabrikasında üretilen Isuzu 
Novo, Türkiye’nin en fazla ih-
raç edilen midibüsleri arasında 

yer alıyor Anadolu Isuzu, Novo 
serisi ile 10 yılı aşkın süredir 
Türkiye’de hizmet veriyor.  
Maksimum konfor sunuyor

190 bg’lik Isuzu motora sa-

hip olan Novo, 29 kişi ve bagaj-
larını rahatlıkla taşıyabiliyor. 
Aracın sahip olduğu geniş ka-
pılar ve geniş koridor aralığı da 
araç içindeki hareket imkanını 

artıran unsurların başında ge-
liyor. Isuzu Novo’nun yerlilik 
oranı ise yüzde 65’e yakın. Ön 
ve arka disk fren, ABS, AEBS, 
ESC, LDWS ve gündüz farları 
gibi güvenlik donanımlarıyla 
Isuzu Novo, hem yolcuların 
hem de sürücünün kendini 
emniyette hissetmesini sağlı-
yor. Standart olarak sunulan 
dijital klima ile opsiyonel ola-
rak sunulan radyo mp3 çalar, 
elektrikli yan aynalar ve LCD 
monitör donanımı ile Novo, 
teknolojiyi, güvenliği ve kon-
foru tek bir araçta sunuyor.
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fazla yük sabitleme ve askı 
çubuğu takılabilecek slot bu-
lunan Talfix® paneller; yük 
sabitleme sistemi ve çift kat 
olarak da kullanılmaktadır. 

Talson’un kendinden des-
tekli üst yapısı ve KTL kap-
lamalı hafif şasisi daha fazla 
yükleme imkanı sağlarken, 
TGM TAL, en zorlu yol ko-
şullarında dahi sağlamlığı ile 
fark yaratıyor.” Verdonschot 
ayrıca, müşterilerini operas-
yon süreçleri boyunca des-
teklediklerinin altını çizerek, 
“Sahip olduğumuz geniş sa-
tış sonrası servis ağımızla da 
müşterilerimize destek veri-
yoruz” ifadesini kullandı.

EuroTürk Lojistik, filo-
suna 10 adet Tırsan Tenteli 
Perdeli Multi Ride ve 2 adet 
Tırsan Tenteli Perdeli Mega 
SCS M treyler kattı.

Türkiye’nin 42 yıldır gü-
venilir lider treyler üreticisi 
Tırsan, ödüllü Ar-Ge merke-
zinde geliştirdiği kaliteli ve 
teknoloji odaklı geniş ürün 

ÜRÜNLERINI geliştirir-
ken müşterilerini süreçlerinin 
merkezine koyan Tırsan, yeni 
çiçek taşıyıcı frigo aracını da 
müşterileriyle geliştirdi. Çok 
fonksiyonlu taşıma imkanı 
sunan çiçek taşıyıcı frigo, sağ-
lamlığı ile Tırsan müşterile-
rinden tam not alarak sektö-
rün hizmetine sundu. 

Tırsan’ın Ar-Ge merkezin-
deki uzman mühendisleri ile 

TIRSAN’IN bünyesinde yer 
alan Talson, uzun dönem iş 
ortaklığı yaptığı Hollandalı 
Modexpress’e 15 adet Talfix® 
donanımlı Talson Tekstil 
Taşıyıcı TGM TAL teslimatı 
gerçekleştirirken, EuroTürk 
Lojistik, filosuna 10 adet Tır-
san Tenteli Perdeli Multi Ride 
ve 2 adet Tırsan Tenteli Per-
deli Mega SCS M treyler kattı.

Tekstil taşımacılığının ön-
de gelen firmalarından Hol-
landa merkezli Modexpress, 
tercihini yine Tırsan bün-
yesinde yer alan Talson’dan 
yana kullanarak filosunu 15 
adet Tekstil Taşıyıcı TGM 
TAL ile güçlendirdi. Çok 
amaçlı alüminyum yan panel-
leri Talfix® ile tekstil taşımacı-
lığında devrim yaratan TGM 
TAL, sağlam yapısı ve güveni-
lirliği ile öne çıkıyor. 

