
def pazarlara katma değerli 
hizmetlerle ve en rekabetçi 
bir şekilde ulaştırılmasında 
en büyük gücü taşımacılık 
sektöründen alıyor. Reka-
betin her geçen gün ağırlaş-
tığı ve yeni ticari trendlerle 

OTOMOTIVLE birlikte 
Türkiye ekonomisinin en 
güçlü olduğu sektörlerden 
birisi tekstil. İhracat ra-
kamlarıyla da dış ticarette 
başı çeken sektörlerden biri 
olan tekstil, ürünlerin he-
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birlikte taleplerin yüksel-
diği Türk tekstil sektörü, 
yakın gelecekte hem riskleri 
barındırıyor hem de yeni 
fırsatlarla büyümeye göz 
kırpıyor. 

Türkiye’nin geleneksel 
olarak en güçlü olduğu a-
lanların başında gelen teks-
til ve hazır giyim sanayisi 
ekonomide yaşanan negatif 
etkilere rağmen önemini 
korumaya devam ediyor. 
Özellikle Avrupa ülkeleri 
ile olan dış ticaretimizin en 
önemli kalemlerinden olan 
tekstil, taşımacılık içinde de 
çok önemli bir role sahip. 

KOCAELI Dilovası 4’üncü 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 
İTT Logistics tarafından 
Avrupa’nın en büyük tank yı-
kama tesisi olarak açılan İTT 
Global, aynı anda kimyasal, 
gıda, IBC tank konteyner yı-
kama, dolu-boş depolama hiz-
metlerini bir arada sunuyor. 
Tesisle birlikte yıkama hizme-
te alan müşterilere uluslararası 
yıkama sertifikası veriliyor. 

MAYIS 2019

MÜNIH transport logis-
tic Fuarı’nda milli katı-
lım pavilyonunu organize 
eden DEİK/Lojistik İş 
Konseyi ortak pavilyonda 
Türkiye’nin lojistik gücünü 
en iyi şekilde temsil etmek 
adına kapsamlı ve profes-
yonel bir tanıtım çalışma-
sı yürüttü. İlk kez fuarda 
gösterilmek üzere Türkiye 
lojistiği tanıtım filmi ha-
zırlandı. Fuarın ikinci gü-
nünde düzenlenecek olan 
kokteylde firmalar Yabancı 

TÜRK gümrük kapılarında 
kuyrukları azaltmayı hedef-
leyen gümrük idarelerinin 
uluslararası araçların anlık 
sorgulayabilecekleri “Transit 
Araç Takip Programı” dev-
reye alındı. Sistemle birlikte 
izinli gönderici kapsamında 
basitleştirilmiş usulde taşı-
ma yapan taşıyıcılar için de 
sınır kapılarından öncelikli 
geçiş kolaylığı getirileceği 
ifade ediliyor. Ticaret Bakanı 
Pekcan, gümrük idarelerince 
transit süresini geçiren araçla-
rın daha kolay tespit edilebile-
ceğini dile getirdi.

İTT Logistics’ten 
Avrupa’nın 
En Büyük Tank 
Yıkama Tesisi

Devamı 8. sayfada

Devamı 12. sayfada

MÜSIAD Lojistik Sektör 
Kurulu Başkanı Ahmet 
Yayman, Taşıma İşleri Or-
ganizatörlüğü (TİO) bel-
gesiyle ilgili olarak yıllardır 
Türkiye’ye hizmet eden 
C2 belgesi sahibi şirketler-
den yeni bir belgenin talep 
edilmesini istemediklerini 
söyleyerek, “Bir şirkette C2 
belgesi varsa, bu şirketler 
bütün taşıma modlarını ya-
pabilmeliler. Eğer illa ki yeni 
çıkacak belgeden alınması 

Devamı 36. sayfada

www.panlogistics.com.tr

Proje Taşımacılığında profesyonel risk
yönetimi ile alternatif taşıma rotaları 

ve modelleri sunuyoruz. 

Devamı 14. sayfada

Devamı 6. sayfada

Business Intelligence Solutions
BI & AI

Warehouse Management System
WMS

TMS
Transportation Management System

Otomotivde 
Bağlanabilirliği
Nasıl Sağlayacağız?
ELEKTRIKLI ve otonom 
teknolojilerle birlikte son 
yılların en önemli gündem 
başlıklarından bir tanesi 
otomotivde bağlanabilirlik 
(Connectivity). Henüz ge-
lişmiş batı Avrupalarında 
bile standartları netleşme-
miş olsa bile zaman içinde 
olgunlaşan bazı teknolo-
jiler çevre ve güvenlik ö-

Gümrüklerde 
Transit Araç
Takip Dönemi 
Başladı
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basın mensuplarını, iş or-
taklarını ağırlayarak yeni iş 
ilişkileri geliştirme ve Türk 
lojistik sektörünün gücünü 
tanıtma imkânı bulacaklar.

Devamı 29. sayfada

isteniyorsa bunun C2 bel-
gesine sahip şirketlere sem-
bolik bir bedel karşılığı ve-
rilmesi gerekmektedir” dedi.

DEİK’ten Münih’te 
Türk Pavilyonu

C2’li Şirketler Lojistik 
Sektörünün Omurgasıdır

Tekstil Endüstrisinin
Operasyonel Gücü
Uluslararası Taşımacılar nemlerine göre hayatımıza 

girmeye devam ediyorlar. 
İlk olarak uluslararası taşı-
macılık yapan çekicilerin 
takibi üzerinde verilere 
ulaşılması amacıyla uydu 
teknolojilerinin kullanıl-
masıyla başlayan bu süreç, 
yeni teknolojilerle birlikte 
büyük hız kazanıyor. 
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SAMSUN Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın (STSO) en büyük or-
tağı olduğu Lojistik Köy Projesi, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) tarafından bu yıl odalar 
ve borsalar arasında düzenlenen, 
“Proje Yarışması”nda zirveye adını 
yazdırdı.  TOBB Akredite Kurulu 
tarafından yapılan değerlendirme-
de, Samsun Lojistik Köy Projesi, 
“Sektörel Gelişim” kategorisinde, 
çok sayıda projeyi geride bırakarak, 

Samsun TSO’nun Lojistik Köy Projesi’ne Ödül

düzenlenen törenle verildi. 
Samsun Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın birincilik ödü-
lünü Yönetim Kurulu Baş-

kanı Salih Zeki Murzioğlu, 
Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan ve TOBB Başkanı M. 
Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun elinden 
aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baş-
kan Murzioğlu’nu tebrik ederek, 
ödülünü takdim etti.

TOBB tarafından ilk kez düzen-
lenen proje yarışmasında önemli bir 
kategoride çok sayıda projeyi geride 
bırakarak birinci olmalarının onur 
ve gurur verici olduğunu belirten 
Samsun TSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Salih Zeki Murzioğlu, “Gü-
nümüzde lojistik oldukça önemli, 
önümüzdeki dönemde hızla yükseliş 
kaydedecek bir sektör. Hali hazırda 
bugün dünyada pek çok kentin kal-
kınmasına lojistik imkânları yön ve-
riyor. Sadece lojistik hizmet sağlaya-
rak geçim kaynağı oluşturan kentler 
var. Samsun Lojistik Köy Projesi de, 
43 milyon Avro AB hibeli sadece 
bölgenin değil, Türkiye’nin en bü-
yük ve en önemli projelerinden bir 
tanesi. Bu projenin bir başka özelliği 
de şehrimizin kanaat önderleriyle 
birlikte hareket ederek, ortaklık kül-
türüyle yapılmış olmasıdır. Projenin 
yapımında büyük zorluklar çektik, 
engellerle karşılaştık ve şükürler ol-
sun ki, emeğimizin, çabalarımızın 
karşılığını aldık. Ülke ekonomimize 
ve şehrimize önemli artılar kazandı-
racak lojistik köyün fikir babalığını 
yaparak, bizlere öncü olan, deyim 
yerindeyse projeyi pişirip önümüzü 
veren eski Samsun Valimiz Hüseyin 
Aksoy başta olmak üzere, başlangı-
cından bugüne kadar emeği geçen-
lere şükranlarımı sunuyorum” dedi.

birinciliğe layık görüldü. 
Kategorilerinde birinci 

gelenlere ödülleri Tür-
kiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Genel Kurulu’nda 

2

SAMSUN Lojistik Köy Projesi’nin hedefi 

bölgede lojistik hizmet veren firmalara 

ve lojistik sektörüne yatırım yapacak yeni 

girişimcilere, nakliye, depolama, dağıtım 

ve intermodal taşımacılık imkânları 

sağlamak. Şehir merkezinin yaklaşık 15 

kilometre doğusunda, Tekkeköy ilçesi 

yakınında konumlanan merkez; Samsun 

Limanı’na 20 kilometre, Yeşilyurt ve To-

ros limanlarına 2 kilometre, Çarşamba 

Havaalanı’na ise 10 kilometre uzaklıkta 

bulunuyor. Bölgenin ana taşıma koridoru 

olan Samsun-Ordu karayolu, Samsun 

Lojistik Merkezi’nin 1,8 kilometre kuzey-

inden geçiyor. Anadolu’yu Karadeniz’e 

bağlayan demiryolu hattı da Samsun Lo-

jistik Merkezi’ne bağlanıyor. Samsun Lo-

jistik Köy Projesi; farklı büyüklükteki depo-

lar, sosyal tesisler, nakliye komisyoncuları 

için ofisler, servis istasyonları, akaryakıt 

istasyonları, kantar üniteleri, konteyner-

TIR-kamyon park alanları, demiryolu 

istasyonları ve gümrük hizmet ofisleri bu-

lunuyor, tesis yaklaşık 680 bin metrekare 

alanda kurulu.

Samsun TSO’nun en büyük ortağı olduğu 43 milyon 
Avro AB hibeli Lojistik Köy projesi, TOBB tarafından bu 
yıl odalar ve borsalar arasında ilk kez düzenlenen Proje 
Yarışması’nda, “Sektörel Gelişim” kategorisinde ödül 
almaya hak kazandı. 
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Hastanelerdeki Tıbbi Taşımalarda Drone Dönemi 

UPS, otonom drone teknoloji firması 
Matternet ile iş birliği yaparak, tıbbi 
numunelerin insansız hava araçla-
rıyla taşınmasına yönelik bir lojistik 
hizmetiyle devrim niteliğinde bir ye-
niliğe imza attığını açıkladı. Federal 
Havacılık İdaresi ve North Carolina 
Ulaştırma Bakanlığı’nın gözetiminde, 
WakeMed’in Raleigh büyükşehir be-
lediyesindeki merkez hastanesi ve yer-
leşkesinde hayata geçirilen programın 
yapılan ilk seferiyle, yerleşkede yapıla-
cak tarifeli günlük seferlere başlandı.

UPS ile Matternet’in ortak yürüt-
tüğü program, ABD’de insansız ha-
vacılık alanında önemli bir kilometre 
taşı olarak tarihe geçti. Hali hazırda, 
WakeMed’in her geçen gün büyüyen 
sağlık sistemi içerisinde tıbbi numu-
ne ve örneklerin büyük bir bölümü 
kurye araçları ile taşınıyor. Drone ta-
şımacılığının kullanılmaya başlama-
sıyla, ihtiyaç duyulduğunda aynı gün 
teslimat seçeneği sunmanın yanı sıra 
karayolu trafiğinde yaşanan gecikme-
lerin önüne geçilirken, tıbbi teslimat 
verimliliğin artması, maliyetlerin a-
zalması ve hasta deneyiminde belki de 
hayat kurtaran faydalar sağlayacak bir 
iyileştirme sağlanması öngörülüyor.

ABD Federal Havacılık İda-
resi’nin (FAA) İnsansız Hava Aracı 
Sistem Entegrasyonu Pilot Programı 
(IPP) kapsamında Ağustos 2018’de 
WakeMed yerleşkesinde Mattenet’in 
drone teknolojisi kullanılarak gerçek-
leştirilen test uçuşlarının ilk ayağına, 
North Carolina vatandaşlarının sağ-
lık hizmetlerine erişimini artırmak 
amacıyla drone’lardan yararlanmak 
için çalışmalar yapan North Carolina 
Ulaştırma Bakanlığı (NCDOT) da 
destek verdi. 

WakeMed programında, Wake-
Med’in civar tesislerinden birinde kan 
örneği gibi tıbbi numunelerin bir tıp 
uzmanı tarafından güvenli bir dro-
ne kabına yüklenmesinin ardından,  
drone, belirlenmiş olan rota üzerin-
de, özel eğitimli Uzak Kaptan Pilot 
(RPIC) gözetiminde uçuşunu gerçek-
leştirerek WakeMed’in ana hastane 
ve merkez patoloji laboratuvarında 
bulunan sabit bir iniş alanına iniş ya-
pacak. UPS ve Matternet, WakeMed 
bünyesinde uzun süre devam etmesi 
planlanan bu programdan edindikleri 
deneyimleri, ABD’deki diğer hastane 
ve tıp merkezlerindeki ulaştırma hiz-
metlerini gelişmek için drone’lardan 
ne şekilde yararlanabileceğini değer-
lendirmek için kullanacak.

UPS, dönüşüm stratejisinin te-
mel unsurlarından biri olarak, Glo-
bal Akıllı Lojistik Hizmetini, has-
taneleri ve diğer sağlık kuruluşlarını 
destekleyecek şekilde geliştiriyor. 
Sağlık ve yaşam bilimleri lojistiğini 
öncelikli segmentlerinden biri ola-

rak belirleyen şirket, gelişmiş lojis-
tik hizmetleri ve tedarik zinciri ile 
hastalara daha iyi bakım sağlamak 
için yeni ilişkiler ve teknolojiler ge-
liştirmeye devam ediyor.

UPS, daha önce 2016’da Ruan-

UPS, hastanelerde tıbbi numunelerin drone’la taşınması için drone üreticisi 
Matternet ile işbirliği yaptı. Program kapsamında, 20 km’ye varan bir menzil 
içerisinde yaklaşık 2 kg’a kadar tıbbi yük taşıyabilen, şarjlı lityum iyon pille çalışan 
dört pervaneli M2 quadcopter’lar kullanılacak.

da’daki uzak bölgelere kan ürünleri-
ni taşımak için GAVI ve Zipline ile 
de ortak çalışmalar gerçekleştirdi. 
Matternet ekibi ise daha önce İsviç-
re’deki sağlık sistemleri için 3 bin’i 
aşkın sefer düzenledi.



KONUYLA ilgili UND’den 
şu açıklama yapıldı: “Derne-
ğimiz İcra Kurulu Başkanlığı 
görevini yürüten Sayın Erman 
Ereke 24 Nisan 2019 tarihi 
itibariyle görevinden ayrıldı. 
Kendisine bu süreç zarfında 

göstermiş olduğu gayret ve 
vermiş olduğu hizmetler do-
layısıyla sektörümüz adına te-
şekkür ederiz.

UND İcra Kurulu Başkan-
lığı görevine 06  Mayıs2019 
tarihi itibariyle Sayın Alper 

logitrans’da yer alacak ülke 
pavilyonlarının sayısı artıyor. 
Kanada Pavilyonu da fuardaki 
yerini aldı.

ABD ile yaşanan ekonomik 
gelişmelerin ardından işbir-
liği yaptığı ülkeler listesini 
genişletme ve dış ticaretinde 
ürün gamını çeşitlendirme he-
defini ortaya koyan Kanada, 
Türkiye’yi mercek altına aldı. 
Türkiye’de potansiyel iş ortak-
lıkları için görüşmeler yapan 
Kanada yetkilileri, iki ülke 
arasındaki ticareti geliştirmek 
için öncelikle efektif lojistik 
çözümler üretmek gerektiğini 
belirterek logitrans Fuarı’nda 
bir pavilyon kurma kararı aldı.

EKO MMI Fuarcılık Tic. 

Özel atandı. Ayrıca, Derneği-
miz organizasyon şemasında 
Strateji ve İş Geliştirme Baş-
kanlığı görevi oluşturulmuş 
olup bu göreve Nejat Fatih 
Şener atandı.

Alper Özel ve Nejat Fatih 
Şener’e atanmış oldukları ye-
ni görevlerinde başarılar diler 
ilgili atamaların sektörümüz 
adına hayırlı olmasını temen-
ni ederiz.”

Ltd. Şti. tarafından bu yıl 
13’üncüsü düzenlenecek “U-
luslararası logitrans Transport 
Lojistik Fuarı” 13-15 Kasım 
2019 tarihleri arasında İstan-
bul Fuar Merkezi 9’uncu ve 
10’uncu salonlarda gerçek-
leştirilecek. Avrupa ile Yakın 
Doğu arasında mükemmel 
bir köprü oluşturan logitrans; 
lojistik, telematik ve taşımacı-
lığın tüm değer zincirindeki 
geniş ürün ve hizmet yelpaze-
sini içermekte.
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Dünyanın en büyük taşımacılık ve lojis-

tik buluşması Münih’de gerçekleşiyor. 

İki yılda bir düzenlenen transport lo-

gistic Fuarı’nda ilk kez DEİK Lojistik İş 

Konseyi tarafından bir Türkiye Pavilyo-

nu oluşturuldu. Fuara bağımsız olarak 

katılanlarla birlikte 33 Türk şirketinin 

arkasında, Türkiye’nin ağrılı sancılı da 

olsa elde ettiği başarılar ve güçlü bir 

potansiyel var. 

Dünyanın 17. büyük ekonomisi olan 

Türkiye, 82 milyonluk nüfusu, 400 mil-

yar dolara ulaşan dış ticareti ve 800 

milyar dolara yaklaşan GSYH’sıyla 

Asya, Avrupa ve Afrika’nın buluşma 

noktasındaki kilit ülkedir. Lojistik-

te pazar büyüklüğü 96 milyar dolara 

yükselen Türkiye; köprüler, tüneller, 

demiryolları, limanlar ve havaalanla-

rıyla üç kıtanın ticaret ve üretim yol-

ları üzerindeki bölgesel ve küresel bir 

lojistik merkezdir. 

Kuşak ve yol projesi üzerinde dün-

yanın lojistik köprüsü olma hedefine 

yoğunlaşan Türkiye, sınırları aşan lojis-

tik altyapı yatırımlarıyla aynı zamanda 

avantajlı bir transit ülkesidir. 9’u faal 

ve yapımı sürenlerle birlikte 21 lojistik 

üssü bulunan Türkiye’nin 2 bin 159 ki-

lometresi otoban olan 67 bin 333 kilo-

metrelik karayolu ağı 4 asma köprü ve 

3 denizaltı tüneli ile kıtaları ve körfezi 

bir birine bağlıyor. 

Denizden karaya, havadan demiryo-

luna rakamlara bakıldığında da görü-

leceği gibi, önemli büyüklüklere erişil-

miş bulunuluyor. Özel sektöre de açılan 

demiryollarına son 15 yılda 22 milyar 

dolar yatırım yapıldı. Halen 12 bin 532 

kilometre olan demiryolu, 2023’de 25 

bin kilometreye çıkacak. Denizyolları-

na bakıldığında ise, 8 bin 333 kilomet-

relik kıyı şeridinde 172 limanı bulunan 

Türkiye’nin denizcilik kapasitesi 11 mil-

yon 85 bin TEU konteyner, 276 milyon 

851 bin 862 ton genel kargo kuru yük, 

148 milyon 900 bin 782 ton sıvı dökme 

yük ve 3 milyon 674 bin 800 adet teker-

lekli araca hizmet verebiliyor. 

Yılda 200 milyon yolcuyu hedefleyen 

ve dünyanın en büyüğü olan İstanbul 

Havalimanı’nın yaklaşık bir milyon 500 

bin metrekarelik alanı kargo hizmetleri-

ne ayrılmış olup tüm fazlar tamamlan-

dığında kargo /depolama kapasitesi 5 

milyon 5 yüz bin tona ulaşacaktır.  THY 

ile 124 ülkede 309 noktaya uçuş gerçek-

leştiriliyor. Türkiye’yi merkez alarak ya-

pılacak ortalama 4 saatlik uçuş mesafe-

sinde 1 milyar 500 milyon nüfusa ve 25 

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

trilyon dolar ticaret hacmine erişmek 

mümkündür.

Türkiye; taşımacılık ve lojistiğin her 

alanında faaliyet gösteren yüzlerce şir-

keti, tüm bunların tedarikçileri, ticari 

araçlar, sigorta, finans, yazılım ve di-

ğer alanlardaki çeşitli hizmetlerin uyum 

içinde sunulduğu bir lojistik ekosistemin 

sahibi. Türk lojistik şirketleri yurtiçinde-

ki araç ve ekipmanları, depo ve tesis ya-

tırımları, insan kaynakları ve uluslara-

rası ağlardaki yeri kadar yurtdışındaki 

liman, havaalanı işletmesi, RO-RO hat-

ları, demiryolu servisleri ve doğrudan 

araç ve depo yatırımlarıyla güçlü birer 

lojistik servis sağlayıcısıdır.  

Avrupa’da yaygın bir ağa sahip RO-

RO ve tren hatlarıyla desteklenen inter-

modal bağlantılar, yeşil altyapı yatırım-

ları, gümrüklere yönelik düzenlemeler 

ve Avrupa Birliği ile uyumlu yasalara 

sahip olan Türkiye, yeniden şekillenen 

küresel lojistik haritasında güçlü bir po-

tansiyel sunuyor. 

Tarihten gelen işbirliği ve ortaklık 

kültürü nedeniyle 5 bin 722’si ulaştır-

ma, haberleşme, depolama olmak üzere 

58 bin 954 şirket, güvenilir bir ortak 

olarak gördüğü Türkiye’yi yatırım ve 

üretim üssü olarak seçti. Finans, tu-

rizm ve lojistiğin merkezi, otomotivde 

14 markanın üretim sahası, kimyada 

dünya markalarının yatırım alanı olan 

Türkiye, tekstilde modanın kalite üssü-

dür. Beyaz eşya ve mobilyanın devleri 

dünyayı donatırken, enerji yatırımları-

nın çekim sahası durumuna gelen Tür-

kiye, metal, makine ve çelik sanayinin 

de yükselen yıldızıdır. Tüm bu sektörler 

gücünü Türkiye’nin lojistik altyapısın-

dan alıyor.

Bu rakamlar, Türk taşımacılık ve lo-

jistik endüstrisinde bardağın dolu tara-

fındaki verilerin bir kısmıdır. transport 

logistic Fuarı’nda kalan yarıyı doldur-

mak ve hizmet ihracatına katkıda bu-

lunmak için dünyanın en büyük lojistik 

buluşmasında gövde gösterisine çıkan 

Türk lojistikçilerine başarılar diliyorum.  

Lojistikte Türkiye Zamanı

BAKIŞUND Yönetiminde 
Önemli Atamalar

logitrans’da Ülke 
Pavilyonlarına
Kanada Eklendi 

Türk Nakliyeciliğinin 
Duayeni Yaşar Çelik 
Toprağa Verildi

UND’de Erman 
Ereke’den boşalan 
İcra Kurulu 
Başkanlığına Alper 
Özel atandı. Yeni 
oluşturulan Strateji 
ve İş Geliştirme 
Başkanlığı görevine 
de Nejat Fatih Şener 
atandı.

UND İcra Kurulu Başkanı 
Alper Özel

UND Strateji ve İş Geliştirme 
Başkanı Fatih Şener

TÜRK taşımacılık sektö-
rünün duayen ismi, Yaşar 
Çelik vakfı başkanı, hayır-
sever işadamı Yaşar Çelik 
vefat etti. Cenazesi 10 Ma-
yıs 2019 tarihinde Yeniçağa 
Emine Hatun Camii’nde 

kılınan cenaze namazının 
ardından, köy mezarlığına 
defnedildi.

Aysberg Basın Yayın ailesi 
olarak rahmet, geride kalan 
yakınları ve taşımacılık ca-
miasına başsağlığı diliyoruz.



ŞEHRİN SEVDİĞİ KAMYON
KAMU HİZMET ÇÖZÜMLERİ



“Tekstil ve hazır 
giyim sektörünün
lojistik  ihtiyaçları 
artarak çeşitleniyor”

Netlog Lojistik Tekstil ve FMCG Depolar Genel Müdürü Uğur Ersop:

Ekol Lojistik Türkiye
Ülke Müdürü Murat Boğ:

“Tekstil sektörünün hizmet alımındaki
öncelikleri hız, esneklik ve uygun maliyet”
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leri olmak üzere Türkiye’nin 
gerçekleştiği tekstil ihracatı 
uzak doğu ülkeleri ile rekabet 
ederken lojistik operasyonlar 
bu sürecin en önemli parçası 
olmaya devam ediyor. Tekstil 

TÜRKIYE’NIN geleneksel 
olarak en güçlü olduğu alanla-
rın başında gelen tekstil ve ha-
zır giyim sanayisi ekonomide 
yaşanan negatif etkilere rağ-
men önemini korumaya de-

vam ediyor. Özellikle Avrupa 
ülkeleri ile olan dış ticaretimi-
zin en önemli kalemlerinden 
olan tekstil, taşımacılık içinde 
de çok önemli bir role sahip. 

Başta gelişmiş Avrupa ülke-

TEKSTIL sektöründe artan 
rekabetin beraberinde hızlı ve 
maliyet odaklı lojistik çözüm-
ler üretmeyi zorunlu kıldığını 
söyleyen Netlog Lojistik Teks-
til ve FMCG Depolar Genel 
Müdürü Uğur Ersop, süreçlere 
değer katan insan kaynağının, 
hala gelişime açık en önemli 
alan olduğunu vurguluyor.

Türkiye’de Tekstil lojistiği-
nin toplam lojistik faaliyet-
leri içindeki payı nedir?

Türkiye’de lojistik faali-
yetlerinin milli gelire oranı 
yaklaşık olarak yüzde 10-12a-
ralığında seyretmektedir. Bu 
durumda lojistik faaliyetleri-
nin 300 milyar TL’lik bir pas-
tayı oluşturduğunu söylemek 
mümkün. Hazır giyim ve teks-
til sektörünün lojistik payı ise 
yüzde 1 -2 arasında olup, 3 mil-
yar TL’lik bir büyüklüğe sahip.

Türkiye tekstil sektörünün 
geleceğine ilişkin öngörüle-
riniz neler? Sektörün büyü-
mesinde lojistik nasıl bir rol 
oynayacak?

Türkiye hala işgücü anla-
mında Avrupa’ya göre ucuz 
bir ülke. Dolayısıyla üretim 
maliyetleri konusunda fırsat-
lar sunmakta. Teslim sürele-
rinde uzak doğuya göre ciddi 
bir avantajımız var ve kalite 
konusunda standardı yüksek 
firmalara sahibiz. Bu bağlam-
da sektörün büyümesinde ih-
racat ve yurtdışında şubeleş-
me yakın gelecekte ön planda 
olacak. Türk markalarının 
yabancı pazarlarda söz sahibi 
olabilmesi, firmaların yurtdı-
şı pazarlara doğru ve zama-
nında ulaşabilmesi ve faaliyet 
gösterdiği ülkelerdeki lojistik 
ihtiyaçlarının giderilmesi ile 
mümkün olabilecektir. 

Tekstil sektörünün lojistik 
hizmet alımlarında öncelik-
leri neler? Lojistik hizmet-
lerde geliştirilmesi gereken 
alanlar nereler?

Tekstil sektörünün hiz-
met alımında öncelikleri, hız, 
esneklik ve uygun maliyet 
olarak sıralanabilir. Lojistik 
hizmetlerde verimlilik odaklı 
süreç yaklaşımının sektörde 
gelişim fırsatı olmaya devam 
edeceğini düşünüyorum. Sek-
törde yetişmiş insan kaynağı 
ihtiyacı ise bir diğer önemli 
gelişim alanı…

Tekstil sektörünün lojistik 
ihtiyaçları ve bu alandaki 
yeni trendler neler? 

Emek gücünden makine 
gücüne geçişle başlayan sanayi 
devriminde, dördüncü aşama 
olan Endüstri 4.0’a son 10 yıl-
da adım atmış bulunuyoruz. İ-
letişim ve bilişim sistemlerinin 
son yıllardaki hızlı gelişimiyle, 
üretim ve lojisitk süreçlerinde, 
insanın yerini önemli ölçüde 
yapay zekalar, birbiriyle konu-
şabilen sistemler (nesnelerin 
interneti), blokchain altyapı-
ları alacak. Lojistik süreçler, 
yakın gelecekte yolda yürüyen 
tanımadığımız birinin üzerin-
de gördüğümüz gömleği eş za-
manlı internetten bulup sipa-
rişinin verilebildiği ve birkaç 
saat içerisinde depodaki raf-
tan toplanıp, tüketicinin eline 
ulaştırıldığı hale evrilecek.  

Lojistik sektörü tekstilde e-
ticaretten yeterince pay ala-
biliyor mu?

e-ticaretin lojistik ihti-

yaçlarını depolama ve da-
ğıtım olarak ikiye ayırırsak, 
dağıtım kısmının tamamı 
lojistik kargo firmaları tara-
fından sağlanmakta. Depo-
lamada ise sektörün büyük 
oyuncularının kendi süreç-
lerini yönetme eğiliminde 
olduğunu görmekteyiz. Do-
layısıyla bu alanda henüz lo-
jistik firmaları yeterince pay 
alabilmiş değil. Bu payın de-
ğişebilmesi için lojistik ser-
vis sağlayıcılarının, firmaları 
ikna edebilecek e-ticarete 
yönelik çözümler geliştire-
bilmesi ve ihtiyaçlara esnek 
ve çevik reaksiyon göstere-
bilmesi gerekiyor.

Tekstil lojistiğinde katma 
değerli hizmetlerin gelişi-
mini nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Tekstil ve hazır giyim fir-
maları zamandan ve maliyet-
ten tasarruf edebilmek için 
kendi bünyelerinde yaptığı 
bir çok faaliyeti lojistik firma-
larına devretmek durumunda 
olacaklar. Bu durum tekstil 
firmalarının, tasarım, pazar-
lama ve satış faaliyetlerine o-
daklanmalarını sağlarken, lo-
jistik firmalarının ise hizmet 
çeşitliliğini arttırarak katma 
değerli hizmetlere daha fazla 
yönelmesini beraberinde ge-
tirecektir. 

Genel olarak bakıldığında 
Türkiye’de 2019 yılında ya-
şanan ekonomik gelişmeler 
sizi nasıl etkiliyor?

Ticaretin her zaman-

kinden daha zor olduğu ve 
rekabetin global ölçekte 
hissedildiği günümüz ko-
şullarında, biz Netlog Grup 
olarak, insana ve eğitime ya-
tırım yapmaya devam ede-
ceğiz. Ekonomik koşulların 
zorlaştığı günümüz süreçle-
rine, güçlü şekilde hazırlık-
lıyız ve içinde bulunduğu-
muz dönemi yatırım fırsatı 
olarak değerlendiriyoruz.

Pazar ülkelerdeki fırsat ve 
riskleri nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

İç piyasadaki daralma ile 
Türk markaları pazar ülke-
lerde büyüme stratejilerine 
ağırlık verecek ve yurtdışın-
da şubeleşmeye hız kazan-
dıracaklardır. Netlog Grup 
olarak yurtdışı pazarında hiz-
met verebilecek gelişmiş bir 
altyapıya sahibiz. Özellikle 
e-ihracat tarafında verilebile-
cek hizmetlerle yeni fırsatlar 
yaratmayı hedefliyoruz.

Kısa ve orta vadedeki hedef-
leriniz neler?

Kısa ve orta vadede lojistik 
sektöründe pazar payımızı 
arttıracak yeni ürünlerin ta-
sarımına önem vereceğiz. Bu 
doğrultuda süreç ve çözüm 
tasarımı yapacak bir Ar-Ge 
merkezini hayata geçirece-
ğiz. Netlog Group olarak in-
sana ve eğitime yatırım yap-
maya devam edeceğiz.  Bu 
bağlamda verimlilik odaklı, 
yalın ve sade süreçlerle reka-
bette bir adım öne geçmeyi 
amaçlıyoruz. 

2019 yılında öncelikli he-
defleriniz neler?

2019’da tüm süreçlerimizi, 
e-ticaretle entegre ve uçtan 
uca hizmet verecek şekilde 
dizayn ederek, sektörde fark 
yaratacak katma değerli hiz-
metlerimizle öncelikle pazar 
payımızı arttırmak istiyor ve 
kısa süre içerisinde pazar lide-
ri olmayı hedefliyoruz.

taşımalarını genellikle karayolu 
üzerinden hedef ülkelere ulaş-
tıran Türk uluslararası taşıma-
cılık şirketleri, tekstil endüstri-
nin en önemli güçlerinden biri 
olarak faaliyet gösteriyor.

Tekstil Endüstrisinin
Operasyonel Gücü
Uluslararası Taşımacılar 
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HAZIR giyim ve konfek-
siyon sektöründe son yıl-
larda öne çıkan trend, hızlı 
moda olduğunu ve lojistik 
sektörünün de bu hıza a-
yak uydurması gerektiğini 
belirten Boğ, tekstil lojisti-
ği hakkındaki sorularımızı 
cevapladı. 

Türkiye tekstil sektörü-
nün geleceğine ilişkin ön-
görüleriniz neler? Sektö-
rün büyümesinde lojistik 
nasıl bir rol oynayacak? 

Türkiye’nin dünya ihra-
catında en fazla söz sahibi 
olduğu sektörlerden birisi 
tekstil ve hazır giyim. En 
çok istihdam ve katma de-
ğer yaratan sektörlerin ilk 
sıralarında tekstil ve hazır 
giyim yer alıyor. Günümüz-
de, ülkelerin sanayi strateji-
lerinde tekstile özel önem 
göstermeye başlamalarıyla 
birlikte, rekabet koşulları 
oldukça zorlaştı. 

Türkiye’nin tekstildeki 
konumu - sadece ihracatçı 
olarak değil hazır giyim it-
halatçıları ve moda marka-
larının genç nüfustan bek-
lentileri sonucu- çok güçlü. 
Biz de buna gümrükleme, 
taşıma, depolama ve katma 
değerli işler anlamında bü-
yük destek veriyoruz.

Bizim gibi üçüncü parti 
entegre lojistik hizmetleri 
sunan şirketlere ve hükü-
metlere önemli görevler 
düşüyor. Daha stabil bir 
konjonktür sağlanabilirse, 
ihracatçılarımıza önemli bir 
destek verilmiş olacaktır. 

Tekstil sektörünün lo-
jistik hizmet alımlarında 
öncelikleri neler? Lojistik 
hizmetlerde geliştirilmesi 
gereken alanlar nereler?

Tekstil ürünlerinin lo-
jistik süreçlerinde yapılan 
planlamaya paralel sonuçlar 
önemli, moda hız demek, 
tekstil ürünlerinin ticari 
ömrü çok kısa. Tekstil lojis-
tiğinde, planlamada dikkate 
alınmamış, sonradan oluşa-
bilecek regülasyon değişik-
likleri nedeniyle oluşacak 
zaman kayıpları sorunlara 
yol açıyor. Konuyu ihracat 
ve perakende bakış açıla-
rıyla değerlendirdiğimizde, 

ürünlerin lojistik süreçlerinde 
leadtime artırıcı son dakika 
değişikliklerinin çok dikkatli 
yönetilmesi önemli.  

