
rım ve gıda ürünlerinin et-
kili olması, bu alanda neler 
yapılması gerektiğinin daha 
yakından incelenmesi gerek-
liliğini de beraberinde ge-
tirdi. Tarladan sofraya gıda 
güvenliği denilen bu süreçte 

HIZLI nüfus artışına karşın 
tarım ve gıda ürün arzının 
aynı hızla artmaması, hatalı 
uygulamalar sonucu yaşanan 
ürün kayıpları, buna israfın 
da eklenmesiyle büyüyen 
sorunlar ile enflasyonda ta-
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depolama, taşıma ve lojistik 
hizmetler her aşamada kar-
şımıza çıkmaktadır. Gıda 
sektöründe özellikle çabuk 
bozulabilir hayvansal gıdala-
rın üretimi, depolanması ve 
taşınması sürecinde soğuk 
zincirin önemi büyük. 

Soğuk zincir perakendede 
mal kabul aşamasından baş-
lıyor. Taze ve donmuş gıda 
üreticileri gıdaları yasal dü-
zenleme gereği soğuk zinciri 
muhafaza ederek satış nok-
tasına veya deposuna ulaş-
tırılıyor. Üreticiden frigori-
fik araçlarla gelen ürünler, 
perakende firmasının so-
rumlu mal kabul personeli 
tarafından kontrol edilerek 
alınıyor. 

SURIYE’DEKI iç savaştan 
etkilenen ve Türkiye’nin gü-
ney sınırındaki önemli geçiş 
noktalarından olan ve günde 
ortalama 350 çekicinin giriş-
çıkış yaptığı Cilvegözü Güm-
rük Kapısı’ından 2019 yılında 
25,5 milyon dolarlık ihracat 
yapıldı. Yapılan ticaret alınan 
özel izinlerle gelişiyor.
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TURKISH Cargo, ulusla-
rarası hava kargo bilgi sağ-
layıcısı WACD’nin Mayıs 
ayı verilerine göre; global 
hava kargo pazarının yüzde 
5.1 oranında küçülme gös-
terdiği sektörde, yüzde 7.1 
oranında tonaj artışı sağla-
yarak önemli bir büyüme 
gerçekleştirdi.  

Mega Hub İstanbul 
Havalimanı’na taşınmasının 
hemen ardından açıklanan 
rakamlarla istikrarlı büyü-
mesini devam ettiren Tur-

DÜNYANIN en eski 
taşımacılık şirketi olan 
Avusturyalı Gebrüder We-
iss, İzmir’de düzenlediği 
etkinlikte Egeli ve İzmirli 
müşterileri ile bir araya 
geldi.  

Kuruluşu 1497 yılına 
uzanan Gebrüder Weiss’in 
İzmir’de hizmet verdiği 
firmalarla daha yakın bir 
iletişim içinde olmak ve so-
rularını ve taleplerini din-
lemek amacıyla düzenle-
nen etkinliğe yaklaşık 100 
civarında davetli katıldı. 

Cilvegözü’nden 
25,5 Milyon
Dolarlık 
İhracat 
Gerçekleşti

Devamı 32. sayfada

Devamı 6. sayfada

www.panlogistics.com.tr

Proje Taşımacılığında profesyonel risk
yönetimi ile alternatif taşıma rotaları 

ve modelleri sunuyoruz. 

Devamı 16. sayfada

Devamı 8. sayfada

Business Intelligence Solutions
BI & AI

Warehouse Management System
WMS

TMS
Transportation Management System

Elektrikli Fiat Ducato
2020’de Geliyor
FIAT Professionel’in ami-
ral gemisi Ducato yeni 
motor ve güvenlik tekno-
lojileriyle yenilendi. Tork 
konvertörlü 9 ileri otoma-
tik seçeneğiyle sınıfının en 
gelişmiş şanzıman seçenek-
lerinden biriyle sunulmaya 
başlayan Yeni Ducato, seg-

Dünyanın
En Eski Lojistik 
Şirketi İzmir’de
Müşterileriyle 
Buluştu

İÇİNDEKİLER
LOJİSTİK
• Türkiye’den Taşıma ve 
Ulaştırmada Yeni Hamleler ..... 2
• Kapıkule’de Planlı Tedbirler 
Geçişleri Hızlandırdı ............... 3
• UTİKAD Okul-Sanayi İşbirliği 
İstanbul Modeli Protokolünü 
İmzaladı ................................. 4
• DHL Express’ten Teslimatlara
SwipBox Çözümü ................. 10
• Türk Araçlarının İhracat
Taşıma Sayıları Yüzde 9 Arttı ... 12

DENİZYOLU
• DFDS Akdeniz İş Birimi’nin 
Başına Lars Hoffman Atandı .. 18

DEMİRYOLU
• Gürcistan İle Demiryolu 
Taşımaları 500 Bin Tona 
Çıkıyor ................................. 19

TİCARİARAÇLAR
• Optifuel Challenge 2019 İle 
Yine Rekorlara İmza Atıldı..... 20
• Türk Üstyapıcılara Afrika ve 
Orta Doğu’ya Iveco İle Açılma 
Fırsatı ................................... 21
• Unimog Yılın Off-Road Aracı 
Seçildi .................................. 24

YANSANAYİ
• Ford Otosan İnovasyon ve 
Teknoloji İle Geleceğe Hazır . 27

kish Cargo, global hava kar-
go pazarındaki daralmanın 
yüzde -4.0 olduğu sektörde, 
pazar payını yüzde 3.9’dan 
yüzde 4.0’a yükselterek, ha-
va kargo pazarında 7’nci sı-
radaki yerini korudu.

Devamı 22. sayfada

Turkish Cargo 
Büyümeye Devam Ediyor

Soğuk Zincir Lojistiğine 
Yatırımlar Artıyor

mentinin en yüksek tork 
gücüyle de dikkat çekiyor.

Yeni Ducato tanıtımın-
da modelin tam elektrikli 
versiyonu da ilk defa göste-
rilirken, taşıma kapasitesi ve 
hacminin geleneksel model-
lerle aynı olduğu kaydedildi.

Devamı 14. sayfada

GLOBAL hava kargo pa-
zarında önemli paya sahip 
olan Lufthansa Cargo, ön-
cü konumunda olmak ve 
bunu sürdürülebilir kılmak 
için sadece çağın yenilikle-

rine ayak uydurmak değil, 
onları yönlendirmek üzere 
önemli projeleri hayata ge-
çirerek dijitalleşme yarışın-
da öne çıkıyor.

Lufthansa Cargo’nun 
Öncelliği Dijitalleşme
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11’INCI Kalkınma Planı (2019-
2023) kapsamında, plan döneminin 
tamamlandığı 2023 yılına kadar yol-
cu ve yük taşımacılığının her alanında 
önemli atılımlar hayata geçirilecek.

TBMM’ye sunulan plan çerçe-
vesinde Türkiye’nin coğrafi avan-
tajından faydalanılarak demir ve 

Türkiye’den Taşıma ve Ulaştırmada Yeni Hamleler

Kombine yük taşımacılığı hiz-
metleriyle bu alandaki yük termi-
nalleri ve aktarma merkezlerine yö-
nelik program hazırlanacak. Tasıma 
isleri organizatörlüğü yetki belgesi, 
sektördeki rekabetçiliği artıracak 
şekilde düzenlenecek ve diğer yetki 
belgeleriyle uyumlu hale getirilecek. 

Özel demiryolu işletmeciliğinin 
tevsik edilmesi ve demir yollarında 
serbestleşmenin geliştirilmesine yö-
nelik ikincil mevzuat tamamlanacak.

Karayolu taşımacılığında
diplomatik kanallar zorlanacak
Blok zincirin yaygınlaştırılması i-

çin ulaştırma ve gümrük hizmetlerin-
de altyapı çalışmaları tamamlanacak.

Avrupa Birliği ülkelerine yapılan 
kara yolu transit taşımalarındaki 
kısıtlamaların giderilmesi amacıyla 
Türkiye’nin sahip olduğu hakların 
korunması yönünde diplomatik ka-
nallar en üst seviyede zorlanacak.

Karayolundaki akıllı ulaşım sis-
temleri tamamlanarak, uygulamaya 
konulacak. Karayolundaki kazalar-
dan kaynaklı olum, yaralanma ve ha-
sarların en aza indirilmesi sağlanacak.

Karayolundaki darboğazlar gide-
rilecek, kaza kara noktaları iyileştiri-
lecek ve toplam 2 bin 872 kilometre 
bölünmüş yol yapılacak.

“Yeşil Liman” uygulamaları
desteklenecek

Limanlarda enerji verimliliğinin 
artırılması, çevresel etkilerin en aza 
indirilmesi ve sürdürülebilirliğin 
sağlanmasına yönelik “Yeşil Liman” 
uygulamaları desteklenecek.

Havalimanları ve demiryolları alt-
yapılarında önleyici bakım kavramı-
nın esas alındığı bir varlık yönetim 
sistemi kurulacak. Geçen yıl 211 
milyon olan havayolundan yararla-
nan yolcu sayısı, 55 milyonluk artışla 
2023’te 266 milyona çıkarılacak.
Demiryolunda emniyet artırılacak

Demiryolu yolcu taşımacılığında 
tüketici odaklı talep yönetimiyle 
modern tren işletmeciliği yapılarak 
hizmet kalitesi artırılacak.

Demiryolunda emniyet artırı-
lacak, gar ve istasyonlarda engelsiz 
ulaşım imkanları artırılacak. Yolcu 
konforunun artırılması amacıyla 
tren hatları tamamlanacak. Yüksek 
Hızlı Tren (YHT) hatlarında arz ve 
talep dengesi gözetilerek tren planla-
ması yapılacak ve ekspres seferler ar-
tırılarak seyahat süreleri kısaltılacak.

Ulaştırma sektöründeki yatırım-
larda öncelik ve verimlilik odağı 
gözden geçirilerek, önceliğini, yapı-
labilirliğini kaybetmiş projeler son-
landırılacak ve yatırımlarda rasyo-
nelleşme sağlanacak.

Kentsel lojistik planlar, makro 
ölçekteki mekansal strateji planla-
rı, çevre düzeni planları ve lojistik 
master planları eşgüdüm içerisinde 
hazırlanacak ve uygulanacak.

deniz yollarının tasıma paylarının 
artırılması, hızlı, esnek, emniyetli, 
güvenilir ve entegre bir ulaştırma 
sisteminin tesis edilmesiyle lojistik 
maliyetlerin düşürülmesi, ticaretin 
kolaylaştırılması ve ülkenin rekabet 
gücünün artırılması temel amaç ola-
rak belirlendi.

2

Avrupa Birliği ülkelerine yapılan kara yolu transit taşımalarındaki kısıtlamaların 
giderilmesi amacıyla Türkiye’nin sahip olduğu hakların korunması yönünde 
diplomatik kanallar en üst seviyede zorlanacak. 
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Kapıkule’de Planlı Tedbirler Geçişleri Hızlandırdı
BAKAN Pekcan, Kapıkule Sınır 
Kapısı’nın ihracat anlamında ülke 
ekonomisi için kritik önem arz etti-
ğine dikkati çekti. Özellikle yaz ay-
larında yurt dışından gelen ziyaret-
çilerin de söz konusu sınır kapısına 
akın ettiğini hatırlatan Pekcan, bu 
dönemde yaşanan yoğunluk nede-
niyle mağduriyetlerin oluşmaması 
ve Türkiye’ye giriş yapmak isteyen 
misafirlere daha iyi hizmet verilmesi 
amacıyla son yıllarda önemli tedbir-
ler alındığını vurguladı.

Pekcan, 2018 yılı sonlarında 
bakanlık birimleri, kamu kurum, 
kuruluşları ile sivil toplum örgüt-
lerinden oluşan geniş katılımlı bir 
çalışma grubu oluşturulduğunu, 
bakanlığa intikal eden şikayet ve ra-
porları derleyerek 52 eylemden olu-
şan bir plan hazırladıklarını aktardı.

Bulgar makamları ile gerçekleş-
tirilen üst düzey görüşmeler sonu-
cunda, Kapıkule Sınır Kapısı’nın 
karşısında yer alan Kapitan Andre-
evo Sınır Kapısı’nda TIR sahasında 
ilave 2 peronun daha faaliyete ge-
çirilmesinin sağlandığını anımsa-
tan Pekcan, TIR parklarına alınan 
araçların oluşturulan sıra sistemi 
dahilinde sınır kapısına kontrollü 
şekilde sevk edilmesi uygulamasının 
hayata geçirildiğini kaydetti.

Bakanlığın “ön beyan” uygula-
ması kapsamında, araçların kendi-
leri için ayrılmış kulvarlar üzerin-
den peronlara sevk edilmesi için 
saha düzenlemesi de yapıldığının 
altını çizen Pekcan, şunları kaydet-
ti: “Edirne Valiliği koordinesinde, 
gerek gümrük sahasında gerekse sa-
ha dışında dikkat edilmesi gereken 
hususlar ile ilgili el broşürü bastı-
rılarak tescil işlemleri aşamasında 
vatandaşlarımıza dağıtılmaktadır. 
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret 
Bölge Müdürlüğü web sayfasından 
30 saniye aralıklarla gümrük ka-
pılarına ait görüntü paylaşımı ile 
ziyaretçilerimizin kapılarımızdaki 
yoğunluk durumuna göre hareket 
edebilmeleri sağlanmıştır. Ham-
zabeyli ve İpsala gümrük kapıları-
mızda devam eden inşaat çalışma-
ları nedeniyle saha içinde gerekli 
planlamalar yapılmıştır. Kapıkule 
Sınır Kapısı’nda 2019 yılı gurbetçi 
sezonu için aldığımız yeni tedbirler 
sayesinde, 1-18 Temmuz tarihleri 
arasında geçen yıl aynı döneme gö-
re ilave yaklaşık 6 bin aracın daha 
hızla geçişi sağlanmış oldu. Yurt dı-
şında yaşayan vatandaşlarımız baş-
ta olmak üzere tatilini ülkemizde 
geçirmek isteyen misafirlerimizin 
geçtiğimiz hafta sonu Kapıkule’de 
oluşturduğu yoğunluk da görev-
lendirdiğimiz ilave personel, web 
sayfasından yaptığımız gümrük ka-
pılarına ait görüntü paylaşımı saye-
sinde hızla eritildi.”

Bakan Pekcan, alınan tedbirlere 
ek olarak geçiş yapacak yolculara 
daha iyi hizmet verilmesinin sağlan-
ması, Kapıkule-Kapitan Andreevo 

Kara Hudut Kapısında yaşanan araç 
yoğunluğunun azaltılması amacıy-
la modernizasyona yönelik çalışma 
başlattıklarını, kapıda yürütülen in-
şaat çalışmalarının 2020 yılının ilk 
yarısında tamamlanmasının hedef-
lendiğini vurguladı. Bu sayede sınır 
kapısının daha işlevsel ve modern 
hale kavuşacağının altını çizen Pek-
can: “İnşaatın tamamlanmasıyla, 
TIR çıkış sahası 35 dönüm büyütü-
lecek, akaryakıt dağıtım kapasitesi 

artırılacak, tır çıkış peronları yenile-
nerek sayısı 6’dan 8’e çıkarılacak, di-
ğer peronlar ‘Tek Durak’ta Kontrol 
Sistemi’ne’ uygun hale getirilecek, 
Tarım ve Orman Bakanlığı kontrol-
leri için saha bitişiğinde 30 dönüm 
alan üzerine Veteriner Sınır Kont-
rol Noktası oluşturulacak, tır parkı 
kapasitesi artırılarak 85 dönümden 
130 dönüme çıkarılacak. 20 köpek 
kapasiteli köpek eğitim merkezi inşa 
edilecek” dedi.



ULUSLARARASI Taşıma-
cılık ve Lojistik Hizmet Üre-
tenleri Derneği UTİKAD, 
Türkiye’de lojistik kültürün 
geliştirilmesi ve akademik eği-
timin desteklenmesi hedefle-
rine yönelik önemli bir adım 
daha attı. UTİKAD, İstanbul 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından hayata geçirilen 
“Okul-Sanayi Işbirliği İstan-
bul Modeli” protokolünü im-
zaladı. İmzalanan protokol 
ile İstanbul ilinde mesleki 
ve teknik eğitim okullarının 
eğitsel, sosyal ve ekonomik 
gereksinimlerinin giderilme-

si, sektörlerde ihtiyaç duyulan 
nitelikli iş gücünün Okul-Sa-
nayi Işbirliği İstanbul Modeli 
ile en üst düzeyde sağlanması 
amaçlanıyor. 

İmza törenine İstanbul İl 
Milli Eğitim Müdürü Levent 
Yazıcı, İstanbul İl Milli Eği-
tim Müdür Yardımcısı Serkan 
Gür, İstanbul Milli Eğitim 
Müdürlüğü Mesleki Eğitim 
Ar-Ge Koordinatörü Jülide 
Öztürk, UTİKAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Emre Elde-
ner ve UTİKAD Sektörel 
İlişkiler Departmanı Uzmanı 
Gizem Aydın katıldı. 

Gür: “UTIKAD
okullarımızla iç içe olan bir 

sivil toplum kuruluşu”
İmza töreninin başında söz 

alan İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Serkan 
Gür, “UTİKAD bu alanda 
güçlü bir birlik. Lojistik ala-
nında hem ulusal hem ulus-
lararası alanda çok önemli 
çalışmalara destek oldukları 
gibi, bu protokolden önce 
de protokol varmış gibi ço-
cuklarımıza, okullarımıza 
iç içe olan bir Sivil Toplum 
Kuruluşumuz. Bu anlamda 
biz bunu hem Milli Eğitime 
bağlayalım hem de kapsamını 
biraz genişletelim istedik” di-
ye konuştu. “Okul-Sanayi Iş-
birliği İstanbul Modeli” hak-
kında da bilgi veren İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı 
Serkan Gür, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bizim model kap-
samında içini öğretmen eğiti-
miyle bağlayan, bazı şirketler 
ile okullarımızı eşleştiren, 
çocuklarımıza e-konferans, 
konferans ve paneller dü-
zenleyip onların deneyim 
paylaşımıyla bu alanda bilgi 
ve becerilerini arttıran, bazı 
önemli simaların karşısına 
çıkarak onların iyi anlamda 
etkilenmelerini sağlayan bu 
veya buna benzeyen birtakım 
iş birliklerini ve birlikteliğini, 
daha koordineli yapmak için 

birlikte daha önce birkaç kere 
biz de kendilerini ziyaret et-
tik. Böyle bir teklifimiz oldu, 
onlar da bunu memnuniyetle 
kabul ettiler. Derneğimiz de 
bu alanda okullarımız ve öğ-
rencilerimizle bilgi ve beceri-
leri bundan sonraki dönemde 
çok daha sistematik bir şekil-
de arttırılmasını sağlayacak.”

Eldener: “Okul ve sektör 
işbirliğine ihtiyacımız var”

UTİKAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Emre Eldener, 
okul ve sanayi işbirliğinin 
gerekliliğini dile getirirken 
UTİKAD’ın eğitime verdiği 
önemin de altını çizdi. Baş-
kan Eldener; “Okul ve Sanayi 
daha doğrusu sektör işbirli-
ğine de bizim gerçekten çok 
ihtiyacımız var. İşsizliğin bu 
kadar fazla olduğu günümüz 
şartlarında zaman zaman 
zorluk çekebiliyoruz. Buna 
yönelik çok güzel okullar a-
çıldı. Bu genç arkadaşlarımıza 
bir yol göstermek, onlara bir 
vizyon kazandırmak ve ufuk 
açmak amacıyla mümkün 
mertebe sanayi ile okulu bir 
araya getirmeye çalışıyoruz. 
Bu noktada da örneğin İTÜ 
ile ortak bir eğitim planımız 
var, hatta ben de ders veren 
hocalardan biriyim. Farklı 
farklı konularda ders veriyo-
ruz. Master seviyesinde bir 
program bu, 1 yıla yakın sü-
rüyor ve mezun olanlara 160 
ülkede geçerli, Uluslararası 
Taşımacılık ve Lojistik Uz-
manı diploması veriyoruz. 
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Ülkeler siyasal iradelerini ihracatlarını 
artırmak için yeni pazarlar aramaya ve 
bu pazarlara erişim olanaklarını geliş-
tirmeye yönelik olarak kullandıklarında 
büyük değişimler yaratabiliyorlar. Başta 
Çin olmak üzere, Almanya ve ABD gibi 
dünyanın en büyük ihracatçı ülkeleri eko-
nomilerini büyütürken lojistik çözümlere 
öncelik verdiler. Pazarlara erişmek için 
kara, demir, deniz ve hava yolları hatları 
oluşturdular. İhracatta dünya lideri aynı 
zamanda dünya ticaretinin yüzde 15’ini 
gerçekleştiren Çin de bir lojistik projesi 
olan Kuşak ve Yol programına, yeni pa-
zarlar geliştirmek ve bu pazarlara eriş-
mek amacıyla kalkıştı. Ülke adına yeni 
lojistik olanaklar yaratmak için çıkılan 
yolda 1.3 trilyon dolara ulaşan yatırım-
lardan söz ediliyor. Günümüzde lojistik, 
Çin sayesinde yeni bir anlam kazanıyor.

Almanya lojistik faaliyetleri türev bir 
iş kolu olmaktan çıkartıp asli bir sektör 
haline getirdi. Buradaki başarısını sa-
nayisini daha da geliştirmek, ticaretini 
sürdürülebilir kılmak ve ihracatını artı-
rarak gerçekleştirmeyi garantilemek için 
değerlendiriyor. Bu yüzden kendi ihracat 
pazarlarına yönelik lojistik çözümleri ge-
liştiren faaliyetlere özel önem veriyor. 

ABD, Çin, Almanya gibi ülkelere Fransa, 
Japonya, Kanada gibi ülkeleri de katmak 
mümkün. Tüm bu ihracatçı ülkelerin ortak 
kaygısı, sürdürülebilir bir ticaret ve ihra-
cat için lojistik olanakları geliştirmektir. 

Türkiye de bu kapsamda çeşitli adım-
lar atıyor. Ulaştırma yatırımlarının yanı 
sıra pazar çeşitlendirmesi için çalışma-
lar yapılıyor. Afrika açılımı, ikili ticaret 
anlaşmaları ve başka bazı adımlar da bu 
amacın uzantıları. 

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

Her ülkenin lojistik sektörü de sahip 
olduğu bilgi birikimi, ihtiyaçları ve ola-
nakları ölçüsünde mücadeleye katılıyor 
ve kendi çözümlerini hayata geçiriyor. 
Türk lojistikçilerinin ticaret potansiye-
lini artırmak için geliştirdiği karayolu 
filoları, tren hatları ve RO-RO yatırımları 
da buna somut bir örnektir. 

Politikleşmiş, askerileşmiş, daha da 
ilerisi terörize olmuş bir ticari rekabet-
ten söz edebiliriz. Somali açıklarında 
korsanlık faaliyetleri artıyor, Fiji sahi-
linde gemiciler kaçırılıyor, Süveyş’te, 
Hürmüz’de gemilere el konuluyorsa; ka-
rada mayın döşeli yollar, terör eylemle-
ri, Suriye’de, Irak’ta öldürülen şoförler 
varsa; Avrupa dahil, ticaret ortamının 
ve yollarının savaş dışılığından söz et-
mek mümkün değildir. 

Tüm savaşlara ve sistemli terör faali-
yetlerine olduğu gibi büyük projelere de 
dış ticaret ve uluslararası rekabet açısın-
dan yaklaşmalı... Ticaret savaşlarını kı-
zıştıran Kuşak ve Yol Projesi, dünya tica-
retinin yönünü Çin lehine etkileyecek bir 
lojistik hamlesidir. İçinde olup pay kap-
maya, var olan payı artırmaya bakalım.

Lojistik Uğruna

BAKIŞUTİKAD Okul-Sanayi 
İşbirliği İstanbul Modeli 
Protokolünü İmzaladı

UTİKAD ile T.C. İstanbul Valiliği İstanbul İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Okul-Sanayi 
İşbirliği İstanbul Modeli” protokolü imzalandı.  

Bunun yanı sıra eğiticinin 
eğitimini de önemsiyoruz. 
Bu işbirliğine biz çok önem 
veriyoruz çünkü İstanbul İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü, her 
şeyden önce eğitimin otorite-
si, eğitimin yönünü belirleyen 
kurum. Biz UTİKAD olarak 
böyle bir işbirliğini sizinle 
yapmış olduğumuz için ger-
çekten çok büyük mutluluk 
duyuyoruz. Sözde bırakmayıp 
bunu çok güzel iş birlikleri ile 
başka bir boyuta taşımak isti-
yoruz. Burada sizinle böyle bir 
protokole imza atmaktan do-

layı çok mutluyum. Teşekkür 
ediyorum. İnşallah çok güzel 
çalışmalar olur ve yıllar boyu 
sürer” dedi. 

Yazıcı: “Istanbul Il Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nden 
beklentiniz çok yüksek 

olsun”
Bu eğitim modeli ile ülkeye 

çok büyük bir katkı sağlaya-
caklarını belirten İstanbul İl 
Milli Eğitim Müdürü Levent 
Yazıcı ise, “Hepimiz biliyo-
ruz ki aslında geleceğimiz 
bu okullarda yetişen nitelikli 
çocuklarımızdan geçiyor. Bu 
alanda özellikle Milli Eğitim 
Bakanlığımızın 2023 vizyon 
belgesinde de net olarak ifade 
edildiği gibi kurumsal iş birlik-
leri bizim olmazsa olmazımız. 
Bu kapsamda -uluslararası 
taşımacılık ve lojistik alanın-
da- 37 okulumuz mevcuttur. 
Bu 37 okulumuzun önemle 
çalışmalarını yürüttüğü, hatta 
bunlarla ilgili olarak yeni dö-
nemde umutlarımız ve hayal-
lerimiz daha büyük. Bunların 

gerçekleşmesi için sizin gibi 
sürece yön veren STK ve süreç 
liderlerinin olması umudumu-
zu arttırıyor. Bu bağlamda bu 
sadece başlangıç, asıl uygula-
ma noktasında birçok çalışma 
ortaya çıkacak. Bence uygula-
ma sonuçlarını aralıklı olarak 
birlikte değerlendirmeliyiz” 
diye konuştu. 

Yazıcı sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Hazırlanan protokolün 
çerçeve bir protokol olduğunu 
görüyorum. İçeriğinde yapabi-
leceğimiz çok şey var, hepsini 
yazmamız gerekmiyor, ancak 
farklı bir dönüşümün önünü 
açabilmek adına farklı pay-
daşlar eklemek gerekirse belki 
protokolümüzü bir süre son-
ra tekrar gözden geçirmemiz 
gerekebilir. Bence ara değer-
lendirmeleri birlikte yapalım. 
Hem okulları hem sektörü 
başlangıcında hem birlikte du-
yurulmasını sağlayalım hem 
de sürecin etkin yürütülmesi 
için onların da alan içerisinde 
fikirlerini alalım” dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı (solda) ve 
UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener.
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taşımacılığı hizmetlerimizi 
de genişlettik. İzmir’de 2016 
yılında hava ve deniz yolu 
ofisimiz; 2017 yılında ise kara 
yolu ofisimiz açıldı” dedi. 

Türkiye’nin konteynır hac-
mi ve kargo tonajı bakımından 
en büyük limanlarından birine 
sahip olan İzmir’de, 12 kişilik 
bir ekiple birlikte FCL, LCL 
konteyner taşımacılığı, hava 
kargo, FTL, LTL karayolu 
taşımacılığı, proje taşımacılığı 
alanlarında hizmet sağladıkla-
rını kaydeden Yakop, hizmet-
leriyle ilgili şu detayları verdi: 
“Karayolunda özellikle müş-
teriler tarafından tercih edilen 
standart Avusturya, Almanya, 
İsviçre ve Gürcistan’a FTL, 
LTL servislerimiz mevcut.

Bunların yanı sıra, 
İstanbul’da kontrat lojistik 
müşterilerimize, gümrükleme, 
antrepo ve depolama, katma 
değerli hizmetler ve yurtiçi da-
ğıtım hizmetleri vermekteyiz.

Türkiye, Avrupa ve As-
ya arasındaki coğrafi konu-
munun kendisine sağladığı 
avantaj ile Kafkasya ve Yakın 
Doğu’da Gebrüder Weiss 
ağında bulunmasından dolayı 
İpek Yolu yönünde önemli 
bir geçit işlevine sahiptir. Bu 
nedenle Gebrüder Weiss, bil-
hassa bu coğrafyada  önümüz-
deki birkaç yıl içinde ağını 
daha da genişletmek ve ken-
disini ipek yolu liderliğinden  

KURULUŞU 1497 yılına 
uzanan Gebrüder Weiss’in 
İzmir’de hizmet verdiği fir-
malarla daha yakın bir ileti-
şim içinde olmak ve sorula-
rını ve taleplerini dinlemek 
amacıyla düzenlenen etkinli-
ğe yaklaşık 100 civarında da-
vetli katıldı. 

Etkinlikte bir konuşma 
yapan Gebrüder Weiss Ül-
ke Müdürü Mişel Yakop, 
müşterilerine davetlerini 
kabul ettikleri için teşekkür 
ederek başladığı konuşma-
sında firmalarıyla ilgili bazı 
önemli bilgileri de aktar-
dı: “Gebrüder Weiss, 500 
yıldan daha uzun tarihiyle 
dünyadaki en eski nakliye 
şirketidir. 14’üncü yüzyıl 
sonlarında Transalpin ula-
şım hattından çıkan Gebrü-
der Weiss, ilerleyen süreçte 
kendisini tam kapsamlı bir 
lojistik sağlayıcısı olarak ko-
numlandırmıştır.”

7 bin 100 çalışanlı
aile şirketi

Güney Alman ticaret şehir-
lerinin, İtalya’nın Lombar-
diya bölgesi ve kuzey güney 
ticareti için önemli bir transit 
liman olan Konstanz Gölü 
kenarında bulunan Bodensee 
şehrinin Fussach limanında 
başlayan hikayelerine dikkat 
çeken Yakop şöyle devam 
etti: “Uzun zaman, yoğun 
emek ve üzerine titrediğimiz 

etik değerlerle bugün gel-
diğimiz noktada şirketimiz 
Gebrüder Weiss, 30 ülkede 
bulunan 150 şubesi ile 7 bin 
100 nitelikli çalışanı ile 660 
bin metrekare depo alanını 
kullanarak yıllık 1,67 milyar 
Avro ciroya ulaşmış olmak-
la, Avrupa’nın en önde gelen 
nakliye ve lojistik şirketlerin-
den biri olmuştur.

Bu muazzam büyüklüğe 
rağmen Gebrüder Weiss, 
“turuncu ruhun” yaşandığı 
gerçek bir aile şirketi olarak 
kalmıştır. Şirket, eski nesil 
ile bağlarını koparmadan ye-
niçağa mükemmel şekilde u-
yum göstermiştir. 2017 yılın-
da yapılan bir ankette 5 bin 
720 çalışanımızın yüzde dok-
sanı Gebrüder Weiss ile ça-
lışmaktan gurur duyduğunu, 
şirketimizin örnek bir işveren 
olduğunu ifade etmiştir.”

Bütün lojistik ihtiyaçlara 
özel çözümler

Dünyanın her yerine ya-
yılmış bulunan çalışma ağla-
rını daha da genişletmek için 
2014 yılında İstanbul’da yeni 
bir şube daha açtıklarını ve 
bu tarihten beri, kara, hava 
ve deniz taşımacılığında mul-
timodal çözümlere kadar pek 
çok alanda hizmet vermeye 
devam ettiklerini belirten 
Yakop, “Bu süreçte 2016 yı-
lında İstanbul Atatürk hava-
limanında ek bir ofis ile hava 

ipek yolu uzmanlığına doğru 
geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Birlikte bugüne kadar ger-
çekleştirdiğimiz başarıların 
tadını çıkarırken, gelecekte 
kendimizi hizmet çeşitliliği, 
kalitesi ve coğrafi anlamda 
daha da gelişmiş olarak ko-
numlandırma hedefimize 
sadakatle bağlı olduğumuzu 
ifade etmek isterim.”

Lojistik sadece 
taşımacılık değil

Daha sonra söz alan Geb-
rüder Weiss Hava ve Deniz 
Biriminden Sorumlu Ülke 
Müdürü Çiler Keskinel de bir 
konuşma yaparak şunları söy-
ledi: “Lojistik dendiğinde ak-
la çoğu zaman taşıma geliyor. 
Oysa biz lojistikçiler ham-
madde temininden son ürü-
nün nihai kulacıya ulaşmasına 
kadar hayatın her alanına do-
kunuyoruz. Dünya son derece 
şaşırtıcı gelişmelerin yaşandı-
ğı bir süreçten geçiyor.

Teknolojik gelişmelerin 
değişimi tetiklediği, örneğin 
otonom araçlarda ulaşımın ve 
dronelarla teslimatların ya-
pıldığı bir dönemdeyiz artık. 
Bu değişimlerin toplumsal 
hayata etkileri elbette ihtiyaç 
ve beklentilerin şekillenme-

sini sağlıyor. Sektöre verdiği 
yön biz lojistikçilerin de yeni-
likçi ve sürekli gelişim ruhu-
nu besliyor.

Endüstri 4.0’a geldiğimiz 
şu dönemde lojistiği; yüz yıl-
lar önce başlayan ipek-baha-
rat yolu noktasından, ticaret 
yapan şirketler ile dirsek te-
ması içerisinde birlikte ha-
reket eden bir yoldaş olarak 
tanımlayabiliriz. Üç tarafı 
denizlerle çevrili bir ülke ol-
mamızın yanı sıra, dört kö-
şesinde güzel yürekli, cesur, 
yaratıcı ve üretken insanların 
yaşadığı bu topraklarda, sek-
törü sizlerle birlikte yönlen-
dirmek istiyoruz.”

Dünyanın En Eski
Lojistik Şirketi İzmir’de
Müşterileriyle Buluştu

Sarp İntermodal’den 
Gaziantep’e Yatırım

Türkiye’nin En Uzun 
3’üncü Tünelinde Kazı 
Çalışmaları Tamamlandı

Gebrüder Weiss Ülke Müdürü 
Mişel Yakop

Gebrüder Weiss Hava ve Deniz 
Biriminden Sorumlu

Ülke Müdürü Çiler Keskinel

6

Dünyanın en eski 
taşımacılık şirketi 
olan Avusturyalı 
Gebrüder Weiss, 
İzmir’de düzenlediği 
etkinlikte Egeli ve 
İzmirli müşterileri ile 
bir araya geldi.  

ITALYA, Bulgaristan ve 
Almanya ofisleriyle yurtdı-
şı yapılanmasını güçlendi-
ren Sarp Intermodal, yurt 
içinde de ofis yatırımları-
na devam ediyor. İzmir, 
Mersin ve Bursa ofisleri 
bulunan şirket, son olarak 
Gaziantep’e ofis açarak hiz-
met vermeye başladı.