Batı Avrupa’da tekstil taşı-
macılığında oldukça önemli 
bir firma konumunda olan 
Modexpress adına teslimat 
törenine katılanJoepUijen, 

şirket olarak uzun vadeli iliş-
kiler kurmaya özen gösterdik-
lerini vurgulayarak, “Talson 
ile iş birliğimiz uzun yıllardır 
devam ediyor. Ortaklığımı-
zın ilk başladığı yıllarda Mo-
dexpress olarak Doğu Avrupa 
odaklı taşımacılık hizmeti 
sunuyorduk. O dönemde yol 
koşulları zorlu olmasına rağ-
men, Talson araçlarımız ile 
zorlu yol koşullarının üste-
sinden geldik. Talson, uzun 
yıllardır müşterilerimize ka-
liteli hizmet sunmamızı sağ-
lıyor” dedi. 

TGM TAL zorlu yol 
koşullarında sağlamlığı ile 

fark yaratıyor
Talson Kilit Müşteriler 

Satış Müdürü JohanVer-
donschot teslimat töreninde 
Talson’un kalitesine ve sun-
duğu verimliliğe vurgu yaptı: 
“Talson TGM TAL, multi 
fonksiyonel taşıma imkanı 
sunan Talfix® teknolojisi ile 
tekstil taşımacılığında devrim 
yarattı. Üzerinde 10 binden 

rak, filomuzu güçlendirme 
kararı aldık. Bu yatırım için 
en doğru adresin de Tırsan 
olduğuna karar verdik. Çün-
kü Tırsan, son teknolojiye 
sahip kaliteli ürünleriyle fi-
lomuzun verimliliğini artırı-
yor ve operasyonel işlerimizi 
kolaylaştırıyor. Tercihimizi 
etkileyen bir diğer önemli se-
bep ise Tırsan’ın sahip oldu-
ğu geniş satış sonrası servis 
ağı ve kaliteli hizmetlerine 
duyduğumuz güven” açıkla-
masında bulundu.

Şirketin faaliyetleri hak-
kında da bilgi veren Ev-
ren Baturalp, “Merkezi 
İngiltere’nin Cambridgeshire 
bölgesinde bulunan Euro-
Türk, ağırlıklı olarak karayo-
lunda hizmet veriyor. 2000 

hem sağlamlığı hem de çok 
fonksiyonlu taşımacılığa im-
kan sağlayan işlevsel özellikle-
riyle öne çıkıyor. 

Çiçek taşımacılığına uygun 
olarak; 2.500 mm iç genişli-
ğinde ve 45 mm panel kalın-
lığında üretilen yeni Tırsan 
çiçek taşıyıcı frigo aracının, 
kompozit profiller ile güçlen-
dirilmiş panelleri yüksek mu-
kavemete sahip. 

“Tırsan Çiçek Taşıyıcı”, 
çok fonksiyonlu ürün taşı-
ma özelliğiyle müşterilerinin 
operasyonel süreçlerine kat-
ma değer sağlıyor. FRC ser-
tifikasına sahip Tırsan T.SRI 
F, sadece çiçek taşımacılı-
ğında değil; meyve ve sebze 
gibi çabuk bozulabilen veya 
dondurulması gereken ürün-
lerin taşımacılığına da im-
kan sağlamakta. Araç, sahip 
olduğu Pharma sertifikası ile 
ilaç taşımacılığına da imkan 
sunuyor.

Müşterilerin operasyonel 
işlerinde verimliğini arttıran 
T.SRI F aracının, sahip oldu-
ğu ara bölme opsiyonu, kutu 
içinde çift iklimlendirme yara-
tarak, aynı anda 2 farklı türde 
ürün taşınmasına imkan sağ-
lıyor. Bu bölme duvarı kutu 
içindeki 10 metrelik hareketli 
ray sistemiyle farkı ürünlerin 
dağılım hacmine göre fonk-
siyonel olarak ayarlanmakta. 
Örneğin, aracın ön bölmesin-

yılından bu yana gümrük-
leme ve ithalat/ihracat taşı-
macılığı konusunda faaliyet 
gösteren firmamız, özellikle 
İrlanda-İngiltere ile Türkiye-
İngiltere arası taşımacılıkta 
oldukça iddialı. İngiltere’de 
Hythe, Leicester, Leeds, Do-
ver, Bristol’de tesislerimiz 
bulunuyor. Türkiye’de ise 
İstanbul’un yanı sıra Bursa 
ve İzmir’de ofislerimiz yer 
alıyor. Teknolojik gelişmeleri 
yakından takip eden bir firma 
olarak, yenilikçi ve yaratıcı 
yaklaşımları proseslerimize 
uyguluyor, müşterilerimize 
en hızlı teslimatı en uygun 
fiyatla sunmayı amaçlıyoruz. 
Bu doğrultuda Tırsan ürünle-
ri firmamıza çok büyük avan-
taj sağlıyor” dedi.