Diğer bir konu tekstil lo-
jistiği yoğun katma değerli 
hizmetlerin verildiği bir alan, 
dolayısıyla emek yoğun. Öte 
yandan sezonsallık etkileri-
ni yoğun olarak yaşayan bir 
sektör. Perakende odaklı 
bakarsak günlük bazda dahi 
hacimler çok büyük farklılık 
gösterebiliyor. Bu dalgalan-
maların yönetimi tekstil pera-
kendesinin en önemli konula-
rından.

Tekstil sektörünün lojistik 
ihtiyaçları ve bu alandaki ye-
ni trendler neler? 

Her geçen yıl pazar çeşit-
lenmesiyle tekstil ve hazır 
giyim sektörünün lojistik  
ihtiyaçları da artarak çeşitle-
niyor. Bu alandaki en önemli 
eğilimin hızlı moda yaklaşımı 
içinde üretim ve teslim süre-
lerinin daha da kısalması ol-
duğunu söyleyebiliriz. Tabii 
bunu yaparken de ürünün gü-
venli teslimatı hususunu göz 
ardı etmemek gerekiyor.  Ka-
liteli ve yüksek standartlarda 
üretim yapan tekstil ve hazır 
giyim sektörünün ürünlerinin 
son noktaya hızlı ve güvenilir 
bir şekilde teslimatı önemli. 

Lojistik sektörü tekstilde e-
ticaretten yeterince pay ala-
biliyor mu?

Tekstil e-ticaret işlemleri 
2017’den 2018’e yüzde 30’un 
üzerinde büyüme gösterdi. Bu 
yüksek büyümeyle Türkiye’de 
2018 yılında e-ticaret kana-
lından yapılan satışlar toplam 
perakende satışların yüzde 
5’i seviyesine ulaşabilmiştir. 
Bu rakam gelişmiş ülkeler-
de yüzde 11’in üzerindedir. 
Türkiye’de özellikle son yıl-
larda e-ticaret pazarındaki 
hızlı büyümenin devam ede-
ceği beklentisindeyiz. 

 
Tekstil lojistiğinde katma 
değerli hizmetlerin gelişi-
mini nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Endüstri 4.0’ın etkile-
ri tekstil sektöründe yoğun 
olarak hissedilecek. Yakın 
gelecekte tekstil üretiminde 
robotik sistemlerin kullanımı 

Birinci sayfadaki haberin devamı



yatırımının kararını da ona 
göre alıyoruz.

Yunanistan’ın inter-
modal taşımalara ihtiyacı 
olduğunu görerek İstan-
bul-Patras-Trieste hattında 
taşımalara başladık. Aynı 
şekilde, Baltık ülkelerindeki 
ihtiyacı görerek bu yönde 
de yatırımlarımızı yaptık ve 
taşımalara başladık. İki yıl 
önce de Fas ve Tunus’a taşı-
malara başlamıştık. 

Kısa ve orta vadedeki he-
defleriniz neler?

Kısa ve orta vadede ön-
celiğimiz yurt dışındaki ofis 
yapılanmamızı tamamlamak 
olacak. İtalya ofisimizin ar-
dından, geçtiğimiz yıl Bulga-
ristan ve Almanya ofislerimiz 
faaliyetlerine başladı. Bu yılın 
sonunda bir de İngiltere’de 
ofis yatırımımız olacak. Bu 
yatırımlar ile Avrupa ülkeleri 
arasındaki intermodal taşı-
macılıkta söz sahibi olmayı 
hedefliyoruz. Bunlara ek ola-
rak Deniz ve Hava taşımacılı-
ğında adımlar attık.

2019 yılında öncelikli he-
defleriniz neler?

2019 yılına yeni ekipman 
yatırımlarıyla başladık. Geç-
tiğimiz günlerde 120 adet 
45’lik Swap-Body yatırımı-
mızı Tırsan’dan teslim aldık. 
Yılın sonunda da 80 tane 
daha teslim alacağız. Bu a-
raçlarımızla konteynerler ile 
hizmet veremediğimiz sek-
törlere de erişme imkanımız 
olacak. Aynı zamanda inter-
modal taşımacılıkta parsiyel 
taşımalara başladık.

Tekstil sektörü için önem 
arz eden askılı taşımalar için 
de filomuzda mevcut askılı 
konteyner sayısını arttırmak-
tayız. Bu bağlamda 2019 yı-
lında askılı intermodal taşıma 
sayımızda da artış hedefliyo-
ruz. Kurulduğumuz günden 
bu yana her yıl ortalama yüzde 
40-50 bandında bir büyüme 
gerçekleştiriyoruz. Bu büyü-
meyi sağlıklı kısabilmek adına 
yatırımlarımızı sürdüreceğiz.

LOJİSTİK
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2018 yılı itibariyle 27 mil-
yar USD olarak gerçekleşen 
hazır giyim ve tekstil ihra-
catı, 2018’de Türkiye’nin 
168 milyar USD olan top-
lam ihracatı içinde yüzde 
16,3’lük bir paya ulaştığını 
belirten Sarp Intermo-
dal Genel Müdürü Şenol 
Taş,tekstil lojistiğinin lo-
jistik faaliyetleri içindeki 
payının da  benzer  çizgi iz-
lediğini kaydediyor. 

Tekstil sektörünün lojis-
tik ihtiyacı ve gelişme bek-
leyen alanları konusunda 
bilgi verir misiniz?

Tekstil sektörü, yeni mo-
da akımları, sezon geçişlerive 
küreselleşmenin de etkisiyle 
sürekli büyüme yönünde 
artış gösteriyor. Üretimde 
kullanılan teknikler ve ham-
maddeler zamanla değişiyor. 
Tüm bunlara uluslararası 
ticaretin gelişimi de eklen-
diğinde tekstil sektörünün 
lojistik sektörüne ihtiyacı da 
her geçen gün artıyor. 

Bununla birlikte teks-
tilde maliyetler rekabeti 
oldukça etkiliyor. Bu ne-
denle tekstil sektörü lojis-
tik giderlerini azaltabilmek 
istiyor. Son yıllarda birçok 
firma daha uygun ve sürdü-
rülebilir maliyetler sunul-
duğu için intermodal taşı-
macılığa yönelmeye başladı. 
Tekstil sektörünün şu anda 
en önemli ihtiyacı uygun 
maliyetli lojistik hizmet 
alabilmesi.

2018 yılında Türkiye 
tekstil sektörü ihracatta 
ciddi bir gelişim gösterdi. 
Modaya yön veren İtalya ve 
Almanya gibi Avrupa ül-
keleri Türkiye’nin en çok 
ihracat gerçekleştirdiği ül-
keler arasında yer aldı. Bir 
önceki yıla oranla yüzde 5 
ila 7 artış görüldü. 

Türkiye olarak tekstil 
ihracatımızın yarısını Av-
rupa ülkelerine gerçek-
leştiriyoruz. Bu ülkelerin 
dünya tekstil piyasasında-
ki yerini düşünürsek Tür-
kiye tekstil sektörünün ne 
kadar güçlü olduğunun 
farkına varabiliriz.

Türkiye’de Tekstil lojisti-
ğinin toplam lojistik faali-
yetleri içindeki payı nedir?

2018 yılı itibariyle 27 mil-
yar USD olarak gerçekleşen 
hazır giyim & tekstil ihraca-
tı, 2018’de Türkiye’nin 168 
milyar USD olan toplam ih-

racatı içinde yüzde 16,3’lük 
bir paya ulaştı. Tekstil lo-
jistiğinin toplam lojistik 
faaliyetleri içindeki payı da 
bu dolaylarda seyrediyor. 
Özellikle intermodal taşı-
malar ile gerçekleşen ope-
rasyonların sayısı her geçen 
ay artıyor.

Türkiye tekstil sektörü-
nün geleceğine ilişkin ön-
görüleriniz neler? Sektö-
rün büyümesinde lojistik 
nasıl bir rol oynayacak? 

Tekstil sektörünün ge-
leceğinden bahsederken 
giyilebilir teknolojilerden 
bahsetmemek olmaz. 2025 
yılında dünya nüfusunun 
yüzde 10’unun, kısaca giyi-
lebilir teknoloji olarak ad-
landırılan, internete bağla-
nabilen 
kıyafet-
ler kul-
lanacağı 
tahmin ediliyor. Giyilebilir 
teknoloji ürünleri; sağlık, 
spor savunma sanayi, bilgi 
ve iletişim teknolojileri gi-
bi birçok alanda devrim ya-
ratacak gibi görünüyor. Bu 
nedenle Türkiye’nin “ileri 
tekstil” olarak adlandırılan 
bu alanda rekabetçi olabil-
mek için şimdiden kolları 
sıvaması gerekiyor.

Sarp Intermodal olarak, 
tekstil sektöründeki geliş-
meleri ve ihtiyaçları takip 
ederek yatırım ve planla-
ma yapıyoruz. Lojistiğin 
önemli bir maliyet oldu-
ğunun farkındayız, o yüz-
den tekstil sektörünü daha 
uygun maliyetlerin olduğu 
intermodal taşımacılığa 
yöneltiyoruz. 

İntermodal altyapısını 
kullanarak askılı tekstil ta-
şımacılığı da gerçekleştiri-
yoruz. Sektöre yakın olmaya 
devam edeceğiz.

Lojistik sektörü tekstilde 
e-ticaretten yeterince pay 
alabiliyor mu?

Tekstil, e-ticaret açısından 
değerlendirildiğindedünya 
çapında artan bir trend gös-
termektedir. Sanal mağazalar 
arttıkça eş oranlı lojistik ihti-
yaçlarda artmaktadır.

Büyük tekstil markaları, 
e-ticaret kanalı ile satış ha-
cimlerini arttırmak adına 
altyapılarını tamamlayıp 
lojistik destek ile tüm süreci 
yönetiyorlar. Gelecek yıllar-
da e-ticaretin payının artış 
göstereceğinden eminiz.

Genel olarak bakıldığında 
Türkiye’de 2019 yılında 
yaşanan ekonomik geliş-
meler sizi nasıl etkiliyor?

Lojistik sektörü ithalat 
ve ihracat ile paralel hareket 
ediyor. Dolayısıyla ulusla-
rarası ticaret akışı kesintisiz 
devam ediyor olmalı ki, lo-
jistik sektörü yara almasın.

Döviz kurundaki dalga-
lanma-
lar it-
halatın 
düşme-

sine neden oldu. Ülke eko-
nomisi için iyi gibi görünen 
ancak olumsuz bir durum. 
Çünkü üretimimizin büyük 
bölümü için yurtdışından 
ithalat yapmamız gerekiyor. 
İthalat yapamadığımız süre-
ce, ihracat da istenen seviye-
lere çıkamayacaktır. Lojistik 
sektörüne baktığımızda, ih-
racat taşıması yapan bir araç 
ihracat yükü alamadan dö-
nüyorsa maliyetleri artacak-
tır. Rakamlara baktığımızda 
da boş dönüşlerde artış ol-
duğunu görüyoruz. 

İntermodal taşımacılık 
karayolu taşımacılığına göre 
daha az etkileniyor diyebi-
liriz. Bir de markalar ka-
rayoluna göre daha uygun 
maliyetler sunulduğu için 
intermodal taşımaları yoğun 
olarak kullanmaya başladı.

Pazar ülkelerdeki fırsat ve 
riskleri nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

Avrupa ülkeleri odak-
lı baktığımızda, Türkiye 
oldukça önemli bir tekstil 
üreticisi ve ihracatçısı ko-
numunda bulunuyor. Sarp 
Intermodal olarak taşıma 
yaptığımız tüm ülkeleri ya-
kından takip ediyoruz. Fır-
satlar kadar risk olabilecek 
gelişmeleri de değerlendiri-
yor, yatırımlarımızı ve ope-
rasyonlarımızı buna göre 
değerlendiriyoruz.

Örneğin, İngiltere’nin 
Brexit kararını yakinen 
takip ediyoruz. Bu ülkede 
yapmayı planladığımız ofis 

Sarp Intermodal Genel Müdürü Şenol Taş:

“Tekstil sektörünün lojistik sektörüne
ihtiyacı her geçen gün artıyor”

den yararlanacak olan milli 
üretici ve ihracatçı fayda 
sağlayacak, Türk ürünleri-
nin dış pazarlara erişim sü-
resi ve maliyeti azalacak. Bu 
durum, ihracatın ekonomik 
büyümenin özü olduğu dü-
şünüldüğünde, Türkiye’nin 
ekonomik büyüme oranının 
yükselmesini ve sürdürüle-
bilir olmasını  sağlayacak. 

  
Kısa ve orta vadedeki he-
defleriniz neler?

Ekol, 15 ülkede kendi 
tesisleriyle faaliyet gös-
teriyor. En son faaliyet 
göstermeye başladığımız 
ülke İsveç oldu. Buradaki 
operasyon merkezimiz ile 
İskandinavya’yı; Türkiye, 
Orta Doğu ve Ekol’ün 
kendi şirketlerinin bulun-
duğu diğer ülkelerle ya-
kınlaştıracağız. Bir sonraki 
aşamada tüm Avrupa ülke-
leriyle bağlantı kurulması-
nı planlıyoruz. 

Ekol, 5 bin 500 araçlık 
öz mal filosuyla Avrupa’nın 
önde gelen lojistik sağlayıcı-

ları arasında. Hedefimiz; iki 
yıl içerisinde 10 bin aracın 
üzerine çıkarak, Avrupa’da 
açık ara lider olmak. 

2019 yılında öncelikli he-
defleriniz neler?

2018 yılını 710 milyon 
Avro ciro ile tamamladık. 
Sanayi ve ticaret sektörleri 
ile dış ticaretteki gelişme-
ler paralelinde 2019’da da 
benzer oranlarda büyüme 
öngörüyoruz. Hedefimiz; 
ciromuzun yüzde 20’nin 
üzerinde bir kısmını yurt 
dışındaki Ekol şirketlerin-
den elde etmek. 

Kontrat lojistiği iş kolu-
muzda da geçen yıl açtığı-
mız 220 bin metrekarelik 
yatırımımız Lotus sayesin-
de büyümemizin yüzde 30 
civarında olacağını ön gö-
rüyoruz. Kontrat lojistiği-
ne yatırımlarımız sürecek. 
2020’ye kadar depo alanı-
mızı 1 milyon 500 bin met-
rekarenin üzerine çıkart-
mak istiyoruz.

yaygınlaşacak. Üretim ve te-
darik akışı buna paralel Uzak 
Doğu’dan Avrupa ülkelerine 
geri dönecektir. Bu bağlam-
da ürünü rafa hızlı şekilde 
çıkarabileceğimiz yeni ürün-
lere odaklanmış durumdayız. 
Otomotiv literatüründe duy-
maya alışkın olduğumuz “just 
in time” kavramını tekstil sek-
törüne uyarlamak için altyapı, 
sistem ve ürün tasarım çalış-
malarımız devam ediyor. 

Genel olarak bakıldığında 
Türkiye’de 2019 yılında ya-
şanan ekonomik gelişmeler 
sizi nasıl etkiliyor?

Ekonomide yaşadığımız 
süreç sektörümüzü etkilediği 
gibi şirket olarak biz de yan-
sımalarını hissediyoruz. Piya-
sadaki dengesizlikler herkes 
gibi bizi de etkiliyor. Hem 
sektörümüz hem de Türkiye 
açısından ekonomik anlam-
da zor bir yıl olan 2018’in 
ardından seçim atmosferinde 
geçen 2019’da kolay geçmi-
yor. Ekonomide yaşanan dal-
galanmalar neticesinde biz de 
bazı tedbirler almak du-
rumunda kaldık. Verim-
liliği artıracak çalışmaları 
devreye aldık. 

Pazar ülkelerdeki fırsat ve 
riskleri nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

Türkiye’nin kendi lojistik 
potansiyeli ile birlikte; Ka-
radeniz Bölgesi ve Orta Asya 
olmak üzere adeta merkezin-
de olduğu bölgenin potansi-
yeli de dikkate alındığında, 
ayrıca Batı ile Doğu arasın-
da değişen ticari dinamikler 
doğrultusunda yeniden can-
lanma yolunda olan tarihi 
İpek Yolu da lojistik pazarı 
potansiyeline ilave edildiğin-
de, bu potansiyelin büyüklü-
ğü açıkça görülüyor.

Türkiye ekonomisi için, 
lojistik faaliyetlerin gelişmiş 
düzeye ulaşması ve dünya 
standartlarına yaklaşması iki 
açıdan önem taşıyor.  Önce-
likle, Türkiye sahip olduğu 
coğrafi konumu itibarıyla 
yakın çevresinde lojistik hiz-
meti verebilecek ülkeler bakı-
mından tekel olacak. Bununla 
birlikte, barındırdığı nüfus ve 
sahip olduğu ekonomik güç 
nedeniyle lojistik hizmetler-
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uzak kalmayı tercih etti, bu-
nu kaç para için yapıyor? Son 
zamanlarda firmalarımızın 
gelirleri düştüğü için şoförle-
rine de elde ettikleri gelirlere 
göre ücret verebiliyorlar. Bu 
ücretler de çoğu zaman ye-
tersiz oluyor. Yani evinden 
15 gün uzak kalan bir şoför 
bunun tam olarak karşılığı-
nı alıyor diyemeyiz. Ama bir 
yandan da Türkiye şartlarına 
baktığımızda ücret açısından 
diğer sektörlere göre daha iyi 
bir konumdalar. 

Peki şoför bulunamazsa te-
kerlekler nasıl dönecek?

Son dönemde Avrupa’da 
buna ilişkin kanunlar çıkıyor. 
Örneğin “hafta sonu istirahat-
lerinizi arabanızda geçirme-
yeceksiniz, otelde geçirecek-
siniz” diyor. Bu gibi kurallar 
da bizim açımızdan uzun yol 
nakliyeciliğini zora sokuyor. 
Tabii bunun çeşitli sebepleri 
var. Kendi ülkelerindeki şo-
förlere iş alanı açmak istiyor-
lar. Ro-Ro’ya verilen treyler 
limandan indikten sonrasını 
kendi şoförleri yapsın istiyor-
lar. İntermodal taşımacılık bu 
tip zorlamaları ve çeşitli Avru-
pa ülkelerinin geçişlerde koy-
duğu kotaları da aşmak için 
bulunmuş bir taşıma modu.

Siz taşımalarınızda inter-
modal yöntemleri kullanı-
yor musunuz? 

Kullanamıyoruz. Biz Best 
Nakliyat olarak grupaj taşı-
macılık yapıyoruz. Dolayı-
sıyla treylere yüklediğimiz 
ürünleri en kısa sürede teslim 
etmeyi hedefliyoruz. Inter-
modalda süreler daha uzun. 
Biz doğrudan karayolunu kul-
lanıyoruz. Bulgaristan’a geçi-
yoruz, oradan Sırbistan, Hır-
vatistan, Slovenya, Avusturya, 

TÜRKIYE’DEKI ekonomik 
gelişmelerin nakliyeye yansı-
maları nasıl gerçekleşiyor?

Son zamanlarda dövizde-
ki ve faizdeki yükselmeler 
Türkiye’de ekonomiyi ya-
vaşlattı. İnsanlar artık ticaret 
yerine farklı şeyler yapıyor. 
Türkiye’nin lokomotif sektör-
lerinden olan inşaat sektörün-
de dahi faizler yüksek olduğu 
için konut satılmıyor. Dolayı-
sıyla ekonomide yavaşlama o-
luyor, tüketim azalıyor. Tüke-
tim azalınca mal hareketleri ve 
dolayısıyla nakliye de azalmış 
oluyor. Son zamanlarda dö-
vizin yükselmesi ihracatçı fir-
malarımızın lehine bir durum 
oluşturdu. Fakat Avrupa’ya gi-
den tırlarımız ithalatta dönüş 
yükü bulamıyor. 

Yabancı plakalı araçların 
Türkiye’deki payının artma-
sı ile ilgili görüşleriniz neler?

Bu konuda son zamanlar-
daki istatistiklere baktığımız-
da yabancı plakalı araçların 
Türk pazarından daha çok 
pay aldığını üzülerek izliyo-
ruz. Bu konu bakanlıklara 
da iletiliyor ama başka neler 
yapabiliriz diye konuşup tar-
tışmamız gerekiyor.

Bunun öncelikli sebeplerini 
ne olarak görüyorsunuz?

Türk nakliye sektörünün 
çok sorunu var. Bunu hemen 
vize sorunu ile ilişkilendi-
recek olursak bir kere Türk 
nakliyecisinin Bulgar nakli-
yecisine göre maliyetleri daha 
fazla. Son zamanlarda Türk 
kamyon şoförleri vize al-
makta zorlanıyorlar. Bir sürü 
evrak isteniyor. Aracı yükle-
yeceksiniz, tüm yüklemesini 
yapacaksınız, gümrük evrak-
larıyla birlikte vize için müra-
caat edeceksiniz. Vizeyi aldık-

tan sonra yola gideceksiniz. 
Vizenin konsolosluktan çık-
ması bir haftayı buluyor. Siz 
o bir hafta boyunca kamyonu 
bekletemiyorsunuz çünkü 
yüklenmiş durumda. Malı 
5-6 gün içinde Almanya’ya, 
Fransa’ya, İngiltere’ye teslim 
etmek zorundasınız. Türki-
ye’deki maliyetler fazla. TIR 
karnesi fiyatları, motorlu ta-
şıtlar vergisi, sigorta fiyatları 
maliyetlerimizi yükseltiyor. 
Dolayısıyla bunun yanında 
sübvanse edilen Bulgar nakli-
yecileri ve diğer ülke nakliye-
cileri bize göre daha avantajlı 
konumdalar ve bize göre daha 
hızlı servis veriyorlar. Çeşitli 
ülkeler geçiş ücreti de ödemi-
yorlar. Biz Türk nakliyecileri 
olarak bir takım ülkelerde ge-
çiş ücretleri de ödüyoruz. 

Avrupa’da nakliye sektö-
ründe konuşulan büyük sı-
kıntılardan bir tanesi şoför 
sorunu. Türkiye’nin böyle 
bir risk ile karşı karşıya gele-
ceğini düşünüyor musunuz? 

Evet, şoförler konusunda 
da sorunlarımız oldukça fazla. 
Öncelikle mevcut şoförler ile 
sorunlarımız var. Son zaman-
larda işten ayrılan şoförlerin 
hemen mahkeme yoluyla 
prim tazminatı talep etmeleri, 
kabul edilemeyecek rakamlar 
istemeleri gibi durumlar biz 
nakliye şirketlerini enerjileri-
ni başka yerlerde harcamaya 
itiyor. Birçok nakliyeci arka-
daş ki, haftanın birkaç günü 
mahkeme salonlarında şoför-
lere karşı firmalarını savunu-
yor. Buna ilaveten eskisi gibi 
yeni şoför de alttan gelmiyor 
artık. Bu konuda da bir çö-
züm bulmamız gerekiyor.

Bir tedbir alınıyor mu bu-
nunla ilgili? Örneğin Av-
rupalı nakliyeciler eğitim 
kurumlarıyla işbirliği yapı-
yorlar. Türkiye’de bireysel 
veya daha toplu çözümlere 
yönelik girişimler var mı? 

UND ile bu konuyu gün-
deme almıştık. Yeni şoför 
yetiştirmek için meslek okul-
larıyla da görüşüyoruz. Fakat 
şöyle bir gerçek var ki artık 
Türk kızları kamyon şoförle-
ri ile evlenmek istemiyor. Se-
bebi de şu; bugün Avrupa’ya 
çalışan bir kamyon şoförü 
evinden en az 15 gün ayrı 
kalıyor. Bu da sosyal açıdan 
baktığımız zaman bir ev ha-
nımı tarafından çoğu zaman 
kabul edilmiyor. Hadi diye-
lim ki adam 15 gün evinden 

net olmamakla birlikte; ko-
nuştuğumuz İngiliz iş ortak-
larımızın iki ülke arasındaki 
ekonomik ilişkilerin artacağı-
na ilişkin beklentileri var.

Biz şu anda Dover 
Limanı’na Fransa’daki Calais 
ve Dunkerque Limanları’ndan 
feribot ile geçiyoruz. Bir güm-
rük birliği olmadan ayrılma 
durumunda buraların çok 
kalabalık olacağı ve kamyon 
geçişlerine yeterli olmayaca-
ğı şeklinde bilgiler alıyoruz. 
Buna mukabil Belçika’da bir 
limanın, Hollanda’da Rotter-
dam Limanı’nın bu geçişlere 
hazırlık yaptığını da duyuyo-
ruz. Eğer gümrük birliği ol-
madan bir ayrılık olursa doğu 
yönünden Londra’ya kadar 
kamyon kuyruğu olacağını 
tahmin ediyoruz.

O zamanda biraz evvel bah-
settiğimiz intermodal taşı-
macılığa göre daha üstün 
görülen hız avantajı da kay-
bolacak. Hem maliyetler çok 
olacak, hem süreler uzun ola-
cak Ingiltere taşımalarında. 

Öyle bir durumda karayo-
lu taşımacılığı cazibesini kay-
bedecek, denizyoluyla yapılan 
konteyner taşımacılığı daha 
avantajlı duruma geçecek gibi 
gözüküyor.

Türk nakliye sektörünün 
son dönemde en çok konuş-
tuğu konular neler? 

C2 belgesi ile ilgili bir ko-
nu var. Bu belgelerle ilgili bir 
düzenleme yapılmıştı ama yö-
netmeliğin yürürlüğe girmesi 
Haziran ayına kadar ertelen-
di. Bu arada da Taşıma İşleri 
Organizatörlüğü (TİO) adın-
da yeni bir belge türü ortaya 
çıktı. C2 belgesi bildiğiniz 
gibi uluslararası taşımacılık 
yapan şirketlere veriliyor. Bu 

şirketler Türkiye’deki nakliye 
sektörünün, lojistik sektörü-
nün ana gövdesi, omurgası 
durumundadır. Yıllardan beri 
Türkiye’nin ihracatını, ithala-
tını ve transit taşımasını yap-
mışlardır. Sadece Türkiye’ye 
gelen ve Türkiye’den giden 
malları değil, Avrupa ülke-
leri üzerinden Orta Doğu 
ülkelerine giden malları da 
taşımışlardır, Türkiye’ye 
döviz kazandırmışlardır. 
Avrupa ülkelerinden, Orta 
Asya’da Türki Cumhuriyet-
lerine, İran’a, Gürcistan’a, 
Azerbaycan’a taşıma yaparak 
Türkiye’ye döviz kazandır-
mışlardır. Dolayısıyla yıllar-
dır Türkiye’ye hizmet eden 
C2 belgesi sahibi şirketlerden 
yeni bir belge talep edilme-
sini istemiyoruz. Bir şirkette 
C2 belgesi varsa, bu şirketler 
bütün taşıma modlarını ya-
pabilmeliler. Eğer illa ki yeni 
çıkacak belgeden alınması 
isteniyorsa bunun C2 belge-
sine sahip şirketlere sembolik 
bir bedel karşılığı verilmesi 
gerekmektedir. C2 belgesine 
sahip şirketler bu anlamda 
desteklenmelidirler, korun-
malıdırlar diye düşünüyorum.

Almanya, Belçika ve Fransa 
üzerinden İngiltere’ye devam 
ediyoruz. Burada süreler kapı-
lardaki yoğunluğa göre 6-7-8 
gün şeklinde sıralanıyor. Bu-
nu intermodal taşımacılıkta 
maalesef yakalayamıyoruz. A-
ma maliyet ve çevre açısından 
baktığınız zaman; intermodal 
taşımacılık daha az karbon 
salınımı yapıyor ve az şoför 
çalıştırdığınız için de daha 
avantajlı. Bugün intermodal 
taşımacılık sayesinde şoför ve 
çekici sayısı minimum seviye-
de tutuluyor ve şirketlerin de 
maliyeti daha az oluyor.

Best Nakliyat olarak son e-
konomik dönemin yansıma-
larını nasıl hissediyorsunuz? 

Durum nakliye piyasasın-
da hep aynı. Bir dengesizlik 
var. Bir bakıyorsunuz ihra-
cat hareketleniyor, araçları 
Avrupa’ya gönderiyoruz ama 
dönüşte yük olmuyor. Araç-
lar yük bulmak için bekli-
yor veya burada kontratınız 
varsa mecburen döndürmek 
zorunda kalıyorsunuz ve çok 
düşük fiyatlara getiriyorsu-
nuz. İntermodal taşımacılık 
yapanların da treylerlerini 
boş olarak getirdiklerini du-
yuyoruz, görüyoruz. Dolayı-
sıyla bizim işlerimiz tamamen 
ekonomi ve piyasa şartları ile 
alakalı. Piyasada denge oldu-
ğu sürece biz nakliyecilerin 
işleri daha iyi olacak. 

Siz Ingiltere’ye taşımacılık 
yapıyorsunuz. Brexit süreci 
ile beraber operasyon anla-
mında değişen bir şey ola-
cak mı? 

Brexit nedeniyle İngiltere 
ile ilgili kafa karışıklıkları var. 
Bunun Türkiye ve İngiltere a-
rasındaki ekonomik ilişkileri 
nasıl etkileyeceği konusu çok 

Ahmet Yayman: “C2’li Şirketler Türkiye
Lojistik Sektörünün Omurgasıdır” 

Uluslararası taşımacılıkta Türkiye’nin saygın şirketlerinden biri olan Best Uluslararası 
Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı ve MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Yayman, 
taşımacılığın güncel sorunlarını dergimiz için değerlendirdi. Yavaşlayan ekonomiden, 
sürücü konularına, vize kısıtlarından güzergahlarda yaşanan kronik sorunlara kadar pek 
çok sorumuzu yanıtlayan Yayman, sektörün önündeki avantajlardan da bahsetti. 

“11 bin üyesi bulunan 

MÜSİAD’ın Türkiye’nin bütün 

illerinde örgütlenmiş şubelerinin 

yanısıra 90’nın üzerinde ülkede 

de şubesi mevcut. MÜSİAD’da 

inşaat, tekstil, otomobil, mobi-

lya gibi 18 tane sektör kurulu 

var. Bu sektörlerden biri de lo-

jistik sektör kurulu. İstanbul’da 

lojistik sektörüne üye yaklaşık 

60, Türkiye’de de toplam 

200 civarı üyemiz var. Bu üy-

eler, uluslararası nakliye yapan 

şirketler, gümrük müşavirleri, 

antrepocular ve yurtiçi taşıma-

cılardan oluşuyor.

Kurul olarak 15 günde 

bir sektöre ilişkin konuları 

görüştüğümüz bir toplantı 

yapıyoruz. Yıl içerisinde düzenle-

nen panellere ilaveten bir sefer 

de büyük bir toplantı yapıyoruz; 

Türkiye İstişare Toplantısı. Bu yıl 

1-2 Mart tarihlerinde İzmir’de 

düzenlenen Lojistik Merkez 

Türkiye toplantısı, Türkiye’deki 

lojistik paydaşlar, dernekler ve 

tüm MÜSİAD üyelerinin katılımı 

ile gerçekleşti.” 

MÜSİAD Lojistik 
Sektör Kurulu 

Sektör Sorunlarını 
Çözmeye Odaklı

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Siz bu yeni belgenin sebebi konu-
sunda ne düşünüyorsunuz?

Belgenin gerekliliği konusunda 
Bakanlıkla aynı fikirdeyim. Yani 
sektörün kayıt altına alınması, or-
ganize edilmesi anlamında gerekli. 
Çünkü bugün baktığımızda herkes 
bu işi kolayca yapabiliyor, sektöre 
kolayca girebiliyor ve tabii onların 
da masrafları, maliyetleri düşük ol-
duğu için piyasadaki fiyat dengesini 
bozabiliyorlar. Lisanslama olması, 
şirketlerin kayıt altına alınması ge-
reklidir, uygulama yerindedir. Bel-
gesi olmayan şirketler bu belgeyi 
almalıdır. Fakat C2 belgesini almış 
şirketlerin yeni belgeyi almasına ih-
tiyaç yoktur, mutlaka alınması gere-
kiyorsa da belittiğim gibi C2 belgesi 
şirketlerin onda biri fiyatına alması 
sağlanmalıdır. Bizler zaten birçok 
zorluklarla uğraşıyoruz. Biz sadece 
Türkiye’de değil, Avrupa’ya çıktığı-
mızda Bulgaristan’daki sıkıntılarla 
uğraşıyoruz, Sırbistan’daki sıkıntı-
larla uğraşıyoruz. İlaveten daha fark-
lı yükler getirilmesini istemiyoruz. 

Biraz da Türkiye’nin dünyadaki 
lojistik gelişmelere göre duru-
muna bakarsak; size göre Çin’in 
başını çektiği Kuşak ve Yol girişi-
minde Türkiye kendini nasıl ko-
numlandırmalı?

Onun avantajları ve dezavantajla-
rı var diye düşünüyorum. Avantajı 
şu; Türkiye yol, köprü demiryolu 
altyapısı ile aslında bu sürece ha-
zırlandı. Baktığımız zaman bugün 
Çin’den kalkan bir tren Marmaray 
üzerinden Avrupa’ya gidebilecek 
konuma geldi. Yine Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü üzerinde yapılması 
planlanan demiryolu var. Bu pro-
jeyle Çin, ürettiği malları 15 gün 
içerisinde Avrupa’ya teslim etmeyi 
planlıyor. Bu, baktığınız zaman as-
lında Türkiye için bir avantaj gibi 
gözükmüyor. Çünkü bugün Avrupa 
ülkelerinin çoğu teslim süresi kısa 
olduğu için Türkiye’den mal alma-
yı tercih ediyor. Eğer Çin 15 gün 
içinde teslimat hedefini tutturursa 
tahmin ediyorum ki Türkiye sipariş 
kaybına uğrayacaktır. 

Bir yandan da Türkiye bu proje-
nin içinde zaten. Bunun haricinde 
Rusya üzerinden farklı bir koridor 
daha var. Orada Çin, Rusya’yı rakip 
olarak görüyor. Dolayısıyla mevcut 
yol üzerindeki ülkeleri de ekono-
mik olarak etkisi altına alıyor. Geç-
tiğimiz aylarda örneğin Pakistan’a 
verdiği kredinin geri ödemesiyle 
ilgili bir tartışma çıktı. Başka bir 
gelişme de; Sri Lanka’da Kuşak ve 
Yol girişimi kapsamında liman yatı-
rımı yapılıyor Borcu ödeyemeyince 
de Çin’e 99 yıllığına kiraya veriyor. 
Dolayısıyla, Çin’in böyle de bir po-
litikası var; Kuşak ve Yol üzerindeki 
ülkeleri ekonomik olarak etkisi al-
tına almak istiyor. Türkiye burada 
bence dikkatli olmalı ve kendisi bu-
na benzer bir politikayı geliştirmeli. 
Örneğin yakın coğrafyadaki ülkeler-
le, Orta Doğu ülkeleri ile böyle bir 
ilişki geliştirebilir.

“HGS ve OGS geçişlerinde sıkıntılar var. 
Araçlarımız köprülerden ve otoyollar-
dan geçerken bazen okuyucudan, bazen 
kullanıcının etiketinden veya kullandığı he-
saptan kaynaklı hatalardan dolayı o anda 
ücret çekilemiyor. Bu çekilememe duru-
munda son çıkan kanuna göre on beş gün 
içerisinde ödenmezse dört katı ücret alınıyor. 
Bir araç köprüden, otoyoldan geçerken ücre-
ti alınmadıysa bunun e-mail veya SMS yoluy-
la firmaya bildirilmesi ve 15 gün içinde veya 
bir ay içerisinde o ücretin web sayfasından 
online ödenebilmesini talep ediyoruz. Özel-
likle karayollarına bağlı yollarda ‘kaçak geçiş’ 
lafı bile bizi rahatsız ediyor.