Yeni ofise ilişkin değer-
lendirmelerde bulunan Sarp 
Intermodal Yönetim Ku-
rulu Başkanı Onur Talay, 
Gaziantep’in büyük bir üre-
tim şehri olduğunun altını 
çizdi. Şehirde üretilen ürün-
lerin dünyanın birçok ülke-
sine özellikle de Avrupa’ya 
ihraç edildiğine dikkat 
çeken Talay, “Gaziantep, 
Türkiye’nin en fazla ihra-
cat yapan ilk 5-6 ili arasında 
yer alıyor. Aynı zamanda 
bu ofisimizden Kayseri, 
Kahramanmaraş, Adana ve 
Mersin’e de hizmet verece-
ğiz. Bölgedeki ihracatçılara 
destek olabilmek, onları in-
termodal ile tanıştırabilmek 

RIZE-ERZURUM karayo-
lu üzerindeki Ovit Tüneli ve 
yapımı süren Trabzon-Gü-
müşhane arasındaki yeni Zi-
gana Tüneli’nden sonra çift 
tüpte toplam 11 bin 900 met-
re uzunluğu ile Türkiye’nin 
en uzun 3’üncü tüneli olacak 
olan Giresun’daki Eğribel 
Tüneli’nin kazı çalışmaları 
tamamlanırken, trafiğe açıl-
ması için ikmal ihalesinin ya-
pılacağı belirtildi.

Yapımına 25 Nisan 
2015 tarihinde başlanan 
Giresun’u Şebinkarahisar, 
Alucra ve Çamoluk ilçele-
riyle İç Anadolu Bölgesi’ne 
bağlayan 2 bin 200 rakımlı 
Eğribel Geçidi’ndeki tüne-
lin yapımında kazı çalışma-
ları 4 yılın sonunda tamam-
landı. Karadeniz ikliminden 
karasal iklime, başka bir de-
yişle yeşilden bozkıra geçiş 
noktasında yapılan tünelin 
yapım çalışmaları hakkında 
Karayolları Genel Müdürü 
Abdulkadir Uraloğlu’ndan 
bilgi verdi.

Giresun’u İç Anadolu’ya 
bağlayacak yol projesinin bir 
uzantısı olan Giresun-De-
reli ve Dereli-Şebinkarahi-
sar karayolu hakkında bilgi 
veren AK Parti milletvekili 

istiyoruz” dedi.
Mersin Limanı’nın bölge 

için avantaj olduğunu ifade 
eden Talay, bölgedeki ih-
racatçının yükünü Mersin 
limanından Ro-Ro çıkışla-
rıyla Avrupa ve Kuzey Af-
rika ülkelerine taşıyacakla-
rını söyledi.

İntermodal taşımacılığın 
ihracatçıya yıl boyu sabit 
fiyat garantisi ve ideal tran-
sit süre sunduğunu belirten 
Talay, özellikle Avrupa’ya 
yapılan ihracatta sınır kapı-
sı trafiğini düşünmedikleri-
ni ifade etti.

Öztürk ise, “Giresun-Dere-
li-Şebinkarahisar yolu 116 
kilometre uzunluğunda olup 
17 kilometresi bölünmüş 
yol, 99 kilometresi sathi kap-
lamalı tek yoldur. Giresun-
Dereli yolunda ihaleli olarak 
çalışmaları sürdürülen 25 
kilometrelik kesimin 6 kilo-
metresi bölünmüş yol olarak 
trafiğe hizmet vermektedir. 
Kalan 19 kilometrelik kesi-
min 18,6 kilometresi tek yol, 
0,5 kilometresinin ise kap-
lamalı bölünmüş yol olarak 
2020 yılının ikinci yarısında 
bitirilmesi öngörülmektedir. 
Bu güzergahta 6 adet tünel 
bulunmaktadır. Bu tüneller-
den Iklıkçı, Çalca ve Taşlıca 
tünelleri trafiğe açık, Çınar-
cık ve Dereli tünelleri biti-
rilmiş ancak ikincil işlerden 
dolayı henüz trafiğe açılma-
mış, Duroğlu Tüneli ise üst 
yapı imalatları hariç tamam-
lanmıştır. Giresun-Dereli 
Yolunda bütçe ödenekleri 
doğrultusunda çalışmalar 
devam etmektedir. Dereli-
Şebinkarahisar karayolu ise 
73,9 kilometre uzunluğunda 
olup bu güzergahta 7,7 kilo-
metre olup Eğribel Tüneli ve 
bağlantı yolları bulunmakta-
dır” dedi.

Sarp Intermodal Yönetim 
Kurulu Başkanı Onur Talay

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Soğuk Zincir Lojistiğine
Yatırımlar Artıyor

“Kuyruklar zamanla yarışan 
frigorifik yükler için büyük bir engel”

Erman Lojistik Yön. Kur. Başkanı Mehmet Deniz:

TAŞIMACILIĞIN önem-
li merkezlerinden Mersin 
bölgesinin olduğu kadar 
Türkiye’nin de en önemli fri-
gorifik taşımacılarından olan 
Erman Lojistik, ülkenin taze 
sebze meyvesini taşıyan araç-
ların gümrükte uzun süreler 
beklemesinin ülke ekonomisi-
ne zarar verdiğini vurguluyor. 

1993’ten bu yana 
Türkiye’nin en genç, FRC 
sertifikalı frigorifik araç fi-
losuna sahip olan Erman lo-
jistik, tüm Avrupa ve Balkan 
ülkelerine; yaş sebze-meyve, 
süs bitkileri, dondurulmuş ü-
rünler gibi ısı kontrolü gerek-
tiren uluslararası taşımalarını 
başarı ile gerçekleştiriyor. 

Soğuk zincir lojistiğinde, 
her türlü ürünü, her aşama-
da işleme, alt yapı, tesis ve 
otomasyonuna sahip olan 
Erman Lojistik,  Packerman 
markası ile Türkiye’de üre-
tilen her türlü yaş meyve ve 
sebze işleme, paketleme, de-
polama, kontrol ve taşımacı-
lığı yapıyor.

Firmalarının Mersin ve 
çevresinde önemli ve takip 
edilen bir marka olduğunu 
söyleyen Erman Lojistik Yö-
netim Kurulu Başkanı Meh-
met Deniz, “Mersin dünya 
bakliyat merkezi, dünya bak-
liyat yönetiminin de merke-
zi de üreticisi de başkanı da 

larımızın kaliteli olmasını 
istiyoruz. Kullandıkları araç 
yolda sürücülerimizi yorma-
malı, konforu olmalı, araç 
onun evi olabilmeli ve bütün 
teknolojiler araçta olmalı-
dır. Birçok insanın almaktan 
çekindiği yeni teknolojileri 
satın alıyoruz, bunun bir ma-
liyeti vardır, ama biz bunun 
ayrıcalığını kullanan bir fir-
mayız” dedi. 

Frigorifik taşımacılığa
devlet destek vermeli

Yaş meyve sebze işinin tica-
retinin bilinen kurallarla ger-
çekleştirilmediğini belirten 
Deniz, sözlerine şöyle devam 
etti: “Yolda, uzun süre bek-
leyen bir yaş meyve sebze, en 
nihayetinde bozulmaya başlı-
yor. Raf ömrü azalıyor. Oraya 
varınca İtalya’nın Fransa’nın 
ve Kuzey Afrika’nın daha 
hızlı ulaşmış ürünleriyle kar-
şılaştırılıyorlar ve o ürünler 
sadece taşımacılıktan kay-
naklı olarak daha öne çı-
kabiliyorlar. Hatta biz bu 
konuda neredeyse Brezilya 
ile bile yarışacak durumda 
değiliz. Onlar navlun desteği 
alıyor. Bunun da bilinmesini 
isterim. Bizde bu iyi bir du-
rumda değiliz bu konuda da-
ha doğrusu bu frigorifik alana 
yani soğuk zincir lojistiğine 
devletin farklı bir bakış açısı 
ile bakması gerekir.”

Ulusal bir çerçeveden
bakılarak çözüm bulunmalı

Gümrük bakanlığı Kapı-
kuledeki frigorifik geçişleri 
rahatlatmak için frigorifik 
araçların çıkışı için Ham-
zabeyli sınır kapısından 
yönlendirilmesi konusunda 
konuşan Deniz, “Faaliyetsel 
çözümler hiç bir şey vermi-
yor. Avrupa’da her türlü ge-
çiş üstünlüğüne sahip olarak 
gidiyorsunuz kendi ülkenizde 
ise tüm bu özelliklerden mah-
rumsunuz. Sıraya giriyoruz 
1,5 - 2 gün kaldığı oluyor ara-
cın. Gidiyor geçiş belgesi yok 
aracın ne yapsın, tüketilmiş 
ve biz karaborsadan tedarik 
ediyoruz. Ulaştırma Bakanlı-
ğı bu işe ulusal bir çerçeveden 
bakmalı. Sonuç itibarı diğer 
eşyalar ile bozulabilir bir ü-
rün değil, bir gün sonra gitse 
ne olacak. Bir gün önceden 
yükleyip gitsin, yaş meyve ve 
sebzede bu durum mümkün 
değil. Malın tedariki var, ha-
zırlanması var, paketlenmesi 
var, yüklenmesi var, gümrüğü 
var bir sürü prosedürü var” 
diye konuştu.

BOZULABILIR gıda 
maddelerinin uluslarara-
sı taşımacılığı ve bu taşı-
macılık faaliyetinde kul-
lanılacak özel ekipmana 
ilişkin anlaşma olan ATP 
Konvansiyonu’nu müşte-
rilerimiz için çok uzun za-
mandan beri uyguladıkları-
nı belirten Netlog Nakliye 
ve Dağıtım Operasyonları 
Başkanı Uygar Uşar Soğuk 
Zincir Yönetimi hakkında-
ki sorularımızı yanıtladı.

Türkiye’de soğuk zincir 
taşımacılığı ile ilgili olarak 
gerek altyapı, gerek yasal 
düzenlemeler göz önüne 
alındığında ne tür sıkın-
tılar yaşanıyor? ATP’nin 
tam olarak uygulanmasıy-
la ilgili süreçle ilgili değer-
lendirmeleriniz nelerdir? 
Burada gerçekten bir ha-
zırlık süresi var mı yoksa 
bir kayıp mı yaşanıyor?

Sıcaklık kontrollü lo-
jistiğin kapsamını gıdanın 
ilk üretim noktasından 
başlayıp tüketicinin sofra-
sına ulaşıncaya kadar geçen 
sürede bu ürünlerin doğru 
sıcaklıkta korunması ve 
taşınması adına gerçek-
leştirilen tüm faaliyetler 
olarak tanımlayabiliriz. Bu 
sebepten ötürü, lojistiğin 
herhangi bir halkasında 
soğuk zinciri kırılmış gıda, 
sağlıklı ve güvenli olarak 
değerlendirilemez. İnsan 
sağlığını doğrudan etkile-
yen gıdanın tedarik zinci-
rindeki yolculuğunun en 
önemli halkasının sıcaklık 
kontrollü lojistik olduğu-
nun altını çizmek isterim.

Bilindiği üzere, ATP 
Konvansiyonu 2012 yılın-
da ülkemizde yürürlüğe 
girdi. Bu konvansiyon, bo-
zulabilir gıda maddelerinin 
uluslararası taşımacılığı ve 

taşımacılık faaliyetinde kul-
lanılacak özel ekipmanların 
standartlarını tarif ediyor. So-
ğuk zincir lojistiği hizmeti ve-
ren tüm lojistik firmalarının, 
mevcut standartlarını ATP 
konvansiyonu standartlarına 
mutlaka yükseltmesi gerekiyor. 
Türkiye’de ATP Konvansiyon 
şartlarının yurtiçi taşımacılık-
ta yavaş yavaş hayata geçtiğini 
görüyoruz ancak odak nokta-
sında insan sağlığı olduğu için 
sürecin hızlanmasının faydalı 
olacağını düşünüyorum.

Netlog Lojistik Grubu 
olarak dünyadaki ve ülke-
mizdeki gelişmeleri sürekli 
takip ediyor ve kendimizi 
güncelliyoruz. Bozulabilir gı-
da maddelerinin uluslararası 
taşımacılığı ve bu taşımacı-
lık faaliyetinde kullanılacak 
özel ekipmana ilişkin anlaşma 
olan ATP Konvansiyonu’nu 
müşterilerimiz için çok uzun 
zamandan beri uyguluyoruz. 
Sıcaklık kontrollü lojistik 
markası Polar XP’yi de bünye-
sinde barındıran grubumuz, 
sahip olduğu ATP / FRC bel-
geli 1500’ü aşkın özmal Frigo 
aracı ile hem yurtiçi hem de 
yurtdışı müşterilerimize yük-
sek kaliteli hizmet vermeye 
devam ediyor. Bu toplam fi-
lomuzun neredeyse yarısına 
tekabul eden bir orandır.

Dikkat çekmek istediğim 
bir diğer konu ise teknolojik 
gelişmeler… Etrafımızdaki ci-
hazlar akıllandıkça dünyadaki 
pazar trendlerini takip eden 
ülkeler ve işletmeler, teknoloji-
nin sunduğu imkânlardan fay-
dalanıyor ve dijital dönüşüme 
ayak uydurmaya çalışıyorlar. 
Ülkemizde de bu kapsamda 
yapılacak çalışmaların özellikle 
gıda kaybı ve enflasyonunun 
azaltılmasına büyük katkı sağ-
layacağını düşünüyorum.

Özellikle sıcaklık kontrol-
lü lojistik süreçlerinin veri-
minin arttırılmasına yönelik 
sağlanacak devlet teşvikleri, 
sektör eğitimleri ve denetim-
ler gibi enstrümanların soğuk 
zincir lojistiğinin tüm halka-
larını olumlu yönde etkileye-
ceğine inanıyorum.

2019 yılı için hem sektör hem 
de firma olarak beklentiniz 
nedir? Planlanan yeni yatı-
rımlar ve projeleriniz var mı?

18 şehrimizde soğuk zin-

burada. Bölgenin bir taraftan 
göreceli üstünlükleri var. Li-
mon ve narenciyenin başken-
tidir. Yaş meyve ve sebze hiç 
bitmez. Konteyner taşıma-
cılığı gelişmiş durumdadır. 
Limanın kapasitesi 10 yıl ön-
cesine göre çok üstünde, daha 
da geliştirilsin istiyoruz. Böl-
ge lojistik bakımından hiçbir 
zaman özelliğini yitirmeye-
cek bir değerdir” dedi.

Mehmet Deniz, İskandi-
navya bölgesine soğuk zincir 
taşımacılığı sundukları söy-
leyerek şunları söyledi: “Biz 
bugüne kadar pek çok yeniliği 
ilk defa uygulayan bir şirketiz. 
Türkiye’de ilk Euro 5, Euro 6 
kullanan firmayız. UBAK’ta 
yüksek teknolojiyi kullan-
maktan ötürü ilk sıralardayız.  
Geçmişte gerek UBAK sırala-
ması, gerekse belge tahsisinde 
gözetlenen sektördü. Şimdi 
bu diğer firmalarla eşit hale 
getirildi. Dolayısıyla bazen 
kuyruklarda büyük sıkıntılar 
yaşıyoruz. Kuyruklar zamanla 
yarışan frigorifik yükler için 
büyük bir engel” dedi.

Yatırımlarını yaparken sü-
rücülerinin konforuna büyük 
önem verdiklerini de açıkla-
yan Deniz, “Biz İskandinav 
ülkelerine Ro-Ro kullanma-
dan karayoluyla ulaşıyoruz. 
Sürücülerimizin uzak bölge-
lere gitmesinden dolayı araç-

“Soğuk zincir ürünlerinin 
depolanması dikkat ve 
yüksek kaliteli lojistik 
bir altyapıya ihtiyaç 
duyuyor.”

Netlog Nakliye ve Dağıtım 
Operasyonları Başkanı Uygar Uşar:

Birinci sayfadaki haberin devamı

TAZE gıdanın cinsine ve fir-
maların kalite güvence anla-
yışına göre şekillenen bir dizi 
kontrolden geçirilerek hızla 
soğuk odalarda korunmaya 
alınıyor. Taze ve donmuş 
gıdalar türlerine göre farklı 
sıcaklıklardaki reyonlar-
da satışa sunuluyor. Reyon 
sıcaklık kontrolleri çeşitli 

yöntemlerle sürekli olarak 
yapılmalı. Ayrıca bazı satış 
noktaları sıcaklığa hassas gı-
daların soğuk zincirinin kı-
rılmadan taşınabilmesi için 
tüketicilerine dondurulmuş 
gıda torbası, sıcaklık koruma 
çantası, özel strafor kutular 
vb. çözümler de sunuyor. 
Bu çözümler sayesinde gıda-

lar soğuk zinciri kırmadan 
güvenli şekilde sevk edilip 
saklanabilmekte ürünlerin 
tazeliği ve güvenlik şartları 
korunuyor.

Ürünün korunması için 
gerekli ısı lojistik sürecin 
tamamında sürdürülmeli

Çabuk bozulabilen soğuk-
ta muhafaza gerektiren ve 

dondurulmuş gıdalar açısın-
dan bakıldığında yapılması 
gerekenler bulunuyor. Ürü-
nün korunması için gerekli 
olan ısı lojistik sürecin ta-
mamında (depolama, elleç-
leme, taşıma) sürdürülmeli. 
Herhangi bir süreçte ürünün 
korunduğu ısının değişmesi 
ürünün bozulmasına ve içe-
risinde zararlı mikroorganiz-
malar ve canlıların çoğalma-
sına neden oluyor. Bu yüzden 
yeniden paletleme, taşıma gi-
bi durumlarda ortam sıcaklığı 
belirlenen seviyeleri geçme-
meli. Yükleme ve boşaltma 
işlemleri için gerekli altyapı 
sağlanmazsa mallar daha de-
podan çıkmadan fire vere-
biliyor. Yükleme, boşaltma 
ve tasnifin en risksiz şekilde 
yapılabilmesi için hazırlan-
mış geniş, serin ve hareketli 
platformlar bulunmalıdır. 
Ürünler özelliklerine göre sı-
nıflara ayrılıp depoya yerleşti-
rilmelidir. Bundan önce ürün 
grupları oluşturularak, her 
ürün grubu için sağlanması 
gereken şartlar belirlenir. 
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cir ve sıcaklık kontrollü gıdaya özel 
dizayn edilmiş toplam 120 bin palet 
stoklama kapasiteli 21 de dike de-
pomuz mevcut. Yakın geçmişte 20 
bin m²’lik yeni Ankara depomuzun 
açılışını gerçekleştirmiştik. Toplam 
15 bin paletlik depolama kapasite-
sine sahip depomuzda soğuk zincir 
depolaması için 4 bin paletlik alan 
ayırdık. Bu yıl ise Denizli ve yeni 
Kayseri Lojistik merkezlerimizi fa-
aliyete geçirdik. 3 bin 750 m² de-
polama alanına sahip olan Denizli 
lojistik merkezimiz, donuk, soğuk, 
serin ve kuru rejimlerde depolama 
imkânı sunuyor. Yaklaşık 3 bin m² 
büyüklüğündeki yeni Kayseri lojis-
tik merkezimizin açılışını geçtiğimiz 
Haziran ayında gerçekleştirdik. Bu 
lojistik merkezimizde 2019’un 3. 
Çeyreği sonuna kadar tüm sıcaklık 
rejimlerinde hizmet verecek şekilde 
hazır olacağız. Ayrıca İzmir’de bulu-
nan lojistik merkezimizdeki sıcaklık 
kontrollü alanların geliştirilmesine 
yönelik altyapı çalışmalarımız de-
vam ediyor.  Buradaki hedefimiz 
donuk ve soğuk depolama alanımızı 
yıl sonuna kadar 4 bin palet üzerine 
çıkartmak. Müşterilerimizin ürün-
lerini ülkemizin herhangi bir nok-
tasından alarak istenilen noktaya, 
doğru sıcaklıkta ve doğru zamanda 
teslim ediyoruz. Bu doğrultuda ATP 
Konvansiyonunun çizdiği çizgiler 
doğrultusunda araç filomuzu her ge-
çen gün geliştiriyoruz. Hali hazırda, 
Polar XP filosunun tamamı ATP 
sertifikasyonlu özmal araçlardan 
oluşmaktadır. IFS Sertifikasını alan 
ilk Türk şirketi olmanın yanı sıra 
ATP kurallarına uygun filo ve soğuk 
zincire uygun depolama alanlarıyla 
müşterilerimize dünya standartları-
nın üzerinde hizmet veriyoruz.

Sıcaklık kontrollü lojistik, bu 
sektördeki gelecek trendlerini be-
lirleyecek, sektörde fark yaratacak 
ana iş kollarından biri. Bunun için 
de markamıza her türlü yatırım yap-
maya devam ediyoruz.

Kısa ve orta uzun vadede soğuk 
zincir taşımacılığı sektörü adına 
beklentiler neler? Siz firma olarak 
kendinizi pazarın neresinde ko-
numlandırıyorsunuz?

İnsan sağlığını doğrudan etkile-
diği için soğuk zincir uygulamaları 
doğru bir şekilde yapılandırılmalı-
dır. Bu görüş ışığında gıdanın doğ-
ru sıcaklıkta taşınması ve korun-
ması, biz lojistikçilere çok önemli 
sorumluluklar yüklüyor. Pazardaki 
rekabet, yabancı menşeili gıda mar-
kalarının sayısındaki artış, büyüyen 
üretim ölçekleri ve tüketimin art-
ması gibi nedenlerden ötürü soğuk 
zincir lojistiği önem kazandı. Ülke-
mizde de soğuk zincir alanında çe-
şitli yatırımları görebiliyoruz ancak 
daha hızlı ve emin adımlar atılması 
gerektiğini düşünüyorum.

Polar XP ile pazarda açık ara lider 
durumdayız. Daha öncede bahset-
tiğim gibi Türkiye’de ve Dünyada 
tanımış birçok gıda markasının 
binlerce ürününe lojistik yolcu-

luklarında eşlik ediyoruz. Her gün 
yüzlerce araç yüklemesi yapıyoruz. 
Hem komple hem de mikro dağıtım 
hizmetlerinde günlük 10 binin üze-
rinde siparişi 30 bini aşkın adrese, 
soğuk zincir muhafaza ederek, ba-
şarıyla teslim ediyoruz. Bizim işimiz 
sadece soğutmak değil, bazen ürün 
tipine göre ürünleri belli sıcaklıkda 
muhafaza etmekde. Mesela porta-
kalı da kış koşullarında Erzurum’a 
dondurmadan ulaştırabiliyoruz. 
Halk sağlığına olduğu kadar ülke 
ekonomisine de katkıda bulunmaya 
devam ediyoruz

Türkiye’de soğuk zincir taşımacı-
lığının toplam lojistik pazarı için-
deki payı nedir? Sektörün Türkiye 
pazarındaki büyüme hızı ile ilgili 
neler söylersiniz?

Türkiye’deki gıda pazarının bü-
yüklüğünün 100 milyar TL’nin üze-
rinde olduğu ve ürünlerin sofraya 
ulaşana kadar yaklaşık yüzde 25’i za-
rar gördüğü düşünüldüğünde, soğuk 
zincirin odağının iki başlık olduğunu 
görüyoruz: Bunlardan biri fiyat, di-
ğeri de sağlık… Fiyat bazlı değerlen-
dirdiğimizde, bugün özellikle gıda 
fiyatlarının bu kadar yüksek olması-

nın altında yatan sebeplerden biri de 
bu ürünlerin yanlış taşımacılık kay-
naklı zayiatı. Buradan da aslında so-
ğuk zincir lojistiğinin çok büyük bir 
pazar payına sahip olmadığını düşü-
nebiliriz. Soğuk zincir ürünlerinin, 
depolanması, dağıtılması özel bilgi, 
dikkat ve yüksek kaliteli lojistik bir 
altyapıya ihtiyaç duyuyor. Daha evvel 
belirttiğim gibi evet, adımlar atılıyor 
ama hızlı ve sağlam bir şekilde iler-
lemek gerekiyor. Örneğin gelişmiş 
ülkelerde gözlemlenen düşük gıda 
kayıpları bu ülkelerin soğuk zincir lo-
jistiği ve buna bağlı olarak kullanılan 

ekipmanları geliştirme ve iyileştirme 
yıllar önce tamamlamalarından kay-
naklanıyor. Soğuk zincirlerin yay-
gınlaşmasıyla hem gıda fiyatları aşağı 
çekilebilir hem de enflasyon orta va-
dede istenilen seviyeye düşebileceği-
ne inanıyorum. Burada farkındalık 
yaratmak adına, devlet, özel sektör ve 
STK’lara önemli görev düşüyor.

Polar XP olarak bugün, bin 500’ 
ün üzerinde düzenli müşterimiz var. 
Pazar bu anlamda çok hızlı gelişiyor. 
Bizde bu sürece uyum sağlamak için 
uzun vadeli planlar yaparak kısa va-
dede hayata geçiriyoruz.
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isteniyor ve müşteri hizmet-
leri ile çözüm üretilmeye çalı-
şılıyor. Bu verimli değil. Hem 
kurye iki kere boş yere eve 
gitmiş oluyor hem de müşte-
ri hizmetlerinde en az bir kişi 
5-6 dakika telefon konuşması 
yapıyor. Aynı zamanda kurye 
aracının aynı adrese birden 
fazla defa gitmesi çevre açı-
sından da iyi değil.”

Bu ve benzeri durumlara 
farklı çözümler üretmeye baş-
ladıklarını kaydeden Tonguç, 
yaptıkları hazırlıklar sonucu 
belirledikleri noktalara DHL 
SwipBox adı verilen sistemle-
ri yerleştirmeye başladıklarını 
belirtti.  Bu akıllı dolap sis-
teminin Avrupa ülkelerinde 
yaygın olarak kullanıldığı-
nı belirten Tonguç, günlük 
Danimarka’da bin 50, Çek 
Cumhuriyeti’nde 500 civarı 
gönderinin alıcıya bu şekilde 
ulaştırıldığını ifade ederek 
şöyle devam etti: “SwipBox 
Avrupa’da yıllar önce ku-
ruldu. Daha sonra bizimle 
çalışmaya başladı ve bizim 
ihtiyaçlarımıza uygun olarak 
farklı boyutlarda gönderile-
rin yer alabileceği bölmelerin 
bulunduğu dolapların üreti-
mi yapıldı. Daha önce de biz 
Almanya pazarı için DHL 
Packstation isimli benzer 
bir projeyi yıllarca başarıy-
la yürüttük. Türkiye olarak 
SwipBox’ı kullanan 43’üncü 
ülke olarak bu projeye başla-
dık.  Müşteriye ulaşmak 
için çözümler üretmemiz la-
zım.  Müşteri tarafına bakar-
sanız artık istekler değişiyor. 
Bir sürü analizler yapıyoruz. 
Müşteri için esneklik, ken-
di istediği saatte alabilmesi 
ve saat dilimleri çok önemli 
oluyor. Ayrıca gönderi yolda 

E-TICARETIN bu kadar 
yoğun bir şekilde gerçekleş-
mesi bu alanda yaşanan prob-
lemlerin de artmasına sebep 
olurken lojistik hizmet sağla-
yanlar, farklı çözümler suna-
rak yaşanan sıkıntıları en aza 
indirmeye çalışıyorlar. 

Uluslararası ekspres taşı-
malarda Türkiye’de önemli 
bir paya sahip olan DHL 
Express, son günlerde 
İstanbul’da önemli bir proje-
yi hayata geçirdi. İlk olarak 
Kozyatağı’nda ve Esenyurt’ta 
bulunan Aytemiz istasyonla-
rına yerleştirilen DHL Swip-
Box isimli özel teslimat dola-
bı projesi ve e-ticaret ile ilgili 
güncel gelişmeleri DHL Exp-
ress Türkiye Operasyondan 
Sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı Mustafa Tonguç’la 
değerlendirdik. 

E-ticaretin geleneksel lojis-
tiği değiştirdiğini kaydeden 
Tonguç, eskiden lojistiğin 
oldukça basit olduğunu söy-
leyerek şunları belirtti: “Bun-
dan 5-10 sene önce dağıtım-
ların çoğu aslında bizim B2B 
dediğimiz şirket gönderile-

rinden oluşuyordu. Gönderi-
yi birisi sipariş verir, hizmet 
istasyonlarından bir kurye 
gönderilir-alınır ondan son-
ra transit noktalarından ge-
çerdi; varış ülkesinde hizmet 
noktasına ulaştıktan sonra 
kurye gider dağıtımı yapardı. 
Şirket gönderilerinin avanta-
jı, belli bir saatte gidildiğinde 
genelde birinin orada olması 
ve gönderiyi almasıydı. Şahıs 
gönderilerinde durum daha 
farklı. E-ticarette şahıs gön-
derileri oranı arttıkça daha 
fazla çözüm üretmek gerekti-
ğini fark ettik. Şahıs gönde-
rilerinde alıcılar çoğunlukla 
gündüz vakti çalışıyor. Sipariş 
veriliyor ve hangi gün gelece-
ğini bilmediği için -örneğin 
Çin’den, Amerika’dan verdiği 
siparişlerde ürünlerin gelmesi 
2-3 gün sürüyor- gönderi ge-

liyor biz teslimata gidiyoruz 
evde kimse yok, kurye tekrar 
hizmet merkezine götürüyor. 
Ertesi gün tekrar götürülü-
yor, yine evde bulunmuyor; 
bu sefer SMS bilgilendirme 
ile gönderinin nasıl teslim e-
dileceğiyle ilgili yönlendirme 

üzerinde yer alan ve şahıs 
alıcıların yoğunlukta olduğu 
Esenyurt ve Kozyatağı ile baş-
ladıklarını, iyi sonuçlar alın-
ması durumunda yine B2C 
bölgesi olan Kadıköy merkez, 
Nişantaşı gibi konumlarla de-
vam edebileceklerini açıkladı. 

Danimarka’da 300’e yakın 
Swipbox’ın bulunduğunu 
kaydeden Tonguç, 15 mil-
yondan fazla insanın yaşadı-
ğı İstanbul’da ulaşabilirliği 
sağlarken kültürel alışkanları 
da bu şekilde daha iyi göre-
ceklerini söyleyerek devam 
etti: “7/24 ulaşılabilir olması 
insanlara kolaylık olacak. Ge-
ce de olsa özel bir şey geldiği 
zaman insanlar gönderiyi al-
mak isteyecek. Ayrıca verim-
liliğimizi ve görünürlüğümü-
zü arttıracak. Kültürel olarak 
kabul görürse İstanbul dışın-
da Anadolu’da da kullanaca-
ğız. Şimdilik sadece teslimat 

olarak bakıyoruz, ilerde belki 
uzun vadede gönderi toplama 
yeri olarak da kullanabiliriz. 
Zamanla semtlere ve oradaki 
çözüm ortaklarına göre baka-
cağız. Bizim için Aytemiz iyi 
bir çözüm ortağı oldu.”

DHL Türkiye’nin 
en büyük elektrikli araç 

filosuna sahip
Bir kuryenin fosil yakıtlı 

aracıyla gidip çevreye zarar 
vermesi çevre hedeflerimize 
de çok uygun değil.  2050 he-
deflerimiz arasında yer alan 0 
emisyonu yakalamanın kolay 
olmadığını biliyoruz ancak 
planlarımızı bu yönde ya-
pıyoruz. Biz Türkiye’de yol 
almaya devam ediyoruz.  Şu 
anda en büyük elektrikli filo-
su 28 araç ile DHL Express’te 
bulunuyor. Elektrikli araç fi-
lomuzu her sene yüzde 5-10 
büyütmeyi planlıyoruz. Fi-
lomuzdaki yüzde 100 elekt-
rikli araçlar küçükten büyük 
van segmentine kadar farklı 
boyutlarda bulunuyor. Son 
yatırımlarımızda filomuzun 
yüzde 10’dan fazlası elektrik-
li araç oldu. Ayrıca satışlar ve 
çalışanlarımızın araçları için 
de bu sene Hibrit teknolojisi-
ne geçeceğiz. 

Ayrıca bisiklet kullanı-
mıyla ilgili şu anda iki dene-
memiz var. İlginç şekilde bir 
tanesi Gaziantep’te araçla 
girilmeyen bölgede çalıştı-
ğı için faydası var. Nişantaşı 
tarafında uygulama yapıyo-
ruz. Taksim’de biz elektrikli 
büyük kasa bisiklet denemek 
istemiştik, o dönemki koşul-
lar nedeniyle izin alınamadı. 
Şimdi küçük elektrik destekli 
katlanır bisiklet ile çalışıyo-
ruz. Gerçekten hem kuryemiz 
çok rahatladı hem de daha 
hızlı ulaşabiliyor artık. Bun-
ları da sayarsak elektrikli araç 
filomuz 30 araca ulaşıyor.

Lojistik e-ticaretteki
en önemli unsurlardan biri

Bir e-ticaret şirketinde er-
tesi günü teslimat, saat 10’dan 
önce teslimat, hızlı dağıtım 
gibi gönderi seçenekleri ol-
mazsa müşterilerin yüzde 45’i 
internet sayfasından ayrılıyor. 

Müşterilerin yüzde 35’i 
gönderilerini istedikleri za-
manda alabilmek için daha 
fazla para vermeyi göze alıyor. 
Yurtdışına açılan e-ticaret 
şirketlerinin kaç dilde say-
fa ürettiği önemli. İngilizce 
yaparsa sınırlı ulaşır, Türkçe 
yaparsa kimseye ulaşamaz.  
İngilizce ile birlikte İtalyanca, 
Almanca, Fransızca yaparsa 
Avrupa’daki çok kişiye ulaşır. 
Kur faktörü çok önemli bu 
durumda siz TL ile satıyorsu-
nuz malınızı ancak İngilizce 
sayfada kendi kurunda fiyatı 
görmesi önemli. 

olsa bile yönlendirebilmesi 
istenebiliyor. Bizim On De-
mand Delivery (ODD) diye 
bir hizmetimiz var. Şu anda 
Türkiye’de bizle çalışan 437 e-
ticaret şirketi bu hizmeti kul-
lanıyor. Yurtdışında pek çok 
e-ticaret şirketi de bu hizmeti 
kullandığı için gönderiniz yo-
la çıkarken hem mesaj hem de 
e-mail ile teslimat opsiyonları 
sunuluyor. Müşteri gönde-
risinin farklı bir adrese yön-
lendirilmesini yapabiliyor bu 
şekilde. Hem ulaşılır hem de 
güvenli bir ortam olması açı-
sından. DHL SwipBox lokas-
yonu olarak petrol istasyon-
ları 7/24 açık ve kameralı ve 
güvenli bir ortam sağlaması 
nedeniyle bizim için önemli.”