de -10 dereceye kadar ürün 
taşınabilirken, arka bölmesin-
de ise +5 dereceye kadar yük 
taşınabilmesi mümkün.

Operasyonel maliyetlerin 
düşürülmesi için opsiyonlu 
çift kat yükleme kapasitesi 
sunan “Tırsan Çiçek Taşıyı-
cı” aracı, 33 palet yerine 66 
paletlik yükleme imkanı su-
nar. Panele gömme, dikine 
24 adet ray ve 22 adet çift kat 
barından oluşan bu sistem, 
yükseklikler ayarlanarak aynı 
zamanda yük sabitlemek için 
de kullanılabiliyor. 

Frigo araçlarının arka kapı 
dizaynı ve sağlamlığı, ope-
rasyonların devamlılığı için 
büyük önem taşımaktadır. 
Bu ihtiyaç doğrultusunda 
Tırsan, T.SRI F aracının arka 
babaları ekstra kompozitlerle 
takviye yaparak güçlendir-
miştir. Arka kapının menteşe 
tasarımı değiştirilerek, daha 
kalın ve daha geniş alümin-
yum menteşeler yerleştiril-
miştir. Bu menteşeler güven-
lik amacıyla gümrük puntolu 
olarak tasarlanmış. 

Bu özelliklere ek olarak 
T.SRI F’nin arka babaları 
boydan boya darbe emiciler 
ile donatılmıştır. Operasyon 
esnasında oluşabilecek olası 
bir hasara karşı aracın kapı 
çerçevesinin altına tümüyle 
darbe emici rampa dayama 
yerleştirilmiş. 

gamıyla, lojistik firmalarının 
ilk tercihi olmayı sürdürüyor. 
Türkiye-İngiltere arasında ta-
şımacılık hizmeti sunan Euro-
Türk Lojistik, tercihini kalite 
ve verimlilikten yana kullana-
rak, filosuna 10 adet Tırsan 
Tenteli Perdeli Multi Ride ve 
2 adet Tırsan Tenteli Perdeli 
Mega SCS M treyler ekledi.

Tırsan’ın Adapazarı fab-
rikasında gerçekleştirilen 
teslimat törenine; EuroTürk 
Lojistik Genel Müdürü Ev-
ren Baturalp, EuroTürk Lo-
jistik Bursa Müdürü Samet 
Ali Ahmet, Daf-Tırsan Satış 
Yöneticisi Özgür Ayçiçek ve 
Tırsan Treyler Araç Tesli-
mat Sorumlusu Emre Sarıci-
van katıldı.

Teslimat töreninde Euro-
Türk Lojistik Genel Müdürü 
Evren Baturalp Tırsan ürün-
lerinin kalitesine ve verimlili-
ğine vurgu yaparak, “İngilte-
re -Türkiye hattında ithalat 
ve ihracat yüklemelerinde 
hızla büyüyen bir firma ola-

birlikte geliştirdiği çiçek ta-
şıyıcı aracı, yapılan klinik ça-
lışmayla birlikte mükemmel 
hale getirildi. Soğuk zincir 
taşımacılığının amiral gemi-
si T. SRI F’ye sahip olduğu 
FRC sertifikası (-20 ile +12 
derece) ve ilaç taşımacılığı-
na uygun Pharma sertifika-
sının yanı sıra, çiçek taşıma 
fonksiyonu da eklendi. “Yeni 
Tırsan Çiçek Taşıyıcı Frigo”, 

Modexpress ve Eurotürk Lojistik
Filolarını Tırsan İle Güçlendirdi

Tırsan Yeni Çiçek Taşıyıcı Frigo Aracını Müşterileri İle Geliştirdi
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VOLVO Trucks Türkiye dist-
ribütörüTemsa İş Makinaları, 
inşaat ve taahhüt projeleri hiz-
meti veren Cacimler İnşaat’a 25 
adet Volvo FMX 8x4 460 kam-
yon teslimatı gerçekleştirdi. 