Aracınızı muayene ettirmek için muay-
ene istasyonuna gidiyorsunuz, kaçak geçiş 
çıkıyor. Plakaya bakıyorsunuz; treyler 
plakası. Sistem önden çekiciyi arkadan trey-
leri okuyor ve cezayı da treylere kesiyor.

Çözüm olarak İngiltere’de olduğu gibi 
çekicinin plakası treylere takılabilir ve trey-
ler için ayrı bir plaka olmaz, treyler kendi 
hareket etmediği için ayrı bir plakaya ge-
rek yoktur. Gümrük sistemi için bir numara 
verilir. Ayrıca treylerin ruhsat parasından, 
evrak işlerinden kurtulmuş oluruz. Bu çözüm 
olmazsa treylerin arka üst tarafına çeki-
cinin plakası konulabilir ve kameranın çekici 
plakasını okuması sağlanır.”

Ücretli Yollardaki Kaçak Geçiş Problemleri İçin
Pratik Çözümler Gerekli
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la bunu 8’e 10’a hatta 12’ye 
çıkarmak. Piyasadaki diğer 
büyük lojistik firmaları baş-
kalarının trenlerini kiralaya-
rak iş yapıyorlar. Netlog’un 
intermodal operasyonlarını 
kendi trenlerini kullanarak 
yürütmesi aslında önemli bir 
ayrıcalık. İntermodalın deniz 
ayağında diğer operatörler gi-
bi biz de alternatifi olmayan 
bir sistem içinde yer alıyoruz.”

Üretimini Türkiye’de ya-
pan ihracatçıların, Avrupa’da 
üretim yapanlarla rekabetine 
dikkat çekerek lojistiğin şu 
an en büyük rekabet alanı ol-
duğunun altını çizen Işıktaş, 
şunları söyledi: “Avrupa için-
deki üreticiler daha az mali-
yetli ve daha hızlı ürünlerini 
pazarlara ulaştırırken bizim 
de rekabetten kopmamamız 
için daha farklı kanalların 
olması, rekabetin ve uygun 
lojistik maliyetlerin olması la-
zım. Rekabetin olması için de 
alternatiflerin olması gerek. 
Lojistikte ihtimaller bitmez. 
Rekabetsiz bir ortamdan kay-
naklanan maliyetlerin artması 
durumunda farklı yollara gir-
mek gerekebilir. GreenBridge 

TÜRKIYE’NIN en büyük 
lojistik şirketlerinden biri 
olan Netlog’a Uluslararası 
Taşımacılık Başkanı olarak 
atanan Recai Işıktaş’la ulusla-
rarası taşımacığın gündemini 
değerlendirdik. Netlog’un 
ortaklıkları ve iştiraklerinde-
ki gelirlerinin önemli bir kıs-
mının dövizle olmasının bu 
dönemde diğer faaliyetlerini 
desteklediğini de kaydeden 
Işıktaş, uluslararası taşımacı-
lıktan sorumlu olarak atan-
dığını ve grubun en eski şir-
ketlerinden bir tanesi olan ve 
ICL olarak bilinen Intercom-
bi ve Netlog Global Forwar-
ding şirketlerinden sorumlu 
olduğunu söyledi. 

Uluslararası taşımacılık 
sektörü açısından 2018 yı-
lının iyi geçmediğini, 2019 
yılının da tahmin edildiği 
gibi parlak bir yıl olmayaca-
ğını kaydeden Işıktaş, “Döviz 
kurlarındaki öngörülemez 
dalgalanma devam ediyor. 
Dünyadaki dış etkenlerden 
de etkileniyoruz. Bugün Tür-
kiye’deki C2 yetki belgesi sa-
hibi uluslararası taşımacıların 
neredeyse yüzde 90’ı yaşanan-
lardan olumsuz olarak etkile-
niyor her anlamda” dedi. 

Büyüklüğü ve faaliyetle-
rinin yurtdışı ve yurtiçinde 
dengeli olmasıyla Netlog’un 
bu durumdan daha az etki-
lendiğini operasyonlarını 
zorlanmadan yürütebilen 
yüzde 10’luk dilim içinde 
yer aldığını kaydeden Işıktaş, 
şunları söyledi: “Elbette bu 
ülkenin taşımacı şirketi ola-
rak Netlog da yaşanan olum-
suz gelişmelerden etkileniyor. 
Ama Netlog’un yapısal avan-
tajları bu etkileri hafifletebili-
yor. Konsolide ciro açısından 
baktığınız zaman Netlog açık 
ara Türkiye’nin en büyük lo-
jistik şirketi. Türkiye’nin en 
hızlı büyüyen lojistik şirketi 
de olan Netlog’un 23 şirketi 
ve yurtdışında iştirakleriy-
le birlikte 9 bin 500 çalışanı 

var. Netlog, yurtdışında ve 
yurtiçinde 1 milyon 200 bin 
metrekarelik kapalı depola-
ma alanına sahip ve 4 bine 
yakın aracıyla faaliyet göste-
riyor. Netlog’un yürütmekte 
olduğu ülkemizin en büyük 
yurtiçi dağıtım operasyonu, 
soğuk zincir ve mikro dağıtım 
yapısı; günlük 7 binlere ula-
şan araç hareketi bu dengeyi 
korumamızı sağlıyor.”
Avrupa’da kendi trenlerini 

kullanan tek şirket 
Yine Netlog ortaklığıyla 

kurulan ve grubun intermo-
dal faaliyetlerinin merkezin-
de yer alan GreenBridge ope-
rasyonlarından da sorumlu 
olduğunu ifade eden Işıktaş, 
konuyla ilgili gelişmeleri de 
aktardı: “Bildiğiniz gibi Gre-
enBridge, yüzde 50-50 olarak 
Netlog ve Samskip ortaklığıy-
la faaliyet gösteriyor. Trieste 
ve Almanya Duisburg arasın-
da çalışan bir GreenBridge 
trenimiz var.  Şu an ülkenin 
genel durumuna paralel ola-
rak hacimlerin düşmesine 
rağmen haftada karşılıklı 4 
tren kaldırıyoruz. Ama bizim 
hedefimiz yeni güzergahlar-

nın yüksek olduğunu ancak 
son dönemde yine yabancı 
araçlardaki düşüşün de daha 
fazla olduğu bilgisini veren 
Işıktaş, Türk taşımacıların da-
ha az düşüş yaşadığını da ha-
tırlatarak, “Döviz kurlarının 
dalgalanması direkt ithalatı 
vurdu. İthalatta ilk 3 ayda ya-
bancı araçların karadan yüz-
de 31, Ro-Ro ile geçişleri ise 
yüzde 46 oranında azalmış. 
Türk araçların ithalat taşıma-
larında da azalış var ancak bu 
oranlarda değil. İhracatta ise 
Türk firmaları taşımalarını 
yüzde 6 oranında arttırırken 
yabancılar ise yüzde 4 oranın-
da artış yaşamışlar” dedi. 

2018 Ağustos ayında başla-
yan dövizdeki dalgalanmanın 
ilk olarak ithalat navlunları-
nın düşmesine neden olduğu-
nu; sonrasında ise Avrupa’ya 
giden araçların dönememe 
durumu olunca ihracat nav-
lunlarının çok yükseldiğini 
kaydeden Işıktaş, bu sürecin 
sonunda taşımacının zarar et-
tiğini açıkladı. 

Işıktaş, “Yük dengesinin 

bozulmasıyla fiyat dengeleri 
de bozulmuştu. Ancak yine 
de bir dengede buluşuyordu 
ve taşımacıyı kurtarıyordu. 
İhracat navlunları zaman için-
de düşmeye başlarken ithalat 
navlunları yukarı çıkmadı. 
Çıktıysa da olması gerektiği 
kadar çıkmadı. Bu şekilde gi-
diş dönüş navlunları taşımacı-
yı zorlamaya başladı. Piyasada 
gidiş dönüş navlunlarının 
toplam olarak düşmesi gibi 
bir durum oluşurken giden 
aracın geri getirilememesi ise 
yaşanan sorunları derinleştir-
di. Sektördeki bu sıkıntının 
devam etmesi öngörülüyor. 
Mevsimsel etkileri de çıka-
rırsak döviz kurlarında kötü 
bir sürpriz olmazsa aslında 
umutlar son çeyreğe kalmış 
durumda” diyerek bugün ya-
şananları özetledi. 

Işıktaş: “Çin trafiği için 
yeni alternatifler

geliştiriyoruz”
Yine gündemde olan bir 

başka konu Çin taşımaları-

na da değinen Işıktaş, dün-
yanın üretim merkezi haline 
gelen Çin ile lojistik trafiği-
ne alternatif çözümler bul-
manın da gündemlerinde 
olduğunu ve bunun üzerin-
de ciddi çalışmalar yaptıkla-
rını kaydetti. 

Netlog’un halihazırda baş-
ta Kazakistan olmak üzere 
Türk cumhuriyetlerine ciddi 
bir trafiği olduğunu da açıkla-
yan Işıktaş, “Çin’le Türkiye’yi 
bağlayacak trafiği oluşturacak 
doğrudan karayolu veya in-
termodal bir hat kurulması 
gündemimizde. Karayolu ve 
demiryolu dışında demiryolu 
- havayolu gibi farklı modla-
rın da dahil olabileceği yeni 
çözümler oluşturmak üzerine 
çalışıyoruz” dedi.

Uluslararası taşımacılık 
faaliyetlerinin sadece Avrupa 
ve Asya ile sınırlı olmadığını 
Orta Doğu’daki faaliyetleri-
nin de yoğun bir şekilde de-
vam ettiğini belirten Işıktaş, 
Netlog Global Forwarding ile 
çalıştıkları büyük acentelerin 
yanı sıra kendi organizasyon-
larının bulunduğu Dubai, 
Hong Kong ve Hollanda’nın 
yanı sıra ABD’de kendi ofis-
lerini açma planları olduğunu 
da sözlerine ekledi. 

dışında bizim İstanbul’dan 
blok tren kaldırma hedefimiz 
de bulunuyor. Ancak şu anda 
yük treniyle Anadolu geçiş-
lerinin olmaması hem zaman 
hem de maliyet açısından bizi 
kısıtlıyor. Blok trenin verim-
li olabilmesi için en azından 
otomotiv endüstrisisin küme-
leştiği İzmit’e kadar gidiyor 
olabilmesi lazım. Gündemde 
yük trenlerinin Anadolu-Av-
rupa geçişleriyle ilgili önemli 
projeler var ancak yine de he-
nüz hayata geçmiş değil.”

Ihracatın gücü alternatif 
modellere bağlı

Daha ekonomik alternatif-
lerin her zaman seçenek ola-
rak bulunması gerekliliğinin 
Türkiye’nin dış ticareti için 
çok önemli olduğunu söyleyen 
Işıktaş,  Ford Otosan’da uygu-
lamaya koyarak yıllarca başarı-

lı bir şekilde yürüttükleri blok 
tren projesinden örnek verdi; 
“Dediğim gibi biz ülkemizde 
üretim yapıyoruz ve maliyet-
leri aşağıda tutmak için geçiş 
maliyetlerini azaltacak her 
seçeneği sonuna kadar kul-
lanmak zorundayız. Köseköy-
Köln arasında haftanın her 
günü çalışan bu proje Türki-
ye ile Avrupa arasındaki en 
önemli blok tren operasyonu 
olarak yıllarca çalıştı. Ancak 
Marmaray projesinin başla-
masıyla birlikte sonlandırmak 
zorunda kaldık. Şu anda da 
Türkiye’nin en büyük eksik-
liklerinden bir tanesi Anadolu 
ile Avrupa’yı birbirine bağla-
yan aktif bir yük treni altya-
pısı olmamasıdır. Yıllardır bu 
konuyla ilgili görüşmeler yap-
tık, pek çok farklı ortamda bu 
isteğimizi dile getirdik ancak 
halen gerçekleşmiyor.”

Navlun dengesi taşımacı 
aleyhine bozuldu

Yabancı operatörlerle ilgili 
toplamda yabancıların payı-

Netlog Küresel Taşımacılıktaki
İddiasını Yeni Projelerle Sürdürüyor

Netlog Uluslararası Taşımacılık Başkanı Recai Işıktaş

Işıktaş, “Yük dengesinin bozulmasıyla fiyat dengeleri de bozulmuştu. 
Ancak yine de bir dengede buluşuyordu ve taşımacıyı kurtarıyordu. 
İhracat navlunları zaman içinde düşmeye başlarken ithalat navlunları 
gerektiği kadar yukarı çıkmadı. Bu şekilde gidiş dönüş navlunları 
taşımacıyı zorlamaya başladı.”

YÜKSEK öğrenim ve askerlik 
görevinin ardından 1993 yılında 
otomotiv sektöründe Adana 
Temsa’da işe başladı. 1996 
yılında Ford Otosan Adana 
Bölge Müdürlüğü’ne atanan 
Işıktaş, 3 yıl sonra İstanbul’a 
gelerek Ford bünyesinde satış 
planlama ve dağıtım müdür-
lüğü yaptı. Ford Otosan’da 
2000 yılında ilk defa lojistik 
müdürlüğü kurulunca şirketin 
ilk lojistik müdürü olarak göreve 
başlayan Işıktaş, Netlog’da 
göreve başladığı 2019 Şubat 
ayına kadar bu görevi 19 yıl 
boyunca sürdürdü. 

Masanın her iki tarafını 
bilmek büyük bir avantaj oldu-
ğunu söyleyen Işıktaş, 26 yıllık 
otomotiv deneyimini Netlog’a 
en iyi şekilde yansıtmayı düşün- 
düğü belirterek, “Müşterinin ne 
isteyebileceği, ne hissedebile-
ceği, kritik noktalarını iyi 
tanımak, empati sağlayabilmek 
önemli bir avantaj” diyor.

Recai Işıktaş
Kimdir?
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Hedeflerimizi belirlerken so-
rumluluklarımızın ağırlığının 
hep farkında olduk. Çünkü 
bizim işimizle attığımız her 
adımı cesaret, özveri, güven, 
sadakat, çalışkanlık ve azimle 
yoğurduk. Elde ettiğimiz ba-
şarılar sadece bizim değil, siz-
lerin de başarı hanesine yazı-
lan bir başarıdır.  Sektörü iyi 
tanıyan bir vizyonla eksikli-
ğini hissettiğimiz ve önemli 
bir boşluğu dolduracak bü-
yüklükte bir projeyi bugün 
açıyoruz. İTT Global fikri, 
global bakış açısının bir mey-
vesidir. Sektördeki önemli bir 
boşluğu dolduracaktır. İTT 
Global, sahip olduğumuz hiz-
met kalitesi, yatırım büyük-
lüğü, teknolojik donanımı, 
ayrıcalıklı özellikleri göz önü-
nünde bulundurduğumuzda 
sektörde aranılan bir hizmet 

ITT Global, İTT Logistics’in 
geçtiğimiz yılın ikinci yarısın-
da temelini attığı Avrupa’nın 
en kapsamlı tank ve tanker 
yıkama tesisini hizmete açtı. 
Kocaeli Dilovası 4’üncü Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde 7 
bin 500 metrekare alan üzeri-
ne kurulan tesis bin 500 met-
rekare kapalı alana sahip. 

Kimyasal tank ve tanker yı-
kama tesisinin açılışına İTT 
Logistics Kurucu Başkanı 
Tekin Öztanık, İTT Logis-
tics  Genel Müdür Yardımcısı 
Didem Öztanık ve çok sayıda 
taşımacı katıldı.

Tesiste 4 adet kimyasal tank 
ve tanker yıkama peronu, 1 
adet sadece yıkamaya dedike e-
dilmiş yıkama peronu, aynı an-
da 8 adet IBC yıkama ünitesi 
eş zamanlı hizmet verebiliyor. 

24 saatte 150 ile 200 arası 

tank ve tanker, ortama 750 
ile 1000 arasında IBC yıkama 
kapasitesine sahip olan tesiste 
aynı anda buharla 25 adet ISO 
tank ısıtma ünitesine sahip 
olan İTT Global bünyesinde 
ayrıca hassas ürünler için sıcak 
su ünitesi barındırılıyor.

Alanında Avrupa’nın en 
büyük tesisi olan İTT Global, 
aynı anda kimyasal, gıda, IBC 
tank konteyner yıkama, dolu-
boş depolama hizmetlerini 
bir arada sunuyor. 

30 Milyon TL Yatırım
İTT Logistics Kurucu Baş-

kanı Tekin Öztanık açılışta 
yaptığı konuşmada şunları 
söyledi: “İTT Lojistik ile çık-
tığımız bu zorlu yolculukta 
yılları bir bir geride bırakır-
ken bir sonraki adım için biz-
leri yüreklendiren hep daha 
iyisini yapma arzumuz oldu. 

kası verebildiklerini kaydetti. 
Didem Öztanık, “Eğer siz 
SQS denetiminden geçmez-
seniz hiçbir tank uluslararası 
hizmet veremez. SQS ulus-
lararası bir kalite sistemi. Bu 
sisteme bağlı uzmanlar geli-
yor ve sizi denetliyorlar. Bu 
denetleme bir hafta kadar 
sürüyor. Toplamda 725 tane 
soru var. Biz bu denetimden 
çok büyük bir başarıyla geç-
tik. Övünerek söylüyorum 
99’luk bir not ile dünyada ilk 
üçe girdik. Biz şimdi yıkama 
yaptığımızda uluslararası yı-
kama sertifikası verebiliyo-
ruz” dedi. 

Kendilerinin günde 400 
tank yıkama yapabilecekle-
rini belirten Öztanık, ancak 
gün içinde ne kadar tankın 
yıkamaya ihtiyacı varsa o ka-
dar ihtiyaca cevap verecek 
bir yapıya sahip olduklarını 
kaydetti. Bu tesisin ulusla-
rarası kaliteye sahip bir tesis 
olduğunun altını çizen Öz-
tanık, uluslararası ve yurtiçi 
taşımacılık yapan firmalara 
hizmet vereceklerini anlattı. 
Tesisteki sistemlerinin yüzde 
100 otomasyon olduğunu 
vurgulayan Öztanık, tesiste 
insan gücünün yüzde 5 oldu-
ğunu ifade etti. 

merkezi olma yolunda emin 
adımlarla ilerleyecektir. Sade-
ce 6 ay gibi kısa bir süre içinde 
planlanıp, projelendirilip ha-
yata geçirilen İTT Global’ın 
yatırım büyüklüğü 30 milyon 
TL kadardır. Tesisimiz 7 bin 
500 metrekare arazi üzerin-
de bin 500 metrekare kapalı 
alana sahiptir. Avrupa’nın en 
büyük tesisidir.”

Uluslararası yıkama 
sertifikası veriyor

Açılış töreni öncesi basın 
mensuplarına bilgi veren 
İTT Logistics Kurucu Baş-
kanı Didem Öztanık, bazı 
noktalar dışında dışarıdan 
hiçbir hizmet almadan bu 
tesisi kurduklarını söyledi. 
SQS denetimini çok yüksek 
bir not ile geçtiklerini ifade 
eden Didem Öztanık, araçla-
ra uluslararası yıkama sertifi-

İTT Logistics’ten Avrupa’nın 
En Büyük Tank Yıkama Tesisi

Türkiye’de 21 lojistik
merkezin açılması bekleniyor

Söz konusu projeden etkin 
şekilde yararlanabilmek adına 
sağlanacak teşviklerle kombi-
ne taşımacılığın geliştirilmesi 
gerektiğine dikkat çeken sek-
tör temsilcilerine göre, kombi-
ne taşımacılığın geliştirilmesi 
ile Türkiye’nin Avrupa’nın 
transit dağıtım merkezi ola-
bilme potansiyeli öne çıkacak. 
Öte yandan sektör temsilci-
leri, Türkiye’den geçen de-
miryolu ağlarının Avrupa ve 

TÜRKIYE, sahip olduğu 
coğrafi konum itibarıyla üre-
tim merkezi niteliğindeki do-
ğu ülkeleri ile tüketim merke-
zi niteliğindeki batı ülkeleri 
arasında yer alıyor. Çin’in ana 
hedefinin Avrupa’ya daha hız-
lı bir şekilde ulaşmak olduğu 
dikkate alındığında ise Tür-
kiye, jeopolitik konumunun 
avantajından yararlanarak Bir 
Kuşak Bir Yol projesinde et-
kin olarak yer alıyor.

65 ülkeyi etkileyen proje, 
küresel lojistik sektörünün 

gündeminde üst sıralarda 
yer alıyor. İpek Yolu’nu üç 
koridor üzerinden yeniden 
canlandırmak isteyen Çin’in, 
Türkiye’nin içinde yer aldığı 
orta koridora yapacağı ya-
tırımların toplam 8 trilyon 
doları, sadece ulaştırma alt 
yapısı için ayrılacak tutarın 
40 milyar doları bulması bek-
leniyor. Proje, Türkiye’nin 
Çin ile Avrupa arasındaki 
ticarette etkin bir transit üs 
haline gelmesini sağlayacak 
açılımlar içeriyor.

ta vadede kamu eliyle 21 adet 
lojistik merkezin açılması bek-
leniyor. Planlanan yeni lojistik 
merkezler ve iyileştirilen lojistik 

altyapıyla 2023 yılında lojistik 
sektörü için hedeflenen toplam 
yatırım tutarının 60 milyar lira-
yı geçmesi öngörülüyor.

Ortadoğu’ya bağlandığını, söz 
konusu bölgelere daha fazla 
eşya göndererek ihracatı artır-
mak ve demiryolu/intermodal 
taşımacılık ile karayollarında-
ki yükün hafifletilmesi gerek-
tiğini de belirtiyor.

Öte yandan Türkiye’nin 
bölgesinde lojistik üs olma 
hedefi kapsamında gerek özel 
sektör, gerekse kamu kayda 
değer yatırım çalışmaları yürü-
tüyor. Sanayinin geliştirilmesi 
ve Türkiye’nin bölgede lojistik 
üs olması için Türkiye’de or-

Çin Taşımalarında Türkiye Transit Koridor Olacak

AB’den çıkışı (Brexit) kaynak-
lı belirsizliklerden dolayı eko-
nomik aktivite yavaşlarken, 
ticaret hacmi de ivme kaybe-
diyor. Bu nedenle dünya ge-
nelinde taşımacılık ve lojistik 
sektörü açısından kısa vadede 
zorlu bir görünüm ortaya çı-
kıyor. Deniz taşımacılığında 
iş modeli limandan-limana 
yerine müşteriden müşteri-
ye şeklinde değişiyor. Dünya 

TAŞIMACILIK Sektörel 
Bakış 2019 raporuna göre, 
dünya ekonomisi ve ticaret 
hacmindeki yavaş büyüme 
beklentisiyle zor bir yıla ha-
zırlanan Türk taşımacılık 
sektörü, coğrafi konumu ve 
ekonominin dış ticaretteki 
esnekliği sayesinde 2019’u 
rahat atlatacak. Ancak rapora 
göre sektörde verimliliğin ga-
rantisi, yenilikçi teknolojiler 
hızlı adapte olmakta.

Rapora göre geçtiğimiz 
dönemde döviz kurlarında 
ve petrol fiyatlarında yaşanan 
dalgalanma sektör üzerinde 
büyük baskı oluşturdu. Bu 
durumun mevcut küresel be-
lirsizliklerin de etkisiyle önü-
müzdeki dönemde de devam 
edeceği düşünülüyor.

Dünyadaki durum
Küresel ticaret açısından 

öncü niteliğindeki Baltic Dry 
kuru yük endeksi Eylül ayın-
dan bu yana geriliyor. Dünya 
Bankası’nın hazırladığı Lojis-
tik Performans Endeksi’nde 
bir numarada yine Almanya 
yer alıyor. Almanya’yı sırasıy-
la İsveç, Belçika, Avusturya ve 
Japonya takip ediyor.

Brexit etkisi
Küresel ticaretteki koru-

macı tedbirler ve İngiltere’nin 

la birlikte sektörün takipte-
ki alacaklarında da özellikle 
2018’de ciddi artış yaşandı. 
Türk bankacılık sektörünün 
taşımacılık ve depolama sek-
töründen doğan takipteki 
alacak bakiyesi 2018’de yüzde 
58,6 artarak 2,8 milyar TL’ye 
yükseldi. Ocak 2019 itibariy-
le takipteki alacak bakiyesi 
artmaya devam etse de takip-
teki alacak oranı yüzde 2,5 ile 
yönetilebilir seviyelerde.

Deniz taşımacılığı arttı
Türkiye’de son 15 yılda de-

niz taşımacılığının hem ihra-
catta hem de ithalattaki payı 
arttı. Buna karşın karayolu 
taşımacılığının gerilediği gö-
rülüyor. İthalat tarafındaysa 
boru hatlarıyla yapılan ham 
petrol ve doğalgaz taşımacı-
lığı önemli bir yer tutuyor. 
Demiryolu ile yapılan yük 

taşımacılığı ise hem ihracatta 
hem de ithalatta hala son de-
rece az bir paya sahip. Yurtiçi 
yolcu ve yük taşımacılığında 
en çok tercih edilen karayolu 
taşımacılığında son 16 yılda 
önemli kalite iyileştirmele-
ri yapıldı. 2003-2018 yılları 
arasında toplam karayolu 
uzunluğu 63 bin 244 km’den 
67 bin 891 km’ye yükseldi, 
bölünmüş yolların uzunluğu 
5 kattan fazla arttı, otoyol 
uzunluğu ise bin 753 km’den 
2 bin 717 km’ye çıktı. 2002’de 
yüzde 47,2 olan ihracatın 
denizyolu ile taşınan kısmı, 
2018’de yüzde 62,8’e yüksel-
di. Aynı dönemde ithalatın 
denizyoluyla taşınan kısmı-
nın oranı yüzde 46’dan yüz-
de 59,6’ya çıktı. 2003’te 190 
milyon ton olan elleçlenen 
toplam yük miktarı 2018 so-
nunda 460 milyon tona ulaş-
tı. Havayolu ile taşınan yük 
miktarı 2002-2003 yıllarında 
1 milyon tonun altındayken 
2018’de 3,8 milyon tona çıktı.

ekonomisindeki yavaşlamaya 
rağmen devam eden büyüme 
eğilimi, havayolu taşımacılı-
ğında talebi canlı tutuyor.

Türkiye’deki durum
Türk taşımacılık ve lojistik 

sektörü, küresel kriz sonrası 
dönemde dalgalı bir seyir iz-
ledi. Bu durumda jeopolitik 
gelişmeler ve ticaret ortağı 
ekonomilerin performansı 
önemli rol üstleniyor. Dünya 
Bankası’nın yayınladığı, 160 
ülkenin lojistik performans-
larını değerlendiren ‘The 
Logistics Performance Index’ 
(LPI) 2018 raporunda Türki-
ye 3.15 puanla 47’nci sırada 
yer alıyor. Türkiye 2016’da 
listede 34’üncü sıradaydı. Son 
yıllarda döviz kurlarındaki 
yükseliş nedeniyle sektörün 
borç yükü hızlı şekilde arttı. 
Borç yükündeki hızlanmay-

Dünya Ekonomisindeki Yavaşlama
Taşımacılık Sektörünü de Etkileyecek

Birinci sayfadaki haberin devamı
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kokteylde firmalar Yabancı 
basın mensuplarını, iş ortak-
larını ağırlayarakyeni iş ilişki-
leri geliştirme ve Türk lojistik 
sektörünün gücünü tanıtma 
imkânı bulacaklar. 

DEİK Başkanı Nail Olpak, 
Türkiye Pavilyonu’na ilişkin 
olarak “DEİK olarak dış tica-
retin her alanında, ülke bayra-
ğımızı dünyanın her noktası-
na taşımak için var gücümüzle 
çalışırken, Türk lojistik sektö-
rünün de küresel bir oyuncu 
haline geldiğini görüyoruz. 
Türk firmalarımız, uluslara-
rası operasyonlarıyla birlikte 
hava, kara, deniz, liman işlet-
meciliği ve bu alanlardaki tek-
noloji hizmetlerinde çok kıy-

DÜNYANIN en büyük 
lojistik etkinliği sayılan ve 
Almanya’nın Münih kentin-
de iki yılda bir düzenlenen 
transport logistic Fuarı’nın 
T.C. Ticaret Bakanlığı tara-
fından teşvik kapsamına alın-
masının ardından DEİK/Lo-
jistik İş Konseyi bu yıl fuarda 
ilk kez bir Türkiye Pavilyonu 
organize etti. Taşımacılıktan 
bilgi teknolojilerine lojistiğin 
farklı hizmet kollarından 10 
firmanın yer aldığı Türkiye 
Pavilyonu için tüm hazırlık-
lar tamamlandı. 

4-7 Haziran tarihleri ara-
sında düzenlenecek olan ve 
2 bini aşkın katılımcı ve 60 
binin üzerinde ziyaretçinin 

beklendiği fuarda ürün ve 
hizmetlerini dünyanın dört 
bir yanından gelecek olan iş 
ortaklarına tanıtacak olma-
nın heyecanını taşıyan ka-
tılımcı firmalar, etkinlikten 
en yüksek verimi elde etmek 
adına detaylı bir hazırlık 
içine girdiler. Milli katılım 
pavilyonunu organize eden 
DEİK/Lojistik İş Konseyi de 
ortak pavilyonda Türkiye’nin 
lojistik gücünü en iyi şekilde 
temsil etmek adına kapsam-
lı ve profesyonel bir tanıtım 
çalışması yürüttü. İlk kez fu-
arda gösterilmek üzere Tür-
kiye lojistiği tanıtım filmi 
de hazırlandı. Fuarın ikinci 
gününde düzenlenecek olan 

metli başarılara imza atıyorlar. 
Bu sebeple transport logistic 
Fuarı’nda ilk kez Türkiye Pa-
vilyonu açılacak olması da 
Türk lojistik sektörü açısın-
dan son derece önem taşıyor. 
Milli gururumuz THY’nin 
dünya çapında ses getiren kü-
resel başarısını, diğer lojistik 
alanlarındaki şirketlerimizin 
de takip etmesi en büyük he-
defimiz. Türkiye’nin küresel 
ticaret yolları üzerindeki stra-
tejik öneme sahip bir konumu 
bulunuyor. Bu açıdan Çin 
öncülüğünde yürütülen Ku-
şak ve Yol Girişimi gibi mega 
projeler de Türk şirketleri için 
ileriye dönük yeni fırsatlar su-
nuyor” şeklinde değerlendir-
mede bulundu. 

Türk Lojistikçiler Münih’i Fethetmeye Hazır
Münih’de 4-7 Haziran 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan 
transport logistic Fuarı’nda DEİK/Lojistik İş Konseyi’nin 
organizasyonuyla ilk kez açılacak Türkiye Pavilyonu’nda yer alan 
Türk Lojistik firmaları büyük maratona hazır. 

nuları ile e-ticaret alanındaki 
gelişmeler masaya yatırıldı. 

Kamu kesiminden Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı 
TCDD Taşımacılık A.Ş. 
adına İstanbul Bölge Müdü-
rü Veysi Alçınsuve Sivil Ha-
vacılık Genel Müdürü Bahri 
Kesici’nin konuşmacı olduğu 
konferanslarda Taşımacılık 
ve lojistik sektörünü temsi-
len UTİKAD Başkanı Emre 
Eldener, DEİK Lojistik İş 
Konseyi Başkanı ve FIATA 
Kıdemli Başkan Yardımcısı 
Turgut Erkeskin, Türklim Yö-
netim Kurulu Başkanı Hakan 
Genç, UND İcra Kurulu Baş-

EKONOMI dünyası, reel 
sektörler, kamu ve lojistik 
sektöründen katılımcıların 
bir araya geldiği etkinlikte 
dört salonda paralel etkinlik-
ler gerçekleştirildi. Ekonomi-
de Gelecek Perspektifleri ve 
Lojistik Sektörü başlıklı ana 
oturum programında dijital-
leşme, Türk ekonomisinin ye-
ni dönemdeki konumlanması 
ve bunun lojistiğe etkileri, de-

ğişimlerin taşıma modlarına 
yansımaları ile Kuşak ve Yol 
Projesi’nin yük taşımacılığına 
etkileri, hava kargo sektörü 
konuları ele alındı.

Sektörler ve lojistik otu-
rumları kapsamında ise tekstil 
ve hazır giyim, perakende ve 
dağıtım, gıda, otomotiv ve yan 
sanayi, sağlık ve ilaç, tehlikeli 
ve kimyevi maddeler, proje-
ağır yük ve enerji lojistiği ko-

rı da SolmazLojistik’den Bil-
lur Barlın,Ceva Lojistik’ten 
Murat Karadağ, Sertrans’dan 
Sedef Nasuhioğlu, Batu 
Logistics’den Uğur Dal ve 
ITT Lojistik’den Didem Öz-

tanık gibi isimlerin modera-
törlüğünde düzenlendi. 

Uta Lojistik Dergisi tara-
fından düzenlenen etkinlik-
te Lojistikte Başarı Ödülleri 
de verildi.

kanı Erman Ereke ve DTD 
Başkan Yardımcısı Onur Kü-
çükakdere, İMEAK Deniz 
Ticaret Odası Yönetim Ku-
rulu Üyesi Barış Dillioğluve 
UND Danışmanı Fatih Şener 
yer aldı.  Sektörün geleceğine 
projeksiyontutan oturumlar-
da; Türk Havayolları’ndan 
Yönetim Kurulu Üyesi Or-
han Birdal ve Kargo Genel 
Müdür Yardımcısı Turhan 
Özen’in yanısıra Alışan adına 
Damla Alışan, Solmaz Lo-
jistik adına Yalçın Dorman, 
SabayLojistik’den Bülent Ay-
men görüşlerini paylaştılar. 
Sektörler ve lojistik oturumla-

Ekonomi ve Lojistik Zirvesi’nde 
‘Ekonomide Gelecek Perspektifleri’ 
Masaya Yatırıldı
Bu yıl 4’üncü kez düzenlenen Ekonomi ve 
Lojistik Zirvesi, 29 Nisan tarihinde Levent’te 
gerçekleştirildi. 

