
toplam 7.5 milyar liralık yatı-
rım yapılması öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriye-
ti Devlet Demiryolları’na 
(TCDD) ayrılan yatırım büt-
çesinin önemli bir bölümü 
yüksek hızlı tren ve hızlı tren 
projelerine gidecek. Söz ko-

2019’DA TCDD’ye 3.9 mil-
yar lira, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı tarafından gerçek-
leştirilecek diğer demiryolu 
projelerine 3.1 milyar lira, 
TCDD Taşımacılık AŞ’ye 
495.5 milyon lira olmak üzere 
demiryolu ulaştırmasına bu yıl 
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nusu projeler içinde en fazla 
ödenek, Ankara-Sivas Yük-
sek Hızlı Tren (YHT) hattı 
için ayrıldı. Ankara- Sivas 
YHT hattına, bu yıl 1 milyar 
30 milyon lira yatırım yapıl-
ması planlanıyor.

Proje tutarı 21.4 milyar 
lira olan Ankara, İstanbul 
Hızlı Tren hattı için de bu yıl 
353 milyon 989 bin lira öde-
nek ayrıldı. Yerköy-Kayseri 
YHT hattı ile Gebze-Sabiha 
Gökçen-Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü-İstanbul Havalima-
nı-Halkalı demiryolu proje-
leri için ödeneğin yer aldığı 
yatırım programında, 106 
yüksek hızlı tren seti projesi 
için ayrılan kaynak ise 377.8 
milyon lirayı buluyor.

U.N. Ro-Ro’nun, DFDS’ye 
dönüşme sürecinde 237 met-
re uzunluğundaki gemiye, 
13 Haziran 2019 tarihinde 
DFDS Pendik Limanı’nda 
gerçekleşen isim verme tö-
reninde, Truva antik ken-
tinden alınan ilhamla “Troy 
Seaways” adı verildi. 
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4-7 Haziran 2019 tarihleri 
arasında gerçekleşen trans-
port logistics 2019’da, yüzde 
10 artışla 63 ülkeden 2 bin 
374 katılımcı yer aldı. 125 ül-
keden yaklaşık 64 bin profes-
yonelin ziyaret ettiği fuarda, 
ürün ve hizmetlerin sergilen-
mesini yanı sıra dünya çapın-
da birbirinden özel ve önemli 
etkinliklere de ev sahipliği 
yaptı. Fuarda yapay zekanın 
farklı alanlardaki kullanımı 
da öne çıktı. 

Katılımcı firmaların dört 

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.

İsmini 
Türkiye’den 
Alan DFDS’nin 
En Yeni Gemisi 
Troy Seaways 
Sefere Hazır

Devamı 10. sayfada
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KARAYOLUNUN aka-
demik çalışmalarda daha 
fazla yer almasını sağlamak 
için düzenlenen Uluslara-
rası Karayolu Taşımacılığı 
Konferans ile bilim dünyası 
ve lojistik sektörü yan yana 
getirilerek, yaşanılan sorun-
lara ve gelişmelere yönelik 
sektörle oluşturulabilecek 
işbirliklerinin arttırılması 
hedeflendi.
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Spare parts  
• Zaman odaklı 
• Otomotiv, uçak ve
 gemi, endüstriyel
 yedek parça
 sektörlerine özel

Pan Projects 
• Gemi Kiralama
• Ağır Yük Taşımacılığı
• Yol Etüdleri
• Teknik Çizim
• Proje Mühendisliği

Pan WMS  
• 17.000 m2-20.000
 palet kapasite
• Katma değer 
 lojistiği
• Dağıtım hizmeti
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Robotic Process Automation
RPA

Warehouse Management System
WMS

TMS
Transportation Management System

Renault Hafif Ticari 
Modelleri Master ve 
Traffic’i Yeniledi
PARIS’TE ilk defa basına 
lansmanı yapılan ticari mo-
dellerin, tanıtım toplantı-
sında markanın 120 yıllık 
hafif ticari mirasına vurgu 
yapılarak müşterilerinin 
talepleri doğrultusunda ya-
pılan geliştirmelerin ticari 
araç talepleriyle aynı doğ-
rultuda olduğu ifade edildi. 

Hafif ticari satışlarını 
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Fırsat Var
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gün boyunca yeni uluslara-
rası iş bağlantıları geliştirdi-
ği fuarda DEİK/Lojistik İş 
Konseyi girişimi, UND ile 
UTİKAD desteği ile bu yıl ilk 
kez açılan Türkiye Pavilyonu, 
büyük ilgi ile karşılandı.
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Dünyanın Lojistiği 
Münih’te Bir Araya Geldi

Türkiye’nin Lojistik
Geleceğini Bilimsel
Gelişmeler Belirleyecek

Demiryoluna 7.5 Milyar 
TL Yatırım Yapılacak

yüzde 40’ın üzerinde artır-
manın hedefleri arasında 
olduğu ifade edildiği basın 
toplantısında pazar payını 
yüzde 24’ten yüzde 50’ye 
çıkarmanın ürün gamında 
yer alan pick uplar hariç ti-
cari araçların elektrikli mo-
dellerinin piyasaya sunula-
cağı kaydedildi.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

LOJİSTİK

HAZİRAN 2019

cek ülkeler için bu girişimin ‘kazan-
kazan’ anlayışıyla hayata geçirilmesi 

TURHAN, “Dünya genelinde 
65’ten fazla ülkeyi kapsayan girişim, 
yaklaşık 40 milyon kilometrekarelik 
bir alanı ve dünya nüfusunun 4,5 
milyarını kapsayan devasa bir pro-
jedir. Bu nedenle ikili, çok taraflı ve 
bölgesel iş birliklerinden istifade ede-

büyük önem arz etmektedir” dedi.
Asya ile Avrupa arasındaki eko-

Uluslararası Ulaştırma
Forumu’na İpek Yolu
Damgasını Vurdu

talar arası ticaret hacmi devasa bo-
yutlara ulaşmış bulunmakta. Öyle 
ki, 2050 yılında Avrupa ve Çin ara-
sındaki ticaret hacminin 800 milyar 
doları aşması bekleniyor. Şüphesiz, 
bu hacmin karşılanmasında kaliteli 
ve kesintisiz ulaştırma altyapılarının 
tesis edilmesi büyük öneme sahip-
tir“ diye konuştu.

Ulaştırma politikalarının geliş-
tirilmesinde “koridor” perspektifli 
yaklaşımların göz önüne alınmasının 
bir gereklilik haline dönüştüğünü 
anlatan Turhan, bunun nedeni ola-
rak da ulaştırma altyapılarının güçlü 
bir ekonominin bel kemiğini teşkil 
etmesini ve ulaştırma koridorlarının 
da güzergah üzerindeki lojistik hiz-
metlerin, sınır geçişlerinin ve çok-
modlu ulaştırma imkanlarının geli-
şimine temel oluşturmasını gösterdi.

Turhan, bir ulaştırma koridoru-
nun başarısının tüm güzergâh ül-
keleri için ekonomik kalkınmanın 
yolunu açması olduğunu belirterek, 
şöyle devam etti: “Bu nedenle biz, 
Asya ve Avrupa arasında çok modlu 
ulaştırma altyapı bağlantıları, enerji 
nakil hatları ve telekomünikasyon 
şebekelerinin tesisini öngören Ku-
şak ve Yol Girişimini bu bağlamda 
değerlendiriyoruz. Dünya genelinde 
65’ten fazla ülkeyi kapsayan girişim, 
yaklaşık 40 milyon kilometrekarelik 
bir alanı ve dünya nüfusunun 4,5 
milyarını kapsayan devasa bir pro-
jedir. Bu nedenle ikili, çok taraflı 
ve bölgesel iş birliklerinden istifade 
edecek ülkeler için bu girişimin ‘ka-
zan-kazan’ anlayışıyla hayata geçiril-
mesi büyük önem arz etmektedir.”

Bakan Turhan, Türkiye’nin Ha-
zar Geçişli Orta Koridor kapsamın-
daki çalışmaları sadece altyapı ile sı-
nırlı olmadığının altını çizerek, şöyle 
devam etti: “Bu koridorun gelişmesi-
ne yönelik iş birliği mekanizmalarına 
verdiğimiz önemi de vurgulamak is-
terim. Ulaştırmanın önündeki fiziki 
olmayan engellerin kaldırılması da 
ulaştırma koridorlarının gelişiminde 
anahtar bir rol oynamaktadır. Bü-
rokratik engeller, kotalar, sınır ge-
çişlerindeki tıkanıklıklar ve yüksek 
geçiş ücretleri gibi engeller, kimi za-
man uluslararası taşımacılığa altyapı 
eksikliklerinden daha fazla zarar ve-
rebilmektedir. Bu engeller, maliyet-
leri ve taşımacılık sürelerini yükselt-
mektedir. Türkiye, sınır kapılarının 
modernizasyonu ve sınır geçişlerinin 
kolaylaştırılmasının yanı sıra temel 
taşımacılık anlaşmalarına da taraf o-
larak, uluslararası transit taşımacılık 
için en çok tercih edilen ülkelerden 
biri konumuma yükselmiştir.”

nomik ve ticari ilişkilerin, süratle 
geliştiği ve derinleştiği bir dönem-
den geçtiğini belirten Turhan, “Kı-
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Türkiye’yi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit 
Turhan’ın temsil ettiği Uluslararası Ulaştırma Forumu 
(ITF), Almanya’nın Leipzig kentinde gerçekleşti.  
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AVRUPA ülkeleri de dahil olmak 
üzere birçok ülkenin Türk kam-
yonlarına ve taşımacılarına engeller 
çıkardığına dikkati çeken Pretto, 
“Uluslararası karayolu taşımacılığın-
da Türkiye’nin karşılaştığı zorluklar, 
Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) 
transit geçiş özgürlüğü yükümlülük-
lerine aykırı. Korumacı politikalar-
dan kaynaklı endişelerle DTÖ’nün 
ticari malların serbest geçişiyle ilgili 
kararlarına rağmen bazı ülkeler yine 
de sorun çıkarıyor” ifadesini kullandı.

Sınır kapılarındaki tüm engelle-
rin kaldırması gerektiğini belirten 
Pretto, Türk kamyon şoförlerinin 
vize alma konusunda zorluk çektiği-
ni dile getirdi. 

Pretto, vize konusunun karayolu 
taşımacılığı sektörünün karşılaştığı 
en büyük sorunlardan biri olduğunu 
vurgulayarak, güvenlik endişelerini 
öne sürerek bazı ülkelerin vize alma 
sürecini uzattığının altını çizdi.

Karayolu taşımacılığı sektörünün 
2050’ye kadar yüzde 60 oranında 
büyüyeceğini öngördüklerini vur-
gulayan Umberto de Pretto, şunları 
kaydetti: “Türkiye’nin bu alandaki 
potansiyeli yüksek. Özellikle Orta 
Asya ile ilişkisi oldukça iyi, Türk 
taşımacılık şirketlerinin Çin’de 
bekleyen çok fırsat var. Çin bugün 
çok iyi gelişmiş bir uluslararası kara-
yolu transit pazarına sahip değil. Bu 
yüzden Türk şirketleri için Çin’in 
ürettiği malları Avrupa’ya taşıma ve 
Avrupa’nın ürettiklerini Çin’e taşı-
ma konusunda büyük fırsatlar var.”

UND Strateji ve İş Geliştirme 
Başkanı Fatih Şener de Türkiye’nin 
önüne çıkarılan engellerin aslında 
Avrupa Birliği (AB) ekonomilerine 
daha fazla zarar verdiğini dile getir-
di. Şener, 2017’de AB Komisyonu-
nun Türk araçlarına özgü engellerin 
kaldırılmasıyla ilgili yaptırdığı “Etki 
Analizi” sonucuna göre bu engellerin 
kalkması halinde ilave 3,5 milyar avro 
ticaret oluşacağının AB’li uzmanlar 
tarafından tespit edildiğini belirtti.

Mal, TIR ve sürücünün ayrıl-
maz bir bütün olduğunu ifade eden 
Şener, şöyle konuştu: “Özellikle 
Schengen vizesi büyük sorun. Pasa-
portunda 3-4 tane Schengen vizesi 
olan kurallara uygun olarak gidip 

dönmüş bir şoför beşinci başvuru-
sunda ret alabiliyor ya da burada 3 
günlük vize verilebiliyor. Ülkelerin 
koyduğu kotalar da büyük engel. 
Her yıl Almanya’ya 150 bin aracın 
gitmesi gerek ama Avusturya’nın 
tarihi transit geçiş izni 21 bin, Ma-
caristan ise 36 bin transit geçiş izni 
veriyor. Avrupa’ya gidiş için toplam 

geçiş hakkının engellenemeye-
ceğini söyledi.

Avrupa Adalet 
D i v a n ı ’ n ı n 

2017’de kotalar konusunda 
Türkiye’yi haklı bulduğu ve 

Macaristan’ı ücret al-
mamaya hükmettiğini 

anlatan Şener, “Artık üc-
ret almıyorlar ancak yeterli 

kotayı da vermemekte ısrar 
ediyorlar” dedi.

“Kısıtlama olacaksa araçların 
ait olduğu bayraklara göre değil 
çevre duyarlılıklarına göre olmalı-
dır.” diyen Şener, Türk filosunun 
Avrupa’nın en genç ve en çevreci 
filosu olduğunu sözlerine ekledi.

500 bin izine ihtiyacı-
mız var.”

Şener, Macaristan 
ve Avustur-ya’nın tran-
sit geçiş sorunu yaşanılan 
en önemli iki ülke oldu-
ğunu vurgulayarak, Gümrük 
Birliği’nden doğan haklar bir yana 
DTÖ kurallarına göre de transit 

IRU Genel Sekreteri
Umberto de Pretto

Türk Lojistik Şirketlerine 
Çin’de Büyük Fırsat Var

Birinci sayfadaki haberin devamı



HER yıl üyesi olan meslek 
örgütleri tarafından aday gös-
terilen ve uluslararası eşya ta-
şımacılığı yapan profesyonel 
sürücüler arasından belirli 
kriterler doğrultusunda uygun 
bulunan sürücülere IRU tara-
fında onur belgesi veriliyor.

2018 yılı onur belgesine 
aday gösterilen sürücü bilgile-
rinin IRU’ya bildirilmesinin 
ardından, IRU tarafından 
öngörülen 5 kriter doğrul-
tusunda değerlendirilen 97 
sürücü onur belgesini almaya 
hak kazandı.

Bu sürücüler arasından, 
Alışan Lojistik çalışanı Na-
mık Enkin Bizel, UND-IRU 

işbirliğiyle “yılın sürücüsü” 
ödülüne layık görüldü. Bi-
zel, ödülünü UND Başkanı 
Çetin Nuhoğlu ve THY Yö-
netim Kurulu Başkanı İlker 
Aycı’nın elinden aldı. 

Gecede meslek ilkeleri ve 
ahlakına saygılı, kurumsallı-
ğa önem veren yöneticilerin 
oluşturduğu “IRU Karayolu 
Nakliye Şirketi Tepe Yöneti-

KAHRAMANMARAŞ, kı-
sa süre önce faaliyete geçen 1,9 
milyon ton taşıma kapasitesiy-
le Türkiye’nin en büyüğü olma 
özelliğine sahip Türkoğlu Lo-
jistik Merkezi sayesinde yeni 
pazarlara açılacak. Son yıllar-
da yapılan yatırımlarla tekstil, 
metal mutfak eşyaları, enerji, 
gıda, kağıt sanayisi ve çimen-
to sektöründe Türkiye’nin 
önemli üretim merkezlerin-
den biri olan Kahramanma-
raş, 125 ülkeye ihracat yapan 
300’den fazla ihracatçı şirketi, 
150 bin kişilik istihdam ordu-
suyla Türkiye’nin ekonomisi-
ne güç katıyor.

Kahramanmaraş Ti-
caret ve Sanayi Odası 
(KMTSO) Başkanı Serdar 
Zabun, yaptığı açıklamada, 
Kahramanmaraş’ın yeni bir 
limana kavuşmasından duy-
duğu mutluluğu dile getirdi. 
Türkoğlu Lojistik Merkezi-
nin hem Kahramanmaraş’ın 
hem de bölge için önemli 
bir proje olduğuna dikkati 
çeken Zabun, İskenderun 
Limanı’na başlayan kontey-

cisi” ödüllerini ise şu isimler 
aldı: Mars Lojistik’ten  Erkan 
Özyurt, ALC Lojistik’ten So-
ner Çiçekli, Giray Lojistik’ten 
Şerif Dalgıç, Doktor Ulusla-
rarası Taşımacılık’tan Murat 
Polat, Gülsan Uluslararası 
Taşımacılık’tan Onur Gül, 
Tan Global Lojistik’ten Ca-
ner Tan ve Gülbin Uluslarara-
sı Nakliyat’tan Nihat Irmak.

ner sevkiyatının ilerleyen 
günlerde Mersin Limanı’na 
da yapılacağını belirtti.

Zabun, şunları kaydetti: 
“Türkoğlu Lojistik Merkezi 
ile ekonomimiz ve özellikle 
ihracat adına önemli bir kat-
ma değer sağlanacak. Yeni 
pazarlara ulaşmak için büyük 
bir potansiyeli harekete geçir-
miş oluyoruz. Türkoğlu Lojis-
tik Merkezi, 805 bin metreka-
re lojistik alan sağlamakta ve 
yıllık 1,9 milyon ton taşıma 
kapasitesi ile yaklaşık 6 mil-
yar dolar ticaret kapasitesine 
sahip. Ülkemizde yapılmakta 
olan 21 lojistik merkezi ara-
sında en önemlilerden birisi 
olarak kalkınmada çok önem-
li bir itici güç oluşturacak.”

Zabun, Kahramanmaraş’ta 
üretilen ürünlerin buradan 
doğrudan ihraç edilmesinin 
önemine işaret ederek, ihracat 
kalitesine sahip birçok ürünün 
Kahramanmaraş’tan yurt dışı-
na gönderilerek katma değerin 
şehirde kalması bakımından 
lojistik merkezini çok önemli 
bulduklarını vurguladı.
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Raylar üzerinde ulaşımın sağladığı disiplin 
tekdüzelik değil, hedefe giden yolda işini 
kararlılıkla yapma biçimidir. Kimse akıp 
giden bir trenin aklından geçeni değiştire-
bileceğini düşünmez. İşte bunu sağlayan, 
trenin ağır ama kararlı ve güzergahını bi-
lerek yol almasıdır. 

Havada ya da denizde, kara ve demir-
yoluna göre sınırsız bir yol seçeneği var 
gibi duruyor. Oysa her noktaya hızlı erişim 
için tercih edilen havada bile çok çeşitli 
kısıtlayıcı düzenlemeler söz konusudur. Ve 
en nihayetinde her uçak sağlam bir zemine 
inmek zorundadır. 

Dünya ticaretinin yüzde 83’ünü taşıyan 
gemiler de ancak limana geldiğinde an-
lamlı bir iş yapmış olur. Zaten alabildiğine 
kaygan olan bir zeminde istediği yöne ha-
reket edebilen devasa gemilerin boyutları 
dünyanın bazı kara parçalarından büyük 
hale erişse de ileri giderken aynı zamanda 
yanlara da gidebilen bu devlerin hareket-
leri –durma ve kalkma süre ve ivmeleriyle 
birlikte düşününce- bazen istem dışı gibi 
görünüyor. 

Karayolu da önemli erişim avantajla-
rına sahip olmakla birlikte yeryüzünün 
sadece yüzde 29’u için geçerli bir seçenek-
tir ki onda dahi kısıtlı alanlarda ‘ben de 
varım’ diyebiliyor. En önemli avantajı ise 
insana yakın olması. İnandırıcılığı ve sem-
patisi de belki buradan geliyor. 

Bir de tüm mütevazılığıyla demiryolu 
var ki zaman zaman dağları da delse, yer 
altından da gitse her zaman sınırlı bir se-
çenek ve birçok şarta bağlı olarak yol ala-
bilir. Bu yol gidişindeki zorunlu kararlılık, 
aynı zamanda güven verici ve inandırıcı 
bir taşıma sistemine işaret ediyor. 

Artıları eksiler bir yana hiç biri diğeri 
için feda edilmemesi gereken bu yolların 
ironi dışında bir birlerine karşı artı ve ek-
silerini saptamaya çalışmak, ancak elma 
ile armudu karşılaştırmak kadar anlamlı 
olabilir. Bunun yerine eksik kalanı tamam-
lamaya odaklanmakta yarar var. Cumhuri-
yetin başlangıç yıllarından sonra savsakla-
nan demiryollarındaki eksikliği görmeyen 
bilmeyen kalmadı. Bunu gidermek için atı-
lan ilk ciddi adım da; 1 Mayıs 2013 tarihin-
de yürürlüğe giren 6461 sayılı Türkiye De-
miryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi 
Hakkında Kanun oldu. 

Kamu eliyle yeni hatların yapılması 
kadar mevcut hatların günün ihtiyaçları-
na göre yenilenmesi de önemli dönüşüm-
ler sağlıyor. Özel sektörün hizmet, vagon, 
demiryolu konteyneri gibi yatırımları ise 
geleceğe dair ümit ve güven veriyor. Bazı 
Türk şirketleri sadece Türkiye’de yatırım 
yapmakla da kalmıyor, yurt dışında da dü-
zenli hatlar işletiyor. İntermodal taşıma-
cılık servislerine demiryolu hizmeti veren 
Türk şirketleri blok trenler işletiyor, Çin’in 
Kuşak ve Yol Projesi gibi büyük operasyon-
lara eklemlenmeyi hedefliyor.  

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 
demiryolu yatırımları kadar olmasa da 
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karayolu taşımacılığı kökenli özel sektör 
şirketleri de küçümsenemeyecek boyutlar-
da yatırımlar yapıyor. Dergimizin bu sayı-
sında, demiryolunun son dönemine ilişkin 
önemli veriler yer alıyor. 

Demiryolunun en iddialı şekilde kul-
lanıldığı ülkelerden biri olan Almanya’da 
geçtiğimiz günlerde dev bir fuar gerçekleş-
ti. transport logistic Fuarı, 31’iTürkiye’den 
gelen 63 ülkeden 2.374 katılımcısı ile yine 
125 ülkeden 64 bin ziyaretçiye ev sahipliği 
yaptı. Ülkemizden fuara katılım sergileyen 
şirketlerin dünya devleri arasındaki varlı-
ğını son derece önemsiyorum. Türkiye’nin 
genel ekonomisine hizmet ihracatı yoluyla 
katkı sunan Türk lojistikçileri; taşımacıla-
rı, lojistik operatörleri, endüstriyel ürün 
üreticileri, yazılımcıları ile böylesi bir are-
naya çıkabilir düzeye erişmiş bulunuyor. 

Sergileme amaçlı katılımcısıyla, ne-
redeyse dünyanın tüm lojistik faaliyetle-
rinin karar alıcılarını buluşturan bu dev 
organizasyonun içeriğinde onlarca konfe-
rans, sunumlar, paneller, özel takdimler, 
ikili ya da çok taraflı iş birlikleri hayata 
geçerken, Suudi Arabistan gibi bazı ül-
kelerin Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri 
açılışından itibaren fuarda yer aldılar. 
Birçok ülke, DEİK organizasyonuyla ger-
çekleştirilen Türkiye pavilyonu gibi ülke 
katılımları sergileyerek Almanya’nın ve 
etki alanındaki ekonomilerin ürettiği lo-
jistik pastasından pay alma çabasına or-
tak oldu. Türkiye’den bu arenaya gelenler 
de etkili ve saygın bir sergileme yaptı. 
Fuarda yabancı basının Türkiye lojistiğine 
ilgisi ve bilgilenme çabası önemliydi. Bu 
ilginin, Kasım ayında gerçekleşecek olan 
Uluslararası logitrans Transport Lojistik 
Fuarı’na yönelmesini beklemek hayal ol-
masa gerek. Fuarda yapılan etkinlikler 
doğrultusunda, logitrans ile birlikte Ku-
şak ve Yol Projesi ile Türkiye ilişkisi de 
Alman medyasında yer buldu. Lojistik 
dünyasının bu dev buluşmasına ilişkin 
detaylar ile bu yıl bir rekora imza atan 
Türk lojistikçilere ilişkin haberleri de bu 
sayımızda bulmak mümkün.

Türkiye’nin en kısa zamanda istikrarlı 
ve kararlı demiryolu altyapısı ile ulaşım 
ağlarını daha da iyiye taşıması; benzer ka-
rarlılığın tüm sektör tarafından ülkemizin 
lojistiğini tüm dünyaya tanıtma misyonu-
nu üstlenmiş olan fuarı logitrans’ın gelişi-
mi için de sergilenmesi temennimdir.

Demiryolunun İnandırıcılığı

BAKIŞIRU Türkiye Ödülleri UND’nin 
Gecesinde Sahiplerini Buldu

Uluslararası Nakliyeciler Derneği tarafından 
düzenlenen geleneksel yemekte IRU sürücü 
ve şirket yöneticisi ödülleri sahiplerini buldu. 

Türkiye’nin En Büyük
Lojistik Merkezi
Faaliyete Geçti



TRUCKS

Klima gazı dolumu ve polen filtresi değişimi yaza özel 179 TL + KDV’den 
başlayan fiyatlarla yetkili servislerimizde sizi bekliyor. 
Ford Trucks
Her yükte birlikte

www.fordtrucks.com.tr
444 36 73 / 444 FORD

BU YAZ SERİNLETEN K AMPANYA 
FORD TRUCKS’TA! 

Kampanya 31 Temmuz 2019 tarihine kadar geçerlidir.
Kampanyanın geçerli olduğu modeller ve kampanya detayları  Ford Trucks yetkili servislerimizde ve fordtrucks.com.tr'de.
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LOJİSTİK

HAZİRAN 2019

bir çalışma başlattık. Lojistik 
master planı diye ülke gene-
linde master planı yapıyoruz. 
Ülkenin bu tip yerlerin hep-
sini hızlı tren ağına, normal 

ULAŞTIRMA, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ars-
lan, “Lojistik merkezleri ya-
parak, demiryolu kaynaklı 
taşıdığımız yük miktarını ar-
tırarak ülkenin gelirini artır-
mak istiyoruz” dedi.

Arslan, “Marmaray ile 
denizin altından iki kıtayı 
bağladık, Bakü-Tiflis-Kars 
ile Çin’e kadar kesintisiz gi-
debilir hale geldik. Ülkede 
lojistik merkezleri yaparak, 
demiryolu kaynaklı taşıdığı-
mız yük miktarını artırarak 
ülkenin gelirini artırmak 

istiyoruz. Bunun bir başka 
önemli ayağı da organize sa-
nayi bölgelerinin fabrikaları, 
özellikle iltisak hatlarıyla ana 
hatta bağlamak için önemli 

geçen rakam değil ama bunun 
başlıca sebebi hem mevcut 
hatların standardının yük-
seltilmesi çalışmaları; hem 
elektrikli hem de sinyalli hale 
getirilmesi çalışmalarımız de-
vam ettiği için birçok hat şu-
an da işletmede değil. Haliyle 
yük miktarı istediğimiz şekil-
de artmasa bile yine de yüzde 

10-12’lik bir artış söz konusu. 
Özel sektör de artık demiryo-
lu ulaşımında yük taşımacılı-
ğına başladı. Özel sektörün 
de hatlardan faydalanması 
adına önemli bir adımdı ve 
bu sebeple demiryollarının 
özelleştirilmesi kapsamında 5 
tren işletmecisine lisans ver-
dik” diye konuştu.

tren ağına bağlayacağız ki 
toplu taşımayı teşvik etmiş 
olalım. Bununla ilgili çalmayı 
da yapmış olacağız.”

Demiryollarının serbest-
leşmesi ile ilgili konuşan Ars-
lan, “Bu sene içinde demir-
yolları ile taşınan yük miktarı 
28 milyon tona yükseldi. Bu 
rakam bizim gönlümüzden 

Demiryoluna 7.5 Milyar TL Yatırım Yapılacak

6

TCDD 2019 yılında demiryolu projeleri için 7.5 milyar TL bütçe ayrıldı. 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü’nün, 
2019 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan ödeneklerinin yaklaşık yüzde 
56’sı yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine harcanacak. 

“Yeni Ulaşım Koridorlarında Uluslararası 
Demiryolu Tecrübemizle Yer Almayı Planlıyoruz”

Omsan Genel Müdürü Bülent Sabuncu:

ÖNÜMÜZDEKI dönem-
de demiryolu taşımacılığı 
sektörünün gelişimi parale-
linde, özel tren işletmeciliği 
alanındaki faaliyetlerini çe-
şitlendirmeyi ve yeni projeler 
geliştirmeyi hedeflediklerini 
belirten Omsan Genel Mü-
dürü Bülent Sabuncu, de-
miryolu lojistiği hakkındaki 
sorularımızı cevaplandırdı.

Demiryolu yük taşımacılı-
ğına ilişkin faaliyetleriniz 
nelerdir?

Türkiye’de demiryolla-
rının serbestleştirilmesi ile 
ilgili mevzuatın yayınlanma-
sından sonra Omsan, 2017 
yılında ‘Tren İşletmeciliği 
Yetki Belgesi’ ve ‘Emni-
yet Yönetimi Sertifikası’nı 
alarak, TCDD Taşımacılık 
A.Ş.’den kiralamış olduğu 15 
adet lokomotif ve 400 adet 
vagonla, ‘Türkiye’nin İlk 
Özel Tren İşletmecisi’ olarak 
Demirdağ-İskenderun ara-
sında taşımalara başladı. Böy-
lelikle, tren işletmecisi olarak 
kendi trenlerini işleten ilk ö-
zel şirket oldu. Bu proje gün-
de karşılıklı 27’şer vagondan 
oluşan 3 blok tren işletilerek 
devam etmekte olup 2019 yı-
lı içinde 3 milyon tonun üze-
rinde yük taşınması öngörü-
lüyor. Bu rakam, ülkemizde 
demiryolu ile taşınan yükün 
yüzde 10’una tekabül ediyor.

Ayrıca 2018 yılı içinde yi-
ne Türkiye’de ilk defa Köse-
köy ile Yenice arasında; araç 

taşıma vagonları ile bitmiş 
araç taşımaları gerçekleşti-
rildi. 2018 yılı içinde ayrıca, 
Türkiye (Halkalı) ile Polon-
ya (Lodz) arasında blok tren 
taşımalarına başlandı.