Gönderilerin ilk gün tes-
lim edilememe oranının Tür-
kiye ortalamasında yüzde 11 
olduğunu, ifade eden Ton-
guç, projeye bu ortalamanın 

DHL Express’ten
Teslimatlara
SwipBox Çözümü

DHL Express Türkiye Operasyondan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tonguç

E-ticaret son dönem üretim ve ticaret hayatını değiştiren en büyük 
faktör olmaya devam ediyor. Ticarete olduğu kadar geleneksel lojistiğe 
de etki eden e-ticaret farklı şekillerde de olsa herkesin hayatına dahil 
olurken her geçen gün bu alanda yenilikler hayatımıza giriyor.   

DHL Express olarak özel-

likle şu andaki e-ticaret ile 

ihracat büyüme oranlarımız 

çok iyi. Müşteri kazandığı-

mız zaman toplu gönderileri 

çok oluyor; e-ticaret şirketi 

ortalama 15-20 gönderi ve-

rebiliyor. Bunun faydasını 

da büyümede görüyoruz. 

2020’ye kadar e-ticaret kü-

resel hacminde 4,1 triyon 

dolarlık gelir bekleniyor. 

E-ticaret DHL Express Türki-

ye iş hacminin şu anda yüz-

de 15’ini oluşturuyor ama 

büyüme oranına bakarsak 

yüzde 63 büyüyor. Yüzde 

63 büyüme hızı bu konu-

daki en önemli mesajlardan 

birisini veriyor. Türkiye’de 

e-ticaret şirketleri 2018’de 

50 milyar TL hacme ulaştı-

lar ve 2019’da yüzde 35 bir 

büyüme bekleniyor. İnsanlar 

kolay, hızlı ve uygun çözüm-

ler aradıkça büyümeye de 

devam edecek.

İnsanların internette 

araştırdıklarında perakende 

pazarda bulacağı bir ürü-

nü yüzde 10-20 daha ucu-

za bulma ihtimali yüksek. 

2018-2022 arası birleşik 

yıllık büyüme olarak baktığı-

mızda satış değerlerine göre 

yüzde 12 büyüme bekleni-

yor. Yüzde 12 büyümeyle 

Türkiye ilk 5 ülke arasına 

girecek. Doyumluluk oran-

ları diğer ülkelerde yüksek. 

Örnek vermek gerekirse, 

İngiltere’de dağıtımların 

yüzde 60’ı şu anda şahıs 

gönderileri, Türkiye’de de 

dağıtımlara bakarsanız yüz-

de 10-15 şahıs gönderileri.

Türkiye’de E-ticaret 
Hızlı Büyümeye Devam Ediyor
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Türkiye’nin ihracat taşıma-
sında, Türk ve yabancı araçlar 
bu yılın beş ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 
2 artış ile 660 bin 301 adet 
ihracat taşıması yaptı. Geçen 
yılın mayıs ayında 103 bin 
914 adet olan ihracat taşıma 
sayıları 2019 yılı mayıs ayında 
yüzde 9 artış ile 112 bin 963 
adet oldu.

FEVZI Gandur Logistics, 
depolama alanındaki yatırım-
larına devam ediyor. Şirket, 
İstanbul Havalimanı’ndaki 
depo yatırımından sonra, 
soğuk zincir operasyonla-
rında fark yaratmak ve daha 
kaliteli bir hizmet sunabil-
mek amacıyla İzmir’de 7 bin 
metrekaresi kapalı toplam 16 
bin metrekarelik ısı kontrollü 
lojistik merkezi yatırımı yap-
tı. Bu merkezde hem bölgede 
üretilen ve yetiştirilen gıdala-
rı, hem de ülke pazarında yer 
almak üzere dağıtıma hazırla-
nan ürünleri uygun sıcaklık 
ve koşullarda depolayacak.

Depoyu Soğutmak için 
Ege’nin güneşinden 

faydalanacak
Yatırımla ilgili bilgiler pay-

laşan Fevzi Gandur Logistics 
Yönetim Kurulu Üyesi Fahri 
Dündar, Ege Bölgesi’nin ül-
ke içindeki ticaret hacmine 
ve ihracat potansiyeline en 
iyi şekilde katkı sunmaya ça-
lıştıklarını, İzmir’deki bölge 
ofisi ve operasyon merkezinin 
ardından, depo yatırımı ger-
çekleştirdiklerini vurguladı.

Ege Bölgesi’ndeki ve bu 
bölgeye taşıma yapan müş-
terilerinin toplam lojistik 
maliyetlerini düşürmeye 

ULUSLARARASI Nakli-
yeciler Derneği’nin (UND), 
Mayıs 2019 Karayolu Taşı-
ma İstatistikleri raporunda 
Türk araçlarının ihracat ta-
şıma sayıları 2019 yılı mayıs 
ayında geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 9 artarak 103 bin 
914 adetten 112 bin 963 
adede çıktı.

UND’den yapılan açık-
lamaya göre, bu yılın ocak-
mayıs toplamında ise Türk 
araçlar geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 3 artış 
ile 515 bin 141 adet ihracat 
taşıması gerçekleştirdi.

Yabancı araçların geçen yıl 
mayıs ayında 31 bin 860 adet 
olan taşıma sayıları 2019 yı-
lı mayıs ayında yüzde 1 artış 
ile 32 bin 175 adete çıktı. Bu 
yılın ocak-mayıs toplamında 
ise yabancı araçlar geçen yı-
lın aynı dönemine göre yüz-
de 1 düşüş ile ilk 5 ayda 145 
bin 160 adet ihracat taşıması 
gerçekleştirdi.

sit taşımalardaki engellerin bu 
düşüşün en önemli nedenleri 
olduğunu görüyoruz. Başta 
Macaristan belgelerinin kısıtlı 
olması ve güzergah üzerindeki 
ülkelerde transit geçiş belgesi 
sorunları sebebiyle taşımalar 
farklı güzergahlar üzerinden 
yüksek maliyetlerle yapılmak 
durumunda kalıyor. Avrupa’da-
ki düşüşe karşın Türki Cumhu-
riyetlere yapılan ihracat taşıma-
larının önemli oranda artıyor.

Türkiye Cumhuriyetleri 
arasında büyük artışın olduğu 
Özbekistan’a ve büyük bir po-
tansiyele sahip olan Rusya’ya 
yeterli sayıda geçiş belgemizin 
olmaması, Rusya’ya yapılan 
taşımalarda vize sorunları ya-

Ileri soğutma teknolojileri 
ve ekipmanlarıyla donatıldı

Gıda güvenliği yönetim 
sistemine uygun ve 45 bin 
metreküp hacme sahip de-
poda 2 adet şoklama ünitesi, 
-25 ile 15 santigrat arasında 
belirli ölçülerde konumlan-
dırılan 25 adet oda bulundu-
ğunu belirten Dündar, “Bu 
lojistik merkezimizden başta 
İstanbul olmak üzere diğer 
aktarma operasyonları ve 
şehir içi dağıtım hizmeti de 
veriyoruz. Ayrıca toplama, 
transfer, elleçleme, etiketle-
me ve ürün birleştirme gibi 

şanması bölgeye olan ihraca-
tımızın gelişimini engelliyor.

Ukrayna ve Rusya üzerin-
den diğer ülkelere transit taşı-
malarımızda önemli bir engel 
olan Rusya’nın Ukrayna’ya 
getirdiği transit yasağına al-
ternatif çözüm üretilmesi, 
özellikle Kazakistan gibi ülke-
lerde ihracatımızın artışına se-
bep olacak. Türkmenistan’ın 
Tacikistan yüklerine yönelik 
uygulamaları sebebiyle hem 
ihracat hem ithalat yönünde 
beklemeler devam ediyor. Söz 
konusu iki ülke arasındaki so-
runun düzelmesi durumunda 
bölgeye yapılan ticaret hare-
ketlerinde daha fazla artış ola-
cağını öngörüyoruz.”

değer katan hizmetler de ve-
rerek, bölgede fark yarataca-
ğız” diye konuştu.

Deponun son teknoloji 
ekipman ve altyapıya sahip 
olduğunu ifade eden Dündar, 
en yeni ve en gelişmiş yazı-
lımlar, barkodlama sistemi, 
ısıtmalı zemin, soğutma kon-
derserleri kontrolü sistemi, 
Grasso kompresör sistemleri, 
PFI otomatik kaydırmalı ka-
pı sistemleri, IP üçüncü nesil 
iletişim sistemi, Back to Back, 
Doubledeep ve Drive in Raf 
sistemi gibi özelliklere sahip 
olduğunu aktardı.

Türk araçlarının ithalat 
taşıma sayıları

Türk araçlarının ithalat ta-
şıma sayıları 2019 yılı mayıs 
ayında geçen yılın aynı döne-
mine göre aynı kalarak 38 bin 
691 adet oldu. Ocak-mayıs 
toplamında ise Türk araçlar 
geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 8 düşüş ile ilk 5 
ayda 172 bin 701 adet ithalat 
taşıması gerçekleştirdi.

Türkiye’nin ithalat taşıma-
sında, Türk ve yabancı araçlar 
genel toplamında geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 8 
düşüş ile 257 bin 17 adet it-
halat taşıması gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine 
yer verilen UND İcra Kurulu 
Başkanı Alper Özel, ihracat 
taşımalarında rotanın çevril-
diği Asya ülkelerinde artışın 
devam ettiğini dile getirerek, 
Avrupa tarafında ise düşüşün 
sürdüğünü bildirdi.

Özel, şunları kaydetti: “Orta 
Avrupa ve Batı Avrupa ülke-
lerine yapılan taşımalarımızı 
ihracat parametreleri dışında 
incelediğimizde, transit geçiş 
koridorlarında yaşanan yeter-
siz geçiş belgesi kotası ve tran-

yönelik bir yatırım gerçek-
leştirdiklerinin altını çizen 
Dündar, yatırımın çevreci 
tarafına da değindi.

“Soğuk hava depomuzu, 
enerjide sürdürülebilirliği göz 
önünde bulundurarak, çatı-
sında bulunan güneş panelle-
ri aracılığıyla elde edilen ener-
jiyle soğutuyoruz. İzmir’in ve 
Ege Bölgesi’nin güneşinden 
faydalanarak ürünleri soğuk 
ve sağlıklı bir şekilde muha-
faza ediyoruz” diyen Dündar, 
tesisin yılın her günü ve her 
saatinde kesintisiz hizmet ve-
receğini belirtti. 

Türk Araçlarının İhracat
Taşıma Sayıları Yüzde 9 Arttı

Şehirler arası 
taşımacılığa yeni tanım
Conti Hybrid HD3
›  Mükemmel kilometre performansı

› Üstün yakıt verimliliği

› Hizmet ömrü boyunca mükemmel ıslak zemin performansı

Conti Hybrid HD3 315/80 R 22,5

Çeker aks lastiği

www.continental-lastikleri.com.tr/kamyon

Türk araçlarının ihracat taşıma sayıları 
2019 yılı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 9 artarak 103 bin 914 adetten 
112 bin 963 adede yükseldi.  

Alışan Lojistik sürücüsü Samet Deveci, 
Shell’in düzenlediği “Dünyada Yılın 
Sürücüsü Ödülleri”nde Avrupa ve Afrika 
Bölgesi Yılın Sürücüsü seçildi.  

Fevzi Gandur İzmir’de ısı kontrollü lojistik merkezi yatırımı 
gerçekleştirdi. Merkezin en dikkat çekici tarafı ise soğuk hava 
deposunun çatısını kaplayan güneş panelleri. Tesisin soğutulması 
Ege’nin güneşinden faydalanılarak yapılacak.  

Alışan Lojistik’e
Bir Ödül de Shell’den

Fevzi Gandur Ege’nin Güneşi İle Soğuyacak

SHELL tarafından orga-
nize edilen “Dünyada Yı-
lın Sürücüsü Ödülleri”nde 
Alışan Lojistik sürücüsü 
Samet Deveci, Alışan Lojis-
tik SEÇK Departmanının 
yaptığı başvuru neticesinde 
Avrupa ve Afrika Bölgesi 
Yılın Sürücüsü seçildi.

Alışan Lojistik Likit 
Nakliye Departmanı bün-
yesinde görev yapan sürücü 
Samet Deveci, aynı zaman-
da Shell operasyonlarında 
2 yıldır ülke çapında ödül 
alıyor. Deveci, geçtiğimiz 

yıl içerisinde çalıştığı ope-
rasyonda güvenliği artırıcı 
önerileriyle ve kaza önleyici 
inisiyatif alarak gösterdiği 
yüksek bilinçle dikkat çeke-
rek bu ödüle layık görüldü. 
Kurulduğu günden itibaren 
sürekli büyümeyi ve geliş-
meyi hedefleyen Alışan Lo-
jistik, uluslararası taşımacı-
lıkla başlayan yolculuğunda, 
bünyesine farklı alanlarda 
çözümler üretebilen şirket-
leri ve hizmetleri de katarak 
bu hedefini gerçekleştirme-
ye devam ediyor.



Şehirler arası 
taşımacılığa yeni tanım
Conti Hybrid HD3
›  Mükemmel kilometre performansı

› Üstün yakıt verimliliği

› Hizmet ömrü boyunca mükemmel ıslak zemin performansı

Conti Hybrid HD3 315/80 R 22,5

Çeker aks lastiği

www.continental-lastikleri.com.tr/kamyon
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adımıza bir stratejiye sahibiz. 
Bu belirsizliğin üzerinden 
uzun vadeli stratejiler ile gel-
mek istiyoruz. Bir yandan ha-
la büyümeye inanıyoruz ve bu 
nedenle yeni kargo uçaklarına 
yatırım yaptık. Diğer yandan 
belirli ölçüde esneklik ve yük-
sek kaliteden ödün vermeden 
çok sıkı bir maliyet denetimi 
yapmamız gerektiğinin far-
kındayız. Tabii ki bir sonraki 
konu dijitalleşme oluyor ve ilk 
olarak e-freight ile başladık. 
Otomize etmek, dijitalleştir-
mek, daha şeffaf hale getir-
mek ve belki de tedarik zin-
cirindeki her bir oyuncunun 
belirli verilere ulaşabileceği 
sistemler kurmak gibi tüm 
diğer konuların temelini oluş-
turan bu konuda çok çalıştık, 
elektronik konşimento ücreti 
gibi belirli ücretler uyguladık. 

E-freight konusunu yak-
laşık 15 yıl kadar konuştuk, 
başlangıçta herkes çok heye-
canlıydı ama kimse harekete 
geçmedi. Bu nedenle bir dö-
nüm noktasında olduğumuzu 
düşünüyorum. Bazı havayol-
ları ve forwarding acenteleri 
de bu konudainisiyatif alıp 
ısrarlı davrandı. Şu anda gel-
diğimiz noktanın dijitalleşme 
açısından büyük bir başarı ol-
duğunu düşünüyorum.

GLOBAL hava kargo pa-
zarında önemli paya sahip 
olan Lufthansa Cargo, öncü 
konumunda olmak ve bunu 
sürdürülebilir kılmak için 
sadece çağın yeniliklerine a-
yak uydurmak değil, onları 
yönlendirmek üzere hareket 
ediyor. Lufthansa Cargo’nun 
gündemindeki öncelikle-
ri, şirketin Doğu ve Kuzey 
Avrupa’dan sorumlu Başkan 
Yardımcısı Annette Kreuzi-
ger ve Lufthansa Cargo Tür-
kiye Direktörü Hasan Hati-
poğlu ile Münih’te transport 
logistic Fuarı sırasında yap-
tığımız söyleşide ele aldık ve 
bugünlerde her işin başı olan 
‘dijitalleşme’yi pek çok açıdan 
irdeledik. 

Altınay Bekar: Son dönem-
de hava kargo endüstrisi 
en çok neyi konuşuyor?
Annette Kreuziger:  Tabii 
ki dijitalleşmeyi ve günlük iş-
lerimizi. Öncelikle günlük 
işlerimizden biraz söz etmek 
isterim. Talebin arzdan fazla 
olduğu fevkalade iki yıl ge-
çirdik. Bu da kapasitelerde 
sıkışıklığa neden oldu ve iyi 
fiyatlandırma yapabildik. An-
cak bu yılın başından itibaren 
IATA raporlarından da göre-
bileceğiniz gibi piyasa şartları 

yeniden değişti. Şimdi arz ta-
lepten fazla ve bizim gibi pek 
çok havayolu şirketi kapasite 
fazlası ile karşı karşıya kaldı. 
Bu da özellikle Çin ve benzeri 
bazı güzergahlarda fiyat bas-
kısı yarattı ve pazardaki oyun-
cular neredeyse her kilogram 
için mücadeleye girişti.

A.B.: Bunda ticaret savaş-
larının etkisi oldu mu?
A.K.: Tüm gelişmenin endüst-
riler tarafından belirlendiğini 
düşünüyorum. Otomotiv gibi 
bazı endüstriler önceki yıllar-
da alışık olduğumuz kadar iyi 
gitmiyor. Örneğin Farmasö-
tik sanayinin yüksek büyüme 
oranları ile gelişmeye devam 
edeceğini düşünüyorum. İn-
sanlar siyasi durumdan da 
etkileniyorlar. ABD ve Çin 
arasındaki ticaret savaşları, 
Brexit gibi konular önemli 
rol oynuyor. Çünkü bu geliş-
melerin nereye varacağını bil-
medikleri için daha dikkatli 
davranıyorlar ve risk almak is-
temiyorlar. Buna bağlı olarak 
da şu anda hava kargoda çok 
yüksek hacimler görmüyoruz. 
Hava kargo için IATA tahmin 
raporu halen yüzde 3.2 büyü-
me gösteriyor ama bu rakam-
lara her zaman esnek olarak 
bakmak gerekir. Biz kendi 

doğru gittikçe bu oranın yüz-
de 90’lara kadar çıktığı ül-
keler var. Doğuya doğru git-
tikçe özellikle de elektronik 
konuları da içeren Montreal 
Protokolü’nü imzalayalı sade-
ce bir buçuk yıl geçmiş olan 
bölgelerde oranın daha düşük 
ve ilerlemenin yavaş olduğu-
nu söyleyebiliriz.
H.H.: Özellikle İstanbul 
Havalimanı’nın açılmasıyla 
birlikte geleceğe yönelik sade-
ce dijitalleşme konusunda de-
ğil aynı zamanda gümrük yö-
netimi konusunda da fırsatlar 
görüyoruz. Bu, Avrupa’daki 
Frankfurt, Londra, Amster-
dam gibi çevrim merkezlerin-
den (HUB) biri haline gelme 
açısından önemli. Çünkü ger-
çek bir çevrim merkezi olmak 
için çok sayıda oyuncunun 
aktif olması gerekir. Sadece 
bir veya birkaç küçük hava-
yolunun operasyon yaptığı 
Havalimanları çevrim merke-
zi değil, sadece bir veyabirkaç 
oyuncunun hegemonyasında 
olur. Şu anda bizim grubu-
muzda yer alan havayolları-
nın İstanbul Havalimanı’na 
geri gelmesi konusunda çok 
büyük fırsatlar görüyoruz. Ü-
çüncü pistin açılması ve tercih 
edilen saatlerde slottalepleri-
nin karşılanması ile birlikte 
grubumuzdaki BrusselsAirli-
nes, SwissAirlines, Avusturya 
Havayolları, Eurowings gibi 
havayollarının Türkiye ko-
nusundaki stratejilerini yeni-
den gözden geçireceklerini 
düşünüyorum, umuyorum. 
Biz LH Group olarak yüz-
de 50’sine sahip olduğumuz 
SunExpress’in de uluslararası 
uçuş kapasitesini pazarlıyo-
ruz. Türkiye’de farklı istas-
yonlar açmanın büyük potan-
siyel ve fırsatlar tanıyacağına 
inanıyoruz. Öncelikle Adana, 
sonrasında da Gaziantep ve 
başka şehirlerde istasyon aç-

mayı planlıyoruz. Bu şehirler-
de hali hazırda bazı gönderi-
ler için ithalat operasyonları 
devam ediyor, ihracat ile ilgili 
de müşteriler, gümrük yetkili-
leri ve havalimanı işletmeleri 
ile görüşüyoruz. Operasyonu 
gerçekleştirebilmemiz için 
belli standartların sağlanma-
sı gerekiyor, bunlardan en 
önemlisi de güvenlik ve alt-
yapı. Hali hazırda Türkiye’de 
ihracat ve ithalat olarak dört 
havalimanında aktif du-
rumdayız. İstanbul’da kargo 
uçakları ile haftada üç sefer 
yapıyoruz, yolcu uçakları da 
günde üç sefer yapıyor. İzmir, 
Ankara ve Antalya’da Sun 
Express uçuşları ile çok faa-
liz. Türkiye çapında karayolu 
ağı ile de tüm bu şehirlerden 
İstanbul’a besleme yapıyoruz. 

A.B.: İstanbul Havalima-
nı’nın gerçek bir üs, bir 
çevrim merkezi olabilme-
si için başka ne türlü ge-
reklilikler var?
H.H.: Rekabetçi olması gere-
kir. Maliyet önemli bir konu, 
İstanbul Havalimanı’ndaki 
operasyon maliyetleri çok 
yüksek. Slotlar ve hava trafik 

hakları gibi konularda da ge-
rekliliklerin tam olarak yerine 
getirilmesi şart. Yeni havali-
manı, transit konusunda hem 
kargo hem de yolcu açısından 
THY’ye büyük fırsatlar su-
nacaktır. Bu öngörüyle 2025 
yılında yolcu sayısının 120 
milyona ulaşması bekleniyor. 
THY ve diğer Türk şirketleri 
haricinde ileride sadece Or-
ta Doğu’dan bazı oyuncular 
transit yolcu ve transit kargo-
da gerekli izinleri alabilirlerse 
pay alabilirler diye öngörüyo-
rum. Lufthansa ve LH grup-
taki diğer havayollarımızla 
beraber başka batılı havayol-
larının transit yolcu ve kargo 
trafiğine katkı sağlayacakları-
nı düşünmüyorum.

A.B.: Elektronik ticaret 
baş döndürücü bir hızla 
gelişiyor. Her şey dünya-
nın her yerinde dolaşır 

A.B.: Hava kargo endüst-
risindeki tüm oyuncuların 
dijital dünyaya hazır oldu-
ğunu düşünmek gerçekçi 
olur mu?
A.K.: Özel hayatta olduğu 
kadar gerçekçi olur. Yani, 
bazı insanlar sosyal medyayı 
etkin olarak kullanıyor, her 
şeyi internet üzerinden satın 
alıyor. Bir tarafta da cep tele-
fonunu dahi zor kullanan bir 
kitle var. Bu nedenle bazıları 
hemen trene atlayıp bu geliş-
melere katılacaktır.  Lufthan-
sa Cargo olarak, bunun dışın-
da kalanlarınasıl destekleyip 
yardımcı olabileceğimize dair 
fikirlerimiz var. Satış etkin-
liklerimizde de dijitalleşmeye 
yönelik değişimler yapmaya 
karar verdik. Onlara yapma-
ları gerekenler konusunda 
yardımcı olacağız ancak iste-
meyenler olacaktır, o zaman 
da daha fazla yapacak bir şe-
yimiz yok. Ama biz kesinlikle 
bu trende ve hatta trenin ilk 
vagonunda olmak istiyoruz.

Hasan Hatipoğlu: Türki-
ye’de dijitalleşme anlamın-
da yüzde 70’lere ulaştık. 
Türkiye’de logitrans Fuarı’nda 
ilk dijitalleşme konularını ele 
aldığımız zamanlarda yüzde 
30-33’lerden söz ediyorduk. 
Şimdi ise elektronik konşi-
mento, elektronik rezervas-
yon rakamlarında yakaladı-
ğımız bu oran muazzam bir 
başarı. Bu konuda bizlerACC 
Komitesi ve biz LH-Cargo, 
bayrak taşıyıcı Turkish Car-
go, MNG, Qatar Cargo gibi 
sirketler olarak Türkiye’de di-
jitalleşmeye yönelik etkin ve 
öncü olduk.

A.B.: Global duruma ba-
kıldığında yüzde 70 iyi bir 
oran olarak değerlendiri-
lebilir mi?
A.K.: İskandinav ülkelerine 

Lufthansa Cargo Dijitalleşme Treninde 
İlk Vagona Yerleşmeyi Hedefliyor
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hale gelmişken, malların 
bu hareketliliği konusun-
daki görüşleriniz ve bek-
lentileriniz neler?
A.K.: Bizim açımızdan elekt-
ronik ticaret kapsamında 
veya değil,her durumda her 
türlü ürünü dünyanın her 
yerinden uçuruyoruz. Tek 
bir alana odaklanmıyoruz. 
Farmasötik, otomotiv, petrol 
ve gaz gibi ürünlerin yanısıra 
son dönemlerde elektronik 
ticarete konu olan malların 
taşımalarını da yapıyoruz. 
Tarım ürünleri, deniz ürün-
leri, at gibi canlı hayvanlar 
taşıyoruz. Elektronik ticaret 
ile ilişkili olarak bir değişik-
lik olacağını düşünmüyorum, 
aynı ürünler yine taşınacak, 
bizim açımızdan da ticaretin 
akışı açısından da pek fark 
yaratmayacak. Esas fark, bu 
ürünlerin dağıtım merkez-
lerinden evlere teslimatında 
yaşanacak. Biz de bu nedenle 
bu operasyonlar için erken 
yol almak adına bir ürün ge-
liştirdik. Basitleştirmek için 
bu ürünü hava kargo ile ha-
va posta arasında bir hizmet 
olarak tanımlayabilirim. Şu 
ana kadar çok sayıda e-ticaret 

paketini hava posta ile gön-
derdik. Şimdi hizmet ortak-
ları ve hizmet sağlayıcılar ile 
birlikte ikisini birleştiren bir 
ürün veya hizmet üzerinde 
çalışıyoruz. Bunun için Luft-
hansa Cargo’ya ait bir şirket 
kurduk. Biz havalimanından 
havalimanına olan kısma 
odaklanıyoruz. Bunu yalnız 
başımıza yapamayacağımız 
için kalan kısmı kendi kuru-
mumuza ait başka bir yapıya 
ihale etmeye karar verdik. 
Ben dijitalleşmenin sadece 
cazip, elektronik ve şeffaf 
olmanın ötesinde yaşam şek-
lini, günlük işleri, satış yön-
temlerimizi ve konuları ele 
alışımızı değiştireceğine ina-
nıyorum. Çünkü dijitalleşme 
her yerde olacak. E-ticaretin 
geleceğin önemli ürünlerin-
den biri olduğunu ve gelece-
ğin ürünlerinin de dijitalleş-
me ile doğrudan bağlantılı 

biliyor. Böylece 100 parçalık 
bir üründe 2 parçada sorun 
varsa bunları ayırıp düzeltip 
98’ine dokunmadan operas-
yona devam ediyorsunuz. Bu 
da hayatımızı çok kolaylaştı-
rıyor. İki sürecimiz var, biri; 
‘her şeyi elektronik olarak 
yap ve veri için platform o-
luştur’, diğeri de ‘bütün data-
yı bulutta tut ve tedarik zin-
cirinin tamamının erişimini 
mümkün kıl.’ Bu sürekli ola-
rak üzerinde çalıştığımız bir 
konu. 
H.H.: Burada özellikle Türk 
müşterilerimiz, ortakları-
mız, forwarding acenteleri 
açısından büyük potansiyel 
görüyorum. Maalesef bu 
konudaki bilgi seviyesi Luft-
hansa Cargo ve ACC Ko-
mitesi olarak arzu ettiğimi-
zin çok gerisinde. Avrupa, 
Çin ve Amerika’dan sonra 
Türkiye’de de uygulama-

olacağını düşünüyorum. Bu 
nedenle biraz önce bahsetti-
ğim bu şirket, bütün gönde-
riler için tamamen dijital bir 
platform oluşturacak. Şirket, 
öncelikli olarak Avrupa’da ve 
Çin, Kuzey Amerika gibi belli 
başlı ve güçlü hatlarda hizmet 
verecek.

A.B.: Dijitalleşme konu-
sunda önümüzdeki dö-
neme ilişkin stratejileriniz 
neler?
A.K.: İç süreçlerimizi otoma-
tize etmeye başladık, bunun 
etkileri ürünlere de yansıyor. 
Örneğin tehlikeli maddeler 
için bir ürünümüz var. Bun-
ların beyannamesinde çok 
fazla kâğıt işi vardır. Mallar 
havalimanına vardığı zaman 
beyanname, konşimento ve 
veriler örtüşmezse normalde 
mal gönderilemez. DGD-
Online platformumuzun 
sağladığı dijitalleşme etkisi 
ile tehlikeli mal beyanname-
lerini buluttaki platformu-
muzda saklıyoruz. Tedarik 
zincirinin her bir halkası bu 
veriye ulaşabiliyor ve ürünün 
gönderilme aşamasında ge-
rekirse düzeltip değiştirile-

ya geçmesini ümit ettiğim 
DGD Online sayesinde tüm 
işlemler dijital platformda 
olduğu zaman Türkiye’deki 
forwarding endüstrisi de her 
şeyi doğru, olması gerektiği 
gibi yapmak zorunda kala-
cak. Örneğin bizde bir tehli-
keli madde gönderisi olduğu 
zaman, mallar havalimanına 
geldiğinde havayolu ekibi-
miz her şeyi en az üç-dört kez 
kontrol etmek zorunda.Her 
bir işlem ve düzeltme için çok 
değerli olan vakit kaybedili-
yor ve acentelere her düzelt-
me ekstra maliyet yükügeti-
riyor. Gelecekte onlar da bu 
düzeltmelerden kurtulacak 
ve DGD platformu üzerin-
den islem yapacaklar.

A.B.: Dijitalleşmenin ha-
yatı daha kolay hale getir-
diği bir gerçek. Ancak bu 
süreç istihdam pazarını 
nasıl etkileyecek?
A.K.: Değişim olacağını tah-
min ediyoruz ama bu mut-
laka çalışan sayısının azal-
tılması ile bağlantılı olmak 
zorunda değil, çünkü roller 
değişecek. Bir anda müşteri-
lere bu elektronik gereçleri 
nasıl okuyacaklarını açıkla-
yan veya dijital rezervasyo-
nun nasıl yapılacağını anlatan 
bir pozisyona geçebilirsiniz. 
Yani aslında insanlara yine 
ihtiyacımız olacak ama işlev-
ler değişecek.

A.B.: Yani çalışan sayısı et-
kilenmeyecek mi?
A.K.: Belki biraz etkilenebi-
lir ama ne kadar olduğunu 
söylemek mümkün değil. 
Sadece Lufthansa Cargo 
adına bizim niyetimizin di-
jitalleşmeyi personel sayısını 
azaltmak için değil, öncelikle 
verimlilik avantajı, şeffaflık, 
doğru zamanlama ve maliyet 
avantajları açısından önem-
sediğimizi belirtmek isterim. 
Belki daha sonraki aşamalar-
da personel sayısı açısından 
da avantaj sağlayabilir ama şu 
andaki niyetimiz çalışan sayı-
sını azaltmak değil, gerekirse 
onları başka görevlere kaydır-
mak. Patronumuz buna “daha 
az iş, daha çok satış” diyor. Bir 
yandan günlük iş olarak daha 
az işlem yaparken diğer yan-
dan daha fazla verim alıyor-
sunuz. Şu anda dijitalleşmeye 
bağlı olarak personel sayısını 
azaltma niyetinde değiliz.
H.H.: Tüm bu e-ticaret vb 
işler için başlangıçtabelki 
daha fazla çalışan ihtiyacı da 
doğabilir. Çalışanların bilgi 
seviyesi ve nitelikleri elbette 
artacaktır.
A.K.: Forwarder tarafında da 
daha fazla dijital forwarder-
lar göreceğiz ve onların da 

bugünün geleneksel işleriy-
le karşılaştırıldığında farklı 
ihtiyaçları olabilir. Değişim 
yönetiminden söz ederken 
bunun da göz önüne alınma-
sı gerekir.

A.B.: Lufthansa Cargo’nun 
üzerinde çalıştığı başka 
başlıklar var mı?
A.K.: Bağlanılabilirlik (Con-
nectivity)  konusuna da de-
ğinmek isterim. Dijitalleşme 
aynı zamanda iş ortaklarıyla, 
müşterilerle bağlantılı olmak 
anlamına geliyor. Bunun için 
iki internet arasında bir tür 
bağlayıcı olan API kullanı-
yoruz. Bu kapasitemizi elekt-
ronik platformlar aracılığıyla 
da satabildiğimiz anlamına 
geliyor ki bizim endüstrimiz 
için fevkalade bir gelişme. İki 
elektronik platform sağlayı-
cı ile çalışıyoruz. Biri Cargo 
One, diğeri de Web Cargo 
Net. Bu iki platform aracılığı 
ile müşterilerimiz olan for-
warderlar doğrudan gönderi 
rezervasyonu yapabilirler. 
Cargo One ile hem rezervas-
yon yapmak hem fiyatı hem 
de mevcut kapasiteyi görmek 
mümkün. Herüç imkana-
birden sahip olmak bir ilk. 
Şirket içinde de benzer işle-
rin yapılabileceği bir platfor-
mumuz olacak. Şu anda fiyat 
görebileceğiniz veya kapasi-
te bilgisine ulaşabileceğiniz 
platformlar var ama her şeyi 
bir arada görüntüleyecek bir 
sistem şu ana kadar yoktu. 
Şimdi bu mümkün ve o ne-
denle de buna hava kargoda 
bir devrim diyebilirim.

A.B.: Hava kargo zaten 
çok hızlıydı ama tüm bu 
gelişmelerle artık daha 
da hızlı olacak diyebilir 
miyiz?
A.K.: Hava kargo her zaman 
hızlı değildi. Gönderinin 
A’dan B’ye normal ulaşma 
süresine bakarsanız; 20 yıl 
önce 6 günde giden kargo 
bugün yine 6 günde gidiyor. 
Bütün tarafları, doküman-
tasyonu ve işleri göz önüne 
alınca standart gönderi süresi 
6 gündür. Ancak, gerçekten 
de e-freighte geçtiğimizde, 
bu araçları kullandığımızda 
bunu kısaltabiliriz. 20 yıldır 
ilk kez işleri daha hızlı yapa-
bileceğiz. Yolcu olarak nasıl 
önceden elektronik check-in 
yapabiliyorsak yakında bu 
yük için de mümkün olacak. 
Şu anda Kopenhag’da uygu-
lanıyor, Frankfurt’ta test ettik 
ve iyi işliyor.

A.B.: Bu sistemler ve araç-
lar ne zaman Türkiye’de 
de tam olarak uygulama-
ya geçecek? 
H.H.: Biz Türkiye’de her şeye 
çok çabuk adapte olabiliyo-
ruz. Örneğin artık kimse ban-
ka şubesine gitmiyor. İşlerini 
ATM’lerden, internet üzerin-
den hallediyor. Bizdeki sorun 
forwarder, gönderici veya ha-
vayollarından kaynaklanmı-
yor, ağırlıklı olarak altyapı ve 
bürokrasiden kaynaklanıyor. 
Ne zaman ki bürokratik en-
geller ortadan kalkar, gerekli 
yatırımlaryapılıpuyum sağla-
nıro zaman çok hızlı dönü-
şüm olur. 