Yılın Yaşam Boyu Lojistik Ödülü: ........ Alışan Loj. Yön. Kur. Başkanı Ertuğrul Alışan

Yılın Lojistik Şirketi: .............................................................................CEVA Lojistik

Yılın Lojistik Girişimcisi:..................... Sertrans Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Keleş

Yılın Bürokratı: ........................ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Demiryolu Düzenleme 

 Genel Müdürü Bilgin Recep Bekem

Yılın Lojistik Profesyoneli: ....... Turkish Cargo Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen

Sınırları Aşan Lojistik Ödülü: ..............................................................Arkas Lojistik

Yılın Lojistikte İnovasyon Ödülü: ............................İTT Lojistik (Ceralog yazılımı ile)

Yılın Lojistik Projesi: .............................. Turkish Cargo (İstanbul Havalimanı-Atatürk

 Havalimanı  Dual Hava Kargo Hub çözümü ile)

Yılın Lojistik Çözümleri Şirketi: ................................................................Frachtbox

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: .......... Öykü Lojistik (Anadolu Kaplanları projesi ile)

Yılın Lojistik Dostu Şirketi: .........................................................................Trans.Eu

Yılın Sivil Toplum Kurumu: .......................................................................TÜRKLİM

Yılın Lojistiğe Katkı Ödülü: ....... LODER Yön. Kur. Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş

Tehlikeli ve Kimyevi Maddeler Sektöründe Yılın Lojistik Yöneticisi: .......TÜPRAŞ 

 Lojistik ve Optimizasyon Müdürü Şebnem Kerman

Tekstil ve Hazır Giyimde Yılın Lojistik Yöneticisi: ......Gap Pazarlama Dış Ticaret ve

 Lojistik Müdürü Fatih Kemal Barış

İnşaat ve Enerji Sektöründe Yılın Lojistik Yöneticisi: ............ Tekfen İnşaat Lojistik

 Müdürü Metin Ünlüsoy

E-Ticarette Yılın Lojistik Yöneticisi: .............. n11.com Tedarik Zinciri ve Uluslararası

 İş Geliştirme Direktörü Ramazan Altınay

Otomotiv Sektöründe Yılın Lojistik Yöneticisi: ............. Türk Traktör Tedarik Zinciri

 Genel Müdür Yardımcısı Ergun Özdamar

Gıda Sektöründe Yılın Lojistik Yöneticisi: ...................Yıldız Holding Tedarik Zinciri 

 Direktörü Bora Tanyel

Sağlık Sektöründe Yılın Lojistik Yöneticisi: ...Allergan Tedarik Zinciri Müd. Nihan Kurt

4’üncü Yılın Lojistikte Başarı
Ödüllerini Kazananlar

1978 yılından bu yana Alman-

ya’nın Münih kentinde, iki yılda 

bir düzenlenen transport logis-

tic Fuarı, global lojistik endüst-

risinin merkezi konumundadır. 

Zengin bir konferans progra-

mına da ev sahipliği yapan bu 

ihtisas fuarında, her türlü ihti-

yaca uygun en iyi çözümler su-

nulmaktadır. Transport logistic 

Munich yenilikçi ürün, teknoloji 

ve sistemler ile toplu deneyim ve 

güçlü, odaklanmış bir satış orta-

mını bir araya getiriyor.

2017 yılındaki düzenlenen 

son fuarda 62 ülkeden toplam 

2162 katılımcı firma stand ile 

yer alırken, 123 ülkeden 60.726 

kişi fuarı ziyaret etti. Toplam 

9 hol ve açık alanda 115,000 

m ’den fazla sergileme alanı 

sunan fuarda, 200’ün üzerinde 

delegenin katılımı ile üst düzey 

konferans programı düzenlendi.

transportlogistic 
Fuarı hakkında

DEİK Başkanı Nail Olpak

Pavilyonun organizasyo-
nundan firmaların hazırlık-
larına kadar tüm detaylar ile 
yakından ilgilenen DEİK Lo-
jistik İş Konseyi Başkanı Tur-
gut Erkeskin de fuar öncesi, 
“1978 yılından bu yana iki 
yılda bir Münih’de düzenlen-
mekte olan transport logistic 
Fuarı’nda ilk defa bir Türkiye 
pavilyonu açılıyor. Bu, sek-
törümüzü dünyayla buluş-
turmak adına çok önemli bir 
adım, dış ekonomik ilişkilere 
büyük önem veren DEİK adı-
na da önemli bir girişimdir.” 
şeklinde konuştu.

Türkiye Lojistik Pavilyonu 
hakkında;

Transportlogistic Munich 
fuarında A4 Hall, 119-218 
numaralı standlarda kurula-
cak Türkiye Pavilyonu’nda 
yer alan şirketler; Galata Ta-
şımacılık, Globelink Unimar 
Logistics, Maya Uluslararası 
Taşımacılık, Oregon Tek-
noloji Hizmetleri, Railport 
Terminal Operations, Sarp 
Intermodal, Soft İş Çözüm-
leri, Tur Transit Logistics, 
Ulustrans Logistics ve Xinerji 
Teknoloji Hizmetleri.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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raya girdi. ‘Biz de e-ticaretle 
ürünlerimizi dünyaya pa-
zarlamak istiyoruz diye. Bu 
ülkelerin e-ticaretin yeni 
merkezi olabilecek İstanbul 
Havalimanı’ndan yer istiyor. 
PTT, Amazon ve Alibaba gi-
bi global bir şirket olma yo-
lunda ilerliyor. İstanbul Ha-
valimanı kargo ve e-ticaretin 
merkez üssü olacak” ifadesi-
ni kullandı.

Samsunlu: “Istanbul
Havalimanı projesiyle

Türkiye özgüven kazandı” 
İGA Havalimanı İşletmesi 

İcra Kurulu Başkanı ve Ge-
nel Müdürü Kadri Samsunlu 
ise İstanbul Havalimanı’nın 
büyümesi için THY’ye iyi 
hizmet sağlanması gerekti-
ğini söyleyerek, havayolu 
ile havalimanı arasındaki iş 
birliğinin önemine dikkat 
çekti. Samsunlu, İstanbul 
Havalimanı’nın çok uzun yıl-
lar önce konulmuş bir hedefe 
gitmek için yapılmış bir ya-
tırım olduğunu kaydederek, 
Türkiye’de ve dünyada hava-

“Türkiye havacılık sektörün-
de azımsanmayacak bir yol 
kat etmiş durumdadır. Bunu 
daha da geliştirmemiz lazım. 
Şu anda artık biz emekleme 
sürecini geçtik, koşuyoruz. 
Şimdi havacılıkta küresel 
oyuncuların ve Bakanlığın 
destekleriyle artık uçuşa geç-
memiz lazım. Yüksek tekno-
lojili ürün ihracatımızı ha-
vacılık sektörü başta olmak 
üzere artırmamız lazım. Şu 
anda havacılık sektöründe 
maalesef sadece 3 firmamız 
KTZ desteğinden faydalan-
maktadır. Bu desteğimize 

Tedarik Zinciri desteği bu 
sektörde üretim ve ihracat 
yapmak isteyen şirketler için 
son derece önemli. Bugün 
Boeing olarak Türk sanayii ile 
toplam iş hacmimiz 1.8 Mil-
yar Dolara ulaştı; yıllık alım-
larımız ise 200 Milyon Dolar 
düzeyinde. Bu rakamı daha da 
yükseltmek için devletimizin 
tüm ilgili kurumları ile işbir-
liği içinde çalışıyoruz. Hede-
fimiz, Boeing’in haritasında 
Türkiye’yi büyütmek ve Türk 
havacılık sanayiinin ihracata 
katkısını arttırmak” dedi.

‘ISTANBUL Havalimanı 
Ekonomisi: Gelecek ve Fır-
satlar Paneli’nde konuşan 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Turhan, “2003 yılından itiba-
ren yürüttüğümüz hava ula-
şım politikaları ve faaliyetle-
riyle, dünyada en hızlı gelişim 
gösteren ülkelerden biri ha-
line geldik. Bugün ülkemiz, 
özellikle de İstanbul, dünya-
nın en büyük küresel transit 
merkezlerinden biri haline 
gelmiştir. Bu nedenle bugüne 
kadar yaptığımız havacılık ya-
tırımı 56 milyar TL’yi buldu. 
Yeni havalimanları yaptık. 
Atıl havalimanlarını yeniden 
sivil havacılık sektörüne ka-
zandırdık. Yüksek kapasiteli 
modern terminaller inşa et-
tik ve her yeri bilgi ve ileti-
şim teknolojisiyle donattık. 
Yapmaya da devam ediyoruz” 
diye konuştu.

“Hedefimiz 
450 milyon yolcu” 

Hedeflenen yolcu sayısı-
nın 450 milyon olduğunu 
vurgulayan Bakan Turhan, 
“Havacılık alanında, dünya 
ortalamasının 3 katına yakın 
büyüme kaydettik. 34 mil-
yon olan yolcu sayımız 210 
milyona ulaştı. Kapasite he-
defimiz 450 milyon. Yolcu 
sayısında Avrupa’da 4’üncü, 
dünyada 10’uncu sıraya yük-
seldik. Taşınan yük miktarı 
4 milyon tona yaklaştı. Sek-
törde istihdam edilen kişi sa-
yısı 205 bini buldu. Sektörün 
cirosu 11 kat artırarak 110 

T.C. Ticaret Bakanı Ruh-
sar Pekcan ve Boeing Tür-
kiye Genel Müdürü ve Ülke 
Temsilcisi Ayşem Sargın’ın 
açılış konuşmalarını yaptığı 
konferansta, Türkiye’nin ha-
vacılıkta küresel bir oyuncu 
olarak yükselişinin destek-
lenmesi ve Türk havacılık 
sanayiinin ihracat hacminin 

milyar TL’ye çıktı. Elbet-
te daha yapacak çok işimiz 
var. Bu pazardan daha fazla 
pay alabilmek adına, orta ve 
uzun vadedeki hedeflerimi-
zi gerçekleştirmek için tüm 
gücümüzle çalışıyoruz. İşte, 
tüm fazları tamamlandığında 
200 milyon yolcu kapasitesi 
ile dünyanın en büyük hava-
limanlarından biri olan İs-
tanbul Havalimanı da bunun 
en somut adımı olmuştur. 29 
Ekim 2018’de açılışı yapılan 
İstanbul Havalimanı’nda bu-
güne kadar yaklaşık 4 milyon 
yolcu ve 25 bin uçak trafiği 
gerçekleşmiştir” dedi.

Tunus ile Türkiye arasında 
Dünya Posta Birliği’nin (U-
PU) Ecom@Afrika Projesi 
kapsamında imzalanan an-
laşmasına ilişkin de konuşan 
Bakan Turhan, “İstanbul’da 
e-ticaretin merkezini kur-
mak amacıyla bu anlaşmayı 
imzaladık. Arkasından Ken-
ya, Fildişi Cumhuriyeti, Gü-
ney Afrika, Somali geliyor 
ve diğer Afrika ülkeleri de sı-

artırılması yönünde atılacak 
adımlar ele alındı. Konferans 
kapsamında ayrıca Boeing 
Tedarik Zinciri Yetkilileri ve 
Ticaret Bakanlığı tarafından 
Küresel Tedarik Zinciri Des-
teği sağlanan firmalar ara-
sında işbirliğini geliştirmeye 
yönelik görüşmeler yapıldı. 

Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, Türkiye’nin mal ih-
racatındaki konumunu yük-
seltmek amacıyla proje bazlı 
destek mekanizması olan 
Küresel Ticaret Zinciri des-
teğini (KTZ) oluşturdukla-
rını belirterek şöyle konuştu: 

Boeing Türkiye Genel 
Müdürü ve Ülke Temsilci-
si Ayşem Sargın: “Türkiye, 
Boeing’in stratejik büyüme 
ülkeleri arasında yer almak-
tadır. Türkiye ile stratejik iş-
birliğimizin çerçevesini çizen 
Boeing Türkiye Milli Hava-
cılık Planımız kapsamında, 
şimdiye kadar önemli yatırım 
ve işbirliklerine imza attık. 
Bu planın en önemli unsurla-
rından biri Havacılık Sanayii 
Geliştirme Programımız. Ti-
caret Bakanlığımızın sanayi-
cilerimize sağladığı Küresel 

cılığın çok daha büyük yatı-
rımlara ihtiyacı olduğu dü-
şünülerek böyle bir yatırımın 
hayata geçirildiğini aktardı. 
Dünyada ekonomiye en hızlı 
katkı sunacak yatırımlardan 
birisinin havalimanları oldu-
ğunun altını çizen Samsunlu, 
“İstanbul Havalimanı proje-
siyle Türkiye’nin gerçekten 
özgüven kazandığını düşünü-
yorum” şeklinde konuştu.

Çay: “Hedefimiz bu yıl
90 milyon yolcu” 

Panelde konuşan THY 
Genel Müdür Yardımcısı 
Abdulkerim Çay havacılık 
sektörünün yüzde 6 büyü-
meyle 4,3 milyar yolcu sa-
yısına ulaştığını belirterek, 
“THY’ye baktığımızda ise 
2018’de 75 milyon yolcu ta-
şıdı. Bu sene de hedefimiz 
yaklaşık 90 milyon yolcu” 
diye konuştu. THY’nin yanı 
sıra bu havalimanına dün-
yanın diğer ülkelerinden de 
büyük havayolu şirketlerinin 
geleceğini veya operasyonla-
rını artıracağını vurgulayan 
Çay, bu durumun rekabet 
güçlerini ve kabiliyetlerini 
arttıracağını kaydetti. Türk 
Hava Yollarının her zaman 
en iyi olmayı hedefledikleri-
ni aktaran Çay, “THY ola-
rak her zaman, her şeyde en 
iyi olma hedefimiz var. Her 
şeyin en iyisi olma hedefine 
çalışırken havalimanı açısın-
dan yine aynı şekilde en iyisi 
olma durumundayız” ifade-
lerini kullandı.

daha fazla firmamızı davet 
etmek istiyoruz. Havacılık 
alanındaki Ur-Ge projeleri 
ile firmaların, başta AS 9100 
olmak üzere, ihracatçı olma-
larını sağlayacak her türlü 
sertifikanın temininde aldı-
ğınız danışmanlık hizmetle-
rinin yüzde 75’ine Bakanlık 
olarak biz sponsor oluyoruz. 
Sertifikanızı almanız halin-
de katlandığınız maliyetin 
de yüzde 50’sini pazara gi-
riş belgelerine yönelik des-
teğimiz kapsamında hibe 
ediyoruz. Amacımız küresel 
tedarik zincirlerinde yüksek 
teknolojili ürün ihracatınızı 
artırabilmek.”

İstanbul Havalimanı Kargo ve
E-ticaretin Merkez Üssü Olacak

Boeing ve Ticaret Bakanlığı’ndan
Havacılık Alanında İşbirliği

THY Genel Müdür
Yardımcısı Turhan Özen
TIACA Kuruluna Seçildi

T.C. Ticaret Bakanlığı ve Boeing, Türkiye’nin 
havacılık alanındaki ihracatını artırmak ve Türk 
havacılık sanayiinin rekabetçiliğini desteklemek 
amacıyla Ankara’da yüz’ün üzerinde firmanın 
katılımıyla bir konferans düzenledi. 

THY’nin Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı 
Turhan Özen, sektör için birleştirici bir 
ses sağlayan, küresel standartlar için 
çalışarak hava kargo profilini yükseltmeyi 
amaçlayan Uluslararası Hava Kargo Birliği 
(TIACA) kuruluna seçildi.

BALKAN ülkeleri, Orta 
Doğu, Afrika bölgesi ve 
Türkiye’yi çevreleyen böl-
geler hakkında geniş bir 
deneyime sahip olan Özen, 
2016 yılından beri dünya-
nın en hızlı büyüyen hava 
kargo markası olan Turkish 
Cargo’ya başarılı şekilde 
yön veriyor. 

İstanbul Havalimanı’nda 
sahip olacağı modern tek-
nolojiyle donatılmış mega 
kargo tesisinde, yıllık 4 mi-
yon ton kargoyu elleçleme 
kapasitesine sahip olacak 
olan Turkish Cargo’nun 
başarılı grafiğine yön veren 
Turhan Özen; ‘’Hava kargo 
sektöründe sürekli çeşitle-
nen müşteri taleplerini doğ-
ru şekilde yönetmek için 
etkin liderlik gerekiyor. TI-
ACA’daki kurul üyeliğimin, 
bu liderliği pekiştireceğine 
ve uluslararası hava kargo 
sektörünün gelişmesi için 
olumlu bir katkı sağlayaca-
ğına inanıyorum” dedi.

TIACA Başkanı ve Jan 
de Rijk Logistics’in CEO’su 
Sebastiaan Scholte; “Ol-
dukça etkileyici İstanbul 

Havalimanı ile Türkiye, 
Avrupa ve Asya arasında 
büyük bir hava taşımacı-
lığı merkezi haline geldi. 
Özen’in, bu büyük projenin 
tamamlanması yönünde 
attığı adımlar ve yaşadığı 
deneyim, TIACA kurulu 
ve üyelerince paha biçilmez 
olacak” dedi.

Yaklaşık 20 yıllık lojis-
tik tecrübesine sahip olan 
Özen, 2023 yılında dün-
yanın en iyi 5 hava kargo 
markasından biri olmayı 
hedefleyen ve başarılı yük-
selişini sürdüren Turkish 
Cargo’nun bu hedefine 
ulaşmasında çok önemli 
bir etken ve itici güç olmayı 
sürdürmektedir.

Boeing Türkiye Genel Müdürü 
ve Ülke Temsilcisi

Ayşem Sargın
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BÜYÜK taşınmanın ardından 
uçuşların gerçekleşmeye başladığı 
İstanbul Havalimanı, tasarım ödül-
lerinden sonra, sosyal sorumluluk 
projesiyle bir ilki başarmak istiyor. 

Dünyanın en sessiz havalimanı ol-
maya aday İstanbul Havalimanı’nda, 
çok önemli güvenlik uyarısı dışında 
anons yapılmayacak. Yolcular uçuş-
ları ve diğer bilgileri, ekranlardan 
takip edecek. Çalışanlar ve yolcula-
rın kullanımına sunulacak terminal 
içi araçlar da korna veya benzeri ses 
uyarıcısı kullanmayacak. Temizlik, 
tamir, bakım veya işletme operasyo-
nu asgari sesle gerçekleştirilecek.

4 Milyon yolcu ağırladı
Atatürk Havalimanı’ndan İstan-

bul Havalimanı’na gerçekleşen ve 
“Büyük Göç” olarak adlandırılan 
taşınma operasyonunun ardından 
İstanbul Havalimanı, Nisan ayı so-
nunda toplamda 4 milyon 113 bin 
956 yolcuyu ağırladı.

İstanbul Havalimanı’nın kapı-
larını açmasıyla birlikte ilk ayın 
yolcu dataları da belli oldu. Taşın-
ması ardından ilk uçuşun gerçek-
leştiği Nisan ayı içerisinde İstanbul 
Havalimanı’nda toplam 26 bin 520 
uçuşla, 4 milyon 113 bin 956 yolcu 
uçuş gerçekleştirdi. 

HAVACILIK internet sitesi air-
help.com’un dünyanın en iyi hava-
limanlarını belirlemek için “küresel 
havaalanı sıralaması” başlığı altında 
gerçekleştirdiği anket sonucunda, 
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslarara-
sı Havalimanı 29’uncu en iyi havali-
manı seçildi.

Airhelp.com’dan yapılan açık-
lamaya göre, AirHelp Score 2019 
kapsamında 40’tan fazla ülkeden 
40 binden fazla yolcunun katıldığı 
anket sonucunda dünyanın en iyi 
havalimanları belirlendi.

Dünyada en iyi bilinen ve en çok 
kullanılan 133 havalimanının bu-
lunduğu listede, İstanbul Sabiha 
Gökçen Uluslararası Havalimanı 
(İSG) 10 üzerinden 7,93 puan ala-
rak 29’uncu sırada yer aldı. Ankette 
Sabiha Gökçen Havalimanına za-
manında kalkış oranı için 7,8 puan, 
terminal içi servis kalitesine 8,3 ve 
yiyecek-içecek alanlarının kalitesi 
için de 8,1 puan verildi.

Anket kapsamında Doha’daki 
Hamad Uluslararası Havalimanı 
birinci, Tokyo Uluslararası Hava-
limanı ikinci, Yunanistan’daki At-
hens Uluslararası Havalimanı ise 
üçüncü oldu.

Toplam yolcuların 2 milyon 095 
bin 908’ini gelen, 2 milyon 018 bin 
048’ini giden yolcu oluşturdu. Top-
lam uçuşların 13 bin 233’ünü gelen, 
13 bin 287’si ise giden uçuş şeklin-

de gerçekleşti.
Bu süre zarfında bagaj sayısı ise 3 

milyon 3 bin 909’e ulaşırken, gelen 
yolcu bagajı 970 bin 622, giden yolcu 
bagajı ise 2 milyon 033 bin 287 oldu. 

Uçuş kontrol kulesi ve terminal binası ile uluslararası 
ödülleri toplamaya başlayan İstanbul Havalimanı, 
bu defa ‘En Sessiz Havalimanı’ olmaya aday.

İstanbul Havalimanı ‘En Sessiz 
Havalimanı’ Olmaya Aday

DIŞI TAŞ, İÇİ ÇİÇEK
KENDİ GÜÇLÜ, YÜKÜ NARİN
2.500 mm iç genişlik ve sağlam izolasyon ile çiçek taşımacılığı Tırsan’da. Çiçek Taşıyıcı Frigo; 
gömme ray sistemi ile yüksek iç genişlik, güçlendirilmiş kapısı ile uzun kullanım ömrü sağlıyor. 
Kompozit profiller ile güçlendirilmiş CTP panel tasarımı ile gücünün zirvesinde.  
Soğuk zincirin ustalarını dinledik, tasarladık, test ettik ve yaptık. 

Tırsan Çiçek Taşıyıcı Frigo Nisan ayı itibariyle karşınızda!
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Sabiha Gökçen
En İyi
Havalimanı 
Listesinde
29’uncu Sırada
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Türkiye genelinde DHL Glo-
bal Forwarding Taşımacılık 
A.Ş., ‘Yılın Kargo Acentesi’ 
ödülüne layık görüldü.

DSV Hava ve Deniz Taşı-
macılık A.Ş., bu kategoride 
ikincilik ödülünün sahibi 
olurken, Toll Global Forwar-
ding listenin üçüncü sırasın-
da yer aldı. Listede bulunan 
diğer 14 firmaya da Lufthansa 
Cargo AG tarafından destek 
ödülleri verildi. Ayrıca şehir-
ler kategorisinde 2016 senesi 
İzmir birinciliğini Yeditepe 
Taşımacılık A.Ş., Ankara bi-
rinciliğini DHL Global For-
warding Taşımacılık A.Ş., 
Antalya birinciliğini ise DSV 

nından profesyonellerin ve 
250’den fazla hava kargo 
firmasının buluştuğu ödül 
töreni, İngiltere’nin Egham 
şehrindeki Runnymede 
Hotel’de gerçekleşirken, 
‘Cargo Airline of the Year 
2019’ ödülü, Turkish Car-
go Pazarlama Başkanı Fatih 
Cığal’a takdim edildi.

Turkish Cargo’ya verilen 
prestijli ödülün yanı sıra; 
doğrudan oylama, şirket baş-
vuruları ve editör ekibinin 

DÜZENLENEN ödül töre-
ninde konuşma yapan Luft-
hansa Cargo Türkiye Genel 
Müdürü Hasan Hatipoğlu, 
“2016 yılı yaşanan tüm zor-
luklara rağmen başarılı geçti. 
Özellikle son dönemde ciddi 
oranda kapasite ve talep artışı 
yaşadık. 2017’nin ilk çeyre-
ğinde de artış devam ediyor. 
Beklentilerimizi dikkatli bir 
iyimserlik ile yüksek tutuyo-
ruz” dedi.

Lufthansa Cargo olarak 
partnerlerine daha kaliteli 
hizmet sunmayı hedefledik-
lerini belirten Hatipoğlu, 
“2016 yılında sektördeki 
gelişmeler nedeniyle stra-
tejimizi tekrar gözden ge-
çirdik ve ‘Cargo Evolution’ 
adı altında yeni hedeflerle 
yola çıktık. Belirlenen he-
defler doğrultusunda ilk iş 
olarak td.basic adı altında 
ürün çeşitlerimizi artırdık. 
İnovatif bir ürün olarak da 
myAirCargo’yu bireysel 
müşterilerimizin hizmeti-
ne sunduk. Dijitalleşmede 
liderlik yapan bir marka 
olarak Silikon vadisinden 
RocketSpace firması ile bir-
likte ‘Logistics Tech Acce-
lerator’ programı için giri-
şimde bulunan ilk havayolu 
kargo firması olduk. Ayrıca 
şirket yönetim kademelerini 
daraltarak değişikliklere gi-
dip müşterilerimiz için daha 
esnek ve daha kolay ulaşıla-

KÜRESEL hava kargo paza-
rının en büyük ve en güvenilir 
derecelendirmelerinden biri 
olan Air Cargo News ödülle-

bilir olma yolunda önemli 
adımlar attık” diye konuştu.

Ödül törenine katılan 
Lufthansa Cargo Kuzey ve 
Doğu Avrupa bölgelerinden 
sorumlu yönetici, Başkan 
Yardımcısı Annette Kreuzi-
ger, “Türkiye’deki faaliyetleri 
yakından takip ediyoruz ve 
Türkiye’ye büyük önem ve-
riyoruz. 2016 yılına baktığı-
mızda sonuçlar memnuniyet 
verici ve ilave kapasite sunu-
mu için her türlü araştırmayı 
yapıyoruz” diye konuştu.

Lufthansa Cargo AG Tür-
kiye tarafından her yıl part-
nerlerine satış performans-
larına göre verilen ödüllerde 

ri, 20 binden fazla hava kargo 
sektör okuyucusu tarafından 
çevrimiçi olarak oylandı.

Dünyanın dört bir ya-

Hava ve Deniz Taşımacılığı 
A.Ş. aldı.      

2017 yılının ilk çeyreğinin 
sonuçlarını da göz önünde 
bulunduran Lufthansa Car-
go AG, bu kategoride ise 
Panalpina World Transport 
Nakliyat Ltd. Şti., Mars Hava 
ve Deniz Kargo Taşımacılı-
ğı A.Ş., DSV Hava ve Deniz 
Taşımacılığı A.Ş., Bolte Lojis-
tik Hizmetleri Ltd. Şti.’ni de 
ödüllendirdi.

Performans dışındaki 
ödüllerde ise UTİKAD 
‘Destek ve İşbirliği Şükran’ 
ödülüne layık görüldü. UTİ-
KAD adına ödülü alan Genel 
Müdür Cavit Uğur, “Üyeleri-
mizin başarılı performansları 
ile aldıkları ödüllere şahit 
olmak bizim için memnuni-
yet verici. Tabii mesleki bir 
sivil toplum kuruluşu olarak 
da aldığımız ödül bizi çok 
mutlu etti. UTİKAD olarak 
Türkiye’de lojistik sektörü-
nün gelişimine katkı sağla-
mak için çalışmalarımızı sür-
düreceğiz” dedi.

tavsiyeleri doğrultusunda 14 
kategoride ödüllerin verildiği 
tören, gala yemeğinin ardın-
dan sona erdi. 

2023 yılında dünyanın en 
iyi 5 hava kargo markasın-
dan biri olmayı hedefleyen ve 
başarılı yükselişini sürdüren 
Turkish Cargo; artan lojis-
tik taleplere yönelik özel ve 
pratik çözümler üreterek ve 
bölgesel ticareti geliştirerek 
ihracatçı firmalara destek ol-
mayı sürdürüyor.

Lufthansa Cargo UTİKAD
ve Üyelerini Ödüllendirdi

Turkish Cargo Lojistik Sektörünün 
OSCAR’ına Layık Görüldü

Turkish Cargo Porto’yu 
Kargo Uçuş Ağına Ekledi

Pegasus’a
İngiltere’den Ödül

Geniş uçuş ağıyla küresel hava kargo 
taşıyıcıları arasında en hızlı büyüyen 
marka olan Turkish Cargo, Portekiz’in en 
büyük ikinci şehri ve en önemli endüstri 
noktası Porto’yu (OPO), direkt kargo uçuşu 
gerçekleştirdiği destinasyonlar arasına ekledi. 

Pegasus Hava Yolları; British Safety 
Council tarafından düzenlenen, iş sağlığı 
ve güvenliği sektörünün ilk ve en prestijli 
ödülü olan Uluslararası İş Güvenliği 
Ödülleri kapsamında ödüle layık görüldü.  

Başarılı yükselişini sürdüren Turkish Cargo, Air Cargo News dergisinin global 
hava kargo sektör okuyucuları tarafından global lojistik sektörünün oscarı 
olarak adlandırılan ‘Cargo Airline of the Year 2019’ ödülüne layık görüldü.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD, 
Lufthansa Cargo AG Türkiye’nin düzenlediği ödül töreninde ‘Destek 
ve İş Birliği Şükran’ ödülüne layık görüldü. Lufthansa Cargo’nun 2018 
yılında gösterdikleri performanslara göre partnerlerini ödüllendirdiği 
törende, UTİKAD üyesi birçok firma da ‘Yılın Kargo Acentesi’ ve destek 
ödüllerinin sahibi oldu.

BAŞARILI hava kargo 
markasının uçuş ağına ek-
lediği Porto, Avrupa’nın ö-
nemli ticaret limanlarından 
biri olarak ciddi bir ihracat 
noktası konumunda yer 
alıyor. Turkish Cargo’nun 
Porto seferleri, A330-200F 
tipi kargo uçağıyla pazar 
günleri, İstanbul -  Madrid 
- Porto - İstanbul hattında 
icra edilecek.

Güneybatı Avrupa’da yer 
alan Porto, Kuzey Atlan-
tik Okyanusu kıyılarında, 
tarihi M.S. 4’üncü yüzyıla 
kadar uzanan önemli ti-

PEGASUS; dünya genelin-
de farklı sektörlerden şirket-
lerin katıldığı, British Safety 
Council tarafından düzen-
lenen, iş sağlığı ve güvenliği 
sektörünün ilk ve en prestij-
li ödülü olan Uluslararası İş 
Güvenliği Ödülleri’nde (In-
ternational Safety Awards) 
Merit Kategorisi’nde ödüle 
layık görüldü. Bu yıl 61’in-
cisi düzenlenen ve dünya 
genelinde her sektörden 

caret limanlarına sahiptir. 
Portekiz’e ismini veren ve 
Avrupa’nın en eski kentle-
rinden biri olan Porto’da 1.8 
milyon kişi yaşamaktadır.

88’i direkt kargo des-
tinasyonu, 300’den fazla 
noktadan oluşan geniş uçuş 
ağıyla dünyayı kapsayan 
Turkish Cargo; altyapısı, 
operasyonel kabiliyetleri, 
filosu ve alanında uzman 
ekipleriyle sürdürülebilir 
bir büyüme sağlayarak, ha-
va kargo taşımacılığında 
tercih edilen marka olmaya 
devam ediyor.

600’e yakın şirket katıldığı 
yarışmada, şirketlerin 2018 
yılında iş güvenliği konu-
sunda yaptığı en iyi proje ve 
uygulamalar, British Safety 
Council konseyi tarafından 
detaylıca değerlendirildi. 
Pegasus Hava Yolları, son 
yıllarda iş güvenliği konu-
sunda kurduğu izleme ve 
iyileştirme sistemleri ile bir-
çok firma arasından ödüle 
layık görüldü.
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LNG Gümrük İşlemlerinde Düzenleme Yapıldı

Port 
Akdeniz’den
İş Güvenliğine
Dijital Destek

TICARET Bakanlığı’nın konu-
ya ilişkin Gümrük Genel Tebliği 
Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Tebliğle deniz yo-
luyla sıvı halde Türkiye Gümrük 
Bölgesi’ne getirilen ve gümrük gö-
zetimi altında gaz haline dönüştü-
rülerek limanda boru hattına veri-
len LNG’nin serbest dolaşıma giriş 
rejimine tabi tutulmasına ilişkin 
usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, LNG’nin serbest dola-
şıma giriş beyannamesi ilgili kanun-

GLOBAL Yatırım Holding’e bağlı 
Port Akdeniz iş sağlığı ve güvenli-
ği konusuna verdiği önemi gerek 
yaptığı iş birlikleri gerekse şirket içi 
faaliyetlerle her fırsatta gösteriyor. 
Port Akdeniz Genel Müdürü Kap-
tan Özgür Sert, “Dijitalleşme süre-
cimizle birlikte anlık olarak bakım 
analizlerimizi takip edebiliyor, iş 
güvenliği talimatlarına her an erişim 
sağlıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız 
iş güvenliği konusunda bireysel öne-
rilerini bize ulaştırabiliyor. Yapay 
zeka ve algoritmalardan yaralanarak 
olası risklere karşı etkin mücadele 
sağlayabiliyoruz” dedi.

Bu yıl 33’üncüsü düzenlenen “İş 
Sağlığı ve Güvenliği Haftası” et-
kinlikleri Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğin-
de yapıldı. Etkinlikler kapsamında 
düzenlenen “Turizm Sektöründe İş 
Sağlığı ve Güvenliği” başlıklı oturu-
muna katılan Port Akdeniz Genel 
Müdürü Sert, ‘Limanlarda İş Sağlı-
ğı ve Güvenliği’ başlıklı bir sunum 
yaptı. Sunumunda iş güvenliği ko-
nusunda 2016 yılında Liman- İş sen-
dikasıyla protokol imzaladıklarını 
hatırlatan Sert, çevresel ve ekolojik 
faktörlerden dolayı işçi sağlığı ve iş 
güvenliği konularında sürdürülebi-
lirliğin olması gerektiğini kaydetti. 

Dijitalleşme süreçleri ile birlikte 
iş güvenliğinde anlık takibin sağlan-
dığını anlatan Port Akdeniz Genel 
Müdürü Kaptan Özgür Sert, “Ça-
lışma arkadaşlarımızın iş sağlığı ko-
nusundaki önerilerine de açığız. Sis-
temimiz sayesinde bireysel öneride 
bulunabiliyorlar. Bakım analizlerine 
anlık olarak ulaşabiliyoruz. Çalışma 
arkadaşlarımız her an iş sağlığı gü-
venliği talimatlarına, çevre talimat-
larına ulaşabiliyorlar. İş güvenliği 
konusunda yapay zekadan da fayda-
lanabiliyoruz. Oluşturulan algorit-
malarla olası risklere karşı önceden 
önlem alabiliyoruz” diye konuştu.

da belirtilen süreler içinde eşyanın 
boşaltılmasına başlanmadan önce 
tescil edilecek. Serbest dolaşıma gi-
riş beyannamesi tescillenen ürüne i-
lişkin fatura veya diğer belgelerin, en 
geç tescilin yapıldığı ayı takip eden 
ayın 26’ncı gününe kadar gümrük i-
daresine ibrazının gerçekleştirilmesi 
gerekecek. LNG’nin serbest dolaşı-
ma girişine ilişkin gümrük işlemleri, 
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 
Müdürlüğüne bağlı Aliağa Gümrük 

Müdürlüğü, Batı Marmara Gümrük 
ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 
bağlı Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü 
ve Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış 
Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı 
İskenderun Gümrük Müdürlüğün-
de yapılacak.

Söz konusu ürünün ithalinin ge-
rektirdiği altyapının kurulması ha-
linde, Ticaret Bakanlığı Gümrükler 
Genel Müdürlüğünce diğer gümrük 
idareleri de yetkilendirilebilecek. 

Yeni Sprinter Sana Yakışır. 
Yeni Sprinter, teknolojik ön kokpiti ve yenilenen yolcu bölümü ile benzersiz bir yolculuk deneyimi,  
aktif fren asistanıyla ise güvenliği üst düzeye taşıyan bir sürüş sunuyor. 

Yeni koltukları, yeni klima sistemi, yolcular için USB girişleri, 10” dokunmatik ekranlı multimedya sistemi,  
5.5” renkli gösterge paneli ve 360 derece park paketi ile Yeni Sprinter yola çıkmaya hazır!

444 6244

www.mercedes-benz.com.tr/vans/tr/sprinter

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar

MB Sprinteri_sanaYakisir_210x297.indd   1 20.05.2019   09:59
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kati çeken Turhan, bu hattın 
aynı zamanda eski İpek Yolu 
zamanındaki gibi yeni İpek 
Yolu üzerindeki ülkelerin de 
ekonomisine doğrudan katkı 
yapacağını, Asya-Avrupa ara-
sındaki kesintisiz ulaşım ağı-
nın temel bölümlerinden biri 
olduğunu vurguladı.