2004 yılında Omsan Lo-
jistik tarafından hayata geçi-
rilen proje kapsamında, Tür-
kiye (Köseköy) ile Almanya 
(Köln) arasında ilk kez kar-
şılıklı blok tren taşımaları 
yapılmaya başlandı. Bu pro-
jede karşılıklı olarak haftalık 
5 blok tren işletildi ve proje 
2014 yılının başına kadar 
devam etti. Ancak, hızlı tren 
hattı ve Marmaray projesi 
kapsamında TCDD tarafın-
dan Adapazarı-Haydarpaşa 
arasındaki demiryolu altyapı-
sının yenilenmesi çerçevesin-
de demiryolu hatlarının tren 
işletmeciliğine kapatılmasıy-
la sonlandı. Halen Omsan 
olarak, yurtdışında kendi 
vagonlarımızla demiryolu ta-
şımacılığı faaliyetleri gerçek-
leştirmeye devam ediyoruz.

Şirketimiz, 2010 yılında 
hammadde taşımaları ile 
yurtiçi demiryolu taşımacı-
lığı faaliyetine başlandı. Bu 
tarihten beri, Türkiye’nin 
çeşitli noktalarında kömür, 
petrokok, cevher, klinker, 
bacatozu ve rulo saç taşıma-
ları gerçekleştiriliyor.

Önümüzdeki dönemde 
tamamlanacak demiryolu 
projeleri ile nasıl bir deği-
şim ve ilerleme yaşanacağı-
nı tahmin ediyorsunuz?

Marmaray ile Anadolu 
yakasından Avrupa yakasına 
kesintisiz demiryolu bağlan-
tısı tamamlanarak ilk etapta 
yolcu taşımacılığına başlandı. 
Önümüzdeki dönemde yük 
trenleri için de Marmaray’ın 

kullandırılması planlanıyor. 
Sanayinin gelişmiş ve itha-
lat-ihracatın yoğun olarak 
gerçekleştiği Kocaeli, Bursa, 
Sakarya, Eskişehir vb. illeri-
mizden Avrupa’ya demiryolu 
bağlantısının yapılması ile 
daha uygun maliyetler ve dü-
zenli seferler ile taşımaların 
gerçekleştirilmesinin sağlan-
ması bekleniyor. Karayolun-
dan demiryoluna aktarılacak 
yükler sayesinde karbon salı-
nımının düşmesi ve özellikle 
karayollarındaki trafik yo-
ğunluğunun azalması öngö-
rülüyor.

Hizmete alınan bir diğer 
demiryolu projesi olan Bakü-
Tiflis-Kars demiryolu projesi 
ile Çin’den çıkan yük tren-
lerinin kesintisiz bir şekilde 
Avrupa’ya ulaşması hedefle-
niyor. Uzakdoğu ile yapılan 
ticarette kullanılan deniz-
yolu taşımalarında transit 
süresi 30-40 günü bulurken 
demiryolu ile bu süre 15 -20 
gün arasına düşecek, maliyet 
ve zaman tasarrufu sağlana-
bilecek. Projenin tam olarak 
hayata geçmesi sağlanırsa 
Türkiye, Çin ve Avrupa ara-
sında demiryolu taşımacılığı-
nın en önemli geçiş güzergâhı 
olma potansiyeline sahip.

Lojistik sektöründe reka-
bet şartlarını da göz önüne 
alarak değerlendirdiğimiz-
de karşımıza nasıl bir tablo 
çıkıyor?

Lojistik sektöründeki ar-
tan maliyetler ve firmalar ara-
sındaki fiyat rekabeti, lojistik 
firmalarını maliyet avantajı 
ve sektörde fark yaratabilmek 
için alternatif taşıma mod-
larına yöneltiyor. İthalat ve 
ihracat yüklemelerindeki ta-
şımalarda karayolu taşımacı-

lığının payı giderek azalıyor. 
Transit ticarette özellikle 
Balkan ülkelerinin uyguladı-
ğı keyfi tutumlar, geçiş belge-
si kısıtlamaları vb. sebeplerle 
2000’li yılların başından iti-
baren demiryolu taşımacılığı 
ivme kazandı. 2010 yılından 
itibaren ise Ro-Ro taşımacı-
lığı, Avrupa’ya yönelik kara-
yolu taşımalarına alternatif 
olarak, yoğun ve etkin şekilde 
kullanılmaya başlandı.

Rekabetin global ölçekte 
giderek yoğunlaştığı, müşteri 
beklentilerinin giderek yük-
seldiği günümüz şartlarında 
Türkiye’deki lojistik firma-
larının rekabet gücünü artı-
rabilmeleri için maliyetlerini 
ve teslim sürelerini düşürebi-
lecek farklı iş modelleri geliş-
tirmeleri elzem hale geldi. Bu 
sebeple özellikle multimodal 
taşımacılıkta, proje bazlı ol-
mak üzere, lojistik firmala-
rının yatırım imkanlarının 
artırılması, yeni iş modelleri 
geliştirebilecek altyapılar ve 
finansman kaynakları ile dev-
let tarafından desteklenmesi 
önem arz ediyor.

Türkiye’nin demiryolu 
lojistiğinde sahip olduğu 
konumu değerlendirir mi-
siniz? Avantajlarımız ve de-
zavantajlarımız nelerdir?

Türkiye’nin jeo-politik ko-
numu itibarıyla ticaret yolla-
rının merkezinde yer alması, 
lojistik sektörü açısından her 
zaman önemli bir konumda 
olmasını sağladı. Demiryolu 
taşımacılığında, serbestleşme 
sürecinin hayata geçmesine 
kadar olan dönemde, ülke-
mizdeki taşımacıların rekabet 
gücü son derece düşük kaldı. 
Son yıllarda demiryolu taşı-
macılığı alanında yapılan ka-

mu yatırımlarının, serbestleş-
me süreciyle birlikte, sektöre 
olumlu yönde ivme kazandır-
dığı görülüyor. Ancak bah-
se konu yatırımların büyük 
oranda ‘yolcu taşımacılığı’ 
alanında yoğunlaşması, yük 
taşımacılığının daha sınır-
lı ölçüde gelişmesine neden 
oluyor.  Lojistik sektörünün 
demiryolu taşımacılığındaki 
rekabet gücünü olumlu etki-
leyeceği öngörülen ‘lojistik 
köy’ projelerinin daha fazla 
etkinleştirilmesi, özellikle 
İstanbul gibi ticaretin yoğun 
olarak gerçekleştiği bölgeler-
de birden fazla taşıma modu-
na etkin hizmet verebilecek, 
yeterli lojistik altyapılara sa-
hip büyük çaplı merkezlerin 
kurulması, ayrıca mevzuat ve 
altyapı hizmetleri gibi alan-
larda sektöre kolaylıklar sağ-
lanması bu gelişmeyi hızlan-
dıracaktır. 

Uluslararası bağlantılar 
açısından değerlendirildi-
ğinde; özellikle son 5 yıldır 
gündeme gelen ‘Demir İpek 
Yolu’ projesi ülkemizin, As-
ya-Avrupa ticaretinde daha 
etkin bir konuma gelmesi 
için daha elverişli bir ortam 
oluşturdu. Bu doğrultuda 
sektör adına Bakü-Tiflis-
Kars demiryolu hattının 
tamamen aktif hale getiril-
mesi, öncelikle Marmaray’ın 
yük trenlerine açılması ve 
sonrasında ise Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü üzerinden 
demiryolu bağlantısının 
kurulması gibi adımların 
atılması bekleniyor. Demir-
yoluyla kesintisiz, hızlı ve 
güvenli taşımaların gerçek-
leşmesi sağlanabilirse Türki-
ye, Doğu-Batı ticaretinin ana 
geçiş güzergahı olma potan-
siyelini hayata geçirebilir.

Demiryolu lojistiği ağırlıklı 
olmak üzere lojistik sektö-
ründe kısa ve uzun vadedeki 
hedefleriniz nelerdir?  

Omsan olarak, önümüz-
deki dönemde demiryolu 
taşımacılığı sektörünün ge-
lişimi paralelinde, özel tren 
işletmeciliği alanındaki faa-
liyetlerimizi çeşitlendirmeyi 
ve yeni projeler geliştirmeyi 
hedefliyoruz. Türkiye’de 
demiryolu taşımacılığında-
ki serbestleşme sürecinin en 
büyük destekçilerinden biri 
olarak, TCDD A.Ş. ile işbir-
liğimizi daha da geliştirerek, 
demiryolu taşımacılığı ala-
nında sektöre öncülük etme-
yi sürdüreceğiz.

Çin’in Avrupa’ya karayo-
luna alternatif ulaşım proje-
leriyle bağlanmasını sağlayan 
‘Tel Kuşak, Tek Yol’ projesini 
de yakından takip ediyoruz. 
Bu kapsamda ortaya çıkacak 
yeni ulaşım koridorlarında 
Omsan olarak uluslararası 
demiryolu tecrübemizle yeri-
mizi almayı planlıyoruz.

Hem demiryolu taşımacı-
lığı sektörü genelinde hem 
de firmanız özelinde bakıl-
dığında 2019 yılını nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? Bu dö-
nemde firma olarak yatırım 
ve projeleriniz var mı?

2019 yılında, ülkemizdeki 
ekonomik duruma paralel o-
larak lojistik sektörü de artan 
maliyetlerden olumsuz yönde 
etkilenmiş olsa da demiryolu 
taşımacılığı alanındaki mev-
cut faaliyetlerimizi, rasyonel 
planlamalar temelinde ma-
liyet-etkin şekilde sürdürü-
yoruz. 2019 yılı sonunda de-
miryolu taşımalarında 2018 
yılına oranla yüzde 20 artış 
kaydetmeyi hedefliyoruz.

Birinci sayfadaki haberin devamı

Haberin devamı 8’inci sayfada
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Önümüzdeki dönemde 
tamamlanacak demiryolu 
projeleri ile nasıl bir deği-
şim ve ilerleme yaşanacağını 
tahmin ediyorsunuz?

Mars lojistik olarak demir-
yolunda hizmet verdiğimiz 
Intermodal taşımacılık yönte-
mimizle; halihazırda Trieste-
Lüksemburg arasında haftanın 
her günü 9 sefer ve Halkalı-
Duisburg arasında ise haftada 
iki gün 1 tren seferi düzenli-
yoruz. Yakın zamanda Halkalı 
- Duisburg hattında da haftada 
3 sefer düzenleme hedefimiz 
bulunuyor. Bu hatları genişlet-
memizin ve sefer sayılarımızı 
artırmamızın en önemli nede-
ni artan müşteri taleplerimiz 
ve genişleyen müşteri portfö-
yümüz. Bu nedenle yeni sefer-
ler ve Kuzey Avrupa’da hayata 
geçireceğimiz yeni Intermodal 
hat ile demiryolu taşımacılı-
ğında önemli bir büyüme elde 
edeceğiz. Bu gelişmeler yeni 
hat arayışları için de önemli bir 
eşik olacak.

Lojistik sektöründe rekabet 
şartlarını da göz önüne alarak 

MARS Logistics olarak de-
miryolu taşımacılığında Al-
manya, Avusturya, Çek Cum-
huriyeti, Slovakya, Polonya, 
Macaristan ve diğer pek çok 
Avrupa ülkesine karşılıklı o-
larak gerçekleştirilen seferler 
ile müşterilerimize maliyet 
avantajlı, hızlı ve güvenli bir 
taşıma hizmeti sunduklarını 
belirten Erengül, demiryolu 
lojistiği hakkındaki soruları-
mızı cevapladı.

Demiryolu yük taşımacılı-
ğına ilişkin faaliyetleriniz 
nelerdir?

Çevre dostu olması, sabit 
süreler ile hizmet vermesi ve 
minimum hasar riski taşıma-
sı gibi avantajları ile ön plana 
çıkan demiryolu taşımacılık 
hizmetlerimizde önemli pro-
jeler gerçekleştiriyor, ağır to-
najlı malzemelerin demiryolu 

ile taşınmasında müşterileri-
mize ekonomik çözüm öne-
rileri sunuyoruz.  Ç e v r e 
dostu olması, sabit süreler ile 
hizmet vermesi ve minimum 
hasar riskine sahip olması 
gibi avantajları ile ön plana 
çıkan demir yolu taşımacı-
lık hizmetlerimizde önemli 
projeler gerçekleştiriyor, ağır 
tonajlı malzemelerin demir 
yolu ile taşınmasında müşte-
rilerimize ekonomik çözüm 
önerileri sunuyoruz. Mars 
Logistics olarak demiryolu 
taşımacılığında tek veya grup 
vagon organizasyonu, blok 
tren organizasyonu, demiryo-
lu konteyner servisi, terminal 
elleçleme ve danışmanlık hiz-
metleri vermekteyiz.

Bu projelere ek olarak bizim 
için çok önemli olan Intermo-
dal taşımacılık yöntemimizle 
de çevre dostu taşımacılığı 
önemsiyoruz. Yeşil lojistik 
anlayışıyla 2012 yılında haya-
ta geçirdiğimiz bu taşımacılık 
yöntemiyle bugün Duisburg 
ve Lüksemburg Intermodal 
hatları ile Avrupa bölgesinde 
hizmet veriyoruz.  

li ürünlerdeki ihracatta Tür-
kiye bir köprü görevi görüyor. 
Büyük ağırlıklara sahip yükle-
rin demiryolu üzerinden taşı-
ması ise bu taşımacılık yönte-
minin önemini artırıyor.

Demiryolu taşımacılığı-
nı; güvenlik, enerji tüketimi, 
çevreye olan katkısı, arazi 
kullanımı, yapım ve harici 
maliyetler, kullanım ömrü 
gibi noktalar göz önüne alı-
narak değerlendirildiğimizde 
pek çok avantajı olduğunu 
söyleyebiliriz. Demiryolu 
ile karayolu ve havayolu ta-
şımacılığına göre daha fazla 
yük taşınabiliyor. Bunu yanı 
sıra çevreci bir yaklaşım be-
nimseyen ülkelerde demir-
yolu çokça tercih ediliyor. 
Türkiye’nin dünyada söz 
sahibi bir ülke olarak çevreci 
yaklaşımları benimseme nok-
tasında demiryolunu tercih 
etmesi ve bu alandaki sorun-
ları çözmeye odaklanması bü-
yük avantajlar sağlayacaktır.

Demiryolu lojistiği ağırlıklı 
olmak üzere lojistik sektö-
ründe kısa ve uzun vadedeki 

hedefleriniz nelerdir?   
Demiryolu taşımacılığın-

da yukarıda da bahsettiğim 
gibi Intermodal hatlarımız-
daki seferleri artırmayı ve 
yeni hatlar açmayı hedefli-
yoruz. Bunun yanı sıra uzun 
vadede büyüme trendimizi 
devam ettirmek de hedefleri-
miz arasında. 2019’da yüzde 
10’luk bir büyüme beklerken 
İstihdam tarafında da yüzde 
10’luk bir artış planlıyoruz.

Hem demiryolu taşımacılığı 
sektörü genelinde hem de 
firmanız özelinde bakıldı-
ğında 2019 yılını nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? Bu dö-
nemde firma olarak yatırım 
ve projeleriniz var mı?

2019’un ilk yarısını de-
ğerlendirdiğimizde hedefle-
rimizi yakaladığımızı söyle-
yebiliriz. Bu dönemde filo 
yatırımları yapmaya devam 
ediyoruz şu an 2 bin 650 adet 
toplam öz mal aracımız bulu-
nuyorgeçtiğimiz yıl filoları-
mıza 35 milyon Avroluk bir 
yatırım yaptık. 2019’da ise 18 
milyon Avroluk bir yatırım 
hedefimiz var. 

Mars Logistics olarak tüm 
taşıma modellerinde yeni 
projeler geliştirmeye ve bu 
alanlarda başarılı işlere imza 
atmaya da devam edeceğiz.

değerlendirdiğimizde karşı-
mıza nasıl bir tablo çıkıyor?

Ülkemizde özellik karayo-
lu taşımacılığı öne çıkarken 
hava ve deniz yolu taşımacı-
lığı ciddi oranda artıyor.  
Fakat demiryolu taşımacılı-
ğında diğer ülkelere oranla iyi 
bir seviyede olmadığımızı da 
söylememiz gerekiyor. Bu da 
rekabet gücümüzü azaltıyor. 
Ülkemizin de bu demiryolu 
ile yük taşıma alanına yatırım 
yaparak daha fazla avantajlar 
elde edeceğini söyleyebiliriz.

Türkiye’nin demiryolu 
lojistiğinde sahip olduğu 
konumu değerlendirir mi-
siniz? Avantajlarımız ve de-
zavantajlarımız nelerdir?

Türkiye, coğrafi konumu 
sebebiyle lojistik açıdan stra-
tejik bir öneme sahip. Çevreci 
ve düşük maliyetli bir taşıma 
yöntemi olan demiryolunun 
önemi ise; ülkemizinulusla-
rarası demiryolu koridorları 
üzerinde bulunduğu göz önü-
ne alındığında gün geçtikçe 
artıyor. Ham madde ürünleri, 
doğalgaz, petrol gibi çok çeşit-
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“Demiryolu Taşımacılık Hizmetlerimizde
Önemli Projeler Gerçekleştiriyoruz”

Mars Logistics Demiryolu Genel Müdür Yardımcısı Erdin Erengül:

“Demiryolunda İntermodal 
Taşımacılığa Uygun Alt Yapının da
Geliştirilmesi Gerekiyor”

Reysaş Yatırım Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Durmuş Döven: 

DEMIRYOLU taşımacılığın-
da kendine ait istasyonlar, va-
gonlar, üst yapılar ve elleçleme 
makinaları ile hizmet veren 
bir firma olduklarını belirten 
Reysaş Yatırım Holding Yön. 
Kurulu. Başkanı Durmuş 
Döven,TCDD’nin başlatmış 
olduğu yeniden yapılanmanın 
hızlı ve özel sektörü de teşvik 
edecek şekilde devam ederek 
tamamlanması halinde demir-
yolu lojistiğinin daha fazla pay 
alabileceğini vurguluyor.

Demiryolu yük taşımacılı-
ğına ilişkin faaliyetleriniz 
nelerdir?

Reysaş 1990 yılında araç 
taşımacılığı ile başladığı lojis-
tik sektöründe kısa zamanda 
büyüyüp araç taşımacılığı, 
yurtiçi ve yurtdışı taşıma-
cılık, uluslararası ve yurtiçi 
demiryolu taşımacılığı, otel 

işletmeciliği, taşıt muayene 
istasyonu işletmeciliği ve de-
polama hizmetleri ile ek ser-
visleri vermeye başlamıştır.

Bugüne geldiğimizde yak-
laşık 600 adet öz mal tır ve 
ihtiyaç olduğunda piyasadan 
kiralık tır ile operasyon yü-
rüten, kendisine ait 2’si aktif 
7 demiryolu istasyonu, 1000 
vagon, 1000 tren konteyneri, 
38 depo, yaklaşık 2 milyon 
m2’ye yakın depolama bina-
sı, 19 TUV Türk Muayene 
istasyonları işletmesi, 600 
adet istif makinası, GES Te-
sisleri, Türkiye’nin en büyük 
endüstriyel yem bitki alan-
ları, besi üretim çiftliği ve 2 
adet Hilton Oteline sahip 
büyük bir yatırım ve organi-
zasyon şirketi olmuştur.

Yurt içinde dökme klin-
ker, kömür, alçıtaşı, bazalt 
taşı madenleri, mobilya 
sektörü için rulo saç, inşaat 
sektörü için demir ve paletli 
ürünler, silobaz taşımacılığı 
ile dökme çimento ve İran’a 

bigbagliçimko madeni taşı-
macılığı yapmaktayız.

Önümüzdeki dönemde 
tamamlanacak demiryolu 
projeleri ile nasıl bir deği-
şim ve ilerleme yaşanacağı-
nı tahmin ediyorsunuz?

Demiryolu taşımacılığında 
kendine ait istasyonlar, va-
gonlar, üst yapılar ve elleçleme 
makinaları ile hizmet veren 
bir firmayız. Yine Türkiye’de 
ilk özmal sarnıçlı vagonlar ile 
akaryakıt taşıması yapan hatta 
bunun ilk taşıma lisansını alan 
firmayız. Maalesef demiryolu 
alt yapımız Cumhuriyetin ilk 
dönemlerinden bu zamana 
çok fazla geliştirilemedi böy-
le büyük bir coğrafyada çağın 
gerisinde kaldı. Demiryolun-
da intermodal taşımacılığa 
uygun alt yapının da geliştiril-
mesi gerekmektedir. Üç tarafı 
denizler ile kaplı ülkemizde 
tehlikeli madde taşımacılığı-
nın halen yüzde 90’a yakın bö-
lümü karayolu ile yapılmak-

tadır. Karayolu taşımacılığı 
üzerindeki bu yükü almak ge-
rekmektedir. Bu hem taşıma 
maliyetlerini düşürecek, hem 
de karayollarındaki tehlikeli 
madde taşıma riskini azalta-
cak hatta taşımada oluşan kar-
bon salınımını düşürecektir. 

Önümüzdeki dönemler-
de tamamlanacak demiryo-
lu projelerinin kısa vadede 
dikkat çekici olumlu bir etki 
yaratacağı düşünülmemek-
te, 5 yıl ve daha uzun vadede 
demiryolu taşımacılığının lo-
jistik sektöründen daha fazla 
pay alacağı kaçınılmazdır.

Lojistik sektöründe rekabet 
şartlarını da göz önüne alarak 
değerlendirdiğimizde karşı-
mıza nasıl bir tablo çıkıyor? 

Yakın mesafelerde çıkış ve 
varış noktalarındaki elleçle-
me ve ara taşımalar karayolu-
nu daha cazip hale getirmek-
tedir. Ancak her iki noktada 
fabrika/stok sahası/limanla-
ra özel iltisak hatları olma-

sı durumunda bu sefer de 
demiryolu taşımacılığı daha 
ekonomik hale gelmektedir. 
Akdeniz ve İç Anadolu’dan 
doğuya yapılan taşımalar ka-
rayoluna oranla fiyat, istikrar 
ve taşıma tonajları açısından 
her dönemde daha avantajlı 
olmasına rağmen, Akdeniz 
ve İç Anadolu’dan Marmara 
ve Ege’ye yapılacak taşımalar 
karayolu araçları için dönüş 
yükü olarak değerlendirildi-
ğinden çok özel projeler ha-
riç ekonomik olmamaktadır.

Türkiye’nin demiryolu 
lojistiğinde sahip olduğu 
konumu değerlendirir mi-
siniz? Avantajlarımız ve de-
zavantajlarımız nelerdir?

Ülkemizin Avrupa’yı Or-
tadoğu ve Türki Cumhuri-
yetlerine bağlayan köprü ko-
numunda olması nedeni ile 
konum olarak mükemmel, 
ancak uzun yıllardır Irak ve 
Suriye’deki savaşın İran’a uy-
gulanan ambargoların etkisi 
ile bu konumumuzdan do-
layı avantaj ve gelir elde ede-
memekteyiz. Buna ek olarak 
YHT projesi nedeni ile De-
rince-Haydarpaşa arasındaki 
yolun uzun süre kapalı kal-
ması, geç devreye alınan geçi-
ci feribot uygulaması ise çok 
yüksek ücretli olması nedeni 

ile transit taşımalar için al-
ternatif taşıma modellerinin 
oluşmasına neden olmuştur.

Demiryolu lojistiği ağırlıklı 
olmak üzere lojistik sek-
töründe kısa ve uzun vade-
deki hedefleriniz nelerdir? 
Hem demiryolu taşımacı-
lığı sektörü genelinde hem 
de firmanız özelinde bakıl-
dığında 2019 yılını nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? Bu dö-
nemde firma olarak yatırım 
ve projeleriniz var mı?

Tren, enerji, depo ve lojis-
tiğe limitsiz para yatırıyoruz. 
Bu işten kazandığımızı bu işe 
harcıyoruz.  Proje lojistiği ya-
pan bir firma olmamız sebebi 
ile her zaman proje büyüklü-
ğüne göre yapılan yatırımla-
rımız değişebilmektedir.

Tüm Türkiye’de depo, tren, 
tarım-hayvancılık (yaklaşık 
5-6 kat büyümek için gerekli 
yatırımlar yapıldı), istif maki-
naları ve lojistik yatırımları-
mız, yurtdışında ise İngiltere, 
Belçika, Hollanda, Avusturya, 
Macaristan ve Polonya’da tren 
yatırımlarımız devam etmek-
te. Bu işten kazandığımızı bu 
işe harcıyoruz. Aktif olmayan 
şirketimiz yok. Yatırımları-
mız; sıfırdan fabrika, depola-
ma tesisi, araç, vagon ve ekip-
man yatırımı şeklinde.

6’ncı sayfadaki haberin devamı
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TÜRKIYE’NIN hedefi, 2023 yı-
lına kadar 500 milyar dolar ihra-
cat yapmak ve dünyanın gelişmiş 
10’ncu ülkesi olmaktır.
Bu hedefini tutturabilmesi için, 
dünya ile rekabet edecek fiyattaki 
ürününü küresel alıcıların rafına gö-
türmek durumundadır. Bu hedefle-
rine ulaşmasındaki en önemli etken 
“Ulaştırma Sektörü” olacaktır.

Bir ürünün “Toplam lojistik ma-
liyetinin” yaklaşık yüzde ellisini “ta-
şımacılık maliyeti” oluşturmaktadır. 

Ulaştırma sektöründeki maliyet-
lerin düşürülmesi ancak demiryo-
lu eksenli kombine taşıma sistemi 
ile mümkün olabilecektir.  Böylece 
ürünlerimizin dünya ile rekabet 
edebilir bir maliyet ile satışını ve ih-
racatımızın belirlenen hedeflere de 
ulaşmasını temin edebiliriz.

Bilindiği üzere dünyada ilk de-
miryolu işletmeciliği, 1830 tarihin-
de İngiltere’de Liverpool-Manches-
ter arasında ticari olarak işletilmeye 
başlamıştır. Demiryolu taşımacılığı 
tüm dünya ülkelerinde büyük deği-
şime ve gelişmeye neden olmuştur.

Karada seyahat hızlanmış, büyük 
miktarda mal ve insan taşımacılığı 
denizlerden sonra karalarda da ta-
şınmasıimkanı sağlanmıştır. 

Bu süreçte, demiryolu işletmecili-
ği ABD hariç, Türkiye dahil tüm ül-
kelerinde kamu sektörüne ait tekel 
olarak yapılmıştır.

Ancak, Avrupa Birliği (AB) ken-
di üye ülkelerinin demiryollarının  
“Tek Pazar” ihtiyaçlarına uyarlan-
masını kolaylaştırmak ve verimliliği-
ni sağlamak, tekel olarak işletilen de-
miryolu sektörüne özel şirketleri de 
dahil ederekkamu ve özel şirketlerin 
birlikte tren işletmeciliği yapmaları-
nın yolunu açmak için, dünyada ilk 
defa “Demiryolunun Serbestleştiril-
mesi” amacıyla 91/440/EEC direk-
tifini 29 Temmuz 1991 tarihinde 
yürürlüğe koymuştur. 

Adı geçen Direktifin gerekleri 
AB Üyesi olan tüm (27+1) ülke-
lerde zorunlu olarak uygulanmış ve 
demiryolu ulaştırılması adı geçen 
ülkelerde serbestleştirilmiştir.

AB’nin 91/440/EEC Direktifine 
kadar ABD hariç ve Türkiye dahil 
dünyanın tüm ülkelerinde Demiryo-
lu Tren İşletmeciliği ile Altyapı İşlet-
meciliği birlikte bir devlet kuruluşu 
tarafından  “tekel” olarak işletilmek-
teydi. Ve hepsi de zarar etmekteydi.

Ülkemizin kalkınmasında ve ba-
ğımsızlığında belirleyici olan demir-
yollarının yeniden canlandırılması ve 
taşımacılıktaki rolünün güçlendiril-
mesi için; serbest, rekabetçi, ekono-
mik ve sosyal açılardan sürdürülebilir 
ve Avrupa Birliği (AB) mevzuatı ile 
de uyumlu bir demiryolu sektörünün 
oluşturulmasına ihtiyaç olmuştur.

Bu durumu dikkate alan Türkiye, 
01 Mayıs 2013 tarihinde 6461 Sayılı 

Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının 
Serbestleştirilmesi Hakkında Kanu-
nu yürürlüğe koymuştur.

Böylece Kamu Sektörünün ve 
Özel Sektörün demiryolu Altyapı 
İşletmeciliği ile Tren İşletmeciliği 
yapmasının yolu açılmıştır.

Türkiye demiryolu ulaştırmasının 
serbestleştirilmesi 01.01.2017 tari-
hinden itibaren fiilen başlatılmıştır. 

Türkiye demiryolu ulaştırmasının 

serbestleştirilmesi, ulaştırma sektö-
rünü ülkenin yararına olumlu yönde 
etkileyeceği gibi, yeşil ve temiz bir 
ulaştırma sisteminin oluşmasına da 
çok önemli katkısı olacaktır.

Serbestleştirme ile birlikte, 
Türkiye’de ulaştırmanın sürdürü-
lebilirliği ve yeni demiryolu bağlan-
tıları ile Türkiye, Avrupa ve Asya 
ortasındaki jeopolitik konumuyla, 
doğu-batı ve kuzey-güney ulaştırma 

koridorları arasında büyük bir ticaret 
güzergahının avantajlı durumu nede-
niyle, denizyolu bağlantılı aktarma/
transit yükleri, limanlarına çekebile-
cek potansiyele sahip olacaktır.

Demiryolunun serbestleştirilme-
si ile birlikte tek modlu taşımacılık 
ve taşıma türleri arasındaki kıyasıya 
rekabet anlayışından, “taşıma türle-
ri arasında işbirliği” anlayışına giden 
yeni bir sürece girmiştir.

Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi ve Türkiye’ye Etkileri
Demiryolu Taşımacılığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan Güleç:
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ulaşım sistemleri yüksek li-
sans ve doktora programını 
başlattık. Lisans üstü çalışma 
yapmak isteyen herkesi fakül-
temize başvurmaya davet edi-
yorum. Birkaç yıl içerisinde 
karayolu taşımacılığını ince-
leyen yeni yaklaşımlar sunan 
lisans üstü tez çalışmaları or-
taya çıkacaktır.”