A.B.: Son olarak, Türki-
ye’deki operasyonlarınızı 
biraz değerlendirir misi-
niz?
A.K.: Kendi bölgem içinde 
Türkiye’den memnuniyetim  
sadece iyi performans gös-
terdiği için değil, bu kadar 
dinamik bir pazarda tem-
sil ediliyor olmamızın da 
önemli olduğunu söyleye-
bilirim. Kendi evinde yani 
Türkiye’de Turkish Cargo 
elbette çokgüçlü. Lufthansa 
Cargo’nun Türkiye’den su-
numlarıdaha kısıtlı olsada, 
pazardaki saygın bir oyun-
cu olmanınyanındabirçok 
konuda öncülük yapması 
önemli. Ayrıca Türkiye’de 
kendi kargo uçakları ile 
operasyon yapan tek batılı 
havayolu şirketiyiz. Pek çok 
batılı havayolu şirketi Tür-
kiye’deki kargo uçakları ve 
yolcu uçaklarıoperasyonla-
rını durdurdular. Bu neden-
le bizim için halen burada 
güçlübir rol oynuyor olmak 
önem taşıyor. Müşterileri-
mizden aldığımız geri bil-
dirimlerde LH Cargo’nun 
hizmetinden memnuniyet-
duyduklarını ifade ediyor-
lar. THY’nin bayrak taşıyıcı 
olarak büyük olması çok 
normal bir şey ama her za-
man bazı noktalarda den-
geleyici bir ağırlığın olması 
iyidir ve biz bunu temsil 
ediyoruz. 
H.H.: Ayrıca pek çok konuda 
lider olarak bu global dene-
yimi ve stratejileri Türkiye 
pazarına aktarıyoruz. Pek 
çok ortamda, forumlarda, 
fuarlarda ve benzer etkinlik-
lerde niteliğin artması için 
görüşmeler, buluşmalar dü-
zenliyoruz. Şu anda DGD-
Online, yakında e-ticaret gibi 
konular da dahil olmak üzere 
Lufthansa grubu içinde yer 
alan 400’ün üzerinde kurulu-
şumuz var. Türkiye Lufthansa 
için önemli ama Lufthansa 
Cargo da Türkiye için bir o 
kadar önemli diyebiliriz.

Soldan sağa; KargoHaber Dergisi Dış Haberler Müdürü Altınay Bekar, 
Lufthansa Cargo Türkiye Direktörü Hasan Hatipoğlu ve Lufthansa Cargo - Doğu ve 
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ve sezonsal göç yolunda 
bin 600 kilometrelik uçuşu 
sonrası Şanlıurfa’da bitkin 
düşen nesli tükenme tehli-
kesi altındaki kızıl akbaba, 
Turkish Cargo tarafından 
Belgrad’a ulaştırıldı. 

Ekolojik sistemin son hal-
kasını oluşturan ve Avrupa’da 
sadece Sırbistan’ın Uvac 
kanyonunda yaşayan nadir 
kızıl akbabalardan bir tanesi 
olan 1,5 yaşındaki Dobrila, 
güneye doğru gerçekleştir-
diği sezonsal göç uçuşunda 
bitkin düşerek Şanlıurfa’ya 
indi. Şanlıurfa’da çiftçiler ta-
rafından fark edilen akbaba, 

TÜRKIYE’NIN dünya-
ya açılan yeni kapısı olan ve 
teknik özellikleri bakımın-
dan dünyanın birçok hava-
limanından ayrışan İstanbul 
Havalimanı, bağımsız 3 pisti 
ile yolculuk deneyimi nokta-
sında da önemli bir rahatla-
ma sağlayacak. Üçüncü pist 
faaliyete geçtiğinde İstanbul 
Havalimanı, 3 bağımsız pist 
ve yedek pistlerle 5 adet ope-
rasyonel piste sahip olacak. 
Yeni pist sayesinde hava tra-
fik kapasitesi saatte 80 uçak 
kalkış-iniş sayısından 120’ye 
çıkarken, havayollarının slot 
esnekliğide artacak. Ayrıca iç 
hat uçuşların opere edildiği 
piere yakın bir konumda olan 
3’üncü pistin tamamlanması 
ile birlikte mevcut taksi süre-
leri de yüzde 50 azalacak.  

İnşaatı devam eden İstan-
bul Havalimanı 3’üncü pisti 
hakkında değerlendirmeler-
de bulunan İGA Havalimanı 
İşletmesi İcra Kurulu Baş-
kanı ve Genel Müdürü H. 
Kadri Samsunlu: “Sıfırdan, 
rekor bir sürede inşa edilen 
dünyanın en büyük havali-

MEGA Hub İstanbul 
Havalimanı’na taşınmasının 
hemen ardından açıklanan 
rakamlarla istikrarlı büyüme-
sini devam ettiren Turkish 
Cargo, global hava kargo pa-
zarındaki daralmanın yüzde 
-4.0 olduğu sektörde, pazar 
payını yüzde 3.9’dan yüzde 
4.0’a yükselterek, hava kargo 
pazarında 7’nci sıradaki yeri-
ni korudu.

WACD’nin Mayıs ayı böl-
gesel verilerine göre Turkish 
Cargo en önemli büyümeyi 
Asya ve Amerika pazarında 
yaşadı.  Bayrak taşıyıcı kargo 
markası, satılan tonaja göre; 
Amerika Kıtasında yüzde 
34,4, Uzak Doğu Bölgesinde 
yüzde 19,3 ve Orta Doğu/
Güney Asya bölgesinde yüz-
de 12,2büyüme başarısı sergi-
ledi.  Marka, hava kargo hiz-
meti sağladığı tüm bölgelerde 
olumlu sonuçlar elde etti. 

THY’nin kargo taşıma 
kapasitesine ek olarak, kar-
go uçağı filosu ile 88 desti-

nasyona direkt kargo uçuşu 
gerçekleştiren başarılı marka, 
2019 yılında başarıyla gerçek-
leştirmiş olduğu çift terminal 
operasyonlarını, Atatürk ve 
İstanbul Havalimanlarından 
icra etmektedir. Uçuş ağına 
eklediği yeni destinasyonlar, 
mevcut altyapısı ve gerçek-
leştirdiği yatırımlarla sürdü-
rülebilir bir büyüme sağlayan 
Turkish Cargo; mevcut uçuş 
ağında bulunan 300’den fazla 
destinasyonda, kapasitesini 
artırmaya devam ediyor.

Kızıl akbaba 
Turkish Cargo ile eve döndü

Sırbistan’dan kanatlanan 

Tarım ve Orman Bakanlığı 
yetkilileri akbabanın ayağın-
daki etiket ve takip numara-
sından yola çıkarak Sırbis-
tanlı makamlar ile temasa 
geçti. İki ülke yetkilileri ara-
sında gerçekleşen görüşme-
ler sonucunda Dobrila’nın 
Belgrad’da bulunan Biyolojik 
Araştırma Enstitüsü’ne gön-
derilmesi kararlaştırıldı.

gelişmesinde lokomotif güç 
olacaktır” diye konuştu. 

İstanbul Havalimanı’nda 
uçak taksi sürelerini daha da 
azaltmak için de diğer yandan 
ekstra çalışmalar sürüyor. Bu 
kapsamda, taksi yolları yüzey 
altına yerleştirilmesi plan-
lanmış trafiği hızlandıracak 
loopsensörleri, mikrodalga 
bariyerleri, kumanda kontrol 
panelleri ve stop barmontaj 
çalışmalarına başlandı. Ayrı-
ca yapılan bu çalışmalar es-
nasında kış öncesi yapılması 
planlanan taksi yolu asfalt ve 
boya tamir bakım çalışmaları 
da uygulamaya sokuldu.

Istanbul havalimanları 
48 milyon yolcu ağırladı
İstanbul’daki tüm havali-

manlarından yılın ilk yarısın-
da düzenlenen 337 bin 218 iç 
ve dış hat seferiyle toplam 48 
milyon 763 bin 184 yolcu se-
yahat etti.

Devlet Hava Meydanla-
rı İşletmesi (DHMİ) Genel 
Müdürlüğü verilerinden der-
lediği bilgiye göre, nisandan 
itibaren sadece özel ve kargo 
uçuşlarının yapıldığı Ata-
türk Havalimanı’nı, bu yılın 
yarısında iç hatta 4 milyon 
227 bin 132, dış hatta ise 11 
milyon 845 bin 402 yolcu 
kullandı. Bu dönemde icra 
edilen geliş ve gidiş seferleriy-
le 16 milyon 72 bin 534 yol-
cu Atatürk Havalimanı’ndan 
taşındı.

Sabiha Gökçen Uluslara-
rası Havalimanı’nda bu yılın 

Tüm taşıma faaliyetlerin-
de canlı hayvan yaşamına 
ve doğaya saygı misyonuy-
la hareket eden Turkish 
Cargo sponsorluğunda 
Şanlıurfa’dan İstanbul aktar-
malı olarak Sırbistan’a ulaş-
tırılan akbaba, Türkiye’nin 
Belgrad Büyükelçi’si Tanju 
Bilgiç ve Sırbistan Çev-
re Koruma Bakanı Goran 
Trivan’ın katılımıyla düzen-
lenen törende Sırbistanlı yet-
kililere teslim edildi.

Dobrila’dan sorumlu Bi-
yolog Irena Hrıbsek: “Bugün 
Dobrila için çok özel bir gün, 
çünkü aylardır devam eden 
rehabilitasyon sürecinin ar-
dından bugün ilk defa özgür-
lüğe uçacak. Dobrila’ya des-
tekleri için Turkish Cargo’ya 
teşekkür ederiz” dedi. 

ocak-haziran döneminde 16 
milyon 747 bin 818 yolcu mi-
safir edildi. İç hatta 10 milyon 
407 bin 326, dış hatta 6 mil-
yon 340 bin 492 yolcu, 6 aylık 
dönemde bu havalimanından 
seyahat etti.

Taşınmanın ardından 6 
Nisan’dan itibaren tam kapa-
site hizmet vermeye başlayan 
İstanbul Havalimanı’nda, bu 
yılın ilk yarısında 4 milyon 
160 bin 247 iç hat, 11 milyon 
782 bin 585 dış hat yolcusu 
misafir edildi. Altı ayda top-
lam 15 milyon 942 bin 832 
yolcu, havalimanı merkezli 
düzenlenen geliş-gidiş sefer-
lerinden yararlandı.

Böylece altı aylık dönemde 
İstanbul’daki tüm havaliman-
larından seyahat eden yolcu 
sayısı 48 milyon 763 bin 184 
olarak belirlendi. Geçen yı-
lın yarısında İstanbul havali-
manlarındaki yolcu sayısı 48 
milyon 896 bin 350 olarak 
hesaplanmıştı.

Bahar ve yaz döneminde 
yolcu yoğunluğunun arttı-
ğı İstanbul Havalimanı’nda 
yılın ilk yarısında 103 bin 
667 sefer yapıldı. Bu hava-
limanından, iç hatta 27 bin 
889, dış hatta 75 bin 778 
geliş gidiş seferi icra edildi. 
Böylece, megakentteki ha-
valimanlarında, bu yılın ilk 
yarısında 337 bin 218 sefer 
yapıldığı hesaplandı. Ge-
çen yılın aynı döneminde 
İstanbul’dan 338 bin 30 se-
ferin yapıldığı belirlenmişti.

Urfa’da bulunan Yaban Ha-
yatı Kurtarma ve Rehabilitas-
yon Merkezi’ne götürüldü. 

Şanlıurfa’daki merkezde 
kontrolleri yapılan ve sağlık-
lı kilosuna ulaştırılan kızıl 
akbaba, göç yoluna devam 
etmesi için yeniden doğaya 
bırakıldı. Avcı kuş familyası-
nın üyesi Dobrila’nın uçuşu-
na devam etmemesi üzerine, 

manı olan İstanbul Havali-
manı, Türkiye’nin en önemli 
projeleri arasında yer alıyor. 
Dünya’da eşi benzeri görül-
memiş başarılı ve neredeyse 
kusursuz bir dev taşınmanın 
ardından operasyonlarımız 
tüm hızla sürüyor. Dünya 
üzerinde hem inşaatı hem 
taşınması ile bu özelliklere 
sahip bir havalimanı yok. 
Bunu başarmanın da ayrıca 
gururunu yaşıyoruz. 6 Ni-
san 2019 tarihinden bu yana 
yaklaşık 17 milyon 500 bin 
yolcuyu ağırladık. Yolcula-
rın böyle büyük bir yapıda 
her türlü konfora en kolay 
yolla sahip olacakları bir ha-
valimanıoluşturmak için var 
gücümüzle çalıştık. Üç ba-
ğımsız pistimizi, gelecek yılın 
ilk 6 ayı içerisinde hizmete 
almayı hedefliyoruz. İnşaatı 
devam eden üç bağımsız pis-
tin tamamlanması ile birlikte 
sağlayacağı konfor ve zaman 
tasarrufuyla bu hizmet kali-
tesi iddiamızı da zirveye taşı-
yacağız. İstanbul Havalimanı 
ülkemizin en önemli ekono-
mik varlığıdır. Ülkemizin 

Turkish Cargo Büyümeye Devam Ediyor

İlker Aycı Yeniden 
THY Yönetim Kurulu 
Başkanı Seçildi

Turkish Cargo, uluslararası hava kargo bilgi sağlayıcısı WACD’nin 
Mayıs ayı verilerine göre; global hava kargo pazarının yüzde 5.1 
oranında küçülme gösterdiği sektörde, yüzde 7.1 oranında tonaj artışı 
sağlayarak önemli bir büyüme gerçekleştirdi.  

Türk Hava Yolları’nın (THY) Olağan Genel 
Kurulu bugün gerçekleşti. Genel Kurul’da 
yapılan oylama sonucunda THY Yönetim 
Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Mehmet 
İlker Aycı’nın Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak yeniden seçilmesine oy çokluğu ile 
karar verildi.  

THY tarafından Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’nda 
yapılan açıklamaya göre, 
THY’nin Olağan Genel 
Kurul Toplantısı bugün 
gerçekleşti. Yapılan oylama 
sonucunda Yönetim Ku-
rulu üyeliklerine C grubu 
hisseyi temsilen ve Yöne-
tim Kurulu Başkanı olarak 
Mehmet İlker Aycı’nın, 
Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili olarak Mecit Eş’in, 
Yönetim Kurulu üyeleri 
olarak Bilal Ekşi, Orhan 
Birdal, Mithat Görkem 

Aksoy ve Salim Arda 
Ermut’un, Yönetim Kuru-
lu Bağımsız Üyeleri olarak 
Ogün Şanlıer, Fatmanur 
Altun ve Mehmet Muzaf-
fer Akpınar’ın 2 yıllık süre 
için görev yapmak üzere 
seçilmelerine karar verildi-
ği bildirildi. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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HAVA kargo sektöründe müşteri 
memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla 
en çok tercih edilen markalardan 
olan Havaş, gıda ve ilaç gibi soğuk 
zincirin korunmasını gerektiren 
özel ürünlerin uluslararası standart-
larda taşınmasına imkan tanıyan 
soğutucu üniteli (frigorifik) aracı-
nı gümrüklü kargo taşımacılığında 
kullandığı ekipman filosuna ekledi. 
Ek yatırımlarla kapasitelerini arttır-
dığı antrepoları ve yeni teknoloji-
lerle uyumlu donanıma sahip ekip-
manlarıyla faaliyetlerini sürdüren 
Havaş, geçen yıl sektörde bir ilke 
imza atarak apron araçları arasına 
kattığı iki frigorifik aracın ardın-
dan, gümrüklü kara taşımacılığında 
da aynı özellikteki soğutucu üniteli 
bir aracı filosuna ekledi. Havaş, yeni 
soğutucu üniteli aracıyla İzmir ve 
Ankara’dan İstanbul Havalimanı’na 
her gün gerçekleştirdiği karşılıklı 
seferlerle özel nitelikli gümrüklü 
kargoları da havayolu müşterilerine 
güvenle ulaştırıyor.

Havaş Genel Müdürü Kürşad 
Koçak, “Havaş olarak müşteri 
memnuniyeti merkezinde hizmet 
çeşitliliğimizi arttırırken hava kar-
go sektörünün gelişimine de katkı 
sağlamak hedefiyle yatırımlarımızı 
sürdürüyoruz. Soğuk zincirin ko-
runmasını gerektiren bozulabilir 
nitelikteki özel ürünler pazarda 
önemli bir yere sahip. Bu doğrul-
tuda, hem kapasitelerini iki kat bü-
yüttüğümüz tesislerimizdeki soğuk 
hava odaları hem de filomuza ekle-
diğimiz soğutucu üniteli araçlarla 
antrepo hizmetlerimizi geliştirme-
ye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 
Türkiye’de yer hizmetleri alanında 
bir ilk olan ve apronda kullandığı-
mız ekipmanlara iki frigorifik araç 
eklemiştik. Bunu gümrüklü kargo 
taşımacılığı hizmetimize de akta-
rarak şehirlerarası kargo transferle-
rindeki filomuzda soğutucu üniteli 
bir aracı daha devreye aldık. Yeni 
soğutucu üniteli aracımızla İzmir ve 
Ankara’dan İstanbul Havalimanı’na 
düzenlediğimiz tarifeli gümrüklü 
seferler ile bozulabilir kargoları da 
taşıyarak havayolu müşterilerimize 
ulaştıracağız’’ dedi.

Yaklaşık 14 bin metrekare alanda 
yer alan İstanbul Havalimanı’nda-
ki tesisinin yanı sıra İzmir Adnan 
Menderes ve Ankara Esenboğa 
Havalimanları’ndaki antrepoların-
da faaliyet gösteren Havaş; genel 
kargo, değerli kargo, soğutma ge-
rektiren kargo, tehlikeli madde ve 
radyoaktif madde içeren kargolara 
ev sahipliği yaparak ithalat ve ih-
racat kargoların sevk ve idaresini 
üstleniyor. Gümrüklü kargo taşı-
macılığı kapsamında İstanbul-İz-
mir ve İstanbul-Ankara arasında 
her gün karşılıklı seferleri bulunan 
Havaş’ın antrepolarında, kargo-
ların niteliklerine göre farklılaşan 
bozulabilir özel kargo depolama 
odaları da yer alıyor. İthalat ve ih-

racat bölümlerinin her birinde bu-
lunan soğuk hava odaları; +2/+8 C 
dereceleri sağlayan 95 metrekarelik 
ve +15/+25 C dereceleri sağlayan 
70 metrekarelik soğuk hava odaları 
ile -18 C dereceye kadar soğutula-

bilen 21 metrekarelik dondurucu 
odalardan oluşuyor. Ayrıca; palet, 
iglo, konteyner gibi araçların aynı 
anda 5 adete kadar girişine uygun 
kapasitede soğuk hava depolarına 
da sahip bulunuyor.

Havaş, gümrüklü kargo taşımacılığı hizmeti kapsamında 
antrepolarının filosuna eklediği ‘Soğutucu Üniteli’ 
aracıyla özel nitelikli bozulabilir kargoları İzmir ve 
Ankara’dan İstanbul’a karşılıklı seferlerle taşıyor.

Havaş Soğutucu Üniteli Aracıyla Hizmet Sunuyor
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Baltık Denizi acentelerinin 
yönetimini yürütüyordu. 
DFDS bünyesine 2015 yılın-
da katılan Hoffmann, ticaret 
ve gemicilik alanlarındaki 
tecrübesinin bir parçası ola-
rak, en son Dubai’de faali-
yet gösteren ticaret şirketi 
Endofa’nın İcra Kurulu Baş-
kanlığını yaptı.

DFDS Denizcilik Bölüm 

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanı Turhan, ticari geliş-
melere bağlı olarak limanlar-
daki trafik yoğunluğunun yıl-
da ortalama yüzde 3 arttığını 
dile getirdi.

Turhan, bunun, lojistik zin-
cirinin en önemli halkasını 
teşkil eden ve kent merkezle-
rinde veya yakınında hizmet 
veren limanların çevre kirli-
liği, iş sağlığı ve güvenliğiyle 
yönetim sorunlarını da bera-
berinde getirdiğini söyledi.

Turhan, bu noktada çev-

manı ise hazır kapasiteyle da-
ha uygun fiyatlarla sunmakta-
dır” dedi.

Mehmet Ünlü, çalışmaları 
kapsamında ilgili taraflarla 
görüştüklerini kaydederek 
“Görüşmelerde transit süre-
cinin nasıl hızlandırabileceği 
konusunda görüş alışverişinde 
bulunduk. Kürdistan Bölgesel 
Yönetimi çok stratejik bir böl-
ge olup, lojistik bir üst haline 
getirilebilir” diye konuştu.

IKBY Hükümet Sözcüsü 
Dizayi, IKBY Başkanı Neçir-
van Barzani’nin bir süre önce 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından kabul e-
dildiğini hatırlatarak “Görüş-
mede birçok konu ele alındı. 
Bunlardan biri de ekonomik 
ilişkilerin artırılması ve Irak’ın 
genelinde ticaret hacminin ar-
tırılmasıydı” dedi.

U.N. Ro-Ro’nun Danimar-
kalı denizcilik ve lojistik devi 
DFDS markasına entegras-
yonu çerçevesinde, sektörün 
uluslararası düzeyde dene-
yimli yöneticilerinden Lars 
Hoffmann, DFDS Akdeniz 
İş Birimi’nin başına getirildi.

Sektörde uzun yıllar yö-
neticilik yapan 47 yaşında-
ki Lars Hoffmann, Dani-

LIMAK Port’un sponsorlu-
ğunda Irak’ın Erbil kentinde 
Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş 
Adamları Derneği (TISİAD) 
ile Irak Kürt Bölgesel Yöneti-
mi (IKBY) İhracat ve İthalatçı-
lar Birliği tarafından ortaklaşa 
düzenlenen “1’inci Türkiye-I-
rak (IKBY) Ticaret ve Yatırım 
Zirvesi” gerçekleştirildi.

Zirveye IKBY Hükü-
met Sözcüsü Sefin Dizayi, 
Erbil Valisi Nevzad Hadi, 
Türkiye’nin Erbil Başkonso-
losu Hakan Karaçay, TISİ-
AD Yönetim Kurulu Başkanı 
Nevaf Kılıç, LİMAK İsken-
derun Irak, Suriye ve İran İş 
Geliştirme Müdürü Mehmet 
Ünlü ile Türkiye ve Irak’tan 
çok sayıda iş adamı katıldı.

LimakPort İskenderun 
Uluslar Irak Suriye ve İran 
İş Geliştirme Müdürü Meh-
met Ünlü, yatırım zirvesinin 
çok verimli geçtiğine dik-
kat çekerek “Limanımızı ve 
İskenderun’u temsilen geldi-
ğimiz bu zirvede ayrıca spon-
soruz. Limak olarak bölgede 
yabancı değiliz. Amacımız 
bu bölgenin İskenderun Li-
manı bağlantılı olarak lojis-
tik faaliyetlerinin arttırarak 
bölgeye yeni bir iş alanı aç-
maktır. Lojistik bildiğiniz 

marka’daki tüm DFDS yük 
feribotu faaliyetlerinin ve 
terminallerinin direktörlü-
ğü görevini yürütüyordu. 
Hoffman gemicilik alanında 
faaliyet gösteren birçok şir-
kette İcra Kurulu Başkanlığı 
ve Yönetim Kurulu Üyeliği 
görevlerinde bulundu. 

Hoffman aynı zamanda 
DFDS’nin Kiel’de yer alan 

gibi çok hareketli ve kazançlı 
bir sektör olup bölgenin ye-
ni ekonomi alanını açması 
için yeni bir deniz limanına 
ihtiyacı var. Limak Holding 
olarak İskenderun Limanı’na 
bir milyar dolara yakın bir ya-
tırım yaptık. Bu yatırımın bu 
bölgeye bir an önce katkısını 
sağlamak için bağlantılarımı-
zı bu bölge de arttırmaya ça-
lışıyoruz. Özellikle Kürdistan 
Bölgesel Yönetimin de İsken-
derun Limanı’nda geçmişte 
kullanıldığı gibi Irak içinde 
kullanabileceğini düşünüyo-
ruz. Maliyeti ve kapasitesinin 
de uygun olduğunu anlatma-
ya çalışıyoruz. Burada ki ko-
nu şu; Mersin üzerinden ge-
len ticaretin maliyeti yüksek 
olmakla beraber Mersin’den 
Irak’lı tüccarlar yeterli verim 
alamıyorlar. İskenderun Li-

Birimi’nin işlerini başarıy-
la büyüterek, elde ettiğimiz 
sonuçları iyileştireceğine ve 
Türkiye’deki müşteri ve çalış-

larımızda çevre, iş sağlığı ve 
güvenliği konularında etkin 
yönetim bilincinin oluşması-
nı sağlayarak, buraların ulus-
lararası rekabet gücünü artır-
maktır” dedi.

Elleçleme ekipmanlarında 
fosil yakıt yerine elektrik ter-
cih edildiğinde, hem operas-

ma arkadaşlarımız için değer 
yaratacağına inancımız tam. 
Lars’a yeni görevinde başarı-
lar diliyoruz” dedi.

yon maliyetlerinin yüzde 70-
80 azaldığını hem de çevreye 
verilen zararın en alt seviye-
lere indirildiğini vurgulayan 
Turhan, işletmecilerin bunu 
göz ardı etmeyeceği kanaatin-
de olduğunu dile getirdi.

Turhan, uluslararası trafiğe 
açık diğer limanların da bu 
sertifikaya sahip yerler olabil-
meleri için çalışmaların de-
vam ettiğine dikkati çekerek, 
bu noktada herkese büyük 
görev ve sorumluluklar düş-
tüğünü bildirdi.

Başkanı Peder Gellert Peder-
sen, Lars Hofmann’ın DFDS 
Akdeniz İş Birimi’nin başına 
getirilmesine ilişkin yazılı 
açıklamasında: “İki buçuk 
yıl boyunca görev yapacak 
olan Lars Hoffman’ın, DFDS 
Akdeniz İş Birimi’ndeki ye-
tenekli ve kendini işine ada-
mış çalışma arkadaşlarımızla 
birlikte DFDS Akdeniz İş 

renin korunması ve ülkelerin 
sürdürülebilir kalkınma kav-
ramı çerçevesinde gelişim-
lerini sağlayabilmeleri için 
tüm kesimlerinin katkı sağla-
ması gerektiğini ifade ederek 
“Biz, öncü olup Yeşil Liman 
Projesi’ni bunun için hayata 
geçirdik. Amacımız liman-

DFDS Akdeniz İş Birimi’nin
Başına Lars Hoffman Atandı

Limanlardaki Trafik Yoğunluğu Yıllık Yüzde 3 Artıyor

Irak’ın Yeni Ticaret Kapısı 
İskenderun Limanı Oldu

3 Denize 3 Büyük Liman Yapılıyor

Danimarkalı denizcilik 
ve lojistik firması 
DFDS’nin Türkiye’de 
faaliyet gösteren 
şirketi DFDS Akdeniz 
İş Birimi’nin Başkan 
Yardımcılığı görevine 
Lars Hoffman atandı.   

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 
Yeşil Liman Sertifika Töreni’nde yaptığı 
konuşmada limanlardaki trafik yoğunluğunun 
yıllık yüzde 3 arttığını söyledi.   

TÜRK denizciliği son dö-
nemde uygulanan politika-
larla hedeflerine ilerlerken, 
bu alanda atılan adımlar-
dan biri 2004’te başlatılan 
ÖTV’siz yakıt uygulama-
sıyla kabotaj taşımacılığının 
canlandırılması oldu. Bu-
güne kadar toplam 7 milyar 
250 milyon lira ÖTV tahsil 
edilmeyerek, sektöre önemli 
destek sağlandı.

Uygulama sayesinde, ka-
botaj taşımacılığında 2003’e 
göre 2018’de elleçlenen yük 
miktarında yüzde 104’lük, 
taşınan yolcu sayısında yüz-
de 40’lık ve taşınan araç sayı-
sında yüzde 112’lik artış sağ-
landı. Bu çerçevede kabotaj 
taşımacılığı canlandırılırken, 
kara yolu ağırlıklı yurt içi ta-
şımacılığın deniz yoluna kay-
dırılmasının önü açıldı. 

Ayrıca 2003 yılına göre 
2018’de limanlardaki toplam 
yük elleçlemesinde yüzde 
142, konteyner elleçlemesin-
de yüzde 335 artış gerçekleşti.

Akdeniz ve Karadeniz ça-
nağındaki komşu ülkelerle 
geliştirilen ikili ve çok taraflı 
ilişkiler kapsamında kurulan 

uluslararası düzenli Ro-Ro 
hatlarında taşınan araç sayı-
sında 2003’e göre geçen yıl 
yüzde 165 artış oldu.

Türk filosunun
kapasitesi arttı

Bu süreçte deniz ticaret 
filosu da büyüdü. Türk sa-
hipli filo, 2003’te 8,8 milyon 
detveyt ton kapasiteyle dün-
yada 19’uncu sıradayken, ge-
çen yıl itibarıyla 28,6 milyon 
detveyt ton kapasitesiyle 
15’inci sıraya yükseldi.

Denizcilikteki büyüme-
ye paralel olarak kruvaziyer 
turizmde potansiyeli değer-
lendirme çalışmalarına hız 
verildi. İzmir 2011, 2012 ve 
2013’te Avrupa’nın en iyi kru-
vaziyer destinasyonu ödülüne 
üst üste üç kez layık görül-
müştü. Buna karşın, bölgede 
yaşanan gelişmelerin etkisiyle 
kruvaziyer turizm yolcu sayısı 
geçen yıl 214 bine kadar geri-
ledi. Gelecek dönem sayının 
hızla artırılması hedefleniyor.

Türk bayraklı gemiler 
beyaz listede

Türk bayraklı gemiler, 
2008’den itibaren Paris Me-
morandumu kapsamında be-

yaz listede yer almaya başladı.
“Denizci millet” sloganı-

nın bir uygulaması olarak 
toplumda deniz sevgisini 
yerleştirmek, deniz kültürü-
nü yaygınlaştırmak için yurt 
genelinde amatör denizcili-
ğe özendirici çalışmalar kap-
samında Deniz Kültürünü 
Tanıtım ve Eğitim Merkez-
leri Projesi başlatıldı.

2023 yılında 500 milyar 
dolar ihracat yapmayı hedef-
leyen Türkiye’nin, bu hedefe 
ulaşması için ihtiyaç duyaca-
ğı büyük ölçekli liman yatı-
rımları da hayata geçiriliyor. 
3 Denizde 3 Büyük Liman 
Projesi kapsamında, İzmir-
Çandarlı, Zonguldak-Filyos 
ve Mersin-Taşucu konteyner 
limanları yapılıyor.

Türkiye, mevcutlara ila-
ve olarak ülkenin en az 16 
noktasında büyük ölçekli 
lojistik merkezlerin kurul-
masıyla bölgesinin lojistik 
merkezi haline dönüştürül-
mesi de planlanıyor.

Ayrıca gemi sanayisinde 
yerli katkı oranını artırmak i-
çin üretim odaklı gemi yan sa-
nayisi ürünler desteklenecek. 
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Gürcistan İle Demiryolu
Taşımaları 500 Bin Tona Çıkıyor

TCDD Taşımacılık 
ve RAİ İşbirliği 
Gerçekleşti

GÜRCISTAN Demiryolları Lojis-
tik ve Terminal Yönetim Şirketi ile 
TCDD Taşımacılık AŞ heyetleri, 
Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yo-
lu Hattı’nın daha da etkinleştirilme-
si için Ankara’da bir araya geldi.

Gürcistan heyeti, toplantı öncesin-
de TCDD Genel Müdürü Ali İhsan 
Uygun ve TCDD Taşımacılık AŞ Ge-
nel Müdürü Erol Arıkan’a iadeyi ziya-
rette bulunurken, görüşmelerde Tür-
kiye ile Gürcistan demiryolu şirketleri 
arasındaki işbirliği değerlendirildi.

Ziyaret sonrasında, Gürcistan 
Demiryolları Lojistik ve Terminal 
Yönetim Şirketi ve TCDD Taşıma-
cılık AŞ arasında, BTK Demir Yolu 
Hattı’nın daha etkin ve verimli ha-
le getirilmesine yönelik mutabakat 
zaptı imzalandı.

Söz konusu zapt çerçevesinde, Tür-
kiye-Gürcistan ve Azerbaycan işbirli-
ğiyle hayata geçirilen hat üzerinden 
yapılan iki ülke arasındaki taşımala-
rın yıllık en az 500 bin tona çıkarıl-
masına yönelik yol haritası belirlendi.

Gürcistan Demiryolları Lojistik ve 
Terminal Yönetim Şirketi Direktörü 
Lasha Akhalbedashvili ile TCDD 
Taşımacılık Lojistik Dairesi Başkanı 
Mehmet Altınsoy tarafından imzala-
nan mutabakat zaptı ile iş birliğinin 
daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.

Her iki ülkenin demir yolu şirket-
leri, demir yolları ve lojistik sistemi 

TCDD Taşımacılık ile İran Demir-
yolları RAİ ve RAJA arasında yolcu 
taşımacılığı ve lojistik alanlarında iş-
birliği yapılması amacıyla bir toplantı 
düzenlendi. Toplantıda Tahran’dan 
ve Ankara’dan karşılıklı olarak yolcu 
treni işletilmesi, lojistik ve turistik 
seyahatlerde Avrupa’ da işbirliği ya-
pılması konuları görüşüldü.

TCDD Taşımacılık Genel Mü-
dürü Erol Arıkan, İran Demiryolları 
ile eskiden beri köklü işbirliklerine 
sahip olduklarını, zamanın bu iş-
birliklerini geliştirme zamanı oldu-
ğunu söyledi. Arıkan, Çin-Avrupa 
arasındaki taşımadan daha fazla 
pay almak için daha fazla iş birliği 
yapılmasının gerektiğini, lojistik 
alanında ortak çalışmanın her iki 
demiryolu idaresinin faydasının ola-
cağının altını çizdi. 

Konuk Bakan Yardımcısı ve 
Rai Genel Müdürü Saeid Rasouli 
ise Türkiye’ de olmaktan mutluluk 
duyduğunu, TCDD Taşımacılık’ 
ın operasyonlarını yakından takip 
ettiklerini ve bu operasyonların bir 
parçası olmak istediklerini söyledi. 
Heyetler arası yapılan görüşmelerin 
ardından mutabık kalınan konularla 
ilgili anlaşma her iki Genel Müdür 
tarafından imzalandı.

içinde stratejik ve ekonomik iş bir-
liği yaparak transit taşıma potansi-
yellerini en üst seviyeye çıkarmayı, 
Gürcistan-Türkiye ikili ilişkilerinin 
gelişmesiyle ekonomilerine katkı 
sağlamayı hedefliyor.