Turhan, ekonomik açıdan 
herkes adına olumlu netice-
ler doğuracağına inandıkları 
BTK Hattının öneminin, 
gerek komşu ülkeler gerekse 
Asya-Avrupa ticaretinde pay 
sahibi olan bölge ülkeleri nez-
dinde gün geçtikçe arttığına 
işaret ederek, “BTK hattının 
aktif hale gelmesiyle, küçük 
ve orta ölçekli sanayicilerimi-

zin ürettikleri ürünler, Rusya 
ve Orta Asya ülkelerine daha 
hızlı, güvenli ve ekonomik 
olarak erişim imkânına ka-
vuşmuş olacaktır.” ifadesini 
kullandı.

Bakan Turhan, tarihi İpek 
Yolu’nun bir ucunda bulunan 
Çin’in, son yıllarda, ulaştır-
ma ağını geliştirmeye yönelik 
projeleri birbiri ardına uygula-
maya koymasının, bölge ülke-
lerini de hareketlendirdiğini 

TÖRENE; Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanı Turhan, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank, Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, Azerbay-
can Cumhuriyeti Ulaştırma, 
İletişim ve Yüksek Teknoloji-
ler Bakanı Ramin Guluzade, 
TCDD Genel Müdürü Ali 
İhsan Uygun, Azerbaycan De-
miryolları Genel Müdürü Ca-
vit Gurbanov, Rusya Demir-
yolları Genel Müdürü Oleg 
Belozerov ve Ankara Ticaret 
Odası (ATO) Başkanı Gürsel 
Baran ve üç ülkeden gelen iş 
adamları katıldı.

Törende konuşan Bakan 
Turhan, 30 Ekim 2017 ta-
rihinde Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu Hattı’nın resmi 
açılışını yaptıklarını hatırla-
tarak, bu hattın gerek ülkeler 
gerekse bölge için oldukça 
stratejik öneme sahip olduğu-
nu vurguladı.

BTK Hattının Çin’den 
başlayarak Güneydoğu Asya 
ülkelerini, Kazakistan, Türk-
menistan, Özbekistan, Azer-
baycan gibi Orta Asya ülke-
lerini ve ardından Gürcistan, 
Rusya Federasyonu gibi kom-
şu ve dost ülkeleri, Türkiye 
üzerinden Avrupa, Ortadoğu 
ve Afrika’ya bağladığına dik-
kati çeken Turhan, bu hattın 
aynı zamanda eski İpek Yolu 
zamanındaki gibi yeni İpek 
Yolu üzerindeki ülkelerin de 
ekonomisine doğrudan katkı 
yapacağını, Asya-Avrupa ara-
sındaki kesintisiz ulaşım ağı-
nın temel bölümlerinden biri 
olduğunu vurguladı.

Turhan, ekonomik açıdan 
herkes adına olumlu netice-
ler doğuracağına inandıkları 
BTK Hattının öneminin, 
gerek komşu ülkeler gerekse 
Asya-Avrupa ticaretinde pay 

sahibi olan bölge ülkeleri 
nezdinde gün geçtikçe art-
tığına işaret ederek, “BTK 
hattının aktif hale gelme-
siyle, küçük ve orta ölçekli 
sanayicilerimizin ürettikleri 
ürünler, Rusya ve Orta Asya 
ülkelerine daha hızlı, güven-
li ve ekonomik olarak erişim 
imkanına kavuşmuş olacak-
tır” ifadesini kullandı.

Türkiye tarafı olarak yapıl-
ması gereken yatırımları yap-
manın gayreti içinde bulun-
duklarını dile getiren Turhan, 
“Proje ve yapım çalışmalarını 
tamamlamak amacıyla üzeri-
mize düşen sorumluluğu yeri-
ne getirdiğimizin bilinmesini 
isteriz” dedi.

Turhan: “Demiryolu
hattına ticari olarak bir 

ivme kazandıracak”
Bakü-Tiflis-Kars Hattının 

Çin’den başlayarak Güneydo-
ğu Asya ülkelerini, Kazakistan, 
Türkmenistan, Özbekistan, A-
zerbaycan gibi Orta Asya ülke-
lerini ve ardından Gürcistan, 
Rusya Federasyonu gibi kom-
şu ve dost ülkeleri, Türkiye 
üzerinden Avrupa, Ortadoğu 
ve Afrika’ya bağladığına dik-

Uygun: “Bakü-Tiflis-Kars 
demiryolu hattının daha 

etkin ve aktif kullanımının 
önü açılacak”

TCDD Genel Müdürü Ali 
İhsan Uygun ise, Mutabakat 
Zaptı İmza Töreni’nin ülke-
mizde yapılıyor olmasından 
dolayı duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek coğrafi konumu 
itibari ile Türkiye’nin, Asya ve 
Avrupa arasında demiryolu 
ana ulaşım koridorunun üze-
rinde yer aldığını hatırlattı.

2003 yılından günümü-
ze kadar yapılan 527 milyar 
Türk Lirası tutarındaki Ulaş-
tırma yatırımının 126 milyar 
Türk Lirası’nın, devlet poli-
tikası olarak kabul edilen de-
miryollarına ayrıldığını kay-
deden Uygun, “Bu dönemde 
Doğu-Batı arasındaki kon-
vansiyonel demiryolu hatları-
mızın tamamı iyileştirilmiştir. 
7 ilimiz ve nüfusumuzun yüz-
de 40’ına hizmet veren 1.213 
km yüksek hızlı demiryolu 
hattı inşa edilerek başarıyla 
işletilmektedir” dedi.

Bu çalışmalar tamamlan-
dığında, Kars’tan başlayıp 
Edirne’ye kadar uzanan yük-
sek hızlı ve hızlı demiryolu 
ile Türkiye, Avrupa’dan Orta 
Doğu, Orta Asya, Rusya ve 
Çin’e kadar yapılacak taşıma-
lar için önemli bir demiryolu 
koridoru haline gelecektir” 
diye söyledi.

2013 yılında çıkarılan ka-
nun ile Türkiye’de demiryolu 
hatlarında artık özel sektörün 
taşımacılık yapmasına imkân 

sağlandığını, dünyada ve 
Avrupa’da bu alanda faaliyet 
gösteren firmaların ülkemiz 
demiryolu altyapısı üzerin-
de taşımacılık faaliyetinde 
bulunmasını önemli gördük-
lerini vurgulayan TCDD 
Genel Müdürü Ali İhsan Uy-
gun, “Bugün burada 3 dost 
ülkenin demiryolu idareleri 
olarak; Bakü-Tiflis-Kars de-
miryolu hattının daha aktif 
hale getirilmek suretiyle Rus-
ya üzerinden 6 milyon tona 
varan taşımanın yapılması he-
deflenmektedir. Ülkemizde 
küçük ve orta ölçekli sanayi-
cilerimizin ürettiği ürünlerin 
Rusya ve orta Asya pazarları-
na daha hızlı, güvenli ve eko-
nomik bir şekilde erişiminin 
sağlanması da bu bu hattın 
olumlu katkılarından birisi-
dir. Bugün Sayın Bakanları-
mızın da huzurunda imzala-
nacak olan Mutabakat Zaptı 
ile BTK demiryolu hattının 
daha etkin ve aktif kullanımı 
için ortak çalışma grubu oluş-
turularak, bir takvim hazır-
lanmasının da önü açılacaktır.

İmzalanacak olan Muta-
bakat Zaptının her üç ülke 
için de hayırlı olmasını dili-
yor, saygılarımı sunuyorum” 
diye konuştu.

Konuşmaların ardından, 
TCDD Genel Müdürü Ali 
İhsan Uygun, Azerbaycan 
Demiryolları Genel Müdü-
rü Cavit Gurbanov ve Rusya 
Demiryolları Genel Müdürü 
Oleg Belozerov tarafından 
Mutabakat Zaptı imzalandı.

dile getirerek, herkesin ancak 
elbirliği etmesi durumunda 
kazanç sağlayabileceği iktisa-
di iştigal alanı bulunduğunu 
söyledi. Ülkelerin bu ticaret-
ten gerekli payı alabilmesini 
temin etmek amacıyla demir-
yolları sektörlerinin gerekli iş 
birliği ve koordinasyonu sağ-
lama yoluna gitmelerinin bir 
zorunluluk olarak öne çıktı-
ğını vurgulayan Turhan, şöyle 
konuştu: “Son derece anlamlı 
bir stratejiyi ihtiva eden bu 
zorunluluk, ülkemizde yapmış 
olduğumuz Marmaray Tüp 
Geçidi, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü, Kuzey Marmara O-
toyolu ve Avrasya Tüneli gibi 
büyük projelerle çok daha ha-
yati bir önem kazanmaktadır. 
Saymış olduğum büyük proje-
lerimizle, doğu-batı ekseninde 
transit trafiği oluşturmanın 
yanında, zaman-maliyet nok-
tasında çok büyük tasarruf 
da sağlanmış olacaktır. Yapı-
lan bu büyük projeler, bölge 
ülkelerinin hem sosyo-eko-
nomik refahına hem de eko-
nomik büyüme ve kalkınma 
modellerine önemli oranda 
destek sağlayacaktır.”

Üç ülke arasında imzalanan 
Mutabakat Zaptının, demir-
yolu alanında mevcut iş birli-
ğini daha da güçlendireceğini 
ve ileri seviyelere taşıyacağını 
ifade eden  Turhan, “Bu Mu-
tabakat Zaptı ile Bakü-Tiflis-
Kars hattı üzerinden yapılan 
taşımaların hacminin arta-
cağına ve demiryolu hattına 
ticari olarak bir ivme kazandı-
racağına inanıyorum” değer-
lendirmelerinde bulundu.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 
Güzergahında İşbirliği

TCDD ve Demiryolu Tren İşletmecileri İstişare Toplantısı Gerçekleşti

“Türkiye, Rusya ve Azerbaycan Demiryolları Arasında Bakü-Tiflis-Kars 
(BTK) Demiryolu Güzergâhında İşbirliğine İlişkin Mütabakat Zaptı 
İmza Töreni” 6 Mayıs 2019’da Ankara’da yapıldı.

TCDD, TCDD Taşımacılık 
ve diğer demiryolu tren işlet-
mecileri, TCDD Genel Mü-
dürlüğü toplantı salonunda 
bir araya geldi.

Toplantıya; TCDD Genel 
Müdürü Ali İhsan Uygun, 
TCDD Genel Müdür Yar-
dımcısı İsmail H. Murtaza-
oğlu, TCDD Taşımacılık 
Genel Müdürü Erol Arıkan, 
TCDD Taşımacılık Genel 
Müdür Yardımcısı Çetin Al-
tun, Demiryolu Taşımacılığı 
Derneği Genel Müdürü Ya-
şar Rota ve özel sektörde tren 
işletmeciliği yapan Şirketle-

rin Genel Müdürleri katıldı.
Demiryolu işletmeciliği-

nin geliştirilmesi ve sektörde 
paydaşların karşılaştıkları 
sorunların değerlendirildiği 
toplantıya, TCDD Genel 
Müdürü Ali İhsan Uygun 
Başkanlık etti.

Ali İhsan Uygun, 
TCDD’nin demiryolu tren 
işletmecileri ile koordinas-
yon amaçlı ilk toplantısını 
gerçekleştirdiğini belirterek; 
“Yaşanan sorunlar çözüle-
meyecek sorunlar değildir. 
Uzun vadede çözülecek so-
runların maliyetleri de var 

bunun bilincindeyiz. Bizler 
bunun için buradayız. Sabır 
ve gayretle üstesinden gelece-
ğiz” dedi.

Uygun ayrıca, masada ko-
nuşulan her konunun takibi-
nin sağlanacağını belirterek, 
“Tüm sorunlarınızın tek 
muhatabı biziz. Biz bunun 
için buradayız, arkadaşlarım 
her görüşünüzü not alıyor. 
TCDD olarak elimizden 
ne gelirse yapacağımızdan 
emin olmanızı istiyoruz” di-
ye konuştu.

Taşımacılık AŞ’nin bir 
TCDD grubu olduğuna 

değinen Uygun, Şirketin 
TCDD için ana unsurları 
arasında yer aldığını vurgu-
layarak, “Özel sektördeki 
paydaşlarımız olarak sizlerin 
görüşleri bizim için altın de-
ğerindedir” dedi.

TCDD Taşımacılık Ge-
nel Müdürü Erol Arıkan ise 
konuşmasında, “Sektördeki 
gücümüzü tarihimizden alı-
yoruz. Bu toplantı hızlı olan 
adımlarımızı pekiştirecek, 
hedeflerimize daha kolay 

ulaşmamızı sağlayacaktır. 
İstişarelerimiz her zaman 
olduğu gibi yine bizlere ışık 
tutacaktır. TCDD Taşımacı-
lık olarak sektördeki paydaş-
larımıza her türlü yardımı 
yapmaya hazırız. Sorunları-
mızın çözümleri için burada-
yız ve biz köklü bir kuruluş 
olarak tren işletmeciliğinde 
paydaşlarımıza öncülük et-
memiz gerektiğine inanıyo-
ruz. Adımlarımız rekabeti 
artırmak, herkesin mutlu 
olabileceği çelik rayları hak-
kaniyetle aşındırmaktır.” ifa-
delerini kullandı.
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Ağır Ticari Araç Pazarındaki Bekleyiş Sürüyor
2018 yılının aynı döneminde ger-
çekleşen toplam 6 bin 327 adet-
lik satışa göre pazar 2019 yılının 
ilk dört ayında yaklaşık yüzde 68 
daraldı. Ocak-Nisan döneminde 
Türkiye’de bin 309 adet kamyon, 
721 adet çekici satışı yapıldı. 

“Tahminler revize edilebilir”
TAİD Genel Başkanı İlhami Ek-

sin ağır ticari araç pazarında 2019 
yılının ilk 4 ayını değerlendirirken 
“Ağır ticari araç pazarındaki daral-
ma devam ediyor. Belirsizlikler ve 
döviz kurlarındaki dalgalanmalar 
taleplerin ötelenmesine neden olu-
yor. Markalar hedeflerini revize et-
mek durumunda kalabilirler. Yılın 
ikinci yarısında pazarın kayıplarını 
telafi etmesi için bu belirsizliklerin 
azalması, faiz oranlarının makul bir 
seviyeye gelmesi ve döviz kurların-
da stabilizasyona ihtiyaç olduğunu 
gösteriyor. İnşaat sektöründeki 
durağanlık kamyon satışlarına yan-

GROUPE PSA, yeni stratejile-
ri ve yatırımları ile Avrupa’daki 
pazar payını artırmayı ve diğer 
bölgelerdeki etkinliğini artırmayı 
hedefliyor. Şubat ayında  FCA/
PSA ortak girişimi olan SevelSud 
fabrikasında ortak üretim işbir-
liği anlaşmasının 2023 yılına ka-
dar uzatılmasının ardından atılan 
adımda İtalya’daki Peugeot Boxer, 
CitroënJumper ve Fiat Ducato ol-
mak üzere büyük hacimli van üre-
timi ile son üç yılda üretim kapasi-
tesini aşmasının etkisi var. 

Opel ve Vauxhall markalarının 
ortak büyük hacimli van platfor-
muna geçişi, ek üretim kapasitesi 
gerektiriyor. Groupe PSA, potan-
siyelini ve rekabet gücünü artır-
mak için Gliwice (Polonya) üretim 
kapasitesini artırmaya karar verdi. 
Tesis, artan hafif ticari araç talep-
lerini karşılamak üzere dönüştü-
rülecek ve büyük hacimli vana ait 
özel platform için uyarlanacak. Te-
sisin yapılacak olan yatırımla yılda 
100 bin büyük hacimli van üret-
mesi planlanıyor.

sırken, yılın ikinci yarısında çekici 
satışlarında uluslararası çalışan fir-
maların ötelenen taleplerinin tekrar 
gündeme gelebileceğini düşünüyo-
ruz. Pazarla ilgili yılbaşında yaptığı-
mız değerlendirmelerde ilk yarının 
siyasi ve ekonomik gelişmeler nede-
niyle bekleme durumunda geçeceği-

ne, yılın ikinci yarısında hareketlen-
menin yaşanacağını düşünüyorduk. 
Toplam pazar öngörümüz ile para-
lel ilerliyor ancak derinlik bakımın-
dan tahminimizden aşağıda seyredi-
yor. Düşüş eğilimi bu şekilde devam 
ederse Pazar rakamlarını revize et-
mek gerekebilir” dedi.
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PSA Polonya 
Fabrikasında 
Büyük Van
Üretecek

Ağır ticari araç satışlarındaki düşüş Nisan ayında da 
devam etti. Ocak-Nisan döneminde toplam pazarda 2 
bin 30 adet kamyon ve çekici satışı gerçekleşti.

TAİD Genel Başkanı İlhami Eksin
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RENAULT, Renault EZ-FLEX 
hakkında yaptığı resmi açıklama-
larda, aracın şehir içinde kullanıl-
mak üzere tasarlandığını belirtir-
ken, özellikle manevra kabiliyeti 
yüksek olan bu aracın şehir içinde 
kullanıcılarını çok memnun edece-
ği görüşünde.

Gelecekte şehirlerde yaşanacak 
nüfus artışlarının insan yaşamına 
etkileri doğrultusunda şehir içinde 
kullanılacak araçların daha pratik 

Geleceğin Hafif Ticari Aracı EZ-FLEX

nişlik ve 3,86 m uzunluğa sahip 
olarak sunuluyor. 4,5 metre dönüş 
çapı ile yüksek manevra kabiliyeti 
sayesinde kolayca park edilebilen ti-
cari araç oldukça geniş bir yükleme 
alanına sahip. Araca yüklemenin ya-
pılacağı yerin yerden yüksekliği 760 
mm iken yükleme bölümünde yer 
alan kapılar oldukça ergonomik ta-
sarlanmış. Özellikle şehir merkezle-
rinde kullanıma yönelik tasarlanan 
elektrikli EZ-FLEX 100 km menzi-
le sahip.

Kokpit sürücünün ihtiyaçlarını 
kolayca karşılayabileceği şekilde ta-
sarlanmış. Araçta yer alan gösterge 
paneli sayesinde sürüş bilgilerine 
kolay ve hızlı bir şekilde erişim sağ-
lanabiliyor. Ayrıca kokpitte yer alan 
kumandalar sürücü için kullanışlı 
bir tasarıma sahip olarak sunuluyor.

Renault EZ-FLEX modelinde 
kullanılan ve kullanıcıların kulla-
nım bilgilerini geri bildirim ola-
rak firmaya bildiren sensörler yer 
alıyor. Bu sensörler sayesinde araca 
ait konum, menzil, sürat ve durak-
lamalar gibi çeşitli bilgiler internet 
bağlantısıyla gerçek zamanlı olarak 
ya da belirli aralıklarla firmaya bil-
diriliyor. Bu sayede Renault elde 
edilen veriler üzerinde analizler 
yaparak ihtiyaçlar doğrultusunda 
geleceğe yönelik daha iyi araçların 
üretilmesine yardımcı olacak veri 
tabanları oluşturuyor.

İki yıl boyunca veri toplayacak
Renault, EZ-FLEX konseptini 

“deneysel bir araç” olarak tanım-
lıyor. Fransız üretici, bu elektrikli 
aracı 2 yıl boyunca Avrupa’daki 
belediyelerin ve şehir içi taşımacılık 
yapan şirketlerin kullanımına suna-
rak veri toplayacak. Bu süre zarfında 
menzil, konum, hız ve duraklamalar 
gibi pek çok bilgi bir havuzda topla-
nacak. Bu bilgiler araçtaki internet 
bağlantısı üzerinden gerçek zamanlı 
veya günde bir kez aktarılabilecek.  
Söz konusu verilerin analizinin, 
profesyonellerle birlikte yapılma-
sının ise, markaya güncel şehir içi 
lojistik ihtiyaçlarına uygun araçlar 
tasarlama imkanı sağlayacağı bil-
diriliyor bu da Renault’un şehir içi 
taşımacılık için gerekli olan gerçek 
bilgiler ışığında doğru aracı üretme-
sini sağlayacak.

olması görüşünde olan Renault, 
özellikle insanların eşyalarını ko-
layca taşımalarına olanak sağlayan 
araçların yaygınlaşacağı ön görü-
sünde bulunuyor.

Renault EZ-FLEX kullanıcılara 
şehir içi taşımacılıkta pratik bir 

alternatif sunacak
Renault EZ-FLEX modeli gele-

cekteki ihtiyaçları karşılaması adına 
bizleri farklı özelliklerle karşılıyor. 
Araç 1,88 m yükseklik, 1,65 m ge-
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Geleceğin ticari araçları 
üzerinde çalışan Renault, 
bu alandaki çalışmalarını 
daha gerçekçi veriler 
üzerinde yürütmek için 
elektrikli ve internet 
bağlantılı olan hafif ticari 
aracı EZ-FLEX’i tanıttı.
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IVECO’NUN hafif ticarideki 
başarılı modeli Daily, yenilene-
rek İtalya’nın Torino kentinde 
düzenlenen ve test sürüşleriyle 
desteklenen iki günlük bir etkin-
likte uluslararası basına tanıtıldı. 

Iveco’nun marka başkan-
lığı görevinden ayrılan Pierre 
Lahutte’nin yerine Iveco Ti-
cari ve Özel Araçlar Başkanı 
olarak atanan Gerrit Marx’ın 
da ilk defa basın karşısına çık-
tığı organizasyonda, araçla il-
gili bilgileri Iveco LCV Global 
Ürün Hattı Başkanı Raffaele 
Di Donfrancesco ve Hafif Ti-
cari Serisi İş Direktörü Sergio 
Piperno Beer verdiler. 

Ticari ve Özel Araçlar Baş-
kanı Gerrit Marx, yaptığı ko-
nuşmada gelecekte net bir yol 
haritasına sahip olduklarını 
söyleyerek sektörü belirleyen 
temel eğilimleri ele alan stra-
tejik bir vizyonları olduğunu 
ifade etti. 

Daha fazla güvenlik ile 
sürücünün hizmetindeki 

teknolojiler
Yeni Daily’de gelişmelerin 

temelinde sürücünün işe odak-
lanmasını sağlayan ve güvenliği 
artıran Gelişmiş Sürücü Yar-
dım Sistemleri yelpazesi yer 
alıyor. Bu özelliklerin geliştiril-
mesinde Iveco, özellikle araçla-
rın en çok görev aldığı kentsel 
görevlerde sürücülere yardımcı 
olmayı amaçlayan fonksiyonla-
ra odaklanmış. 

Kullanılan teknolojiler ara-
sında yer alan Gelişmiş Acil 
Fren Sistemi ve City Brake 
PRO, saatte 50 km hızın altın-
da çarpışmalarda etkili oluyor. 
Önündeki çarpışma potansi-
yelini otonom olarak saptayan 
sistem sürücünün duruma mü-
dahale etmediği zaman, frenle-
meyi kendisi yapıyor.

Bu önleyici sistemi City Bra-
ke PRO ile daha da ileri götüren 
Yeni Daily, saatte 5 km gibi ya-
vaş bir hızda bile kazayı engelle-
mek üzere harekete geçebiliyor. 

Otonom sürüşün
güçlü işaretleri

Yeni Daily’de kullanılan bir 
başka sürücünün stres seviye-
sini azaltabilecek teknoloji ise 

Queue Assist olarak isimlen-
dirilen yoğun trafik yardımcısı 
veya yavaş trafik yardımcısı 
olarak tanımlanacak bir sistem.  
Bugüne kadar premium olarak 
tanımlanan markaların bazı 
modellerinde kullanılan bu sis-
tem, yavaş hareket eden trafik-
te öndeki aracı otonom olarak 
takip ederek trafikte durma 
kalkma stresini azaltmasının 
yanı sıra yorgun sürücüye de 
yardımcı olarak araçtaki en 
önemli değişikliklerden biri 
olarak dikkat çekiyor. 

Yeni Daily’nin Queue Assist 
ve City Brake PRO teknoloji-
lerini sunan ilk 7.2 tonluk araç 
olduğu ifade edilirken bunlara 
ek olarak, ProActive Şeritte 
Kalma Yardımı, aracın isten-
meden şeritten çıktığı durum-
larda aktif bir direksiyon deste-
ği sunuyor. 

Ayrıca yan rüzgarların 
kuvvetli olduğu durumlarda, 
Crosswind Assist, sürücüye ara-
cın şeritte dengesini koruması-
na yardımcı olan bir sistem ola-
rak Yeni Daily’de kullanılmış. 

Bu özelliklerin yanı sıra Yeni 
Daily’de binek otomobil kon-
for teknolojileri de yoğun şekil-
de kullanılmış.  Ses tanıma özel-
liğine sahip yeni Hi-Connect 
bilgi eğlence sistemi, sürücü 
mobil cihaz bağlantı sistemleri; 
Apple Car Play ve Android Au-
to  bunlardan bazıları. 7 inçlik 
ekran, DAB radyo, arka kame-
ra ekranı, Tomtom navigasyon 
sistemi ve Iveco’nun gerçek za-

manlı Sürüş Tarzı Değerlendir-
me sistemi de Yeni Daily tekno-
lojileri arasında yer alıyor.

Elektrikli direksiyon 
ve el freni

Araç park halindeyken oto-
matik olarak devreye giren ve 
sürücü sürüşe hazır olduğunda 
ayrılan Elektrikli Park Freni de 
Yeni Daily’de ilk defa kullanılı-
yor. Iveco uzmanları paket tes-
limatı gibi çok duraklı şehir içi 
görevlerde, bu özelliğin tekrar-
lanan hareketlerden kaynakla-
nan kol rahatsızlığını azalttığı-
nı ve ayda 5 saate ulaşan zaman 
kazancı sağlayarak sürücünün 
verimliliğini artırdığını ifade 
ediyorlar. Bu özellikle birlikte 
el freni koluna ihtiyaç olmadı-
ğı için, sürücünün kabinde ra-
hatça hareket etmesi için daha 
fazla boş alan sağlıyor. 

Yeni Daily ile ilk defa kul-
lanılmaya başlanan elektrikli 
direksiyon sistemiyle birlikte 
gelen Şehir Modu, direksiyonu 
döndürme eforunu yüzde 70’e 
kadar azaltarak şehir sokakla-
rında manevra yapmayı kolay-
laştırıyor. Aslında Yeni Daily 
ile tüm direksiyon sistemi ye-
niden tasarlandı.  Sürücüye di-
reksiyon simidinde daha fazla 
sürüş konumunu ayarlamasına 
imkan veren sistem, daha fazla 
bacak alanı da sunuyor. 

Yaptığımız test sırasında 
elektrikli direksiyonla birlikte 
Daily’nin sürüş deneyiminde 
önemli değişiklikler gerçekleşti-
ğini gördük.  Daha yumuşak bir 

sürüş deneyimine karşın daha 
kontrollü ve hızlı tepki veren 
yeni elektrikli direksiyon siste-
mi araçtaki en önemli değişik-
liklerden bir olarak öne çıkıyor. 

Yeni Daily ayrıca, uzun ve 
dik yamaçlarda yokuş aşağı 
sürüş yapmalarına yardımcı 
olan Yokuş İniş Kontrolü ve 
kum, çamur veya kar gibi kay-
gan yüzeylerde daha sağlam bir 
tutuş sağlayan Traction Plus 
gibi özelliklerle de donatılarak 
sınıfında bu iki özelliği Arka 
Tekerlek Tahrikli Sürücü mo-
dellerinde sunan ilk araç oldu. 

Daha verimli
yakıt tüketimi

Iveco, 2.3 litrelik 116 ila 156 
hp arasında güç üreten F1A 
motoru Yeni Daily ile hem ha-
fif hem de ağır görev tipi homo-
logasyonda sunmaya başladı. 
Daily’de kullanılan 3.0 litrelik 

ağır hizmet tipi F1C motor ise 
160 ila 210 hp arasında değişen 
bir performans sunuyor. 

Şehir içi operasyonlarda 
yüzde 10’a varan yakıt tasarru-
fu ve bakım maliyetinde yüz-
de 10’a varan azalma sağlayan 
Yeni Daily, Daily Hi-Matic 
de dahil olmak üzere 2,3 litre-
lik F1A motoru bulunan tüm 
modellerde Start & Stop siste-
mini standart olarak sunuyor.  
Daha verimli ve daha duyarlı 
Yeni Elektronik Kontrollü 
Değişken Geometri Türbin 
de bu teknolojiler arasında yer 
alırken lastik basıncını gerçek 
zamanlı sensörler de tasarrufu 
desteklerken yol güvenliğine 
de katkıda bulunuyor. 

Bağlanabilirlik 
teknolojilerine yeni yaklaşım

2016 yılında Daily ile hafif 
ticari araçlarda akıllı bir bağ-
lantı seçeneği sunan ve sonraki 
yıllarda Microsoft ve Iveco ara-
sındaki uzun zamandır devam 
eden işbirliğiyle zenginleşti-

rilen Daily Business UP App 
dijital dönüşümde markanın 
verimlilik stratejisindeki öne-
mini de arttırıyor. Bu strate-
jinin bir parçası olarak, yeni 
Daily bireysel müşterinin ope-
rasyon ve iş gereksinimlerini 
yakından karşılayan bir paketi 
de sunmaya başlıyor. 

Bağlanabilirlik özelliğiyle 
Yeni Daily, Iveco’nun Kont-
rol Odası ile doğrudan temasa 
sokarak gerçek zamanlı veri 
sağlıyor. Bu şekilde uzmanların 
proaktif diyagnostikler yapa-
rak ve koruyucu önlemler ala-
rak, servis ziyaret sayısını op-
timize etmek ve aracın hizmet 
dışı zamanlarını en aza indir-
gemek için bakım ve servis mü-
dahalelerini etkin bir şekilde 
planlamasına yardımcı oluyor.

MyDaily uygulamasıyla da 
erişilebilen MyDaily portalı, 
araç sahiplerinin araçlarını 
bilgisayarlarından veya mobil 
cihazlarından hareket halin-
deyken izlemelerini sağıyor. 
Bu şekilde sürücünün sürüş 
stilinin yanı sıra performansını 
ve yakıt tüketimini analiz eder-
ken raporlarla da iyileştirme 
önerileri gönderebiliyor.

Filo yöneticileri için, Ye-
ni Daily, Verizon Connect’le 
birlikte Iveco filo yönetim sis-
temini de sunuyor. Daha iyi 
navigasyon, filo görünürlüğü, 
gelişmiş motor teşhisi ve nere-
deyse gerçek zamanlı kilometre 
raporlaması yoluyla filo giderle-
rini azaltmayı hedefleyen sitem, 
operasyon sırasında gecikmeleri 
yönetmelerine, değişen teslimat 
programlarını düzenlemelerine 
ve müşterilerine daha hızlı yanıt 
vermelerine, bakım program-
larını iyileştirmelerine ve sürüş 
saatlerini izlemelerine yardımcı 
olmak üzere geliştirilmiş. 

Iveco Daily Gelişmiş 
Teknolojilerle Güncellendi
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KORAY Kurşunoğlu, 
Iveco’nun Hızlı Büyüyen 
Asya, Ortadoğu ve Afrika 
(AMEA) pazarlarının so-
rumluluğunu aldı. 

Kurşunoğlu, Asya - Pasi-
fik bölgesinde edindiği ge-
niş tecrübe ile yeni görevi-
ne geldi. Bu görevden önce 
2014’ten beri Iveco Güney-
doğu Asya, Pakistan & Ja-
ponya bölgesi İş Direktör-
lüğünü yapmaktaydı. Daha 
öncesinde ise Türkiye Satış 
Bölümünün başında hafif, 
orta ve ağır ticarî araçların 
satışı ve satış sonrası hiz-
metlerinden sorumluydu.

19 yıldır otomotiv sektö-
ründe Satış Sonrası, Eğitim 
ve Satış birimlerinde çeşitli 
görevler alan ve   2016 yılın-
dan beri Iveco Araç’da ağır 
vasıta satış müdürü olarak 
görev yapan Hakkı Işınak 
ise Roberto Camatta’nın 
farklı bir göreve atanması 
ile Iveco Araç satış ve pa-
zarlamadan sorumlu genel 
müdür görevine atandı.

Iveco’da Üst 
Düzey Görev
Değişiklikleri 
Gerçekleşti
Iveco, Koray 
Kurşunoğlu’nu 
Hızlı Büyüyen 
Asya, Ortadoğu ve 
Afrika Pazarlarının 
başına atarken 
Hakkı Işınak’ı 
Türkiye Satış ve 
Pazarlamadan 
Sorumlu Genel 
Müdür olarak atadı.

Geçen yıl yollara ilk çıkışının 40. Yılını kutlayan Iveco Daily, 2019 yılında 
ticari araç endüstrisindeki son teknolojilerle donatılarak yenilendi. 
Segmentinin önemli araçlarından biri olan Daily’nin yeni versiyonunun 
Türkiye pazarına 2019’un sonlarında geleceği ifade edildi.

Asya, Ortadoğu ve Afrika 
Pazarları Sorumlusu 

Koray Kurşunoğlu

Türkiye Satış ve 
Pazarlamadan Sorumlu 

Genel Müdürü
Hakkı Işınak

Iveco Ticari ve Özel Araçlar Başkanı Gerrit Marx



MB Türk 90 Bininci Otobüsünü Üretti

TİCARİ ARAÇLAR

azami yüklü ağırlığa sahip 
araçlarda kalın teker seçene-
ği yer alıyor. Bu özellik saye-
sinde araçlar yüksek yolcu ve 
taşıma kapasitelerinde bile 
daha düşük bir yakıt tüketi-
mi sağlıyor.

Yeni Sprinter Minibüs, sa-
hip olduğu elektrik destekli 
deri direksiyon simidi, süs-
pansiyonlu sürücü koltuğu 
ve hız sabitleyici seçeneği ile 
sürüş konforunu artırırken; 
USB ve Bluetooth arayüz-
lü, yüksek çözünürlüklü, 
geniş dokunmatik ekranlı, 
akıllı telefon entegrasyonlu 
Mercedes-Benz multimedya 
sistemine sahip. Yeni Sprin-
ter Minibüs modellerinde 
standart olarak sunulan mul-
tifonksiyonel direksiyon saye-
sinde, hem 5 inç ekrana sahip 
renkli gösterge panelindeki, 
hem de 10 inçlik yüksek çö-
zünürlüklü dokunmatik mul-
timedya sistemindeki fonksi-
yonlara erişim sağlanıyor. 

90 bininci otobüs olan ye-
ni Tourismo, dünyanın en 
modern otobüs fabrikaların-
dan biri olarak kabul edilen 
Mercedes-Benz Türk Hoş-
dere Otobüs Fabrikası’nda 
üretim bandından inerek 
Almanya’ya doğru yola ko-
yuldu. Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda banttan indi-
rilen otobüsün öne çıkan ö-
zellikleri arasında 428 beygir 
gücündeki Euro VI motoru, 
araç mesafe takip ve acil fren 
sistemi ve şerit takip sistemi 
yer alıyor.