Konferansın ilk oturumun-
da Karayolu Taşımacılığı ve 
Güncel Yaklaşımlar konusu 
masaya yatırıldı. Oturumda 
Moderatör: UND Yüksek İs-
tişare Kurulu Başkanı Ali Çi-
çekli, Hollanda Başkonsolosu 
Bart van Bolhuis, TOBB Tır 
ve Ata Karnesi Müdürlüğü 
Ersin Yaşar Çakmak, Ünsped 
Gümrük Müşavirliği CEO’su 
Dr. Hakan Çınar, İÜ ULF 
Doç. Dr. Gültekin Altuntaş 
yer aldı.

Çiçekli: “Karayolu
taşımacılığının etkinliği

artırmak için
çalışmalarımız sürecek”
UND Yüksek İstişare Ku-

rulu Başkanı Ali Çiçekli ko-
nuşmasında, karayolu taşıma-
cılığının Türkiye ve dünya için 
önemini vurguladı. Çiçekli, 
“Hangi taşıma modu kulla-
nılırsa kullanılsın karayolu 
taşımacılığına ihtiyaç vardır. 

İSTANBUL Üniversitesi U-
laştırma ve Lojistik Fakültesi 
ve IRU işbirliğinde düzenle-
nen 1’inci Uluslarası Kara-
yolu Taşımacılığı Konferansı 
akademisyen ve sektörde 
hizmet veren firmaların katı-
lımıyla gerçekleşti.

Konferansda dış tica-
retteki değişimlere dikkat 
çekilerek, karayolu taşıma-
cılığının etkinliğinin artı-
rılmasının önemine işaret 
edilerek, mevcut sorunlar 
ve çözüm yolları masaya ya-
tırıldı. 

Karayolu taşımacılığının 
bilimsel çalışmalarda yer al-
masının önemine vurgu yapan 
Nuhoğlu sözlerini şöyle sür-
dürdü: “20 yıldır UND ile İs-
tanbul Üniversitesi işbirliğinde 
önemli adımlar atıldı. Bugün 
ki İstanbul Üniversitesi Ulaş-
tırma ve Lojistik Fakültesi’nin 
binasını imece usulüyle hep 
birlikte yaptık. Her nakliye-
cimiz bir odasını yaptı. Bu si-
vil toplum ve üniversitelerin 
yan yana gelmesinin en güzel 
örneğidir. Bugün ilki yapılan 
konferans bunan sonra çok 
daha etkin sürdürülecek, altı 
doldurulacak, belki de bir çok 
konuda karar alıcıların önüne 
data toplayacak hale gelecektir. 

Konferansın sektörümüze üni-
versitemize ve bütün paydaşla-
ra hayırlı olmasını diliyorum.”

Okumuş: “Taşımacılık 
sektörüne katkı sağlamak 

her paydaşın asli görevidir”
İstanbul Üniversitesi Ulaş-

tırma ve Lojistik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Abdullah 
Okumuş ise; UND’nin okul-
larına verdiği katkıyı unut-
madıklarını ve devamını bek-
lediklerini söyledi. Lojistik 
eğitimi alan öğrencileri ka-
rayoluna yönlendirmek için 
işbirliklerine ihtiyaç duyduk-
larını belirten Okumuş, ka-
rayolundaki fırsatların ortaya 
çıkarılmasının bu anlamda 
önemli olduğunu aktardı. 

Okumuş, sözlerine şöyle 
devam etti: “Daha fazla öğ-
rencimizin karayoluna yön-
lendirilmesi için karayolunun 
önemini vurgulayacağımız 
tanıtıcı ve özendirici proje-
lerin geliştirilmesinde fayda 
vardır. Taşımacılık sektörüne 
katkı sağlamak her paydaşın 
asli görevidir. Üniversitele-
rin de akademik çalışmalar 
yürütmesi önemlidir. Ulaş-
tırma ve lojistik fakültesi ola-
rak her türlü gelişmeyi takip 
ediyoruz ve yeni programlar 
açıyoruz. Geçen yıl akıllı 

meyeceğini söyledi. 
Çınar şöyle devam etti: 

“One Belt One Road artık 
bizi etkiliyor ve gelecekte 
etkilemeye devam edecek. 
Karayolunun geleceğini de 
etkileyecek ve ülkemizin u-
luslararası karayolu taşımacı-
lığına tesir edecektir. Çin ar-
tık iyice güçlendi, Avrupa’ya 
Afrika’ya gidecek hublar bul-
du. Biz de bu bölgenin tran-
sit üssü olmaya çalışmalıyız. 
Türkiye’nin geldiği noktada 
taşımacılığı etkileyen en bü-
yük sorunumuz, kendimize 
hala bir rol biçemememizdir. 
Tek kuşak tek yol ile birlikte 
transit ülke olma şansımız 

çok yüksek. Bunun için bü-
rokratik engelleri kaldırma-
mız lazım, ondan sonra başka 
ülkelere gidip sorunlarla mü-
cadele etmeliyiz. Ama önce 
biz kendi içimizde sorunları 
aşmalıyız” diye konuştu.

Ketenci: “Rusya’ya 
Ro-Ro hattının açılması 
için çalışmalar yapılıyor”
UND Uzmanı Ayşegül 

Ketenci şunları aktardı; 
“Rusya-Türkiye arasındaki 
ticaret ciddi oranda düştü. 
Türkiye’nin ihracatı yüzde 

40 düşerken, Rusya’nın ihra-
catı yüzde 15 geriledi. Bunu 
karayolu üzerinden değer-
lendirdiğimizde; 2015’ten 
2016’ya gelindiğinde taşıma 
sayalarının yüzde 90 düşerek 
11 bin 929’dan 357 adede 
kadar gerilediğini görüyoruz. 
2016 yılına sonra ilişkilerin 
normalleşmesiyle taşıma sa-
yıları tekrar 12 bin civarına 
geldi” dedi.

Rusya’ya yönelik yapılan 
taşımalarda sorunların hala 
sürdüğünü anlatan Ketenci, 
UND olarak bu sorunla-
rın çözüme kavuşturulması 
için konuyu her platformda 
gündeme getirdiklerini söy-
ledi. GTİP kısıtlamaları ne-
deniyle Türk nakliyecisinin 
istediği şekilde taşıma yapa-
madığını anlatarak mevcut 
alternatif yollar üzerinden 
gerçekleşen taşımalarda ya-

Önerileri” masaya yatırıldı. 
Oturumda Moderatör: UND 
AB Uzmanı Can Baydarol, 
AB Uzmanı- İKV Genel Sek-
reteri Doç Dr Çiğdem Nas, 
İTÜ İşletme Mühendisliği 
Doç. Dr. Dilay Çelebi ve Af-
yon Kocatepe Üni Dr. Kemal 
Karayormuk yer aldı. 

Oturumun son bölümün-
de ise Uluslararası Karayolu 
Taşımacılığı ve Sektörel Ge-
lişmeler konuşuldu. Bu otu-
rumda Moderatör: Doç. Dr. 
Ebru Demirci- İ.Ü. ULF De-
kan Yardımcısı, İÜ. Lojistik 
Fakültesi Prof. Dr. Mehmet 
Adak, Dr. Ramazan Durgut 
İÜ. İşletme Fakültesi, UND 
Uzman Ayşegül Ketenci, Alı-
şan Lojistik İnsan Kaynakları 
Müdürü Dr. Gülşahiden Du-
rucan, O2 Yönetim Danış-
manlık Eğitmeni Oruç Kaya 
yer aldı.

şanan sorunları ve zorluk-
ları anlattı. Taşımaları ra-
hatlatmak için Samsun’dan 
direkt Ro-Ro ile Rusya’ya 
gidilebileceğini söyleyen 
Ketenci, bunun için UND 
olarak çalışma yapılmasını 
talep ettiklerinin bilgisini 
verdi. Ketenci, “Hangi li-
manın altyapısının yeterli 
olduğunu bildirdik. Heyet-
ler arasında görüşmeler ya-
pıldı. Rusya’ya Ro-Ro hattı-
nın açılması için çalışmalar 
yapılıyor” dedi.

Çakmak: “Lojistik üs 
olması konusunda 

çeşitli çalışmalar yapılması 
gerekiyor”

TOBB Tır ve Ata Karnesi 
Müdürlüğünden Ersin Yaşar 
Çakmak yaptığı sunumda, 
“Ülkemizin lojistik üs olması 
konusunda çeşitli çalışmalar 
yapılması gerekiyor. Önü-
müzdeki dönemde doğudaki 
gelişmelerin dünya ticareti-
ne nasıl bağlanacağı önemli 
olan. Elektronik geçiş bel-
gesi gündeme geldi. Bütün 
alt yapımız hazır Rusya ile 
bu konuda elektronik geçiş 
belgesi sistemini başlatabi-
liriz. Dijital takograf ve veri 
analizini taşımacılırımızın 
benimsemesi gerekiyor. Biz 
odalar birliği olarak elektro-
nikleşme konusunda üzeri-
mize düşen görevi tamamlı-
yoruz” dedi.

Konferansın ikinci oturu-
munda “Avrupa Birliği ile Ya-
şanan Gelişmeler ve Çözüm 

Bu tarih boyunca böyle ol-
du ve bundan sonra da böyle 
olacaktır” dedi. Karayolunun 
vazgeçilemez olduğunu akta-
ran Çiçekli, “Karayolu taşı-
macılığını geliştirmek, daha 
etkin hale getirmek, verimlili-
ğini artırmak hem iş insanla-
rının hem UND’nin hem de 
çok değerli üniversitemizin 
görevleri arasındadır. Kara-
yolu taşımacılığının etkinliği 
artırmak için çalışmalarımız 
sürecektir” diye konuştu.

Bolhuis: 
“Karayolu taşımacılığına 
büyük önem veriyoruz”
Hollanda’daki lojistik hiz-

metlerin nasıl verildiğini ve 
ülke için lojistiğin önemine 
işaret eden Hollanda Baş-
konsolosu Bart van Bolhuis 
şunları söyledi; “Hollanda 
olarak karayolu taşımacılı-
ğına büyük önem veriyoruz. 
Küçük bir ülke olduğumu-
zu düşünebilirsiniz ancak 
taşımacılıkta önemli bir 
yüzdeye sahibiz. Hollanda, 
dünyanın ve Avrupa’nın sa-
yılı limanlarına sahip,  hava 
ve denizyolu taşımacılığında 
önemli bir ülke.”

Yeni İpek Yolu ve Trans 
Avrupa hattının da önemine 
işaret eden Bolhuis, bu yeni 
bağlantıların ülkelerine kadar 
uzandığını anlattı.

Çınar: “Tek kuşak tek yol 
ile birlikte transit ülke olma 

şansımız çok yüksek”
Ünsped Gümrük Müşa-

virliği CEO’su Hakan Çı-
nar ise, “Değişen Dünyada 
Değişen Dış Ticaret Kural-
ları ve Taşımacılık Üzerinde 
Etkileri” başlıklı konuşma-
sında dış ticarete ve lojistiğe 
bakarken dünyadaki makro 
gelişmelerin göz ardı edile-

Konferansın açılış konuşmasını UND Başkanı Çetin Nuhoğlu yaptı. 
Türkiye’nin dünya haritasına tek taş yüzük gibi durduğunu belirterek 
ülkemizin lojistikteki önemine dikkat çekti. 

Türkiye’nin Lojistik
Geleceğini Bilimsel
Gelişmeler Belirleyecek

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Transport Lojistik Fuarı için 
“sektörel etkisi tüm dünyada 
her geçen gün artıyor” diyen 
Altınay Bekar şöyle devam 
etti:“Hava kargo endüstrisi-
nin merkez konumlarından 
biri olmak için önemli adım-
lar atan Türkiye’de sektörün 
nabzı yine logitrans’da ölçü-
lüyor. Sektörün en büyükleri 
ara vermeden logitrans’da yer 
almaya devam ederken konfe-
rans ve toplantı programları 
da hız kesmeden devam edi-
yor. logitans’ın özel bir bölü-
mü olan aircargoTurkey, hava 
kargo endüstrisinin gelişimi-
ni takip etmek için yılın en 
ideal etkinliği olacak.

truck&trailerTurkey
Gelişen ve değişen taşıma 

modları, karayolu taşımacılı-
ğının popülerliğine gölge dü-
şürmedi. Karayollarında akışı 
sağlayan ticari araç sektörü ise 
bu taşıma modunun gözbebe-
ği konumunda bulunmaya 
devam ediyor. Avrupa’nın en 
büyük ticari araç üreticile-
rinden olan Türkiye’nin tek 
lojistik fuarı logitrans. Fuarda 

UPS, Kadın Girişimciler 
Derneği (KAGİDER) ve Ka-
dın Emeğini Değerlendirme 
Vakfı (KEDV) ile birlikte, 
Türkiye’deki kadın girişim-
ciler için ihracat eğitim se-
minerleri düzenlediğini du-
yurdu. Bu seminerler UPS’in 
Kadın İhracatçı Programı 
kapsamında düzenleniyor. 
Kadın İhracatçı Programı ka-
dınların sınırları aşmalarını, 
zorlukların üstesinden gelme-
lerini ve faaliyetlerini küresel 
piyasalara taşıyarak yeni ge-
lecekler kurmalarını sağlayan 
küresel bir girişimdir.

UPS Türkiye Ülke Müdürü 
Burak Kılıç, “OECD verileri-
ne göre, Türkiye’de kadınla-
rın yalnızca yüzde 34’ü iş gü-
cüne aktif katılım sağlarken, 
birçok kadın girişimci ihracat 
odaklı işletmeler kurmak için 
gereken kaynaklara veya des-
teğe sahip değil. Kadınlara ait 
işletmelerin yüksek potansi-
yeli mevcut ve Türk ekono-
misinin geliştirilmesinde ana 
etken olabilir. UPS’in küresel 
ağı ve satıcıların ve alıcıların 
bir araya getirilmesinde 111 
yıla dayanan tecrübesiyle, ka-
dın girişimcilerin hayallerinin 
peşinde koşmasını sağlamak 
adına benzersiz bir konuma 
sahibiz” dedi.

Şirketin çeşitliliği ve kap-
sayıcılığı teşvik etme çabası 
doğrultusunda, UPS ve UPS 

TAŞIMACILIK ve lojistik 
endüstrisinde her yıl farklı 
bir tema ve odaklandığı alan-
larla ilgiyi artıran logitrans, 
bu yıl da özel bölümleriyle 
dikkat çekiyor. ‘Özellikle 
hava kargoda yeni havalima-
nı ile öne çıkan Türkiye’nin 
merkez olma politikalarını 
destekleyen logitrans odak-
lanması ‘aircargoTurkey’ sa-
yesinde dünyanın hava kargo 
operatörleri İstanbul’da bu-
luşuyor.’ diyen Eko Fuarcı-
lık Fuarlar Müdürü Altınay 
Bekar; “truck&trailerTurkey 
ile ticari araç endüstrisini, ra-
ilcargoTurkey ile demiryolu 

operatörlerini ve yatırımcıla-
rını buluşturmayı hedefleyen 
logitrans, dünyanın bu alan-
lardaki en önemli markaları-
nın vitrini olma yolunda iler-
liyor” şeklinde konuştu. 

AircargoTurkey
Bu yıl 13’üncükez düzen-

lenen Uluslararası logitrans 

etkinlik olmaya aday. Sektör, 
her yıl daha çok gelişen de-
miryolu taşımacılığında son 
gelişmeleri railcargoTurkey’de 
takip edebilecek.

Sınıf atlamak, markasını 
büyütmek ve dünya liginde 
olmak isteyen lojistik endüst-
risinin tüm aktörleri için, 
dünyanın ve Türkiye’nin lo-
jistik devlerinin yer alacağı 
logitrans’ta yer almak bir ay-
rıcalık durumuna gelmiştir.” 

‘Ülkemizdeki olanakları
görmek için logitrans 

önemli bir buluşma noktası’ 
Dış Ekonomik İlişkiler 

içinde ve yurt dışında pazara 
erişimin kolaylaştırılması da 
yer alıyor. Bu kapsamda, UPS 
Kadın İhracatçı Programı 
önemli bir boşluğu doldu-
ruyor. Bu programda verilen 
eğitimler ve sağlanan diğer 
destekler kadın girişimcilerin 
işlerini dünyaya açmalarına 
yardımcı olacaktır.”

Bu eğitimlerin ana amacı 
katılımcıların ticari işlemler 
ve ihracat olanakları konu-
sundaki bilgisini artırmak ve 
ihracata yönelik temel lojis-
tik kavramları öğrenmelerini 
sağlamak. Buna ek olarak, 
düzenlenen atölyelerle, ka-
dınlara ait işletmelerin UPS 
Kadın İhracatçılar Programı 
ve ITC SheTrades girişimi 
aracılığıyla sunulan olanak-
lar hakkında farkındalığın 
artırılması amaçlanıyor. UPS 
halihazırda İstanbul, Manisa 
ve Bursa illerinde seminerler 
düzenledi. Ayrıca, Gaziantep 

Kurulu Lojistik İş Konseyi 
Başkanı, FIATA Kıdemli 
Başkan Yardımcısı ve UTİ-
KAD Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Turgut Er-
keskin de logitrans Fuarı’na 
ilişkin olarak; “Eko Fuarcılık 
ve MesseMunich’e 13 yıl bo-
yunca, ülkemizdeki fırsatları 
logitrans aracılığı ile sergi-
leyerek, seviyeyi çok yüksek 
bir profile yükselttikleri için 
sektör adına ne kadar teşek-
kür etsek azdır. Türkiye’de 
böyle bir girişim olduğu için 
gerçekten çok memnunuz. 
Biliyorum ki endüstrideki 
herkes her yıl logitrans’ta 
dünya ile buluşmak için ka-
sım ayını sabırsızlıkla bek-
liyor. Bu etkinliği sürekli 
kıldığınız, hatta Münih’ten 
bile daha sık şekilde her yıl 
yaptığınız için teşekkürler. 
Ülkemizdeki olanakları gör-
mek ve değerlendirmek için 
logitrans önemli bir buluşma 
noktası” dedi. 

(9 Temmuz), Van (7 Ağus-
tos), İznik (18 Eylül), Ha-
tay (10 Ekim) ve Denizli (6 
Kasım) illerinde de atölyeler 
gerçekleştirilecek.

KEDV Kurumsal İşbir-
likleri Koordinatörü Merve 
Batıkan, “Gelir dağılımın-
daki eşitsizlik ve yoksulluğu 
azaltmak ve herkes için daha 
adil bir dünya yaratmak an-
cak ve ancak kadınların eko-
nomideki paylarını artırmak-
la mümkün olur.  Bu amaca 
hizmet edecek tüm çabaları 
ve projeleri son derece de-
ğerli buluyor, destekliyor ve 
ortak olmaktan memnuniyet 
duyuyoruz. UPS’in başlattığı 
Kadın İhracatçı Programı da 
desteklediğimiz ve değer ver-
diğimiz çalışmalardan birisi. 
Programın kadın kooperatif-
lerinin ürünlerini yeni pazar-
lara ulaştırmalarına destek 
olacağına inanıyoruz’’ ifade-
sinde bulundu.

çekici, römork ve hafif tica-
ri araç sektörünün liderleri, 
truck&trailerTurkey gibi özel 
bir etkinlik programı ile bira-
raya geliyor.

railcargoTurkey
2018’de başlatılan ve ilgiy-

le karşılanan railcargoTurkey, 
demiryolu taşımacılığını yine 
odağa taşıyacak. logitrans’ın 
lojistik sektörünü her açıdan 
geliştirme motivasyonu’nun 
en son ürünü olan bu özel 
bölüm, 2019’da da demiryolu 
taşımacılığının uluslararası 
sektör öncülerinin ve liderle-
rinin bir araya geleceği gözde 

Vakfı 2018 yılında Kadın 
İhracatçı Programı’nı (KİP) 
başlattı. Uluslararası Ticaret 
Merkezi’nin SheTrades girişi-
mi, STK ve kamu ortaklarıyla 
birlikte hareket eden KİP, ka-
dınlara ait işletmelerin ürün-
lerini tüm dünyaya ihraç etme 
konusunda daha fazla bilgi 
edinmesini ve ihracatı değer-
lendirmesini sağlamaya yöne-
lik küresel bir çalışma. UPS’in 
akıllı küresel lojistiğini ve 
küresel piyasalara ulaşmada 
benzersiz bilgisini ortakları-
nın köklü ağlarıyla bir araya 
getiren KİP, ITC SheTrades 
girişiminin kadınlara ait 3 
milyon işletmeyi uluslararası 
ticarete kazandırma amacına 
ulaşmasına yardımcı oluyor.

KAGİDER Başkanı Emi-
ne Erdem, “Kadın girişimcile-
rin desteklenmesi Türkiye’nin 
kalkınması ve geleceği açısın-
dan büyük öneme sahiptir. 
Bu desteklerin arasında yurt 

logitrans’ın Özel Bölümlerine İlgi Büyük

Yurtiçi Kargo’dan 
Elektrikli Araç

Atılımı

Kadın Girişimciler UPS İle Dünyaya Ulaşıyor

Hava kargo, ticari 
araçlar ve demiryolu 
taşımalarına özel 
olarak odaklanan 
logitrans’ın bu 
girişimi, sektörden 
büyük ilgi görüyor. 

YURTİÇİ Kargo, çevreci 
adımlarına bir yenisini da-
ha ekledi. Karbondioksit 
(CO2) emisyonunun düşü-
rülmesi amacıyla geliştirdi-
ği ve tasarımıyla dikkat çe-
ken yeni elektrikli araçlarını 
operasyonlarında kullan-
maya başlayan Yurtiçi Kar-
go, alımlardaki ve dağıtım-
lardaki hizmet seviyelerini 
yükseltmeyi hedefliyor.

Özellikle şehir içi teslimat 
hizmetlerini optimize etmek 
için kullanılması planlanan 
araçlar ile karbon salınımı-
nın azaltılması ve bu şekilde 
dağıtım organizasyonların-
da daha çevreci bir yaklaşım 
ile hareket edilmesi planla-
nıyor.  Söz konusu araçlar 
sayesinde, özellikle büyük 
şehirlerimizde trafik sorunu 
nedeni ile yaşanan teslimat 

gecikmelerinin ortadan kal-
dırılması amaçlanıyor.

“Elektrikli Araç Proje-
si” ile ilgili bilgi aktaran 
Yurtiçi Kargo Operasyon 
Genel Müdür Yardımcı-
sı Fatih Önyol araçların 
test aşamasının bittiğini ve 
önümüzdeki Temmuz ayı 
içinde birimlerde kullanıl-
maya başlanacağını belirtti. 
Önyol ayrıca, dağıtım prob-
lemi yaşanan, trafik ve park 
sorunu olan ve hızlı aksiyon 
alınması gereken lokasyon-
lar ile teknokentler, üniver-
siteler, şehir hastaneleri gibi 
büyük komplekslerde elekt-
rikli araçların kullanılmaya 
başlanacağının; test birim-
lerinde kullanılan araçlara 
ek olarak, 200 araç ile pro-
jeye start verileceğinin altı-
nı çizdi. 
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FUARA başta ABD ile Çin 
arasındaki ticaret savaşı ol-
mak üzere Avrupa’da yaşanan 
sürücü sıkıntıları damgası-
nı vururken Yeni İpek Yolu 
da bir diğer önemli gündem 
oldu. Fuarda yapay zekanın 
farklı alanlardaki kullanımı 
da öne çıktı. 

Messe München İdari Di-
rektörü Stefan Rummel, yap-
tığı açıklamada: “transport 
logistic, dünyanın en büyük 
intermodal lojistik merkezi 
olarak bir kez daha rolünü 
kanıtladı.  Katılımcı sayısında 
yüzde 10 artışla 2 bin 374’e ve 
ziyaretçi sayısında yüzde 5 ar-
tışla 64 bine ulaşıldı” dedi. 10 
salonda düzenlenen fuarda 
yabancı katılımcılarda yüzde 
3’lük artışla yüzde 56’ya ula-
şılırken, uluslararası ziyaretçi 
sayısı yaşanan yüzde 3’lük ar-
tışla yüzde 47’lik oranla ger-

çek bir küresel platform oldu. 
Çin’den katılımcı sayısının 

30 yeni şirketle neredeyse 
iki katına çıkarak 64’e ulaş-
tığını sözlerine ekleyerek bu 
ülkeden katılımda güçlü bir 
büyüme gördüklerini söyle-
yen Rummel, “Çinli şirketler 
giderek artan bir şekilde İpek 
Yolu Girişimi’nin bir parçası 
olarak Avrupa’da işbirliği or-
takları arıyor” dedi. 

Fuar bünyesinde sektö-
rün karşılaştığı en büyük 
zorluklar, yüksek profilli bir 
yuvarlak masa tartışmasının 
açılışında tartışıldı. Federal 
Ulaştırma Bakanı Andre-
as Scheuer, “Büyüyen trafik 
akışını çevre ve iklim dostu 

olduğu kadar daha verimli ve 
uygun maliyetli hale getirme-
miz gerekiyor” dedi. Küresel 
ekonomiye atıfta bulunan 
DHL Başkanı Dr. Frank Ap-
pel, ABD ile Çin hükümetleri 
arasındaki mevcut ilişkilerin 
şu anda elverişli olmasa da 
iyimserliğini dile getirdi ve 
“Mallar gümrük anlaşmazlık-
larına rağmen yolunu bulu-
yor” dedi.

Lufthansa Cargo AG’nin 
Ürün ve Satış Direktörü Do-
rothea von Boxberg, şu anda 
hava taşımacılığının de zorlu 
bir süreç içinde olduğunu be-
lirterek, “Hava kargo çok de-
ğişken bir iş. Seçeneklere açık 

olmak ve uzun vadeli düşün-
mek zorundayız” dedi. 

Deutsche Bahn AG Finans, 
Yük Taşımacılığı ve Lojistik 
Direktörü, Alexander Doll 
ise küresel ve bölge içi ticaret 
akışları arasında farka dikkat 
çekerek özellikle bölgesel yük 
akışında hala iyi bir büyüme 
gördüklerini söyledi. 

Hapag-Lloyd AG CEO’su 
Rolf Habben Jansen, şir-
ketlerinin iyi hazırlandığını 
vurgulayarak, “Son beş yıldır 
sektörümüzdeki konsolidas-
yonda aktif bir itici güç olduk 
ve genel pazar pozisyonumu-
zu önemli ölçüde güçlendir-
dik” dedi.

Rakamlarla 
transport logistic

transport logistic 2019’da, 
yüzde 10 artışla 63 ülkeden 
2 bin 374 katılımcı yer aldı 
(2017: 2.162). 125 ülkeden 
yaklaşık 64 bin profesyonel 
fuarı ziyaret etti. Bu rakam 
2017 yılına göre yüzde 5 arttı 
(2017: 60,726). Yurtdışından 
yaklaşık 30 bin ziyaretçi geldi. 

Fuar, toplamda 125 bin met-
rekarelik 10 salonda ve açık 
fuar alanında yapıldı. 

Almanya’dan sonra ilk 10 
katılımcı ülke listesi şöyle 
oluştu: Hollanda, İtalya, Bel-
çika, Fransa, Polonya, Çin, 
Avusturya, İspanya, Birleşik 
Krallık ve Çek Cumhuriyeti.

Yeni katılımcılar arasında 
Fercam, Nötr Hava Kargo, 
Hong Kong COSCO Deniz-
yolu, Çin Asya Denizcilik ve 
Yuxinou Lojistik gibi şirket 
yer alırken DHL katılımcı 
olarak geri döndü. Sri Lanka, 
Romanya, Litvanya, Polonya 
ve Türkiye dahil olmak üzere 
25 uluslararası ortak pavil-
yon, fuarda yer aldı. 

Dünyanın Lojistiği Münih’te Bir Araya Geldi
4-7 Haziran 2019 
tarihleri arasında 
gerçekleşen transport 
logistic ile Münih, 
dünyanın en büyük 
lojistik fuarına ev 
sahipliği yaptı. 

Birinci sayfadaki haberin devamı

Haberin devamı 14’üncü sayfada

FUARA 31 TÜRK FİRMASI KATILDI
BU yıl transport logistic Fuarı’na rekor sayıda Türk firma-
sı katıldı. Türk pavilyonunda yer alan firmaların yanı sıra 
Cont-act Uluslararası Nakliyat, MNG Airlines, Türk Hava 
Yolları, Kıta Lojistik, International Dunnage, TLS Lojistik, 
CDA Lojistik, Seyir Mobil, BTK Express, Efe Project, ULS 
Airlines, S Sistem Lojistik, Alışan Lojistik, Ekol Lojistik, Se-
def Yeni Nesil Endüstriyel Çözümler, Tırsan Treyler bünye-
sinde yer alan Talson, Sigma Logistics, Solmaz Gümrük Mü-
şavirliği ve Select Bilişim Hizmetleri de fuara katılan diğer 
Türk firmaları oldu.
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MÜNİH’TE düzenlenen 
transport logistic, her an-
lamda dev bir buluşma or-
tamı. Fuar, sadece ürün ve 
hizmetlerin sergileme alanı 
değil. Etkinlik, dünya çapın-
da birbirinden özel ve önemli 
etkinliklere de ev sahipliği ya-
pıyor. Katılımcı standlarının 
ötesinde; forum alanlarında, 
toplantı salonlarında, hatta 
restoranlarda sektörün her 
bir dalının üst düzey profes-
yonelleri dünyanın lojistiğine 
ilişkin fikir ve bilgi alışveri-
şinde bulunuyorlar. Fuarın 
ikinci gününde, Dış Ekono-
mik İlişkiler Kurulu Lojistik 
İş Konseyi Başkanı, FIATA 
Kıdemli Başkan Yardımcısı 
ve UTİKAD Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı Turgut 
Erkeskin, Avrupa lojistik ba-
sınını ağırlayarak, küresel ti-
caret yolları üzerinde stratejik 
önemi bulunan Türkiye’nin 
lojistik endüstrisini tanıttı ve 

fırsatlara ilişkin bilgi verdi.
“Türkiye’ninhava kargoda 
üs olma iddiası, İstanbul 

Havalimanı ile her 
zamankinden daha güçlü”

Türkiye’nin lojistik üs ol-
maya yönelik, çok sayıda ya-
tırımı ve girişimi olduğunu 
aktaran Erkeskin, “Ülkemi-
zin son yatırımlarından yeni 
İstanbul Havalimanı, yolcuda 
olduğu kadar kargo anlamın-
da da çok büyük bir havalima-
nı. Türkiye’nin hava kargoda 
üs olma iddiası,bu yatırımla 
bugün her zamankinden daha 
güçlü. E-ticaret, kurye gönde-
rileri gibi farklı taşımalar için 
özel alanları bulunan havali-
manında, kargo elleçlemeleri 
için de çok geniş bir alan su-
nuluyor” dedi.  “Daha öncele-
ri Körfez Ülkeleri bir üs gibi 
işliyordu” ifadesini kullanan 
Erkeskin, şöyle devam etti: 
“Bugün artık İstanbul Hava-
limanı daha kısa transit süre-

na bırakırsak, var gücümüzle 
üçüncü ülke taşımalarında 
Türkiye’nin bir üs olması için 
çalışıyoruz” şeklinde konuştu. 