35 yıla yakın süredir, yurtiçi 
ve yurtdışında önemli inşaat, 
altyapı ve üstyapı projeleri ile 
yer altı ve yer üstü madencilik 
sektörlerinde faaliyet gösteren 
Cacimler İnşaat filosunu Temsa 
İş Makinaları’nın distribütörlü-
ğünü yürüttüğü Volvo Trucksi-
le güçlendirmeyi tercih etti ve 
25 adet Volvo FMX kamyon ile 
araç parkını güçlendirdi.Şirket, 
satın aldığı Volvo FMX kam-
yonları Akçansa’nın Çanakkale 
çimento fabrikasındaki kalker 
ve kil hammadde sahalarındaki 

TUREX Turizm, 2019 yı-
lı içinde toplam 50 araç alımı 
planlanan işbirliği kapsamında 
17 adet MAN TGE’den oluşan 
ilk teslimat, düzenlenen özel bir 
törenle gerçekleştirildi.

MAN’ın İstanbul İkitelli’de-
ki tesislerinde düzenlenen tö-
rene, Turex Turizm adına Yö-
netim Kurulu Üyesi ve Genel 
Müdür Celal Kalkan, Yönetim 
Kurulu Üyesi Veli Kalkan, Öz-
gür Kalkan, Filo Müdürü Serdal 
Karnal, Satın Alma Müdürü 
Ahmet Memiş, Turizm Operas-
yon Müdürü Tolga Sayın, Garaj 
Yöneticisi Ali Gürpınar ile araç 
kaptanları katıldılar. 

Turex Turizm Yönetim Ku-
rulu Üyesi ve Genel Müdürü 
Celal Kalkan, “Turex Turizm 
olarak faaliyet gösterdiğimiz 
her alanda en büyük önceliği-
miz mutlak kalite ve yüksek 
standartlardır. Bu yaklaşımımız 

VTR Turizm, Mercedes-
Benz Türk yetkili bayii 
Mengerler İstanbul aracılı-
ğı ile filosuna 25 adet daha 
Mercedes-Benz Vito ekledi.

VTR Turizm satın al-
dığı 25 adet 2018 model 
Mercedes-Benz Vito 111 
CDI 8+1 koltuklu araçla-
rını Mercedes-Benz Türk 
Yetkili Bayii Mengerler İs-
tanbul Bostancı’da gerçek-
leşen törende teslim aldı. Fi-
losunda 120 adet hafif ticari 
araç bulunan VTR Turizm, 
Mercedes-Benz marka araç 
sayısını, gerçekleştirilen tes-
limatla birlikte 108 adede 
yükseltti. Teslimat töreni-
ne Mercedes-Benz Türk 
Hafif Ticari Araçlar Satış 
Müdürü Serdar Yaprak, 
Mercedes-Benz Türk Hafif 
Ticari Araçlar Filo Satış Ko-
ordinatörü Semih Demir, 

nakliye işleri için kullanacak.
Volvo Trucks kamyonla-

rın teslimatı, Cacimler İnşaat 
firma yetkililerinden Yunus 
Cacim ve Osman Cacim’in, 
Temsa İş Makinaları’ndan 
Bölge Satış Müdürü Ender 
Baykalmış’ın, Volvo Trucks 
3S İzmir Bayisi Özmutlubaş 
Otomotiv’den Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ahmet Mutlubaş’ın 
ve Özmutlubaş Otomotiv Satış 
Direktörü Engin Demirel’in 
katılımlarıyla 30 Mart’ta, 
Çanakkale’de gerçekleşti. 