Mercedes-Benz Türk Hoş-
dere Otobüs Fabrikası, üreti-
mine kesintisiz devam ederek 
2018 yılında 3 bin 708 adet 
otobüs üretti. Şirket, başta 
Batı Avrupa ülkelerine olmak 
üzere üretimin yaklaşık yüz-
de 95’ini ihraç ederek 2018 
yılında 3 bin 494 adetlik oto-
büs ihracatı gerçekleştirdi. 
Şirketin ilk ihracat gerçekleş-
tirdiği 1970 yılından bu yana 
yaklaşık 55 bin otobüs yurt 
dışı pazarlarına gönderildi. 
Yaklaşık 3 bin 500 çalışanın 

TÜRKİYE’DE satışa su-
nulduğu 1996 yılından gü-
nümüze, hafif ticari araçlar 
sınıfında başarılı bir grafik çi-
zen Mercedes-Benz Sprinter; 
Mayıs ayı itibarıyla yenilene-
rek “Sprinter Sana Yakışır” 
sloganı ile satışa sunuldu. Mi-
nibüs, Panelvan ve Kamyonet 
olmak üzere 3 ana seçenekte 
1.700’ü aşkın farklı seçene-
ği sunulan yeni Sprinter, üst 
seviyede modüler bir yapı 
konsepti oluşturuyor. Bu mo-
düler yapı konsepti ile şehir 
içi ve şehir dışı yolcu taşıma-
cılığı yapan, okul ve personel 

servisi hizmeti veren, nakliye 
ve kurye hizmetleri gerçekleş-
tiren firmalar için yeni çözüm 
önerileri sunuluyor. 

Yeni Mercedes-Benz 
Sprinter ile ilgili olarak 
Mercedes-Benz Türk Hafif 
Ticari Araçlar İcra Kurulu Ü-
yesi Tufan Akdeniz; “Sprin-
ter araçlarımız satışa sunul-
duğu günden bu yana; hem 
fonksiyonellik, çok yönlülük, 
sağlamlık özellikleri hem de 
güvenlik donanımları ile ta-
şımacılıkta fark yarattı. Yeni 
nesil Sprinter araçlarımız da 

sunduğu bu temel özellikleri 
aynen korumanın yanı sıra, 
kapsamlı teknolojik çözüm-
leri ve üstün fonksiyonları ile 
benzersiz bir örnek sergiliyor. 
Sahip olduğu özelliklerle yeni 
nesil Mercedes-Benz Sprin-
ter, yolcu ve yük taşımacılığı 
için başarılı bir ticari çözüm 
haline geliyor.” diye konuştu.

Yeni nesil Sprinter 
Minibüs’te 13+1’den 22+1 

kişiye kadar seçenekler
Türkiye’deki 20 yılı aşkın 

Sprinter deneyiminin ardın-
dan Yeni Sprinter Minibüs; 
personel, ve okul aracı ola-

rak, 13+1’den 22+1 kişiye 
kadar sunmuş olduğu sınıfı-
nın en geniş ürün yelpazesi 
ve standart olarak sunduğu 
ayarlanabilir 3 noktalı em-
niyet kemerli yenilenen kol-
tukları ile dikkat çekiyor. 
Yeni Sprinter’da hem ön 
hem de yolcu bölümü için 
ayrı klima sistemi, yeni iç yan 
kaplamalar, arka hoparlörler, 
her koltuk sırası için USB gi-
rişleri ve telefon koyma yer-
leri ile de konforlu yolculuk 
deneyimi artıyor. 

Yeni Sprinter’ın 5 ton 

olan yükleme eşiği de ticari 
kullanımda yüklemeyi önem-
li oranda kolaylaştırıyor.

9 İleri şanzıman
sınıfında ilk

Önden çekişli Sprinter 
modellerinde sunulan 9 ka-
demeli tork konvertörlü oto-
matik şanzıman, ticari araç 
pazarında önemli bir yenilik 
olarak dikkat çekerken, ken-
dini kanıtlamış 6 ileri manuel 
şanzıman da Yeni Sprinter’in 
öne çıkan özellikleri ara-
sında yer alıyor. Otomatik 
şanzımanın vites oranları ya-
kıt ekonomisi ile atak sürüş 
özellikleri arasında mümkün 
olan en iyi dengeyi sağlıyor. 
Yeni şanzımanın beraberin-
de getirdiği bir diğer önemli 
avantaj ise daha düşük ses 

Acicbe; “52 yıldır olduğu 
gibi, 2019 yılında da Türki-
ye’deki yatırımlarımıza, üre-
timimize ve ihracatımıza hız 
kesmeden devam ediyoruz. 
Türkiye’yi, dünyanın otobüs 
üretimindeki üslerinden biri 
haline getirdiğimiz yatırım-
larımız sonrasında sadece 
üretimimizle değil, mühen-
dislik ihracatımız ile de ülke-

seviyesine bağlı olarak artan 
yol konforu. Geliştirilmiş 
6 ileri manuel şanzıman ise 
vites kolunda rahatsız edici 
titreşimlerin önüne geçen ya-
pısıyla kullanım konforunu 
destekliyor. 

Yeni nesil Sprinter’da er-
gonomik tasarımlı konforlu 
koltuklar, anahtarsız çalıştır-
ma ve optimize edilen iklim-
lendirme sistemi, öne çıkan 
yenilikler arasında yer alıyor. 
Güvenlik donanımlarında 

yüksek standart
Gelişmiş  Mesafe takip sis-

temi Distronic, “Aktif Fren 
Asistanı”, “Aktif Şerit Takip 
Asistanı” ve yorgunluk uyarısı 
“Attention Assist” gibi elekt-
ronik asistanlar sürüş güvenli-
ğinde sürücüye destek oluyor. 
Bu donanımlara ek olarak, 
kendi kendini temizleyebilen 
ve görüntüyü iç dikiz aynasına 
aktaran “Geri Görüş Kamera-
sı”, 360 derece görüş açısına 
sahip modern park yardımcı-
sı veya silme işlemi esnasında 
maksimum görüş alanı sunan 
entegre “Yağmur Tipi Silecek 
Sistemi”, yeni nesil Sprinter 
ile birlikte yeni sürüş destek 
sistemleri olarak sunuluyor.

mize katma değer sağlıyoruz. 
Başta Batı Avrupa olmak 
üzere 70’den fazla ülkede 
Türkiye’de ürettiğimiz oto-
büsler sayesinde yolcular gü-
venli, teknolojik ve konforlu 
araçlarla seyahat ediyorlar. 
90 bin otobüsün her birinde 
emeği bulunan tüm çalışan-
larımıza ve paydaşlarımıza 
teşekkürü borç biliriz” dedi.

Mayıs ayı itibarıyla satı-
şa sunulan Yeni Sprinter’ın 
extra uzun modellerinin önü-
müzdeki aylarda satışa sunul-
ması planlanıyor.

Önden çekiş seçeneğiyle 
daha düşük yükleme eşiği

Yeni Mercedes-Benz 
Sprinter’da arkadan itiş ya 
da önden çekiş seçenekleri 
sunuluyor. Önden çekişli 
araçlar, arkadan itişli araçlar-
la karşılaştırıldığında aracın 
yük taşıma kapasitesi 50 kg 
artıyor. Ayrıca önden çekişli 
araçların 80 mm daha alçak 

istihdam edildiği Hoşdere O-
tobüs Fabrikası’nda üretilen 
Travego, Intouro, Touris-
mo, Setra UL & LE ile dizel 
& gazlı motor seçenekleriyle 
Conecto Solo & Körüklü o-
tobüsler, 70’den fazla ülkeye 
ihraç ediliyor.

Mercedes-Benz Türk O-
tobüs Üretiminden Sorum-
lu İcra Kurulu Üyesi Bülent 

Yeni Mercedes-Benz Sprinter Türkiye’de
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Mercedes Benz’in hafif ticarideki amiral gemisi 
Sprinter, yeni nesliyle birlikte minibüs, panelvan 
ve kamyonet olmak üzere 3 ana seçenekte 
1.700’ü aşkın kombinasyon sunuyor.

Otomarsan ismiyle 1967 yılında İstanbul’da kurulan ve bugün yatırım 
miktarı 1,2 milyar Avroya ulaşan, Türkiye’nin yabancı sermayeli en büyük 
şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, üretime başladığı 1968 
yılından bu yana toplam 90 bin adet otobüs üretti. 
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Scania’dan
Geri 
Dönüşüme 
Destek

TÜRKİYE’DEN fabrikayı ziyarete 
gelen kullanıcılara, Krone Uluslara-
rası Satış Direktörü Andreas Völker 
ev sahipliği yaparken, Krone Türki-
ye Satış Müdürü Ömürden Özacar 
ve Krone’nin bölge satış yöneticile-
rinden Selçuk Akdöner baştan so-
na kafileyle birlikte oldu. Üretimin 
büyük bir kısmında Endüstri 4.0 ışı-
ğında robotlarla çalıştıklarını ve tek-
nolojideki ilerlemeleri kendilerine 
referans aldıklarını belirten Andreas 
Völker, “Türkiye’nin önemli kulla-
nıcılarını bu tesisimizde ağırladığı-
mız için çok keyifliyiz. Avrupa’nın 
en modern ticari araç üretim tesisini 
birlikte gezdik. Burada izlenen üre-
tim süreçleri ve öne çıkan teknolojik 
yeniliklerimiz hakkında onlara bilgi 
verdik. Eğer piyasaya sürdüğümüz 
araçlarda bir kaliteden söz ediliyorsa 
bunun tesadüfi olmadığını burada 

DÜŞÜK karbon ve sıfır emisyon 
hedefleri doğrultusundaki Scania, 
Avusturalya’nın biyoyakıt araştır-
malarına 16 litrelik endüstriyel mo-
tor ile destek veriyor. Avusturalya, 
atık plastik, eski araç lastikleri, ta-
rım ve ormancılık atıklarından ve 
biyosolitlerden ticari ölçekli biyoya-
kıt üretimini hedefliyor.

Yaklaşık 18 ay sürecek projede 
Southern Oil şirketi, biyoyakıt fab-
rikasında üretilen yakıtı Scania’nın 
16 litrelik motorunda test edecek. 
Projenin amacı, bu yenilenebilir 
yakıttan, dizel yakıt ile aynı perfor-
mansı elde etmek.

16 litrelik Scania V8 test moto-
ru, egzoz emisyonları, performans 
ve tepki, yakıt verimliliği, maliyet ve 
motor ömrünün değerlendirilmesi-
ne olanak sağlayan güç üretimi testle-
rinde kullanılıyor. Testler süresince 
toplam bir milyon litre yenilenebilir 
biyoyakıt kullanımı planlanıyor.

Southern Oil firması, çalışma-
ların ardından beş yıl içinde ticari 
ölçekte yenilenebilir bir yakıt rafi-
nerisi inşa etmeyi hedefliyor.

anlatmaya çalıştık. Türkiye’den ge-
len kullanıcılara aktardığım gibi, biz 
çok çalışıyoruz. Her zaman kullanı-
cılarımız için kendimizi geliştirmeyi 
ön plana alıyoruz” dedi.

Ziyareti organize eden ve baştan 
sona kullanıcılarının yanında olan 
Özacar ise, “Ben öncelikle buraya 
gelen önemli dostlarıma, Krone kul-
lanıcılarına teşekkür ediyorum. 
Buradaki sürece, teknolojinin nasıl 
kullanıldığına ve en ince ayrıntısına 
kadar kaliteli frigorifik treylerin na-
sıl üretildiğine birlikte tanık olduk. 
Krone kalitesinin tesadüf olmadı-
ğını, Krone olarak Cool Liner’ı en 
üst düzey teknolojik standartlarda 
ürettiğimizi tekrar belirtmek istiyo-
rum. Frigorifik treylerimiz tüm gıda 
ürünlerinin uygun sıcaklıklarda taşı-

nabilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca, 
‘Farma’ sertifikasıyla birlikte üretti-
ğimiz treylerimizle en hassas kimyevi 
maddeler ve ilaçlar güvenli bir şekil-

de taşınabiliyor. Kullanıcı talepleri-
ne göre, çift katlı, ara bölmeli ve et 
kancalı cool liner üretimleri gerçek-
leştiriyoruz” şeklinde konuştu.
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Krone Kullanıcıları 
Almanya’daki 
Frigo Fabrikasını 
Ziyaret Etti
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Raptor, standart Ranger 
XLT ile karşılaştırıldığında 
150 mm daha geniş tekerlek 
izi ve 51 mm daha yüksek sü-
rüş konumuyla farklılaşıyor 
Tüm şasi ve süspansiyon mo-
difikasyonlarının bir sonucu 
olarak, Ranger Raptor 1.873 
mm yüksekliğe, aynalar hariç 
2028 mm genişliğe ve 5.398 
mm uzunluğa ulaşmış. 

Daha büyük frenler
Arazi koşullarında yüksek 

hız vaat eden Raptor’un fren 
sistemleri de bu hızı kontrol 
edecek şekilde geliştirilmiş. 
Ön frenleme, standart Ranger 
pick-upa göre  piston çapında 
yüzde 20’den fazla artırılarak 
51 mm’ye çıkmış 332 mm’de 
32 mm havalandırmalı disk-
lerle ve  çift pistonlu ön ka-
liperler ile gerçekleştiriliyor. 
Arka fren performansı ise 54 
mm çapında bir arka kaliper 
ve 332 mm x 24 mm havalan-
dırmalı disklerle artırılmış.A-
razi tipi BF Goodrich 285/70 
R17 lastikleri Ranger Raptor 
için özel olarak geliştirilmiş.

Fabrika çıkışlı yarışa
hazır pick up

Organizasyonda bir su-
num yapan ve test sürüşle-
rinde bize eşlik eden Ford 
Ranger Raptor Baş Mühendi-
si Damien Ross, aracın limit-
leriyle ilgili bize cesaret veren 
isim oldu. Raptor’u işlevsel 
yeteneğinin ve gelişmiş sü-
rüş özellikleriyle olağanüstü 

platformlarda bulunmayı 
önemli bulduklarının altı-
nı çizen Ford Trucks Genel 
Müdür Yardımcısı Serhan 
Turfan, “Motorsporları, ge-
rek filo gerekse de kamyon 
şoförleriyle Ford Trucks’ın 
hedef müşteri kitlesiyle bu-
luşabildiğimiz noktaları ba-
rındırıyor. Bu bakış açısıyla 
DNA’mızdaki performansı 

pistlere yansıtmaya devam 
edeceğiz” dedi.

Turfan ayrıca Ford Trucks 
olarak, önümüzdeki dönem-
de motorsporları, yarışlar ve 
farklı performans sporlarına 
verdikleri destekleri yeni bir 
inisiyatif altında toplayacak-
larını belirterek,“Bundan 
sonra motorsporları dahil 
performans sporlarına olan 

desteğimizi çok daha 
güçlü bir şekilde iletişim 
kanallarını da kullana-
rak ‘Powered by Ford 
Trucks’ şemsiyesi altında 
gerçekleştireceğiz. ‘Powe-
red by Ford Trucks’ plat-
formumuzu bu vesileyle 
sizlerle ilk kez burada 
paylaşmaktan dolayı çok 
mutluyum” dedi.

AVRUPA piyasasınnın en çok 
satan pick up modeli olan Ford 
Ranger’in off road koşulları 
için yeni geliştirilen versiyonu 
Ford Ranger Fas’ta düzenle-
nen test sürüşleriyle tanıtıldı. 

Aracı test eden gazetecile-
re sınır olarak sadece aracın 
limitlerinin konulduğu Sü-
veyra çevresindeki okyanus 
kıyılarında ve kum tepelerin-
de gerçekleşen organizasyon-
da Ford’un 213 PS ve 500 
Nm tork sağlayan 2.0 litrelik 
EcoBlue dizel motorunun Bi-
turbo versiyonunu zorladık. 
Ford’un efsane modeli F-150 
Raptor’da kullanılan yeni 10 
vitesli otomatik şanzımanla 
gücün aktarıldığı Raptor’un 
yüksek hızlı arazi sürüşü ve 
her yere gitme kabiliyeti için 
optimize edilmiş bir Ford 
Performance ile desteklendi-
ğini de söylemek lazım. 

Başta ismi olmak üzere 
kardeşi Ranger’la benzerlik-
leri bulunsa da arazide 170 
kilometre hıza ulaşabilen 
Raptor’un farklılılarının da-
ha yüksek daha geniş olmasıy-
la sınırlı kalmadığını bu aracı 
yakından inceleyen herkes 
görebilir. Ancak çok farklı 
arazi koşullarında aracın ver-
diği güvenin sadece bükül-
mez bir sağlamlık olmadığını 
sürüşün her anında stabilite-
sini ve konforunu korudu-
ğunu özellikle arka koltuk 
yolcuları için de en sarsıntısız 

YURTİÇİ ve yurtdışında 
uzun yıllardır motorspor-
larının gelişimine katkı su-
nan Ford Otosan, ağır ticari 
araç markası Ford Trucks ile 
önümüzdeki dönemde mo-
torsporlarına verdiği desteği 
daha da ileriye taşıyacağını 
duyurdu.

Ford’un güç ve performans 
yaklaşımı ile yer aldığı tüm 

deneyimlerden biri olacağını 
belirtmek gerek.

Şasi ve süspansiyon
Arazide 170 kilometre hı-

za ulaşabilen aracın arazideki 
kendine güveninin en önemli 
dayanağı olan özel şasiye ya-
kından bakıldığında güçlü şasi 
çerçevesinde arazi yarışlarında 
maruz kalınan yüksek darbele-
re dayanmak için yüksek mu-
kavemetli, düşük alaşımlı çe-
likler kullanıldığını görüyoruz. 

Güçlendirilmiş süspansiyon 
montaj noktaları yüksek hızda-
ki arazi etkilerini sönümlemek 
üzere geliştirilirken, Konum 
Duyarlı Sönümleme özelliğine 
sahip FOX amortisörleri, arazi 
kabiliyeti için aşırı koşullarda 
daha yüksek sönümleme kuv-
veti ve daha yumuşak koşul-
larda daha düşük sönümleme 
kuvveti sağlıyor. Yüksek per-
formanslı 2,5 inç (63,5 mm) 
çaplı amortisörler, önündeki 
çıkıntılı amortisör kuleleri 
ile birlikte alüminyum üst ön 
süspansiyon kolları tarafından 
desteklenirken alüminyum alt 
süspansiyon kolları, daha ağır 
çelik parçaların yerini almış. 

Yeni ayarlanabilir arka süs-
pansiyon düzeneği, aksın çok 
az yanal hareketle yukarı ve a-
şağı hareket etmesini sağlayan 
entegre bir Watt bağlantısına 
sahip. Raptor’da ön amorti-
sör  hareketi yüzde 32, arka 
amortisör hareketi ise yüzde 
18 arttırılmış. 

• Baja modu - ünlü Baja çöl 
rallisinde sürücülerin ihtiyaç 
duyduğu gibi, yüksek hızlı 
arazi performansı için 

Bütün bu modlar aracın 
4x2H, 4x4H ve 4X4L seçenek-
lerine sahip dört çeker sürüş 
sistemiyle birlikte çalışıyor.

Motor ve şanzıman
Ford mühendisleri, yeni 

Ranger Raptor’un güçlü Bi-
turbo 2.0 litrelik EcoBlue ve 
10 ileri vitesli otomatik güç 
aktarımını, yüksek basınçlı ve 
düşük basınçlı turboşarjların 
200 saat boyunca kımızı nok-
tada çalıştırılması da dahil 
olmak üzere kapsamlı bir şe-
kilde test ettikleri verilen bil-
giler arasında.  İki turboşarj, 
daha yüksek tork ve hızlı tep-
ki için düşük motor devrinde 
seri halinde çalışırken daha 
yüksek devirlerde ise daha bü-
yük düşük basınçlı turboşarj 
en yüksek gücü sağlıyor. 213 
PS ile sınıfının en güçlü aracı 
olmamasına rağmen 500 Nm 
tork ve kusursuz bir uyumla 
çalışan şanzımanıyla sürekli 
güç isteyen uzun sürüşlerde 
dahi güç kaybı olmadan yolu-
nuza devam edebiliyorsunuz.

Ford F-150 Raptor’un ya-
nısıra  markanın efsanevi mo-
deli Mustang’in de kullandığı 
ve  dayanıklılığı ve ağırlığı op-
timize etmek için yüksek mu-
kavemetli çelik, alüminyum 
alaşımları ve kompozitlerin 
kullanıldığı 10 ileri otomatik 
şanzımanın kullanıldığı Ran-
ger Raptor, düşük yakıt tüke-
timiyle de dikkat çekiyor. 

Daha geniş oran aralığı, da-
ha iyi ivmelenme, tepki süre-
sini  8,9 litre / 100 km yakıt 
verimliliği ve 233 g / km Co2 
emisyonu sağlayan araçta bulu-
nan sürücü asistanı ve güvenlik 
teknolojileri arasında, Salınım 
Azaltma Fonksiyonu ve Trey-

ler Sapma Kontrolü; Yokuş 
Başlangıç Yardımı; Yokuş İniş 
Kontrolü ve Yük Uyarlamalı 
Kontrol gibi teknolojilere sa-
hip Elektronik Stabilite Kont-
rolü de kullanılmış.
Tasarım ve diğer özellikler

Dünyanın fabrikada üre-
tilen ilk yüksek performans-
lı arazi aracı - Ford F 150 
Raptor’dan esinlenen yeni bir 
ızgaraya sahip olan Ranger 
Raptor, çöl dayanıklılık per-
formansı sunan ön tampona 
ve sahip. Gövdesinin etrafın-
daki hava akışını iyileştiren 
fonksiyonel hava perdesi ka-
nallarıyla tampon derinliği-
ne yerleştirilmiş sis farlarıyla 
dikkat çeken araçta kompo-
zit ön çamurluklar, arazi 
kullanımından kaynaklanan 
hasarları azaltmak ve daha 
uzun süspansiyon ve büyük 
tekerlek hareketi sağlamak 
için tasarlanmış. Yine Ford 
F 150 Raptor’dan esinlenilen 
yan basamaklar, arazide taş 
sıçramasının aracın arkasına 
çarpmasını önlemek için özel 
olarak tasarlanmış ve kum, 
çamur ve kar için tahliye nok-
talarına sahip.

Maceracı özelliklerine 
rağmen Ranger Raptor bir iş 
aracı olmaya da devam edi-
yor.  Arka tamponda 2500 
kg kapasiteli entegre bir çeki 
demiri bulunan araçtaki iki 
ön kurtarma kancası iki tane 
de arka kurtarma kancası bu-
lunuyor. 1.560 mm’ye 1.743 
mm ölçülerindeki yükleme 
alanına açılan arka kapak kul-
lanıcının kapağı kapatmak 
için kullanacağı gücü yüzde 
66 oranında azaltan torsiyon 
çubuğu destekli Lift Assist 
Tailgate sistemine sahip. 

8 inçlik dokunmatik ek-
ran, SYNC 3 multimedya 
sistemi ve uydu navigasyon 
sistemi, anahtarsız çalıştır-
ma, arka görüş kamerası, iki 
bölmeli elektronik klima, şe-
ritte kalma asistanı gibi tek-
nolojik özelliklere sahip olan 
Raptor’da yol konfor güven-
liğini yükselten acil fren sis-
temini de sağlayan çarpışma 
öncesi asistanı, cruise cont-
rol, akıllı hız asistanı ve hız 
levhası tanıma gibi teknoloji-
ler de bulunuyor. 

olarak değerlendiren Ross, 
bu aracın bayiden alınarak 
üzerinde hçbir değişiklik yap-
madan arazide yarışlara çıka-
bilecek bir araç olarak tasar-
landığını da sözlerine ekledi. 

Zorlu koşullara için güç-
lendirilmiş süspansiyon sis-
temini 850 mm sudan geçme 
yüksekliği ile destekledikle-
rini söyleyen Ross, 32,5 de-
recelik yaklaşma açısı ve 24 
derecelik kalkış açıları ile en 
iyi arazi geometrisini sunduk-
larını da sözlerine ekledi. 

Ranger Raptor ayrıca ara-
zideki engellere karşı için 
güçlü bir gövde altı koruması 
sunuyor. Yeni karter levhası, 
Ranger’ın standart motor ve 
transfer kasası alt korumaya 
ek olarak, yüzde 60 daha kalın 
- 2.3 mm kalınlığında yüksek 
mukavemetli çelikten yapılmış. 
Altı farklı arazi sürüş modu

Ranger Raptor, sürücü-
nün çok çeşitli arazi ve sürüş 
koşullarında kontrolü elinde 
turması için  6  Arazi Yöne-
tim Sistemi (Terrain Ma-
nagement System) modunu 
kullanıma sunuyor. 

• Normal mod - konfor, 

yakıt ekonomisi ve sürülebi-
lirlik vurgusu

• Spor modu - daha hızlı 
tepkili yol sürüşü için daha 
duyarlı

• Çim / Çakıl / Kar modu 
- arazi kaygan ve düz olmayan 
yüzeylerde güvenli ve kendin-
den emin sürüşü sağlamak için 

• Çamur / Kum modu - 
gevşek kum ve çamur gibi 
derin, deforme olabilen yü-
zeylerde optimum çekiş ve 
momentum için araç tepkile-
rini ayarlama

• Kaya modu - özellikle yu-
muşak kontrol edilebilirliğin 
önemli olduğu düşük hızlı 
kayalık alanlar için
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Ford’un Yırtıcısı Ranger
Raptor Araziye Çıktı

2018 yılında 50 binden fazla adetle Avrupa’nın en çok satan pick 
up modeli olan Ranger’ın maceracı kardeşi Raptor, zorlu offroad 
koşullarında bile yüksek hızı seven maceraperestler için Ford 
Performance tarafından geliştirilerek araziye çıkıyor.

Ford Trucks Güç ve Performansı Motor Sporları Heyecanı İle Sunuyor





TİCARİ ARAÇLAR

araçları ile sektörde fark ya-
ratmaya devam ediyor. Ope-
rasyonel verimlilik sağlayan 
ve çevreye katkıda bulunan 
Talson, alüminyum ürünle-
rin geliştirilmesine de öncü-
lük ediyor.

İnovasyon alanındaki tüm 
bu başarılarını aldığı yeni 

ha herkese göstermiş oldu.
Özel: “Sanat, Spor, İş haya-

tında ve tüm alanlarda başarı 
hikayeleri ile bizlere ilham ve-
ren engelli dostlarımızın bu 
başarı hikayelerini yaygınlaş-
tırmalı ve toplumun her ke-
siminde yeni başarı hikayeleri 
için fırsatlar vermeliyiz.”

Temsa İnsan Kaynakları 
Direktörü Erhan Özel, Top-
lumumuzun her kesiminde 
farkındalığın arttırılması ile 
ilgili çalışmalar yaptıklarını 

pazesi kullanıyor. AxleTech 
ise yol ve arazide kullanılan 
ağır hizmet tipi ticari araçlar 
için aks tasarlayan, geliştiren, 
üreten ve hizmet veren enteg-
re bir teknoloji şirketi olarak 
çalışmalarını sürdürüyor. Şir-
ket, dünya çapında yaklaşık 
800 çalışanı ile global müşte-
rileri için gelişmiş güç aktar-
ma sistemleri, akslar, bileşen-
ler ve satış sonrası parçaları 
sunuyor” diye belirtti.

Graziosi, “AxleTech’in e-
lektrikli araçlar alanındaki ileri 
entegre çözümleri ve Allison’ın 
pazarlarındaki varlığı, lider 
tahrik çözümleri sağlayıcısı 
olarak konumumuzu tamam-
lıyor. AxleTech’in elektrikli 
araçlar sistemleri bölümünde-
ki yetenekli uzmanlar ve ürün-
ler ile yüksek potansiyeli, eşsiz 
tahrik çözümleri geliştirmek 
ve sunmak için mevcut ürün 
uzmanlığımızla iyi bir şekilde 
birleşecek.” 

TALSON, kaliteli, yenilikçi 
ve sürdürülebilir ürün ga-
mıyla, Avrupa’nın en önemli 
lojistik fuarlarından Trans-
port Logistic 2019’da yerini 
alıyor. 4-7 Haziran tarihleri 
arasında Almanya’nın Mü-
nih kentinde düzenlenecek 
olan fuarda Talson, yeni ara-

ADANA’DA faaliyet gös-
teren Temsa, Kariyerde 
Engelleri Kaldırdık projesi 
kapsamında bu yıl “Dostluk 
Maçı” düzenledi. Çukurova 
Üniversitesi’nde düzenlenen 
dostluk maçına Temsa Ge-
nel Müdürü Hasan Yıldırım, 
Genel Müdür Yardımcıla-
rı Fatih Tunçbilek, Serkan 
Uzunay, Ural İnal, İbrahim 
Eserce ve Erhan Özel’in yanı 
sıra Temsa yöneticilerinden 
Ebru Ersan, Oğuz Özberk, 

TAM otomatik şanzıman 
üreticisi Allison Trans-
mission, VantagePower ve 
AxleTech’in elektrikli araç 
sistemleri bölümünü satın al-
dığını açıkladı. 

Allison, James Allison’ın 
1915’te Indianapolis 500 Mil 
Yarışı’nı kazanan yarış ara-
basından, Amerika Birleşik 
Devletleri Ordusu’nun Ab-
rams Savaş Tank’larındaki 
her bir şanzımanı yapmasına 
kadar uzanan bir tarihe sahip. 
Allison, bu bilgi birikimini 
şimdi ise mevcut elektrikli 
hibrid teknolojilerini gelişti-
ren ve genişleten, yeni elekt-
rikli tahrik çözümleri sunan, 
alternatif tahrik sistemindeki 
entegrasyon seviyesi özellikle-
rini genişleten bir elektromo-
bilite stratejisi için kullanıcak.

Allison Transmission 
Başkanı ve CEO’su David 
S. Graziosi açıklamasında; 
“VantagePower, ağır vasıta 

cını da katılımcıların beğeni-
sine sunacak.

Tırsan bünyesinde 35 
yıllık inovasyon başarısı-
nı kesintisiz devam etti-
ren Talson, havacılık mü-
hendisliğinden esinlenen 
kendi kendini destekleyen 
alüminyum üst yapılı kutu 

Onur Ortatepe, Seval Erdo-
ğan,  Çukurova Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Kibar ve Prof. Dr. Azmi Yal-
çın katıldı. 

Adana Engelliler Basket-
bol Takımı, Çukurova Üni-
versitesi ve Temsa katılımı ile 
düzenlenen “Dostluk Maçı” 
ile engellilere ve spora deste-
ğini sürdüren şirket, bu an-
lamlı etkinlikle hem iş hem 
de sosyal hayatta hiçbir şeyin 
‘engel’ olmadığını bir kez da-

üreticileri ve tedarikçileri 
için elektrikli tahrik ve bağ-
lantılı teknolojileri geliştiren 
bir şirket olarak ön plana 
çıkıyor. Batarya teknolojisi 
geliştirme, araç entegrasyo-
nu ve kontrol sistemlerinin 
yanı sıra bağlantı ve uzaktan 
kontrol sistemine odaklanan 
VantagePower teknolojile-
ri, otobüsler için hibrid geri 
kazanım güç sistemlerinden 
enerji depolama sistemlerine 
kadar geniş bir uygulama yel-

yapısında geliştirme ve özel 
modifikasyonlar ile sunu-
luyor. Ürün, TAPA düzen-
lemelerine göre en güvenli 
kutu tipi treyleri sağlamak 
için tüm elektronik kapı ve 
kilit sistemleri markalarıyla 
entegre edilebiliyor.

Güvenli Kutu, değerli 

layan çalışmalarımıza devam 
ediyoruz” diye konuştu.

Sosyal sorumluluk proje-
leri, engelli bireylerin yaşam 
kalitesinin yükseltilmesine, iş 
imkanlarının yaratılmasına, 
istihdamın artırılmasına yö-

eşyaların güvenli şekilde ta-
şınabilmesi için de özel bir 
tasarıma sahip. Çok yönlü 
müşteri ihtiyaçlarına göre 
Talson’un tüm ürün gamı, 
intermodal, FNA soğutucu 
ve hava kargo araçları dahil, 
yüksek güvenlikli teknolojiy-
le sunulabiliyor.

nelik verdiği desteklerle öne 
çıkan Temsa, ayrıca Teker-
lekli Sandalye Avrupa Şampi-
yonası, Uluslararası Hentbol 
müsabakaları gibi farklı et-
kinliklerde engellilere ve spo-
ra olan desteğini sürdürüyor.

ödüllerle taçlandırmaya de-
vam eden Talson, son olarak 
Güvenli Kutu konseptiyle 
Treyler İnovasyon 2019’da 
“Konsept” kategorisinde 
3’üncülük elde etti.

Talson’un Güvenli Kutu 
konsepti, kendinden des-
tekli alüminyum üst gövde 

ve asıl amaçlarının farkında-
lık yaratmak olduğunu be-
lirtti. Bu vesileyle düzenlenen 
dostluk maçı ile yarattıkları 
farkındalık için tüm sporcu-
lara teşekkür ettiğini belirtti. 

Temsa olarak, bu bakış açı-
sıyla sürdürdüğümüz ‘Kari-
yerde Engelleri Kaldırdık’ gibi 
projelerle engelin kariyer için 
engel olmadığını göstermeyi, 
engelli istihdamına bakış açı-
sını değiştirmeyi ve toplumsal 
farkındalık yaratmayı amaç-

Tırsan Transport
Logistic Münih 
Fuarı’nda Sektör
İle Buluşuyor

Temsa ve Adana Engelliler Basketbol
Takımı ‘Dostluk Maçı’nda Buluştu

Allison Ticari Araçlarda 
Elektromobiliteye Hazırlanıyor

Mitsubishi L200 
Crawler İle 
Doğaya
Kaçış
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Tırsan bünyesinde yer alan dünyanın önde gelen kutu üreticisi ve 
Avrupa’da hava kargo segmentinin pazar lideri Talson, yeni aracını 
4-7 Haziran tarihleri arasında Almanya’nın Münih kentinde 
düzenlenecek Transport Logistic 2019 fuarında sektörle buluşturacak.

Allison Transmission Başkanı 
ve CEO’su David S. Graziosi

2018 yılında en çok tercih 
edilen pickup’ı olan ve bu 
segmentte idolleşen Mitsu-
bishi L200, yeni geliştirilen 
modeli ile yepyeni bir akım 
yaratacak. Pick up araçların 
arka kasalarındaki alanın da-
ha farklı ve verimli bir şekil-
de değerlendirilmesi fikriyle 
oluşturulan ve “Taşınabilir 
bir yaşam alanı” sunan Mit-
subishi L200 Crawler, Mayıs 
2019 itibarıyla Temsa Mo-
torlu Araçlar Yetili Satıcıla-
rında satışa sunulacak. 

Mitsubishi L200 Crawler; 
şehirden uzaklaşmak, doğa-
ya kaçmak, Ege kıyıları, Ka-
radeniz dağları, Adana yay-
laları, Antalya şelaleleri gibi 
kamp yapılabilecek bölge-

lere gitmek isteyenlere, haf-
ta sonları yaşadıkları şehre 
yakın yerlerde kamp yapma 
fikrine sıcak bakanlara hem 
konforlu konaklama hem de 
kolay ulaşım imkanı sunu-
yor. Ayrıca, avcılık, balıkçı-
lık, ya da sörf ve bisiklet tut-
kunu olup hem ekipmanını 
yanında taşımak hem gittiği 
yerde konaklamak isteyenler 
ve “Ben çadırda kalamam” 
diyenler için de ideal. 