“Türkiye’nin 
intermodalleşme

sürecinde kapasiteler
gündemde olacak”

Gazetecilerin demiryolla-
rına ilişkin sorularını da ya-
nıtlayan Erkeskin, Türkiye’de 
yük taşımacılığında payı yüz-
de 1’in altında olan demiryol-
larına ilişkinmodernizasyon 
ve hat çalışmalarının sürdü-
ğünü belirterek, Kars-Tiflis-
Bakü hattının tamamlan-
masıyla, Rusya ve Orta Asya 
ülkelerine daha hızlı, güvenli 
ve ekonomik olarak erişimin 
mümkün olduğunu vurgu-
ladı. Uluslararası demir yolu 
koridorlarının, intermodal 
terminallerin yükleme tesis-
lerinin ve diğer altyapıların 

geliştirilmesi ile birlikte bu 
konuda da Türkiye’nin önü-
nün çok açık olacağının altını 
çizen Erkeskin, intermodal 
taşımacılığın da sistemdeki 
önemini vurguladı. Ro-ro 
ile konteyner taşımacılığının 
payının giderek arttığını kay-
deden Erkeskin, şöyle konuş-
tu: “Türkiye’de intermodal 
operasyon yapan 50’ye yakın 
firma var. Türkiye’de taşıma 
endüstrisinin geleceğinin 
intermodal’da olduğunu dü-
şünüyorum. Bundan sonra 
örneğin en çok taşıma yaptı-
ğımız İtalyan limanlarının ka-
pasitesinin yeterli olup olma-
yacağı konusunu konuşacağız. 
Veya Avrupa’da demiryolla-
rında görülen sıkışıklıklar söz 
konusu. Önümüzdeki yıllarda 
Türkiye’nin intermodalleşme 
sürecinde kapasiteler gün-
demde olacak.”

“ÇİN, KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’YE YATIRIM YAPIYOR”

AVRUPALI GAZETECİLER TÜRKİYE 
LOJİSTİĞİNİ MERCEK ALTINA ALDI

si sağlıyor ve Avrupa’ya daha 
yakın. Havalimanı 24 saat 
çalışıyor. Ayrıca son dönem-
de Türkiye’de geniş gövdeli 
uçaklara yatırım her geçen 
gün artıyor. Bu sayede İstan-
bul, uluslararası trafikte üs 
olarak kullanılabilir. Ayrıca, 
henüz yeni havalimanındaki 
inşası halen devam eden tam 
otomasyonlu depoların da 
devreye girmesi ile bu alanda-
ki kapasite de tam anlamıyla 
kullanılabilecek.”

“Mümkün olan tüm
prosedürler

dijitalleştiriliyor”
Hükümetin, Türkiye’de 

iş yapmayı kolaylaştırıcı ve 
prosedürleri azaltan yönet-
melikler üzerinde çalıştığı-
nı da vurgulayan Erkeskin, 
maliyetlerin azaltılması için 
çaba gösterildiğini, sistemde-
ki mümkün olan tüm prose-
dürlerinise dijitalleştirildiğini 
söyledi. Erkeskin, “Türkiye-
Bulgaristan sınır kapısı, dün-
yada ABD ile Meksika ara-
sındaki sınırdan sonra ikinci 
büyük geçiştir ve son derece 
yoğun bir kapıdır. İşlemlerin 
kolaylaştırılmasına yönelik 
girişimlerden sonra, 20-25 
kilometrelik bekleme kuy-
rukları, 4-5 kilometrelere ka-
dar düştü” ifadesini kullandı. 
İthalat mallarının Türkiye’ye 
gelmeden önce gümrüklene-

“KUŞAK ve Yol Girişimi’ni 
önemsiyoruz. DEİK olarak 
Türkiye’nin bu girişime 
dahil olmasının, ekonomi-
nin yanısıra Çin ile lojistik, 
sosyal ve kültürel ilişkileri-
ne etkisini ele alan bir ra-
por hazırlattık ve yakında 
açıklayacağız. Bu raporla 
ilgili olarak şimdilik, ekono-
mimiz açısından girişimin 
ümit vaat edici olduğunu 
gördüğümüzü söyleyebili-
rim. Bugün kuzeyden Rus-
ya üzerinden Avrupa’ya 

uzanan hat iyi işliyor. Orta 
koridorda oluşturulmak 
istenen hatta ise Türkiye 
önemli bir rol üstlenme 
potansiyeline sahip. Bu 
hat, Türkiye’yi demiryolu 
sistemi üzerinden Çin’e ve 
Kafkasya’yı kıta Avrupa’sı-
na bağlayabilir. Gürcistan, 
Azerbaycan, Türkmenistan 
ve Kazakistan gibi çok ya-
kın ilişkilerimizin bulundu-
ğu ülkeler ile ticari ilişkile-
rimizi geliştirme açısından, 
bu bölge bizim için önemli. 

Bunun yanısıra Çin’den 
çıkan malların Türkiye 
üzerinden ağırlıklı olarak 
rekabetçi olabileceğimiz 

Güneydoğu Avrupa ülke-
lerine kadar taşımasını ya-
pabileceğiz. Yaptığımız ça-
lışmalar Çin’den Akdeniz 
limanlarına, Mersin Limanı 
üzerinden bir başka önem-
li bağlantı daha sağlayabi-
leceğimizi gösterdi. İsrail, 
Mısır, Tunus ve Fas gibi 
Kuzey Afrika limanları ile 
güneyde İtalya, Fransa gibi 
Avrupa limanlarına kolay-
lıkla ulaşım sağlayabiliyo-
ruz. Bu, Türkiye üzerinden 
demir ve denizyolu bağ-

lantıları ile mümkün. Bu 
bölgede demiryolu opera-
törleri ile birlikte demiryolu 
hizmetlerini nasıl geliştire-
bileceğimize ilişkin çalış-
malar yapıyoruz. Çin de bu 
kapsamda Türkiye’ye yatı-
rım yapıyor. Öncelikle ban-
kaları ICBC Türkiye’ye geldi 
ve lojistik yatırımlarda çok 
aktif davranıyorlar. Türki-
ye, demiryolu altyapısı için 
Çinli firmalarla bir anlaşma 
yaptı. İstanbul Ambarlı’da 
bir liman satın aldılar. 

Çinli Sinotrans firması da 
Türkiye pazarındaki yerini 
aldı. Şimdilerde demiryolu 
ağının Türkiye’ye girdiği 
doğu bölgelerinde satın 
alacak ve yatırım yapacak 
alanlara bakıyorlar. Kars 
çevresinde üretim ve dağı-
tım üssü olarak kullanabile-
cekleri yerler arıyorlar. He-
nüz hükümetler arasında 
anlaşmalar yapılmasa da 
Çinliler yatırımları ve stra-
tejik adımlarla Türkiye’ye 
gelmiş durumdalar.”

Avrupalı gazetecilerin Türkiye lojistiğine ilgisi yoğun oldu.

bilmesi konusuna da değinen 
Erkeskin, “Yetkilendirilmiş 
Ekonomik Operatör (Yet-
kilendirilmiş Yükümlü) sta-
tüsüne sahip olan bir şirket, 
örneğin bir gemi, Türkiye’ye 
varmadan önce malların 
gümrüklenmesini tamamlı-
yor ve bu mallar ulaşır ulaş-
maz da kabulünü yapabiliyor. 
Karayolunda da kolaylaştır-
malar mevcut. 1 Temmuz’dan 
itibaren taşıma belgelerinin 
yeniden düzenlenmesi ile ka-
rayolu tarafından tanınan Ta-
şıma İşi Organizatörleri, ha-
va, deniz ve demiryolunda da 
tek belge ile işlem yapacak ve 
bu da sektöre dinamizm kata-
cak” diye konuştu. Erkeskin, 
Türk plakalı kamyonların ser-
best dolaşımı açısından Av-
rupa ile uzun yıllardır devam 
eden sorunlar olduğunu da 
vurgulayarak, “Bunları bir ya-

13’üncü sayfadaki haberin devamı

EKOL MÜNİH’TE 
“LOJİSTİK 4.0” 
STRATEJİSİYLE
UYUMLU 
ÇÖZÜMLERİNİ 
TANITTI

ALMANYA’NIN Münih 
kentinde 4-7 Haziran 2019 
tarihleri arasında düzenle-
nen transport logistic Mü-
nih Fuarı’nda Ekol, taşıma-
cılık ve lojistik sektörüne 
yön veren dünya devleriyle 
bir araya geldi.

Ekol Lojistik, transport 

logistic Münih Fuarı’nda 
Lojistik 4.0 stratejisiyle 
uyumlu entegre, esnek ve 

en etkin çözümlerini tanı-
tırken, yeni iş bağlantıları 
da kurdu. 
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MESSE München ve Eko 

Fuarcılık’ın ortak şirketi EKO 

MMI tarafından düzenlen 

ve bu yıl 13-15 Kasım tarih-

leri arasında 13’üncü kez 

kapılarını açacak olan logit-

rans Uluslararası Transport 

Lojistik Fuarı; üç kıtada altı 

ülkede düzenlenen transport 

logistic ve air cargo ailesinin 

bir parçası olarak hem kendi 

standında hem de fuarın çok 

çeşitli mecralarında tanıtıldı. 

Dünyanın en büyük trans-

port lojistik etkinlikleri ailesi-

nin çok önemli bir ayağı olan 

logitrans’a ilgi yoğun oldu.

transport logistic
AİLESİNİN 
İSTANBUL AYAĞI 
logitrans
İLGİ GÖRDÜ

TIRSAN bünyesinde yer alan Tal-
son, transport logistic 2019 fuarında, 
intermodal taşımacılığa yeni bir soluk 
getirecek 7.45 Alüminyum Swap Body 
aracını tanıttı.

Talson, kaliteli, yenilikçi ve sürdü-
rülebilir ürün gamıyla, Avrupa’nın en 
önemli lojistik fuarlarından transport 
logistic 2019’da çevre dostu intermo-
dal taşımacılık için geliştirdiği yeni 
7.45 alüminyum Swap Body T.SWAU 
BK aracını sektörle buluşturdu.

TIRSAN TRANSPORT LOGISTIC MÜNİH’TE SEKTÖRLE BULUŞTU

Haberin devamı 16’ncı sayfada

AYSBERG
YAYINLARI 
MÜNİH’TE
VİTRİNE ÇIKTI
transport logistic Fuarı’nın 

basın ortağı olan Aysberg 

Basın Yayın, Intermodal, Kar-

goHaber, Kasa ve Taşımacı-

lık Rehberi yayınlarını kendi 

standında tanıttı. Yayınlar, 

ayrıca fuar alanındaki ba-

sın köşelerinde de dağıtıldı. 

Türkiye’nin lojistiğinin vitrini 

olan yayınlar ilgi ile karşılandı. 
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KATILIMCI firmaların 
dört gün boyunca yeni ulus-
lararası iş bağlantıları geliş-
tirdiği fuarda DEİK/Lojistik 
İş Konseyi girişimi, Ulusla-
rarası Nakliyeciler Derneği 
(UND) ile Uluslararası Ta-
şımacılık ve Lojistik Hizmet 
Üretenleri Derneği (UTİ-
KAD) desteği ile bu yıl ilk 
kez açılan Türkiye Pavilyonu, 
büyük ilgi ile karşılandı.

Lojistik sektörünün küre-
sel oyuncularından biri hali-
ne gelen Türkiye’nin, dünya-
nın en büyük sektör etkinliği 
olan transport logistic’te, ilk 
kez ülke pavilyonu açması-
nın son derece önemli bir 
adım olduğunu vurgulayan 
DEİK/Lojistik İş Konseyi 
Başkanı Turgut Erkeskin, 
“Tüm dünyadan lojistikçi-
lerin buluşma noktası olan 
transport logistic’te açtığı-
mız pavilyon, ülkemizin lo-
jistik gücünü gösterebilmek 
açısından önemli bir fırsattı. 
Endüstrinin tüm katmanla-
rını bir arada bulabildiğimiz 
bu fuarda öncelikli hedefi-

Schönberger, Türkiye Pavil-
yonu ile ilgili olarak, “Kıta-
ların buluşma noktasında yer 
alan Türkiye, global lojistik 
akışı açısından eşsiz bir ül-
kedir. transport logistic’te 
ilk kez bir Türkiye Pavilyonu 
açılması ve katılımcı Türk fir-
malarının sayısının artması 
mükemmel bir gelişme. Fua-
rın katılımcı ve ziyaretçileri-
nin de daha fazla iş ve iş bir-
liği için Türk şirketler ile bir 
araya gelmekten memnuni-
yet duyduklarından şüphem 
yok” şeklinde konuştu. 

Fuar sırasında verilen Tür-
kiye resepsiyonunda Türk 
lezzetleri ikram edilerek 
farklı ülkelerden konuklar 
ağırlandı. Ayrıca Türk pa-
vilyonuna toplu bir ziyaret 
gerçekleştiren İtalyan liman 
idareleri ile Türk lojistik şir-
ketleri arasında iş görüşme-
leri gerçekleştirildi. Fuarda 
dört gün boyunca çok farklı 
ülkelerden ziyaretçileri ağır-
layan pavilyon katılımcıları 
da etkinlikten son derece 
memnun ayrıldılar.

miz, küresel ticaret yolları 
üzerindeki stratejik önemi 
ile Türkiye’nin lojistik en-
düstrisini dünyaya tanıt-
maktı. Fuarda, ağırladığımız 
misafirlerimiz, kurduğumuz 
bağlantılar ve geliştirdiğimiz 
ilişkilerle, beklentilerimizin 
ötesinde bir başarı elde et-
tik” dedi. Münih transport 

logistic Fuarı ile aynı küme-
lenme içinde yer alan ve 13-
15 Kasım 2019 tarihlerinde 
İstanbul’da düzenlenecek 
olan Uluslararası logitrans 
Fuarı’nda, Türkiye’nin bu 
kez ev sahibi konumunda o-
lacağını hatırlatan Erkeskin, 
Türk firmalarının bir son-
raki uluslararası durağının 

ise 16-18 Haziran 2020’de 
Çin’in Şanghay şehrinde 
düzenlenecek olan trans-
port logistic Fuarı olduğunu 
söyledi. Erkeskin, Çin’deki 
bu etkinlik için de pavilyon 
kurulmasını planladıklarını 
ifade etti.

Messe München Fuar-
lar Grup Direktörü Robert 

transport logistic 
2019 Türkiye Lojistik 
Pavilyonu katılımcıları:
transport logistic 
2019’da kurulan Türkiye 
Pavilyonu’nda Galata 
Taşımacılık, Globelink 
Unimar Logistics, 
Oregon Teknoloji 
Hizmetleri, Railport 
Terminal Operations, 
Sarp Intermodal, Soft İş 
Çözümleri, Tur Transit 
Logistics, Ulustrans 
Logistics ve Xinerji Teknoloji 
Hizmetleri yer aldı.

“TÜRKİYE MİLLİ PAVİLYONU BÜYÜK İLGİ İLE KARŞILANDI”

Galata Taşımacılık: 
“Bu fuar mevcut iş 
ortaklarımız, potansiyel 
partnerlerimiz ve 
müşterilerimiz ile 
buluşma imkânı 
sağlamaktadır.” 

Globelink Unimar: 
“Özellikle karayolu 
taşımacılığı ve havayolu 
taşımacılığı firmaları 
için fuarı oldukça yararlı 
bulduk.”

Oregon Teknoloji 
Hizmetleri: “Gerek iş 
birlikleri gerekse lojistik 
sektörüne yönelik 
yenilikleri görmemiz 
açısından çok olumlu 
bir süreç oldu.”

Railport Terminal 
Operations: “Transport 
Logistic Fuarı’na tekrar 
katılımımız olmazsa 
olmazdır.”

Sarp Intermodal: 
“Bu fuara katılım 
uluslararası açıdan 
oldukça önemlidir.”

Soft İş Çözümleri: 
“Sektörle ilgili her şeyin 
bir arada bulunması 
bu fuarın en önemli 
özelliklerinden biri.”

Tur Transit Logistics: 
“Türk ekonomisini, 
ticaretini ve dünya 
ticaretindeki etkisini 
hızla yükseltecek olan 
bu fuarda gelecek 
yıllarda da olmayı 
diliyoruz.”

Ulustrans Logistics: 
“Gerçekten lojistik ile 
ilgilenen ziyaretçilerle 
hedef ve çözüm odaklı 
görüşmeler yaptık.”

Xinerji Teknoloji 
Hizmetleri: “Farklı 
Avrupalı teknoloji 
şirketleri ile iletişim 
sağladık ve iş fırsatları 
yakaladık.”

Pavilyon katılımcıları transport 
logistic fuarına ilişkin olarak 
şu değerlendirmelerde 
bulundular: 

15’inci sayfadaki haberin devamı
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HAVA kargo operasyonlarına, 
‘’Dual Hub’’ olarak Atatürk ve İs-
tanbul havalimanlarından devam 
eden Turkish Cargo, yılın ilk çeyre-
ğinde küresel hava kargo pazarında 
yaşanan daralmaya rağmen büyüme-
sini sürdürdü. 

Küresel taşıyıcı, pazarın yüzde 3,1 
oranında daralma gösterdiği 2019 
yılının ilk üç ayında WACD (World 
Air Cargo Data) verilerine göre, sa-
tılan kargo tonajında geçtiğimiz yı-

PEGASUS Hava Yolları Genel 
Müdürü Mehmet T. Nane, Ulus-
lararası Hava Taşımacılığı Birliği 
IATA’nın Güney Kore’nin başken-
ti Seul’da düzenlenen Genel Kurul 
Toplantısı’nda Yönetim Kurulu’na 
seçildi. Sadece hava yolu şirketleri-
nin üye olduğu uluslararası ticaret 
kuruluşu olan IATA’nın Yönetim 
Kurulu’nda global havacılık sektörü-
nün önde gelen hava yolu şirketlerin-
den 30 üst düzey yönetici yer alıyor.

1945 yılında kurulan Uluslararası 
Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), bu-
gün 120 ülkeden 290 üye hava yolu 
şirketi ile toplam hava trafiğinin yüz-
de 82’sini temsil ediyor. Mehmet T. 
Nane’nin Yönetim Kurulu Üyesi ola-
rak seçilmesiyle birlikte, yeni dönem-
de birliğin yönetimindeki tek Türk 
şirketi Pegasus Hava Yolları olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pe-
gasus Hava Yolları Genel Müdürü 
Mehmet T. Nane, “Ülkemiz ve sek-
törümüz adına böyle önemli bir rol 
üstlenecek ve Türkiye’yi global bir 
havacılık platformunda temsil ede-
cek olmaktan dolayı çok mutlu ve 
gururluyum. Sektörümüzün gelişimi 
için yeni çalışma ve projeler gerçek-
leştirerek var gücümüzle çalışacağız.

IATA tüm dünyada hem misafir-
ler hem de havayolu şirketleri için 
havayolu taşımacılığının en yüksek 
hızda, emniyette, güvenlikte, uy-
gunlukta ve verimlilikte gerçekleş-
mesini hedefliyor” dedi. 

lın aynı dönemine göre yüzde 11,6 
oranında artış gerçekleştirdi. Tur-
kish Cargo bu başarısıyla WACD 
listesinde 7’inci sıradaki yerini ko-
rurken zirveye yükselişi için ise ka-
rarlılığını gösterdi. 

Asya ve Amerika pazarında
rekor büyüme

WACD’nin ilk çeyrek bölgesel 
verilerine göre Turkish Cargo en 

önemli büyümeyi Asya ve Amerika 
pazarında yaşadı.  Bayrak taşıyıcı 
kargo şirketi, satılan tonaja göre 
Asya’da pazar yüzde 4,4 daralma 
gösterirken yüzde 15,4, Amerika’da 
ise pazar yüzde 3,1 daralma göste-
rirken yüzde 29,1 büyüme başarısı 
sergiledi. Şirket, hava kargo hizmeti 
sağladığı tüm bölgelerde olumlu so-
nuçlar elde etti. 

Turkish Cargo, uçuş ağına ekle-
diği yeni destinasyonlar ile dünyayı 
çevreleyen Türk Hava Yolları’nın 
kargo taşıma kapasitesi ile 124 ül-

kede toplam 309 şehre ulaşan ve 
buna ek olarak, kargo uçağı filosu 
ile 88 noktaya direkt kargo uçuşu 
gerçekleştiriyor. 

Turkish Cargo 2019’un İlk 
Çeyreğinde Büyümeyi Sürdürdü

Mehmet
T. Nane
IATA Yönetim 
Kurulu’na 
Seçildi
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ner metre yükleme hacmiyle 
Türkiye ve Avrupa’daki lojis-
tik şirketlerinin operasyonla-
rına büyük katkı sağlayacak.

Filomuzun en yeni üyesi 
olan Troy Seaways günümüz 
teknoloji verimlilik ve ulus-
lararası ticaret ile şekillenen 
dünyasının güçlü bir sembo-
lü. Vermiş olduğunuz bu ta-
rihi isim eski ile yeni arasın-
da kurduğunuz bu güzel bağ 
aynı sularda yelken açacak 
olan binlerce yıl önce ticaret 
yapılan gemilerle aynı liman-
larda duracak olan bir gemi 
için büyük bir anlam taşıyor.

İsmini vermiş olduğumuz 
yük gemisi Türk lojistik 
müşterilerimize, Türkiye’de 

na imkan tanınacak. Baltık 
Denizi’nin Tuna Nehri’yle 
Karadeniz’e bağlanması ne-
ticesinde oluşacak yük hare-
ketleriyle Karadeniz’de yo-
ğunlaşması beklenen deniz 
trafiğine çağdaş limancılık 
hizmeti verilmesi hedefle-
niyor. Bunun da ülkemize 
ekonomik ve stratejik katkı 
sağlanması bekleniyor.”

Rıhtım uzunluğu
1600 metre

Filyos Limanı projesinin 
altyapı inşaatlarının ihalesi-
nin 2014’te yapıldığını be-
lirten Turhan, 2016’da söz-
leşmenin imzalanmasının 
ardından yer teslimi gerçek-
leştirilen limanın, 2020’de 
hizmete alınmasının plan-
landığını ifade etti. Proje ve 
keşif çalışmaları sonucunda 
14 metre derinliğinde, bin 
600 metre uzunluğunda 
rıhtım yapılacağını anlatan 
Turhan, rıhtımın kazıklarını 
temin amacıyla çelik boru 
imal fabrikasının şantiye sa-
hasında kurulmaya başlandı-
ğını söyledi. Bakan Turhan, 
19 metre derinliğinde, bin 
400 metre uzunluğundaki 
rıhtım ve geri saha düzen-
lenmesi işinin ihalesine de 
bu yıl çıkılmasının hedeflen-
diğini kaydetti. 

DANİMARKALI deniz-
cilik ve lojistik devi DFDS 
geçtiğimiz yıl Türkiye’nin 
en büyük Ro-Ro şirketi olan 
U.N. Ro-Ro’yu bünyesine 
katmasının ardından gemi 
yatırımlarına hız veriyor. 
U.N. Ro-Ro’nun, DFDS’ye 
marka entegrasyon süre-
ci hızlanırken, DFDS dev 
bir Ro-Ro gemisini daha 
Türkiye’ye getirdi. 

DFDS’nin geçen mart 
ayında Türkiye’ye getirdiği 
ve “Ephesus Seaways” ismi-
ni verdiği 237 metre uzun-
luğundaki Akdeniz’in en 
büyük Ro-Ro gemisine eş 
büyüklükteki yeni gemisi, 
DFDS Denizcilik Bölüm 
Başkanı Peder Gellert Pe-
dersen ve DFDS Akdeniz İş 
Birimi Kıdemli Başkan Yar-
dımcısı Selçuk Boztepe’nin 
ev sahipliğinde düzenlenen 
isim verme töreniyle hiz-
mete girdi. İsim sponsor-
luğunu temsil etmek üzere 
Mars Lojistik (A.Ş.) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Garip 
Sahillioğlu’nun eşi Mine 
Sahillioğlu’nun da katıldığı 
DFDS Pendik Limanı’nda-
ki törende, 6 bin 700 liner 

ÇAYCUMA ilçesine bağlı 
Filyos Projesi kapsamındaki 
25 milyon ton kapasiteli Fil-
yos Liman Projesi’nin yüzde 
80’i tamamlandı.

Bölgenin kaderini değiş-
tirmesi beklenen liman in-
şaatının yüzde 80’e geldiği 
bölgede 2020 yılında inşaatın 
tamamlanması bekleniyor. 23 
bin dekarlık ve endüstri böl-
gesi ilan edilen alanın önün-
de bulunan 25 milyon ton 
kapasiteli Filyos Limanı, ku-
zey-güney aksını da birbirine 
bağlamış olacak. 

Zonguldak, Bartın ve 
Karabük’ün ortasında bulu-
nan bölgenin üç iline önemli 

metre kapasiteye sahip dev 
gemiye Antik Truva kentin-
den alınan ilhamla “Troy 
Seaways” ismi verildi. “Troy 
Seaways” aynı zamanda Tür-
kiye ile AB arasındaki rota-
larda DFDS müşterilerine 
hizmet verecek.

DFDS Pendik Limanı’nda 
düzenlenen törende bir ko-
nuşma yapan DFDS Deniz-
cilik Bölüm Başkanı Peder 
Gellert Pedersen, “Bir yeni 
gemiyi daha müşterilerimi-
zin hizmetine sunmaktan 
kıvanç duyuyoruz. Troy Sea-
ways Türkiye’ye getirdiğimiz 
‘Ephesus Seaways’ gemimiz-
le eş büyüklükte olup, 450 
TIR’a eşdeğer 6 bin 700 li-

katkılar sağlaması bekleni-
yor. Türk Hava Yolları ve 
Atlas Global’in Zonguldak 
Havalimanı’na seferler başlat-
masıyla birlikte hareketlenen 
bölge, demiryolu, karayolu ve 
denizyoluyla da desteklene-
cek. Bu bağlamda karayolu ve 
demiryolu çalışmaları Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı 
tarafından sürdürülüyor.

Ulaştırma Bakanı Tur-
han, Filyos Limanı’nın sağ-
layacağı faydalara ilişkin 
şu bilgileri verdi: “Filyos 
Limanı’nın hizmete girme-
siyle Karadeniz havzasında 
yer alan ülkelerin, dünya 
ülkeleriyle ticaret yapması-

te girecek olan aynı büyük-
lükteki yeni gemimiz Troy 
Seaways’in, ülkemiz için ha-
yırlı olmasını temenni ediyo-
ruz. Türkiye’deki UNESCO 
kültür miraslarının ismini 
verme geleneğimizi Troy 
Seaways’de sürdürmekten 
gurur duyuyoruz. Troy Se-
aways, DFDS’nin Akdeniz 
güzergâhındaki Ro-Ro ope-
rasyonlarını daha da güçlen-
direcektir. DFDS Akdeniz İş 
Birimi olarak bu güçlü yatırı-
mın, yüzyıllardır dilden dile 
dolaşan Truva efsanesi gibi 
DFDS müşterilerinin faali-
yetleri ve Türkiye’nin ihra-
catı üzerinde pozitif bir etki 
yaratmasını diliyoruz.”

Çin’in Jinling Tersanesi 

697 TEU konteyner elleçle-
yen liman, transit iş hacmin-
de ise 125 bin 975 TEU dolu 
konteyner elleçledi.

2019 yılının ilk üç ayında 
Kumport Limanı’na 328 adet 
konteyner gemisi, 313 adet 
Ro-Ro ve 12 genel yük gemisi 
yanaştı. Yatırımlarına devam 
eden Kumport Temmuz ayın-
da teslim edilecek yeni vinç-
lerin operasyona katılmasıyla 
gemi performanslarında artış 
hedeflemekte. 2019 yılında 
büyüme hedeflediklerini söy-

ki endüstriye ve istihdama, 
Türkiye ile ABD arasındaki 
ticaretin büyümesine kat-
kıda bulunacağı gibi tica-
ret yaptığımız AB ülkeleri 
açısından da aynı olumlu 
sonuçları beraberinde gere-
cek” dedi.

DFDS Akdeniz İş Birimi 
Kıdemli Başkan Yardımcısı 
Selçuk Boztepe ise yaptı-
ğı konuşmada şöyle dedi: 
“Akdeniz’in en büyük Ro-
Ro gemisi olarak Türkiye’ye 
getirdiğimiz ve Ephesus 
Seaways ismini verdiğimiz 
gemimiz, 9 Mart 2019 ta-
rihinde DFDS’nin mevcut 
güzergâh ağında hizmet ver-
meye başladı. Bugün hizme-

KUMPORT, 2019 yılı-
nın ilk çeyrek sonuçlarını 
açıkladı. 57 bin 581 TEU 
ile Marmara Bölgesi’nin en 
fazla ithalat yükü elleçleyen 
limanı Kumport, ilk üç ay-
da toplamda 292 bin 570 
TEU yük elleçledi. 