İki şirket, birlikte uygulayabile-
ceği projeleri belirleyerek hayata 
geçirecek, uluslararası demir yolu 
koridorlarının, intermodal termi-

nallerin yükleme tesislerinin ve 
yükle ilgili diğer altyapıların gelişti-
rilmesi konusunda iş birliği yapacak.

BTK hattı üzerinden yük taşı-
ma hacminin kısa vadede 1 milyon 
tona, orta vadede 3-5 milyon tona 
çıkarılması, yapılacak taşımaların 
demir yolu/deniz yolu kombinas-
yonuyla taşınması planlar arasında 
bulunuyor.



TİCARİ ARAÇLAR

törde yakıt tasarrufunun öne-
mine dikkat çekti. Delepine, 
Renault Trucks olarak taşı-
macılık sektöründe en ideal 
yakıt çözümlerini geliştirmek 

önemli derece arttı. Ancak 
yine de International Van Of 
The Year 2019 ödüllü Opel 
Combo bu büyümenin arka-
sında asıl büyük etken oldu. 
Geçen yılın ilk üç aylık döne-
mine göre yüzde 68 oranında 
daha fazla satılan Opel Com-
bo, markanın toplam satışla-
rına önemli ölçüde etki etti. 

Satışların bu şekilde artma-
sında Opel’in bütün bayilerin-
de hafif ticari araçların satma-
ya başlaması ve müşterilerin 
araçlara daha kolay bir şekilde 
ulaşması olduğu ifade edildi. 

Yeni Opel Movano
Almanya’da tanıtımı yapı-

lan yeni Opel Movano, yapı-
lan geliştirmelerle daha gü-
venli ve daha kullanıcı dostu 
bir araç haline getirilmiş. Dış 
tasarımda önemli değişiklik-
lerin görülmediği modelin ön 
kısmında Opel logoso daha 
belirgin bir şekilde yerleşti-
rilmiş ve ızgara daha derin bir 
şekilde konumlandırılmış. 
Ön kısımda Opel logosundan 
uzanan karakteristik kanat-

üzere kesintisiz ar-ge yatırım-
ları yaptıklarına değinerek 
şu şekilde açıkladı; “Renault 
Trucks olarak çevre dostu 

2019’DA beşincisi düzenle-
nen Optifuel Challenge için 
25 ülkeden 2 bin sürücü,daha 
az yakıt tüketimi için direksi-
yon başındaydı.Yakıt tasarru-
funun önemine dikkat çeken 
yarışmada her ülkenin yarı 
finalleri tamamlandı. Türki-
ye’deki yarı final elemeleri, 
Michelin Lastikleri’nin iş bir-
liği ile Mersin’de gerçekleş-
tirildi. 71 sürücü, ekonomik 
sürüş için mücadele ettiler. 

Aktur Uluslararası Nakliyat 
adına yarışan Ömer Yaman, 
yarışma etabındaki en düşük 
yakıt tüketimini elde ederek 
birinci oldu. Ömer Yaman, 
Ekim ayında Fransa Lyon’da 
gerçekleşecek 25 ülkenin ka-
tıldığı uluslararası finalde 
Türkiye’yi temsil edecek. 

Mersin’de kıyasıya
mücadele

11 Haziran’da yarışma 
kurallarının paylaşıldığı ha-
zırlık gününden sonra 12 
Haziran’da sürücüler start al-
dı. Her bir sürücü, Mersin’de 
özel olarak seçilen 40 km’lik 
parkurda sürüş gerçekleştirdi. 
Yarışmanın rekor yakıt tüke-
timi, 100 km’de 21.5 litre ol-
du. 21 Haziran’da sona eren 
yarışmada bu rekor ile Aktur 
Uluslararası Nakliyat adına 
yarışan Ömer Yaman birinci 
olurken, 100 km’de 22 litre 
yakıt tüketimini yakalayarak 

TÜRKIYE’DEKI araç yelpa-
zesinde ağırlığını binek araçla-
ra vermiş olsa da Opel, 2001’de 
tanıtılan Vivaro modeliyle 1 
milyon adetin üzerinde satışa 
ulaştı. Markanın büyük ticari-
si Movano ise son nesliyle 170 
bin adetten fazla satıldı.

Geçtiğimiz yıl satışa sunu-
lan ve International Van Of 
The Year ödülünü alan Opel 
Combo ile hafif ticari araçla-
rını yenileme başlayan Opel, 
Vivaro’nun üçüncü neslini 
tanıtmış oldu. Yeni jeneras-
yonda platform değiştirildi ve 
PSA grubunun D segmentte-
ki ticarisiyle ortak fabrikaya 
geçildi. Bu değişim aynı za-
manda markanın MPV mo-

Erman Nakliyat adına Olcay 
Ecevit, ikinciliğe hak kazandı. 
Transaktaş firmasından Me-
tin Aktaş ise 100 km’de 22.3 
litre yakıt tüketimi değeriile 
üçüncü oldu. 

Yarışmanın en tasarruflu 
sürüş performansını sergile-
yen profesyoneller, Miche-
lin Türkiye’nin ödüllerine 
de hak kazandı. Michelin X 
Line Energy Serisi lastik do-
nanımıyla Renault Trucks T 
520 Yüksek Kabin çekicilerin 
kullanıldığı yarış sonrasında 
birinciye 6 adet, ikinciye 4 
adet ve üçüncüye 2 adet Mic-
helin lastik ödülleri sunuldu. 

Yarışmanın sonuçların 
açıklandığı ödül töreninde 
Renault Trucks Türkiye Baş-
kanı Sebastien Delepine, sek-

dellerinden olan Zafira Life’ı 
da kapsadı. Zafira Life ismi 
Vivaro’nun binek versiyonla-
rında hayat buldu. 

Yenilenen Movano ile 
farklı bir markadaki ortak 
platformu şimdilik kullan-
maya devam kararı aldı ve ye-
nilenen 3 modeliyle özellikle 
Avrupa’daki rekabette yerini 
güçlendirmeyi hedefliyor. 

Opel’in hafif ticarideki ye-
nilik ve aksiyonlarıyla marka 
2019 yılının ilk çeyreğinde yak-
laşık 33 bin adet araç satarak 
geçen yılın aynı dönemine göre 
satışlarını yüzde 35 arttırdı. 

Hem Movano için hem de 
Vivaro için müşteri talepleri 
geçen söneye göre oldukça 

ise Renault Trucks ile böyle 
özel bir projede işbirliği yap-
maktan memnuniyetlerini 
dile getirerek; “Michelin 
olarak ağır vasıta lastikleri 
segmentinde sunduğumuz X 
Line serisi ile yakıt tasarrufu 
taahhüdümüzü de sürdürü-
yoruz.  Bu doğrultuda Re-
nault Trucks’ın düzenlediği 
Optifuel Challenge’ın bir 
parçası olabilmek, stratejimi-
zide destekliyor” diye belirtti. 

Michelin Türkiye Ağır Va-
sıta Ürün Teknik Müdürü  
Recep Uçan ise; “X Line seri-
sinde; önceki enerji  serilerine 
göre yüzde 20 daha fazla ki-
lometre ömrü sunarken, 100 

sunuluyor. 5 euro palete ka-
dar taşıma kapasitesi sunan 
Movano’nun yük alanının 
duvarlarında tutamaçlar ve 
LED aydınlatması gibi kulla-
nışlı detaylar yer alıyor. 

Yeni Movano gücünü 2,3 
litrelik BiTurbo dizel mo-
tordan alıyor. Avrupa’da 
Eylül ayında uygulanmaya 
başlanacak olan Euro 6d-
TEMP ve Euro VId emis-
yonlarına uygun olan motor, 
96kW (131bg) arası 133kW 
(180bg) güç sağlıyor. Önceki 
versiyoan göre 5 ve 10 bg da-
ha fazla motor gücü sağlanır-
ken 20 ve 40 Nm daha fazla 
tork aracı sınıfının güçlüle-
rinden yapıyor. 

Yeni Opel Vivaro
Opel’in PSA ile birleşmesi-

nin ardından PSA Grubu’nun 
tamamı için hafif ticari araçlar 
küresel geliştirme merkezi o-
larak konumlandırılan marka-
nın Almanya Rüsselsheim’da 
ki tesisleri markanın Alman 
genlerine sahip çıkmak adına 
önemini koruyor. 

kilometrede 2 litreye varan 
yakıt tasarrufu sağlanabiliyor.
Böylece yakıttan sonra en bü-
yük maliyet kalemi olan lastik 
ve lastik yönetimi konusun-
da taşımacılık sektöründeki 
maliyetleri minimize etmeyi 
planlıyoruz“ diye ekledi.

Aktur 
Uluslararası Nakliyat, 

Ekim’de Lyon’daki 
büyük finalde 

Türkiye birincisi olan 
Aktur adına Ömer Yaman, 
Ekim ayında Lyon’da düzen-
lenecek uluslararası finalde 
diğer 24 ülkenin birincile-
riyle yarışacak. Türkiye dahil 
25 finalist, ekonomik sürüş 
ile ilgili yazılı testin ardından 
Fuel Eco+ paketi donanımı-
na sahip Renault Trucks T 
480 Yüksek Kabin Maxispa-
ce çekiciler ile en düşük yakıt 
tüketimi için etabı tamamla-
yacaklar. Ticari hızdan ödün 
vermeden en iyi yakıt tüke-
timini sağlayan dünya birin-
cisi, yarışta kullanılan çekici-
lerden birini kazanacak.

Opel Vivaro da bu anla-
yışın bir sonucu olarak PSA 
Grubu’nun D segmenti ti-
cari modelinden başarıyla 
uyarlanmış. İlk defa 4.60, 
4.95 ve 5.30 metre olmak 
üzere üç farklı uzunlukta 
sunulmaya başlanan Yeni 
Vivaro, maksimum 6,6 met-
reküp kargo hacmine sahip 
ve selefinden 200 kg daha 
kapasiteyle bin 400 kilogra-
ma yük kapasitesine ulaşmış. 
1,90 metre yükseklikle alçak 
tavanlı park alanlarına sürt-
meden girme imkanı sunan 
Yeni Vivaro, IntelliGrip 
çekiş kontrol sistemiyle ça-
mur, kum veya kar gibi kay-
gan yüzeylerde stabilite ve 
güvenlik sağlıyor. 

Şerit takip asistanı, hız 
uyarı tanıma, yorgunluk uya-
rısı, ACC, kaza uyarı sistemi 
ve otomatik acil fren sistemi 
gibi gelişmiş güvenlik tekno-
lojilerini de barındıran Yeni 
Vivaro’da ön ve arka tara-
fında ultrasonik sensörler de 
yer alıyor. 

teknolojileri geliştirme poli-
tikamız ve müşterilerimizin 
Toplam Sahip Olma Mali-
yetini gözeten yaklaşımımız-
da yakıt tasarrufu en önem 
verdiğimiz konularımızdan 
biri. 2019’da piyasaya sundu-
ğumuz elektrikli araçlardan 
dizel motorlara ve alternatif 
yakıtlara kadar en tasarruflu 
ve temiz teknolojileri üret-
meye devam ediyoruz. Uzun 
yol segmentinde tek yakıt 
alternatifi olan dizel motor-
larımızı daha da verimli ve ta-
sarruflu hale getirmek üzere 
çalışmalarımızı kesintisiz ola-
rak sürdürüyoruz. Sonuçta 
bir Renault Trucks çekici ile 
ortalama yüzde 10’luk bir ta-
sarruf sağlanabilirken araçla-
rın, operasyonlarda kullanımı 
da büyük önem taşıyor. Bu 
nedenle sürücülerin eğitim-
leri de önemli. İşte tüm bu 
konuların toplamında Op-
tifuel Challenge yarışmasını 
düzenleyerek yakıt tasarrufu-
na dikkatleri çekiyoruz. Tür-
kiye olarak bu yarışmanın bir 
parçası olmaktan gurur du-
yuyoruz. Bu yılki birincimiz 
Aktur Uluslararası Nakliyat 
adına yarışan Ömer Yaman’ı 
tebrik ederiz. Büyük finalden 
Türkiye’ye ödül ile dönebil-
melerini diliyoruz.” 

Michelin Türkiye Pazarla-
ma Direktörü Ayşem Suner 

lar, ön farlara entegre edilmiş 
LED günışığı farlarına doğru 
yatay bir bütünlüğü sağlıyor.

Yeni Movano’nun kokpiti, 
yapılan iyileştirmelerle mo-
dern bir mobil ofis gibi tasar-
lanmış. Toplam 22 saklama 
alanıyla sürücüye ihtiyaç duy-
duğu imkanı fazlasıyla sağlı-
yor. Çekmece gibi açılabilen 
ve 10,5 litreye kadar kapasite-
ye sahip FlexTray torpido gö-
zü gibi akıllı tasarımlarla zen-
ginleştirilen kabinde yemek 
masası ve çalışma alanları da 
yer alıyor. Movano’da kulla-
nılan yeni güvenlik teknolo-
jiler arasında sürekli çalışan 
arka görüş kamerası, korna 
nokta uyarı, şerit takip siste-
mi, Apple CarPlay ve And-
roid Auto gibi mobil cihaz 
entegre sistemleri ve kablosuz 
şarj noktası yer alıyor. 

Daha önce olduğu gibi, ye-
ni Movano panelvan, 4,5 ton 
maksimum brüt araç ağırlığı 
ve 17 metreküp kargo hac-
mine ulaşabilen dört uzunluk 
ve üç yükseklik seçeneğiyle 

Optifuel Challenge 2019 İle
Yine Rekorlara İmza Atıldı

Opel Ticari Modellerini Yenilemeye Devam Ediyor

Renault Trucks Türkiye
Başkanı Sebastien Delepine
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Renault Trucks’ın iki yılda bir düzenlediği 
sürüş yarışması Optifuel Challenge’ın
Türkiye yarı finali tamamlandı.  

Belçika, Birleşik Krallık, Bul-
garistan, Cezayir, Çek Cum-
huriyeti, Estonya, Fas, Fransa, 
İspanya,İsrail, İsviçre, İtalya, 
Letonya, Litvanya, Lüksem-
burg, Macaristan, Polonya, 
Portekiz, Romanya, Sırbistan, 
Slovakya, Şili, Türkiye, Tunus 
ve Ukrayna

Yarışmaya katılan
Ülkeler
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IVECO Türkiye, Türkiye’de-
ki üst yapıcıları 11 Temmuz’da 
İstanbul’da bir araya getirdi. 
Etkinlik, iki yılda bir gerçekle-
şen ve en son Kasım’da düzen-
lenen Iveco üstyapıcı etkinliğin 
devamı ve katılımcılara Afrika 
ve Orta Doğu pazarlarında ye-
ni fırsatları sunma amacını ta-
şıdığı ifade edildi. 

Düzenlenen etkinliğe 
Türkiye’nin farklı şehirlerinde 
farklı ürünler üreten 108 üst-
yapıcı katıldı. Katılımcıların 
yüzde 70 civarı hafif ve orta sı-
nıflarda uzmanlaşmış olup, ka-
palı kasadan, yol temizleme ve 
atık yönetimi gibi üst yapılara 
uzanan farklı üstyapılar üreti-
yor. Kalan yüzde 30’luk kesim 
ise ağır sınıfta uzman, mikser-
ler, damperler ve treyler gibi 
üstyapılar sunuyorlar.

Toplantıda ilk olarak söz 
alan Iveco Türkiye Genel Mü-
dür Yardımcısı Tansu Giz, 
konuşmasında şunları söyledi: 
“Bu etkinliği, 2018 ve 2019’da 
iki yıl üst üste küçülen Türkiye 
ticari araç pazarı için üstyapıcı-
lara yurt dışında yeni fırsatlar 
sunmak amacıyla düzenledik. 
2019 yılı başına Iveco’da orga-
nizasyon yapısının ve ülke so-
rumluluklarının değişti. Afrika 
ve Orta Doğu pazarları Iveco i-
çin tarihsel bir öneme sahip. Bu 
pazarlarda Iveco’nun büyümesi 

için üstyapılarla yeni işbirlikle-
rine ihtiyaç var. Afrika ve Orta 
Doğu ülkelerinde ürünlerin 
niteliklerinin yetersiz olması 
sizlere yeni fırsatlar sunabilir.”

Giz: “Pazar toparlanmaya 
başlayacak”

Tansu Giz daha sonra Iveco 
Türkiye’nin pazardaki artan 
performansından bahsetti. 
Iveco’nun Türkiye’de 3,5 ton 
ve üstü segmentde üçüncülü-
ğe yerleşirken 2019 yılında şu 
ana kadar yıllık bazda üstün bir 
performans sergilediğini kay-
deden Giz, geniş ürün gamının 
bu performanstaki etkisine 
değindi. 2001 yılında 2008 yı-
lında ve günümüzdeki inişlere 
rağmen Türkiye’nin büyük bir 
potansiyele sahip olduğunu 
vurgulayan Giz, gerek nüfus 
gerekse de üretim kapasitesiyle 
inşaat sektöründeki daralma-
nın devam etmesine rağmen 
pazarın toparlanacağına olan 
inancını ifade etti. 

Ekonominin düzelmesiyle 
3,5 ton üzeri pazarın tekrar 
80 binlere çıkacağına inandı-
ğını belirten Giz, pazarın dibi 
gördüğünü düşündüğünü de 
sözlerine ekledi. Avrupa’da 
emisyon sorunlarından dolayı 
dizel ağır ticari araçların Eu-
ro 7 normlarını yerine getir-
mekte zorlanacağını maliyet 
artışının fazla olmasının bek-
lenmesinden dolayı alternatif 
yakıtların öne çıktığını söy-

leyen Giz, Iveco’nun CNG’li 
araçlarıyla da bu sürece hazır 
olduğunu vurguladı. 

Bonifacino: “Türk 
üstyapıcıların şansı yüksek”

Toplantıya Iveco’yu temsi-
len katılan orta ve ağır segment 
Ürün Müdürü Fabio Boni-
facino ise yaptığı konuşmada 
Afrika ve Orta Doğu ülkelerin-
deki hafif ve ve ağır ticari araç 
potansiyeline dikkat çekti. Bu 
ülkelerde 3,5 ton üzeri ticari 
araç satışlarının son 3 yıldaki 
ortalamasının 125 bin, orta 
ve ağır ticari pazarının ise 140 
bin adet olarak gerçekleştiğini 
açıklayan Bonifacino, pazarın 
toplam büyüklüğünün yıllık 
265 bin adet olduğunu kaydet-
ti. 2023 yılında pazarın 330 bin 
adetlere ulaşmansın beklendi-
ğini açıklayan Bonifacino, bu 
pazarları özellikle Çinli marka-

ların domine ettiğini kaydetti. 
Gelecek dönemde kaliteli araca 
ve dolayısıyla Avrupalı marka-
lara talebin daha çok olması-
nın beklendiğini de sözlerine 
ekleyen Bonifacino, bu bölge-
lerdeki yerel üretim trendine 
de dikkat çekti. Ota Doğu ve 
Afrika’da konsolide ortaklık, 
konsolide olmayan ortaklık ve 
üretim anlaşmasıyla Iveco’nun 
2019 yılında 11 tesise ulaştı-
ğını açıklayan Bonifacino, bu 
noktada üstyapının önemine 
dikkat çekti. 

Bu bölgelerde yapılan yerel 
üretimlerde (CKD) araçların 
büyük bölümünün kalitesi 
yetersiz yerel üstyapılarla ta-
mamlanmasının Türk üstyapı 
üreticileri için fırsat olacağını 
belirten Bonifacino, Iveco’nun 
geniş ürün yelpazesi ve Türk ü-
reticilerin teknik kapasitesinin 

SCANIA, “Yeşil Kamyon 
2019”  ödülüne üst üste üçüncü 
kez layık görüldü. Scania R 450, 
sınıfında en verimli ve en çevreci 
ağır ticari taşıt olarak gösterildi.

Almanya’nın önde gelen ticari 
araç dergileri Verkehrs Runds-
chau ve Trucker tarafından des-
teklenen “Yeşil Kamyon 2019” 
ödülü, 13 aracın karşılaş-
tırmalı yakıt testi so-
nucunda en iyi ekono-
mik değer elde eden 
araca veriliyor. De-
ğerlendirme, yaklaşık 
32 ton yüklü treyler-
leri 500 beygir gücüne 

iyi kullanılması gerektiğinin 
altını çizdi. 

Özel Filo Müşteriler Birimi 
müdürü Andrea Scollo ve Üst-
yapıcılar İlişki Yöneticisi Giu-
seppe Cariello de düzenlenen 
organizasyona katılarak Afrika 
ve Orta Doğu Bölgesi için yeni 
organizasyonel yapıyı açıklayıp 
söz konusu pazarlarda mevcut 
olan ürünleri tanıttılar. Otu-
rum sonunda üst yapıcılar so-
ru sorma ve geri bildirimlerini 
sunma fırsatı buldular.

Iveco Türkiye, aynı zaman-
da üst yapıcılar için güncelle-
nen, Iveco’nun teknik çizim-
leri ile modele ve versiyona 
göre üst yapılara yönelik kıla-
vuzlarını barındıran website-
sini de sundu. Toplantı, Daily, 
Eurocargo, Stralis X-Way ve 
Trakker’dan oluşan tüm ürün 
gamının gösterildiği  bir turla 
sona erdi. Iveco, son modelle-
ri Türk ve Avrupa pazarlarına 
eşzamanlı olarak sunulan tam 
bir hafif, orta ve ağır araç yel-
pazesi sunuyor.

kadar olan çekiciler tarafından 
taşınması sırasında elde edilen 
veriler üzerinden gerçekleşiyor. 

Testlere katılan Scania R 
450, 353 km uzunluğundaki 
test güzergahında 80.42 km/s 
ortalama hız ve 100 km’de 
23.25 litre dizel yakıt tüketimi 
ile kilometre başına 738 gram 

sera gazı (Co2) yaydı. 
Scania G 410, 100 
km’de 24.02 litre 
dizel tüketimi ve ki-
lometre başına 762 

gram sera gazı yayımı 
ile çevreci sıralamada 
üçüncü sırada yer aldı.

Türk Üstyapıcılara Afrika ve Orta 
Doğu’ya Iveco İle Açılma Fırsatı 
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Yılın Yeşil Kamyonu 
Scania R 450 Seçildi

Ticari araç 
üstyapıcılarıyla düzenli 
olarak bir araya 
gelen Iveco, Afrika 
ve Orta Doğuda üst 
yapıcılık faaliyetlerini 
kolaylaştırmak için 
oluşturulan yeni 
organizasyonu 
paylaşmak için özel 
bir organizasyon 
düzenledi.   

Krone, 2019’un ilk 
yarısında toplam 115 
adet Cool Liner satışı 
gerçekleştirdi. Yılın 
ilk 6 ayında frigorifik 
treyler pazarında 
yüzde 41,5’lik bir 
pay elde eden Krone, 
bu satışların önemli 
bir çoğunluğunu 
sektörün soğuk 
zincir taşımacılığında 
öncü bölgesi olan 
Akdeniz bölgesine 
gerçekleştirdi.   

MERSIN’IN frigorifik taşı-
macılarından Arıç Lojistik, 
11 adet Krone Cool Liner 
alımı gerçekleştirdi. 11 adet 
Krone Cool Liner’ın tesli-
mat töreni, Arıç Lojistik’in 
Mersin’deki tesislerinde 
yapıldı. Arıç Lojistik Firma 
Sahibi Bahattin Arıç’ın ev 
sahipliği yaptığı törenin so-
nunda Krone’nin Bölge Satış 
Yöneticisi Selçuk Akdöner, 
Arıç Lojistik ile olan işbirlik-
lerine istinaden bir de plaket 
takdim etti. 

2019 yılının ilk 6 ayın-
da bölgenin lokomotif il-
lerinden Mersin’de Petro-
nak/Akın Nakliyat’a 10 
adet, Flay Lojistik’e 7 adet, 
Transaktaş’a 5 adet, Erman 
Nakliyat’a 4 adet, Güleç 
Transport’a 3 adet, Kardelen 
Nakliyat’a 3 adet Cool Liner 
teslimatı gerçekleştirilirken; 
Hatay’dan Sedir Nakliyat’a 
7 adet, Ramtaş’a 4 adet, yine 
Mersin ve Hatay’dan Gül-

men Nakliyat, Kurt Nakliyat, 
Bakımcı Nakliyat, Önder 
Nakliyat ve FRC Lojistik’e 
ise farklı adetlerde Cool Li-
ner teslimatı gerçekleştirildi. 

Türkiye’nin diğer bölgele-
rinde ise Anamur’dan Kılıç 
Tarım’a 5 adet, Antalya’dan 
Moy Taşımacılık’a 4 adet, 
İstanbul’dan Sağlık Lojistik’e 
3 adet, Aksaray’dan Kahan 
Trans’a 3 adet, Antalya’dan 
Manavgat Gıda’ya, Eskişe-
hir’den Soner Yurdagöz’e ve 
İzmir’den Balkan Süt’e ise 
farklı adetlerde Cool Liner 
teslimatı gerçekleştirilmiştir.

Krone’nin yılın ilk yarısın-
da bu alanda gösterdiği başa-
rıya ilişkin kısa bir açıklama 
yapan Krone Türkiye Satış 
Müdürü Ömürden Özacar, 
“Bu sonuç gösteriyor ki, pi-
yasada ağızdan ağıza dola-
şan Krone kalitesi tesadüf 
değildir. Krone olarak Cool 
Liner’ı en üst düzey teknolo-
jik standartlarda ürettiğimizi 

tekrar belirtmek istiyorum. 
Frigorifik treylerimiz tüm gı-
da ürünlerinin uygun sıcak-
lıklarda taşınabilmesine ola-
nak sağlıyor. Ayrıca, ‘Farma’ 
sertifikasıyla birlikte üretti-
ğimiz treylerimizle en hassas 
kimyevi maddeler ve ilaçlar 
güvenli bir şekilde taşınabi-
liyor. Kullanıcı taleplerine 
göre, çift katlı, ara bölmeli ve 
et kancalı cool liner üretim-
leri gerçekleştiriyoruz. Tüm 
Türkiye’deki Krone kulla-
nıcılarına bu vesileyle tekrar 
teşekkür ediyorum. Krone 
kullanıcılarını en üst düzey 

kaliteye ulaştırabilmek için 
satış ekibimle birlikte var 
gücümüzle çalışmaya devam 
edeceğiz” şeklinde konuştu.

Krone Yılın İlk Yarısında
115 Adet Cool Liner Sattı
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İç tasarımda ise değişik-
liğin temelini yeni Apple 
Car Play ve Android Auoto 
uyumlu dokunmatik ekran 
oluşturuyor. 

Yeni Ducato’da temel 
değişiklikler öncelikle mo-
tor ve şanzımanda başlıyor. 
Ducato’nun yeni motorunu 
2,3 litre hacimli ve 120 HP 
güç üreten Multijet 2 oluş-
tururken, bu motor 320 Nm 
maksimum tork üreterek, 
yerini aldığı 2,0 litre hacimli 

motora kıyasla güç ve tork de-
ğerini yüzde 10 arttırıyor. Bu-
nunla beraber Ducato’da yine 
2,3 litre hacimli 140 HP güç 
ve 350 Nm tork üreten ver-
siyon da seçenekler arasında 
yer lıyor. 140 HP’lik motor 
seçeneği, manuel şanzıma-
nın yanı sıra 9 ileri otomatik 
şanzıman seçeneğiyle de satı-
şa sunuluyor. Aynı motorun 
güç versiyonu ise 9 ileri oto-
matik şanzımanla geliyor ve 

AVRUPA başta olmak üzere 
12 ülkede segmentinin sa-
tış lideri olan Fiat’ın en bü-
yük ticarisi  Ducato, Avrupa 
Birliği’nde Eylül ayında yürür-
lüğe girecek Euro 6D normla-
rına uygun motor  seçenekleri, 
güçlü donanım, ve teknolojik 
özelliklere kavuşarak yeni-
lendi. Torino’da Uluslararası 
Yılın Ticari Aracı jüri üyeleri 
için gerçekleştirilen organizas-
yonda ilk defa tanıtılan Yeni 
Ducato, 9 ileri yeni otomatik 
şanzımanla geliyor. Organi-
zasyonda Fiat Professionel’in  
ilk seri üretim elektrikli aracı 
olan elektrikli Ducato’nun ta-
nıtımı da yapıldı. 

Fiat Ducato, sınıfında ko-
lay kullanımı ve önden çe-
kişli özelliğiyle sınıfında 2,1 
ton taşıma kapasitesi sunan 
tek panelvan olarak özel bir 
yere sahip. Bu özellikleriyle 
yük taşımasında olduğu ka-
dar karavan üreticilerinin 
de tartışmasız tercihi olan 
Ducato’nun yenilenme sü-
recinde son yıllarda sektörü 
derinden etkileyen E-ticaret 
ihtiyaçlarınn göz önüne alın-
dığı görülüyor. Daha fazla 
ürün grubunun daha sık bir 
şekilde müşterilere ulaştırıl-
ması ihtiyacı teslimat/dağı-
tım alanında çalışan araçların 
özelliklerine etki ediyor. 

Bu değişimi yakından ta-
kip ederek araçlarını buna 
göre geliştirdiklerini kayde-
den Fiat Professionel yöne-
ticileri üretilen Ducato’ların 
yüzde 30 oranında dağıtım 
sektöründe satılmasını de-
ğerlendirdiler. Sık giriş çıkış-
lara uygun, dreksiyonda uzun 
zaman geçiren sürücülerin 
düşünüldüğü, yüksek hacim-
li ve dar alanda manevra ve 
park edilebilen Ducato, farklı 
müşteri gruplarının ihtiyacı 

olan farklı üstyapılara uygun-
luğu ile de dikkat çekiyor. 
Yeni Ducato’da görsel deği-
şiklik hem iç kısımda hem de 
dış tasarımda kısıtlı alanda 
gerçekleşmiş.  Titanyum ön 
ızgara çerçevesi ve siyah ön 
far yuvaları en çok dikkat de-
ğişiklikler olmuş ve korumalı 
farlara düşük hızlı şehir içi 
kazalarında tamir maliyetini 
azaltmak için 3 parçadan olu-
şan tampon eşlik etmiş.

Mopar imzasını taşıyan 7 inç 
büyüklüğünde dokunmatik 
ekran, USB girişi ve DAB 
radyo özellikleri dikkatleri 
çekiyor. Ayrıca Ducato’da, 
araç boyut ve donanımlarını 
sisteme ekleyerek yeterince 
geniş veya yüksek olmayan 
sokakları belirleme imkânı 
da sunuluyor. 

Yeni Ducato test
sürüşünden notlar: 

Torino’nun merkezinde 
başlayarak çoğunlukla şehi-
riçi ve bir bölümü kıvrımlı 
yollara tırmanışla geçen test 
sürüşümüzde hem 140 bg 
6 ileri şanzımanlı hem de 
Ducato’nun en güçlüsü 180 
bg 9 ileri otomatik şanzıma-
nını test fırsatı buldum. 

Yarım yüklü olarak test 
ettiğimiz araçlarla ilgili yu-
karıdaki yazımızda da bah-
settiğimiz üzere yeniliklerin 
çoğunun görsellikten ziyade 
kaputun altında olmasından 
kaynaklı fazla değerlendirme 
yapmak şimdilik zor. Ancak 
sürüşte hem motorun hem 
şanzımanın hem de kulla-
nılan sürücü destek tekno-

lojilerini net bir şekilde his-
sedebiliyorsunuz. Özellikle 
geçmişte kullanılan ama tam 
başarı sağlamayan otomatik-
leştirilmiş şanzımanlardan 
sonra Ducato’da yer bulan 
ve araca çok iyi uyum sağla-
yan tork konvertörlü 9 ileri 
şanzıman ve sağladığı tork- 
güç segmentinde en üst se-
viyeyi arayanları bile tatmin 
edecek düzeyde. Yoğun şehir 
içi trafiğinde başlayan test 
sürüşümüzde Ducato’nun 
en iddialı olduğu alanlardan 
biri olan kullanım kolaylı-
ğı yine kendini hissettirdi. 
Özellikle otomatik şanzı-
manın tepki süresi kesinti-
siz geçişleri pek çok binek 

araçtan daha iyiydi. Şehrin 
kuzeyindeki tepelere doğru 
yaptığımız sürüşte araçtaki 
bulunan Eko modundaki 
sürüş gücü azaltırken aracın 
yakıt ekonomisine önemli 
ölçüde katkıda bulunurken, 
Normal mod bütün ihtiyaç-
larını karşılıyor. 

Elektrikli Ducato’nun ge-
liştirilme aşamasında bütün 
sürecin müşteriden başladığı-
nı söyleyen Fiat Professional 
Elektrikleşme Programları 
Başkanı Domenico Gostoli, 
aracın geliştirilmesinde top-
lanan verileri temel aldıkları-
nı açıkladı. 

Ducato için gerek kulla-
nım koşulları  gerek güzergah 
performans ve dinamikle-
ri açısından  pazarın yüzde 
25’nin tamamen elektrikli 
(BEV) araçlara hazır oldu-
ğunu gördüklerini söyleyen 
Gostoli, aracın yüzde 100 
Ducato olması için geleneksel 
versiyonlar ile aynı yük taşı-
ma kapasitesine sahip olaca-
ğını vurguladı. 

Bin 950 kilogram ile pa-
zardaki en iyi yük taşıma 

kapasitesini sunan  Ducato 
Electric, FCA Grubu’nun 
teknolojik bilgi birikimiyle 
üretilecek. Artan bir şekilde 
şehirlerde dizel araçlar için 
getirilen sınırlamalarına karşı 
özellikle e-ticaret hazır gıda 
teslimatları, yerel taşımacılık, 
posta ve kurye taşımaları göz 
önüne alınarak geliştirilen 
Ducato Electric, taşıma ha-
cim ve kapasitesinin yanı sıra 
etkileyici bir menzile de sahip 
olacak. Modüler batarya seçe-
nekleriyle 220 kilometreden 
360 kilometreye ulaşan men-
zil (NEDC) sunan Ducato 
Electric  90 kW maksimum 
güç olarak ve 280 Nm maksi-
mum tork sunacak. 

160 HP güç ile 400 Nm tork 
üretiyor. Motorun bu güç 
versiyonunda performans ar-
tışını ve motor dayanıklılığını 
desteklemek üzere büyük ya-
taklar, özel pistonlar ve özel 
bir turbo besleme devreye 
giriyor. Ürün gamının tepe 
noktasını ise 2,3 Multijet 
motorun 180 HP güç ve 400 
Nm tork üreten versiyonu o-
luşturuyor. Bu motor manuel 
şanzımanla kombine edilir-
ken, aynı motor yeni 9 vitesli 
tork konvertörlü otomatik 
şanzımanla 450 Nm tork üre-
tiyor ve yerini aldığı motorla 
kıyaslandığında yüzde 12 ar-
tışla sınıfının en yüksek tork 
değerine imza atıyor.