Temsa Motorlu araçlar 
Genel Müdürü Levent Ak-
pulat yeni nesil pickupların 
hem ticari hem bireysel kul-
lanım için tercih edildiğini 
belirterek şunları söyledi: 
“Güçlü, 4x4 bir araç kul-

lanmak isteyen müşteriler 
için pickuplar, Türkiye’deki 
vergilendirme sistemi avan-
tajı ile ulaşılabilir SUV araç 
alternatifi oluşturuyor. Ti-
cari kullanımın yanı sıra; bi-
reysel kullanım ile büyüyen 
pazarda L200’de gerçekleş-
tirdiğimiz “farklılaştırma” 
bireysel tüketicinin dikka-
tini çekecek. Aracın arka 
kısmındaki alanı müşterimiz 
için çok daha fonksiyonel 
hale getirdik ve çok olumlu 
sonuçlar aldık. Mitsubishi 
L200 Crawler ile, pazarda-
ki rekabetin dışına çıktık ve 
markamız için önemli bir 
katma değer yarattık.”



TEKNOLOJİ

BİLİNDİĞİ üzere son yıl-
ların en önemli gündem 
başlıklarından bir tanesi 
otomotivde bağlanabilirlik 
(Connectivity) teknolojileri. 
İlk olarak uluslararası taşıma-
cılık yapan çekicilerin takibi 
üzerinde verilere ulaşılması 
amacıyla uydu teknolojileri-
nin kullanılmasıyla başlayan 
bu süreç, yeni teknolojilerle 
birlikte büyük hız kazanıyor. 

Son dönemde daha gelişmiş 
hale gelerek özellikle ticari a-
raçların yolda kalma sürelerini 
üst düzeye çıkararak filo yöne-
ticilerinin operasyonlarını da-
ha verimli hale gelmesi hem de 
uzaktan teşhis gibi özelliklerle 
güçlenen bu özelliklerin Tür-
kiye’deki kullanımıyla ilgili ba-
zı belirsizlikler devam ediyor. 

Özellikle binek araçlarda 
2018 yılında trafik kazaların-
daki can kayıplarını azaltmak 
amacıyla Avrupa Birliği ül-
kelerinde zorunlu hale gelen 
ve acil arama “eCall’ sistemi 
ile binek araçlara kadar yayı-
lan ve niteliği değişen sistem 
Avrupa’da olduğu kadar Tür-
kiye gündemini de etkiliyor. 

DHL Express ile akıllı otonom 
hava aracı üreticisi EHang 
stratejik bir ortaklığa imza at-
tı. Çin’in büyük şehirlerinde 
kapıya teslimat konusunda ya-
şanan zorlukların üstesinden 
tam otomatik ve akıllı dro-
ne’larla gelmeyi mümkün kı-

eCall sistemi, araç kaza sonu-
cunda sürücüsü ya da yolcu-
lar konuşamayacak durumda 
oldukları zamanda, araç içeri-
sine entegre edilmiş SİM kart 
teknolojisiyle otomatik olarak 
112 ile bağlantı kurarak acil 
yardım ekiplerine kazanın ne-
rede olduğu bilgisini aktarıyor. 
Bu sayede sürücü veya yolcular 
bilinçlerini kaybetmiş olsalar 
bile yerleri tespit edilebiliyor. 

Türkiye’de yerli sim kart 
zorunlu

İlk olarak ağır ticari araç-
larda ve premium otomobil 
markalarında kullanılamaya 
başlanarak ülkemize ithal edi-
len araçlarla tanıdığımız araç 
SIM kartlarının yeni düzenle-
meyle yaygınlaşacak olmasıyla 
ilgili Bilgi Teknolojileri ve İle-
tişim Kurulu (BTK) bir karar 
açıkladı. Kararla yerli eSIM 
uzaktan yönetim sistemini 

lan ortaklık kapsamında DHL 
ülkenin drone ile teslimat hiz-
meti veren ilk uluslararası hızlı 
hava taşımacılığı şirketi oldu. 
Teslimat süresi 40 dakikadan 

8 dakikaya indi
İlk etapta bir DHL müşte-

risi için DHL Liaobu, Dong-

zorunlu hale getiren (BTK), 
yerli malı belgesi şartı getirdi. 
Kararın gerekçesinde bilgi ve 
haberleşme teknolojilerinde 
etkin rekabetin sağlanması, 
abone değişimi sürecinde ya-
şanabilecek olası sorunların 
en aza indirilebilmesi, tüketici 
haklarının ve kişisel verilerin 
yurtdışına çıkarılmasına engel 
olunarak korunması yer alıyor. 
Ayrıca siber güvenliğin azami 
seviyede sağlanmasını, millî gü-
venlik, kamu düzeni veya kamu 
hizmetinin gereği gibi yürütül-
mesi amacıyla alınan kararla 
kullanılacak sistemler için 29 
Şubat 2020 tarihine kadar ge-
rekli hazırlıkların tamamlan-
ması şartı da getirildi.

Uluslararası taşımacılıkta 
kullanılan araçlar nasıl

etkilenecek?
Aslında daha çok binek 

araçlar için konuşuluyor 

guan hizmet merkezi ile müş-
terinin tesisleri arasında özel 
bir rota oluşturuldu. EHang’in 
yeni piyasaya sürdüğü Falcon 
serisi İHA’ların akıllı otomas-
yon kabiliyeti ve güvenliği 
sayesinde, şehir trafiği ve yol-
ların karışıklığı gibi sorunların 
üstesinden gelinmiş oluyor. 
Tek taraflı teslimat süresini 40 
dakikadan 8 dakikaya indiren 
sistem, teslimat başına maliye-
ti yüzde 80’lere varan oranda 
azaltırken, karayolu taşımacı-
lığına göre daha az enerji tüke-
tilmesini ve karbon ayak izinin 
küçülmesini sağlıyor. 

Şehir içinde zamanında
teslimat için etkili çözüm
Akıllı drone ile teslimat 

olsa da bağlanabilirlik özel-
likleriyle gurur duyan ve bu 
şekilde müşterilerinin araçla-
rından en yüksek verimi vaat 
eden ağır ticari araç markaları 
da bir şekilde bu süreçten et-
kilenecekler. Bugüne kadar 
satılan ve büyük bir bölümü 
uluslararası yollarda seyreden 
ticari araçlarda kullanılan ya-
bancı SIM kartların ardından 
yerli SIM kartlara geçişle ilgili 
detayların belirsiz oluşu bu 
konudaki soru işaretinin bü-
yümesine neden oluyor. Av-
rupa Birliği üye ülkelerinde 
yurtdışı kullanım ücretlerin 
geçtiğimiz yıllarda kaldırıl-
masına rağmen Türkiye’nin 
bu süreçte olmaması da yerli 
SIM kart fonksiyonlarını na-
sıl etkileyeceği de merak edi-
liyor. Örneğin yerli SIM kart 
kullanan bir çekicinin Avru-
pa yollarında fonksiyonlarını 

çözümü DHL’in teslimat ka-
pasitesini geliştirirken, lojis-
tik sektörüne getireceği yeni 
müşteri deneyimi ile sürdürü-
lebilir büyüme ve ekonomiye 
katkı için yeni fırsatlar doğu-
racak. Çin’de son kullanıcı-
ya hizmet veren işletmelerin 
(B2C) ve adrese teslim uygu-
lamasının yaygınlaşmasıyla 
birlikte teslimat hizmetlerin-
de drone’ların kullanılması, 
özellikle şehir içinde kapıya 
teslim uygulamalarında gide-
rek artan zamanında teslimat 

nasıl yerine getirebileceği, 
hangi bedelle bunu yapacağı 
ve bu bedelin taşımacılar ta-
rafından nasıl karşılanacağı 
şimdilik belirsiz.  

İlk yerli malı sertifikalı 
sistem hazır

BTK’nın eSIM teknoloji-
lerinde kullanılacak uzaktan 
yönetim sistemlerinin Türkiye 
içerisinde konumlandırılması 
yönünde aldığı karara dikkat 
çeken Metamorfoz Genel Mü-
dürü Ayşegül Topoğlu, “Kara-
ra göre, eSIM uzaktan yöne-
timi ile ilgili yapı Türkiye’de 
tesis edilecek ve bu sayede 
hayati önem taşıyan, güvenlik 
zafiyeti oluşturabilecek hassas 
veriler de Türkiye sınırları içe-

taleplerini karşılamak açısın-
dan önemli bir çözüm olarak 
dikkat çekiyor. 

Sefer başına 5 kilogram
taşıma kapasitesi

Dört kolunda sekiz perva-
nesi bulunan EHang Falcon, 
akıllı ve güvenli uçuş kontrol 
modüllerinin yanı sıra yedek 
sistemleriyle uçuş emniyetini 
ön plana çıkarıyor. Dikey kal-
kış ve iniş, hassas GPS ve gör-
sel tanımlama sistemleri, akıl-
lı uçuş rotası planlama, tam 
otomatik uçuş ve canlı ağ bağ-

risinde kalmış olacak. GSMA 
(Mobil Operatörleri Birliği) 
standartları ile uyumlu, yüzde 
100 yerli malı belgesine sahip 
Metamorfoz eSIM Uzaktan 
Yönetim Platformu’muzla 
ihtiyacı yerli ve milli olarak 
karşılayabilecek durumdayız” 
bilgisini verdi.

Yurt dışından gelen SIM 
kartlarının numara taşıma iş-
leminde tekrar kullanılama-
dığını hatırlatan Ayşegül To-
paloğlu, “SIM kartı değişimi, 
ülke olarak ciddi bir maliyet 
anlamına geliyor. Yılda 50 mil-
yon SIM kart değişikliği olması 
durumunda, bunun ülkemize 
maliyeti yaklaşık 75 milyon TL 
civarında” dedi.

lantısı gibi özelliklere sahip. 
Sefer başına 5 kilograma ka-
dar yük taşıyabilen drone’lar, 
tam otomatik ve akıllı çözüm-
ler olarak sevk edilen ürünün 
otonom bir şekilde yüklen-
mesini ve indirilmesini sağla-
yan akıllı istasyonlar arasında 
sefer yapıyor. Ekspres gönde-
rilerin ayrılması, taranması ve 
depolanması gibi otomatik 
süreçlerle bağlantılı olan istas-
yonlar, yüz tanıma ve kimlik 
tarama gibi fonksiyonları da 
yerine getirecek.

Otomotivde Bağlanabilirlik - Ama Nasıl?
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Robotlar Otonom Araçlara İlham Verecek

Drone İle Kargo Teslimatı Başladı

Avrupa Birliği üyesi ülkelerle birlikte Türkiye’deki yeni otomobillerde 
“eCall’ sisteminin kullanılmasının zorunlu hale gelmesiyle 
uygulamanın nasıl geçekleşeceği gündeme geldi.  Sistemin uygulanma 
hazırlıkları, bu kartları taşıyan çekici ve kamyonları nasıl etkileyeceği 
de merak konusu oldu. 

Otonom araçlar dünyasında Agility Robotics 
ile birlikte Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiren 
Ford, bu dünyayı derinden etkileyecek 
keşiflere imza atıyor.  

DHL Express ve EHang’in Çin’de başlattığı stratejik ortaklık, lojistikte 
büyük bir yeniliği hayata geçiriyor. Tam otomatik yükleme ve indirmeyi 
içeren drone ile teslimat çözümü, daha az enerji tüketimiyle verimliliği 
artırıp maliyetleri düşürecek. Önümüzdeki dönemde çözümün kapıya 
teslimat noktasında daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

ONLINE alışverişin her ge-
çen gün daha da arttığı dün-
yamızda, otonom teslimat 
robotları artık ismini çok sık 
duyduğumuz teknolojik bir ü-
rün haline geldi. Global trend-
leri sadece yakından izlemekle 
kalmayıp bu trendlere şekil de 
veren Ford, Agility Robotics 
ile yürüttüğü Ar-Ge çalışmala-
rının sonucu insan gibi görün-
mekle kalmayıp insan gibi de 
yürüyen robot Digit’i görücü-
ye çıkarttı.

İnsan gibi görünen Digit’in 
özellikle merdiven inip çıkma 

performansı uzmanları büyü-
ledi. Uzmanlar, bu performans 
sayesinde Digit’in rakipleri-
nin bir adım önünde olduğu 
yönünde hemfikir. Hafif bir 
malzemeden üretilen sadece 
20 kg. ağırlığındaki robot, en-
gebeli arazilerde rahat biçimde 
yürüyebiliyor ve engelleri den-
gesi bozulmadan aşabiliyor. O-
tonom teslimat robotları için 
hayati olan bu özelliğin yanı 
sıra, Digit benzersiz bir tasarı-
ma da sahip ve kendi kendine 
katlanarak oldukça küçük bir 
hacme ulaşabiliyor. 

Otonom robot, teslimat 
yapılacak olan evin önüne ka-
dar nereye gitmesi gerektiğini 

ve oraya nasıl gidileceği bilgisi 
ile donatılmış olan sürücüsüz 
bir araç tarafından taşınıyor. 

Son noktaya ulaşıldığında 
araçtan inen robota ihtiyaç 
duyacağı tüm bilgi kablosuz 
olarak iletiliyor. 

Ford Araştırma, Mü-
hendislik ve Teknoloji’den 
Sorumlu Başkan Yardım-
cısı Dr. Ken Washington, 
Digit’le ilgili olarak “Işık ve 
mesafe sensörü lidar ve ste-
reo kameralarla donatılmış 
olan Digit, temel senaryolar 

dahilinde engelleri aşarak a-
raçtan paketi bırakacağı kapı 
önüne kadar rahatlıkla ulaşa-
cak kapasiteye sahip. Agility 
ile işbirliğimiz sayesinde, 
Digit’in sürücüsüz araçlarla 
en iyi şekilde nasıl çalışaca-
ğını ve bu yeni teslimat me-
todunu geleceğe daha iyi 
biçimde taşımanın yollarını 
bulmak için durmaksızın ça-
lışıyoruz” dedi. 

Birinci sayfadaki haberin devamı



TİCARİ ARAÇLAR

30
MAYIS 2019

ni küresel ürün platformları 
ve servis çözümleri çeşitliliği 
için zemin oluşturacak. Mah-
le, yeni yerine 2020 yılının ilk 
çeyreğinde taşınacak. 

Mahle Aftermarket Genel 
Müdürü ve Kurumsal Yöne-
tim Başkan Yardımcısı Olaf-
Henning, merkezin inşaatıyla 
ilgili şunu ifade etti: “Burada 
başlayan inşaat bizim için 
önemli bir kilometre taşı ve 
müşterilerimize gerçek reka-
bet avantajı sağlayan birinci 
sınıf servis çözümleri sunma-
ya devam etmemize olanak 
sağlayacak”. Mahle adına O-
lafHenning, inşaat projesinin 
hayata geçmesinde sunduk-

MAHLE Parma’da yeni Ser-
vis Çözümleri inşaatının kö-
şe taşını yerleştirerek, servis 
ekipmanları ve donanımı ala-
nındaki Mahle çözümleri için 
önemli bir adım atıyor. Üç 
farklı yerde bulunan Mahle 
Servis Çözümleri, yaklaşık 15 
bin metrekare alana kurulacak 
çatı altında bir araya getirile-
cek. Merkez, gelecek dönem-
de iklimlendirme sistemleri ve 
şanzıman servisi ekipmanları 
yanı sıra tanılama cihazları 
ve sürüş destek sistemlerinin 
kalibrasyonu için ekipmanlar 
geliştirecek ve üretecek. 

Siyaset ve iş dünyasından 
temsilcilerin katıldığı resmi 
temel atma töreni 1 Mart ta-
rihinde yapıldı. Yeni merkez-
de araştırma ve geliştirme, ü-
retim ve lojistik bölümlerinin 
yanı sıra eğitim salonları ve a-
raç testi için servis alanı da yer 
alacak. Parma’daki araştırma 
ve geliştirme faaliyetleri, ye-

ciro elde etmiştir ve 30’dan 
fazla ülkede 170 üretim yeri 
ile temsil edilmektedir.

Mahle Aftermarket
hakkında

Yedek parça konusunda 
uzmanlaşmış iş birimi Mah-
le Aftermarket, otomotiv 
aftermarket ürün yelpazesi 
için orijinal ekipman seri 
üretiminden sağladığı tek-
nik bilgiyi kullanmakta ve 
ticaret, servis ve motor ta-
miri ortaklarına tedarik yap-
maktadır.  Portföyde ayrıca, 
Mahle Servis Çözümleri bö-
lümü tarafından geliştirilen 

servis ekipmanlarının yanı 
sıra, kapsamlı hizmetler ve 
özelleştirilmiş eğitim prog-
ramları da yer almaktadır. 
Tam kapsamlı bu uzmanlık, 
Mahle, Brain Bee, Behr, Cle-
vite, Izumi, Knecht Filter ve 
Metal Leve markaları adı al-
tında sunulmaktadır.

Mahle Aftermarket, 
dünya çapında 25 merkez 
ve çeşitli satış ofislerinde 
yaklaşık bin 600 çalışanı ile 
temsil edilmektedir. İş bi-
rimi, 2017 yılında 950 mil-
yon Avro üzerinde global 
satış hacmine ulaşmıştır.

ları örnek destek için Parma 
belediyesine teşekkür etti.

Mahle hakkında
Mahle, otomotiv endüst-

risinin önde gelen ulusla-
rarası geliştirme ortağı ve 
tedarikçisi olmasının yanı 
sıra, geleceğin mobilitesinin 
öncüsüdür. Grubun ürün 
portföyü, hem içten yanmalı 
motor teknolojileri hem de 
e-mobilite için güç aktarım 
sistemleri ve klima teknoloji-
si ile ilgili önemli tüm konu-
ları kapsıyor.  Grup, 2017 yı-
lında yaklaşık 78 bin çalışanı 
ile yaklaşık 12,8 milyar Avro 

Mahle Servis Çözümleri Merkezi Yatırımı Yapıyor
Mahle, üretim, araştırma ve geliştirme 
merkezinin temelini Parma/İtalya’da atıyor. 
Faaliyetlerin bu merkezde toplanması, 
geliştirme ve üretim için yenilikçi bir ortam 
sağlayacak.

mızda 17 milyon Dolar ya-
tırımla hayata geçirdiğimiz, 
otomotiv üreticilerine dünya 
standartlarında lastik geliş-
tirmek üzere devreye aldığı-
mız özel karışım teknolojisi 
yatırımımız meyvelerini 
vermeye başladı. Ar-Ge ekip-
lerimiz tarihi bir rekor ile 
2018’de, bir önceki yılın iki 
katı artış ile en üst kalitede 8 
yeni orijinal ekipman ürünü 
geliştirdiler. Bunu da 20 bin 
lastikle, 340 deneme prototi-
pi yaparak gerçekleştirdiler. 

BRIDGESTONE, Lassa ve 
Dayton markaları ile Türkiye 
lastik pazarı lideri Brisa, 2019 
yılında Aksaray’daki akıllı 
fabrikasının ve İzmit’te yer 
alan Ar-Ge Merkezi’ndeki ça-
lışmalarının da kazandıracağı 
ivme ile uluslararası pazarlar-
daki varlığını derinleştirme-
ye, genç çalışanlarıyla birlikte 
müşterilerinin bütünsel ihti-
yaçlarına dokunacak akıllı ve 
dijital çözümler geliştirmeye, 
güçlü nakit yönetimi ile iş 
ortaklarıyla birlikte büyüme-
ye odaklanıyor. Brisa bu dö-
nemde AR-GE yatırımlarını 
ve genç Türk mühendisleriyle 
gerçekleştireceği projelerini 
iki katına çıkarmayı hedefli-
yor. 2019 yılında toplam 40-

45 milyon dolar seviyesinde 
yatırım yapmayı planlayan 
Brisa, tüm bu çalışmaları in-
san kaynağına, iş ortaklarına 
ve müşterilerine yeni gelişim 
fırsatları sunarak ve toplumu 
merkeze alan projeleriyle ger-
çekleştirecek. 

Brisa’nın 2018 yılsonu net 
satış gelirleri yüzde 31 ora-
nında artışla 3 milyar TL’ye 
ulaştı. Brisa, bu dönemde ih-
racatını adetsel bazda yüzde 
15, cirosal bazda (Dolar) yüz-
de 26 oranında artırdı. Şirke-
tin 2018 yılı toplam ihracatı 
da 231 milyon Dolar olarak 
gerçekleşti. Şirket, 2019’un 
ilk çeyreğinde de istikrarlı ve 
dengeli büyümesini sürdürdü.

2019’da ihracatta yeni 
hedeflere doğru emin adım-
larla ilerlediklerini dile ge-
tiren Brisa CEO’su Cevdet 
Alemdar; “Lassa markamızla 
ihracat yaptığımız pazarlar 
dünya lastik pazarının yüzde 
40’ını oluşturuyor. Bu ora-
nın daha da artırılmasında 
2018’de faaliyete geçen Ak-
saray’daki akıllı fabrikamız, 
önemli bir rol oynuyor. Genç 
Aksaray Fabrikamızdan, üre-
time başladığı bir yıl içinde 
56 ülkeye ihracat yapar du-
ruma geldik. Uluslararası 
pazarlarda etkili bir şekilde 
kanallarımızı geliştirmeye 
odaklanıyoruz. Otomotiv 
plazalara ve filolara lastik te-
darik etmeye başladık. Avus-
turya, Sırbistan ve Fas’taki 
taksiler, ülkemizin yerli las-
tik markası Lassa ile yollara 
çıkıyor. Bu yılın ilk üç ayında 
6 yeni ülkeye giriş yaptık ve 
genel olarak ihracatımızda 
şimdiye dek aldığımız en iyi 
sonuçları elde ettik. Bu ba-
şarılı sonuçlarda İzmit Fab-
rikamızda yer alan Ar-Ge 
Merkezimizin ve genç Türk 
mühendislerimizin çalışma-
larının büyük bir payı var 
çünkü sınırları Ar-Ge’mizle, 
teknolojimizle aşıyoruz. Son 
3 yılda Ar-Ge’ye 73 milyon 
TL yatırım gerçekleştirdik. 
Brisa’lı mühendislerimiz, 
çalıştıkları her gün 1 yeni 
ürün geliştiriyorlar. Her yıl 
30 proje hedefiyle yola çıkan 
Ar-Ge Merkezimizde bu yıl 
55 projeye hayat vereceğiz. 
Öte yandan, İzmit Fabrika-

de 12 büyürken Lassa yüzde 
38, Kuzey Afrika yüzde 22 
büyürken Lassa yüzde 45 
büyüdü. Brisa, 2019’un ilk 
çeyreğinde ise bazı bölgeler-
de rekor büyüme oranlarına 
ulaştı. Lassa’nın Avusturya 
pazar payı yüzde 6 seviyesine, 
Ukrayna pazar payı yüzde 9 
seviyesine ulaştı. Mısır’da da 
her 3 lastikten biri için Lassa 
tercih ediliyor.

Son 5 yılda Lassa markası 
ile ihracat yaptığı ülke sayısı-
nı yüzde 41 artışla 79’a yük-

selten Brisa, 6 bin satış nok-
tası ve 610 tabelalı mağaza ile 
faaliyet gösteriyor. Brisa’nın 
odak pazarları arasında ise 
Avrupa’da İtalya, Almanya, 
Avusturya, İngiltere ve İspan-
ya; Kuzey Afrika’da Mısır, 
Fas ve Libya; CIS Bölgesi’nde 
Rusya, Ukrayna ve Moldova 
bulunuyor. Ayrıca Avustral-
ya, Güney Amerika ve Asya 
Pasifik bölgesinde genişleme-
yi hedefliyor.

Böylece, Avrupalı araç üre-
ticilerine Türkiye’den lastik 
göndermeye başladık. Yıl bo-
yunca bu başarıyı sürdürerek 
2019’u ihracatta adetsel ola-
rak yüzde 20 büyüme ile ka-
patmayı hedefliyoruz.” dedi.

Brisa, 2018 yılında Las-
sa markası ile Avrupa, CIS 
Bölgesi, Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika’da pazarın üstünde 
performans gerçekleştirdi. 
Örneğin; Avrupa lastik pa-
zarı yüzde 2 büyürken, Lassa 
yüzde 10, CIS bölgesi yüz-

Brisa İhracatta Yüzde 20 Artış Hedefliyor

Artan Sıcaklıklar
Yaz Lastiğine 
Geçişin Habercisi 

Brisa CEO’su Cevdet Alemdar

Brisa, gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısı ile 2019 önceliklerini 
ve hedeflerini açıkladı. 2018 yılında yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda 
rekor ve sürdürülebilir büyümeye imza atan şirket, 2019 yılında net 
satış gelirlerinde yüzde 15-20 aralığında büyüme, ihracatta ise adet 
bazında yüzde 20 artış hedefliyor. 

BRISA, kış lastiği takma 
zorunluluğunun sona er-
diğini hatırlatıyor, sürü-
cüleri artan sıcaklıklarla 
birlikte kış lastiklerinden 

yaz lastiklerine geçiş ko-
nusunda uyarıyor. Şirket, 
otomobillerin yerle tema-
sını sağlayan tek ekipman 
olan lastiklerde mevsimine 

uygun kullanımın emniyet, 
verimlilik ve performansa 
doğrudan etki ettiğine dik-
kat çekiyor. 

Mevsiminde kullanılma-
yan lastiklerin fren perfor-
mansından yakıt verimlili-
ğine bir dizi kritik faktöre 
olumsuz etki edebileceğine 
değinen Brisa Pazarlama 
Direktörü Evren Güzel, 
“Farklı yapısal özelliklere 
sahip yaz ve kış lastikle-
ri, tasarlandıkları şekilde 
kullanılmadıkları takdirde 
araçların fren ve yol tutuş 
gibi sürüş emniyeti açısın-
dan kritik olan performans-
larında düşüş yaratabiliyor 
ve sürüş emniyetini riske 
ediyor. Bu aynı zamanda 

araçların yakıt tüketiminin 
artmasına, performansının 
düşmesine ve lastiklerden 
gelen sesin artmasıyla sü-
rüş konforunun azalması-
na neden olabiliyor. Ayrıca 
yapılan testler gösteriyor ki; 
yaz ve kış lastiklerini doğru 
mevsim aralığında kullan-
mak, 12 ay boyunca de-
ğişmeyen bir takım lastiğe 
kıyasla daha uzun ömürlü 
olmasını sağlıyor. Dolayı-
sıyla sürücüleri, yol emni-
yetlerini sağlamak, sürüş ve-
rimliliğini ve performansını 
artırmak ve lastiklerinden 
maksimum fayda sağlamak 
üzere mevsimine uygun las-
tik kullanmaya davet ediyo-
ruz” dedi.



YAN SANAYİ

MICHELIN, 2019 yılı ilk çeyreği-
ne ilişkin finansal sonuçlarını açık-
ladı. Yılın ilk çeyreğinde 5,8 milyar 
Avro net satış elde eden Michelin, 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
satışlarını yüzde 11,3 oranında ar-
tırdı. Sağlam bir fiyat karması ve ye-
ni satın alınan şirketlerin güçlü kat-
kıları sonucu zorlu piyasalarda sabit 
döviz kurları üzerinden artış elde 
eden Michelin, gerçekleştirdiği ba-
şarılı çalışmalarla tüm segmentlerde 
pazar payını korumayı başardı. 

Zorlu piyasa koşullarına rağmen, 
hemen hemen tüm segmentlerde 

CONTINENTAL, kurumsal sos-
yal sorumluluk misyonuyla lastik e-
ğitimlerine devam ediyor. Konya’da 
sektörün lider şirketlerinden Emir 
Hazır Beton çalışanlarına kamyon 
lastikleri ile ilgili kapsamlı bir eği-
tim veren Continental, işleri gereği 
ağır vasıta kullanan sürücülere sürüş 
güvenliği ve doğru lastik kullanımı-
nın önemini anlattı. 

Kurumsal sosyal sorumluluk mis-
yonuyla eğitimlerini Türkiye’nin çe-
şitli yerlerinde sürdüren Continen-
tal Türkiye, Konya’da hazır beton 
sektörünün önde gelen şirketlerin-
den Emir Hazır Beton çalışanlarıyla 
bir araya geldi. Modern ve teknolo-
jik geniş araç filosuyla sektöründe 
fark yaratan Emir Hazır Beton’un 
sürücülerine kamyon lastikleri ile 
ilgili kapsamlı bir eğitim veren Con-
tinental Türkiye, sürüş güvenliği, 
doğru lastik seçimi gibi konularda 
da sürücüleri bilgilendirdi. Ağır va-
sıta lastiklerinde özellikle hava ba-
sıncı ve yükleme şartları, dış etken 
kaynaklı hasarlar hakkında detaylı 
bilgilerin aktarıldığı eğitimde, katı-
lan tüm sürücülerin lastik kaynaklı 
arızalar ve sürüş güvenliği konusun-
da yüksek farkındalığa sahip olması 
dikkat çekti. Eğitim, sürücülerin so-
rularının yanıtlanmasıyla son buldu. 

Türkiye’nin çeşitli kentlerin-
de iş ortaklarıyla bir araya gelerek 
eğitimler düzenleyen Continental 
Türkiye, özellikle filo sürücülerin-
de lastik ve sürüş güvenliği konula-
rında farkındalığı daha ileri seviyeye 
taşımayı hedefliyor. 

pazar payını koruyan Michelin, 
binek araç ve hafif ticari araçlastik-
leri segmentinde orijinal ekipman 
talebinin azalması ve Avrupa’daki 
yedek parça pazarlarının kısmen 
gerilemesiyle derinden etkilenen 
bir ortamda pazar payını korudu. 
Aynı zamanda kamyon lastiklerin-
de yeni hizmet teklifleri ve çözüm-
lerin geliştirilmesine bağlı olarak 
Michelin, iş hacmini hafif daralan 
pazarlardaki kapasitesini beklendi-

ği ölçüde korudu. Özel ürün grubu 
lastiklerine bakıldığında ise Miche-
lin, ilk çeyrekte karşılaşılan maden-
cilik lastiklerinde tedarik zinciri 
sorunlarına ve off-road ürün grup-

ları için orijinal ekipmanda marjla-
ra odaklanılmasına rağmen, 2019 
büyüme hedeflerini sürdürdü. 

Michelin Grup Genel Müdü-
rü Jean-Dominique Senard, ilk 3 
aylık sürece ilişkin olarak, “Farklı 
ekonomik sektörlere açılması sa-
yesinde Grubumuz zorlu piyasa-
larda hızlıca toparlanmış, 2019 
hedeflerimizi onaylamamızı sağ-
lamıştır. İlk çeyrekteki satışlar da 
son satın alımlarımız olan Camso 

ve Fenner’in ne denli önemli bir 
katkı sağladığını gösteriyor. Dün-
ya genelinde faaliyet gösterdiğimiz 
sektördeki olumsuz performansa 
rağmen, Michelin olarak hemen 
hemen tüm segmentlerde pazar 
payımızı koruyarak, ileriye dönük 
güçlü hedeflerimize adım adım 
ilerliyoruz’’ şeklinde konuştu. 
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Geçen yılın aynı dönemine 
göre, net satışlarını yüzde 
11.3 oranında artıran 
Michelin, 5.8 milyar Avro 
net satış elde etti. 

Michelin Yılın İlk Çeyreğinde Net Satışlarını Arttırdı

Continental’den 
Sürüş Güvenliği 
Eğitimi
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da bilgiler aktarıldı. Yapılan 
sunumlarda Prometeon’un 
yenilikçi ürün ve iş modelleri, 
ProTruck kapsamında sun-
duğu filo çözümleri, pazarla-
ma programlarına da değinil-
di. Toplantılar fabrika gezisi 
ile son buldu.  

Prometeon Orta Doğu 
ve Afrika Ticaret Direktö-

nentlerin yüzde 85’ini kendisi 
üretmesi sayesinde bakım ma-
liyetlerinde yüzde 65 oranın-
da azalma sağlıyor. Crown’un 
komponentleri kendisinin 
üretmesinin bir diğer avantajı 
ise; Crown depo ekipmanla-
rında parça değişimi gereksi-
niminde en ufak parçaların 
bile değiştirilebilir olması. Bir 
çarpma sonucu oluşan hasar 
belirlendiğinde tüm parçanın 
değiştirilmesine gerek kalma-
dan hasar oluşan bölgedeki 
parçanın değişimi ile sorun 
çözülebiliyor. Bu da hasar 
maliyetlerinde 4 kata kadar 
tasarruf sağlıyor. Tüm bun-
ların yanı sıra Crown forklift 
ve istifleme makineleri, yan 

ilk istasyonumuz oldu. Bu 
sayede istasyonumuz karbon 
salınımını yaklaşık yüzde 30 
azaltacak. Shell & Turcas ola-
rak Net Karbon Ayak İzimizi 
azaltmaya yönelik yürüttüğü-
müz faaliyetlerimizi çeşitlen-
dirmeye ve Türkiye çapında 
yaygınlaştırmaya devam ede-
ceğiz” dedi.

Shell’in dünya çapında 
yürüttüğü “daha düşük kar-

PROMETEON’UN dün-
yadaki 4 ana bölgesinden 
birinin merkezi olarak, 75 
ülkenin yönetim üssü rolünü 
üstlenen Prometeon Tür-
kiye, Afrika ve Orta Doğu 
(AFME) Bölgesinde ticari 
faaliyetlerini üstlenen ana 
bayilerini İzmit’te ağırladı. 
Toplantıya Suudi Arabistan, 
Kuveyt, Bahreyn, Sudan, Ka-
merun, Mauritius, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Umman, 
Ürdün, Fas, Cezayir, Fildişi 
Sahili, Uganda, Güney Afrika 
ve Etiyopya’daki bayi ve dist-
ribütörler katıldı. 

“Time to grow - Büyü-

TÜRKIYE’DE 60 yı-
lı bulan üretim geçmişi 
ile Türkiye ekonomisine 
önemli katkılarda bu-
lunan lastik devi Pirelli 
Otomobil Lastikleri’nin 
11 Nisan 2019 tarihinde 
gerçekleşen genel kurulu 
sonunda, şirketin Tür-
kiye Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevine Lale 
Cander seçildi. Ayrıca, 
Alberto Pirelli, Pirelli 
Türkiye CEO’su Gian 
Paolo Gatti Comini ve 
Pirelli Türkiye CFO’su 
Muratcan Akyıl ise Yö-
netim Kurulu Başkan ve-
killeri olarak seçildi.

me zamanı” mottosuyla 
gerçekleştirilen etkinlikte, 
Türkiye’den yönetilen böl-
gelerdeki bayi ve distribü-
törlere, Prometeon Lastik 
Grubu’nun global stratejile-
ri, lastik pazarının gelişimi, 
Türkiye’de yapılan 115 mil-
yon dolarlık yatırımın detay-
ları ve yeni hedefler hakkın-

SUNDUĞU akıllı depolama 
teknolojileri ile farklılaşan 
forklift ve depo içi ekipman 
markası Crown, Temsa İş 
Makinaları ile 2017 yılında 
imzaladığı distribütörlük an-
laşması sonrasında, üstün ö-
zellikleri ve sunduğu bütünsel 
hizmet ile depoların çözüm 
ortağı olmaya devam ediyor. 
Fonksiyonellik ve estetikten 
taviz vermeyen dizaynı ile 
olduğu kadar dayanıklılığıyla 
da öne çıkan Crown Depo 
Ekipmanları, özellikle bakım 
ve onarım masraflarını azalt-
tığı, uzun yıllar sorunsuz ça-
lıştığı ve verimliliği arttırdığı 
için tercih ediliyor. Crown; 
denge ağırlıklı forklift, reach-
truck, dar alan sipariş toplayı-
cı, istifleyici, transpalet, çek-
me makinelerinden oluşan 
geniş ürün gamı ve etkin filo 
yönetimi teknolojisi ile depo-
da duyulabilecek her ihtiyaca 
uygun çözümler sunuyor.