Limancılık sektöründe 
faaliyet gösteren Kumport, 
ilk çeyrekte gerçekleştir-
diği iş hacmi ile Marmara 
Bölgesi’nin en fazla ithalat 
yükü elleçleyen liman oldu. 
İhracat iş hacminde 52 bin 

İsmini Türkiye’den Alan DFDS’nin En
Yeni Gemisi Troy Seaways Sefere Hazır

Filyos Limanı’nda 
Sona Yaklaşılıyor

tarafından sipariş üzerine 
üretilen 6 Ro-Ro gemi-
sinden ikincisi olan “Troy 
Seaways”, DFDS Pendik 
Limanı’ndan, Türk Bayrağı 
ve Türk mürettebatı ile sefe-
re çıkacak. İlkbaharda Tür-
kiye’deki filoya katılan ve 
“Ephesus Seaways” ismi ve-
rilen Ro-Ro gemisine eş bü-
yüklükteki “Troy Seaways”, 
bir önceki gemide olduğu 
gibi daha az enerji tüketme 
özelliğine sahip. “Troy Sea-
ways” gemisi Ocak 2020’de 
dünya çapında yürürlüğe 
girecek olan kükürt sınırla-
ması yönetmeliğine uygun 
olarak kükürt oksit salını-
mını azaltan gaz yalıtım sis-
temi de barındırıyor.

leyen Kumport CEO’su Öz-
gür Soy: “Türkiye’nin dış tica-
retinde son dönemde dengeler 
değişti. İhracatlar artarken it-
halat hacminde ciddi düşüşler 
yaşandı. Bölgelerin ekonomik 
yapısına göre limanlar bu de-
ğişimden pozitif ya da negatif 
etkilendiler. Biz de bu dönemi 
tasarruf tedbirleri ve ihracata 
verdiğimiz desteklerle iş hac-
mimizi koruyarak geçirmeye 
uğraşıyoruz. Yeni projelerle 
yılın ikinci yarısında büyüme 
hedefliyoruz” dedi.

ZIM Line DP World Yarımca’yı Seçti

Kumport En Fazla İthalat Yükü
Elleçleyen Liman Oldu

ULUSLARARASI kon-
teyner operatörlerinden 
ZIM Line’ın Uzakdoğu 
ekspres servisi DP World 
Yarımca’ya da uğrayacak. 

DP World Yarımca Li-
manı, hizmet verdiği hatlar 
arasına uluslararası kontey-
ner operatörü ZIM Line’ı da 
ekledi. Uzak doğu bölgesin-
den hizmet verecek olan Zim 
Line, “ZMS” ismini verdiği 
bu servisi ile Uzakdoğu ana 
limanlarından ortalama 28 
gün içinde direkt olarak DP 
World Yarımca limanına va-

rış yapacak. “ZMS” servis ro-
tasyonu; DP World Yarımca, 
Ambarlı, Tekirdağ, Piraeus, 
Singapore, Shekou, Busan, 
Shanghai, Ningbo, Shekou, 
Singapore, Port Said olacak.

Ayrıca, T“TBX” servisi 
Haifa, Ashdod, DP World 
Yarimca, Novorossiysk, O-
dessa, Ambarlı, DP World 
Yarımca, Gemlik, Pire rotas-
yonu ile ortadoğu  pazarına 
hizmet vermenin yanı sıra 
Pire limanı üzerinden, dün-
yanın birçok limanına bağ-
lantı sağlayabilecek.

DP World Yarımca 
CEO’su Kris Adams, “Bu 
iki hizmet sayesinde, U-
zak Doğu ile Amerika ve 
Hindistan’a ürünlerini sevk 
eden veya buralardan itha-
lat yapan firmalarımız DP 
World Yarımca limanını kul-
lanabilecek. Özellikle demir-
yolu bağlantımızın da hiz-
mete girmesinin ardından 
Türkiye’de demiryolunun 
ulaştığı her yerden ve her 
yere DP World Yarımca ter-
minali üzerinden konteyner 
sevkiyatı yapılabilecek” dedi. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolunda 
Taşıma Payı
Artıyor

YÜK taşımacılığında önemli bir 
adım olan Halkalı-Kapıkule De-
miryolu Hattı’nın İmza törenine: 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit 
Turhan, Bakan Yardımcıları Dr. 
Ömer Fatih Sayan, Selim Dursun ve 
Enver İskurt, Avrupa Birliği Türki-
ye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi 
Christian Berger, Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler 
Genel Müdürü Erdem Direkler,  
TCDD Genel Müdürü Ali İhsan 
Uygun, TCDD Taşımacılık AŞ. 
Genel Müdürü Erol Arıkan, Avrupa 
Birliği Sosyal ve Ekonomik Kalkın-
ma Bölüm Başkan Yardımcısı Tibor 
Sztaricskai ile yüklenici Kolin İnşaat 
Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ca-
hit Turhan, AB’den 275 milyon avro 
hibe ile yapılacak Halkalı-Kapıkule 
Demiryolu Hattı’nın yük taşıma 
kapasitesinin, Çerkezköy-Kapıkule 
kesiminin yapımıyla önemli oranda 
artacağını belirtti.

Turhan, Halkalı-Kapıkule De-
miryolu Hattı Projesi Çerkezköy-
Kapıkule Kesimi Yapım Sözleşmesi 
İmza Töreni’nde yaptığı konuşmada, 
İstanbul Havalimanı, Marmaray Tüp 
Geçidi, Yavuz Sultan Selim Köp-
rüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve 
Avrasya Tüneli gibi büyük projelere 
bir yenisini daha ekleyecek olmanın 

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan 
Uygun başkanlığındaki TCDD 
heyeti, 06-08 Haziran 2019 tarihle-
rinde Gürcistan Demiryollarına bir 
ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye, Rusya ve Azerbaycan 
Demiryolları arasında Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı ev sahipliğinde 
06 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da 
imzalanan, “Bakü - Tiflis - Kars 
(BTK) Demiryolu Güzergahında 
İşbirliğine İlişkin Mütabakat Zaptı” 
kapsamındakikonuların görüşülme-
si amacıyla gerçekleşen Toplantı-
ya;  Gürcistan Demiryolları Genel 
Müdürü David Peradze ve Türkiye 
Cumhuriyeti Gürcistan Büyükelçisi 
Fatma Ceren Yazgan katıldı.

Toplantıda; Türkiye-Rusya ara-
sında yük taşıma hacminin kısa va-
dede 1 milyon, orta vadede ise 3 ila 
5 milyon tona çıkarılması ile Rusya-
Türkiye arasında yapılacak taşıma-
ların bir kısmının demiryolu/de-
nizyolu kombinasyonuyla taşınması 
konuları görüşüldü.

mutluluğunun yaşandığını söyledi.
TCDD Genel Müdürü Ali İhsan 

Uygun ise, doğu-batı ulaşım aksının 
orta koridoru üzerinde bulunan bir 
ülke olarak son yıllarda demiryolu 
yük ve yolcu taşıma payını artırmaya 
yönelik önemli projelerin hayata ge-
çirildiğini kaydederek Halkalı-Ka-
pıkule Demiryolu Hattı Projesinin 
Ülkemizdeki demiryolu ulaşımının 
yaygınlaştırılması kapsamında bü-
yük önem arz ettiğini vurguladı.

2003 yılından bugüne kadar de-
miryollarına 126 milyar Türk lirası 
tutarında yatırım yapıldığını söyle-
yen Uygun, “Bu yatırımlarla kon-
vansiyonel hatlarımızın tamamını 
iyileştirirken, elektrikli ve sinyalli 
hale getiriyoruz. 7 ilimiz ve nüfu-
sumuzun yüzde 40’ına hizmet ve-
ren 1.213 km yüksek hızlı ve hızlı 
demiryolu hatlarımızı yaygınlaştır-
mak için çalışmalarımız devam edi-
yor” dedi.

Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattında İmzalar Atıldı
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lanışlı hale getirilmiş. Yeni 
direksiyon simidiyle birlikte 
yeni ön panelde kullanılan 
krom detaylar yenilenen 
klima düğmeleri, 3,5 inç’lik 
TFT dijital ekranla donatıl-
mış gösterge paneli, vites kolu 
yenilenen bölümler arasın-
da yer alıyor. Hem R-LINK 
Evolution, hem Media Nav 
Evolution multimedya siste-
minde navigasyon ekranı, ön 
panelin orta bölgesine enteg-
re edilmiş.

Açılırken öne doğru ka-
yarak daha kolay erişim sağ-
layan yeni torpido gözünün 
üzerinde kolayca açılan ve ek 
çalışma ve yemek alanı sağla-
yan “Easy Life” katlanır tep-
sinin yanı sıra kablosuz akıllı 
telefon şarj ünitesi, ön pane-

RENAULT’UN Nissan ve 
Mitsubishi ile İttifak sayesin-
de yılda 2,5 milyon üzerinde 
satış rakamıyla dünya hafif 
ticari araç pazarında lider 
olmayı amaçladığı verilen 
bildiler arasında. 2009’dan 
beri Renault’nun Fransa’daki 
Batilly fabrikasında ve Brezil-
ya’daki Curitiba fabrikasın-
da üretilmekte olan Renault 
Master, Fransa, Polonya, Slo-
venya, Hırvatistan, Brezilya 
ve Fas’ta pazar lideri. 

1980 yılından bu yana dört 
milyondan fazla satış adedine 
ulaşan Master ve Trafic, yeni 
modelleriyle Eylül 2019’dan 
itibaren Avrupa’da satışa su-
nulacak. Renault hafif ticari 
araçların ön tasarım yeni gör-
sel kimliğini taşıyan Master 
ve Trafic, ilk kez tanıtıldıkları 
1980’den bu yana, 4 milyon-
dan fazla satıldı. 

50’den fazla ülkede satılan 
Master’ın 2014’ten bu yana 
her yıl satış rekorları kırdığı 
ifade edilirken aracın üç yük-
seklik, dört uzunluk ve 8 ila 
22 m3 faydalı yük hacmi ile  
350 versiyonu bulunuyor.

Renault Master dış tasa-
rımında en büyük değişiklik 
aracın ön tarafında gerçekleş-
miş. Daha cesur ve dinamik 
bir ön tasarımla dayanıklılık 
vurgusu dikey ızgarayla ta-
mamlanmış. C şeklinde far 
imzası, Renault ürün gamının 
kimliğini yansıtırken daha 
yüksek kaput çizgisi aracı da-
ha dayanıklı gösteren önemli 
detay olmuş. Izgaranın dikey 
vurgusu ile kaputun yatay 
vurgusu arasındaki karşıtlık, 
aslında güncel büyük van 
tasarıyla uyum göstererek 
Master’da önemli bir güncel-
lemeye de imza atılmış. 

Ayrıca güçlendirilmiş tam-
ponlar ve ön çamurluklarla 
birlikte krom ızgara ve ilave 
krom şeritler, ön tasarımı far-
larla bütünleştiren detaylar 
arasında yer alıyor.  

İç tasarım mobil ofis
ihtiyaçlarına cevap veriyor

Yeni Master kabin iç ta-
sarımındaki değişiklikler ve 
eklenen teknolojiler sürücü-
lerin konforuna ve çalışma 
şartlarına katkı sağlayacak 
şekilde düşünülmüş.  Yeni 
Master’da iç malzeme kalite-
si yükseltilirken daha yatay 
tasarım ve sadelik ön planda 
yer almış. Geçmişten beri 
saklama alanları  konusunda 
cömert olan Master kabninde 
105 litreye çıkan bu alanlar 
pratik çözümlerle daha kul-

birlikte Arka Park Sensörü, 
Kör Nokta Uyarısı, standart 
olarak sunulan 70 km üze-
rindeki hızlarda aktifleşen ve 
zorlu koşullarda yüzde 50’ye 
kadar yana doğru sapmaları 
düzelten bir araç dengeleme 
sistemi Yan Rüzgâr Desteği, 
hem şehir içinde hem oto-
banda aktif olan Aktif Acil 
Fren Sistemi araçta kullanı-
lan yeni sistemlerden. 

Yük alanında
pratik çözümler 

Yeni Master’daki yükleme 
alanı, halihazırda sınıfının 
en hacimli araçlarından biri 
olduğu için ölçülerinde bir 
değişiklik yapılmamış. An-
cak sürgülü kapının karşısın-
da ve tavanın orta kısmının 
arkasında yer alan ve kargo 
alanında beş kat daha fazla 
aydınlatma imkanı sağlayan 
LED aydınlatma, yük alanına 
kolay giriş ve çıkışlar için yeni 
ergonomik kapı kolları gibi 
yenilikler kullanılmış. 

Üç yükseklik ve dört uzun-
lukla birlikte yaklaşık 350 ver-
siyonu bulunan Yeni Renault 
Master, önden çekişli ve arka-
dan çekişli seçeneklere sahip.  
Yeni Master, 2,8 ila 4,5 tonluk 
izin verilen azami yüklü ağır-
lıkla ve 8 ila 22 metreküp fay-
dalı hacimle birlikte geniş bir 
versiyon çeşitliliğiyle geliyor. 
Yeni Master’ın, panelvan dı-
şında şantiyelerde kullanılması 
için yedi koltuklu kabin, dam-
perli, platform kabin, yüksek 
hacim, şasi ve sac kasa gibi çe-
şitli versiyonları mevcut.

2018 yılında Master araç-
larının yüzde 38,5’inde basit 
ve kompleks işlerde kullanıl-
mak üzere üst yapı işlemleri 
uygulandığı verilen bildiler 
arasında yer aldı. 

Renault trafic daha güçlü
Yenilenen ve Portekiz’de 

test sürüşüne sunulan bir di-
ğer model ise Renault’un orta 
sınıftaki ticarisi Trafic oldu. 

İlk defa 1980’de lansmanı 
yapılan Renault Trafic, yak-
laşık 50 ülkede 2 milyonun 
üzerinde satışa ulaştı. Sadece 
Fransa’da Sandouville fabri-
kasında üretilen Trafic, bu-
güne kadar farklı otomotiv 
markalarıyla da ortak plat-
form aracı olarak önemli bir 
yere sahip.

Renault hafif ticari araç 
ürün gamındaki diğer model-
lerle aynı görsel kimliği taşıyan 
Trafic’in dış tasarımındaki 
değişikler Master’a göre daha 
sınırlı kalmış. Yeni Trafic’te 
daha verimli full LED farlara 
C şeklinde imza eşlik ediyor. 
Öne çıkan logo ise krom de-
taylarla zenginleştirilmiş. 

Konforu ve sürüş pozisyo-
nu ile binek araç dinamiğine 
sahip olan ve halen satılmak-

ta olan ve yüksek güvenlik ve 
konfor unsurlarıyla dikkat 
çeken  Trafic iç tasarımında 
ve kontrol tuşlarında saten 
krom detaylar kullanılmış. 
Aslında yeni vites kolu ve araç 
içindeki en büyük değişiklik 
olarak öne çıkıyor. Ayrıca gi-
riş seviyesinden itibaren kul-
lanılan daha yüksek teknolo-
jili ve dayanıklı iç döşeme de 
belirtilen yenilikler arasında. 

Daha güçlü motor ve 
otomatik şanzıman

Asıl değişikliği ise kaputun 
altında sunan Renault, bugü-
ne kadar Trafic’te kullandığı 
1,6 dCi motor serisi yerine 
2.0 dCi motora geçiş yapa-
rak uzun samandır beklenen 
otomatik şanzımanı da müş-
terilerine sunmaya başlıyor. 
Son dönemde özellikle orta 
hafif ticari segmentinde daha 
güçlü motorlara olan talep 
trendini dikkate alan Rena-
ult, farklı güç seçeneklere sa-
hip bütün 2.0 dCi motorları 

lin ortasında tabletler için bir 
yerleştirme alanı ve Android 
Auto™ ve Apple CarPlay™ u-
yumlu Media Nav Evolution 
araç içinde öne çıkan yenilik-
ler arasında yer alıyor. 

Daha fazla güç 2.3 dCi 
motorla geliyor 

Yeni Master’a güç ve torku 
180 hp ve 400 Nm’ye kadar 
yükseltmiş yeni 2.3 dCi mo-
torlar güç veriyor. 

Euro 6d-temp / Euro 6d 
standartlarına uygun olan mo-
torlar (araç hacmine ve küt-
lesine bağlı olarak) Çift Tur-
bo teknolojisiyle sunuluyor. 
Yakıt tüketimi, yeni motor 
teknolojisi sayesinde 100 ki-
lometrede 1 litre daha az mo-
torin tüketiyor (NEDC ilişkili 
rakamlar). Versiyona bağlı ola-
rak, yeni motorlar manuel altı 
vites veya yarı-otomatik altı 
vitesli şanzımanla sunuluyor. 

Yeni Master, sürüşü daha 
da kolaylaştırmak için yeni 
gelişmiş Sürüş Destek sis-
temleriyle (ADAS) birlikte 
sunuluyor. Özellikle şehir içi 
park etme ve manevralarda 
kolaylık sağlayan Ön Park 
Sensörü, ön dikiz aynasının 
olması gerek yerde arka görü-
nürlüğü sağlayan bir ekranla 

Renault Hafif Ticari Modelleri
Master ve Traffic’i Yeniledi

20
HAZİRAN 2019

2019 yılını hafif ticari modellerine ağırlık vererek geçiren ve 
geçtiğimiz aylarda yeni ticari araç stratejisini Paris’te düzenlediği 
bir toplantıyla paylaşan Renault, Yeni Master ve Yeni Traffic için 
Portekiz Lizbon’da bir test sürüşü organize etti.  

TASARIM olarak 
daha çekici hale ge-
tirilen Yeni Renault 
Master’ın 180 hp ve 
400 Nm torka sahip 6 
ileri manuel şanzımanlı 
orta uzunluktaki mod-
elini 650 kiloluk yükle 
gerek şehir içi gerekse 
şehir yakınlarındaki 
tepeli yollarda fırsatı 
bulduk. Öncelikle mo-
tor gücü ve iyileştirilmiş 
şanzıman ve vites 
oranlarıyla ve uyu-
muyla Yeni Master, 
kullanıcılarına istedik-
leri gücü istedikleri 
verebilecek şekilde 
üretilmiş. Yolda kalma 

isteğiyle dikkat çeken 
Yeni Master’ın süspan-
siyonda henüz mar-
kanın şu anda var olan 
teknolojiyi kullanılsa da 
sürüş dinamikleri ve 
sürücü destek teknolo-
jileriyle önemli aşama 
kaydedilmiş. Sürüş sıra- 
sında dikiz aynasından 
arka trafiği gösteren 
kamera, arka sen-
söre ek olarak ön 
algılayıcılar daha so-
fistike gösterge pan-
elleri markanın aracı 
geliştirirken geçmiş 
süreçte müşterilerine 
kulak verdiğinin en 
önemli göstergesi.

Yeni Master Test 
Sürüşünden Notlar

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Euro 6d-temp standartlarına uyum 
sağlıyor. Değişken-geometrili bir 
turboyla donatılan bu motor 170 
hp ve 380 Nm’ye kadar güç ve tork 
sunuyor. Ayrıca Yeni 145 bg’lik mo-
tor, yakıt tüketimini 100 km’de 0,6 
litreye kadar (NEDC) azaltıyor.

Renault Trafic’te kullanılan 145 
ve 170 bg’lik En yüksek güce sahip 
iki motor da Getrag tarafından üre-
tilen EDC6 çift kavramalı otomatik 
şanzımanla birlikte sunuluyor.

Uzun ve ince yükler için 4,15 
m’ye kadar yükleme uzunluğuna sa-
hip alan sunan Yeni Renault Trafic, 
3,2 ile 8,6 m3 aralığındaki faydalı 
yükleme hacmi sağlıyor. Master’da 
kullanılan güçlü LED aydınlatma-
nın bir benzeri bu aracın yükleme 
alanında da kullanılmış. Artırılmış 
ekstra güvenlik kilidi, kolay temiz-
lik için yeni polipropilen yükleme-
alanı döşemesi 255° arka-kapı açma 
açısı, 18 adet yük bağlama halkası d

Yeni Trafic’in gelişmiş Sürüş 
Destek Sistemleri (ADAS) tara-
fından artırılıyor. Arka sağ tarafın 
görüş açısını iki katından fazlasına 

çıkaran Geniş Görüş Aynası, Geri 
kameralı Ön ve Arka Park Sensö-
rü Römorkları dengeli tutmak için 
Römork Salınım Destek sistemi bu 
sistemler arasında yer alıyor. 

Konforlu yolculuk için 
SpaceClass 

Renault, SpaceClass ile sürücü 
ve yolcularının yüksek beklentileri-
ni karşılamayı amaçlıyor. Rahat bir 
koltuktan esinlenilen iç mekan, VIP 
transferlerin yanı sıra aile seyahatle-
rine yönelik ihtiyaçlar için daha iyi 
bir araç-içi deneyim sunuyor. Deri 
döşeme, deri direksiyon simidi ve 
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TASARIM olarak yeniliğin detaylarda 
görüldüğü Yeni Trafic’te asıl fark 
sürüşte hissediliyor. EDC6 otomatik 
şanzıman ve 2.0 litrelik 170 bg dCi 
motora sahip test aracımız hem mo-
tor gücü hem de otomatik şanzımanla 
bu sınıfın talep ettiği gücü rahatlıkla 
yerine getiriyor. Sağladığı gücü 
sağlam yol tutuşuyla destekleyen Yeni 
Trafic  kabini ses yalıtımı konusunda 
da başarılı bir iş çıkararak özellikle 
uzun yolculuklar için sürücüsünü yor-
mayacak bir ortam sunuyor. Oturma 
pozisyonundan kaynaklanan ve başta 
görüş olmak üzere yola hakim olma 
hissi veren sürüşüyle dikkat çeken 
Yeni Trafic, bu segmentteki gücünü 
korumayı amaçlamış.

Yeni Trafic Test 
Sürüşünden Notlar

krom detaylı modern ön panel ve jar-
se kumaş tavan kaplama ve yer halısı 
gibi üst düzey özelliklerin yanı sıra 
parlak siyah ızgara destek paneli, ka-
pı aynaları, dış koruma bileşenleri ve 
kapı kolları gibi unsurlar kullanılmış. 

Yeni EDC otomatik şanzımanın 
kullanıldığı SpaceClass’ta ön ve ar-
ka park sensörlerine entegre edilmiş 
geri görüş kamerası da bulunuyor. 
İki koltuktan dokuz koltuğa kadar 
50 konfigürasyonla kayan, dönen 
ve çıkarılabilen koltuklar ve sürgülü 
ve katlanır tepsili masa ve bağlantı 
noktaları yer alıyor. 
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ve Şerit Hizalama Yardımcı-
sı, seyir halindeyken aniden 
önüneze çıkabilecek araç 
ve yayalara karşı otomatik 
olarak fren yaparak önden 
çarpışmaların etkilerini azal-
tılmasına ve önlenmesine 
yardımcı olan Yaya Algılama 
Özellikli Çarpışma Önleyici 
Akıllı Fren Sistemi gibi lider 
sürücü destek teknolojile-
ri de Transit ile sunuluyor. 
Deluxe ve Trend donanım 
versiyonları ile sunulan Yeni 

Transit, Yan Park Sensörleri, 
park etmenizi kolaylaştıracak 
Aktif Park Asistanı, aracı-
nızın ön ve arka kısmından 
gelen araçları, bisikletleri ve 
yayaları geniş açıda görme-
nize ve dar park alanlarından 
stressiz çıkmanıza yardımcı 
olacak 180⁰ Görüş Sağlayan 
Ön ve Arka Kamera Sistemi, 
geri viteste giderken diğer yol 
kullanıcılarının varlığı konu-
sunda sizi uyaracak Çapraz 
Trafik Uyarı Sistemi, aracın 
üst arka kısmına monte edil-
miş, güneş battıktan sonra 
dahi uzun süre çalışma ala-
nızı aydınlatmanıza yardımcı 
olacak Arka LED Tepe Lam-

FORD, Transit ve Custo 
modellerini müşteri ihti-
yaçları doğrultusunda ileri 
teknolojik donanımlarla bir-
likte yeniledi. Yeni Ford 
Transit’te, yük kapasitesi ar-
tırılırken, optimize edilen 2.0 
litre EcoBlue dizel motoru 
bir ilk olarak hibrit teknolo-
jisiyle daha çevreci ve verimli 
yakıt tüketiyor.

Ford’un yolcu taşıma-
cılığındaki iddialı modeli 
Tourneo Custom ve yük ta-
şımacılığına yönelik modeli 
Transit Custom modelle-
ri ise yeni eklenen 2.0 litre 
185 PS EcoBlue Upgrade ve 
EcoBlue Hibrit motor seçe-
nekleriyle yakıt verimliliğini 
iyileştirirken, binek araçlar-
da sunulan gelişmiş sürücü 
destek teknolojileriyle sürüş 
konforunu arttırıyor.

Akıllı ticaretin lideri 
Transit

Yeni Ford Transit, opti-
mize edilen 2.0 litre EcoBlue 
dizel motor ve segmentte bir 
ilk olarak hibrit teknolojisiy-
le yüksek yakıt verimliliği su-
nuyor. 2.0 litre EcoBlue dizel 
ürün serisiyle yakıt verimlili-
ğini yüzde 7’ye varan oranda 
iyileştirerek işletmeler için 
üretkenliği artırırken, mini-
büs versiyonlarında EcoBlue 
170PS güç ve 405Nm tork 
sunan yeni motoru ile sürüş 
performansını yukarı taşı-
yor. Kasım 2019 itibarı ile de 
daha güçlü EcoBlue Upgra-
de185 PS versiyonu ve 2020 
yılının ilk çeyreği ile de arka-
dan çekişli modeller için yeni 
10 vitesli otomatik şanzıma-
nı ticari araç müşterileriyle 
buluşturuyor.

Havacılık ve uzay sana-
yisinin bilgisayar destekli 
tasarım çalışmalarından ya-
rarlanılarak geliştirilen ye-
ni Ford Transit van’ın yük 
kapasitesi, tepeden tırnağa 
ağırlıktan tasarruf etmeyi 
amaçlayan programla 66ki-
lograma kadar artırıldı. 

Ford’un Avrupa’da ağırlık 
tasarrufu sağlayan, dayanık-
lılıktan ve güvenlikten ödün 
vermeyen alüminyum kaput-
lu ilk ticari aracı olan Yeni 
Transit’te hafif, yüksek mu-
kavemetli kompozit bir ara 
bölme de sunuluyor. 

Lider teknolojiler 
Yeni Transit’te

Transit sürücüleri, ilk kez 
Seçilebilir Sürüş Modları 
arasından seçim yaparak sü-
rüş performansını koşullara 

adapte edebilecek. Seçilebi-
lir sürüş modları değişken 
yol şartlarına uyacak şekilde 
Normal, Eko ve Kaygan mod-
larından oluşuyor.

Stresi ve yorgunluğu azalt-
maya, çarpışmaların etkisini 
önlemeye veya hafifletmeye 
yardımcı olmak amacıyla 
Çapraz Trafik Uyarı Sistemi 
destekli Kör Nokta Uyarı 
Sistemi, uzun yolculukları 
daha az yorucu ve daha eko-
nomik hale getiren Adaptif 
Hız Kontrolü, önünüzdeki 
yolu sürekli olarak izleyen ve 
şeritten çıktığınız anda uya-
rarak tekrar şeridinize güven-
le yönlendiren Şeritte Kalma 

Yardımcısı ve HID Bi-Xenon 
& Gündüz Yanan LED farla-
rı ve Transit Connect’te stan-
dart olarak sunulan geri görüş 
kamerası gibi birçok etkileyi-
ci ve yeni özellikleriyle kon-
for, teknoloji ve performans 
limitlerini değiştiriyor.

Yenilenen yüzü, ön tam-
pon ve ızgarası ile dinamik 
bir görünüme kavuşan ve ta-
sarımı ile sınıfında öne çıkan 
Yeni Ford Transit Connect, 
1,5 litre 100PS ve çevre dos-
tu Euro 6 emisyon seviyesine 
sahip dizel motoruyla müş-
terilerin beklediği gücü sağ-
lıyor. Akıllı Cihaz İstasyonu 
ile akıllı telefonlar şarj edilir-
ken aynı zamanda navigasyon 
cihazı olarak da kullanıla-
biliyor. SYNC ile yenilikçi 
teknolojileri kullanıcılarına 
sunan Transit Connect 3 yıl 
sınırsız kilometre garantisi ile 
segmentinde ilk ve tek olma 
özelliğini koruyor. 

1.5L 100PS ve 120PS ve 
çevre dostu Euro 6 emisyon 
seviyesine sahip dizelmotor-
larla sunulan Yeni Ford To-

urneo Connect, Akıllı Hız 
Sınırlandırıcı, 8 ileri hızlı 
otomatik şanzımanı ve anah-
tarsız giriş sistemi ile güven-
lik ve konforu bir arada sağ-
lıyor. Kablosuz şarj istasyonu 
özelliğine sahip Tourneo 
Connect, 6” dokunmatik ek-
ran ve sesli komut sistemine 
sahip SYNC3 teknolojisi ile 
yenilikçi teknolojileri kullan-
ma imkânı tanıyor.  Aktif 
park sistemiyle park manev-
ralarını kolayca gerçekleşti-
ren Tourneo Connect, HID 
Bi-Xenon ön farları, LED 
gündüz farları, ön tampon ve 
ızgarası ile konfor sağlarken 
aynı zamanda dinamik bir ta-
sarım da sunuyor.  Tourneo 
Connect, 3 yıl sınırsız kilo-
metre garantisi sağlıyor.

Yeni Transit Connect, 
Trend paketiyle 1.5L Di-
zel 100PS motor ve manuel 
şanzıman  seçeneğiyle sunu-
lurken, sadece kısa şasi ile 
sunulan Yeni Tourneo Con-
nect ise Deluxe ve Titanium 
paketleriyle Tourneo Con-
nect severlerin ihtiyaçlarını 
karşılıyor. Deluxe paket; 1.5L 
Dizel 100PS motora sahip-
ken, Titanium paketi ise 1.5L 
Dizel 120PS 8 ileri otomatik 
ve 6 ileri manuel şanzımanse-
çenekleriyle satışa sunuluyor.

Yeni Ford Transit Connect 
119 bin TL’den, Yeni Ford 
Tourneo Connect ise 145 
bin TL’den başlayan tavsiye 
edilen anahtar teslim fiyatıy-
la Ford Yetkili Satıcıları’nda 
müşterilerini bekliyor.

bası ve fabrika çıkışlı Elekt-
rikli Otomatik Kayar Kapı 
gibi konfor özellikleri ile dik-
kat çekiyor.

Ford’un yeni ticarileri 
Türkiye’de

Yeni Ford Tourneo & 
Transit Connect, yeni nesil 
EcoBlue motoru ile artık da-
ha çevreci ve verimli bir hale 
geldi. Ayrıca, 8 ileri otomatik 
şanzımanı, start/stop sistemi 
kablosuz şarj ünitesi, SYNC3 
ve 6” dokunmatik ekranı, A-

nahtarsız Giriş ve Çalıştırma 
Sistemi, Aktif Park Asistanı, 
Şerit Takip Sistemi, Trafik 
Levhası Tanıma Sistemi, A-
kıllı Hız Sınırlandırma Siste-
mi (ISA), Çarpışma Önleme 

Ford Transit ve Custom Ailesini Yeniledi
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Ford ticari araç ailesinin sevilen üyeleri Transit ve Tourneo & Transit 
Custom, daha fazla verimlilik, teknoloji, konfor ve güvenlik sunan yeni 
teknoloji ve donanımlarla yenilendi. 