Yeni Ducato için FCA 
tarafından özel olarak ge-
liştirilen ve otomatik şanzı-
manla kullanıcılar, aracın per-
formans ve tüketim seviyesini 
kullanım şartlarına göre uyar-
layabiliyor. Yeni otomatik 
şanzımanla birlikte Ducato, 
segmentinde 9 ileri şanzımanı 
sunan ikinci marka oldu. Bu 
şanzımanla sürücüler böylece 
‘Normal’, ‘Eko’ ve ‘Perfor-
mans’ olmak üzere üç farklı 
sürüş modundan birini seçe-
biliyor. Eko sürüş modunda 
gaz tepkileri yumuşak tutu-
lurken vites değişim stratejisi 
ise yakıt tüketimini düşürme-
yi amaçlıyor. Performans sü-
rüş modunda ise maksimum 
güç üretimine odaklanılıyor. 

Yeni Fiat Ducato’daki di-
ğer önemli yenilikler araçta 
kullanılan gelişmiş aktif gü-
venlik teknolojileri oldu. Ye-
ni ürün gamında sunulan ge-
lişmiş sürüş destek sistemleri 
aracı sınıfında üst seviyeye 
çıkardı. Ducato’da şu an için 
hangilerinin standart olarak 
yer olacağı net olmasa da Kör 
Nokta Uyarı Sistemi (BSA), 
Arka Çapraz Yol Tespit Sis-
temi (RCP), otonom fren ya-
pabilen Tam Fren Kontrolü 
(FBC), Şeritten Çıkma Uya-
rı Sistemi (LDWS), Trafik 
İşareti Tanıma, Lastik Ba-
sıncı Uyarı Sistemi (TPMS),  
gibi birçok önemli güvenli 
ve teknolojik sistem bulu-
nuyor. Ducato’nun yeni bil-
gi-eğlence sistemlerinde ise, 

Fiat Yeni Ducato’yu Tanıttı:
Elektrikli Ducato
2020’de Geliyor

Thermo King’e 15’inci
Kez En İyi Marka Ödülü
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Fiat Professionel’in amiral gemisi Ducato, 9 ileri vitesli versiyonla 
sınıfının en gelişmiş otomatik şanzımanlarından birine kavuşurken
450 Nm’ye ulaşan tork seçeneği ve gelişmiş sürücü destek sistemleriyle 
tanıtıldı. Ducato’nun taşıma kapasitesi ve menziliyle iddialı olması 
beklenen elektrikli versiyonu ise gelecek yıl yollara çıkacak.   

Almanya’nın taşımacılık ve lojistik dergileri 
tarafından, okuyucu oylaması ile belirlenen 
“ETM2019” ödüllerinde Thermo King “En İyi 
Soğutucu Ünite” markası seçildi.    

THERMO King adına ödü-
lü alan Bölge Satış Müdürü 
Christian Dinse, “15 yıldır bu 
ödülü kazanmamız bizim için 
muhteşem bir duygu. Bu ödül, 
müşterilerimize olan bağlılığı-
mızı ve soğuk zincir taşımacı-
lığında kontrol teknolojileri-
nin sürekli gelişimi, Thermo 
King’in bu teknolojileri ünite-
lerine adapte ederek, çözüm ü-
retmesi nedeniyle verilmiştir. 
Thermo King, müşterileri için 
sürdürülebilir ürünler tasarla-
yıp sektöre öncülük etmekte-
dir” açıklamasında bulundu.

15 bine yakın okuyucu-
nun katıldığı oylamada “En 
İyi Soğutucu Ünite Mar-

kası” seçilen Thermo King, 
TIR, Kamyon, Kamyonet-

Panelvan araçlarına uygun 
soğutucu üniteler ile farklı 
kullanım alanları için taşına-
bilir ColdCube ürünleri ve 
Otobüs-Tren Klimasında en 
geniş yelpazeden teknik çö-
zümler sunuyor. Çözümleri-
ni sıfır emisyon, tamamen e-
lektrikli ve hibrit sistemlerle 
sunan marka, sürdürülebilir 
ve akıllı sistemleriyle gelece-
ğin teknolojisini müşterile-
rine ulaştırmayı hedefliyor.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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HAFIF ticari araçların daha 
önemli hale geldiğini açıklayan 
Toyota Europe yöneticileri bu 
süreçte OEM’lerin kendileri 
gibi ortak platformları daha 
çok tercih etmeye başladıkları-
nı da ifade ettiler. 

2015-1018 yılları arasında 
yüzde 17’lik bir büyüme gös-
teren Avrupa hafif ticari araç 
pazarında bu araçların toplam 
pazardan aldıkları payda da 
önemli bir artış (Yüzde 12’den 
14’e) meydana gelmesiyle To-
yota bu alandaki hedeflerini 
güncelledi. 

Toyota Professional marka-
sı, Avrupa hafif ticari araç pa-
zarında 2020 yılı için yüzde 50 
büyüme ve yıllık 100 bin hafif 
ticari araç satışı hedefliyor. Bu 
hedef, aynı zamanda daha da 
güçlenmiş bir hafif ticari ürün 
gamı ile de desteklenecek.

Organizasyonda konuşan 
Toyota Motor Europe Ürün ve 
Pazarlama Direktörü Andrea 
Carlucci, hafif ticaride en bü-
yük payı 822 bin adet ile C sını-
fı araçların aldığı ifade ederken 
orta sınıf hafif ticarilerin 717 
bin adet, büyün vanların ise 
609 bin adetlik satışlara ulaştığı 
Avrupa pazarında 174 bin adet 
pick up satıldığını kaydetti. 

Elektrikli modeller ile ilgili 

olarak konuşan Carlucci, hafif 
ticarideki pozisyonlarını yük-
seltirken elektrikleşmede de 
liderliği hedeflediklerini açık-
ladı.   İklim değişikliği ve hava 
kalitesi konusundaki endişeler, 
birçok Avrupa şehrinde yeni 
yönetmeliklerin gelmesine yol 
açarken, Toyota bu ihtiyacı 
karşılamak amacıyla 2021 yı-
lına kadar Proace ve Proace 
Citty modellerinin yüzde 100 
elektrikli versiyonlarını da sun-
maya hazırlanıyor. 

Yeni yapılanma ile birlikte 
Toyota Proace City satışları 
2020 yılında başlayacak ve bu 

model, Proace Van ile efsanevi 
Hilux pick-up modeline ka-
tılarak Toyota’nın hafif ticari 
ürün gamını genişletecek. Böy-
lelikle Toyota Proace modelle-
ri ile Avrupa’da hafif ticari araç 
segmentinin yüzde 75’ine hi-
tap etmiş olacak. Proace Citty 
ile segmentine farklı ve çekici 
bir seçenek olarak giriş yapacak 
olan Toyota, Avrupa’da ha-
fif ticari araç pazarında yüzde 
37’lik pazar payını da yeni mo-
delleri ile artırmayı hedefliyor.

2021’e kadar hafif ticaride
2 elektrikli model tanıtılacak

PSA Grubu’yla yoğunla-
şan ortak platform anlayı-
şının son modeli olan olan 
Proace City, pratik yükleme 
ve geniş yükleme alanı ile iki 
Euro paleti taşıyabilen nadir 

modellerinden biri olarak ö-
ne çıkıyor. Proace City, farklı 
yükleme ve koltuk konfigü-
rasyonlarıyla birlikte farklı 
motor seçenekleriyle de her 
türlü iş ihtiyacını karşılayabi-
liyor. Yolcu taşıyabilen versi-
yonlar 5 veya 7 koltuklu ola-
rak tercih edilebiliyor. Proace 
City’nin üstün yükleme ka-
pasitesi ise kısa modelde 3.3 
metreküp ve uzun versiyonda 
Akıllı Kargo opsiyonuyla 4.3 
metreküplük hacim sunuyor. 
Proace City’nin motor seçe-
nekleri arasında 75-130 HP 
güçlere sahip benzinli ve di-

zel motorlar yer alırken, 5-6 
ileri manuel veya 8 ileri oto-
matik şanzıman seçenekleri 
de bulunuyor. 

Kompakt, pratik, konforlu 
ve çok yönlü tasarım

Proace City sekiz inçlik do-
kunmatik ekranında, Mirror-
Link, Apple CarPlay ve And-
roid Auto gibi özelliklerle cep 
telefonuyla eşleşme imkanı da 
sunuyor. Navigasyon ve online 
özelliklere buradan erişilirken, 
sesli komut gibi özellikler de 
kullanılabiliyor. Proace City 
aynı zamanda cama yansıtmalı 
gösterge ekranında, sürücüye 
hız limitleri, navigasyon gibi 
önemli detayları gösteriyor.

Avrupa çapında yıllık 35 bin 
adet satılması planlanan Proa-
ce City’nin hem camlı van hem 

de panel van versiyonlarında 
bir dizi artırılmış güvenlik 
özellikleri bulunuyor. Ön Çar-
pışma Önleyici Sistem, Trafik 
İşaretleri Tanıma Sistemi, Şe-
rit Takip Asistanı, Adaptif Hız 
Sabitleme Sistemi ve sürücü 
yorgunluk uyarı sistemi gibi 
özellikler sunuluyor. 

Bozkurt: “Iddiamızı
Ortaya Koyacağız”

Toyota Türkiye Pazar-
lama ve Satış A.Ş. CEO’su 
Ali Haydar Bozkurt, yeni 
“Toyota Professional” mar-
ka yapılanmasıyla hafif ticari 
araç pazarında iddialarını çok 
güçlü bir şekilde ortaya koya-
caklarını belirterek, “Hafif ti-
cari araç segmenti potansiyeli 
olan ve bizim yıllardır üzerin-
de planlama yaptığımız bir 
alandı. Türkiye’de Hilux ile 
bu segmentinin yüzde 11’ine 
hitap edebiliyoruz.  Proace, 
Proace City ve Hilux ile şim-
di bu oran yüzde 75’e çıka-

cak. Türkiye’de 180-200 bin 
civarında oturmuş bir hafif 
ticari araç pazarı bulunuyor. 
Bu pazarda Toyota olarak en 
büyük artımız mevcut müşte-
ri data ve portföyümüz ile so-
runsuz ürün gamımız olacak. 
Mevcut bayi ağımız içerisinde 
standartları değerlendirerek 
hizmet vermeyi planlıyoruz” 
dedi. Tüm beklentileri kar-
şılamayı ve yeni Proace mo-
delleri ile pazarda önemli bir 

pay almayı hedeflediklerini 
kaydeden Bozkurt sözlerine 
şöyle devam etti; “Bu segment 
binek otomobil işinin yanın-
da tamamen yepyeni bir iş. 
Toyota Türkiye olarak bunu 
böyle algılıyoruz. İşin satış 
ile birlikte satış sonrası kana-
lı da çok önemli. Çünkü bu 
segmentte tekerlek dönmedi-
ği takdirde ticari araç sahibi 
veya kullanıcısı işinden geri 
kalacaktır. Bunu bildiğimiz 
için servislerimizde ticari araç 
sahiplerinin en hızlı şekilde 
servis hizmetleri alacakları sis-
temler geliştirme çalışmalarını 
da sürdürüyoruz. Bu süreçte 
müşterilerimizin yanında ola-
cağımız, 360 derece bir hazır-
lık içerisindeyiz. 2020 yılının 
ilk çeyreğinden itibaren Tür-
kiye pazarına girecek bu yeni 
modellerimiz, Hilux’tan sonra 
hafif ticari araç pazarındaki 
satışlarımızda itici güçlerimiz-
den olacaktır.”

Toyota Professional’ın Kurulmasıyla 
Markanın Hafif Ticari Yelpazesi Genişliyor
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Anadolu Isuzu 170 Bininci Aracını Üretti Anadolu Isuzu, 
düzenlediği törenle 
170 bininci aracını 
üretim bandından 
indirdi.    

ANADOLU Grubu Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tun-
cay Özilhan, Anadolu Isuzu 
Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Anadolu Grubu Otomotiv 

Grup Başkanı Bora Koçak 
ve Anadolu Isuzu Genel 
Müdürü Tuğrul Arıkan’ın 
katılım gösterdiği törenle 
banttan indirilen araç, aynı 

zamanda 17 bininci ihraç 
edilecek araç olarak da dik-
kat çekti.

Anadolu Isuzu, 1983 yı-
lından bu yana üretimini 
gerçekleştirdiği Isuzu mar-
ka otobüs, midibüs, kam-
yon, kamyonet ve pick-up 
araçlarıyla başarılı birçok 
projeye imzasını attı. Japon-
ya haricinde Isuzu üretim 
kalitesini ifade eden IMM 
sertifikasına sahip tek fab-
rika olma özelliğini taşıyan 
Anadolu Isuzu fabrikası, 
22 Temmuz 2019 tarihin-
de düzenlenen törenle 170 
bininci aracını üretim ban-

dından indirdi. Aynı za-
manda ihracat pazarlarında 
son yıllarda yaptığı yatırım-
larla dikkat çeken Anadolu 
Isuzu, düzenlediği törende 
banttan indirilen aracı ihraç 
ederek 17 bininci aracını ih-
raç etmiş olacak.

Anadolu Isuzu’nun 170 
bininci aracının üretilmesi 
adına düzenlenen törende 
bir konuşma yapan Anado-
lu Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuncay Özilhan; 
“Anadolu Grubu olarak, 
Japon iş ortağımız Isuzu ile 
36 yıl önce çıktığımız yolcu-
lukta 170 bininci aracımızı 

üretim bandından indirme-
nin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Bugünün bir diğer önemi 
de banttan indirdiğimiz 
otobüsümüzün yurt dışına 
ihraç edilecek olması. 1994 
yılından beri ihracat yapıyo-
ruz ve bu araçla birlikte 17 
bininci aracımızı yurt dışına 
ihraç edeceğimizi hepinize 
müjdelemek istiyorum.”

Anadolu Isuzu Genel 
Müdürü Tuğrul Arıkan, 
“Son yıllarda büyüdüğümüz 
ihracat pazarlarındaki başa-
rımızı her sene daha da per-
çinliyoruz. Anadolu Isuzu 
olarak bugün itibariyle 44 

farklı ülkede faaliyet göste-
riyoruz. Terzi isçiliğinde ve 
özeninde araçlar üretebili-
yoruz ve dünya pazarlarında 
bu alanda rekabetçi bir po-
zisyona geldik. Her ülkenin 
kendi ihtiyacına göre farklı 
spesifikasyonlarda araç ya-
pabilen, hızlı çevik ve usta-
lığı, birikimi yüksek dünya 
çapında bir ekip ve fabrika-
yız artık. Bu gurur hepimi-
zin” dedi.

Toyota Pazarlama Direktörü Barış Erdim:  
“Hafif ticaride de güven vereceğiz”

Toyota Motor Europe Ürün ve 
Pazarlama Direktörü 

Andrea Carlucci

Toyota Türkiye Pazarlama 
ve Satış A.Ş. CEO’su 
Ali Haydar Bozkurt

HAFIF ticariler bizim uzun sü-

redir üzerinde durduğumuz 

ve potansiyel gördüğümüz bir 

alan. Şu an pick up segmen-

tindeki güçlü aracımız Hilux’a 

yeni modellerin de katılmasıy-

la çok daha geniş bir müşteri 

kitlesine hitap edeceğiz. Bu 

süreçte geniş bayi ağımıza 

çok güveniyoruz. Türkiye’de 

büyük bir Pazar ve bu süreçte 

hem bayilerimiz hem de bizim 

için önemli bir fırsat olacak. 

Önemli bir süreçteyiz ürün 

gamı ve fiyatlandırmayı Toyo-

ta Avrupa’ya paralel olarak 

sürdürüyoruz. Ağırlıklı olarak 

kompakt camlı van modelleri 

ve panelvanları sunmayı planlı-

yoruz. Orta van segmentini de 

CDV ile sunmayı düşünüyoruz. 

Toyota’nın binek araçlarda-

ki güven veren yapısını ticari 

araçta da en iyi şekilde yansıta-

cağız. Geçen yıl orta segmenti 

(MDV) hedef alarak hafif ticari 

ile yaptırdığımız araştırmada 

çok olumlu sonuçlar almıştık. 

Bu sene kompakt segmenti de 

kattığımız zaman bu ilginin çok 

daha artacağını görüyoruz.  

Toyota Professionel için 

standartlarımız ve bu stan-

dartları sağlayan yetkili bayi-

lerimizle bu yapılanmayı hızlı 

bir şekilde Türkiye’de oturta-

cağız. Orta ve uzun vade he-

deflerimizde Toyota’nın bayi 

ağı standartlarının yüksek ol-

ması ve müşterinin hayatının 

kolaylaştırılmasıyla tercih edi-

leceğimizi düşünüyoruz. 

Motor şanzıman seçenek-

lerinde müşteri ihtiyaçlarını 

da dikkate alarak Avrupa’da 

sunulacak hemen hemen bü-

tün seçenekleri getireceğiz. 
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Zorlu arazi koşullarında 
devleşiyor

Her hızda 4x2’den 4x4 
aks tahriğine geçebilme, yine 
her hızda diferansiyel kilidi-
ni devreye alıp çıkartabilme 
Mercedes-Benz Unimog’un 
olağanüstü arazi kabiliyetle-
ri arasında yer alıyor. Esnek 
yapıdaki şasi tasarımı ve 30 
dereceye kadar salınıma izin 
veren özel aks ve süspansiyon 
yapısıyla Unimog burularak 
arazideki engebelere uyum 
sağlıyor. Sektörde az bulu-
nan bu özellikleriyle lastikle-
ri zeminden kopmadığı, güç 
aktarımını zemine kesintisiz 
iletebildiği için Unimog en 
çetin arazi koşullarında dahi 
hedefine ulaşıyor.

Sahip olduğu donanıma 
göre aracın yaklaşma açısı 44 
derece, uzaklaşma açısı ise 51 
derece. Karın altı açısı 34 dere-
ce olan aracın meyil tırmanma 
kabiliyeti ise 45 derece. Ayrıca 
Unimog, opsiyonel donanım 
ile 1.20 metre derinliğinde-
ki sulardan geçebiliyor ve 38 
derecelik yan açılarda ilerle-
yebiliyor. Olağandışı sürüş ko-
şullarında, 3 kademeli olarak 
seçilebilen diferansiyel kilitle-
rine ve lastik basınç kontrolü-
ne sahip dört tekerlekten çekiş 
sistemi devreye alınabiliyor.

Iç tasarımda arazi
kullanımını kolaylaştıran 

düzenlemeler
1974’ten günümüze 

Unimog’un klasik kokpitin-
deki değişim devam ediyor. 
Unimog’un ortasına doğru 

KARSAN, farklı ihtiyaçlara 
göre tasarlayıp ürettiği dizel 
ve elektrikli toplu taşıma çö-
zümleri ile Avrupa ülkeleri 
tarafından tercih edilmeye 
devam ediyor. Özellikle son 
1 yıl içinde, Romanya’da 
kazandığı yüksek adetli 
ihaleler ve yenilikçi ürün 
gamında yer alan araçların 
teslimatıyla marka ve hiz-
met algısını ülkede pekişti-
ren Karsan, Romanya’nın 
doğusunda yer alan Galati 
şehrinden de 20 adet Jest+ 
siparişi aldı. Karsan’ın Ga-

DÜNYANIN en iyi ara-
zi araçları arasında anılan 
Mercedes-Benz Unimog, 
kazandığı ödüllere bir yeni-
sini daha ekledi. “Off-Road 
Magazine” tarafından “Özel 
Araçlar” kategorisinde “Yı-
lın Off-Road Aracı” seçilen 
Unimog, 15 yıldır aralıksız o-
larak bu ödülü kazanmasıyla 
kendine ait bu rekoru bir kez 
daha kırdı. Orman yangınla-
rından tren yolu tamiratına, 
sivil savunma aktivitelerin-
den kar küremeye kadar fark-
lı alanlarda kullanılabilen 
özellikleriyle dünyanın en 
donanımlı araçları arasında 
sayılan Unimog, Türkiye’de 
U 4023 ve U 5023 versi-
yonları ile özellikle macera 
tutkunlarına hitap ediyor. 
Her biri sipariş üzerine kişiye 

özel olarak üretilen Unimog, 
Mercedes-Benz Türk Yetkili 
Bayii Ankara Koluman Mo-
torlu Araçlar aracılığıyla si-
pariş edilebiliyor. Mercedes-
Benz Unimog’u Türkiye’de 
kullanmak için C Sınıfı eh-
liyet sahibi olmak ve SRC, 
Psikoteknik belgelerine sahip 
olmak yeterli.

Yeni nesil Unimog’un 
özellikleri

Mercedes-Benz’in Wörth 
Fabrikası’nda markanın diğer 
kamyon modelleriyle beraber 
üretilen Unimog, bu sayede 
seri üretim Mercedes-Benz 
kamyonların verimlilik, yük-
sek kalite güvencesi ve yedek 
parçaların hızlı temini gibi 
avantajlarından yararlanıyor. 
Mercedes-Benz Unimog, di-
namizmi vurgulayan radyatör 
ızgarası ve yeni nesil farları 
da kapsayan tamponu ile mo-
dernleşme sürecini sürdürü-
yor. Unimog’un sahip olduğu, 
lastik basınç kontrol sistemi 
“Tirecontrol Plus” sayesinde, 
lastik basıncı hareket edilen 
zemine göre araçtan inme-
den kabin içindeki ekrandan 
“Yol”, “Kum” ve “Çamurlu 

Arazi” modlarına ayarlanabi-
liyor. Unimog U 4023’ün alü-
minyum kasasında 3 ton, Uni-
mog U 5023 modeli ile ise 7,5 
ton yük de taşınabiliyor. Ayrı-
ca araçta bulunan römork ön 
hazırlığı ile istendiği takdirde 
araca sonradan motosiklet ve 
bot gibi malzemeleri çekebil-
mek için römork takılabiliyor.

kullanımlarını kolaylaştıran 
detayları arasında; orta kon-
soldan direksiyon bölgesine 
taşınan vites kontrolleri, çok 
fonksiyonlu direksiyon, ayar-
lanabilen direksiyon kolonu, 
çok fonksiyonlu butonlar, da-
ha geniş ekranlı gösterge tab-
losu ve güncellenen ısıtma ile 
soğutma sistemleri yer alıyor.

Tavandaki kontrol buton-
larının da yeniden düzenlen-
mesi ile sürücü koltuğundan 
yolcu bölümüne geçişler daha 
kolay hale geliyor. Ön aksın 
hemen arkasında, düşük tit-
reşimli alanda konumlandı-
rılan sürücü oturma pozisyo-
nu ve kabin süspansiyonu ile 

lim edilecek olup, kalan 19 
adetin teslimatı ise 2020 yı-
lının Ocak ayı ortasına kadar 
tamamlanacak. 

konfor özellikle arazi kulla-
nımlarında maksimum sevi-
yeye taşınıyor. Hem sürücü, 
hem de ön yolcu koltuğunda-
ki kişiler ısıtmalı ve hava süs-
pansiyon opsiyonlu koltuklar 
ile Unimog konforunu dene-
yimleyebiliyor.

yaklaşık 1 metreye yakın yer-
leştirilen motor konsepti, 
kabin tasarımında avantajlar 
sağlıyor. 120 mm uzatılan iç 
mekân artık daha yüksek ve 
7 kişiye kadar oturma kapa-
sitesi sunabiliyor. Off-road 

lati Belediyesi’ne yapılacak 
siparişlerinden bir adet 
Jest+, Ekim ayı içerisinde 2 
haftalık test süreci için tes-

Unimog Yılın Off-Road Aracı Seçildi

Romanya’dan 20 Adet Yine Jest+ Siparişi
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Mercedes-Benz’in 
en zor koşulları bile 
dize getiren arazi 
aracı Unimog, 15 
yıldır olduğu gibi 
bu yıl da “Off-Road 
Magazine” okurları 
tarafından “Özel 
Araçlar” kategorisinde 
“Yılın Off-Road Aracı” 
seçildi.    

Mercedes-Benz Türk’ten
1 Milyon Avroluk İhracat
M E R C E D E S - B E N Z 
Türk, ürün ve hizmet alan-
larındaki ihracatlarına bir 
yenisini, Daimler’in Çek 
Cumhuriyeti’ndeki Holýšov 
Otobüs Fabrikası’nın geniş-
letilmesi çalışmaları kapsa-
mında üretilen yan duvar 
iskeleti kaynak tertibatları 
ile ekledi. 2018 yılında baş-
layan projede yaklaşık 20 
kişi görev alırken toplamda 
1 milyon Avroluk ihracat 
gerçekleştirilerek 

Türkiye ekonomisine 
katkı sağlandı. Mekanik 
tasarımın Almanya’da ya-
pılmasının ardından, elekt-
rik-elektronik, pnömatik 
tasarımı ve PLC (Program-
lanabilir mantıksal denet-
leyici) programlama tama-
men Mercedes Benz Türk 
mühendislerinin emeğiyle 
gerçekleştirildi ve yan duvar 
iskeleti kaynak tertibatları 
Mercedes-Benz Türk Hoş-
dere Otobüs Fabrikası’nda 
bulunan tertibat atölyesin-
de üretildi. 7 TIR ile sevk 
edilen tertibatların 10 kişilik 

Mercedes-Benz Türk ekibi 
tarafından Holýšov Otobüs 
Fabrikası’nda kurulmasının 
ardından 15 Mayıs tarihin-
de ilk Mercedes-Benz Tou-
rismo otobüsü banttan çıktı.

Mercedes-Benz Türk İcra 
Kurulu Başkanı Süer Sülün; 
“Şirketimiz, 2018 yılında 
gerçekleştirdiği 1,2 milyar av-
royu aşkın otobüs ve kamyon 
alanındaki ihracat öncülüğü-
nü, hizmet ve mühendislik 
ihracatıyla da pekiştirerek bu 
alanda da 80 milyon dolarlık 
ihracat geliri elde etmişti. 
Bütün bu faaliyetlerimiz ha-
ricinde yurtdışındaki bir Da-

imler tesisinin kurulumunda 
önemli rol üstlenerek, Çek 
Cumhuriyeti’ndeki otobüs 
fabrikasının üretiminde bü-
yük bir önem arz eden yan 
duvar iskeleti kaynak terti-
batlarını hem ürettik hem 
de kurduk. Bu proje kapsa-
mında Mercedes-Benz Türk, 
ülke ekonomisine 1 milyon 
avroluk katkı sağlayarak 
başarılarına bir yenisini da-
ha ekledi. İnanıyoruz ki bu 
başarılı projemiz sayesinde, 
Daimler bünyesindeki yeni 
projelerde Mercedes-Benz 
Türk’ün önemi daha da arta-
caktır” dedi.

Sahip olduğu ebatlar ve ta-
şıma kapasitesiyle batı ülke-
lerinin toplu taşımaya olan 
bakışını değiştiren Jest mini-
büs serisinden Romanya’ya 
teslim edilecek olan dizel 
Jest+, Euro 6 motoru ve 6 i-
leri şanzımanıyla mükemmel 
performans ve yakıt ekono-
misi sunarken, LED moni-
tör, 5 kameralı video izleme 
ve kayıt sistemi, validatör 
hazırlığı ve GPS filo takip 
sistemi gibi özellikleriyle gü-
venli ve konforlu bir çalışma 
ortamı sağlıyor. 



TİCARİ ARAÇLAR

TAID’IN (Ağır Ticari Araç-
lar Derneği) Rahmi M. Koç 
Müzesi’nde gerçekleştirdiği 
etkinlikte ODD ve TREDER 
olmak üzere 3 derneğin tem-
silcileri bir araya geldi. TAİD 
Yönetim Kurulu ve üyelerinin 
yanı sıra ODD (Otomotiv 
Distribütörleri Derneği) Baş-
kanı Ali Bilaloğlu ve TREDER 
(Treyler Sanayicileri Derneği) 
Başkanı Yalçın Şentürk olmak 
üzere toplam 36 katılımcı ha-
zır bulundu.

TAİD eski başkanlarına 
yaptıkları hizmetlerden do-
layı plaket verildi. İlk Başkan 
Tanar Çakmakçı’ya plaketi 
ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, 
bir önceki Başkan Bahadır 
Özbayır’a ise plaketi Mercedes 
Benz CEO’su Süer Sülün tara-
fından verildi.

TAİD Başkanı İlhami Ek-
sin, dernek olarak sektör tem-

MAN Kamyon ve Otobüs Ti-
caret A.Ş. yöneticilerinin de ka-
tıldığı Yetkili Servisler toplan-
tısında, Satış Sonrası Hizmetler 
Direktörü Şinasi Ekincioğlu, 
2019 yılı ilk yarısı değerlendir-
melerini yaparak yılsonu hedef-
lerini paylaştı. MAN araçlarının 
üstün nitelikleri ile olduğu ka-
dar Satış Sonrası Hizmetler’de 
sunulan hizmet kalitesi ile de 
sektörde fark yarattığını belir-

silcileri ile bir araya gelerek 
sinerji yaratmak istediklerini 
belirterek “’Ağır ticari araç 
sektörünün sorunlarını ve ge-
lecek haritasını çizmek için bu 
tür toplantıların sık sık yapıl-
ması gerektiğini düşünüyoruz. 
Bugün bir ilki gerçekleştirdik. 
Devamı da gelecektir. Artık 
sektörümüz için daha aktif 

ten Şinasi Ekincioğlu, “Zorlu 
ve rekabetin yoğun olduğu bir 
sektördeyiz. Bu yüzden, araçla-
rımızın üstün niteliklerinin ya-
nı sıra satış sonrasında da reka-
betçi olabilmek, en üst seviyede 
hizmet sunabilmek çok önemli. 
Bu alanda sektördeki rekabetin 
yanı sıra servislerimiz arasında 
da ‘en iyi hizmet’i hedefleyen 
güzel bir yarış olması bizler için 
çok önemli, çok anlamlı. Bu gü-

bir sürece girildi. Bu süreci en 
sağlıklı şekilde yürütmek için 
sektörümüzün diğer dernek-
leri ile fikir alışverişinde bulu-
nuyoruz” şeklinde konuştu. ’’ 
Etkinlik kapsamında İlhami 
Eksin Başkanlığında, Başkan 
Yardımcısı İffet Türken, Ali 
Saltık, Alper Kurt, İbrahim 
Altun, Murat Tokatlı ve Burak 

zel yarışta ilk üç sırayı paylaşan 
yetkili servislerimizi tebrik edi-
yorum” dedi. 

Satış sonrasına ilişkin yedek 
parça, teknik hizmetler ve ser-
vis geliştirme konularına yöne-
lik yetkili servis temsilcilerinin 
görüş ve önerilerinin de değer-
lendirildiği toplantıda, Müşte-
ri Memnuniyeti ve MAN Ser-
vis Değerlendirme Sistemi’nde 

GAZELLE Next Van 
Rusya’da 3. kez Yılın En İyi 
Vanı seçildi. GAZelle Next 
Panelvan, mükemmel işlev-
sellik, kaliteli ve ergonomi 
sunan çok çekici ve rekabetçi 
bir ürün olduğunu gösterdi. 
Rusya’daki Yılın Ticari Aracı 
yarışması, dünyanın en bü-

yük Ticari Araç yarışması. 
Oylama, 1 Ocak 2019 - 14 
Nisan 2019 tarihleri arasında 
gerçekleşti. Bir milyondan 
fazla kişi oy kullandı.

Konuyla ilgili GAZ Tür-
kiye Genel Müdürü Cengiz 
Yüksel, bu kadar köklü ve 
başarılarla dolu bir markayı 

Türk tüketicilerinin beğe-
nisine sunmaktan mutlu ve 
gururlu olduklarını ifade 
etti. “Bu başarıların mar-
kamıza kattığı değerlerin 
getirdiği ivmeyle Türkiye 
pazarında yerimizi sağlam-
laştıracağız, aracımıza güve-
niyoruz” dedi.

Hoşgören’den oluşan TAİD 
Yönetimi Kurulu ile TAİD Pa-
zarlama Komitesi toplantıları 
da gerçekleştirildi.
Ağır ticari araç pazarı 6 ayda 

yüzde 58 daraldı
2018 yılının aynı dönemin-

de gerçekleşen toplam 7 bin 
966 adetlik satışa göre pazar 
2019 yılının ilk altı ayında yüz-
de 58,39 daraldı.  Ocak-Hazi-
ran döneminde toplam pazar-
da 3 bin 315 adet kamyon ve 
çekici satışı gerçekleşti.

2018 yılı aynı ayda yapılan 
872 adetlik satışa göre Pazar 
2019 yılı Haziran ayında yüzde 
12,27 düştü. 2019 yılı Haziran 
ayında toplam 765 adet kam-
yon ve çekici satışı yapıldı.

Eksin, 2019 yılının ilk ya-
rısını değerlendirirken, “Ağır 
ticari araç pazarındaki daral-
ma devam ediyor. Bu daralma 
4 yıldır üst üste sürüyor. Ağır 

dereceye girenlere, düzenlenen 
törenle ödülleri dağıtıldı. 

Servis değerlendirme siste-
mi’nde ‘B Tipi Yetkili Servisler’ 
kategorisinde Mapar Otomotiv 
İzmir Şubesi birinci, Trakman 
Otomotiv ikinci, üçüncülüğü 
ise Can Kardeşler Otomotiv 
aldı. ‘C Tipi Yetkili Servisler’ 
kategorisinde ise birinciliğe 
Ay-MAN Otomotiv uzandı.

MAN Yetkili Servis-
leri’nden hizmet alan tüm 
müşterilere ulaşılarak yapılan 
memnuniyet anketleri de so-
nuçlandı. Müşteri Memnuni-
yeti sıralamasında ise Bakiler 
MAN birinci oldu, Van MAN 
ve Şensan Otomotiv İzmir Şu-
besi ise ikinciliği paylaştı. Müş-
teri Memnuniyeti’nin üçüncü-
sü ise Güzeller MAN oldu.

TEMSA’NIN Yönetim 
Kurulu Temsilcisi ve CEO 
pozisyonuna Aslan Uzun 
atandı. Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Makina Yüksek 
Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun olan Aslan Uzun, 
kariyerine 1988’de Koç 
Grubu’nda başladı. Uzun, 
Koç Grubu’nda Ford 
Otosan’da başlayan 17 yıllık 
kariyerinde, son olarak Ram 
Dış Ticaret Başkan Yardım-
cısı ve TNT Lojistik İş Ge-
liştirme Direktörü olarak 
görev yaptı. 