Crown depo ekipmanları-
nın üzerinde yer alan kompo-

YILLIK yaklaşık 200 bin 
kilovat saat olan enerji tüke-
timinin yüzde 32’sini güneş 
enerjisinden sağlayacak olan 
Shell Ankara Küçükesat  is-
tasyonunun dönüşümü için 
270 watt gücünde 160 adet 
güneş paneli kullanıldı.

Ankara’daki Shell Küçü-
kesat istasyonunu elektriğini 
güneş enerjisinden sağlayan 
istasyona dönüştüren Shell & 
Turcas CEO’su Felix Faber; 
“Ankara’da güneş enerjisine 
dönüşümünü sağladığımız 
Shell Küçükesat istasyonu, 
Türkiye’de elektrik ihtiyacını 
güneş enerjisinden sağlayan 

paylaştık. Afrika ve Orta 
Doğu’daki lastik pazarının 
2022’ye kadar yaklaşık yüzde 
10 büyümesini öngörüyor ve 
Prometeon olarak pazarın 
çok daha üzerinde büyüme-
yi hedefliyoruz. Bu kapsam-
da yatırımlarımız ve ürün 
portföyümüzü genişletme 
çalışmalarımız devam ediyor. 

parça değişiminin gerektiği 
durumlarda önceden servise 
değişecek parçayı bildirebili-
yor. Crown’un geliştirdiği bu 
teknoloji sayesinde kullanıcı-
lar, makinenin bakım için du-
raklama süresini minimuma 
indirerek anlık olarak maki-
nenin durumunu rahatlıkla 
kontrol edebiliyor. 

Akıllı teknolojileriyle 
operatörler rahat, 
depolar kazançlı

Sunduğu akıllı teknolojiler 
sayesinde birçok tasarım ödü-
lü bulunan Crown, hem ope-
ratörlerin konforunu hem de 
operasyonel verimliliği artıran 
çözümleriyle sektörde fark 
yaratıyor. Sunduğu giyilebilir 

oranda azaltan çevre dostu 
LNG yakıtını Türkiye lojis-
tik sektörünün kullanımına 
sunuyoruz. Hedefimiz; lojis-
tik sektörünü geleceğin eko-
nomik ve çevreci yakıtları ile 
tanıştırarak, Türkiye’de Shell 

Bölgemizdeki stratejik iş or-
taklarımıza bu hedeflerimizi 
aktarma fırsatı bulduğumuz 
için memnuniyet duyuyo-
ruz. Dünyanın endüstri-
yel lastik odaklı tek şirketi 
Prometeon’un parlak gele-
ceği tüm iş ortaklarımız için 
önemli fırsatlar vaat etmeye 
devam ediyor.”

QuickPick Remoteteknoloji-
siyle operatör sipariş toplayı-
cıya binmeden ilerleyebiliyor 
ve malzemeleri toplayabiliyor. 
Böylece sipariş toplama işle-
minin yüzde 45’ini alan yü-
rüme vesiparişi toplama süre-
cinde zaman kaybının önüne 
geçmiş oluyor. Crown’unWT 
3000 serisi için geliştirdiği 
Flexrideteknolojisiise titreşi-
mi engelleyen bir süspansiyon 
sunuyor. Bu süspansiyon sa-
yesinde kullanıcılar engebeli 
zeminlerde ve araç içi yükle-
melerde yavaşlamak zorunda 
kalmıyor, bu sayede yükleme 
işlemleri normal yüklemelere 
göre daha hızlı gerçekleşiyor.

LNG istasyon ağı oluşturmak.  
Enerji dönüşüm sürecindeki 
yatırımlarımızı, misafirleri-
mizin ihtiyaç ve beklentilerini 
dikkate alarak Shell’in uzman-
lığı ile en hızlı şekilde devreye 
alıyoruz” diye konuştu.

rü Simon Michael, etkinlik 
kapsamında yaptığı değer-
lendirmede şunları söyledi: 
“Orta Doğu, Afrika’daki ba-
yi ve distribütörlerimizle 
İzmit’te, Prometeon Türkiye 
fabrikasında düzenlediğimiz 
toplantıda bir araya gelerek 
önümüzdeki dönem planla-
rımızı ve yeni hedeflerimizi 

koruma panellerindeki 8 mm 
çelik kaplama sayesinde dar-
belere karşı ekstra dayanıklı-
lık gösteriyor. 
Elektronik kontrol sistemi 

ile kesintisiz işletim 
Elektronik Kontrol Sistem 

Teknolojisi, olası bir arızayı 
kolaylıkla tespit ettiği ve er-
ken müdahale imkanı tanı-
dığı için, makinelerin servis 
bekleme sürelerini önemli 
ölçüde azaltıyor ve bakım gi-
derlerini yüzde 20 oranında 
düşürüyor. Crown’unAccess 
123 teknolojisi ile kullanıcı-
lar anlık olarak makinedeki 
durumunu ekrandan oku-
yabiliyor, anında müdahale 
edebiliyor ya da herhangi bir 

bonlu bir gelecek” programı 
kapsamında, Türkiye’deki 
istasyonlarını da net karbon 
ayak izini azaltmaya yönelik 
dönüştürmeye başladıklarını 
vurgulayan Faber, “Shell & 
Turcas olarak Türkiye’de de 
birçok çalışmayı hayata ge-
çiriyor, karbon ayak izimizi 
azaltmak için çalışıyoruz. Bu 
anlamda, karbon emisyon 
salınımını yüzde 20’ye varan 

Prometeon Bayi ve Satış 
Ekiplerini Türkiye’de Ağırladı

Crown Depo Çözümleri Beğeni Topluyor

Shell’den Enerjisini Güneşten Alan İstasyon Dönüşümü

Pirelli 
Türkiye’de 
Lale Cander 
Başkanlığa
Seçildi
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Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım ve OTR lastiklerinin lisanslı 
üreticisi Prometeon Türkiye, Afrika ve Orta Doğu (AFME) bölgesinde 
ticari faaliyetlerini yürüten bayi ve satış ekiplerini Türkiye’de ağırladı. 
Toplam 15 ülkeden Türkiye’ye gelen ana bayileri 2019 hedeflerini ve 
stratejileri aktarılırken, Prometeon’un yenilikçi filo yaklaşımları ve iş 
modelleri de anlatıldı.

İş dünyasının 
önemli isimlerinden 
Lale Cander, 
11 Nisan tarihi 
itibarıyla Pirelli 
Otomobil Lastikleri 
A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevine 
seçildi.

Crown, her ihtiyaca 
yönelik zengin ürün 
gamı, farklı tasarımı 
ve dayanıklılığının 
yanı sıra verimliliği, 
fonksiyonelliği ve 
inovatifliği ile de 
depoların çözüm 
ortağı olmaya devam 
ediyor. 

Shell & Turcas, Ankara’daki Shell Küçükesat 
istasyonunu elektriğini güneş enerjisinden 
sağlayan istasyona dönüştürdü. İstasyonu 
karbon salınımını yaklaşık yüzde 30 azaltacak.  
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yapıcı katıldılar.
Erol Arslan, Şekerci Pet-

rol ile gerçekleştirdikleri bu 
işbirliğinden memnuniyet 
duyduklarını dile getirerek; 
hem yatırım, hem de işletme 
maliyetleri açısından uygun 
olan araçları ile, müşteriye 
sağlanan faydanın, uzun yıllar 

mız mükemmel hizmet de ka-
rarımızda etkili oldu. Gerek 
satış sürecinde, gerekse önce-
den yaptığımız alımlarda gör-
düğümüz satış sonrası destek 
bize Temsa İş Makinaları’nın 
ve Volvo Trucks’ın her ihtiya-
cımızda yanımızda olacağını 
hissettiriyor. Sundukları fi-
nans çözümleri de cabası. Bu 
iş birliğinden büyük memnu-
niyet duyuyoruz.”

Temsa İş Makinaları’ndan 
Umut Şahin ise devam eden 
iş birliğinin uzun yıllara 
yayılması dileğiyle şunları 
söyledi: “Seyid Lojistik, bir 
kez daha Volvo markasını 
tercih ederek markaya olan 
güvenini perçinledi. Temsa 
İş Makinaları’na ve Volvo 
Trucks’a duydukları güven 
için teşekkür ederiz. Bu iş 
birliğinin uzun yıllar devam 
etmesini diliyoruz.”

Rusya ve Kazakistan başta 
olmak üzere Baltık ve B.D.T. 
ülkeleri, Asya ve Doğu Avru-
pa da ofisleri bulunan Logit-
rans, filosuna dahil ettiği Vol-
vo Trucks çekicileri özellikle 
verimliliği, etkin performan-

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

Özgözde Ankara tesisle-
rinde yapılan teslim töre-
nine, Öz Gözde Otomotiv 
Yönetim Kurulu Başkanı 

VOLVO Trucks Türkiye 
distribütörü Temsa İş Ma-
kinaları, nakliye ve inşaatta 
ağırlıklı faaliyet gösteren Se-
yid Lojistik firmasına 10 adet 
Volvo FH460, Volvo FH500 
ve Volvo FH 540 çekici satı-
lırken, Logitrans Lojistik’e 
toplam 25 adet Volvo Trucks 
çekici satışı gerçekleşti,  çe-
kicilerin 5 adedi Logitrans 
firmasının Türkiye ofisinde 
teslim edildi.

Avrupa ve Ortadoğu hattın-
da nakliye yapan Seyid Lojistik 
firmasına toplam 10 Adet Vol-
vo FH460,Volvo FH500 ve 
Volvo FH540 Volvo Trucks 
çekici satışı gerçekleşti.

Teslimat töreni, Seyid Lo-
jistik firma sahibi Hasan Çi-

Erol Arslan, Şube Müdürü 
Sezgin Işık, Ağır Vasıta Satış 
Müdürü İbrahim Demirbaş, 
Satış danışmanı Serkan Ak-
doğan, Iveco Türkiye Bölge 
Müdürü Tamer Erşen; Şe-
kerci Petrol Yönetim Kuru-
lu Başkanı Bahattin Şeker ve 
Araç sorumlusu Nihat Şen-

çek, Temsa İş Makinaları’nı 
temsilen Saha Satış Müdür-
leri Umut Şahin ve Devrim 
Karataş ile SSH Özel Müşte-
riler Müdürü Cihan Kayan’ın 
katılımı ile gerçekleşti. 

Törende konuşma yapan 
Seyid Lojistik firma sahibi 
Hasan Çiçek neden Volvo 
Trucks’ı tercih ettiklerine 
değinerek şunları söyledi: 
‘’Farklı sektörlerde hizmet 
vermemize rağmen, nakliye 
bizim ana faaliyet konuları-
mızdan birini oluşturuyor. 
Ağırlıklı olarak Avrupa ve 
Ortadoğu hattında hizmet ve-
riyoruz. Yakıt tasarrufu, kon-
for, güvenlik bizim için çok 
önemli. Volvo Trucks’ın bu 
özelliklerinin yanı sıra aldığı-

kararında ise özellikle aracın 
sağlamlığı, sorunsuz çalış-
ması ve Özgözde tarafından 

silen Kilit Müşteriler Satış 
Müdürü Turgay Demirbilek 
ile Logitrans Yönetim Ku-
rulu Başkanı Cihan Sünel 
ve Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mustafa Değer’in 
katılımıyla gerçekleşti. 

Teslimat töreninde Vol-
vo Trucks ve Temsa İş 
Makinaları’nı tercih etme ne-
denlerine de değinen Logit-
rans Yönetim Kurulu Başka-
nı Cihan Sünel sözlerine şöyle 
devam etti: “Büyüme için ve-
rimlilik, süreklilik, maliyet ne 

sunulan kaliteli satış sonrası 
hizmetlerinin etkili olduğu-
nu dile getirdi.

kadar önemli ise taşıma süresi 
ve faydalı zaman kullanımı da 
bir o kadar değerlidir. Volvo 
Trucks bunların hepsini bir 
arada sunuyor. Müşterileri-
mize etkin hizmet vermeyi 
hedefleyen bir firma olarak, 
yanımıza Volvo Trucks gü-
vencesini de alarak hem biz 
hem müşterilerimiz kazana-
cak. Temsa İş Makinaları’na 
iş birlikçi yaklaşımlarından 
dolayı teşekkür ederiz.”

Temsa İş Makinaları’ndan 
Turgay Demirbilek ise 
Logitrans ile başlayan iş 
birliklerinden dolayı duy-
duğu memnuniyeti dile 
getirerek,“Logitrans gibi dev 
bir firmanın Volvo Trucks’ı 
tercih etmesinden dolayı çok 
mutluyuz. Zorlu ve geniş 
nakliye rotalarında, Volvo 
Trucks farkını gördükçe, ye-
ni yatırımlarında da bizi ter-
cih edeceklerine inanıyoruz. 
Satışın ötesinde finansman 
ve satış sonrası bakım anlaş-
malarıyla da yanlarındayız. İş 
birliğimizin sürekli olmasını 
dilerim” dedi.

bu işbirliği içerisinde devam 
edeceğini ifade etti.

Bahattin Şeker ise, alım 
kararından önce gerçekleş-
tirdikleri test sürüşlerinden 
sonra ortaya çıkan verilerle, 
Stralis’in kendileri için en 
verimli araç olduğunu tes-
pit ettiklerini; filo değişim 

sı ve dayanıklılığı sebebiyle 
tercih etti. Başta karayolu, 
demiryolu, denizyolu ve ha-
vayolu taşımacılığı ile müş-
terilerine özel multi-model 
ve inter-model çözümler ge-
liştiren ve uzman kadrosuyla 
müşterilerinin uluslararası 
taşımacılık alanında yaşaya-
bileceği zorlukları ortadan 
kaldırmak için çalışan firma 
filosuna kattığı Volvo Trucks 
çekiciler ile müşterilerine en 
etkin ve kesintisiz hizmeti 
vermeyi hedefliyor. 

Çekicilerin teslimatı, Lo-
gitrans Türkiye ofisinde 
Temsa İş Makinaları’nı tem-

Şekerci Petrol Filosunu Iveco
Stralis Çekiciler İle Güçlendirdi

Filolar Volvo İle Genişlemeye Devam Ediyor

34

KAMU üzerinden filo araç 
kiralama yapan Beltur’un 
tercihi yine Isuzu oldu. 11 
adet çöp kasalı NPR 10 a-
raçlarını İstanbul’da düzen-
lenen törenle teslim aldı.

Plaket takdimi yapılan 
törende çöp kasalı 11 adet 
NPR 10 araç Türkiye’nin 
çeşitli belediyelerinde ka-
munun hizmetine sunul-
muş oldu. Şehir içi belediye 
işlerinde kullanılacak olan 
NPR 10 araçlar uygun bo-
yutlarıyla dar sokaklarda 
rahatlıkla hizmet verebilir-
ken, hem de uygun işletme 
maliyetleriyle belediyelerin 
işlerini kolaylaştırıyor.

Beltur Yönetim Kurulu 
Başkanı Feysel Yakşi, Yö-
netim Kurulu Üyeleri Ya-
şarYakşi, Necmettin Yakşi, 
Genel Müdür Barış Yakşi, 
Genel Müdür Yardımcısı 
Halil Keşan, İhale müdürü 
Ömer Yakşi ve Operasyon 
Müdürü Miraç Paker’in 
katılım gösterdiği törene, 
Anadolu Isuzu’dan da Satış 
Direktörü Yusuf Teoman, 
Satış Yöneticisi Arif Buge-
ker ve Bölge Satış Sorum-
lusu Hamdi Toker, satışı 
gerçekleştiren Isuzu yetkili 
satıcısı Çetaş A.Ş. Genel 
Müdürü Gülay Kökbaş ve 
ekibi katıldı.

Beltur’un Tercihi Isuzu



BORSA

TÜRKIYE’DE bitkisel yağ 
taşımacılığının yapan Çavuşoğ-
lu Nakliyat, filosunu Renault 
Trucks’ın yurtiçi taşımacılık o-
perasyonları için sunduğu D se-
risi kamyonlar ile güçlendiriyor. 

İzmir merkezli Çavuşoğlu 
Nakliyat, kurulduğu günden 
bu yana sadece dökme bitkisel 
yağ taşımacılığı alanında hiz-
met veriyor. Filosunun yüzde 
80’i Renault Trucks araçlardan 
oluşan Çavuşoğlu Nakliyat, 
ilk defa D serisi alımı yapıyor. 
Yeni 10 adet D wide kamyon-
ları ile Çavuşoğlu filosundaki 
115 aracın 78 adedi, Renault 
Trucks marka oldu. 

Yeni Renault Trucks kam-
yonların teslimatı, Çavuşoğlu 
Nakliyat Yönetim Kurulu Ü-
yesi Mustafa Karakuyu ve Ge-
nel Müdürü Zafer Çavuşoğ-
lu, Renault Trucks Türkiye 
Başkanı Sebastien Delepine, 
Satış Direktörü Ömer Bursa-
lıoğlu, Bayi Ağı Geliştirme ve 
Satış Sonrası Hizmetler Di-
rektörü Özgür Fırat, Ege Böl-
ge Müdürü Tolga Aykaç ve 
Özmutlubaş Otomotiv adına 
Yönetim Kurulu Başkanı Ah-
met Mutlubaş, Satış Direktö-

DAHA önce Tırsan’dan 20 
adetlik araç alan Sarp Inter-
modal, 180 adetlik swap body 
yatırımında Tırsan’ı seçti. 

Tırsan’ın Samandıra’daki 
tesisinde gerçekleştirilen tesli-
mat töreninde Tırsan Treyler 
Yönetim Kurulu Başkanı Çe-
tin Nuhoğlu, Sarp Intermo-
dal Yönetim Kurulu Başkanı 
Onur Talay, Sarp Intermodal 
Genel Müdürü Şenol Taş, Tır-
san Satış ve Bayi Yönetimi 
Koordinatörü Ertuğrul Erkoç, 
DAF Tırsan Satış Şefi Akgün 
Nuhoğlu yer aldılar.

Tırsan Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Nuhoğlu, tes-
limat töreni öncesi yapılan 
toplantıda sektöre ilişkin açık-
lamalarda bulundu. Nuhoğ-
lu, Mersin ve Ankara’da iftar 
programları olduğunu ve bü-
tün nakliyecilerin bir beklenti 
içinde olduğunu kaydederek 
seçim dönemlerinin tamamla-
narak Türkiye’nin kendi gün-
demine dönmesini gerektiğini 
ifade etti. 

Nuhoğlu, konuşmasında 
şunları söyledi:  “Her krizin 
ardından bir fırsat doğacaktır. 
Biz de bunun hazırlıklarını 
yapmak zorundayız. Rekabet 

rü Engin Demirel, Bölge Satış 
Yöneticisi Ege Bollu katılım-
larıyla Çavuşoğlu’nun İzmir 
Menemen’deki tesisinde ger-
çekleştirildi. 

Türkiye’de yıllık 1.5 mil-
yon ton nebati yağ kapasitesi 
olduğuna değinen Çavuşoğlu 
Nakliyat Genel Müdürü Za-
fer Çavuşoğlu; “Bu ürünlerin 
ortalama 750 bin tonunun 
nakliyesini Çavuşoğlu Nakli-
yat olarak gerçekleştiriyoruz. 
Marmara, Ege, Akdeniz ve İç 
Anadolu ağırlıklı olmak üze-
re Türkiye genelinde bitkisel 
yağların taşınmasını sağlıyo-
ruz. Depolardan fabrikaya ham 
yağların taşınması ve fabrikada 
işlenen yağların alıcılara ulaştı-
rılması için operasyonlarımızın 
aksamadan devam etmesi gere-
kiyor. Mamul yağlar, endüstri 
amaçlı olarak cips, çikolata, 
bisküvi gibi gıda üretim alan-
larında kullanılıyor. Böyle bir 
zincir operasyonda bitkisel 
yağların doğru süreç ve has-
saslıkta nakliyesi, büyük önem 
taşıyor. Bu nedenle filomuzu 
2012’den bu yana sadece Rena-
ult Trucks araçlar ile güçlendi-
riyoruz” şeklinde açıkladı. 

analizinde ihtiyaçları tespit 
etmek, müşteriye daha yakın 
durmak ve onlardan alacağınız 
geri bildirimlerle organizas-
yonu geliştireceğiniz alanları 
sıcak tutmak. Biz de bunları 
yapıyoruz.

Ihracata ağırlık Tırsan’a 
rekor getirdi

Güney Rusya, Azerbaycan,  
Fas, Tunus gibi ülkeleri bura-
dan yönetiyoruz. Mersin’de 
Hatay’da araç satan arkadaş-
larımız artık yeni pazarlara 
çalışıyorlar. Bu dönem bunu 
gerektiriyor.

Bunun sonuçlarını gördük 
ve Tırsan 2018’de tarihinin 
rekorunu kırdı. 10 bini geçen 
üretim yaptık ve bunun yakla-
şık 9 binini ihraç ettik. Bu bizi 
gururlandırdı ve güven verdi. 
Bu yıl da var gücümüzle yurtdı-
şındayız. Bu şartlarda oradaki 
yeni trendleri görüyoruz ve ih-
tiyaçları zorlukları görüyoruz 
yeni iş modellerini görüyoruz. 

İntermodal taşımacılığın 
farklı alanlara kaydığını da 
görmüştük. Tren ve karayolu 
kombinasyonları öne çıkıyor-
du ve biz de buna yönelik üre-
timlere başlamıştık. 2018 IAA 
fuarında Avrupa’nın en hafif 

Çavuşoğlu açıklamasında 
bitkisel yağ taşımacılığının ayrı 
bir uzmanlık gerektirdiğini be-
lirtti; “İlk teslim aldığımız 12 
adet Premium model araçla-
rımızdan itibaren yaşadığımız 
olumlu deneyimler nedeniyle 
Renault Trucks ile yatırımla-
rımıza devam ediyoruz. Diğer 
lojistik şirketlerinden ayrıldı-
ğımız en önemli özelliğimiz, 

swap body ürününü tanıttık. 
Bu swap body araçla birçok 
Avrupalı taşımacıya araç ver-
dik. Bununla birlikte kontey-
ner taşıyıcıyı da verdik. 

Bugün Sarp bu alanda ön-
cü firmalardan biridir. Geçen 
sene test amaçlı 20 adet trey-
ler verdik. Bu yıl ise 100 araç 
veriyoruz. Bunlarla beraber 
Avrupa’da ve başka bölgelerde 
taşıma yapacaklar. 50 adet de 
konteyner taşıyıcı veriyoruz. 
Toplamda Kassbohrer ve Tır-
san markalı 180 aracın teslima-
tı söz konusu.”

Nuhoğlu: 
“Taklitçilik Sürdürülemez”

Nuhoğlu, konteyner taşıyıcı 
şasi ile IAA’da Treyler İnovas-
yon ödülünü aldıklarını ifade 
ederek farklı bir teknolojiyle 
2017 ödülünü de aldıklarını 
hatırlatarak: “Bu da Türk mü-
hendisliğinin geldiği yeri göste-
riyor. Bu ürünler, müşterisine 
rekabet avantajı sağlıyor. Ka-
lite konusunda uzun dönemli 
ilişki kuruyor. Sadece birile-
rinin yaptığını yaparak değil, 
onlardan daha iyi yaparak bu-
nu sağlıyor. Yıllarca öyle ya da 
böyle öğrenildi. Birinin taşe-
ronu olarak öğrenilmez. Bizim 

araçlarımızın sadece bitkisel 
dökme yağ taşıyor olması. Şu 
anda Türkiye’nin büyük yağ 
sanayicileri dahil olmak üzere 
yaklaşık 350 firmayı kapsayan-
bir müşteri portföyümüz var. 
Böylesine bir sorumluluk ile 
ürün sağlığını korumak adına 
araçlara büyük yatırımlar ya-
pılması gerekiyor” dedi. 

Ilk defa D serisine
yatırım yapıyoruz

İlk Premium araçlarını, 
2015’te Renault Trucks T se-
risi ile yenilediklerini belirten 
Çavuşoğlu; “T serisi çekici-
lerimizden de oldukça mem-
nunuz. Yakıt tasarrufu, sürüş 
konforu ve düşük bakım-ona-
rım gerekliliği ile operasyonla-
rımıza değer katıyorlar. Şimdi 

bu vizyona ve kültüre ihtiyacı-
mız var. Taklitçiliği bir dönem 
için insanlar, ülkeler, şirketler 
hoş görebilir. Ancak bunun 
arkasından bir yetkinlik sağla-
yamazsanız, sürdüremezsiniz. 
Türkiye’deki krizi bu anlayışla 
aşabiliriz. Hollanda’daki şirke-
timiz 100 yıllık bir şirketle iş-
birliğine gitti. Bu şirketle farklı 
büyüme alanlarına açılacağız.”

Talay: “Tırsan’dan başka 
seçenek düşünmedik”

Daha sonra söz alan Sarp 
Intermodal Yönetim Kurulu 
Başkanı Onur Talay ise, Sarp 
Intermodal olarak 5 yılı geri-
de bıraktıklarını kaydetti. Bu 
süre içinde intermodal taşı-
macılıkta kullanılan özellikle 
45’lik konteyner tarafında adet 
bazında en fazla hareketi sağla-
yan şirket olduklarını belirten 
Talay, şunları söyledi: “Kon-
teynerin fiziki özelliklerinden 
dolayı dokunamadığımız şir-
ketler, müşteriler oluyordu. 
Bunun da önüne geçmek için 
bir arayışa girdik ve geçtiğimiz 
yıl denemelere başladık. Bu 
sene itibarıyla da swap body 
yatırımına girdik. Önümüzde 
iki seçenek vardı. Intermodal 
altyapısını kullanarak tenteli 

ise D serisini tercih ettik. Ara-
cın hafif şasi ağırlığı nedeniyle 
yük kapasitemizin artmasını 
hedefliyoruz. Böylece yakıt ta-
sarrufunun üzerine artan yük 
kapasitesi ile de maliyet avan-
tajı sağlayabileceğimize inanı-
yoruz” dedi.

Çavuşoğlu; “Bu kadar özel 
bir taşımacılık alanında işin 

uzmanıyla çalışmak müşterile-
rimize çok daha uygun maliyet 
ve istenilen kalitede sonuç sağ-
lıyor. Müşterilerimize uygun 
maliyet sunarken kullandığı-
mız araçlar sayesinde filo gider-
lerimizde sağladığımız tasarruf 
önemli oluyor. Bu anlamda 
Renault Trucks’ınyakıt tasar-
rufu, düşük bakım ve onarım 
maliyetlerinin işletme giderle-
rimize sağladığı katkısı, otoma-
tik olarak müşterilerimizin ve 
bizim kazancımıza yansıyor” 
diye belirtti. 
Operasyonların başarısında 

satış sonrası hizmetlerin 
önemi büyük

Renault Trucks’ın satış son-
rası hizmetlerinden memnuni-
yetlerine değinen Zafer Çavu-
şoğlu; “Tüm alanlarda olduğu 
gibi gıda sektöründe de nakliye 
operasyonlarının sorunsuz de-
vamı çok önemli. Bu anlamda 
Renault Trucks’ın büyük des-
teğini görüyoruz. Özmutlubaş 
Otomotiv  başta olmak üzere 
tüm Renault Trucks bayi ağı 
birlikte çalışıyoruz. Bakım 
planlamalarımızı yapıyoruz ve 
yolumuza aralıksız devam edi-
yoruz. Ön görülmeyen bir arı-

ekipman açısından bakıldığın-
da klasik treyler taşımacılığına 
yönelik araç tercih etmek ya 
da kendi iş modelimize uygun 
araçları filoya katmak. İkinci 
yöntemi tercih ettik ve iş mo-
delimize en uygun olan araç 
swap body yatırımına karar 
verdik. Çok fazla arayışa gerek 
yoktu. Avrupa’ya gittiğimizde 
benzer üretimi yapan Alman 
ve İtalyan şirketler var ancak 
kalitesine güvendiğimiz ve 3 
sene önce işbirliği yapmaya 
başladığımız Tırsan’dan başka 
bir markayı seçmek aklımızın 
ucundan geçmedi.”

İlk 20 adet ile başladığımız, 
100 artı 80 tane ile devam edi-
len bu yatırımı gelecek yıllarda 
arttırmayı umut ettiklerini 
söyleyen Talay, “Kalitesine 
duyduğumuz güvenle, bugüne 
kadar işbirliğine güvendiğimiz 
Tırsan’la birlikte yapımızı kuv-

za durumunda ise yol yardım 
sayesinde hızlıca çözüm bula-
biliyoruz” dedi. 

D serisinin yurtiçi nakliye-
sindeki profesyonelliğine de-
ğinen Renault Trucks Türkiye 
Başkanı SebastienDelepine; 
“Çavuşoğlu Nakliyat, yağ taşı-
macılığındaki uzmanlığı ile i-
şinde uzman bir lojistik şirketi. 
Sektöre yön veren bu kadar uz-
man bir ekibin Renault Trucks 
D serisini tercih etmelerinden 
dolayı çok memnunuz. D Wi-
de modelimiz Çavuşoğlu’nun 
nakliye operasyonları için 
çok uygun araçlar. Sektörde 
alanında boş ağırlığı en düşük 
olan araçlar diyebiliriz” şeklin-
de açıkladı. 

Özmutlubaş Otomotiv 
Yönetim Kurulu Başkanı Ah-
met Mutlubaş ise; “Çavuşoğlu 
Nakliyat, Renault Trucks’ın 
araç ve hizmetlerinden son 
derece memnun olan müş-
terilerimizden birisidir. Uzu 
soluklu çözüm ortaklığı ne-
deniyle ailemizin bir parçası 
haline geldiler ve her zaman 
Renault Trucks araçları tav-
siye ederler. Çavuşoğlu gibi 
önemli bir Renault Trucks 
kullanıcısı müşterimizin D 
serisi araçlarımızı daha yakın-
dan deneyimleyecek olması 
bizi heyecanlandırıyor” açık-
lamasında bulundu.

vetlendirmeyi umuyoruz. Yap-
tığımız yatırımın finansmanı 
da Tırsan’la gerçekleştirdik.

Almanya açıldı
Ingiltere yolda

Bizim 2 şirketimiz var. Bun-
lardan birisi Sarp Intermodal 
diğeri de Sarp Express. Taner 
Ankara bugün aramızda değil 
ama onun aset sahibi şirketi; 
Batu Uluslararası Nakliyat’ı 
Sarp Express olarak yeniden 
adlandırdık. Bütün parsiyel o-
perasyonlarını treylerden swap 
body’e kaydırmış durumdayız. 
Bugün yaptığımız yatırımın 
da sebebi bu. Almanya’da bir 
şirket kurduk ve depomuzu 
Münih’te açtık. Tüm dağıtım 
ve toplama operasyonlarımızı 
oradan yürüteceğiz. Bu yılın 
son çeyreğinde de yine bizim 
için bir diğer önemli ülke olan 
İngiltere’de yatırımımızı haya-
ta geçireceğiz.”

Çavuşoğlu Nakliyat Filosunu 
Renault Trucks D Serisi İle Güçlendirdi

Sarp Intermodal Yılın En Büyük
Treyler Yatırımında Tırsan’ı Seçti 

35
MAYIS 2019



LOJİSTİK

caret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrük 
idarelerince transit süresini geçiren 
araçların daha kolay tespit edilebile-
ceğini dile getirdi.

Pekcan, Gümrüklerin Dijitalleşti-

SISTEMLE birlikte izinli gönderici 
kapsamında basitleştirilmiş usulde 
taşıma yapan taşıyıcılar için de sınır 
kapılarından öncelikli geçiş kolaylığı 
getirileceği ifade ediliyor.

Yeni sistem ile başta kara sınır kapı-
ları olmak üzere gümrük idarelerinin 
kendisine sevkli araçlara ilişkin bilgi-
lere, araçlar gümrük idaresine gelme-
den önce ulaşabileceğini anlatan Ti-

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

rilmesi, Tek Pencere, Konteyner ve 
Liman Takip Sistemi ve Liman Tek 
Pencere Sistemi gibi birçok örnek pro-
jeyi hayata geçirdiklerini belirterek, 
Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak 
ve kaçakçılıkla mücadele etmek ama-
cıyla da gümrük kapılarında teknik alt-
yapıyı güçlendirdiklerini dile getirdi.

Bakanlığa bağlı aktif 18 Gümrük ve 
Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ve 30 
kara sınır kapısı bulunduğuna işaret 
eden Pekcan, 2018’de toplam ihraca-
tın yüzde 28’inin kara yoluyla gerçek-
leştirildiğini anımsattı.

Gümrük tespit teknolojilerinde 
yeni adımlar

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Mu-
hafaza Genel Müdürlüğü, gümrük 
kapılarında yasal ticaretin hızlandırıl-
ması ve yasa dışı eşyanın anında tespit 
edilerek ülkeye girişinin engellenmesi 
amacıyla aldığı önlemlere bir yenisini 
daha ekledi.

Limanlarda konteyner yoluyla yapı-
lan kaçakçılığın tespiti amacıyla Avru-
pa Birliği fonuyla temin edilen, hareket 
kabiliyeti yüksek 5 adet Backscatter 
Van tipi Mobil Tarama Sistemi, işlem 
hacmi yoğun olan Ambarlı, Haydarpa-
şa, Mersin, Alsancak ve Gemlik liman-
larında faaliyete geçirildi.

Mobil olması sebebiyle kontrolü 
yapılacak konteyner alanına dakika-
lar içerisinde götürülebilen sistem 
sayesinde liman trafiği olumsuz etki-
lenmiyor. Böylece yasal ticaret de hız 
kesmeden devam ediyor.

Sistem, araç ve konteynerlerin 
röntgenini çekerek eşya, araç ve kon-
teynerin içerisine gizlenmiş tüm yasa 
dışı unsurların fiziki arama yapılma-
dan görülebilmesine imkan sağlıyor.

Dünyanın en büyük tren ro-
botuyla birlikte, tamamen 
otomatik demir yolu ağı Batı 
Avustralya’nın Pilbara böl-
gesinde bulunmakta. Tama-
men kendi kendini kontrol 
edebilen bir yazılımla dona-
tılan trenler, limanlar arası 
yükleri taşımak için kulla-
nılıyor. 800 kilometrelik bir 
uzunluğa sahip olan tren yo-
lunda kargoların yüklenmesi 
ve boşaltılması dahil olmak 
üzere, 40 saat süren bir yol-
culuk yapılıyor. Dünyanın 
kendi kendini sürebilen ilk 
büyük ağır yük demir yolu 
ağı olan bu yol, 940 milyon 
dolarlık bir proje.

İ
BUNLARI 
BİLİYOR MUYDUNUZ?

Gümrüklerde Transit Araç
Takip Dönemi Başladı

turkishcargo.com

BOZULABİLİR KARGODA 
TURKISH CARGO TAZELİĞİ
Sebze,  meyve,  bal ık ,  et ve çiçek gibi  kolay bozulabi lecek ürünleri  özel  depolama

odalarımız ve soğuk zincir  ekipmanlarımızla tazel iklerini  koruyacak şeki lde 
dünyanın dö� bir  yanına taşıyoruz .

Birinci sayfadaki haberin devamı
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