IVECO, Schwabentruck 
ve Hahn takımlarının birle-
şerek kurduğu “Die Bullen 
von Iveco” takımının teknik 
sponsoru olarak 2019 FIA 
Avrupa Kamyon Yarışı Şam-
piyonasında yer alıyor. 

Sekiz devrede gerçekleşe-
cek şampiyonanın ilk ayağı 
İtalya’daki Misano Marco Si-
moncelli Pistinde gerçekleşti.

Iveco, yakın zamanda FIA 
ETRC tarafından sürücü 
eksikliğine parmak basmak, 

profili ve halktaki algısını 
yükseltmek için duyurulan 
#onetruckfamily kampan-
yası dâhilinde aktif bir ortak 
olacağı FIA Avrupa Kam-
yon Yarışı Şampiyonası ile 
ortaklığını ilan etti. Sezon, 
Petronas Urania Grand Prix 
etkinliğiyle İtalya’nın Misa-
no kentinde başladı.

Iveco, FIA Avrupa Kam-
yon Yarışı Şampiyonasında 
“Die Bullen von Iveco”nun 
teknik sponsoru olarak yer 

alıyor. Takım, geçen yılki 
başarısını 2019’da da tekrar-
lamaya hazır. Marka, takımı 
1180 beygirlik Iveco Cursor 
13 motorlu 5.3 tonluk Stralis 
440 E 56 XP-R ile destekle-
mekte. Bu araçlar özel tasa-
rımlı ve spor amaçlı olarak 
160 km/s hıza ulaşabilecek 
donanıma sahipler.

Şampiyonadaki tek kadın 
sürücü olan Schwabentruck 
takımının lideri Steffi Halm, 
geçen seneki altıncılık po-

zisyonunu Stralis’iyle birlik-
te ileri taşımayı hedefliyor. 
Hahn takımı ise geçen yıl 32 
yarışın 12’sini kazanan Joc-
hen Hahn tarafından temsil 
ediliyor. Iveco aynı zamanda 
iki başka takımla da temsil 
edilecek: Reinert Racing ve 
Don’t Touch Racing. Iveco, 
şampiyonadaki tüm pistler-
de yer alacak ve alanlarda 
araç sergilemeleri, fan mağa-
zaları ve ağırlama tesisleriyle 
temsil edilecek.
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DAF CF Electric’e Yeşil Kamyon Ödülü
ALMANYA’NIN önde gelen ti-
cari dergileri VerkehrsRundschau 
ve TRUCKER, Münih’te düzen-
lenen transport logistics fuarı ön-
cesinde, Almanya’da ilk DAF CF 
Electric’i faaliyete geçirmeleri sebe-
biyle konteyner hinterland lojistik 
ağı Contargo’ya onur ödülü ver-
diler. Rhenus iştirakı Contargo’ya 
teslim edilen iki DAF kamyonu, 
Avrupa’daki birçok kamyonun ve 
Almanya’da faaliyete geçen ilk CF 
Elektric’in kapsamlı saha test süre-
cinin bir parçası. DAF CF Electric, 
tek dingilli veya çift dingilli treyle-
rin yaygın olduğu kentsel alanlarda 
37 tona kadarki operasyonlar için 
geliştirilmiş yüzde 100 elektrikli 
4x2 bir çekici olarak yollara çıktı. 
VDL’nin E-Power Teknolojisini 
kullanan tamamen elektrikli bu 
araç, DAF CF’yi esas alarak tasar-
lanmış. Akıllı güç aktarma organı 
çekirdeği, mevcut toplam kapasitesi 
170 kWh olan bir lityum-iyon akü 
paketi ile çalışan 210 kW’lık bir e-
lektrik motora sahip olan CF Elect-
ric, yükünün ağırlığına bağlı olarak 
100 kilometreye kadar bir menzile 
sahip ve bu da onu şehir içinde sıfır 
emisyonlu yüksek hacimli taşıma 
için uygun hale getiriyor. Batarya-
lar 30 dakikalık hızlı şarj özelliğine 
sahiptir ancak tam şarj olması bir 
buçuk saat sürüyor. 
Pazarın ihtiyaçlarını sorunsuz bir 

şekilde karşılayacak
Pazarlama & Satış Direktörü ve 

DAF Trucks Yönetim Kurulu üyesi 
Richard Zink: “Elektrikli kamyon-
lar, ileride Avrupa’da kentsel yaşa-
mın bir parçası olacak. Tamamen 
elektrikli teknolojiler ve Contargo 
gibi önde gelen firmaların operas-
yonel kullanımları hakkında elde 
ettiğimiz veriler, nihai üretim mo-
dellerinin özelliklerine göre düzen-
lenecektir. Böylece araçlar pazar 
ihtiyaçlarını sorunsuz bir şekilde 
karşılayabilecektir.”

Contargo 2050 yılına kadar
tamamen karbonsuzlaşma

hedefinde
Karbonsuzlaşma hedeflerine 

dikkat çekmek isteyen Rhenus 
Trucking Genel Müdürü Sascha 
Hähnke: “Contargo ile, başka hiçbir 
lojistik sağlayıcısının yapmadığı ye-
nilikçi bir yönde ilerlemek istiyoruz. 
Elektrikli kamyonlar, Almanya’da 
ilk pilli kamyon filosunun önemli 
bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu-
nu yaparak, bu teknolojinin gelecek 
vaad ettiğini göstermiş oluyoruz.”

Rhenus CEO’su Michael Viefers 
ise şunları ekledi: “Rhenus olarak ye-
ni teknolojileri test etme konusunda 
çok istekliyiz, bu da kaynaklarımızı 
verimli kullanarak lojistik hizmeti 
sunmamızı sağlıyor. Bu konu aynı 
zamanda teknolojiye açık bir yak-
laşımda olduğumuzu da gösteriyor. 
Araç filomuzu müşterilerimizin ya-
rarına, sürdürülebilir şekilde geliş-
tirmeye devam edeceğiz” dedi.

Ödülün verilmesi sürecinde 
doğruluğu tespit edilmiş hesapla-
malar esas alınmıştır. Bu sayılara 
bakıldığında DAF CF Electric kul-
lanımının, yalnızca normal gri ve 
yeşil enerji karışımından elde edilen 
elektriği kullanırken bile, karbon 
emisyonunu en az yüzde 38 oranın-
da azalttığı görülmektedir. Verkehr-
sRundschau ve TRUCKER test ve 
teknoloji müdürü Jan Burgdorf: 
“Contargo, kullandığı tüm termi-
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DAF CF Electric, 2019 Yeşil 
Kamyon Lojistik Çözümü 
ödülüne layık görüldü. Bu 
tamamen elektrikli saha 
test araçları, Almanya 
iç limanı Duisburg 
limanında konteynerleri 
toplayıp teslim etmek için 
kullanılacak.   

nallerde çevreci elektriğe geçmeyi 
planlıyor” dedi. “Sonuç olarak, Co2 
emisyonları neredeyse yüzde 90 ora-
nında azaltılabiliyor.”
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kanı Süer Sülün, “Mercedes-
Benz Türk olarak bir ilin 
kaderini değiştirmedeki et-
kimiz nedeniyle gururluyuz. 
Zaman içerisinde gördük 
ki Aksaray, yerel kalkınma-
nın en güzel örneklerinden 
biri olarak dünyadaki sayılı 
Mercedes-Benz şehirlerinden 
biri oldu. İldeki en büyük is-
tihdam sağlayıcı oluşumuz, 
üretimimiz, ihracatımız, Ar-
Ge ve yatırım faaliyetlerimiz-
le hem Aksaray’ın hem de ül-
kemizin ekonomisine katma 
değer sağlıyoruz” dedi.

Mercedes-Benz Türk Ak-
saray Kamyon Fabrikası’nın 
ürettiği brüt katma değerin, 
Aksaray sanayisine katkısı yıl-
lar içinde yüzde 45 seviyesine 
ulaştı. Fabrikanın gösterdiği 
ekonomik başarı, Aksaray 
ekonomisini de ileriye taşıdı. 
Fabrikanın kuruluşundan bu 

TÜRKİYE’NİN en büyük 
yabancı sermayeli şirketle-
rinden biri olan Mercedes-
Benz Türk, 1986 yılında 
Aksaray’da kurduğu ve bu-
gün 700 bin metrekare alana 
sahip kamyon fabrikasının 
şehre ve bölgesine katkılarını 
araştırdı. Bağımsız iki araştır-
ma şirketi tarafından yapılan 
sosyal-ekonomik analiz, bu-
gün Aksaray’da yaklaşık 500 
milyon avroluk bir yatırım o-
lan Mercedes-Benz Türk Ak-
saray Kamyon Fabrikası’nın 
şehre katkılarının önemini 
ortaya koydu. Mercedes-Benz 
Türk Aksaray’daki üretimiy-
le, istihdamıyla, Ar-Ge faali-
yetleri ve ihracatı ile şehirde 
33 yılda 1,7 milyar TL’lik 
ekonomi yarattı. 

Yerel halk, esnaf, yerel oto-
riteler, fabrika çalışanları ve 
aileleri olmak üzere yaklaşık 
2 bin kişiyi kapsayan araştır-
ma 9 ay sürdü. Aksaray ilinde 
farklı demografik yapılara 
sahip katılımcılar ile birebir 
röportajların, anketlerin ve o-
dak grup çalışmalarının yapıl-
dığı araştırmanın sonunda ya-
yınlanan raporda; Aksaray’da 
en büyük istihdamı sağlayan, 
ile en fazla katkısı olan, yerel 
ekonomiyi canlandıran, top-
lumun sosyal gelişimine katkı 
yapan, yerel girişimcilere fır-
sat tanıyan, çevreye duyarlı, 
bölgenin tanıtımında en çok 
katkısı olan, mesleki eğitim 
konusunda bölgenin güç-

lenmesini sağlayan şirketin 
Mercedes-Benz Türk oldu-
ğu ortaya çıktı. Araştırmada 
şirketin Aksaray’da yaptığı 
yatırımın, çarpan etkisi de 
devreye girince, üretim ve tü-
ketimi tetikleyerek ekonomi-
ye kayda değer bir pozitif etki 
yaptığı kanıtlandı.

Sülün; “Bir ilin kaderini 
değiştirmedeki etkimiz 
nedeniyle gururluyuz”
Orta Anadolu’ya yönelen 

özel sektör yatırımlarının 
önemine değinen Mercedes-
Benz Türk İcra Kurulu Baş-

Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nın çevresine do-
laylı ve uyarılmış etki ile top-
lam bölgesel ekonomik etkisi 
Aksaray ekonomisinin yakla-
şık yüzde 20’si oranında bir 
büyüklüğe sahiptir. Bundan 
33 yıl önce ilk temel atılırken, 
bu yatırımın sadece iş olanağı 
sağlamakla sınırlı olmayaca-
ğını ve istihdamımızın ildeki 
yerel halkın yaşam kalitesi-
ne doğrudan etki edeceğini 
öngörüyorduk, bu rakamlar 
öngörülerimizin doğru oldu-
ğunu kanıtlıyor” dedi.

Türkiye’den ihraç edilen 
her 10 kamyondan 9’u 

Aksaray’dan
2018 yılında Aksaray’ın 

toplam ihracat tutarı 113 
milyon dolar olarak gerçek-
leşirken sadece Mercedes-
Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası geçen yıl 877 mil-
yon dolar seviyesinde ihracat 
gerçekleştirdi. Aksaray’ın 
toplam ihracatının yaklaşık 9 
katını gerçekleştiren fabrika, 
Türkiye’nin toplam kamyon 
ihracatının yüzde 90’ını ger-
çekleştirerek Türkiye’den ih-
raç edilen her 10 kamyondan 
9’unun Aksaray’dan çıkma-
sını sağladı. Son 5 yılda 500 
adet seviyesindeki kamyon 

ihracat hacmini, 13 bin adet 
seviyesine çıkarak % 2.500 
gibi rekor bir oranda artıran 
Mercedes-Benz Türk, tarihi-
nin en yüksek ihracat mikta-
rına ulaştı.

Fabrika büyüdükçe
şehir de gelişti

Mercedes-Benz Türk Ak-
saray Kamyon Fabrikası’nın 
büyümesi ile eş zamanlı olarak 
şehrin gelişimi de tetiklen-
di. Otomotiv, metal sanayi, 
turizm ve madencilik gibi 
sektörlerde yapılan yeni ya-
tırımlarla birlikte kişi başına 
üretilen gayrisafi katma değer 
bakımından Aksaray; Adana, 
Mersin, Konya gibi illerden 
sonra gelen bir şehir haline gel-
di. Bu sektörlerin, beraberinde 
getirdiği ekonomik gelişmeyle 
birlikte, ilde kişi başına düşen 
milli gelir son 10 yılda 4.996 
TL’den 18.229 TL’ye yüksel-
di. 1985 yılı sayımında 230 
bin olan Aksaray’ın nüfusu, 
2018 yılı itibarıyla 412 bin 
172’ye yükselirken, 1987 yı-
lında 1.223 hektar olan kent-
sel alanlar (bina, yol, sanayi, 
endüstri vb.) 20 yılda yüzde 
400 civarında artarak 4.795 
hektara ulaştı. Kentteki konut 
sayısı da 1989-2000 yılları ara-
sında yüzde 410 arttı.

yana Aksaray’a yapılan yatı-
rım, şehrin ekonomik göster-
gelerinde çok önemli çıktılar 
sağladı. Bu çalışma kapsamın-
da yapılan hesaplamalara göre, 
Mercedes-Benz Türk Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda yapı-
lan 1 birimlik üretim, toplam 
tüm sektörler için 3 birimlik 
üretim artışını tetikliyor.

Yatırımın bölgesel gelişime 
katkısına ve tüm şehirde ya-
rattığı dönüşüme somut bir a-
raştırmayla şahit olduklarının 
altını çizen Süer Sülün; “2017 
yılı itibarıyla Mercedes-
Benz Türk Aksaray Kam-
yon Fabrikası’nın Aksaray’a 
ekonomik etkisinin 1 milyar 
721 milyon TL olduğu tespit 
edilmiştir. 2017 yılında Ak-
saray ekonomisinin toplam 
GSYİH’sı, TÜİK verilerine 
göre 10 milyar 636 milyon-
dur. Buna göre Mercedes-

Mercedes-Benz Aksaray’da
1.7 Milyarlık Ekonomi Yarattı

Mercedes-Benz Türk İcra 
Kurulu Başkanı Süer Sülün

24
HAZİRAN 2019

Yaklaşık 500 milyon Avro yatırım yapılan 
fabrikanın şehre sağladığı somut katkıların 
ortaya konduğu araştırmaya göre Mercedes-
Benz Türk; üretimiyle, sağladığı istihdamla, 
AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile şehirde 33 
yılda 1,7 milyar TL’lik ekonomi yarattı.  

YENİ birimin ana görevle-
rini; ileri düzeyde otonom 
kamyonların (SAE seviye 
4) seri üretimine yönelik 
gerekli araştırma ve geliş-
tirme faaliyetlerini yürüt-
mek, operasyon altyapısı ve 
ağını koordine etmek, oto-
nom sürüşe ilişkin genel 
stratejinin yol haritasını 
oluşturmak ve uygulamak 
oluşturuyor.

Yeni kurulan Otonom 
Teknoloji Grubu aracı-
lığıyla, Daimler Kamyon 
Grubu’nun 10 yıl içinde ileri 
düzeyde otonom kamyonla-
rı (SAE seviye 4) kullanıma 
sunma hedefinin gerçekleş-
tirilmesi planlanıyor. Bunu 
başarmak için Daimler Kam-
yon Grubu, Las Vegas’ta ger-
çekleşen 2019 Tüketici E-
lektroniği Fuarı’nda (CES), 
500 milyon Avroyu aşan 
yatırımını açıklamıştı. Ticari 
araçlarda Seviye 4, güvenliği 
ve aynı zamanda verimlilikle 
üretkenliği de artırmak açısın-

dan Seviye 2’den hemen sonra 
gelen adımı ifade ediyor.

Daimler Kamyon Gru-
bu Strateji Birimi’nin Baş-
kanı olan Peter Vaughan 
Schmidt, küresel ve depart-
manlar arası bu yeni organi-
zasyona 1 Haziran 2019’dan 
itibaren liderlik etmeye baş-
ladı. Schmidt, sektörde 15 
yıllık bir deneyime sahip 
ve çalıştığı bir önceki po-
zisyonda da Daimler Kam-
yon Grubu’nun otonom 
araçlar konusundaki stra-
tejisinin geliştirilmesinden 
sorumluydu. Peter Vaughan 
Schmidt: “Otonom Tek-
noloji Grubu ile küresel 
uzmanlarımızı ve onların 

engin bilgilerini otonom 
taşımacılık ile harmanlıyo-
ruz. İlk aşamada, tanımlan-
mış alanlarda ve ABD’de 
tanımlanmış merkezler 
arasında yüksek düzeyde 
otonom sürüş senaryola-
rına odaklanacağız. Bunu 
yaparken, işleri otonom sü-
rüş uygulamamıza uygun 
olan müşterilerimizle yakın 
temas halinde çalışacağız. 
Sadece ilgili teknolojiyi ge-
liştirmekle kalmayacak, aynı 
zamanda gerekli operasyon 
altyapısını ve ağını da kura-
cağız” dedi.

İleri otonom sürüş için 
yazılım geliştirme, Oto-
nom Teknoloji Grubu’nun 

temel faaliyetlerinden biri 
olacak. Sorumluluklarından 
bir diğeri ise “Araç Projesi” 
olacak: İlgili ekip; araç sis-
temlerinden ve yoldayken 
en yüksek güvenliği temin 
edecek şekilde profesyonel 
bir sürücünün rolünü üst-
lenen şasi geliştirmesinden 
de sorumlu olacak. Grup ay-
rıca, ileri otonom sürüşe sa-
hip kamyonların çok hassas 
bir harita ile birlikte kendi 
yönünü bulmasını sağlayan 
kamera, lidar ve radardan o-
luşan otomatik sürüş sensör 
kitinin entegrasyonuyla ilgi-
lenecek. Otonom Teknoloji 
Grubu tarafından gerçek-
leştirilecek diğer önemli bir 
faaliyet olan işletme altya-
pısı ve ağının kurulması sü-
reci de bir ana araç kontrol 
merkezi ile birlikte lojistik 
merkezlerindeki ilave istas-
yonları kapsayacak.

Daimler’den Kamyon Grubu’na 
500 Milyon Avroluk Yatırım



TİCARİ ARAÇLAR

TIRSAN, başarılarına ye-
nilerini eklemeye devam 
ediyor. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin (TİM), 2017 yılı 
İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde 
90’ıncı sırada yer alan Tırsan, 
2018 yılında 45 basamak bir-
den yükselerek 45’inci sıraya 
yükseldi. Tırsan, otomotiv 
sektöründe 10’uncu sıraya 
yükselirken, treyler sektöründe 
liderliğini devam ettirdi.

Tırsan Treyler Yönetim Ku-
rulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, 

OTOKAR, müşteri talepleri 
doğrultusunda araçlarını yeni-
lemeye ve yolcu taşımacılarının 
kazancını artırmaya devam 
ediyor. Otokar, küçük otobüs 
araçlarından Sultan Comfort 
modelini yeni özellikleriyle 
satışa sundu. Sultan Comfort, 
lüks koltukları ve özel dona-
nımlarıyla turizm taşımacılığı-
na; 3 noktalı emniyet kemerle-
riyle öğrenci taşımacılığına ve 
29+1 yolcu kapasitesiyle per-
sonel taşımacılığına uygun 
hale getirildi. Sultan Comfort 
ile artık yolcu taşımacılığı ya-
panlar, tek araçla üç işi birden 
yapabilecek. 

Kullanıcı istek ve ihtiyaçları 
doğrultusunda yenilenen Sultan 
Comfort’ta konfor çıtası yükse-
liyor. Lüks koltukları, koltuk 
altı buzdolabı, anons sistemi, 
LCD ekranı, DVD ve güçlü kli-
ması ile Sultan Comfort, turizm 
taşımacılığında da kullanıcısına 
her daim kazandırmaya devam 
edecek. 3 noktalı ve yüksekliği 

“Uzun soluklu çalışmalarımız, 
planlı stratejimiz ve uzun yıl-
lar yurt dışına odaklanmamı-
zın sonucunda 2018 yılında 
üretim tarihimizin rekorunu 
kırdık. 10 bini aşkın sayıda ü-
retim yaptık ve bunun yaklaşık 
8 binini ihraç ettik. Türkiye 
dahil tüm hedef pazarlarda tra-
fiğe kayıt adedimizi artırdık ve 
Avrupa’nın en hızlı büyüyen 
treyler üreticisi olduk. Dün-
yanın en prestijli inovasyon 
ödülü Treyler İnovasyon 2019 

ayarlanabilir emniyet keme-
ri opsiyonu sayesinde öğrenci 
taşımacılığının da yeni gözde-
si olacak. Sultan Comfort’ta 
standart olarak sunulan Acil 
Frenleme Sistemi (AEBS) ile 
Şerit Takip Sistemi (LDWS) 

Ödülleri ile Ar-Ge başarıları-
mızı taçlandırdık ve aynı sene 
iki derece alan tek treyler üre-
ticisi olduk. Şimdi ise TİM’in 
2018 yılı İlk 1000 İhracatçı 
Listesi’nde 45’inci sıraya yük-

selmenin gururunu yaşıyoruz. 
Tırsan olarak bu yıl da geçtiği-
miz sene yakaladığımız başarılı 
performansı devam ettirece-
ğiz” açıklamalarında bulundu.

Avrupa’nın en geniş ürün 

sayesinde yolcular daha güven-
le taşınacak. Yolcu kapasitesi 
29+1 kişiye çıkarılarak ideal bir 
personel taşıma aracı haline de 
gelen Sultan Comfort’ta koltuk 
sayısı artsa da diz genişliğinden 
feragat edilmiyor.

gamına sahip Tırsan’ın 3 
farklı ülkede 4 farklı tesiste 
üretim yaparak 55’den fazla 
ülkeye treyler ihraç ettiğini 
ifade eden Nuhoğlu, açıkla-
malarına şu şekilde devam 
etti: “Türkiye’de liderliğimizi 
sürdürürken yurt dışında da 
büyümeye devam edeceğiz. 
Tırsan olarak Almanya, Rusya 
ve Polonya pazarında ilk 5’te, 
Hollanda pazarında ise ilk 
3’te yer alıyoruz. Türkiye’de 
başlayan bu yolculuk, 2018 

yılında Fildişi Sahili’nden 
Güney Kore’ye kadar geniş 
bir coğrafyaya uzandı. Teş-
vik ettiğimiz kurum kültürü, 
her zaman en kaliteli üretimi 
yapmayı, insanlara ve çevreye 
en faydalı işi yapmayı amaç-
lıyor. Tırsan olarak 2019’da 
da önemli yatırımlar, yüksek 

verimlilik sağlayan ürünler, 
kazandıran kampanyalar ve 
kullanıcıların işini kolaylaştı-
ran çözümlerle ses getirecek 
işlere imza atacağız. Bu ba-
şarının gerçek sahipleri olan 
çalışanlarımıza, gösterdikleri 
yüksek özveri ve başarı için te-
şekkürlerimi sunuyorum.”

Tırsan İhracatçı Listesi’nde 
45’inci Sıraya Yükseldi

Otokar Sultan Comfort
Aracına Yeni Özellikler Ekledi

Otokar Atlas Sakarya’daki 
Fabrikasında Bayileriyle
Bir Araya Geldi
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29+1 kişilik yolcu kapasitesine kavuşan 
Sultan Comfort, yeni özellikleriyle artık 
hem turizm hem öğrenci hem de personel 
taşımacılığı yapabilecek.  

Tırsan Üç Dernek İle Ağır Taşımacılık Günü Düzenledi
TIRSAN, Adapazarı fabrika-
sındaki etkinlik çerçevesinde A-
ğır Ticari Araçlar Derneği (TA-
İD), Ağır Nakliyeciler Derneği 
(AND) ve Ağır Yük Kaldırma 
ve Taşımacılar Derneği (AKT) 
üyesi 50’nin üzerinde ağır taşı-
macılık firmasını ağırladı. 

Etkinliğe Tırsan Treyler 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Çetin Nuhoğlu ev sahipliği 
yaparken, AKT Derneği Baş-
kanı Ahmet Altınkum, AND 
Yönetim Kurulu Başkanı Sel-
çuk Görmezoğlu, TAİD Der-
neği Başkanı İlhami Eksin, 
Kässbohrer Yönetim Kurulu 
Üyesi ve TAİD Başkan Yar-
dımcısı İffet Türken, Tırsan 
Treyler Satış Koordinatörü 

Ertuğrul Erkoç, Ürün Yöne-
timi Müdürü Çetin Sarvan ve 
dernek üyeleri katılım göster-
di. Katılımcılar, gerçekleştiri-
len sunum ile Tırsan ve genel 
ürün gamı hakkında detaylı 
olarak bilgilendirildiler. Sunu-
mun ardından Ar-Ge merkezi, 
Prototip Test ve Ölçüm mer-
kezi ve Low-Bed fabrikasını 
gezen ziyaretçiler, araçlar hak-
kında detaylı bilgiler edinirken 
yüksek kaliteli Low-Bed araç-
larını da yakından inceleme 
fırsatını yakaladılar.

“Avrupa’nın Bir Numarası 
Olmayı Hedefliyoruz”

Etkinliğin açılışında ko-
nuşma yapan Çetin Nuhoğlu, 
Tırsan’ın hedefinin Low-Bed 
üretim kalitesi ve üretim sayısı 
olarak Avrupa’nın bir numara-

sı olmak olduğunu ve bu hedef 
doğrultusunda bir teknik ekip 
oluşturulduğunu belirtti. Nu-
hoğlu, “Teknik ekibimiz, sek-
törü tanıyan ve sektörün tüm 
ihtiyaçlarına hakim deneyimli 
arkadaşlarımızdan oluşuyor. 
Avrupa’da bir numara olmak 
konusunda iddialıyız. Sahip 
olduğumuz, Avrupa’nın en 
geniş ürün gamındaki bütün 
ürünlerimizde Avrupa’da bir 

numara olmayı hedefliyoruz” 
açıklamalarında bulundu.

Nuhoğlu, Tırsan olarak 
42 yıldır Türk treyler sektö-
rüne öncülük ederek hizmet 
sunduklarını vurgulayarak, 
“Tırsan’ın 1977’deki kurulu-
şundan bu yana her zaman da-
ha iyiyi yapmayı amaçladık ve 
bunu hayata geçirdik. Bundan 
sonraki hedefimiz de aynı yol-
da ilerlemek ve başarılarımıza 

yenilerini eklemektir ”dedi.
Sektör temsilcilerine etkin-

liğe katılımları dolayısıyla te-
şekkürlerini sunan Nuhoğlu, 
42 yıldır müşterilerini dinleye-
rek ihtiyaçlarına uygun çözüm-
ler sunan Tırsan’ın, ürünlerini 
geliştirirken müşterilerini sü-
reçlerinin merkezine koydu-
ğunu vurguladı. Etkinlik bo-
yunca müşterilerden gelecek 
her türlü eleştiriye ve öneriye 
açık olduklarının altını çizen 
Çetin Nuhoğlu, “Kaliteli ürün 
ve hizmet sunmak, Tırsan ola-
rak en önem verdiğimiz konu. 
Sunduğumuz yüksek kaliteli 
ürünlerle müşterilerimizin de 
kaliteli hizmet vermesine kat-
kıda bulunuyoruz. Bu sebeple 
onları süreçlerimizin merkezi-
ne koyarak, ihtiyaçlarını ve is-
teklerini dinleyerek kendimizi 
sürekli geliştiriyoruz” dedi.

KOÇ Topluluğu şirketlerin-
den Otokar, Türkiye genelin-
deki etkin bayi ağıyla ilişki-
lerini güçlendirmeye devam 
ediyor. Kullanıcı beklenti ve 
isteklerine uygun araçlar ge-
liştirerek müşteri memnuni-
yetini odak noktasına koyan 
Otokar’ın üst yönetimi ile pa-
zarlama, satış, satış sonrası hiz-
metler, mühendislik ve yedek 
parça ekipleri, Otokar’ın Sa-
karya’daki fabrikasında kam-
yon bayileriyle bir araya geldi. 

Toplantıya Ticari Araçlar-
dan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Ali Rıza Alpte-
kin, Satış ve Pazarlamadan 
Sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı H. Basri Akgül, Satış 
Direktörü Murat Tokatlı, 
Pazarlama Müdürü Tarkan 
Burak, Ticari Araçlar Satış 
Sonrası Hizmetler Müdürü 
Oğuz Doruk, Yedek Parça Sa-

tış ve Pazarlama Müdürü Or-
çun Şeramet ve diğer Otokar 
yöneticileri katıldı.

Otokar’ın Türkiye gene-
lindeki Atlas kamyon bayile-
rinin yöneticilerinin katıldığı 
toplantıda, mevcut hizmet 
ve faaliyetler hakkında bil-
gi paylaşımında bulunulup, 
kamyon pazarı değerlendiril-
di. Toplantıda ayrıca, gelecek 
dönem hedefleri konuşuldu. 

Kullanıcı konforu için pek 
çok detayın yer aldığı, ticare-
tin kahramanı Otokar Atlas; 
adını mitolojide gök kubbeyi 
omuzlarında taşıyan, güçlü 
kahraman Atlas’tan alıyor. 
ABS, elektronik denge kont-
rolü (ESC), tam havalı fren 
sistemi ve geniş iz mesafesi 
ile sürücüsüne yolculuk bo-
yunca güven veren araç, iç 
kabini ile konfor konusunda 
fark yaratıyor. Farklı ihtiyaç-

lara göre iki farklı uzunluk 
seçeneğine sahip olan Atlas, 
kullanıcıların konforlu ve 
güvenli sürüş ihtiyaçlarına 
birçok yönden cevap veriyor. 
Şerit takip sistemi LDWS ile 
sürücülerin yolculukları es-
nasında şerit dışına çıkmaları 
durumunda uyararak güven-
liği üst düzeye çıkaran araç, 
yokuş kalkış desteği (HSA) 
ile dik rampalarda aracın geri 
kaymadan yola devam etme-
sini sağlıyor. Hız sabitleme 
özelliği de bulunan Atlas, 
direksiyon üstü kontrol düğ-
meleri, yol bilgisayarı, geniş 
torpido gözleri, yenilenen 
orta konsolu, koltuk kumaşı 
ve dikiz aynalarıyla da dikkat 
çekiyor. LED sinyali ve sis lam-
balarıyla modern dış görünü-
müne sahip olan Otokar Atlas, 
ayarlanabilir farları ile sürücü-
süne daha iyi görüş sağlıyor.
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çin 500, 560 ve 620 hp V8’ler 
de dahil olmak üzere bugüne 
kadarki en geniş motor yelpa-
zesini piyasaya sürdü.