140 araçlık parklarını yeni al-
dıkları 25 adet Volvo FMX 8x4 
460kamyon ile daha da güçlen-
dirdiklerini dile getiren Cacim-
ler İnşaat firma yetkilisi Yunus 
Cacim, şöyle konuştu: “100’ü 

sunduğumuz hizmetlerde oldu-
ğu gibi, gerçekleştirdiğimiz ya-
tırımlar ve satın almalar için de 
geçerlidir. Bu nedenle yeni yatı-
rımımızda, ticari araçlarda ileri 
teknolojisi, kalitesi ve sunduğu 
konfor ile öne çıkan, satış sonra-
sı hizmetler ve işletme maliyetle-
rinde avantajlar sunan MAN’ın 
hafif ticari araçlardaki markası 
TGE’yi tercih ettik” dedi. 

MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Otobüs Bölge Ko-
ordinatörü Önsel Demircioğlu 
da, “MAN araçlarının teknoloji, 

Mercedes-Benz Yetkili Bayii 
Mengerler İstanbul Hafif Tica-
ri Araçlar Satış Müdürü Hüse-
yin Özcan, Mengerler Bostancı 
Showroom Müdürü Özlem 
Doğru ve VTR Turizm Yöne-
tim Kurulu Başkanı Oğuzhan 
Şahin katıldı.

Mercedes-Benz Türk Hafif 
Ticari Araçlar Satış Müdürü 
Serdar Yaprak: “Geçtiğimiz 
Aralık ayında VTR Turizm’e 
satın almış olduğumuz 16 
adetlik Mercedes-Benz Vito 
araçlarımızı teslim etmiştik. 

kamyon olmak üzere ekskavatör 
ve lastikli yükleyiciler ilebirlikte 
140 araçlıkparkımız var. Zorlu 
ve ağır koşullarda faaliyet gös-
teriyoruz; bu sebeple verimlilik, 
dayanıklılık ve güvenlik bizim i-
çin çok önemli. Bu üç unsuru da 
birleştiren Volvo Trucks kam-
yonlarla filomuz daha da güç-
lendi. Düşük yakıt tüketimiyle 
birlikte yüksek performans 
sağlayan Volvo FMX’lerin ve-
rimliliğimizi arttırmamızda 
büyük rol oynayacağını düşü-
nüyoruz. Süreç boyunca başta 
Özmutlubaş Otomotiv olmak 
üzere, Volvo Trucks’a ve Tem-
sa İş Makinaları’na gösterdiği 
ayrıcalıklı hizmet ve desteğin-
den dolayı da özellikle teşek-
kür ediyorum.”

konfor, kalite, dayanıklılık, per-
formans, yakıt tasarrufu, yaşam 
boyu maliyetlerdeki ekonomik-
liği gibi artık kanıksanmış, adeta 
gelenekselleşmiş birçok üstün 
niteliği bulunuyor. İşte MAN’ın 
ürün gamını hafif ticari araç seg-
mentinde tamamlayan TGE de, 
tüm bu kalıtsal özellikleri taşıyan 
zengin model çeşitliliğine sahip. 
TGE, titiz ve özenli bir çalışma 
ile çok özel bir araç olarak ortaya 
çıktı. Henüz çok yeni bir marka 
olmasına karşın gördüğü ilgiden 
memnuniyet duyuyoruz” dedi.

2019 yılının ilk çeyreğinde 
ise 25 adetlik daha Vito tes-
limatını gerçekleştirmiş ol-
maktan ötürü çok mutluyuz. 
Mercedes-Benz Türk Hafif 
Ticari Araçlar olarak, filo ya-
tırımlarında Mercedes-Benz’i 
tercih ettikleri için VTR 
Turizm’e teşekkür ediyoruz. 
Önümüzdeki dönemde de iş 
birliğimizin artarak devam et-
mesinin yanı sıra, uzun süreli 
bir iş ortaklığı gerçekleştirmeyi 
temenni ediyoruz” diye sözle-
rini tamamladı. 