2004’den itibaren Ceva 
Lojistik’in Türkiye, Yuna-
nistan, Balkanlar, Mısır ve 
Orta Asya’dan Sorumlu 
Başkanı görevini yürüten 
Uzun, sonrasında Toros 
Tarım’ın Başkanı olarak gö-
revini üstlendi. 2013 yılın-
dan itibaren Enerya Genel 
Müdürü ve STFA Enerji 
Grubu Başkanlığı görevini 
yürüten Uzun, son görevin-
de STFA Grubu’nda CEO 
ve İnşaat Grubu Başkanı 

görevlerini 
sürdürü-
yordu.

ticari araçlar bir yatırım ürü-
nü olduğu için iş potansiyeli 
görüldükçe talep artıyor. Po-
tansiyel görülmedikçe talep 
düşüyor. Türkiye pazarı son 
20 yıldır ortalama 25 bin adet-
lerde seyrediyor. Satışlar son 
4 yıldır Pazar ortalamasının 
altında gerçekleşiyor. İnşaat 
sektöründe mega projelerin 
tamamlanması iç pazara yan-
sırken, ithalatın daralması 
uluslararası çalışan büyük 
lojistik firmalarımızı da et-
kiliyor. Bu veriler ışığında ve 
piyasaya baktığınızda 2019 
yılını 6 bin-6 bin 500 adet ile 
kapatabiliriz gibi görünüyor. 
Ancak 2020 yılı makroeko-

nomik dengelerin oturması ile 
birlikte toparlanmanın başla-
yacağı yıl olabilir. İstatistiklere 
baktığımızda yaklaşık 55 bin 
adetlik bir pazarın ötelendiği 
görülüyor. Ekonomideki be-
lirsizlikler ortadan kalktıkça 
ötelenen taleplerin 2020 yı-
lında devreye girebileceğini 
öngörüyoruz” dedi.

TAİD bünyesinde; Scania, 
Ford Trucks, Iveco, Karsan, 
Mercedes-Benz, MAN, Rena-
ult Trucks, Volvo ve Temsa 
gibi ağır ticari araç markaları-
nın yanı sıra Tırsan, Koluman, 
Krone, Schmitz, Otokar gibi 
treyler, üst yapı ve yan sanayi 
markaları da yer almakta. 

Ağır Vasıta Sektörünün
STK’ları İşbirliği İçin Adım Attı 
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MAN’ın Servis 
Şampiyonları 
Ödüllerini Aldı

GAZelle Next Rusya’daYılın En İyi Vanı Seçildi

Temsa’da 
Yönetim 
Değişikliği

FORD Otosan Genel Müdür 
Başyardımcılığı görevine 1 
Ağustos 2019 itibarıyla Dave 
Johnston atandı. Ford bünye-
sinde finans alanında önemli 
sorumluluklar üstlenen John-
ston son olarak Ford Çin’de 
CFO (Mali İşler Başkanı) ola-
rak görev yapıyordu. 

Kuzey İrlanda doğumlu 

Dave Johnston, Cambridge 
Üniversitesi Ekonomi bölü-
münde lisans, aynı üniversi-
tenin İmalat Liderliği bölü-
münde yüksek lisans eğitimini 
tamamladıktan sonra 1995 
yılında Ford İngiltere’de Fi-
nans ve Maliyet Analisti ola-
rak çalışma yaşamına başladı. 
2001-2010 yılları arasında 

farklı otomotiv firmalarında 
çalıştıktan sonra 2010 yılında 
yeniden Ford ailesine katılan 
Johnston, 2010-2011 yılları 
arasında Ford Asya Pasifik 
Şangay’da Binek Araç Ürün 
Geliştirme Finans Müdürü, 
2011-2013 arasında Ford As-
ya Bangkok’ta CFO olarak 
görev yaptı. 

2016 yılına kadar Ford 
Avrupa’da Ürün Geliştirme 
Finans Müdürlüğü ve İmalat 
Finans Müdürlüğü görevleri-
ni yürüttü. Sonrasında Glo-
bal Araç Programları Finans 
Müdürü olarak Ford Motor 
Company’nin gelecek araçları 
hakkında finansal sorumluluk-
lar üstlendi ve Çin’deki görevi 

Ford Otosan Genel Müdür 
Başyardımcılığına Dave Johnston Atandı

Soldan sağa; TAİD Başkanı İlhami Eksin, ODD eski Başkanı 
Bahadır Özbayır ve Mercedes Benz CEO’su Süer Sülün.

öncesinde iki yıl süreyle yine 
CFO olarak Ford Asya Pasifik 
Şangay’da çalıştı.



YAN SANAYİ

kemmel dayanıklılık ve yük-
sek kilometre performansıyla 
karşılıyor olmaktan gurur du-
yuyoruz.” diye konuştu.

liklerini bu ileri teknolojik 
donanıma sahip yeni şubenin 
açılışı ile bir adım daha ileri 
taşıdıklarını ifade eden Yük-
sel Rot’un sahibi Koray Yıl-
maz ise, “Yüksel Rot olarak, 
son teknoloji ekipmanlarla 
birlikte 9 araca birden aynı 
anda hizmet verecek şekilde 
dizayn ettiğimiz şubemiz-

rolü yer alıyor. Entegrasyon 
sayesinde, birçok kablonun 
ve fişin kullanılmasına gerek 
kalmıyor. Böylece tam enteg-
re sürüş, elektrikli araçların 
ağırlığını yaklaşık 20 kilog-
ram azaltıyor.

EasyMile isimli Fransız şir-
ketinin EZ10 otonom servis 
aracı, özel olarak sürücüsüz 
araçlar için geliştirilen ve üre-
time hazır Continental radar 
sisteminin kullanıldığı ilk 
araç oldu. Her birinin men-
zili yaklaşık 200 metre olan 
toplam yedi radar sensörü, 
aracın çevresini sürekli olarak 
izliyor. Sistem, bu verilerle 
sürüş stratejisini uyarlıyor, 
engellerden kaçınıyor ve böy-
lece yol üzerindeki tehlikeli 
durumları erken bir aşamada 

GOODYEAR, zorlu koşul-
larda yüksek kilometre per-
formansına sahip yeni ürün 
hattını piyasaya sunuyor. Yeni 
KMax Cargo serisi; dayanıklı-
lık & kaplanabilirlik ve kopma 
yolunmaya karşı daha fazla di-
renç özellikleriyle öne çıkıyor. 
Yeni KMax Cargo serisinin 3 
farklı ebadı bulunuyor.

KMax Cargo serisi, Özel sırt 
hamurunda bulunan bileşenler 
ve özel molekül yapısı sayesin-
de mükemmel dayanıklılık ve 
aşınmaya karşı yüksek direnç 

PIRELLI’NIN 3 binden 
fazla homologasyona sahip 
bulunduğunun altını çizen 
Pirelli Türkiye Satış Müdü-
rü Emre Özdemir, yaptığı 
değerlendirmede“Premium 
ve prestij segment lastikler 
orijinal ekipman dünya lideri 
olan Pirelli’nin sürdürülebi-
lir büyüme planlarında pre-
mium stratejisi önemli bir 
role sahip bulunuyor. Her 
otomobilin teknik gerekli-
liklerine göre özelleştirilmiş 
lastikler talep eden dünyanın 
en prestijli otomobil üreti-

FRANKFURT Otomobil 
Fuarı (IAA) öncesinde tek-
noloji şirketi Continental, 
“Mobilite Hayatın Ritmidir” 
sloganıyla endüstri zirvesi-
nin üç ana trendini yansıtan 
çok sayıda yeniliği tanıtacak. 
Continental Yönetim Kuru-
lu Başkanı Dr. Elmar Degen-
hart açıklamasında, “Akıllı 
bağlantı ve konfor sayesinde 
sıfır kaza, sıfır emisyon ve sıfır 
stres sağlanacak. Öncü tekno-
lojilerimiz buna yardımcı o-
luyor. Teknoloji bizim güçlü 
yönümüz ve Continental bu 
alanda üstün bir uzmanlığa 
sahip” dedi.

Şirket, sadece geçtiğimiz yıl 
içinde yeni nesil mobilite ko-
nusunda araştırma ve geliştir-
me çalışmalarına 3 milyar eu-
rodan fazla yatırım yaptı. Bu 
tutarın önemli bir kısmı, yeni 
araç içi fonksiyonlara dönük 
teknolojiler için kullanılacak. 

Degenhart açıklamasının 
devamında şunları söyledi: 
“Araştırma ve geliştirmeye 
yaptığımız yatırımlarla, baş-
langıcından bu yana otomo-
tiv endüstrisinin en büyük 
devrimine büyük ölçüde 
şekil veriyoruz ve bu alanda 

sağlar. Bu özellikleriyle yük-
sek kilometre performansının 
yanında kopma ve yolunmaya 
karşı direnç kazandırır. Damak 
bölgesi özellikle güçlendirilmiş 
yapısıyla da zorlu koşullar ve 
tonaja karşı dirençlidir.

Goodyear Türkiye Ticari 
Lastikler Satış Direktörü Şa-
ban Güngör konuyla ilgili o-
larak; “Günümüzde bölgesel 
taşımacılık filosu operatörleri 
dayanıklı lastikler talep edi-
yorlar. Bu ihtiyaçlarını yeni 
KMax Cargo serimizin mü-

cileri Pirelli’yi tercih ediyor. 
İzmir ve çevresine yönelik 
premium satış ve servis hiz-
meti vermeyi hedefleyen yet-
kili satıcımız Yüksel Rot’un 
da yeni şubesiyle bu yolcu-
luğumuzda bize önemli bir 
katkı sunacağına inanıyoruz” 
diye konuştu.

Pirelli ile süregelen iş bir-

lider konumdayız. Alterna-
tif sürüş sistemlerimiz ile 
Continental’in otomatik ve 
otonom teknolojilerinin yanı 
sıra bağlantılı araç teknoloji-
lerimiz, sağlıklı bir mobilite 
ekosisteminin temel unsur-
ları. Amacımız, çevreye karşı 
duyarlı ve toplumsal olarak 
kabul edilen yeni teknolojiler 
geliştirmek. Böylece sadece 
ekolojik iklimi değil, ekono-
mik ve toplumsal iklimi de 
korumak istiyoruz.”

Çin ve Avrupa’daki araç 
üreticileri Continental’in 
elektrikli sürüşünün ortaya 
koyduğu başarıyı kabul edi-
yor. Ağırlığı 80 kilogramın 
altında olan modülde elekt-
rikli motor, şanzıman, güç 
elektronikleri ve motor kont-

nımlarında kilometre perfor-
mansı ve dayanıklılığı birleş-
tiren 4 sıra diş yapısına sahip, 
yenilikçi bir lastiktir. Bu yeni 
lastik zor çalışma koşullarına 
dayanmak için damak bölgesi 
güçlendirilerek tasarlandı.

KMax D Cargo
Yeni KMax D Cargo çeker 

aksta kullanılan, sağlam ve 
derin blok yapısına sahip, en 
zorlu koşullara dayanıklı göv-
de yapısı ile kilometre per-
formansını ve çekiş gücünü 
artırmak üzere geliştirildi.

vadediyoruz. Müşterilerimi-
zin konforunu ve araçlarının 
güvenliklerini esas alarak 
donattığımız yeni şubemiz-
de gerek kamera sistemi ve 
teknolojik ekipmanlar ve ço-

KMax T Cargo
Yeni KMax T Cargo çok 

açılı sırt yapısı, kanal arası 
çatlaklara ve sırt yolunmala-
rına karşı geliştirilmiş hamur 
yapısı ile birlikte yüksek ka-
uçuk hacmi sayesinde mü-
kemmel kilometre perfor-
mansı sunuyor.

cuklara yönelik oyun alanla-
rıyla da bir ilki gerçekleştiri-
yoruz. Tüm müşterilerimizi 
Pirelli’nin bu özel şubesini 
deneyimlemeye davet ediyo-
ruz” dedi.

KMax S Cargo 
Yeni KMax S Cargo ön aks 

ya da tüm akslara takılabilen, 
bölgesel taşımacılık kulla-

le Pirelli’nin İzmir’deki en 
büyük şubesini açmaktan 
mutluluk duyuyoruz. Premi-
um ve prestij segmentte araç 
üreticilerinin dünya çapında 
tercihi olan Pirelli’ye yakışan 
özel bir şube tasarladık. Çiğ-
li’deki yeni şubemizde sade-
ce lastik satış ve servisi değil, 
yeni bir deneyim de sunmayı 

tespit ediyor. Bu gibi oto-
nom servis araçları gelecekte 
genellikle kentsel bölgelerde 
kullanılacağından, bu sistem 
özellikle yayaları ve bisikletli-
leri koruyor.

Kuzey Amerika’nın ve 
Asya’nın pilot şehirlerin-
de Continental, tüm sürü-
cüler arasında daha fazla 
bağlantıyla sağlanabilecek 
olanakları araştırıyor. Bu 
projede sıradan kavşaklar 
akıllı sensör teknolojisi ile 
donatılmış son derece akıllı 
test alanlarına dönüştürülü-
yor. Sensörlü trafik ışıkları 
ve sokak lambaları, özellikle 
yayaları ve bisikletlileri ko-
rumak için civardaki araç-
larla veri alışverişi yapıyor. 
Bu teknoloji, örneğin sola 
dönüşlerde aniden yola çı-
kan yayalar ve daha savun-
masız diğer kişilere karşı sü-
rücüyü uyarabiliyor. Sokak 
lambalarından alınan trafik 
verileri emisyonlarıazalta-
biliyor. Trafik ışıklarındaki 
sinyal değişiklikleri, trafik 
akışını optimize edecek ve 
kavşaklarda bekleme süresi-
ni azaltacak şekilde kontrol 
edilebiliyor. 

Goodyear’ın Yeni Ürün Hattı İzmit’te

Pirelli İzmir’de Yeni Şubesini Açtı

Continental Trendi Olan 
Teknolojilerin Üretimine Başlıyor

Continental’den Side 
Tur Kaptanlarına
Lastik Eğitimi
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Goodyear’ın 
İzmit’te üretilen 
yeni ürün hattı, 
yüksek kilometre 
performansı, 
dayanıklılık ve daha 
fazla direnç sunuyor.   

İzmir ve çevresinde otomotiv sektöründeki pek çok ürün grubunda 
hizmet sunan, Pirelli’nin yetkili satıcısı Yüksel Rot, ileri teknoloji 
makine parkına sahip ön düzen ve balans makineleriyle donattığı yeni 
şubesini İzmir Çiğli’de hizmete açtı. 

Continental, kurumsal sosyal sorumluluk 
misyonuyla işbirliği yaptığı firma ve kurumlara 
lastik eğitimleri vermeye devam ediyor.  

ANTALYA’DA Side Tur 
kaptan sürücüleriyle bir ara-
ya gelen Continental Tür-
kiye ekibi, otobüs kaptan-
larına kapsamlı bir lastik ve 
sürüş güvenliği eğitimi verdi.  

Continental Türkiye, 
Antalya’da araç filosuylada 
hizmet veren Side Tur’un 
sürücüleriyle buluştu. 2 
gün süren eğitimlere 120 
sürücü katıldı.  Side Tur 
kaptanlarına lastikle ilgili 
bilinmesi gerekenleri akta-
ran Continental Türkiye 
ekibi, eğitimde ayrıca sü-
rüş güvenliği konusunda 
da önemli bilgiler paylaştı. 
Eğitime katılan tüm sürü-

cülerin lastik ve lastiklerin 
verimli kullanımına ilişkin 
farkındalığı, Continental 
Türkiye eğitim uzmanları-
nın da takdirini topladı. 

Continental lastik ve 
otomotiv teknolojisindeki 
uzmanlığıyla, insana ve çev-
reye verdiği değeri eğitimler 
ile destekliyor. Eğitimlerin 
en büyük amacı, alanında 
uzman ekipler tarafından 
Continental’in bilgi ve de-
neyimini daha fazla sayıda 
kişiye ulaştırmak. Conti-
nental Türkiye, iş ortak-
larıyla birlikte yürüttüğü 
eğitimlerine hız kesmeden 
devam edecek.
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FORD Otosan, Global Re-
porting Initiative (GRI) ta-
rafından yayınlanan GRI 
Standartları’nın (GRI Stan-
dards) “temel” (core) ilkeleri 
doğrultusunda hazırladığı 1 
Ocak - 31 Aralık 2018 tarih-
leri arasındaki dönemi kapsa-
yan 2018 yılı Sürdürülebilirlik 
Raporu’nu yayınladı. Şirket 
Sürdürülebilirlik alanında gös-
terdiği performansla Borsa 
İstanbul Sürdürülebilirlik En-
deksi’ndeki ve sorumlu yatırım 
konusunda uluslararası ölçekte 
kabul gören “FTSE4 Good 
- Gelişmekte Olan Piyasalar 
Endeksi”ndeki yerini korudu. 

Ford Otosan Genel Mü-
dürü Haydar Yenigün açıkla-
masında; üretimin güvencesi 
olan çalışanları, köklü Ar-Ge 
kültürü ve verimlilik sağlayan 
çevresel performansı ile Ford 
Otosan’ın müşterileri için 
değer yarattığını belirterek, 
“Bu nedenle sürdürülebilirlik 
işimizin önemli bir parçası. 
Çevreye duyarlı ve insana 
değer veren üretim yaklaşı-
mımızla büyümeyi sürdürü-
lebilir kılmak için çalışıyoruz. 
Dijital dönüşüm ve inovasyon 
odağında fabrikalarımızda 

Endüstri 4.0’a yönelik ya-
tırımlarımız devam ediyor. 
2018 yılında fabrikalarımızda 
51 adet robotu devreye alır-
ken dijital dönüşümü hayata 
geçirmeye yönelik 23 farklı 
proje yürütüyoruz. 2018’de 
tamamlanan kapasite artırımı 
ile kurulu üretim kapasitemiz 
455 bine yükselirken yıllık 
toplam 374 bin adetlik üreti-
mimizi sıfır kaza ile gerçekleş-
tirmenin gururunu yaşadık” 
diye konuştu. 

“Yaşanabilir bir dünya ve 
kaynakları gelecek nesillere 

aktarmak için çalışmayı 
sürdüreceğiz”

Çevresel sürdürülebilirliğe 
ve toplumsal cinsiyet eşitliği-
ne katkı amacıyla yürüttüğü 
çalışmalara da değinen Hay-
dar Yenigün, şunları kaydetti: 
“Doğalgaz gibi daha düşük 
emisyonlara sahip alternatif 
yakıtlı, elektrikli, hibrit araç-
lar ile ilgili motor ve aktarma 
sistemlerinin geliştirilmesinde 
önemli ölçüde ivme yakalar-
ken 2019 itibarıyla üretimini 
ve ihracatını geliştireceğimiz 
yeni elektrikli hibrit (PHEV) 
Transit Custom modelinin 
karbon ayak izinin azaltıl-

masına önemli katkı sağla-
yacağına inanıyoruz. Çevre 
konusundaki hedeflerimizi 
yakalamak adına 2018 boyun-
ca çalışanlarımıza toplam 
14 bin 450 kişi*saat, taşe-
ronlarımıza ise 908 kişi*saat 
eğitim verdik. BM girişimi 
olan Kadının Güçlenmesi 
Prensipleri (WEPs) imzacısı 
olarak Türkiye’de toplum-
sal cinsiyet eşitliği konusunu 
sahipleniyoruz. Ford Motor 
Company’nin üyesi olduğu 
SWE’ye (Society of Women 
Engineers - Kadın Mühendis-
ler Topluluğu) Türkiye’den 
üye olan ilk şirket olduk ve 
tüm oyuncuları konuya dahil 
etmek için SWE İstanbul’u 
kurduk. Yaşanabilir bir dün-
yanın inşası için çalışmaya ve 
kaynaklarımızı gelecek nesil-
lere aktarmaya yönelik çabala-
rımızı önümüzdeki dönemde 
de güçlü bir odaklanmayla 
sürdüreceğiz.”
Enerji verimliliği projeleriyle 

sağlanan tasarruf miktarı 
yüzde 12 arttı

Araç başı enerji tüketimin-
de iki yıldır Ford Avrupa’nın 
en verimli üretim hattı konu-
munda bulunan Ford Otosan, 

yürüttüğü enerji verimliliği 
projeleriyle 2017’ye göre yüzde 
12’lik artışla 79.869,5 GJ ener-
ji tasarrufu sağladı ve 4.860,6 
ton Co2 emisyonunun önüne 
geçti. Süreç verimliliğinde sağ-
lanan gelişme sayesinde toplam 
enerji tüketimi önceki yıla göre 
yüzde 8,4 düşüşle 2 milyon GJ 
seviyesine çekildi. Yenilenebi-
lir enerji kaynaklarına yönelen 
Ford Otosan’ın rüzgar türbini 
ve güneş panellerinin kuru-
lumuyla 2017’de 89 GJ olan 
yenilenebilir enerji tüketimi 
2018’de 2.368 GJ’a çıktı. 

Atık plastikten kamyon fan 
davlumbazı üretildi

Atık yönetimini öncelikleri 
arasında gören Ford Otosan, 
geliştirdiği döngüsel modeller-
le hem çevre performansını ar-
tırıyor hem de ekonomik tasar-
ruf sağlıyor. 2021 yılına kadar 
depolama sahasına giden atık 
miktarının yüzde 7 azaltılması 
hedefi doğrultusunda çalışma-
lar sürdürülürken 2018’de geri 
kazanılan tehlikeli ve tehlike-
siz toplam atık miktarı 95.364 
ton ile 2017 seviyesinin üzeri-
ne çıktı. 

2018’de çevresel sürdürüle-
bilirliğe katkı sağlayan inova-

tif çalışmalardan biri de atık 
plastiğin toplanarak kamyon 
fan davlumbazının hammad-
desi olan polipropilen ile cam 
elyaf karışımında kullanıl-
masını amaçlayan proje oldu. 
Tüm modelleme ve test süreç-
lerinin başarıyla yönetilmesi-
nin ardından hayata geçirilen 
proje ile parça fiyatlarında 
yüzde 25 düşüş ve senelik 95 
bin TL’lik maddi tasarruf sağ-
landı. Önümüzdeki dönemde 
projenin daha yüksek hacim-
de üretilen transit araçlarada 
yayılması ile bu kanaldan da 
senelik 850 bin TL’lik tasar-
ruf öngörülüyor.

Sektörde bir ilk olan  
Paketleme Test Merkezi için 

yeni yatırımlar planlanıyor
2016’da otomotiv sektö-

ründe bir ilk olarak devreye 
alınan ve sağlık, gıda, mobilya, 

SHELL, Yeni Enerjiler (New 
Energies), Avrupa Entegre 
Enerji Çözümleri - Ürünler 
Bölüm Başkanı olarak görev 
yapan Yiğit Güven’i, bu yıl 
satın aldıkları Alman yenile-
nebilir enerji şirketi sonnen’in 
Yeni Pazarlar Geliştirme (Asya 
Pasifik) ve Uluslararası Satış 
Kanalları Strateji Direktörü 
olarak atadı. Güven, yeni göre-
vinde aralarında Japonya basta 
olmak üzere, Asya Pasifik ülke-
lerinden sorumlu olacak.

Orta Doğu Teknik Üniver-
sitesi İnşaat Mühendisliği Fa-
kültesi ve Bilkent Üniversitesi 
MBA mezunu olan Yiğit Gü-
ven, yeni görevine atanmadan 
önce Shell bünyesinde Entegre 
Enerji Çözümleri biriminde 
Avrupa Başkanlığı görevini 
yürütmekteydi. Shell bünye-
sinde faaliyet gösteren Entegre 
Enerji Çözümleri biriminin ilk 

sigortacılık gibi farklı sektörle-
re de hizmet veren Paketleme 
Test Merkezi’nde ürün ve am-
balajların tüm lojistik süreç-
lerde maruz kaldığı titreşim, 
yük, sıcaklık, nem gibi ortam 
şartlarında edilmesi sağlanı-
yor. Böylece ihtiyaç doğrultu-
sunda paketleme dizaynı, iyi-
leştirme, geliştirme önerileri 
konusunda destek sunuluyor; 
hatalı paketleme kaynaklı sev-
kiyat problemlerinin önlen-
mesiyle enerji kullanımı, doğal 
kaynakların tüketimi, emis-
yon salınımı gibi konularda 
fayda sağlanıyor. 2019 yılında 
test portföyünü genişletmek 
için yeni ekipman yatırımla-
rı planlanan merkezin Türk 
Akreditasyon Kurumu’ndan 
akreditasyon alması çalışma-
larının da 2019 içerisinde ta-
mamlanması hedefleniyor. 

çalışanlarından biri olarak Ey-
lül 2017’de görevine başlayan 
Güven, bugüne kadar yaptığı 
çalışmalar arasında, bütünleşik 
enerji çözümlerinin Avrupa 
ekibinin oluşturulması, enteg-
re enerji çözümlerinin Shell 
istasyonlarına başarıyla uygu-
lanması, Bacton-İngiltere’de 
endüstriyel ölçekli batarya de-
polama sisteminin kurulması 
ve Singapur’da güneş enerjisi 
tesisinin kurulması yer alıyor. 
16 yıllık Shell tecrübesinde 
Güven, perakende, strateji, iş 
geliştirme, kurumsal birleşme 
ve satınalma (M&A), tedarik 
zinciri ile pazarlama bölüm-
lerinde görev alarak İstanbul, 
Londra, Rotterdam ve Lahey 
ofislerinde çalıştı.

Güven yeni görevinde, 
Asya Pasifik Bölgesi’nde 
Japonya’dan başlayarak ekibi 
ile yeni pazarlara giriş yapacak. 

Ford Otosan İnovasyon ve 
Teknoloji İle Geleceğe Hazır 
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CHEP İş Modelini Müşterilerinin
İhtiyaçlarına Göre Uyarlıyor

Shell Asya Pasifik
Strateji Direktörü 
Yiğit Güven Oldu 

Türk otomotiv sektörünün öncü şirketi Ford Otosan, 2018 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu 
yayınladı. Raporda ticari ve finansal performansı ile toplumsal değer yaratma vizyonunu bir 
bütün olarak ele alan Ford Otosan, inovasyon ve dijitalleşme merkezli yaklaşımının yanı sıra 
çevreye ve topluma duyarlı çalışmalarını, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi için 
yürütülen programlarını ve çalışanlarına yaptığı yatırımları kamuoyuyla paylaştı.

TEDARIK zinciri boyunca 
firmaların etkileşimde bu-
lunduğu iş ortaklarıyla stra-
tejik ve operasyonel bir süreç 
planlaması gerekiyor. Günü-
müzde dünyaya karşı bilinç-
sizce tüketim yaklaşımı, ortak 
kaynak kullanımı ile döngüsel 
ekonomiyi ihtiyaç haline geti-
riyor. Verilen tüm zararları en 
aza indirmek için yeni iş mo-
delleri yaratmak gerekiyor. 
Çevresel ve finansal kayıpla-
ra neden olan bu tüketimin 
giderilmesi de iş süreçlerini 
etkin ve verimli hale getir-
mekten geçiyor. Bu denkle-
min farkında olan şirketler 

sürdürülebilirlik kapsamında 
yeni yollar deniyor.

CHEP, 2009 yılından bu 
yana Türkiye’de hızlı tüke-
tim ürünleri, perakende ve 
otomotiv sektörlerinin iş 
süreçlerini baştan sona opti-
mize eden tedarik zincirleri 
çözümleri sunuyor. Standart, 
yüksek kaliteye sahip, daya-
nıklı ekipmanları ile malzeme 
taşıma verimliliğini artırma-
sının yanı sıra Nakliye İşbir-
liği Programı ile sunduğu çö-
zümlerle ürünlerin piyasaya 
ulaştırılması esnasında oluşan 
maliyetleri azaltıyor ve sürdü-
rülebilirliği artırıyor.

Nakliye işbirliği
programıyla maliyetlerden 

tasarruf ediliyor
CHEP, müşterilerinin teda-

rik zincirini daha yalın ve ve-
rimli hale getirmek için ‘Nakli-
ye İşbirliği’ programıyla hizmet 
veriyor. Ekipman yönetimin-
deki uzmanlığı ve bu program 
kapsamında kullandığı özel 
yazılım sayesinde tüm tedarik 
zinciri boyunca müşterileri-
nin teslimat rotalarını analiz 
ediyor ve ekipman toplama 
noktalarıyla kesiştiği hatlarda 
TIR kapasitesinin paylaşılması 
için bir uygulama planı hazırlı-
yor. Müşteriler, TIR’ların boşa 

dönmesi yerine ürünlerini sevk 
ettiği perakendeciler ve bayiler-
de boşa çıkan CHEP paletleri-
ni teslim alarak CHEP servis 
merkezine ulaştırıyor.

Bu program sayesinde 
CHEP, gereksiz mesafeleri 
ve tek yönlü sevkiyatları mi-
nimuma indirerek maliyetleri 
düşürüyor, Co2 emisyonlarını 
azaltıyor. Standart ebatlarda-
ki kaliteli ekipmanlarıyla da-
ha akıcı yükleme ve boşaltma 
işlemlerinin gerçekleştirilme-
sini, tır seferlerinin azaltıl-
masını böylece zamandan ve 
paradan önemli derecede ta-
sarruf edilmesini sağlıyor.

Tedarik zincirinde maliyet tasarrufu ve malzeme taşıma verimliliği 
sağlarken sürdürülebilirliği de artırıyor. ‘Nakliye İşbirliği’ programı 
sayesinde tüm tedarik zincirini analiz ederek gereksiz mesafeleri 
ve tek yönlü sevkiyatları minimuma indiriyor; standart ebatlardaki 
ekipmanlarıyla daha akıcı yükleme ve boşaltma işlemlerinin 
gerçekleştirilmesini sağlıyor.
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ğımız oldu. Bize uzmanlık ve 
birinci sınıf çözümler sunma-
nın yanı sıra bizimle birlikte 
hayal kurmaya istekli iş or-
takları arıyoruz” dedi. 

Nikola ve Bosch
‘Geleceğin beyni’ni yarattı

Nikola’nın gelişmiş sis-
teminin en önemli parçala-
rından biri, bağımsız ünite 
sayısını azaltırken gelişmiş 
işlevler için yüksek bilgisayar 
gücü sağlayan Bosch Araç 
Kontrol Ünitesidir (VCU). 
VCU, Nikola TIR’ın gelişmiş 
özelliklerini desteklemek için 
ihtiyaç duyulan son derece 
karmaşık elektrik/elektronik 
(E/E) mimari için ölçekle-
nebilir bir platform sunarak 
gelecekteki inovasyonlara im-

NIKOLA Motor Company, 
Nikola World etkinliğinde 
hidrojen yakıt hücreli ve e-
lektrik motorlu TIR’larını ilk 
kez görücüye çıkarttı. Hidro-
jen yakıt hücreli ve elektrikli 
Nikola Two’nun hayata geçi-
rilmesinde, araç komponent-
lerini ve sistemlerini sağlayan 
Bosch, teknolojisi ve uzmanlı-
ğı ile Nikola’ya yardımcı oldu. 
Teknoloji ve sistem yaklaşı-
mı; Nikola One Sleeper Cab 
ve Avrupa pazarlarına yönelik 
tasarlanan Nikola Tre’nin de 
dahil olduğu Nikola’nın tüm 
araçlarında kullanıma uygun 
hale getirildi. 

Teknoloji ve servis tedarik-
çisi Bosch, lojistik alanında 
verimliliği artırmak ve em-
niyeti sağlamak üzere ticari 
araçlara yönelik otomasyon, 
bağlanabilirlik ve elektrifikas-
yon konularında çözümler 
sunuyor. Bosch’un Amerika 
Birleşik Devletleri ve Alman-
ya’daki lokasyonlarında ça-
lışan mühendislik ekipleri, 
Nikola’nın yaklaşımını ger-
çekleştirmek adına Nikola 
TIR’larının geliştirilmesine 
22 bin saatin üzerinde katkı-
da bulundu. 

Bosch Kuzey Amerika Ti-
cari ve Arazi Araçları Başkan 
Yardımcısı ve Bölge İş Birimi 

Başkanı Jason Roycht: “2,5 
yıllık iş birliğinde mükemmel 
ve en yüksek seviye mühen-
dislik ile gelişmiş teknoloji 
kullanılarak TIR’lara yönelik 
tamamen yeni ve benzersiz 
bir yaklaşım hedeflendi. 

Birbirimizden pek çok şey 
öğrendik ve herkesin imkan-
sız gördüğü şeyi başarmak 
için birbirimizi zorladık. Ni-
kola Two, bugünün ağır iş 
kamyonlarının basit bir evri-
mi değil. Hem sofistike kont-
rol hem de tasarım açısından 
bir devrimdir” dedi. 

Nikola Motor Company 
kurucusu ve CEO’su Trevor 
Milton ise “Bosch, vizyo-
numuzu hayata geçirmeye 
yardım eden inovasyon orta-

olan ‘yan aynalar’ bulunmu-
yor. Ana ve geniş açılı gele-
neksel aynaların yerine, sürü-
cülere TIR kabininde yan ve 
arka dijital görüş sağlayan ve 
Ayna Kamera Sistemi olarak 
bilinen bir kamera sistemi yer 
alıyor. Geleneksel aynaların 
bulunduğu sol ve sağ kısım-
larda yer alan iki adet kamera, 
gerçek zamanlı görüntüleri 
kabinin içerisinde yer alan 
yüksek çözünürlüklü ekran-
lara aktarıyor. 

Bosch’un Perfectly Keyless 
sistemi sayesinde filo ope-
ratörleri, kendi filolarında 
yer alan Nikola TIR’larının 
araç anahtarını dijital olarak 
yönetebilecek. Nakliye aracı 
ve ticari araç kiralama şirket-
leri, spesifik filo araçlarına 
erişim verebilmek ve kimin 
ne zaman erişime sahip olaca-
ğını esnek bir şekilde yönet-
mek üzere bir akıllı telefon 
uygulaması kullanabiliyor. 
Nikola araçları üzerinde yer 
alan sensörler, sürücünün 
akıllı telefonunda yer alan 

let sayısını artırmayı planlıyor.
2017 yılından beri kar-

go dağıtımında kullanılan 
elektrikli bisikletler sayesin-
de daha az karbon salınımı 
yapılmasını sağlayan MNG 
Kargo, bu bisikletlerle özel-
likle araç trafiğinden olumsuz 
etkilenen ve yaya dağıtımının 
zorlu olduğu noktalarda hiz-
met veriyor. Ayrıca elektrikli 
bisikletler, İstanbul adaları 
gibi fiziksel koşulları dağıtım 
bakımından zorlu olan ve 
araç trafiğine kapalı alanlarda 
bulunan müşterilere kesinti-

bir uygulamaya bağlanıyor. 
Böylece, sürücü araca yak-
laştığında, Perfectly Keyless 
sistemi akıllı telefonu algılı-
yor, sürücünün telefonuna 
tanımlanan kişiye özel güven-
lik anahtarını tespit ediyor ve 
kapının kilidini açıyor. Sürü-
cü TIR’dan uzaklaştığında ise 
araç otomatik olarak güvenli 
bir şekilde kilitleniyor.