2010 yılında ise Scania’nın 
16 litrelik motoru büyük bir 
gelişim yaşadı. 15,6’dan 16,4 
litreye çıkarması ve daha ha-
fif ama daha güçlü bir silindir 
bloğu ile maksimum 3.500 
Nmtork ile 730 hpgüç üreten 
dünyanın en güçlü motoru 
olarak tahtını sağlamlaştırdı. 
2013 yılında yeni Streamline 
kamyonlarını piyasaya sürül-

KERESTE ve ağır taşıma 
işlerinde daha güçlü motor 
ihtiyacının doğabileceğini 
öngören “Scania V8’in ba-
bası” olarak tarihe geçen 
dönemin Scania Tasarım 
Müdürü Bengt Gadefelt 
öncülüğünde ilk V8 motor 
1969 yılında 14 litre, 350 
beygir gücünde üretildi. 

Bu motor, Scania mühen-
dislerinin aradığı tüm özel-
liklere sahipti: düşük motor 
devirlerinde iyi çekiş gücü, az 
vites değişimi ve tüm motor 
devir aralığı boyunca yeterli 
ekstra güç. Bu yeni motor-

la donatılan ilk model olan 
LB140, hızlı bir şekilde nakli-
yeciler arasında beğeni topladı.

Scania Ar-Ge Baş-
kan Yardımcısı Jonas 
Hofstedt“Sonuçtan çok gurur 
duyuyoruz. Piyasaya sunuldu-
ğundan bu yana, segmentinde 
iyi kazanılmış bir üne sahip ve 
bugünün gelişmiş ve yüksek 
performanslı motorlarının 
temelini de oluşturuyor” şek-
linde açıklıyor. 

Euro emisyon normlarını 
karşılaması açısından ‘V8’ 
efsanesi, 1.900 dev / dak ve 
48000 Nmtork, 480 ve 580 
bg’lik güç oranlarına sahip 
16 litrelik V8 ile devam etti. 
2000 yılında 16 litrelik V8’in 
piyasaya sürülmesinden son-
ra, Scania’nın motor gelişimi 
içinde çalışmalar hız kesme-
den devam etti.  2005 yılında, 
3.000 Nm’ye kadar torklu 3, 
Euro 4 ve Euro 5 motorlar i-

Scania’nın Efsane
Motoru V8’in 50’nci 
Yaşını Kutluyor
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ekibinin yaklaşık 100 satış 
elemanı ile güçlendirilerek, 
personel sayısının 600’ün 
üzerine çıkarılacağını da açık-
layan Imhoff, yakın gelecekte 
daha başka önemli mihenk 
taşlarını da geride bırakma 
temennisini paylaştı.

Września’da üretim ban-
dından çıkan 20 bininci Van, 
yüzde yüz elektrikle çalışan, 
normal aks açıklığına sahip, 
yüksek tavanlı, kiraz kırmızısı 
renkli bir eTGE oldu. MAN 
eTGE, 100 kW/136 hp gü-
cünde elektrikli motor ile çalı-
şıyor; bu güç, tek hız kademeli 
bir vites kutusu ile aktarılıyor.

TGE’NİN, 2016’daki IAA 
Ticari Araçlar Fuarı’nda 
gerçekleştirilen lansmanı ile 
birlikte VAN segmentine de 
giren MAN Truck & Bus, 3 
tondan 44 tona kadar tüm 
ticari araçların üreticisi konu-
muna gelmişti. TGE üretimi, 
Nisan 2017’de Polonya’nın 
Poznań şehrinin Września 
kasabasında teknoloji harikası 
bir Van üretim tesisinde başla-
mıştı. Üretilmeye başlamasın-
dan sonraki iki aylık süreçte 
Almanya, Avusturya, İsviçre 
ve Hollanda’da piyasaya çıkan 
MAN TGE, bugün ise 30’dan 
fazla ülkede satılıyor. Henüz 
iki yıl içinde ülke sayısının 
30’un üzerine çıkması ve üre-
tilen araç sayısının ise 20 bine 
ulaşması ile TGE, oldukça 
önemli bir başarıya imza attı. 

MAN Truck & Bus Van 
Ürün Pazarlama Birimi Baş-
kanı Martin Imhoff, bu mi-
henk taşı üretim rakamı için 

şunları söyledi: “MAN’daki 
ve Września’da üretimdeki 
ekip için bu, çok büyük ve 
son derece sevindirici bir ba-
şarı. TGE üretimindeki bu 
mihenk taşı rakama, bekle-
diğimizden çok daha erken 
ulaştık. Bu da, bir yandan 
TGE ve MAN hizmet port-
föyünün pazarda ne ölçüde 
iyi kabul gördüğünü, bir yan-
dan da uzmanlarımızın ne 
kadar motive olduğunu, satış 
elemanlarımızın müşterileri-
ne tavsiyelerde bulunmak ko-
nusunda ne kadar iyi eğitim 
aldığını göstermektedir.” 

Avrupa’da TGE satış 

20 Bininci MAN TGE
Üretim Bandından Çıktı

OSD’den Elektrikli
Araçlara Geçişi 
Hızlandıracak ÖnlemlerDOĞUŞ Otomotiv Dist-

ribütörlüğünde Türkiye 
faaliyetlerini sürdüren 
Scania’da görev değişiklik-
leri gerçekleşti. 

1 Haziran 2019 tarihin-
den geçerli olmak üzere 
Pazarlama ve İş Geliştir-
me Müdürü Adnan Yücel 
Satış Sonrası Hizmetler 
Müdürü, Satış Sonrası 
Hizmetler Müdürü Baya-
zıt Canbulat Satış Müdü-
rü, Satış Müdürü Gökhan 
Altun ise Pazarlama ve İş 
Geliştirme Müdürü olarak 
görevlerine başladı.

Scania’da 
Görev 
Değişiklikleri

Adnan Yücel

Bayazıt Canbulat

Gökhan Altun

düğünde ayrıca 520, 580 ve 
730 hp V8 motorları dahil ol-
mak üzere ikinci nesil Euro 6 
serisi de tanıtıldı. 

3’üncü nesil olarak 2016 

yılında tanıtımı yapılan yeni 
V8 motoru, önceki nesille-
rin birçok başarılı özelliğine 
sahip. Yeni V8 motorunun 
odak noktası müşterilerin 

kârlılığını artırmak için yakıt 
tüketimini yüzde beş ila sekiz 
oranında düşürmek, araçların 
çalışma süresini ve servis veri-
mi artırmak. 

TÜRKİYE otomotiv sana-
yiine yön veren ve sektörün 
çatı kuruluşu konumun-
da olan Otomotiv Sana-
yii Derneği (OSD) üyeleri, 
tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de gelişmekte 
olan elektrikli araç pazarı 
için gerekli teknoloji yatı-
rımlarını sürdürüyor. OSD 
Başkanı Haydar Yenigün, 
bu geçişte sadece ana sana-
yinin değil, değer zincirinin 
tüm halkalarının bir bütün 
olarak hareket etmesi ge-
rektiğinin önemine dikkat 
çekerek, bu alanda reka-
betçiliğin korunması için 
yapısal konuların çözülmesi 
ve tüm paydaşların değişim 
sürecinde ortak hareket et-
mesi gerektiğini vurguladı.

Satınalma gücü, şehirle-
rin şarj altyapısı, elektrik/
akaryakıt fiyatlandırma 
politikası ve vergilendirme 

sistemi gibi konuların iç 
pazarın elektrikli araçlara 
geçiş sürecini belirleyen 
önemli etkenler olduğu-
na dikkat çeken Yenigün, 
şöyle devam etti: “Elekt-
rikli araçlara geçişte ara 
adım olarak gördüğümüz 
hibrit araçların son iki 
yılda pazardaki gelişimini 
memnuniyetle gözlemli-
yoruz. Tüketicinin hib-
rit araçlara gösterdiği ilgi 
elektrikli araçlara geçiş 
için bize olumlu sinyaller 
veriyor. Ancak şunu gözar-
dı etmemeliyiz. Elektrikli 
araçların maliyet yapısının 
içten yanmalı araçlarla eşit 
seviyeye gelmesinin zaman 
alacağı aşikar. Araştırmala-
ra göre elektrikli araç mali-
yetlerinin içten yanmalı a-
raç maliyetleri seviyelerine 
ulaşması 2027-2030 yılları 
olarak öngörülüyor”
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TÜRKİYE’DE yer alan fabri-
kasında çağın mobilite ihtiyaç-
larına uygun ulaştırma çözüm-
leri sunan Karsan, Münih’te 
düzenlenen etkinlikle yepyeni 
elektrikli otobüs modeli Atak 
Electric’i ilk kez dünya sahne-
sine çıkardı. BMW ile birlikte 
düzenlenen etkinliğin bu yıl-
ki teması ‘New Definition of 
Mobility’ olurken, dünyanın 
birçok noktasından gelen basın 
mensubu, müşteri ve distribü-
törler yeni Atak Electric’in ya-
nı sıra Jest Electric’i deneyim-
ledi. Etkinliğe Kıraça Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı İnan 
Kıraç, Karsan CEO’su Okan 
Baş, Karsan Ticari İşler Genel 
Müdür Yardımcısı Muzaffer 
Arpacıoğlu ve birçok Karsan 
yetkilisi de katılım sağladı. Gü-
cünü toplamda 220 kWh kapa-
siteli BMW i bataryalarından 
alan Atak Electric, katılımcılar 
tarafından Maisach’taki BMW 
ve MINI Driving Academy’de 
ilk kez test edildi. Atak Electric 
dinamik tasarımı, üstün tekno-
lojisi, konforu, hızlı şarj özelliği 
ve 300 km menzile ulaşmasıyla 
büyük beğeni topladı. Etkin-
likte ayrıca, 8 metre sınıfının 
öncüsü olan Atak’ın yeni yüzü 
de ilk kez Atak Electric’le bir-
likte görücüye çıktı.

1 yıl içinde 2 seri üretim 
elektrikli araç ürettik

Karsan olarak Ar-Ge’den 
seri üretime bir yıl içerisinde 
2 elektrikli araç modeli ta-
nıttıklarını belirten Baş, “Bu 

TEMSA, elektrikli otobüs mo-
deli AvenueElectron, 9 metre 
uzunluğundaki elektrikli aracı 
MD 9 electriCITY ve kent içi 
ulaşıma yönelik ürünü LF 12 
modelini Dünya Toplu Taşı-
macılar Zirvesi ve Fuarı’nda 
(UITP) tanıttı. 

Dünyada otomotiv endüst-
risi artık akıllı şehirler etrafında 
çevreci ve sessiz modellerle şe-
killendiğine dikkat çeken Tem-
sa CEO’su Hasan Yıldırım, 
fuarın açılışında yaptığı değer-
lendirmede, “Avrupa ülkeleri 
elektrikli otobüs alımları ko-
nusunda niyet ve stratejilerini 
yayınladı. Buna göre; İngiltere 

hem bizim için hem Türkiye 
için bir gurur kaynağı. Üstelik 
yine ilk kez sizlerin göreceği 
yeni hatlarıyla dikkatleri çe-
ken Atak’ın tasarım yenileme 
sürecini de çok kısa bir süre 
içerisinde tamamladık. 

Otomotivde bir paradigma 
değişimi olmak üzere ve malu-
munuz herkes elektrikli araç-
ları konuşuyor. Herkes elekt-
rikli araç yapıyor ama prototip 
düzeyinde yapmak başka bir 
şey, Karsan’ın yaptığı gibi seri 

üretim yapmak başka bir şey. 
Bizim Jest Electric ile başlayan 
deneyimimiz 8 metrelik elekt-
rikli Atak ile devam etti.

Ağustos 2019 itibariyle A-
tak Electric ile Fransa, Alman-
ya, Romanya, İtalya, Portekiz, 
Bulgaristan gibi ülkelerde 
roadshowlarımızı başlatıp yıl 
sonuna kadar bu aktiviteye de-
vam ediyor olacağız. İlk etapta 
Avrupa pazarlarını öncelikli 
olarak hedefleyeceğimiz Atak 
Electric modelimizde, yine 

Londra bölgesindeki 6 bin oto-
büsü, Fransa Paris’teki 4 bin o-
tobüsü 2030’a kadar tamamen 
elektrikliye çevirmeyi planlı-
yor. Amsterdam Belediyesi ise 
şehir içine 2023’ten sonra fosil 
yakıtlı araç sokmayacak. Temsa 
olarak, elektrikli araç konu-
sunda müşterilerimize birden 
fazla model alternatifi sunabi-
len dünyadaki ender otomotiv 
markalarından biriyiz ve bu dö-
nüşümde öncü rol üstlenmek 
için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Elektrikli araçlar ve
bataryalar için

çalışmalarımız devam ediyor
Temsa’nın fuarda tanıttı-

Ağustos ayı itibariyle seri üre-
time başlayacağız. BMW olan 
güçlü işbirliğimiz ise devam 
edecek ve umuyoruz ki yepyeni 
taşıma çözümlerinde birlikte 
güzel işler başaracağız.

Karsan olarak, çevreci ve 
sürdürülebilir değişimin ön-

cüsü olan elektrikli araç tek-
nolojilerinde attığımız sağlam 
adımları yaygınlaştıracağımız 
bir gelecek kurguluyoruz. 
Seri üretime hazır elektrikli 
araçlarımızı ihracat pazarla-
rının gözdesi haline getirmek 
ve potansiyel iş fırsatlarını 
değerlendirmek üzere tüm 
gücümüzle çalışmaya devam 
edeceğiz” dedi.

Atak modelinin tarihçe-
si hakkında bilgi veren Baş, 
“Karsan’ın hali hazırda 8 metre 
sınıfının öncüsü olan Atak o-
tobüsümüzü 2014 yılından bu 
yana üretiyoruz. Boy avantajı, 
güçlü motoru ve üstün yolcu 
kapasitesi ile Atak, verimlili-
ğin temsilcisi olarak dikkatleri 
çekiyor. Sipariş üzerine üreti-
mini gerçekleştirdiğimiz Atak 
modelimizden bugüne kadar 
bin 500’ün üzerinde yurtiçi ve 
yurtdışı satış yaptık. Bu mode-

ğı elektrikli araçlarla ilgili de 
bilgi veren Yıldırım, otomotiv 
sektöründe yaşanan bu dönü-
şümün, toplu ulaşım alanında 
da farklı çözümleri zorunlu 
kıldığını ifade ederek, “Ave-
nueElectron modelimiz, akıllı 
şehirlerin en yeni ulaşım araç-
larından. Sahip olduğumuz 
yüksek teknoloji sayesinde, 
araçlarımızda 240 ila 360 kWh 
arasında kapasitelerde batarya-
lar sunabiliyoruz. Bu da müşte-
rilerimizin planladıkları men-
zil ve yolcu kapasitesine göre 
seçim yapabilmesini sağlıyor. 
Çünkü biliyoruz ki; günümüz 
dünyasında müşterilerimiz ar-

limizi ilk doğuşundan 4 yıl son-
ra tasarımını tamamen yeniler-
ken bir yandan da elektrikli 
versiyonuyla tanıtıyor olmak-
tan büyük gurur duyuyoruz.”

“300 kilometre menzille 
günü tamamlıyor”

BMW işbirliğinin ilk ürünü 
olan Jest Electric’in kısa süre 
içerisinde büyük ilgi gördüğü-
nü belirten Baş, 35 adet Jest 
Electric’in Fransa, Almanya ve 
Yunanistan başta olmak üzere 
birçok Avrupa ülkesinde hiz-
met vermeye başladığını be-
lirtti. Jest Electric minibüsle-
rinin ardından, 1 yıl içerisinde 
otobüs sınıfındaki Atak’ın da 
elektrikli versiyonunu pazara 
sunduklarını belirten Okan 
Baş, “Dünyanın elektrikli araç 
teknolojilerinde öncü otomo-
tiv markalarından BMW ile 
beraber tüm dünyada kullanı-

labilecek elektrikli toplu taşı-
ma çözümleri üretmeye devam 
ediyoruz. Bu doğrultuda yine 
menzili, benzersiz teknolojisi 
ve boyutlarıyla alanında öncü 
olan yeni yüzüyle de dikkat çe-
ken Atak Electric’i pazara sun-
manın haklı gururunu yaşıyo-
ruz. Karsan Atak Electric’te 44 
kWh kapasiteli 5 adet BMW i 
bataryası bulunuyor. Bu batar-
yalarla Atak Electric’in men-

tekiz, Bulgaristan gibi ülkeler-
de roadshowlarımızı başlatıp 
yıl sonuna kadar bu aktiviteye 
devam ediyor olacağız. İlk 
etapta Avrupa pazarlarını ön-
celikli olarak hedefleyeceğimiz 
Atak Electric modelimizde, 
Ağustos ayı itibariyle seri üre-
time başlayacağız. BMW olan 
güçlü işbirliğimiz ise devam 
edecek ve umuyoruz ki yepyeni 
taşıma çözümlerinde birlikte 

tık kurumlarına özel çözümle-
re ihtiyaç duyuyor. Biz de bu 
doğrultuda elektrikli araçlar 
ve batarya sistemleri üzerinde 
uzun süredir devam eden çalış-
malarımızı ve iş birliklerimizi 
hız kesmeden sürdürüyoruz.” 

zili, 300 km’ye kadar çıkarak 
rakiplerine karşı benzersiz 
bir avantaj sağlıyor. Hızla şarj 
olabilen bataryaları ile Atak 
Electric kesintisiz bir hizmet 
sunuyor” dedi.

“Seri üretime Ağustos’ta 
başlıyoruz”

BMW bataryaları için 4 yıl 
ve 200 bin km’ye kadar pil ga-
rantisi sağladıklarını belirten 
Karsan CEO’su Okan Baş, 
Atak Electric’in teknolojik 
özellikleri vekonfor seçenekle-
ri göz önüne alındığında fiyat 
olarak da rakiplerinden çok 
daha avantajlı olduğunun altı-
nı çizdi. Karsan CEO’su Okan 
Baş, “Ağustos 2019 itibariyle 
Atak Electric ile Fransa, Al-
manya, Romanya, İtalya, Por-

85 kişilik, 
12 metre uzunluğunda

“AvenueElectron”
UITP’de sergilenen en yeni 

elektrikli modeli AvenueElect-
ron, 12 metrelik boyu ve 35 kol-
tuklu 85 kişilik yolcu kapasitesiy-

güzel işler başaracağız” ifadele-
rini kullandı.

Atak Electric’te görev yapan 
elektrikli motor, 230 kWh 
motor gücü ve 2.400 Nm tork 
üretiyor. BMW tarafından ge-
liştirilen beş adet 44 kWh ba-
taryalarla toplamda 220 kWh 
batarya kapasitesi bulunan 
Atak Electric, 300 km’ye varan 
menziliyle rakiplerinin önüne 
geçerken alternatif akımlı şarj 
üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj 
üniteleriyle de 3 saatte tam şarj 
olabiliyor. Üstelik enerji geri 
kazanımı sağlayan rejeneratif 
fren sistemi sayesinde batarya-
lar yüzde 25’e kadar kendi ken-
dini de şarj edebiliyor. 

Tamamen yenilenen ön ve 
arka yüzüyle dinamik bir tasa-
rım çizgisine sahip olan Atak 
Electric, led gündüz farlarıyla 
dikkatleri çekiyor. 10,1 inç-
lik multimedya dokunmatik 
ekranı, tamamen dijital 12,3 
inçlik gösterge paneli, anah-
tarsız çalıştırma, USB çıkışları 
ile donatılan ve Wi-Fi uyumlu 
altyapı sağlayan Karsan Atak 
Electric, üstün teknolojisi, 
konforu, menzili ve kapasite-
siyle rakiplerine fark atarak 
en modern toplu ulaşım çözü-
münü sunuyor. Atak Electric 
ayrıca, elektrik kontrollü ha-
valı süspansiyon sistemiyle de 
konfor disiplininde de binek 
otomobilleri aratmıyor. Top-
lamda 52 kişilik yolcu kapa-
sitesi sunan Atak Electric’te, 
18+4 ve 21+4 katlanır olmak 
üzere iki farklı koltuk yerleşim 
seçeneği bulunuyor.

le siparişe hazır bulunuyor. Tam 
şarjla 250 kilometrelik bir me-
safeyi kat edebilen araç, 3 saatte 
şarj oluyor. Ar-Ge çalışmaları 
devam eden AvenueElectron’un 
250 kilometre olan menzilinin 
350 kilometreye ulaştırılması 
planlanıyor.

Temsa’nın fuarda sergile-
diği 9 metre uzunluğundaki 
ilk elektrikli aracı MD9 elect-
riCITY ise dar yolları ve nis-
peten zor yol koşulları gözeti-
lerek geliştirildi. Seri üretime 
hazır olan bu araç, klima çalışır 
halde ve ortalama bir yolcu a-
ğırlığıyla 230 kilometre yol ya-
pabiliyor. Bu aracın bir sonraki 
jenerasyonunda bu mesafe 300 
kilometreye çıkarılırken, araç 2 
saat içinde tam şarj olabiliyor.

Yeni Atak Electric Almanya’da Görücüye Çıktı

Temsa UITP’de Elektrikli Araçlarını Sergiledi
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Karsan, elektrikli ürün gamının yeni üyesi 
Atak Electric’i, Almanya’nın Münih kentinde 
gerçekleşen etkinlikle ilk kez dünyanın 
beğenisine sunuldu.   

Karsan CEO’su Okan Baş



YAN SANAYİ

ten maksimum performans 
almak hedefiyle diş derinliği 
yasal sınırı olan 1,6 mm’ye 
gelinceye kadar kullanılması-
nı savunuyor.

Çevresel ayak izini
yüzde 50 azaltacak

Michelin, son 20 yılda 18 
milyar litre yakıt tasarrufu 
sağlayarak karbondioksit 
salınımını 45 milyon ton 

ERKEN değiştirilen lasti-
ğin çevreye verdiği zararı bir 
sosyal sorumluluk bilinciyle 
ele alan dünyanın en büyük 
lastik üreticisi Michelin, 
“Güvenli Uzun Ömür’’ stra-
tejisiyle ilk kilometreden son 
kilometreye kadar sürdürüle-
bilir performansa odaklanı-
yor. Her yıl 9 milyon ton faz-
ladan Co2 emisyonu ve yılda 

1 milyon ton hammadde isra-
fına yol açarak atıkları yüzde 
35 artıran erken lastik değişi-
mi, araştırmalara göre sadece 
bir yıl içerisinde Avrupa’da 
6 milyar Euro ekstra maliyet 
oluşmasına neden oluyor.
Yüz yılı aşkın tecrübesiyle 
doğaya duyarlı, uzun ömür-
lü teknolojiler geliştirilmesi 
için çalışan Michelin, lastik-

çevresel ayakizini yüzde 50 
azaltmayı taahhüt ediyor.

Michelin, 88 bin hektar 
alanı ağaçlandırıyor

Barito Pacific Grup ve 
sivil toplum örgütü WWF 
ile ortak başlattığı girişim ile 
çevre dostu kauçuk üretimi-
ni destekleyen Michelin, 55 
milyon dolar ayırdığı bütçe 
ile doğal kauçuk üreterek 88 

bin hektar alanı ağaçlandırı-
yor. Bu işbirliği ile Michelin, 
hem sürdürülebilir doğal ka-
uçuk üretimi sağlayan hem 
de bölgeye özgü bitki örtüsü 
ve hayvan yaşamının devamı-
nı destekleyerek 16 bin kişiye 
de istihdam olanağı sunuyor. 
Böylece Michelin, küresel 
kauçuk üretiminin yüzde 8’i-
ni sağlıyor.

azaltmayı başardı.  Lasti-
ğin çevreye etkisinin en 
aza indirilmesi, yeni lastik 
üretimlerinde yakıt tasar-
rufuna odaklanılması, atık 
lastik oranının azaltılma-
sı, bu konudaki ürün ve 
servislerinin geliştirilmesi 
için yıllık 640 milyon eu-
ro Ar-Ge bütçesi harcayan 
Michelin, 2020 yılına kadar 

Michelin’in Uzun Ömürlü Lastikleriyle Daha Az Tüketim Daha Az Emisyon
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çi taban deseni ve Türkiye 
koşullarına özel olarak geliş-
tirilen taban hamur bileşimi 
sayesinde kullanım ömrü bo-
yunca elde edilen düşük dön-
me direnci, kullanıcılarına 
yakıt tasarrufu sağlıyor. Dü-
şük karbon salınımı ve sahip 
olduğu ses seviyesi değerleri 
ile çevreci bir seri olan “R:01 
II+”, düşük gürültü seviyesi 
ile de kullanıcılarına yüksek 
sürüş konforu sunuyor.

PIRELLI marka kamyon, 
otobüs, tarım ve iş makinesi 
lastiklerinin lisanslı üreti-
cisi Prometeon, kamyon ve 
otobüsler için tasarladığı 
“R:01 II+” serisini Türkiye 
koşullarına özel olarak geliş-
tirdi. Serinin her iki lastiği 
de 295/80 R22.5, 315/70 
R22.5, 315/80 R22.5 ölçüle-
rinde satışa sunuluyor.

Serinin ön aks lastiği 
“FR:01 II+” ve çeker aks 
lastiği “TR:0 II+” artırılmış 
taban genişliği ve Türkiye 
koşullarına özel olarak geliş-
tirilen taban hamur bileşimi 
sayesinde kullanıcılarına üs-
tün kilometre performansı 
sunuyor. Prometeon tara-
fından yapılan saha testi* 
sonuçlarına göre, çeker aks 
lastiği TR:01 II+, ilk kulla-
nım ömründe ortalama 270 
binden fazla km yaparken en 
yakın rakibine göre yüzde 10 

daha yüksek kilometre per-
formansı sağlıyor. Ön aks las-
tiği “FR:01 II+” ise aynı test 
sonuçlarına göre ortalama 
323 bin km ile yine en yakın 
rakibine göre daha iyi perfor-
mans vadediyor.

Segmentinde az rastla-
nır bir özellik olarak; hem 
ön aksta hem de çeker aksta 
M+S ve 3PMSF (kar tanesi) 
işaretlemesine sahip R:01 
II+ serisi, kullanıcılarına 
dört mevsim boyunca üstün 
yol tutuş ve yüksek çekiş gü-
cü sunuyor. Serinin her iki 
lastiği de Avrupa Komisyo-
nu etiketlemesine göre ıs-
lakta tutunma kategorisinde 
belirli ölçülerde “A” belirli 
ölçülerde “B” etiket değeri 
ile düşük fren mesafesi ve bu 
sayede mükemmel sürüş gü-
venliği vadediyor. 

R01 II+ Yakıt Tasarrufu
Her iki lastikteki yenilik-

ma ekiplerine lastik bakımı 
ve kullanımı, araç mekaniği 
ve lastik ilişkisini aktardı. 
Prometeon’un yenilikçi çö-
züm ailesi ProTruck çatısı 
altında yer alan hizmetlerin 
şirketlerin operasyonel mali-
yetlerini nasıl minimize etti-
ğine ve böylece tasarrufa im-
kan sağladığına ilişkin örnek 
vakalar paylaşıldı. Düzenle-
nen eğitim ve sunumlar, Pro-
meteon Türkiye ProCampus 

Eğitim Müdürü Nusret Efe 
tarafından verildi. Eğitim sı-
rasında Ford Trucks ekibi, 
lastik yönetimi ve doğru las-
tik kullanımı ile ilgili tüm 
merak ettiklerini sorma fırsa-
tı buldu. Eğitim sonrasında, 
Prometeon’un dünyadaki 4 
üretim tesisinden biri olan İz-
mit fabrikası da ziyaret edildi.

Ford Trucks’ın en önemli 
lastik tedarikçisi konumunda 
bulunan Prometeon Türkiye, 
bu iş birliğinin daha da geliş-
mesi ve Avrupa pazarlarında 
daha fazla ortak projeye imza 
atmak konusunda çalışma-
larına devam ederken, Ford 
Trucks Rusya, Türki Cum-
huriyetler, Doğu Avrupa, 
Afrika ve Orta Doğu’da 36 
ülkede bayi ve distribütörlük 
faaliyetlerini sürdürüyor.

Pirelli marka premium 
endüstriyel ve ticari lastik-
lerin lisanslı üreticisi Pro-
meteon Türkiye, iş birliği 
yaptığı en büyük orijinal 
ekipman (OE) müşterilerin-
den biri olan Ford Trucks’ın 
Ar-Ge ve satın alma ekiple-
rini temel lastik eğitimi için 
İzmit’te bulunan üretim te-
sislerinde ağırladı. 

Sektöre lastik profesörleri 
yetiştirmeyi misyon edinen 
Prometeon Türkiye verdi-
ği eğitim kapsamında Ford 
Trucks Ar-Ge ve Satın Al-

Prometeon’dan Türkiye 
Koşullarına Özel Lastik Serisi

Pirelli marka premium endüstriyel ve ticari 
lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon’un 
kamyon ve otobüsler için tasarladığı çok 
yönlü “R:01 II+” serisi; kullanıcılarına üstün 
kilometre ömrü, yakıt tasarrufu ve dört mevsim 
mükemmel performansı bir arada sunuyor.   

le gelen hızlı süreçler devreye 
girdi. İkincisi, veri analizin-
den çok fazla faydalanıyoruz. 
Elde ettiğimiz bilgiler saye-
sinde servis maliyetlerimizi 
önemli ölçüde azalttık. Diğer 
yandan kullanım alanına göre 
optimize edilen lastiklerle or-
talama kilometre performan-
sını da artırdık.”