Teslimat töreninde,tercih 
edildiklerinden dolayı mem-
nuniyetini ve teşekkürlerini-
dile getirenTemsa İş Maki-
naları Bölge MüdürüEnder 
Baykalmışise sözlerine şöyle 
devam etti: “Madencilik ve 
inşaat alanında tecrübeli bir 
kurumunVolvo Trucks’ı tercih 
etmesinden dolayı çok mut-
luyuz.Müşterilerimizle uzun 
soluklu iş birliği içinde olmayı 
önemsiyoruz, dolayısıyla bu 
alımınuzun dönemli iş birliği-
ne vesile olmasını diliyorum. 
Volvo Trucks olarak, ‘İyiler 
Daima Kazandırır’ diyerek, 
müşterilerimize kaliteli ve ay-
rıcalıklı hizmet sunmaya, her 
ihtiyaçlarında çözüm ortağı o-
larak yanlarında olmaya devam 

Cacimler İnşaat ile iş birli-
ği yapmaktan büyük mutlu-
luk duyuyoruz. Onların işine 
sağlayacağımız katkı, onların 
aracılığıyla ülkemize yapılacak 
katkıdır. Bugün satışla olduğu 
gibi bundan sonra da satış son-
rası hizmetlerimizle her zaman 
yanlarında yer alacağız” dedi.

Cacimler İnşaat’a 25 Adet Volvo FMX MX 8x4 460 
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CRD Lojistik ve Türkmenler Nakliyat MAN’ı Tercih Etti

MAN’ın Hafif Ticarisi TGE’de
İlk Toplu Teslimat Turex Turizm’e

VTR Turizm Filosunu 25 Adet 
Mercedes-Benz Vito İle Yeniledi

edeceğiz” dedi.
Kamyonların satışını ger-

çekleştiren Volvo Trucks 
3S İzmir Bayisi Özmutlubaş 
Otomotiv’in Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Mutlubaş ise 
teslimat töreninde; “Ülkemiz-
de birçok önemli projede yer 
alan ve bölgemize değer katan 

CRD Lojistik’in satın aldığı 5 
adet MAN TGS 18.420 (4x2) 
GA çekici ve Türkmenler 
Nakliyat’ın satın aldığı 2 adet 
MAN TGX 18.460 BLS ADR 
UA 4X2 çekici, düzenlenen 
törenle teslim edildi.

MAN’ın Ankara Akyurt’ta-
ki tesislerinde MAN Kamyon 

ve Otobüs Ticaret A.Ş. Araç 
Teslimat Sorumlusu Abdul-
lah Kavrak’ın ev sahipliğinde 
düzenlenen teslimat törenin-
de, CRD Lojistik’ten Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet 
Doğmuş, Şantiye Sorumlusu 
İsa Dönmez ile Engin Kuran, 
Cevat Kaba ve Mehmet Maşa 

da hazır bulundular.
MAN’ı tercih etmelerinde, 

Alman teknolojisinin getirdiği 
üstün özellikleri, mühendisliği, 
güçlü yapısı, zorlu şartlarda gös-
terdiği yüksek performans ve ya-
kıt tasarrufu olduğunu belirten 
Mehmet Doğmuş, “Satış sonra-
sı hizmetlerde sunulan kapsamlı 
bakım ve garanti paketleri in-
celendiğinde de, ileriye dönük 
önemli ekonomik avantajlar 
bulunuyor. Tüm bu ayrıcalıklar 
da, 5 çekicilik yeni yatırımımız-
da tercihimizi MAN’dan yana 
kullanmamızı sağladı” açıkla-
masında bulundu. 

MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Araç Teslimat So-
rumlusu Abdullah Kavrak da 
“CRD Lojistik, uzmanı oldu-

ğu alanlarda nitelikli hizmetler 
veriyor. Yeni yatırımlarında da 
nitelikleri ön planda tutarak 
karar verdiler. MAN ile CRD 
Lojistik arasındaki bu işbirli-
ğinin, uzun yıllar güçlenerek 
süreceğine inanıyorum” dedi.

Türkmenler Nakliyat’ın sa-
tın aldığı 2 adet MAN TGX 
18.460 BLS ADR UA 4X2 çe-

kici, düzenlenen törenle teslim 
edildi. Türkmenler Nakliyat’ın 
Nevşehir’deki tesislerinde ger-
çekleştirilen ve şirket yetkili-
lerinden Bayram Türkmen’in 
evsahipliği yaptığı törene, 
MAN Kamyon ve Otobüs Ti-
caret A.Ş. Kamyon Bölge Satış 
Koordinatörü Doğucan Su-
yanı ve Bölge Satış Yöneticisi 

Nurettin Aktemur katıldı.
MAN’ı tercih etmelerinde, 

aracın sağlam, dayanıklı yapı-
sının da belirleyici olduğunu 
belirten Bayram Türkmen, 
“Bu çekicilerin belirgin diğer 
özelliklerinden bir kaçı da; 
hafif araç olmasının yanı sı-
ra az yakıt tüketimi ve zorlu 
şartlarda gösterdiği yüksek 
performanstır. Sağladığı tüm 
bu avantajlar, iki çekicilik ye-
ni yatırımımızda tercihimizi 
MAN’dan yana kullanmamızı 
sağladı” dedi.

MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Kamyon Bölge 
Satış Koordinatörü Doğucan 
Suyanı da, MAN araçlarının 
üstün nitelikleri ile olduğu gibi, 
düşük işletme maliyetleri ve Sa-
tış Sonrası Hizmetler avantajı 
ile de öne çıktığını vurguladı.



LOJİSTİK

dair mesaj gidecek, ayrıca dinlenme 
tesislerine de bilgilendirme ekranları 
konuldu. Biliyorsunuz ihracatımızın 
gizli kahramanları TIR sürücüleri 8 
saat çalışma izinleri var ve bu süre 

EDIRNE Valisi Ekrem Canalp, Ka-
pıkule sınır kapısı güzergâhı üzerinde 
açılan perondan TIR sürücülerine ne 
zaman çıkış yapacaklarını belirleyen 
numara verilmeye başlandığını ifade 
ederek, “Buraya gelen TIR sürücüle-
rimiz numaralarını alarak istedikleri 
dinlenme tesislerine giderek istira-
hat edecekler. Sırası gelen sürücünün 
cep telefonuna çıkış yapabileceğine 

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

sonunda istirahat etmeleri gerekiyor. 
Kuyruklarda dur kalk yaptıkları için 
bu pek mümkün olmuyordu. Artık 
tüm sürücü arkadaşlarımız insani 
tüm ihtiyaçlarını konakladıkları te-
sislerde giderecek ve saati geldiğin-
de cep telefonuna gelen mesajlarla 
çıkış peronuna gidecek. Uygulama 
ile artık Edirne TIR kuyrukları ile 
anılmayacak. Bu sistem Türkiye’de 
bir ilk ve sürücülerimizi çok rahat 
ettirecek bir uygulama, ben buradan 
emeği geçen herkese çok teşekkür 
ediyorum” dedi.

Yurt dışında yaşayan Türklerin 
yoğun şekilde ülkeye geldiği yaz dö-
neminde Kapıkule Sınır Kapısı’nda 
oluşan araç kuyruklarına da değinen 
Canalp, bu kuyrukların sonlandı-
rılması için de birkaç alternatif plan 
üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Uygulamadan memnun oldukla-
rını belirten TIR sürücüleri ise , “Bu 
uygulama ile TIR kuyrukları sona 
erecek, biz buradan sıra numarası 
alıp istediğimiz bir dinlenme tesisi-
ne giderek istirahat edebileceğiz ve 
telefonlarımıza gelen mesajla çıkış 
yapacağız. Daha önce bu imkânlar 
yoktu ve hiçbir ihtiyacımızı gidere-
miyorduk, yetkililere çok teşekkür 
ediyoruz” dedi.

Madencilik sektörü için üre-
tilen ve dünyanın en büyük 
kamyonu olarak kabul edi-
len Belaz 75710 modellinin 
yüksekliği tam 8 metre 16 
santim. Buda neredeyse 3 
katlı bir binaya tekabül edi-
yor. Genişliği 9,87 metre ve 
uzunluğu ise tam 20,6 met-
re. Belaz tarafından üretilen 
bu makine 450 ton ve saatte 
60 km hızla gidebiliyor.

İ
BUNLARI 
BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kapıkule’de Kuyrukları Sona 
Erdirecek Uygulama Başladı

Kapıkule Sınır Kapısında 
TIR kuyruklarını sona 
erdirmek için yapılan “TIR 
kuyruklarını sonlandırma 
peronu” hizmete alındı. 

turkishcargo.com

Turkish Cargo olarak, e-ticaret ürünlerini dünyada 120’den fazla ülkede 
300’den fazla noktaya güvenle taşıyoruz.

KARGOLARINIZI HIZLI VE
GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE DÜNYANIN
 DÖRT BİR YANINA TAŞIYORUZ.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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