Bosch’un Servotwin elekt-
rohidrolik direksiyon sistemi 
ile donatılan Nikola TIR’ları 
sürücü destek sistemleri ve 
gelecek otomasyonlar için ha-
zır hale getirildi. Direksiyon 
sistemi, aktif bir şekilde sürü-
cünün konforunu artıran ve 
daha fazla emniyet sağlayan 
sürücü destek sistemlerini 
mümkün kılıyor. Servotwin, 
Nikola araçlarında şerit takip 
desteği, yan rüzgar dengele-
mesi ve trafik sıkışıklığı asis-
tanı gibi özelliklerin yer alma-
sına yardımcı olacak. Sistem, 
gelecekte otonom özelliklerin 
kullanılabilmesi için önemli 
bir yapı da sağlıyor.

siz hizmet sağlanmasında da 
yardımcı oluyor.

Elektrikli bisiklet kullanı-
mı ile emisyon salınımını mi-
nimize ederek çevreye duyarlı 
ve dağıtım verimini yüzde 
25’ler seviyesinde arttıracak 
şekilde teslimat yapıldığını 
belirten MNG Kargo Ticari 
Faaliyetlerden Sorumlu İcra 
Kurulu Üyesi Özgün Şahin, 
elektrikli araçların karbon 
salınımı konusunda doğaya 
çok büyük katkıları olduğu-
nu belirterek şunları söyledi: 
“Elektrikli bisikletlerimiz sa-
yesinde karbon salınımını en 
aza indiriyoruz. 2017 yılında 
doğayı korumak adına attı-
ğımız bu projeyi büyütmek 
ve önümüzdeki yıllarda filo-
muzdaki elektrikli araç sayısı-
nı artırmayı planlıyoruz.”

kan sağlıyor. Böylece Nikola 
TIR ailesi, gerçek zamanlı, 
kablosuz güncellemeler ve 
izleme sağlayan gelişmiş ve 
güvenli bir işletim sistemine 
bağlı olacak. 

Ticari araç güç aktarım 
sistemi yeniden tasarlandı

Nikola ve Bosch’un ge-
liştirme ortaklığı sayesinde 
elde edilen yeni güç aktarım 
sistemi, Nikola TIR serisinin 
özünü oluşturuyor. Nikola ve 
Bosch, güç aktarım sistemi 
ve buna entegre edilen araç 
şasisini yeniden tasarladı. 
Temel araç serisini sağlamak 
üzere tasarlanan yakıt hücresi 
sistemi, Nikola ve Bosch ta-
rafından birlikte geliştirildi. 
İki şirket, TIR’lara yönelik 
ilk gerçek çift motorlu ticari 
araç e-Aksını geliştirmek için 
uyum içerisinde çalıştı. Geliş-
tirilen e-Aks, Bosch rotorları 
ve statörlerini barındırıyor. 
Ayrıca Bosch, TIR’ın işlevsel 
emniyet çalışmalarına da kat-
kıda bulundu. 

Yan aynaların yerini
kameralar aldı

Bosch teknolojisi güç ak-
tarma sistemi dışında Nikola 
TIR’larının diğer alanlarında 
da fark yaratıyor. Nikola’nın 
araçlarında, önceki sınıf-8 
TIR’larda standart bir özellik 

KARBON salınımını azalt-
mak artık birçok şirketin 
gündeminde. Doğaya saygılı 
olmak ve gelecek nesillere da-
ha temiz bir dünya bırakmak 
için atılacak bazı adımlar var. 
MNG Kargo da bu kapsamda 
karbon salınımını azaltmak 
adına elektrikli bisikletlerle 
dağıtım yapıyor. Türkiye’nin 
pek çok ilindeki 100’den faz-
la şubesinde kullanılan 200 
elektrikli bisikletle doğayı ko-
ruyarak dağıtım yapan MNG 
Kargo, yakın zamanda yeni a-
lımlar yaparak elektrikli bisik-

Ticari Araç İnovasyonlarında
Bosch Çözümleri Devrede

İstanbul’da Test Sürüşü Yapılacak 
İlk Otonom Araç Tanıtıldı

MNG Kargo Çevreyi Koruyan
Uygulamaları Hayata Geçiriyor
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Bosch’un Yan Ayna Kamerası sistemi, 
Perfectly Keyless teknolojisi ve Servotwin 
direksiyon sistemi gibi inovasyonlarıyla 
destek vermeye devam ediyor.  

Filosunda 200 
elektrikli bisiklet 
bulunan MNG Kargo, 
dağıtımlarını çevreyi 
koruyarak yapıyor.  

OTOMOBILLERDE sü-
rücü kavramının, 2030 yı-
lından itibaren piyasaya su-
nulacağı öngörülen otonom 
özellikli araçlarla birlikte, 
tarihe karışması bekleniyor. 
Tüm dünyayı etkileyecek 
olan bu köklü değişimin ve 
dönüşümün ilk mühendis-
lik adımları Türkiye’de de 
atılmaya başlandı. Dünyanın 
en büyük otomotiv mühen-
dislik firması olan AVL’nin 
İstanbul’daki merkezi AVL 
Araştırma ve Mühendislik 
Türkiye mühendislerinin 
mühendislik çalışmaları so-
nucunda otonom teknolojisi 
geliştirilen hibrit özellikli ilk 

sürücüsüz araç İstanbul’da 
test sürüşüne hazır hale geldi. 
AVL Araştırma ve Mühen-
dislik Türkiye Genel Mü-
dürü Dr. Serkan İmpram, 
otonom teknolojileri gelişti-
rilen sürücüsüz aracın testle-
rine başladıklarını belirterek 
aracın sahip olduğu gelişmiş 
otonom özellikler hakkında 
önemli bilgiler paylaştı.

Kontrol yapay zekada
Akıllı algoritmaları, fonk-

siyonları ve diğer otonom 
sistemleri geliştirilen aracın 
gelişmiş özelliklere sahip ol-
duğunu ve kullanıcıların mü-
dahalesi olmadan birçok işle-
vi yerine getirebildiğini ifade 

eden Dr. Serkan İmpram, 
şöyle konuştu: “İstanbul’da-
ki Ar-Ge merkezlerimizde 
Türk mühendislerimiz ta-
rafından otonom sistemleri 
geliştirilen araç, hibrit-elekt-
rikli bir model. Bununla bir-
likte, geliştirdiğimiz sistem 
pek çok farklı araç türüne de 
uygulanabilecek özellikte ve 
seviyede. Uluslararası güven-
lik standartlarına göre geliş-
tirdiğimiz otonom araç, ilk 
olarak L2 seviyesinde testle-
re başlayacak. Kullanıcı mü-
dahale etmeden araç trafik 
kurallarına uyacak. Hız sı-
nırına uygun şekilde şeridini 
koruyacak ve önüne çıkacak 
araçların hızına göre kendi 
hızını güvenli bir mesafeden 
takip edecek şekilde ayarla-
yabilecek. Gerektiğinde şe-
rit değiştirme, herhangi bir 
problem olduğunda aracı gü-
venli şekilde kenara çekmek 
gibi daha ileri gelişmiş fonk-
siyonlar eklenerek kontrol 
yapay zekaya bırakılacak.” 
açıklamasında bulundu. 



297x420�TR�2019.indd���2 01/07/19���10:50



TEMMUZ 2019

BORSA

da sektörün duayeni olarak 
gösterilen Mehmet Deniz ve 
firması Erman Lojistik’e 5 
adet araç teslimatı etmenin 
kendileri için önemine değin-
di. Mersin bölgesinde araçla-
rının müşterileri tarafından 
çok tutulduğunu, müşterile-
rinin tekrar alım yaptıklarını 
belirtenBursalıoğlu, “Bizim 
için önemli olan referans da 
budur” dedi.

Macaristan, Romanya, Yu-
nanistan başta olmak üzere 
tüm Avrupa’ya hammadde ve 
cam taşımacılığı, Türkiye’de 
ise sodyum sülfat taşımacı-
lığı sunan Alltrak, tamamı 
Renault Trucks çekicilerden 
oluşan filosu için ilk defa 15 
adet Renault Trucks D serisi 
alımı yapıtı. 

15 adet Renault Trucks D 
Wide 430 çekici teslim alan 
Alltrak’ın 120 araçtan oluşan 
filosunun neredeyse tamamı 
Renault Trucks.

Alltrak Uluslararası Taşıma-
cılık Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Aydın, 2001 yılında 
ilk Renault Trucks Premium 
araçlarından bu yana tercihle-

ERMAN Lojistik, filosuna 5 
adet Renault Trucks T serisi 
çekici katarken,Alltrak, ta-
mamı Renault Trucks çeki-
cilerden oluşan filosu için ilk 
defa 15 adet Renault Trucks 
D serisi çekici alarak filosunu 
güçlendirdi.

Erman Lojistik, yatırım-
larına Renault Trucks ile 
devam ediyor. Araçların tes-
limatı için Mersin’de düzen-
lenen törene Erman Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Deniz, Genel Mü-
dür Emrah Deniz, Finans 
Müdürü Erman Deniz ile Re-
nault Trucks Satış Direktörü 
Ömer Bursalıoğlu ve Pazarla-
ma Müdürü Şebnem Uygur-
türk katıldı.

Düzenlenen teslimat töre-
ninde yaptığı konuşmada Er-
man Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Deniz,, a-
raçlar kadar insan ilişkilerinin 
de önemine dikkat çekerek 
Renault Truck markasının 
beklentileri olan yüksek hiz-
met kalitesine ve sürücülerin 
güvenli ve konforlu seyahat 
etmesini sağlayacak özellikle-
rine inandıklarını söyledi.

Firmalarının Mersin ve 
çevresinde önemli ve takip 
edilen bir marka olduğunu 
söyleye Deniz, Mersin’in 
Türkiye’nin lojistik başken-
ti olduğunu da vurguladı.  
Mehmet Deniz, İskandinav-
ya bölgesine soğuk zincir 
taşımacılığı sundukları söy-
leyerekşunları söyledi: “Biz 
bugüne kadar pek çok ye-

niliği ilk defa uygulayan bir 
şirketiz. Türkiye’de ilk Euro 
5, Euro 6 kullanan firmayız. 
UBAK’ta yüksek teknolojiyi 
kullanmaktan ötürü ilk sıra-
lardayız” dedi.

Yatırımlarını yaparken sü-
rücülerinin konforuna büyük 
önem verdiklerini de açıkla-
yan Deniz, “Biz İskandinav 
ülkelerine Ro-Ro kullanma-
dan karayoluyla ulaşıyoruz. 
Sürücülerimizin uzak bölge-
lere gitmesinden dolayı araç-
larımızın kaliteli olmasını 
istiyoruz. Kullandıkları araç 
yolda sürücülerimizi yorma-
malı, konforu olmalı, araç 
onun evi olabilmeli ve bütün 
teknolojiler araçta olmalı-
dır. Birçok insanın almaktan 
çekindiği yeni teknolojileri 
satın alıyoruz, bunun bir ma-
liyeti vardır, ama biz bunun 
ayrıcalığını kullanan bir fir-
mayız” dedi.

Renault Trucks’ın beklen-
tilerini karşılayacak bir araç 
olduğunu anlatan Mehmet 
Deniz, Renault Trucks ile ya-
kaladıkları güzel iletişime de 
dikkat çekti.

Erman Nakliyatbaş şo-
förünün de yaptığı test sü-
rüşünden sonra aracı çok 
beğendiğini belirten Deniz, 
şirketlerinde kurumsal bir iş 
bölümü olduğunu söyleyerek 
herkesin kendi iş alanında 
verdiği fikrin çok önemli ol-
duğunu söyledi. 

Teslimat töreninde ko-
nuşan Renault Trucks Satış 
Direktörü Ömer Bursalıoğlu 

ni kastediyoruz” diye belirtti. 
Mustafa Aydın,Avrupa’da 

ilk dört arasında oldukları 
blok cam taşımacılığınınözel-
likli bir taşıma sistemi gerek-
tirdiğinin altını çizdi; “Parça-
lanamaz veya tonaja göre bir 
yükte araç hafifliği çok önem-
lidir. 100 kilo bile etkilidir ve 
bazen sadece 100 kilo yüzün-
den 10 ton taşıyamazsınız. 
Bu nedenle bu tip mallarda 
aracın hafifliği de çok önemli 

bir unsur oluyor” dedi. 
Renault Trucks Sa-

tış Direktörü Ömer 
Bursalıoğlu,Alltrak ile uzun 
yıllardır süren iş birlikleri-
ne dikkat çekti. Bursalıoğlu, 
Alltrak filosunun neredeyse 
tamamının Renault Trucks 
olmasının sadece araç kalitesi 
ve performansı ile mümkün 
olamayacağına değinerek 
satış sonrası hizmetlerden 
memnuniyetin de altını çizdi.

rini hep Renault Trucks’dan 
yana kullandıklarını belirtti; 
“Filomuz, neredeyse tek mar-
kalı diyebiliriz. Arada farklı 
markaların araç alımlarıyla 
denemeler yaptığımız oluyor 
ancak hem performans hem de 
toplam satın alma maliyeti ola-
rak Renault Trucks bizim için 
ilk tercih. 2 milyon km üzerin-
de bir Renault Trucks çekici-
mizin üstün performansını bile 
deneyimledik” dedi.  

Aydın açıklamasında; 
“Malın değeri ve hammadde 
rakamları değiştirilemediği 
için rekabet açısından lojis-
tik maliyetleri, firmaların 
tasarruf sağlanabilecekleri en 
büyük kalemler arasında yer 
alıyor. Taşımacılık giderleri, 
malın maliyetini değiştirebi-
liyor. Bu nedenle hem müş-
terilerimiz hem de hizmet 
sağlayıcıları olarak biz lojistik 
şirketleri, kaliteden ödün ver-
meden giderleri gözetiyoruz. 
Tabi ki maliyet derken sadece 
araç satın alma maliyeti, sa-
dece yakıt tüketimi veya araç 
bakımından bahsetmiyoruz. 
Toplam sahip olma maliyeti-

Alltrak ve Erman Lojistik’in
Tercihi Renault Trucks Oldu

Tırsan ve Köknar 
İşbirliğini
Güçlendiriyor
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TÜRKIYE’DEN Avrupa 
ve Asya ülkelerine yapılan 
taşımacılıkta iddialı fir-
malardan Mersin merkezli 
Köknar Uluslararası Taşı-
macılık, tercihini yine ka-
lite ve verimlilikten yana 
kullanarak, filosuna 15 adet 
Tırsan Çiçek Taşıyıcı Frigo 
ekledi. Tırsan’ın Adapaza-
rı fabrikasında gerçekleş-
tirilen teslimat törenine, 
Tırsan Treyler Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nu-
hoğlu, Köknar Uluslararası 
Taşımacılık Yönetim Kuru-
lu Başkanı Bedirhan Orak, 
Operasyon Müdürü Adil 
Demirbağ ve Tırsan Treyler 
Satış Yöneticisi Akgün Nu-
hoğlu katıldı.

Teslimat töreninde açık-
lamalarda bulunan Tırsan 
Treyler Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Nuhoğlu, 
Çiçek Taşıyıcı Frigo aracı-
nın Tırsan müşterileri ile 
birlikte yapılan klinik çalış-
malarla geliştirildiğini vur-
gulayarak, “Tırsan olarak 
42 yıldır müşterilerimizi 
dinleyerek ihtiyaçlarına uy-
gun çözümler sunuyoruz 

ve müşterilerimizi süreçle-
rimizin merkezine koyuyo-
ruz. Ar-Ge merkezimizde 
uzman mühendislerimizle 
geliştirilen Çiçek Taşıyıcı 
aracı, Adapazarı fabrika-
mızda müşterilerimizin 
katılımıyla birlikte yapılan 
klinik çalışmayla mükem-
mel hale getirildi. 42 ulusla-
rarası taşımacı firma sahibi 
ile birlikte yapılan çalışma 
sonrasında aracımızı müşte-
rilerimizin ihtiyaç ve talep-
lerine tam uygun hale ge-
tirdik. Köknar Uluslararası 
Taşımacılık’ın da tercihini 
yine Tırsan kalitesinden ya-
na kullanmasından büyük 
memnuniyet duyuyoruz” 
açıklamasında bulundu.

Köknar Uluslararası Ta-
şımacılık Yönetim Kurulu 
Başkanı Bedirhan Orak, tes-
limat töreninde yaptığı ko-
nuşmasında şunları aktardı: 
“Tırsan Frigo araçlar tüm ik-
lim koşullarında mükemmel 
performans sağlıyor. Bunu 
başka araçlar ile yapamazsı-
nız. Bu kapsamda Tırsan’ın 
bizim için en doğru tercih 
olduğunu düşünüyoruz.”



BORSA

MERYILDIZ filosuna 5 adet 
Stralis katarken, Alltrak taşı-
macılık 5 adet Stralis teslim al-
dı. Fırat Nakliyat ise filosunu 3 
adet Stralis ile büyüttü.

Iveco’nun İstanbul Anado-
lu yakası yetkili satıcısı Iveco 
Otomotiv satışını gerçekleştir-
diği 5 Adet Stralis AS440S48 
T/P retarderlı çekicileri Mer-
yıldız Uluslararası Nakliyat fir-
masına törenle teslim etti.

Teslimat törenine firma sa-
hiplerinden Ömer Yıldız, Iveco 
Araç Sanayi Ağır Vasıta Türki-
ye Satış Müdürü Murat Uçaklı, 
Iveco Araç Sanayi Bölge Satış 
Müdürü Yusuf Pekel, Iveco 
Otomotiv Ağır Vasıta Satış 
Müdürü Korhan Yeşil ve Iveco 
Otomotiv Bölge Satış yetkilisi 
Mustafa Kaynar katıldılar.

Firma Sahibi Ömer Yıldız, 
özellikle garanti şartlarının 
kapsamı ve Toplam Sahip Ol-
ma Maliyeti konusunda sınıfı-

FRIGORIFIK araçlarla ulus-
lararası taşımacılık faaliyet-
lerinde Türkiye’nin lojistik 
firması  olan Köknar Group, 
uzun yol taşımacılığında yük-
sek performansı, konforu ve 
verimliliği ile öne çıkan Vol-
vo FH 460 HP 4X2 çekici-
lerinden 15 adet satın aldı. 
Çekicilerin teslimatı İstanbul 
Anadolu Yakası Volvo Trucks 
Yetkili Servisi Artıfe Servis 
One’da gerçekleşti. Bu alım 
sonrası Köknar Uluslararası 
Taşımacılık’ın tamamı Volvo 
markalı araçlardan oluşan filo-
sunda araç sayısı 60 oldu. 

nın en iyilerinden birisi olması 
sebebiyle Iveco markasını ter-
cih ettiklerini dile getirdiler.

Törende bir konuşma ya-
pan Murat Uçaklı, Meryıl-
dız Uluslararası Taşımacılık 
ile gerçekleşen işbirliğinden 
duyduğu memnuniyeti ifade 
ederken kendilerine satış son-
rasında da en iyi hizmeti vere-
ceklerini belirtti.

Iveco’nun İstanbul Anado-
lu yakası yetkili satıcısı Iveco 
Otomotiv satışını gerçekleştir-
diği 5 adet Stralis çekiciyi All-
trak Uluslararası Taşımacılık 

Volvo Trucks çekicilerin 
teslimatı, Temsa İş Makinaları 
Kamyon Satış ve Satış Sonrası 
Hizmetler Grup Müdürü Kı-
vanç Kızılkaya, Satış Sonrası 
Hizmetler Müdürü Cenan Ko-

ve Ticaret firmasına törenle 
teslim etti. 

Teslimat törenine firma 
sahiplerinden Mustafa Aydın, 
filo yönetim müdürü Mete 
Yazgan, Iveco Araç Sanayi 
ağır vasıta bölge satış müdürü 
Yusuf Pekel, Iveco Otomotiv 
ağır vasıta satış Müdürü Kor-
han Yeşil ve Iveco Otomotiv 
bölge satış yetkilisi Mustafa 
Kaynar katıldılar.

Firma yetkilileri, özellikle 
garanti şartlarının kapsamı ve 
Toplam Sahip Olma Maliyeti 
konusunda sınıfının en iyile-

cagözoğlu, Saha Satış Müdürü 
Devrim Karataş, Bayi Ağı Yö-
neticisi İsmail Emre Mersin, Pa-
zarlama Müdürü Zeynep Özen, 
Volvo Finans Ülke Müdürü Se-
mih Pala ile Köknar Group Yö-

rinden birisi olması sebebiyle 
Iveco markasını tercih ettikle-
rini dile getirdiler.

Törende bir konuşma yapan 
Yusuf Pekel, Alltrak Uluslara-
rası Taşımacılık ile gerçekleşen 
işbirliğinden duyduğu mem-
nuniyeti ifade ederken kendi-
lerini satış sonrasında da yalnız 
bırakmayacaklarını belirtti.

Iveco yetkili satıcısı 
Iveco Otomotiv Stralis 

çekicileri Fırat’a teslim etti
Iveco’nun İstanbul Anado-

lu yakası yetkili satıcısı Iveco 
Otomotiv satışını gerçekleştir-

netim Kurulu Başkanı Bedirhan 
Orak’ın katılımıyla gerçekleşti.

Volvo Trucks ve Temsa İş 
Makinaları ile uzun yıllara daya-
nan bir iş birlikleri olduğunun 
altını çizen Köknar Group Yö-
netim Kurulu Başkanı Bedirhan 
Orak şunları söyledi: “Faaliyet 
gösterdiğimiz sektörler içeri-
sinde taşımacılık iş kolumuzda 
Temsa İş Makinaları ile uzun 
yıllardır çalışıyoruz. Onların her 
zaman çözüm ortağımız olarak 
yanımızda olduğunu hissetmek 
bize güven veriyor. Tabi, Volvo 
Trucks da güvendiğimiz, bizi ya-
rı yolda bırakmayan bir marka. 

diği 3 adet Stralis AT440S46 
T/P Retardırlı ve ADRli çeki-
ciyi Fırat Uluslararası Nakliyat 
firmasına törenle teslim etti. 

Teslimat törenine firma sa-
hiplerinden Osman Gümüş, 
Filo Yönetim Müdürü İsa 
Akıncı, Iveco Türkiye Bölge 
Satış Müdürü Yusuf Pekel, 
Iveco Otomotiv Satış Müdürü 
Korhan Yeşil ve Iveco Otomo-
tiv Bölge Satış Yetkilisi Mete 
Geçör katıldılar.

Hem yüksek performansı hem 
de son teknoloji ürünleriyle 
tüm beklentilerimizi karşılıyor, 
verimliliğiyle maliyet avantajı 
sağlıyor. Volvo Finans’ın yap-
tığı finansman desteği de bizim 
için çok değerli. Satış sonrası 
hizmetleriyle de ön plana çıkan 
Volvo Trucks ekibinin destek-
leri daima sürüyor. Daha nice 
yıllar birlikte çalışmayı, birlikte 
kazanmayı arzu ediyoruz.”

Temsa İş Makinaları Satış ve 
Satış Sonrası Hizmetler Grup 
Müdürü Kıvanç Kızılkaya yap-
tığı konuşmada, Volvo Trucks 
markasının her türlü müşteri 

Firma yetkilileri, özellikle 
garanti şartlarının kapsamı ve 
Toplam Sahip Olma Maliyeti 
(TCO) konusunda sınıfının 
en iyilerinden birisi olması se-
bebiyle Iveco markasını tercih 
ettiklerini dile getirdiler.

Törende bir konuşma yapan 
Iveco Türkiye Bölge Satış Mü-
dürü Yusuf Pekel, Fırat Ulus-
lararası Taşımacılık ile gerçek-
leşen işbirliğinden duyduğu 
memnuniyeti ifade etti.

ihtiyacına uygun çözümle-
ri sunabileceğini belirterek; 
“Temsa İş Makinaları olarak 
amacımız yalnızca araç satmak 
değil, müşterilerimizin çözüm 
ortağı da olmak. Köknar Gro-
up, uzun yıllar Volvo markalı 
çekicileri filosunda deneyim-
lemiş köklü bir müşterimiz. 
Bu teslimatta hem finans hem 
de satış sonrası çözümlerimiz 
ile müşterimizin ihtiyacını an-
layarak ona en uygun çözümü 
sunduk. Bundan sonrasında da 
satış sonrası hizmetlerimizle 
her zaman Köknar Group’un 
yanında olacağız” dedi.

Filolar Iveco Stralis Çekici İle Genişliyor

Köknar Filosunu Volvo Trucks İle Güçlendirmeye Devam Ediyor
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Mercedes-Benz Türk’ten 50 Adetlik Actros Teslimatı
TAŞIMACILIK hizmet-
lerinde kullanılacak 2019 
model Actros araçların tama-
mı, Enco’nun ihtiyaçlarına 
yönelik olarak Mercedes-
Benz Türk Aksaray Kam-
yon Fabrikası’nda Öngörülü 
Sürüş Sistemi ve farklı özel 
donanımlarla üretildi. Sakıp 
Sabancı Müzesi The Seed’de 
gerçekleşen teslimat törenin-
de 2019 model Actros araç-
lar; Mercedes-Benz Türk İcra 
Kurulu Başkanı Süer Sülün, 
Mercedes-Benz Türk Kam-
yon Pazarlama ve Satış Direk-
törü Alper Kurt, Kamyon Sa-
tış Operasyonu Grup Müdürü 
Murat Kızıltan, Kamyon Filo 
Satış Grup Müdürü Yusuf 
Adıgüzel, Kamyon Ürün Yö-
netimi Grup Müdürü Çağ-
daş Özen ve Mercedes-Benz 
Türk Yetkili Bayii Koluman 
Motorlu Araçlar İcra Kurulu 

Üyesi Ali Saltık, Koluman İs-
tanbul Kamyon Satış Müdürü 
Aytekin Yeşil tarafından Enco 
İstanbul Seyahat ve Taşımacı-
lık Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Şahin, Yönetim Kuru-
lu Üyesi Beran Şahin, Şirket 
Müdürü İsmail Tekin ve Şir-
ket Müdürü Hakan Şahin’e 
teslim edildi. 

1990’dan bu yana 250 
adetlik araç alımıyla tercihini 
Mercedes-Benz’den yana kul-
lanan Enco İstanbul Seyahat ve 
Taşımacılık, Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda üretilen 50 adet 
2019 model Mercedes-Benz 
Actros 1845 LSnRL çekicinin 
tamamını ihtiyaçları doğrultu-
sunda kişiselleştirerek sipariş 
etti. Uluslararası karayolu ta-
şımacılığı alanında kullanıla-
cak araçlara Mercedes-Benz’in 
sunduğu Öngörülü Sürüş Sis-
temi (Predictive Powertrain 

Control), Aks Yükü Ölçüm 
Cihazı ve ADR Paketi gibi do-
nanımlar eklendi.

Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Pazarlama ve Satış 
Direktörü Alper Kurt tören-
deki konuşmasında; “Ulus-

lararası taşımacılık ve lojistik 
alanında 1985’ten günümüze 
sektörün öncü şirketlerinden 
Enco İstanbul Seyahat ve 
Taşımacılık ile yeni bir iş or-
taklığına imza atmanın haklı 
gururunu yaşıyoruz. Müşteri-

lerimizin ihtiyaçlarına yöne-
lik kişiselleştirme imkânları 
ile Aksaray Kamyon Fabrika-
mızda ürettiğimiz kamyon ve 
çekici modellerimizin altını 
bu teslimat ile bir kez daha 
çiziyoruz. Bugün teslimatını 

gerçekleştirdiğimiz 50 adet 
2019 model Mercedes-Benz 
Actros 1845 LSnRL çeki-
cimizin en öne çıkan dona-
nımının aracın seyrettiği 
topoğrafyaya göre aracın hı-
zını ayarlayan, gereksiz fren 

ve hızın önüne geçen, doğru 
zamanda doğru yerde vites 
geçişini destekleyerek yakıt 
tasarrufunu artıran Öngörü-
lü Sürüş Sistemi olduğu şüp-
hesiz. Tercihlerini ticari ve yol 
performansı ile öne çıkan Act-
ros araçlarımızdan yana kul-
lanan Enco İstanbul Seyahat 
ve Taşımacılık’a araçlarının 
hayırlı uğurlu ve bol kazançlı 
olmasını diliyorum” dedi.

Enco İstanbul Seyahat ve 
Taşımacılık Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Şahin ise; ye-
ni teslim aldıkları Actros çe-
kiciler ile ilgili; “Enco İstan-
bul Seyahat ve Taşımacılık 
olarak 1990 yılından itibaren 
tercihimizi Mercedes-Benz 
Türk’ten ve Actros araçlar-
dan yana kullanıyoruz. Bu 
alımımız kapsamında Act-
ros çekicilerimizi Aksaray 
Fabrikası’nda kişiselleştirme 

imkânı sunan Mercedes-
Benz Türk’e, satışın ger-
çekleşmesindeki katkıların-
dan dolayı Mercedes-Benz 
Türk Yetkili Bayii Koluman 
İstanbul’a ve kredilendirme 
sürecinde bize destek olan 
Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler’e teşekkür ederiz. 
Enco İstanbul Seyahat ve 
Taşımacılık olarak Actros a-
raçlarımızın ticari ve yol per-
formansı, güvenlik ve kon-
for donanımlarıyla birlikte 
Mercedes-Benz Türk’ün 
piyasadaki güvenilirliği, sun-
duğu yaygın servis ağı ve satış 
sonrası hizmetler desteği ter-
cihimizi yine kendilerinden 
yana kullanma sebeplerimiz a-
rasında. Uzun yıllardır devam 
eden iş ortaklığımızı ilerleyen 
dönemlerde yeni filo alımları-
mızla devam ettirmeyi diliyo-
ruz” şeklinde konuştu.



LOJİSTİK

ürünleri olmak üzere Suriye’ye 25,5 
milyon dolarlık ihracat yapıldı. 
Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası 
(TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu, 
Hatay’ın lokomotif sektörü olan ih-

CILVEGÖZÜ Gümrük Kapı-
sı’ndan bu yılın ilk 6 ayında, gıda 
ürünleri, demir, çimento, petrol 

www.panlogistics.com.tr

444 7 726

� 15.000 €  mal bedeline

� 300 KG  brüt ağırlığa kadar

� Gümrükleme vekaleti olmadan

� Kapınızdan-Dünyanın 
 direkt uçulan her havalimanına

24 SAATTE
TESLİMAT!

İhracat 
Kargonuzu

24 Saa�e
Teslim Ediyoruz

PAN
Hızı ile Tanışın

racatta özellikle 2011 yılından sonra 
yaşanan olumsuz gelişmeler netice-
sinde tüccarların zaman zaman bir 
takım sıkıntılar yaşadığını kaydetti.

Zaroğlu, “Cilvegözü’nden yapılan 
ihracat ve ithalatta hükümetin güven-
lik gerekçesi ile almış olduğu karardan 
sonra tüccarların ihracatı tekrar sekte-
ye uğramıştı. Ancak son olarak Tica-
ret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Reyhanlı 
ziyaretinde sektördeki sıkıntıları ak-
tarma imkanı bulduk ve bundan son-
ra firmaların yapmış olduğu ihracata 
karşılık ithalat izni verildi. Hatta da-
ha önce bir takım kısıtlamaların geti-
rildiği külçe metal, tarım ürünlerine 
de ithalat izini verildi. Bölgede çok 
önemli hareketlilik oluştu” dedi.

İhracata karşılık ithalat izinlerinin 
daha önce Ankara ve İstanbullu tüc-
carların aldığını kaydeden Zaroğlu, şu 
anda gerekli şartları oluşturan herke-
sin faydalanmaya başladığını ve ülke 
ekonomisine ciddi katkı sağlandığını 
ifade etti. Suriye’ye giden ürünler ara-
sında, gıda maddesi ve demir çimen-
to ile petrol ürünlerinin yer aldığını 
söyleyen Zaroğlu, ithalatta ise pamuk, 
zeytinyağı, bakkalgiller, külçe metal 
ithalatı yapıldığını anlattı.

Zeytin Dalı Gümrük Kapısı’nda 
tüm faaliyetler yapılacak

Kumlu ilçesine bağlı Hamamat 
bölgesinde kurulan Zeytin Dalı Güm-
rük Kapısı’ndan şu an insani yardım 
araçlarının geçtiğini belirten Zaroğlu, 
gümrük kapısındaki eksikliklerin ta-
mamlanmasından sonra tüm faaliyet-
lerin yapılacağını sözlerine ekledi.

Ihracatta, 3 milyar dolarla
Hatay 9’uncu Sırada

Hatay’ın ihracatta Türkiye gene-
linde 9’uncu sırada yer aldığını akta-
ran Zaroğlu şunları söyledi: “Bölge-
mizdeki iş insanları ihracata yönelik 
yaptıkları faaliyette 3 milyar dolarlık 
ihracat gerçekleştirdi. Bakanlığın ve-
rilerine göre 3 milyar dolarla Hatay 
9’uncu sırada yer aldı. Bu rakam-
la Hatay olarak Adana, Mersin ve 
Manisa’nın önündeyiz.”

Dünyanın en büyük kontey-
ner gemisi MSC Gülsün, Gü-
ney Kore’de Samsung Heavy 
Industries tarafından teslim 
edildi. 400 metre uzunluğun-
da, dünyada 24’üncü sıraya 
sahip ilk büyük gemi olma 
özelliği taşıyan MSC Gülsün, 
61,5 metre genişliğe ve 23 
bin TEU’luk kapasiteye sahip.

İ
BUNLARI 
BİLİYOR MUYDUNUZ?

Cilvegözü’nden 25,5 Milyon 
Dolarlık İhracat Gerçekleşti

turkishcargo.com

Turkish Cargo, Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirmekte

olduğu hizmetlerine aynı kalite ve özenle devam ediyor. “On-time pe�ormance” olarak adlandırılan, 

planlanan varış/kalkış saatlerinde 2018 yılı ilk çeyreğine göre çok daha iyi bir seviyeye ulaşan

Turkish Cargo, WACD (World Air Cargo Data) listesinde 7. sıradaki yerini korudu ve 2019 ilk çeyreğinde 

tonajını yüzde 11,6 oranında a�ırdı. Turkish Cargo tüm fazlar tamamlandığında toplam alanı

300 bin m2 olan kargo terminalinde yıllık 4 milyon ton kargo elleçleme kapasitesine sahip olacak.

Kargo uçağı seferleri üzerinden gerçekleştirdiği operasyonlarını da Atatürk Havalimanı’nda bulunan  

mevcut kargo terminalinden icra etmeye devam edecek.

TURKISH CARGO, OPERASYONLARINA
HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi 
Cilvegözü Gümrük 
Kapısı’ndan yılın ilk 
6 ayında 25,5 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleşti.   

Birinci sayfadaki haberin devamı
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