CESAR 360 derece filo 
hizmeti sunuyor

Continental’in profesyo-
nel her şey dahil lastik hizme-
ti Conti360° Filo Hizmetleri 
için özel olarak geliştirilen 
CESAR filo yönetim sistemi, 
o günden bu yana sürekli ola-
rak optimize ediliyor. Araç ve 
lastik bilgileri sisteme kayde-
dilerek merkezi olarak işleni-
yor. Kullanıcılar nerede ya-
şarlarsa yaşasınlar, daima en 
güncel verilere ulaşabiliyor. 

Continental EMEA Ulus-
lararası Filo İşletmeleri Bö-
lüm Başkanı Thomas Wolf, 

AVRUPA’DA faaliyet göste-
ren ticari araç kiralama şirketi 
PEMA ile teknoloji şirketi ve 
premium lastik üreticisi Con-
tinental, 18 binin üzerinde 
aracın lastik yönetimini diji-
talleştiriyor. Continental’in 
geliştirdiği, PEMA’nın sis-
temine entegre edilen dijital 
filo yönetim sistemi CESAR, 
araç ve servis bilgilerinin özel 
bir arayüz üzerinden paylaşıl-
masını ve düzenli olarak gün-
cellenmesini sağlıyor. 

PEMA Lastik Yönetimi E-

kip Lideri Wolfgang Beuleke 
kurulumundan bir yıl sonra, 
sistemden nasıl etkilendiğini 
şu sözlerle dile getirdi; “CE-
SAR arayüzü ile tüm lastik 
yönetimi faaliyetlerimizi 
kontrol etmenin faydaları 
beklentilerimizin çok üzerin-
de.Öncelikle, artan şeffaflık 
müşterilerimizle yaptığımız 
servis anlaşmalarına ne kadar 
uyulduğundan emin olmamı-
za yardımcı oluyor. İşletme 
giderlerimiz azaldı ve artık 
ülkeler arasında standart ha-

kezinde otobüs sürücüleriyle 
bir araya gelen Continental 
Türkiye, ekibe lastiklerini 
nasıl daha güvenli ve verimli 
kullanabilecekleri konusunda 
kapsamlı bir eğitim verdi.

Kurumsal sosyal sorumlu-
luk misyonuyla lastik eğitim-
lerine aralıksız devam eden 
Continental Türkiye, başta 
Antalya olmak üzere toplam 
9 şubede ülkemizi ziyaret 
eden turistlere en yüksek 
profesyonellik standartla-
rında servis sağlayan Diana 
Travel sürücüleriyle bir araya 
geldi. Dünyanın pek çok ye-
rinden müşterilerine otobüs 
ile transfer hizmeti sağlayan 
Diana Travel sürücülerine 
lastikle ilgili bilinmesi gere-
kenleri aktaran Continental 
Türkiye ekibi, eğitimde ayrı-
ca sürüş güvenliği konusun-
da da önemli bilgiler paylaştı. 
Continental Türkiye Bölge 
Müdürleri ile Diana Travel 

şirket yetkililerinin de katıl-
dığı eğitimde, katılan tüm 
sürücülerin lastik kaynaklı 
arızalar ve sürüş güvenliği 
konusunda yüksek farkın-
dalığa sahip olması dikkat 
çekti.Eğitim, sürücülerin 
sorularının yanıtlanmasıyla 
son buldu. 

Continental’in şirkete ait 
tüm otobüslere lastik ölçümü 
yapmasıyla başlayan işbirliği, 
Diana Travel’ın otobüsle-
rinde Continental lastikle-
rini tercih etmesiyle devam 
ediyor. Continental Türkiye, 
Diana Travel sürücülerine 
geçen yıl yaz sezonu öncesi de 
kapsamlı bir eğitim vermişti.

“CESAR, müşterilerin kendi 
ihtiyaçlarına göre uyarlanan 
otomatik iş akışlarıyla gerekli 
tedbirlerin hızla uygulana-
bileceği hizmetleri belirler. 
Bu hizmetler filonun kendi 
atölyesinde, depoda veya oto-
banda verilebilir. ContiFle-
etReporting verilerini analiz 
ederek PEMA’ya Almanya, 
Danimarka, İsveç, İsviçre, 
Çek Cumhuriyeti ve Polon-
ya’daki filolarında lastik yö-
netimi süreçlerini en yüksek 
verimlilikle kontrol etmele-
rine yardımcı olacak öneriler 
sunabiliyoruz.” diye konuştu.

Continental 
Diana Travel’a sürüş 

güvenliği eğitimi verdi
Continental, kurumsal 

sosyal sorumluluk misyonuy-
la işbirliği yaptığı firma ve ku-
rumlara lastik eğitimleri ver-
meye devam ediyor. Yoğun 
yaz sezonu başlamadan Diana 
Travel’ın Antalya’daki mer-

PEMA ve Continental 18 Bin’den Fazla 
Aracın Lastik Yönetimini Dijitalleştiriyor

Pek çok Avrupa 
ülkesinde faaliyet 
gösteren ticari araç 
kiralama şirketi 
PEMA, filoların 
lastik yönetimini 
Continental’in 
geliştirdiği dijital 
bir sistemle kontrol 
ediyor.   
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Tırsan ürünlerini, sağlamlığı, 
güvenilirliği, sunduğu operas-
yonel kolaylık, 2. el değerinin 
yüksek olması ve müşterileri-
ne sağlamış olduğu avantaj-
lardan dolayı tercih ettikleri-

lilerine bir plaket takdim etti. 
Teslimat töreninin ardın-

dan verdiği demecinde geçti-
ğimiz yılın Kasım ayında lo-
gitrans fuarında tanıttıkları bu 
model ile uluslararası nakliye-
cilere gelişmiş bir çözüm mo-
deli sunduklarının altını çizen 
Ömürden Özacar, “Genç Tur 
bizim uzun yıllardır işbirliğin-
de olduğumuz çok önemli bir 
firmamız. Bugün teslimatını 
gerçekleştirdiğimiz bu treyler-
le 20’lik, 40’lık ve 45’lik kon-
teynerlere ek olarak swap-body 
taşımasını da gerçekleştirebile-
cekler. Türkiye’den ağırlıklı 
olarak Avrupa’ya kendi demir-
yolu hatlarıyla taşımacılık ya-
pıyorlar. İşlerini oldukça pro-
fesyonel yaptıklarını ve satın 
alma kararlarında maksimum 
titizlikle hareket ettiklerini 
çok yakından biliyoruz. Aynı 

EKSA Transport ve Tırsan, iş 
birliklerini 3 adet Kässbohrer 
K.SPA M 3 uzayabilir Mega 
Ağır Hizmet Platform ve 1 
adet K.SLL 2 hidrolik düzen-
lenebilir Low-Loader tesli-
matı ile güçlendirdi.

Ağır ve gabari dışı projelerin 
taşımacılığının iddialı firmala-
rından Eksa Transport, filo 
yatırımında tercihini yine Tır-
san araçlarının sağlamlığından 
ve kalitesinden yana kullandı. 
Eksa Transport, Tırsan ile ya-
pılan iş birliği sonucunda filo-
suna 3 adet Kässbohrer K.SPA 

KRONE, Tire fabrikasında 
düzenlenen teslimat törenin-
de İstanbul’un Çatalca ilçesi 
merkezli Genç Tur’a 10 adet 
Box Liner teslimatı gerçek-
leştirdi. Krone’nin kontey-
ner taşıyıcı bu modeliyle aynı 
zamanda swap-body taşıması 
da yapılabiliyor. 

Krone’nin Tire fabrikasın-
da gerçekleştirilen teslimat 
törenine Krone Türkiye Sa-
tış Müdürü Ömürden Öza-

M 3 ve 1 adet Kässbohrer 
K.SLL 2 aracı ekledi. Böylece, 
Eksa Transport’un filosun-
daki Tırsan marka araç sayısı 
54’e ulaştı.

Eksa Nakliyat merkez bi-
nasında gerçekleştirilen tesli-
mat törenine; Eksa Transport 
Yönetim Kurulu Başkanı Ek-
rem Karaoğlu ve Daf-Tırsan 
Satış Yöneticisi Recep Öndal 
Demirci katıldı.

Teslimat töreninde açık-
lamalarda bulunan Eksa 
Transport Yönetim Kurulu 
Başkanı Ekrem Karaoğlu, 

car, Krone’nin Bölge Satış 
Yöneticisi Erkan Şenyurt, 
Krone’nin Satış Koordinas-
yon Müdür Yardımcısı Tolga 
Erdinç ve Genç Tur firma-
sı Genel Müdürleri Erdinç 
Hasanov ile Şehri Hatipoğlu 
katıldılar. Genç Tur yetkili-
lerine Krone’nin göz bebe-
ği olan Tire fabrikasının da 
gezdirildiği tören sonunda 
Krone Türkiye Satış Müdürü 
Ömürden Özacar firma yetki-

filomuza katmış olduğumuz 
Kässbohrer K.SPA M 3 ve 
K.SLL 2 araçlarının da uzun, 
yüksek ve gabari dışı özel ta-
şımalarımız için en doğru 
seçim olduğuna inanıyoruz. 
Tırsan ile iş birliğimizin güç-
lenerek artacağına inanıyo-
rum” dedi.

Karaoğlu, şirketin faaliyet-
lerinden bahsederek, “1978 
yılından bu yana sektörün 
içindeyiz. 1995 yılında firma-
mızı kurduk ve son 15 yıldır 
vagon, otobüs ve boru gibi her 
türlü ağır ve gabari dışı proje 

taşımacılığı yapıyoruz. İddia-
lı olduğumuz bu alanda hızla 
büyüyoruz. Bünyemizde bu-
lunan değişik ölçülerdeki low-
bed, mega ve jumbo araçlar 
ile Avrupa’nın tüm ülkelerine 
ve Avrupa’dan da Azerbay-
can, Gürcistan, Ermenistan ve 
İran’a taşıma yapıyoruz. Geniş, 
uzun ve yüksek her türlü ağır ve 
gabari dışı yükleri; özel taşıma 
müsaadeleri ve öncü hizmetler-
le güvenilir bir şekilde teslim 
ediyoruz. Çok özel ve teknik 
bir iş yapıyoruz, bu işi yaparken 
de aracın tüm koşullarda mak-
simum performans sağlaması 
gerekli ve bunu Tırsan başarı-
yor” açıklamalarında bulundu.

ni vurgulayarak, “Filomuzda 
50 adet Tırsan aracımız bu-
lunuyor. Bu araçlardan çok 
memnun kaldığımız için 
tercihimizi yine Tırsan’dan 
yana kullandık. Son olarak 

özeni biz de Tire fabrikamızda 
ürettiğimiz araçlara gösteriyo-
ruz. Bugün hem 10 adet Box 
Liner’ı teslim ettik hem de 
Krone kalitesini üreten bu fab-
rikayı gezdirme fırsatı bulduk. 
Kendilerine bir kez daha hayır-
lı olmasını temenni ediyorum” 
şeklinde konuştu.

Genç Tur Genel Müdürü 
Erdinç Hasanov ise yaptığı 
açıklamada, “Genç Tur adı-
na Krone’ye teşekkür ederek 
başlamak istiyorum. Bizim 
için bu opearsyonda baştan 
sona çözüm ortağı oldular. 
Krone Used markasıyla es-
ki treylerimizi takasa alıp 
bize takas desteği sağladılar. 
Bunlara ek olarak Krone’nin 
hem Avrupa genelindeki 
hem de Türkiye’deki geliş-
miş servis ağını çok yakından 
biliyoruz” şeklinde konuştu. 

Eksa Transport Tırsan İle Güçlendi

Genç Tur Filosuna 10 Adet 
Krone Konteyner Taşıyıcı Kattı

Güvensoy 
İnşaat’ın Tercihi 
Renault Trucks 
K Serisi
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GÜVENSOY İnşaat, 
Çanakkale’nin Çan ilçesin-
de yer alan maden sahala-
rındaki projesinde kullan-
mak üzere 15 adet Renault 
Trucks K 520 kamyonları-
nı teslim aldı. 

Güvensoy İnşaat, Tür-
kiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu (TKİ) tara-
fından işletilen maden 
sahalarındaki projesin-
de kullanılan araç filo-
sunu genişletiyor. Ocak 
2019’da Renault Trucks 
K serisi kamyonları ma-
den sahalarında test eden 
Güvensoy, Şubat ayında 
13 adet K 520 alımı yap-
mıştı. Güvensoy, K seri-
sinden memnuniyetleri 
nedeniyle ikinci parti ola-
rak 15 adet K 520 alımı ile 
araç parkını 60 kamyona 
çıkarttı.

Çanakkale’deki maden 
sahalarında gerçekleştirilen 
araç teslimatına Güvensoy 
İnşaat firma sahibi Gül-
tekin Güvensoy, Renault 
Trucks Türkiye Başkanı 
SebastienDelepine, Satış 
Direktörü Ömer Bursalı-
oğlu, Bayi Ağı Geliştirme 
ve Satış Sonrası Hizmetler 
Direktörü Özgür Fırat, 

Bölge Müdürü Gökhan Hıra-
ca katıldılar. 

Renault Trucks K serisi 
kamyonların sahadaki per-
formansına değinen Gülte-
kin Güvensoy; “Maden ve 
dekapaj çalışmaları, yüksek 
araç performansı ve dayanık-
lılığı gerektirir. Operasyon-
larımızda aylık 2 milyon ton 
yük taşıyoruz. Üç vardiyada 
aralıksız olarak 7 gün, en az 
18 saat çalışma gibi ağır bir 
tempodan bahsediyoruz. 
Hem tonajlar hem de çalışma 
koşulları oldukça ağır. Bu du-
rumda kullandığımız araçlar-
da, performansve dayanıklılık 
ilk aradığımız özellikler. K 
serisini alım yapmadan önce 
maden sahamızda test ettik 
ve çok memnun kaldık. Bu 
nedenle operasyonlarımızın 
kesintisiz devam etmesi için 
araç alımlarımızda Renault 
Trucks’ıninşaat ve maden 
çalışmalarına özel olarak ge-
liştirdiği K serisine yatırım 
yaptık” dedi. 

Aracın dayanıklılığı da 
satış sonrası hizmetleri de 

önemli 
Tek araçlarının yükleme 

ve boşaltma alanları arasında 
günde ortalama 40 sefer yap-
tığını belirten Gültekin Gü-
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RUSYA’DAKİ et üretici-
lerinden biri olan Miratorg 
firması, Iveco Stralis Natural 
Power 460’ı şirketin politika-
larıyla uyumlu ve çevreye olan 
katkısından dolayı tercih ett., 
Sırbistan’ın dağıtım ve lojistik 
şirketlerinden Centrosinergija 
ise filosunu CNG ile çalışan 
son nesil Iveco Daily Natural 
Power’larla yeniledi.

Tarımsal bir holding olan 
Miratorg, 23 adet Iveco Stralis 
Natural Power (NP) 460 kam-
yonu resmi olarak teslim aldı. 
Stralis NP 460, sürdürülebi-

lirlik, performans, üretkenlik 
ve uzun menzili en zorlu uzun 
mesafe görevlerde bir araya 
getiriyor. Iveco Rusya, aracın 
tasarımı ve verimli işletilmesi 
üzerine şirketin sürücülerine 
de eğitim verdi.

Stralis NP 460, 460 beygir-
lik, 2,000 Nm torka çıkan ve 
bununla dizele denk bir perfor-
mans sunan Iveco’nun 13 litre-
lik Cursor 13 NP Euro VI mo-
torunu barındırıyor. Motor, 
güç-ağırlık oranı, beygir gücü, 
bakım aralıkları ve sessiz çalış-
masıyla sınıfının en iyilerinden 

biri. Bu araç, doğal gazın çev-
resel avantajlarını maksimize 
ediyor: Euro VI standartlarına 
oranla yüzde 99 daha az par-
tikül madde ve yüzde 60 daha 
az nitro oksit salınımına sahip. 
Stralis NP 460 aynı zamanda 
düşük bir Toplam Sahiplik 
Maliyetine de sahip.

Daha önce markanın Tür-
kiye yöneticisi olan Iveco’nun 
Rusya ve Belarus İş Direktö-
rü Roberto Camatta, yaptı-
ğı konuşmada Miratorg’un 
Iveco’nun öncüsü olduğu gaz 
teknolojisini Rusya’da takdir 
eden ilk şirketlerden biri oldu-
ğunu belirterek memnuniye-
tini dile getirdi ve Stralis NP 
460’ın Rusya’da uzun mesafe 
taşımacılıkta verimliliğini ka-
nıtlayacağını söyledi.

Sırbistan’ın dağıtım ve lo-
jistik şirketlerinden Centro-
sinergija firması filosu için 45 
adet yeni Iveco Daily Natu-
ral Power 35S14N V teslim 
aldı. Resmi tören Iveco’nun 
Sırbistan distribütörü Auto 
Cacak Komerc’in Belgrad’ta-
ki tesislerinde düzenlendi. 
Centrosinergija’nın uzun dö-
nem hedefi, dağıtım ve lojis-
tik alanında sürekli ilerleme 
ve çevre ile hizmet ettiği yerel 

TURİZM ve personel taşıma-
cılığı alanlarında faaliyet göste-
ren EFA Turizm, filosuna yeni 
nesil Mercedes-Benz Sprinter 
araçlar ekleyerek genişletti.

Mercedes-Benz Gelecek İs-
tanbul ve Koluman İstanbul 
bayileri tarafından gerçekleşen 
30 adetlik 2019 model 15+1 
Yeni Mercedes-Benz Sprin-
ter teslimatıyla birlikte araç 
parklarındaki Mercedes-Benz 
marka araç sayısını toplam 180 
adede yükseltti. 

Mercedes-Benz Türk Ge-
nel Müdürlük lokasyonunda 
gerçekleşen teslimat töreninde 
Mercedes-Benz Türk Hafif 
Ticari Araçlar Satış Müdü-
rü Serdar Yaprak, Pazarlama 
Müdürü Onur Ahi, Mercedes-
Benz Finansal Hizmetler Satış 
ve Pazarlama Direktörü Gök-
men Onbulak, Mercedes-Benz 
Gelecek İstanbul Bayii Genel 
Müdürü Ebubekir Koman, 
EFA Turizm Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet İbrahim Em-
lak, Genel Müdürü Kayhan 
Yılmazer ve Operasyonlar Ko-
ordinatörü Enver Deveci töre-
ne katıldılar.

Mercedes-Benz Türk Ha-
fif Ticari Araçlar Satış Mü-

topluma sorumlu bir tutumla 
lider olmak. 

Iveco Daily Blue Power 
ailesinin bir parçası ve 2018 
Yılın Vanı olan Daily Natural 
Power, Centrosinergija için 
sürdürülebilir çözümleriyle 
mükemmel bir iş ortağı.

Daily Natural Power, 
Iveco’nun doğal gaz teknolojisi 
üzerine 20 yıldan uzun bir sü-
redir gerçekleştirdiği yatırım-
ların bir eseri. 3 Litrelik F1C 
motoru, 136 beygir güç ve 350 
Nm’lik sınıfındaki en iyi torku 
sunuyor. Bu ticari araç moto-
ru, otomobil motorlarından 
türetilen CNG’li motorlara 
kıyasla daha sağlam ve daha 
yüksek tork ile sürüş kabiliyeti 
sağlamakta ve ödün vermeyen 
bir performans sunuyor.

Centrosinergija Genel Mü-
dürü Zoran Popoviç, konuş-

dürü Serdar Yaprak: “Mayıs 
2019 itibarıyla ‘Sprinter Sa-
na Yakışır’ sloganı ile satışa 
sunduğumuz Yeni Mercedes-
Benz Sprinter’ın ilk filo tes-
limatını EFA Turizm’e ger-
çekleştirmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. İş ortaklarımızla 
uzun soluklu ve her geçen yıl 
artarak devam eden bir iş bir-
liğinde olmak bizleri oldukça 
sevindiriyor. Turizm ve per-
sonel taşımacılığı alanında 
konfor ve kalitesini herkese 
yakışan üst seviyede Yeni 
nesil Sprinter araçlarımızla 
sunmaya devam ediyoruz. E-
FA Turizm’e yeni Mercedes-
Benz Sprinter teslim etmek-
ten gurur duyuyoruz. Yeni 
araç alımında bir kez daha 
bizleri tercih ettikleri için 
kendilerine teşekkür ediyor, 
satın aldıkları araçların hayır-
lı olmasını diliyoruz” dedi.

EFA Turizm Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet İbra-
him Emlak: “Mercedes-Benz 
Türk’e, bu satışın gerçekleş-
mesindeki katkılarından do-
layı Mercedes-Benz Gelecek 
İstanbul, Koluman İstanbul 
bayilerine ve Mercedes-Benz 
Finansal Hizmetler’e sağla-

masında 2018 yılında 11 adet 
doğal gazlı Iveco Daily aldıkla-
rını ve kalite ile ekonomiklik-
ten duydukları memnuniyetin 
şu anda 45 adet Iveco Daily Na-
tural Power almalarının ana ne-
deni olduğunu belirterek aracın 
çevreye katkısı ve sessizliği gibi 
avantajlarına atıfta bulundu.

Iveco Avusturya, Orta ve 
Doğu Avrupa Genel Müdürü 

mış oldukları destek ve kredi 
imkânları için teşekkür ediyo-
ruz. EFA Turizm olarak, araç 
parkımızı genişletirken hafif 
ticari araçlar sınıfında fark 
yaratan Yeni nesil Sprinter 
araçlarla konfor içerisinde taşı-
macılık sunmaya devam edece-
ğiz. Filomuzu Mercedes-Benz 
marka araçlarla güçlendirme-
nin doğru bir yatırım olduğu-
na inanıyoruz ve iş birliğimizin 
artarak devam etmesini te-
menni ediyoruz.” diye sözleri-
ni tamamlandı. 

Türkiye’de satışa sunulduğu 
1996 yılından günümüze, ha-
fif ticari araçlar sınıfında fark 
yaratan Mercedes-Benz Sprin-
ter; Mayıs ayı itibarıyla yenile-
nerek “Sprinter Sana Yakışır” 
sloganı ile satışa sunuldu. Mi-
nibüs, Panelvan ve Kamyonet 
olmak üzere 3 ana seçenekte 

Emilio Parato ise Iveco’nun 
sadece pazardaki en geniş al-
ternatif yakıtlı ürün gamını 
sunan şirket olmadığını, aynı 
zamanda kendi endüstriyel 
ve lojistik operasyonlarıyla 
da çevresel kirliliği azaltmaya 
doğrudan katkı sunduklarını 
belirtti ve Iveco olarak gezege-
nimizin korunması ve çocukla-
rımızla gelecek nesillerin sağlı-
ğı adına sürdürülebilir lojistiği 
desteklemeye devam edecekle-
rini söyledi.

Iveco Balkanlar Bölge Mü-
dürü Milos Lalovic de yaptığı 
açıklamada Centrosinergija gibi 
bir şirketin kazan-kazan yakla-
şımının iyi bir örneği olduğunu 
söyledi ve tüm lojistik şirketle-
rine doğal gaz teknolojisini des-
teklemeleri çağrısında bulundu.

bin 700’ü aşkın farklı seçeneği 
sunulan yeni Sprinter, müşte-
rilerin talep ve beklentilerini 
karşılamak üzere tasarlandı. 
Aracın temelini, maksimum 
seviyede modüler bir yapı kon-
septi oluşturuyor. Bu modüler 
yapı konsepti ile şehir içi ve 
şehir dışı yolcu taşımacılığı 
yapan, okul ve personel servisi 
hizmeti veren, nakliye ve kurye 
hizmetleri gerçekleştiren fir-
malar için yeni çözüm önerile-
ri sunuluyor. 

Yeni Sprinter Minibüs; is-
ter personel, ister okul aracı 
olarak, 13+1’den 22+1 kişiye 
kadar sunmuş olduğu sınıfı-
nın en geniş ürün yelpazesi ve 
standart olarak sunduğu ayar-
lanabilir 3 noktalı emniyet 
kemerli yenilenen koltukları 
ile her koşulda güvenli bir or-
tam yaratıyor. 

Iveco’nun CNG’li Araç Teslimatı Devam Ediyor

EFA Turizm Filosuna 30 Adet Yeni
Mercedes-Benz Sprinter Ekledi
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ile Renault Trucks K serisi 
kamyonlar, inşaat ve ma-
den gibi zorlu taşımacılık 
alanlarında hizmet veren 
müşterilerin gereksinimle-
rini en ideal şekilde karşıla-
mak üzere geliştirildi.

Renault Trucks K serisi-
nin şu ana kadar uygulanan 
en sıkı testlere tabi tutul-
duğuna değinen Renault 
Trucks Türkiye Başkanı 
SebastienDelepine; “K se-
risi, sağlamlık anlamında 
segmentindeyeni standart-
lar ortaya koyuyor. Yerden 
yükseklik mesafesi mü-
kemmel ve pazarda mev-
cut en iyi yaklaşma açısına 
sahip. Dolayısıyla yüksek 
manevra kabiliyeti, maden 
ve inşaat sahaları gibi zor-
lu alanlarda büyük avantaj 
sağlıyor. Her türlü arazide 
olağanüstü bir çekiş gücü-
nü garanti ediyor. Renault 
Trucks K Serisi, motor ve 
şanzıman torku sayesinde 
yakıt verimliliğini de art-
tırıyor” dedi. Güvensoy 
İnşaat’ın K serisini test 
ettikten sonra alım yapma-
larından duydukları mem-
nuniyeti belirten Delepi-
ne; “Güvensoy, K serisinin 
güç ve performansının 
yanı sıra yüksek tonaj ve 
düşük yakıt özelliklerin-
den etkilendiler. Yükleme 
kapasitesi ve manevra ka-
biliyetinin operasyonlarını 
kolaylaştırması bizleri de 
memnun etti” açıklama-
sında bulundu. 

vensoy; “Tek sefer 5 ila 5.5 
km mesafede ve bir aracımız 
saatte ortalama 3 sefer yapa-
biliyor. Sadece bir aracımızın 
1 saat çalışmaması bizim için 
150 ton eksik yük anlamı-
na geliyor. Bu tarz ağır bir iş 
yükünde araçlarımızın daya-
nıklılığı tabi ki çok önemli 
ancak beklenmeyen arızalar 
söz konusu da olduğundaki 
hızlı çözüm de bir o kadar 
kritik. Bu durumda da satış 
sonrası hizmetler devreye 
giriyor. Renault Trucks K 
serisi seçimlerimizde aracın 
gücü kadar satış sonrası hiz-
metlerin gücü de etkili oldu” 
şeklinde açıkladı. 

Aylık yakıt tüketimimiz, 
ortalama 1 milyon litre 
Madencilik taşıma koşul-

larında ana kriterlerden birisi 
olmasa da yakıt tasarrufu, her 
taşımacılık alanında olduğu 
gibi önem taşıyor. Gültekin 
Güvensoy açıklamasında; 
“Tek seferde 1 litre bile ta-
sarruf sağlasak toplam 15 bin 
litre anlamına geliyor. Aracın 
dayanıklılığı ve düşük arıza 
frekansı daha önemli olsa da 
K serisinin sunduğu yakıt ta-
sarrufu da küçümsenemeye-
cek bir avantaj. Yük karşılığı 
tükettiği yakıt performansın-
dan oldukça memnunuz” di-
ye belirtti. 

Dayanıklılık, çalışma kon-
foru, taşıma kapasitesi, çekiş 
gücü, düşük yakıt tüketimli 
motoru, tüm uygulama alan-
ları için kolay üstyapı montajı 
ve özel satış sonrası hizmetler 
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susunda yaşanan sıkıntıların çözü-
müne yönelik çalışmaların devam 
ettiğini söyledi. 

Toplantı sonrası Macaristan Dışiş-
leri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto 

RESMİ ziyaret kapsamında Maca-
ristan’da bulunan Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Mustafa Varank, 
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret 
Bakanlığı binasında düzenlenen, 
“Türkiye-Macaristan 6’ncı Dönem 
Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 
Toplantısı”na katıldı.

Varank, Macaristan ile taşıma-
cılıkta uygulanan geçiş kotaları hu-

www.panlogistics.com.tr

Proje Taşımacılığında profesyonel risk yönetimi ile
alternatif taşıma rotaları ve modelleri sunuyoruz. 

ile ortak basın toplantısı düzenleyen 
Bakan Varank, “Karayolu taşımacılık 
sektörü bizden bir açılım bekliyor. Bu 
konuyu detaylı olarak muhatabımızla 
görüştük. İki tarafın da kara taşımacı-
larını memnun edecek bir çözüm bul-
mak için elimizden gelen gayreti gös-
tereceğiz. Muhatabımızın birtakım 
teklifleri oldu geri döndüğümüzde 
bunları değerlendireceğiz ve böylece 
bu konuda bir çözüme varmaya çalı-
şacağız” dedi.

Varank, ‘’Ülkelerimizin ticari ve 
ekonomik ilişkilerinin güçlenerek sür-
dürülmesi hususunda oldukça faydalı 
ve stratejik gördüğümüz KEK meka-
nizması, inanıyorum ki ilişkilerimize 
ivme kazandıracaktır” diye konuştu. 
Bakan Varank ve Szijjarto, Türkiye-
Macaristan Karma Ekonomik Komis-
yon (KEK) Toplantı Protokolü’nü, 
KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir 
Uzkurt ise KOSGEB ve HEPA arasın-
da eylem planı anlaşmasını imzaladı.

Karayolu Düzenleme Genel Mü-
dürlüğü tarafından Uluslararası Nak-
liyeciler Derneği’ne (UND) yapılan 
bilgilendirmeye göre; 1 Aralık 2019 
tarihinde kullanıma açılacak olan 
Macaristan transit geçiş belgelerinden 
500 adedinin 27 Haziran 2019 iti-
baren, 500 adedinin ise 01 Temmuz 
2019 tarihinde kullanıma açılacak 
olan bin 500 adet Macaristan transit 
geçiş belgesine ilave olarak kullanıma 
açılması uygun görülmüştür.

Dünya çapında yaklaşık 
3200, Türkiye’de ise yakla-
şık 60 tane havalimanı bu-
lunmakta. Türkiye’de ki ha-
valimanlarında yaklaşık 68 
milyon insan istihdam sağ-
lamakta.

İ
BUNLARI 
BİLİYOR MUYDUNUZ?

Türk Karayolu Taşımacılarının 
Macaristan’da Önü Açılacak

PORTO
YENİ DESTİNASYON

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava kargo taşıyıcısı
şimdi Po�ekiz, Po�o’ya da uçuyor.

turkishcargo.com

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank
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